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εκδοχής της και να γίνουν ευρύτερα και ουσιαστικότερα
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και
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πολυτιµότερης αλλά εύθραυστης κοινής µας περιουσίας."
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ανάµεσα στα επιτεύγµατα για τα οποία µπορεί να καυχηθεί το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο ως Ίδρυµα Παιδείας (ως Μόρφωσης και
Πολιτισµού), µαζί µε τις γενιές των καθηγητών που υπηρέτησαν και των
µηχανικών που αποφοίτησαν από αυτό στα 175 χρόνια της ιστορίας του,
είναι η συµβολή στην ανάπτυξη της χώρας και την προστασία του
περιβάλλοντός της.
Η διερεύνηση των φυσικών διαθεσίµων, η συγκρότηση του
παραγωγικού ιστού, η δηµιουργία τεχνικών υποδοµών, η ανάπτυξη της
τεχνολογίας, η ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων προστασίας του περιβάλλοντος από έργα και προγράµµατα, η ανασυγκρότηση και ανοικοδόµηση της
χώρας µετά από φυσικές και πολεµικές καταστροφές οφείλουν πολλά σε
όσους δίδαξαν και διδάχτηκαν στο Ίδρυµα αυτό.
Όµως µέσα από τις πολύχρονες, άοκνες, επίπονες και µερικές φορές
επίµονες προσπάθειες του καθηγητή ∆ηµήτρη Ρόκου, ο επιστηµονικός
κόσµος, και όχι µόνο, αναγνωρίζουν πλέον ότι ανάπτυξη σηµαίνει πολύ
περισσότερα από την απλή τεχνολογική πρόοδο ή την εκτέλεση τεχνικών
έργων. Έχουµε δηλαδή όλοι µας απόλυτη επίγνωση για την µετάβαση από
την Βιώσιµη ή Αειφόρο, στην Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη, όπως
την ονοµάζει ο ίδιος. Για αυτό, κοντά στις καθιερωµένες επιστηµονικές
περιοχές, που αντιπροσωπεύονται στο Πολυτεχνείο, προστέθηκε και το
∆ιεπιστηµονικό ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών
"Περιβάλλον και Ανάπτυξη" το οποίο οραµατίστηκε, δηµιούργησε και
διηύθυνε για πολλά χρόνια ο τιµώµενος µε τον τόµο αυτό καθηγητής
∆ηµήτρης Ρόκος.
Στο µεταπτυχιακό αυτό πρόγραµµα υπηρετείται µε πάθος, πίστη και
συνέπεια η έννοια, το περιεχόµενο, η φιλοσοφία αλλά και οι "εν δυνάµει"
εφαρµογές της Αξιοβίωτης Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης. Η διδακτική και
ερευνητική προσέγγιση, η θεωρία και η πράξη της, βασίζονται κατά το
∆ηµήτρη Ρόκο, στις αρχές της διεπιστηµονικότητας, της κριτικής σκέψης,
και της µελέτης, έρευνας και ολιστικής αντιµετώπισης των αντικειµενικά
πολυδιάστατων θεµάτων και προβληµάτων της ανάπτυξης και του
περιβάλλοντος και µπορεί να υπάρχει, µόνο, όπως τόσο γλαφυρά υποστηρίζει, "όταν τελείται σε διαλεκτική αρµονία και µε σεβασµό πάντα στον
άνθρωπο τις προαιώνιες ευγενείς του αξίες και το «όλο» φυσικό και
πολιτισµικό του περιβάλλον, στο οποίο αυτός εντάσσεται ειρηνικά και
δηµιουργικά ως αναπόσπαστο και όχι κυρίαρχο µέρος του".
Η έκδοση των πρακτικών µιας εκδήλωσης για τον ∆ηµήτρη Ρόκο, τον
οραµατιστή και δηµιουργό, τον ενεργό και πολιτικοποιηµένο πολίτη µε
πολυσχιδή προσφορά, τον δάσκαλο που ζούσε για τους σπουδαστές του και
για πολλούς από εµάς τον συνάδελφο, φίλο και συνοδοιπόρο στο όραµα
µιας άλλης ανάπτυξης σε µια διαφορετική σχέση µε το "ολικό" περιβάλλον,

δεν αποτελεί µόνο τιµή για αυτόν, αλλά την ολοκλήρωση µιας προσπάθειας
που ξεκίνησε από και µε εµάς, αλλά που πρέπει να συνεχιστεί και να
ολοκληρωθεί από την νέα γενιά που ακολουθεί.
Καθηγητής Κωστής Κουτσόπουλος
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (∆.Π.Μ.Σ.)
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Πρόγραµµα
για την εκδήλωση
προς τιµήν του Οµότιµου Καθηγητή

∆ηµήτρη Ρόκου
Τετάρτη 22 Ιουνίου 2011
Μεγάλο Αµφιθέατρο, Κτήριο Λαµπαδαρίου,
Σχολή Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών

9:30 – 10:30 Έναρξη - Χαιρετισµοί
Καλωσόρισµα από τον ∆ιευθυντή του ∆.Π.Μ.Σ. «Περιβάλλον και
Ανάπτυξη», Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Κουτσόπουλο.
Χαιρετισµός από τον Πρύτανη του Ε.Μ.Π., Καθηγητή κ. Σίµο E.
Σιµόπουλο.
Χαιρετισµός από τον Πρόεδρο της Σχολής Αγρονόµων και Τοπογράφων
Μηχανικών, Καθηγητή κ. Άγγελο Σιόλα.
Χαιρετισµός από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριµάνη.
Χαιρετισµός από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. και ∆/ντα Σύµβουλο της
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. κ. Απόστολο Αρβανίτη.
Χαιρετισµός από τον Οµότιµο Καθηγητή του Ε.Μ.Π. κ. ∆ιονύσιο-∆ηµήτριο
Μπαλοδήµο.
Χαιρετισµός από τον Οµότιµο Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων κ.
Ερατοσθένη Καψωµένο.
Αργιαλάς ∆ηµήτριος, Καθηγητής του Ε.Μ.Π. «∆ηµήτρης Ρόκος: Μια
Ολοκληρωµένη και Αξιοβίωτη Πορεία».
Ευχαριστίες από τον Καθηγητή ∆ηµήτρη Ρόκο

10:30 – 11:30 Παρουσιάσεις
Προεδρείο: Καθηγήτρια Ελισάβετ Παναγιωτάτου.
Ξανθόπουλος Θεµιστοκλής, «Εγκλωβισµένες Κοινωνίες και Αυτοκρατορία
της Αγοράς: Η Αποτυχία της Αστικής ∆ηµοκρατίας».
Νούτσος Παναγιώτης, «Για µια “Νέα Ταυτότητα” των Ελληνικών Α.Ε.Ι.;».
Ερατοσθένης Καψωµένος, «Γλώσσα και Πολιτισµός. Η Πολιτισµική
∆ιάσταση της Γλώσσας και η Γλωσσική ∆ιάσταση του Πολιτισµού»

11:30 – 12:00 ∆ιάλειµµα – Καφές
12:00 – 13:20 Παρουσιάσεις
Προεδρείο: Οµότιµος Καθηγητής ∆ιονύσιος-∆ηµήτριος Μπαλοδήµος.
Χατζηµπίρος Κίµων, «Η Πρόταση της Αξιοβίωτης Ολοκληρωµένης
Ανάπτυξης σε Σχέση µε την Αειφόρο Ανάπτυξη».
Καλιαµπάκος ∆ηµήτριος, «Ο Ρόλος της ∆ιεπιστηµονικότητας στη
Σύγχρονη Εκπαίδευση».
Χριστοφής Κορωναίος, «Βιώσιµη και Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη.
Μια Κριτική Ανάλυση»
Κουµαντάκης Ιωάννης, «Κατολισθητικά Φαινόµενα Μετσόβου. Προτάσεις
Βελτίωσης Συνθηκών».
Χατζηαργυρίου Νικόλαος, «Αποκεντρωµένος Έλεγχος Ενέργειας».
Γιάννης Μανιάτης, «Ο Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασµός και Γεωστρατηγική σε Εποχές Κρίσης- Ο Ρόλος της Ελλάδας»
Κωνσταντίνος Καγκαράκης, «Ανάπτυξη και Ποιότητα, Έννοιες Αλληλένδετες και Στόχοι Ταυτόσηµοι»

13:20 – 13:30 ∆ιάλειµµα
13:30 – 14:30 Τοποθετήσεις Συνεργατών
Προεδρείο: Οµότιµος Καθηγητής Ιωάννης Κουµαντάκης.
∆ηµοπούλου Έφη, «Ολοκληρωµένο Αναπτυξιακό Κτηµατολόγιο. Θεωρία
και Πράξη».
Κώτσιος Βάιος, «Περιβάλλον και Ανάπτυξη. ∆ιδακτικές Προσεγγίσεις του
∆ηµήτρη Ρόκου».

Βιογραφικό Σηµείωµα του ∆ηµήτρη Ρόκου
Ο ∆ηµήτρης Ρόκος γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1941. Τελειώνει τη
Ζωσιµαία Σχολή το 1958 και εγγράφεται στο Φυσικό Τµήµα του
Πανεπιστηµίου Αθηνών µε κρατική υποτροφία. Στη συνέχεια το 1959
εγγράφεται στην Ανώτατη Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών του
Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Το 1963 αποφοιτά από την παραπάνω
Σχολή λαµβάνοντας το Χρυσοβέργειο Βραβείο και ακολουθεί η ανακήρυξή
του σε ∆ιδάκτορα Μηχανικό του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.
Απολύεται από το δικτατορία από άµισθος βοηθός και µένει εκτός
Ε.Μ.Πολυτεχνείου για έξι χρόνια όπου επιστρέφει ως επιµελητής. Το 1980
εκλέγεται Καθηγητής του Τµήµατος Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και ∆ιευθυντής του
Εργαστηρίου Κτηµατολογίου του Α.Π.Θ. Το 1987 εκλέγεται και υπηρετεί
ως Καθηγητής του Τµήµατος Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών του
Ε.Μ.Πολυτεχνείου και ∆ιευθυντής του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης του
Ε.Μ.Πολυτεχνείου.
***
Στη διάρκεια της δικτατορίας µέλος της ∆ηµοκρατικής Άµυνας, τέθηκε σε
διαθεσιµότητα και στη συνέχεια απολύθηκε από το Ε.Μ.Π., στο οποίο
δίδασκε από το 1963, για να επανέλθει µε την µεταπολίτευση. Μετά τη
δικτατορία εξελέγη Γενικός Γραµµατέας και στη συνέχεια Αντιπρόεδρος
του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας. Υπήρξε ιδρυτικό µέλος και
υπεύθυνος του Ελεύθερου Ανοιχτού Πανεπιστηµίου του ∆ήµου Αθηναίων
και Αντιπρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Αθηναίων. Στη
συνέχεια διορίζεται Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Παιδείας,
Πρόεδρος του Εθνικού Συµβουλίου Ανώτατης Παιδείας και συµµετέχει
ουσιαστικά στο σχεδιασµό και την υλοποίηση της Κυβερνητικής Πολιτικής
για την παιδεία και την έρευνα. Είναι ουσιαστική η συµβολή του στην
σύνταξη του Νόµου Πλαισίου για τα Α.Ε.Ι. 1268/82 και στην λειτουργία της
Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης. Πρόεδρος της Κτηµατικής Εταιρίας ∆ηµοσίου
(1984-1985), διατελεί Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Προεδρίας
µέχρι το 1987 και το 1988 παραιτείται από την Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ του οποίου
υπήρξε συνιδρυτικό µέλος (και µέλος της από το 1974) και αποχωρεί.
∆ιετέλεσε µέλος της Ελληνικής ∆ιαστηµικής Επιτροπής και του
Εκτελεστικού της Γραφείου από το 1993 µέχρι το 1995.
***
Από το 1981 είναι ιδρυτής και πρόεδρος του Ιδρύµατος Ερευνών
Κτηµατολογίου. Από την ίδρυσή του το 1996 και µέχρι το 2008 που
αποχωρεί από την ενεργό υπηρεσία διατελεί διευθυντής του
∆ιεπιστηµονικού / ∆ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών
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του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» στο οποίο εξακολουθεί να
διδάσκει και να συµµετέχει στις δράσεις του. Από το 1995 είναι
επιστηµονικός και διοικητικός υπεύθυνος και µέλος της επιστηµονικής
επιτροπής του Μετσόβιου Κέντρου ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.∆.Ε.)
του Ε.Μ.Π. για την Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος
και των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισµών. Είχε ουσιαστική συµβολή στο
σχεδιασµό, τον αρχιτεκτονικό διαγωνισµό, την παρακολούθηση της µελέτης
και της κατασκευής των εγκαταστάσεων του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. στο
Μέτσοβο, όπου από το 2008 λειτουργεί η 2η κατεύθυνση σπουδών του
∆ΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» µε αντικείµενο «Περιβάλλον και
Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» Από το 2001 Συνιδρυτικό Μέλος και
Πρόεδρος του Κοινωφελούς Ιδρύµατος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του
Ε.Μ.Π.
***
Το 1963 του απονεµήθηκε το Χρυσοβέργειο βραβείο Ε.Μ.Π. Με τα κείµενά
του από το 1963 ως σήµερα τεκµηρίωσε, µετά από κριτική ανάλυση των
αναπτυξιακών µοντέλων του σύγχρονου κόσµου, τη θεωρία και την
αναγκαία πράξη της Ολοκληρωµένης, και γι’ αυτό Αξιοβίωτης, Ανάπτυξης
και υποστηρίζει στην πράξη κάθε σχετική πρωτοβουλία και δράση σε
ερευνητικό, πολιτικό, κοινωνικό, πολιτισµικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.
Συνέγραψε επτά πανεπιστηµιακά βιβλία, τα οποία κυκλοφόρησαν εκτός
εµπορίου, κυρίως στο Ε.Μ.Π. και στο Α.Π.Θ. τα οποία είναι :
"Κτηµατολόγιο και Αναδασµός - Πολιτική Γης". 1981/1989, "Φυσικά
∆ιαθέσιµα, Κτηµατολόγιο και Ολοκληρωµένες Αποδόσεις" 1981/1989,
"Αλλαγή στην Παιδεία. Παιδεία για την Αλλαγή" 1981, "Φωτοερµηνεία Τηλεπισκόπηση". Ε.Μ.Π., Αθήνα 1988/1993, "Από την «βιώσιµη» ή
«αειφόρο» στην Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη"2001/2003, "Νόµος
Πλαίσιο 1268/82 για την Ανώτατη Παιδεία. Πριν, κατά και µετά είκοσι έτη",
2003, "Περιβάλλον και Ανάπτυξη. ∆ιαλεκτικές Σχέσεις και ∆ιεπιστηµονικές
Προσεγγίσεις." (Εισαγωγή-Επιµέλεια), 2005
Έχει δηµοσιεύσει πάνω από τριάντα πέντε εργασίες σε επιστηµονικά
περιοδικά µε σύστηµα κριτών.
Πάνω από εκατόν δέκα εργασίες του, (από τις οποίες, δέκα τουλάχιστον
προσκεκληµένες), έχουν δηµοσιευθεί στα πρακτικά διεθνών και ελληνικών
συνεδρίων µε σύστηµα κριτών στα πεδία της Τηλεπισκόπησης, των
Ψηφιακών Επεξεργασιών Τηλεπισκοπικών Απεικονίσεων σε περιβάλλον
GIS, της Φωτογραµµετρίας, του Κτηµατολογίου, των Ολοκληρωµένων
Αποδόσεων, των Ολοκληρωµένων Κτηµατολογικών Συστηµάτων
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Πληροφοριών Γης και των διεπιστηµονικών µεθόδων ολοκληρωµένης
έρευνας και αντιµετώπισης των θεµάτων Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
Είχε την επιστηµονική επιµέλεια ή και συνέγραψε και την εισαγωγή στα
πρακτικά πάνω από δέκα Συνεδρίων.
Το έργο του έχει αναφερθεί σε πολλές δηµοσιεύσεις, διδακτορικές εργασίες,
βιβλία, έρευνες, µελέτες, δικτυακούς τόπους κ.λπ.
Εργασίες του περιλαµβάνονται στον υπό κατασκευή δικτυακό τόπο
http://drokos.webnode.gr, αλλά και στους δικτυακούς τόπους του
Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης του Ε.Μ.Π.,
http://www.survey.ntua.gr/el/departments/topo/topo-labs/rslab
του ∆.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη»
http://environ.survey.ntua.gr/en/
και του Μετσόβιου Κέντρου ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.∆.Ε) του
Ε.Μ.Π.
http://www.ntua.gr/MIRC/
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Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη
Για έναν ειρηνικό και καλύτερο κόσµο ∗
∆ηµήτρης Ρόκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της «ανάπτυξης»
Όταν οι πολίτες, σε οποιοδήποτε επίπεδο, συζητούν, επιχειρηµατολογούν,
απαιτούν, διεκδικούν, παλεύουν, αντιδικούν, ή και ανταγωνίζονται -ακόµη
και µε τις καλύτερες των προθέσεων- για την «ανάπτυξη», (τοπική,
περιφερειακή, εθνική, πλανητική, ή θεµατική/κλαδική), είναι απολύτως
βέβαιο ότι έχουν - οι συντριπτικά περισσότεροι - εντελώς διαφορετική
αντίληψη για το τι είναι «ανάπτυξη» και πώς µπορεί αυτή να επιτευχθεί.
Άλλωστε, η σχετική διεθνής βιβλιογραφία (Bottomore, 1990, Ρέππας,
1991, Schuurman (Ed.), 1996, Rist, 1997, Ρόκος, 1967, 1972, 1976, 1980),
αναφέρεται συνήθως αναλυτικά ή κριτικά/αντιπαραθετικά, κυρίως σε
οικονοµική αύξηση, µεγέθυνση ή ανάπτυξη, σε ενδογενή ή παγκόσµια
ανάπτυξη, σε θεµατική/τοµεακή ανάπτυξη (γεωργική, βιοµηχανική,
τεχνολογική, τουριστική, κοινωνική, πολιτική, πολιτισµική), σε
ολοκληρωµένη ανάπτυξη, σε ανάπτυξη µε δικαιοσύνη ή όχι, σε ανάπτυξη µε
∗

Η εργασία αυτή αποτελεί σύνθεση των σχετικών τµηµάτων των κειµένων:

- «Θεµελιώδεις προϋποθέσεις για ένα σχέδιο Αξιοβίωτης Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης.

-

-

-

Η περίπτωση µιας ελληνικής περιφέρειας. Από τη θεωρία στην πράξη», που
συζητήθηκε στο Συνέδριο του Τοµέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, µε θέµα
«Εξουσία και Κοινωνίες στη Μεταδιπολική Εποχή», στα Χανιά από 25-28.8.2000,
«Η πολιτισµική διάσταση της Αξιοβίωτης Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης», που
συζητήθηκε στο Επιστηµονικό Συµπόσιο του Τοµέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων και του Π.Σ. Καπεσόβου «Αλ.Νούτσος» µε θέµα «Πολιτιστική Οικολογία»,
στο Καπέσοβο από 29.6.-1.7.2001 και
«Τεχνολογία, Πολιτισµός και Αποκέντρωση.
Μια απόπειρα ολοκληρωµένης
θεώρησης, προσέγγισης και ανάλυσης των πολυδιάστατων σχέσεων,
αλληλεξαρτήσεων και αλληλεπιδράσεών τους, στα επίπεδα της πολιτικής και της
κοινωνίας», που συζητήθηκε στο 2ο ∆ιεπιστηµονικό Συνέδριο «Το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο για το Μέτσοβο. Τεχνολογία, Πολιτισµός και Αποκέντρωση», στο
Συνεδριακό Κέντρο Μετσόβου από 3-6.6.1998 και δηµοσιεύθηκε στο περιοδικό Ουτοπία,
τ.41, Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 2000.
«Από τη "Βιώσιµη ή Αειφόρο" στην Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη», στο
οµότιτλο εκτός εµπορίου βιβλίου, Ε.Μ.Π., Αθήνα, 2001 και Εκδόσεις Α.Α. Λιβάνη,
Αθήνα 2003, σελ. 551.

∆ηµοσιεύθηκε στο συλλογικό τόµο: ∆.Ρόκος (Εισαγωγή-Επιµέλεια), "Περιβάλλον και
Ανάπτυξη. ∆ιαλεκτικές Σχέσεις και ∆ιεπιστηµονικές Προσεγγίσεις", Εναλλακτικές
Εκδόσεις, Αθήνα, 2005, σελ.23-68.
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ίσες ευκαιρίες, σε εναλλακτική ανάπτυξη, σε οικολογική ανάπτυξη, σε
ανάπτυξη µε ανθρώπινο πρόσωπο, σε σύµµετρη ανάπτυξη, σε ισόµετρη και
άνιση ανάπτυξη, σε ορθολογική ή ανορθολογική ανάπτυξη, σε
προγραµµατισµένη ή απρογραµµάτιστη ανάπτυξη, σε µερική, ευκαιριακή
και αποσπασµατική ανάπτυξη, σε αστική ή αγροτική ανάπτυξη, σε ανάπτυξη
µε συµµετοχή, σε ανάπτυξη από τα κάτω, σε ήπια ανάπτυξη, σε βιώσιµη ή
αειφορική ανάπτυξη, σε συνολική ανάπτυξη κ.λ.π.
Για τις σχετικές, συνήθως µονοεπιστηµονικές θεωρίες, (και κυρίως
αυτές που αναφέρονται στην οικονοµική διάσταση της ανάπτυξης),
φιλελεύθερες, καπιταλιστικές και νεοφιλελεύθερες, µαρξιστικές,
νεοµαρξιστικές και µεταµαρξιστικές κ.λ.π., ο ενδιαφερόµενος µπορεί να
προσφύγει για µια συνολική συνοπτική θεώρησή τους στους F.Schuurman
(1996) και G.Rist (1997), να αναζητήσει τις ρίζες τους στα κλασικά κείµενα
πολιτικής οικονοµίας των Adam Smith, David Ricardo, J.St.Mill και
K.Marx, και να προχωρήσει ειδικότερα, ενδεικτικά, στους S.Amin, P.Baran,
W.Rostow, J.Schumpeter κ.λ.π. από τη βιβλιογραφία.
Υπάρχει διεθνώς, σε επιστηµονικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο, µια
σκόπιµη ή µη σύγχυση εννοιών και αντιλήψεων για την «ανάπτυξη», αλλά
και πλούσια και σηµαντική εµπειρία από τις άπειρες, φραστικές τις
περισσότερες φορές, συνηθέστατα «µερικές» και ευχολογικές, αδιέξοδες και
ατελέσφορες, ή εκ γενετής υπονοµευµένες µέχρι τώρα σχετικές
«αναπτυξιακές» προσπάθειες σε πλανητικό αλλά και υπερεθνικό, εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, οι συνέπειες των οποίων καταγράφονται
και βιώνονται, στα πραγµατικά τους µεγέθη και στις αληθινές τους
ποιότητες στη ζωή των ανθρώπων, τόσο των καλούµενων αναπτυσσόµενων,
όσο και των φερόµενων ως αναπτυγµένων χωρών, µε κυρίαρχο κριτήριο
διάκρισης των κατηγοριών τους, το επίπεδο, την έκταση και το βάθος της
βιοµηχανικής τους δραστηριότητας.
Με βάση το κριτήριο αυτό, µια χώρα θεωρείται «αναπτυγµένη» ακόµη
και αν έχει –και έχει- ένα όλο και πιο µεγάλο ποσοστό πολιτών της που ζουν
µε εισοδήµατα κάτω από το όριο της φτώχειας, είναι άνεργοι,
υποαπασχολούµενοι, ετεροαπασχολούµενοι ή περιθωριοποιηµένοι, αν η
ποιότητα των δηµοσίων κοινωνικών υπηρεσιών παιδείας, υγείας, ασφάλισης
διαρκώς υποβαθµίζεται, αν τα ιδιωτικά συµφέροντα υποκαθιστούν σταδιακά
ακόµα και τις πιο αυτονόητες κρατικές ευθύνες, αν η ανασφάλεια, η
αποξένωση, ο ρατσισµός, η ξενοφοβία, ο εθνικισµός στην πιο αποτρόπαια
µορφή του, η πορνεία, τα ναρκωτικά, η εγκληµατικότητα και η διαπλοκή
οικονοµικών και πολιτικών συµφερόντων θεριεύουν, αν η αµάθεια, ο
αναλφαβητισµός, οι ανισότητες κάθε τύπου αλλά και η σταδιακή έκπτωση
της πολυδιάστατης µορφωτικής και πολιτισµικής διάστασης της παιδείας σε
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µονοδιάστατη τεχνική-επαγγελµατική κατάρτιση και επανακατάρτιση,
παίρνουν όλο και πιο ανησυχητικές διαστάσεις.
Την θεώρηση αυτή επιχείρησαν και επιχειρούν να αµφισβητήσουν τα
τελευταία χρόνια από διαφορετικές οπτικές, αµέσως ή εµµέσως αρκετοί
επιστήµονες, οικονοµολόγοι, κοινωνιολόγοι, βιολόγοι, µηχανικοί, φιλόσοφοι κ.λ.π. στο πλαίσιο µη ιδρυµατικών εργασιών τους χωρίς όµως µέχρι
σήµερα να έχει συγκροτηθεί µια συνεκτική εναλλακτική θεωρία για την
«ανάπτυξη».
Έτσι, προκύπτει ως εκ των ων ουκ άνευ προτεραιότητα, η ανάγκη
διαµόρφωσης, µιας κοινά αποδεκτής διεπιστηµονικής και ολοκληρωµένης
θεωρίας για την «ανάπτυξη», η οποία να εναρµονίζεται µε την
πολυδιάστατη και ολοκληρωµένη φύση της φυσικής και της
κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας την οποία η «ανάπτυξη» καλείται
µε ανάλογο τρόπο να επηρεάσει «θετικά» σε όλα τα επίπεδα (Rokos, 1972,
1976, 1995a, Ρόκος, 1995β, 1995γ, 1998).
Ουσιαστική συµβολή σ’ αυτή την κατεύθυνση θα ήταν, οι διεθνείς και
υπερεθνικοί οργανισµοί, οι κυβερνήσεις αλλά και οι φορείς του δηµοσίου,
του κοινωνικού και του ιδιωτικού τοµέα, οι επιστήµονες, οι πολιτικοί, οι
πολίτες και οι οργανώσεις τους, να συµφωνήσουν σ’ ένα κοινό κώδικα
επικοινωνίας και κατανόησης της έννοιας, των αξιών, των στόχων και αυτού
καθ’ εαυτού του περιεχοµένου της «ανάπτυξης» και των εγγενών
πραγµατικών διαστάσεών της, ώστε στην περίπτωση που πράγµατι την
επιδιώκουν, οι σχετικές αποφάσεις και δράσεις τους να είναι συµβατές
µεταξύ τους και αξιόπιστες, να µην αλληλοαναιρούνται, να σχεδιάζονται
σωστά, να συντονίζονται συστηµατικά και να προωθούνται συλλογικά και
µεθοδικά, ώστε κάποτε να φέρουν τα «προσδοκώµενα» αποτελέσµατα.
Να επιτευχθεί όµως µια τέτοια συµφωνία δεν είναι και εύκολο
εγχείρηµα, γιατί πέραν των αυτονοήτως διαφορετικών προσεγγίσεων των
διπόλων κεφαλαίου-εργασίας και «αναπτυγµένων» χωρών του βορρά και
«αναπτυσσόµενων» του νότου, ακόµα και ο κάθε πολίτης, µε βάση τόσο το
αξιακό, ιδεολογικό, κοσµοθεωρητικό, πολιτικό και πολιτισµικό, όσο και το
επιστηµονικό και επαγγελµατικό του «ιδίωµα» αλλά και τις εµπειρίες της
καθηµερινής του ζωής, είτε υπερτιµά ή υποτιµά συγκεκριµένες διαστάσεις
της «ανάπτυξης», ως αντικειµενικά αξιολογικής και υποκειµενικής έννοιας,
περιορίζοντάς την συνήθως µε τοπικά, θεµατικά και/ή τοµεακά κριτήρια,
στα οικειότερα µ’ αυτόν και πλέον «συµφέροντα» πεδία.
Έτσι, κάποιος µπορεί να θεωρεί κυρίαρχη την οικονοµική διάσταση της
«ανάπτυξης» µιας περιοχής/περιφέρειας, π.χ. είτε όλης της Ηπείρου ή του
προικισµένου µε συγκεκριµένα φυσικά και πολιτισµικά διαθέσιµα χωριού
του, αγνοώντας, όχι µόνο τις ανάγκες των λιγότερο ευνοηµένων γειτονικών
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χωριών αλλά και τις γενικότερες κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες της
Ηπείρου ως συνόλου και παραβλέποντας τις κάθε τύπου δυσµενείς
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Κάποιος άλλος, πεισµένος απ’ τις προσλαµβάνουσες παραστάσεις και
τα διαβάσµατά του, µπορεί να θεωρεί ότι η «µονοκαλλιέργεια» του
τουρισµού µπορεί να δώσει τη µόνη λύση στο «αναπτυξιακό» πρόβληµα της
Ηπείρου, αγνοώντας την ανάγκη πολυδιάστατων προϋποθέσεων υποδοµών,
εκπαίδευσης και στήριξης της τουριστικής προσπάθειας από αντίστοιχα
αναπτυγµένους τον πρωτογενή, το δευτερογενή και τον τριτογενή τοµέα της
παραγωγής.
Η µιµητική όµως αναπαραγωγή και η άκριτη µεταφορά, του όχι αιώνιου
, ανισόρροπα αποδοτικού και συγκεντρωτικού µοντέλου των
υπερκορεσµένων κοσµοπολίτικων τουριστικών θερέτρων της Κέρκυρας, της
Ρόδου και της Κρήτης, στην κυρίως ορεινή, εγκαταλειµµένη απ’ τους
κατοίκους της και µε σηµαντικότατο αναξιοποίητο οικιστικό και
πολιτισµικό πλούτο Ήπειρο, θα συνεπαγόταν αναπόδραστα δυσµενέστατες
επιπτώσεις στο φυσικό, το κοινωνικοοικονοµικό και το πολιτισµικό επίπεδο
της ευρύτερης περιοχής.
Απ’ την άλλη µεριά, πέρα απ’ τις παραπάνω ενδεικτικές και µόνο,
«µερικές» και αποσπασµατικές αντιλήψεις για την «ανάπτυξη», υπάρχουν
και κυκλοφορούν και πολλές άλλες, µε αποχρώσεις κρατοκεντρικές, οι
οποίες εναποθέτουν αποκλειστικά στο κράτος όλες τις σχετικές ευθύνες,
αγνοώντας ή υποτιµώντας στην πραγµατικότητα, τόσο τις ευθύνες αλλά και
τις δυνατότητες των πολιτών και των ενώσεών τους, όσο και τις δυνάµει
πρωτόβουλες δράσεις και ενέργειές τους για σχεδιασµένη και
αποτελεσµατική αξιοποίηση δηµόσιων, εθνικών και κοινοτικών πόρων στην
«αναπτυξιακή» προσπάθεια. Οι πόροι αυτοί σύµφωνα µε τα ειωθότα,
συνήθως, στην καλύτερη περίπτωση, απλώς «απορροφούνται» την
τελευταία στιγµή και απολύτως αντιαναπτυξιακά.
Παρά την προς τα έξω εριστική και διαφορετική, αλλά εντούτοις
ταυτόσηµη στη βάση της αντίληψη, για την οικονοµική µεγέθυνση µε
νεοφιλελεύθερες και ακρότατα, µέχρις ασυδοσίας, ανταγωνιστικές
µεθόδους, ως την κυρίαρχη κατεύθυνση της «αναπτυξιακής» στρατηγικής
από τις πολιτικές δυνάµεις που εναλλάσσονται στην εξουσία στον σύγχρονο
κόσµο µετά την κατάρρευση των χωρών του «υπαρκτού σοσιαλισµού», και
την, υποτίθεται, διαµετρικά αντίθετη αντίληψη των όσων σοβαρών, µικρών,
«καθαρών», «ορθόδοξων» ή και «εκσυγχρονιστικών» αριστερών και
εναλλακτικών οικολογικών πολιτικών δυνάµεων, για µια «άλλη» σύµµετρη,
ισόρροπη και αποκεντρωµένη ανάπτυξη της κάθε χώρας, οι πολίτες που τις
ακολουθούν, στην συντριπτική τους πλειοψηφία αναγνωρίζουν στο κράτος
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και την κάθε φορά κυβέρνηση, σε εθνικούς σχηµατισµούς (όπως η
Ευρωπαϊκή Ένωση) και σε διεθνείς οργανώσεις (όπως ο Παγκόσµιος
Οργανισµός Εµπορίου και η ∆ιεθνής Τράπεζα), την κύρια ευθύνη και τον
αποκλειστικό ρόλο καθορισµού της «αναπτυξιακής» πορείας της κάθε
χώρας σε πλανητικό επίπεδο, αλλά και της ιδεολογίας και της ποιότητας της
«ανάπτυξης». Και αυτό ανεξάρτητα από το αν συντάσσονται ή
αντιτάσσονται στις συγκεκριµένες επιλογές τους.

Από τη «βιώσιµη» στην «αξιοβίωτη ολοκληρωµένη ανάπτυξη»
Έτσι, γίνεται επιτακτικό το να βγάλουµε επιτέλους από τα εισαγωγικά του
τον αξιολογικό όρο «ανάπτυξη», και να του αποδώσουµε το πραγµατικό και
εξαιρετικά απλό νόηµά του, όπως µπορεί να το καταλάβει -και το
καταλαβαίνει- ο κάθε άνθρωπος, πλούσιος ή φτωχός, επιστήµονας ή
αναλφάβητος, κάτοικος της πόλης ή του χωριού, στην καθηµερινή ζωή του.
Και να ένα παράδειγµα – υπόθεση εργασίας γι’ αυτό. Όταν λέµε ότι τα
παιδιά µας, (ή τα παιδιά των φίλων µας, ή τα παιδιά όλου του κόσµου)
θέλουµε ή ευχόµαστε ν’αναπτυχθούν, είναι απολύτως σίγουρο ότι δεν
εννοούµε να γίνουν τετρακόσια κιλά βαριά, ή τρία µέτρα ψηλά.
Στην έννοια «ανάπτυξη» των παιδιών, δίνουµε όλοι αυθορµήτως, το
αυτονοήτως εγγενές, πολυδιάστατο, θετικό, δηµιουργικό και ολοκληρωµένο
νόηµά της, το οποίο καλύπτει ταυτόχρονα και αρµονικά, την «όλη»,
σωµατική, ψυχική, πνευµατική και συναισθηµατική τους υγεία και εξέλιξη,
την οµαλή, ειρηνική, δηµοκρατική και δηµιουργική τους ένταξη και
λειτουργία ως συνειδητών, υπεύθυνων και ενεργών πολιτών στο φυσικό,
οικογενειακό, φιλικό, κοινωνικό, σχολικό και εργασιακό τους αργότερα
περιβάλλον και γενικότερα την µε ήθος, «αρετήν και τόλµη», µόρφωση και
ευτυχία τους.
Από το 1963 και δώθε υποστηρίζω, ότι παρόµοιο θα πρέπει να είναι και
το περιεχόµενο που δίνουµε στο γενικότερο όρο «ανάπτυξη» σε πλανητικό,
υπερεθνικό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Στις σχετικές εργασίες µου επιχείρησα να τεκµηριώσω ότι η ανάπτυξη,
είτε θα είναι ολοκληρωµένη, δηλαδή ταυτόχρονα οικονοµική,
κοινωνική, τεχνική/τεχνολογική, πολιτική και πολιτισµική, σε
διαλεκτική αρµονία και µε σεβασµό στο συγκεκριµένο φυσικό και
πολιτισµικό περιβάλλον, του οποίου µέρος είναι ο άνθρωπος, ή δεν θα
υπάρχει καθόλου (Ρόκος, 1963, 1964, 1967, 1970, 1972, 1975, 1977, 1980,
1986, 1988, 1993, 1994, 1995, 1998).
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Η ανάγκη όµως αυτής της πολυσήµαντης διαλεκτικής αρµονίας,
συµµετρίας και ισορροπίας στη διαδικασία ολοκλήρωσης του
«οικονοµικού» µε το «κοινωνικό», το «πολιτικό» και το «πολιτισµικό», µε
την κατάλληλη και σε αρµονία µε τη φύση, τις παραδόσεις αλλά και τις
προόδους της επιστήµης και τεχνικής τεχνολογία σε κάθε σχέδιο και
πρόγραµµα ανάπτυξης, δεν είναι δυστυχώς ακόµη ευρέως κατανοητή και
παραδεκτή σήµερα, όχι µόνο από την κυρίαρχη πλανητική υπερδύναµη της
νέας τάξης, την παγκοσµιοποιηµένη και ανταγωνιστική αγορά της, τις
κεντρικές τράπεζες και τα χρηµατιστήρια των οµοδόξων δυνάµει
ανταγωνιστών της, αλλά ούτε και από τις φερόµενες ως «προοδευτικές»,
«σοσιαλιστικές» ή «σοσιαλδηµοκρατικές» πολιτικές δυνάµεις, οι οποίες
αδυνατούν να διατυπώσουν ένα εναλλακτικό όραµα και αξιακό σύστηµα για
την ανθρωπότητα, έξω και πέρα από τις κυρίαρχες προδιαγραφές της
µονοδιάστατης και µακροπρόθεσµα ακρότατα ανταγωνιστικής και γι’ αυτό
επικίνδυνης νεοφιλελεύθερης οικονοµικής µεγέθυνσης.
Η προοδευτικότερη και µόνο θεωρητικά ανεκτή από τη νέα τάξη
αντίληψη για την «ανάπτυξη», αυτή της «αειφόρου ή βιώσιµης ή
διατηρήσιµης ανάπτυξης» της έκθεσης της Επιτροπής Brundtland (World
Commission on Environment and Development / W.C.E.D.), περιορίζεται,
(αφού η Επιτροπή κάνει µια σειρά σωστών διαπιστώσεων, για τη διηνεκή
αύξηση των ανισοτήτων, της φτώχειας και της περιθωριοποίησης στη
συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών και όχι µόνο στις «αναπτυσσόµενες»
χώρες του τρίτου κόσµου, αλλά και στα γκέτο και τις φτωχές περιφέρειες
των αναπτυγµένων χωρών, από τα Απαλάχια Όρη των Η.Π.Α. ως την
Ήπειρο), στην ανάγκη λήψης µέτρων λελογισµένης και ορθολογικής
διαχείρισης των φυσικών διαθεσίµων του πλανήτη µας, για να αρκέσουν και
για τις επόµενες γενιές.
Ο ορισµός της «βιώσιµης ανάπτυξης», ως της «ανάπτυξης», «που
ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να διακυβεύει την ικανότητα
των εποµένων γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες» (W.C.E.D.,
1987), προκαλεί πολλά και τεράστια, βάσιµα και θεµιτά ερωτηµατικά, σε
επίπεδο θεωρίας και πράξης, τόσο για τους επιστήµονες οι οποίοι
ασχολούνται µε τα θέµατα «ανάπτυξης» και για τους πολιτικούς που τα
διαχειρίζονται, όσο όµως και για όλους τους σκεπτόµενους πολίτες και
εργαζοµένους του πλανήτη µας.
Η «βιώσιµη ανάπτυξη», θα αφορά όλους τους ανθρώπους σε κάθε χώρα
και κάθε περιφέρειά της και όλες τις ανάγκες τους;
Ποιες άραγε είναι οι ανάγκες αυτές; Ποιων; Ποιοι τις καθορίζουν; Με
βάση ποια κριτήρια και πώς; Είναι οι ίδιες για κάθε γωνιά του πλανήτη και
για κάθε πολιτισµό; Για τις «αναπτυγµένες» δυτικές καπιταλιστικές χώρες
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και για όλες τις περιφέρειες και τις κατηγορίες πληθυσµού τους; Για τις
αναδυόµενες οικονοµίες της ανατολής; Για τις κατεστραµµένες πρώην
κοµµουνιστικές και νυν χυδαία αγοραίες καπιταλιστικές οικονοµίες; Για τις
οικονοµίες των «αναπτυσσοµένων» χωρών του τρίτου κόσµου;
Και ποιες είναι οι ιεραρχήσεις προτεραιοτήτων ικανοποίησής τους στο
χώρο και στο χρόνο;
Ποιος µπορεί να καθορίσει τις µελλοντικές ανάγκες των εποµένων
γενεών; και πώς;
Και στην ικανοποίηση αυτών των αναγκών, πως συνεκτιµώνται και
αντιµετωπίζονται τα θέµατα: παραγωγής, διανοµής και κατανάλωσης (και
µε ποιες παραγωγικές και κοινωνικές σχέσεις και δυνάµεις), ενδογενεακής
και διαγενεακής δικαιοσύνης για όλες τις κοινωνικές τάξεις, σεβασµού και
προστασίας των ανθρωπίνων, ατοµικών, πολιτικών, κοινωνικών και
εργασιακών δικαιωµάτων και του φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος,
καταπολέµησης της αµάθειας, και εξάλειψης της φτώχειας, της καταπίεσης,
της ανεργίας κ.λ.π.;
Καµµιά κυβέρνηση και καµµιά αντιπολίτευση δεν θέλει, αλλά και δεν
µπορεί βέβαια αντικειµενικά ν’ απαντήσει σ’ αυτά τα τόσο πολύπλοκα
ερωτηµατικά, χωρίς να προηγηθεί µια σοβαρή, σε πλανητικό επίπεδο,
προσπάθεια συστηµατικής διεπιστηµονικής συνεργασίας και διεξοδικής και
ολοκληρωµένης διερεύνησης των σχετικών προβληµάτων.
Στην κατεύθυνση αυτή, µια ενδιαφέρουσα προσπάθεια, που επιδέχεται
όµως πολλές αναγνώσεις, εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια για την εκτίµηση
της ανθρώπινης ανάπτυξης (human development), -η οποία περιέργως
φαίνεται µερικά να αυτονοµείται θεωρητικά και πρακτικά από την όλη
«ανάπτυξη» και την κυρίαρχη αντίληψη γι’ αυτήν- µε τη δηµοσιοποίηση
από το Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για την Ανάπτυξη (United
Nations Development Programme, U.N.D.P.) των σχετικών ετήσιών του
εκθέσεων.
Συγκεκριµένα, µε βάση τα στοιχεία του Human Development Report
Office (U.N.D.P., 1999), το 1997, µια εικόνα, ενδεικτική, της «ανάπτυξης»
στον σύγχρονο κόσµο, αλλά και της φύσης και της ποιότητάς της
τεκµηριώνεται επαρκώς από το ότι:
(α) το πλουσιότερο 20% του πληθυσµού της γης, µοιραζόταν το 86% του
παγκόσµιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (Α.Ε.Π.), το µέσων
εισοδηµάτων 60% µοιραζόταν το 13%, ενώ το φτωχότερο 20%
µοιραζόταν µόλις το 1% του παγκόσµιου Α.Ε.Π.,
(β) το πλουσιότερο 20% µοιραζόταν το 82% των εξαγωγών αγαθών και
υπηρεσιών, το µέσων εισοδηµάτων 60% µοιραζόταν το 17% και το
φτωχότερο 20% µόλις το 1%,
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το πλουσιότερο 20%, µοιραζόταν το 68% των άµεσων ξένων
επενδύσεων, το µέσων εισοδηµάτων 60% το 31% και το φτωχότερο
20% µόλις το 1%,
(δ) το πλουσιότερο 20% διέθετε το 93,3% των χρηστών του διαδικτύου, το
µέσων εισοδηµάτων 60% διέθετε το 6,5% και το φτωχότερο 20%
διέθετε µόλις το 0,2%,
(ε) οι χώρες του O.E.C.D. µε το 19% του παγκόσµιου πληθυσµού της γης
είχαν το 71% του παγκόσµιου εµπορίου αγαθών και υπηρεσιών, το
58% των άµεσων ξένων επενδύσεων και το 91% του συνόλου των
χρηστών του διαδικτύου.
(στ) οι διακόσιοι πλουσιότεροι άνθρωποι του πλανήτη υπερδιπλασίασαν
την καθαρή αξία των περιουσιών τους στα τέσσερα χρόνια ως το 1998
σε 1 τρις δολάρια, περισσότερα δηλαδή απ’ όσα κατέχει το 41% του
παγκόσµιου πληθυσµού, ενώ οι τρεις µεγαλύτεροι δισεκατοµµυριούχοι
είχαν ενεργητικό µεγαλύτερο από το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν όλων
των ελάχιστα αναπτυγµένων χωρών και των 600 εκατοµµυρίων
κατοίκων τους.
Παρά την πρόοδο που επιτεύχθηκε τον εικοστό αιώνα και η οποία
εκτιµάται από την Έκθεση για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη του 1999 του
U.N.D.P. ως τεράστια, η φτώχεια και η κοινωνική ανισότητα εξακολουθούν
να βρίσκονται παντού, τόσο στις «αναπτυσσόµενες» όσο και στις
«αναπτυγµένες» χώρες.
Συγκεκριµένα,
(α) στις «αναπτυσσόµενες» χώρες, µε τροµακτικές και στο εσωτερικό τους
ανισότητες σε περιφερειακό και πολιτικό επίπεδο αλλά και µεταξύ
ανδρών και γυναικών,
• περισσότεροι από το ένα τέταρτο των 4.5 δις κατοίκων τους
εξακολουθούν να µη έχουν πρόσβαση στη γνώση και στις ελάχιστες
ατοµικές και δηµόσιες υπηρεσίες, το δε προσδόκιµο της ζωής τους δεν
ξεπερνά τα 40 χρόνια,
• περίπου 1.3 δις του πληθυσµού τους δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό
νερό,
• περίπου 840 εκατοµµύρια ανθρώπων υποσιτίζονται,
• περίπου 1.3 δις του πληθυσµού τους ζουν µε εισόδηµα µικρότερο από
1 δολάριο την ηµέρα (στοιχεία του 1987),
• ένα στα εφτά παιδιά δεν αποκτά ούτε τη στοιχειώδη εκπαίδευση κ.λ.π.
(β) στις βιοµηχανικές ή αλλιώς «αναπτυγµένες» χώρες απ’ την άλλη
µεριά, και πάλι µε σηµαντικότατες εσωτερικές ταξικές και περιφερειακές ανισότητες,
(γ)
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• ένας στους οκτώ κατοίκους ακόµη και των πλουσιοτέρων χωρών του
κόσµου επηρεάζεται από κάποια από τα στοιχεία της ανθρώπινης
φτώχειας, όπως η µακροχρόνια ανεργία, ένα εισόδηµα κάτω από το
όριο φτώχειας, η µη δυνατότητα να διαβάζουν και να γράφουν, το
µέγιστο δυνατό όριο ζωής τους των 60 χρόνων.
Παρ’ όλα αυτά, πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι και ερευνητές, επιστήµονες
όλων των ειδικοτήτων, εκπαιδευτικοί, πολιτικοί και πολίτες, αθώοι και
αµέριµνοι µηρυκάζουν τα τελευταία χρόνια αποκλειστικά τα της συµβατής
µε τα συµφέροντα των παγκοσµιοποιηµένων αγορών «βιώσιµης
ανάπτυξης», την θεσµοποιούν, την θεοποιούν, την καταναλώνουν σε όλα τα
επίπεδα, και κάθε αντίθετη φωνή και επιχείρηµα, στην καλύτερη περίπτωση
αγνοούνται επιδεικτικά από την νέα τάξη και τους απανταχού πολιτικούς και
ακαδηµαϊκούς υπαλλήλους της, ενώ στη χειρότερη, γραφικοποιούνται από
την κυρίαρχη αντίληψη και πολιτική των χειραγωγούµενων από τις αγορές
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης.
Η έννοια και η λογική της ολοκληρωµένης ανάπτυξης την οποία
υποστηρίζω, υπερκερνά την «µερικώς» ορθή, αλλά διαχειριστική σε
τελευταία ανάλυση, λογική της «βιώσιµης ανάπτυξης», για να οδηγήσει τη
σκέψη και την ατοµική και συλλογική, επιστηµονική, πολιτική και
κοινωνική δράση, (αν καταστεί επαρκώς πειστική για τους περισσότερους),
στην επιδίωξη µιας πραγµατικά αξιοβίωτης ανάπτυξης για ολόκληρη την
ανθρωπότητα.
Η αξιοβίωτη ολοκληρωµένη ανάπτυξη δεν θα µετριέται µε
πλασµατικούς στην πράξη δείκτες όπως το ακαθάριστο εθνικό προϊόν ή το
κατά κεφαλήν εισόδηµα, ούτε µε απλούς ή σύνθετους δείκτες κοινωνικής
ανάπτυξης και µε στατιστικές οι οποίες έντεχνα θα αποκρύπτουν συχνά τα
στοιχεία της πραγµατικότητας, για να τεκµηριώσουν ότι όταν τα πράγµατα
πάνε καλά στις αγορές, τότε κάθε χρόνο θα γίνονται για όλους καλύτερα.
Γιατί από το 1990 που εκδόθηκε η πρώτη έκθεση για την ανθρώπινη
ανάπτυξη µέχρι το 1999 που εκδόθηκε η δέκατη, κάθε ευγενές ευχολόγιο,
συµπεριλαµβανοµένων των διακηρύξεων του Rio το 1992 και των
αποφάσεων του Kyoto το 1997 για λιγότερη φτώχεια και στέρηση, για
µικρότερη καταστροφή του περιβάλλοντος, για λιγότερη κοινωνική
αστάθεια και περιθωριοποίηση ανθρώπων και κρατών, για λιγότερη
ανισότητα µεταξύ των πολιτών ενός κράτους αλλά και µεταξύ των κρατών
και για λιγότερη παραβίαση των ανθρωπίνων, πολιτικών και κοινωνικών
δικαιωµάτων, σε συνθήκες διατήρησης των πλεονεκτηµάτων των
παγκοσµίων αγορών, του ανταγωνισµού και της οικονοµικής
αποδοτικότητας των φυσικών και ανθρώπινων διαθεσίµων, αποδεικνύεται
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αδύνατο να έχει και την παραµικρή τύχη υλοποίησης, ακόµη και για τους
πιο καλόπιστους απολογητές της παγκοσµιοποίησης.
Τα επίσηµα στοιχεία του ΟΗΕ βεβαιώνουν π.χ. ότι περισσότερες από 80
χώρες εξακολουθούν να έχουν κατά κεφαλήν εισόδηµα µικρότερο απ’ όσο
είχαν δέκα ή περισσότερα χρόνια πριν. (U.N.D.P., 1999)
Αλλά ακόµη και ο θεοποιηµένος από τις δυνάµεις της παγκοσµιοποίησης ανταγωνισµός κινδυνεύει από την ασυδοσία του κεφαλαίου που
αυτές εξέθρεψαν και οι αφελείς θεωρούν ότι µπορεί να συµβάλει σε µια
καλύτερη ζωή όλων των ανθρώπων στο κοινό µας σπίτι, τον πλανήτη γη.
Με το πρόσφατο κύµα των συγχωνεύσεων και εξαγορών, πάντα
σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του ΟΗΕ, ως το 1998 οι δέκα π.χ.
µεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής φυτοφαρµάκων ήλεγχαν το 85% µιας
παγκόσµιας αγοράς 31 δις δολαρίων, ενώ οι δέκα µεγαλύτερες εταιρίες
τηλεπικοινωνιών το 86% µιας παγκόσµιας αγοράς 262 δις δολαρίων.
Οι συγχωνεύσεις όµως και οι εξαγορές, (οι οποίες επεκτείνονται και στα
πεδία της ενέργειας, της πληροφορικής, της αυτοκινητοβιοµηχανίας κ.λ.π.),
οδηγούν αναπόδραστα σε υπερσυγκέντρωση πλούτου και υπερσυσσώρευση
µονοπωλιακής οικονοµικής αλλά και πολιτικής, κοινωνικής και
πολιτισµικής δύναµης, σε διαπλοκή συµφερόντων µε κυβερνήσεις και
αντιπολιτεύσεις, σε απολύσεις εργαζοµένων κ.λ.π.
Η πραγµατικότητα, ακόµα και µέσα από τις λίγες παραπάνω γραµµές
της τελευταίας «Έκθεσης για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη –1999» του ΟΗΕ
(U.N.D.P., 1999), επιβεβαιώνει τον Κ.Μάρξ, για το ότι σε συνθήκες
καπιταλισµού, αναπόδραστα, οι φτωχοί θα συνεχίσουν να γίνονται
φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι.
Σήµερα, µόνο ο Μπιλ Γκέιτς π.χ. έχει πια περιουσία, µεγαλύτερη από το
ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Πορτογαλίας, ενώ το µερίδιό του στη
Microsoft υπερτριπλασιάσθηκε το 1999 (93 δις δολάρια), σε σχέση µε το
1998 (30 δις δολάρια).
Κάθε µέρα σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΗΕ, για την «ανθρώπινη
ανάπτυξη», «περισσότερα από 1,5 τρις δολάρια ανταλλάσσονται στις αγορές
συναλλάγµατος και περίπου το ένα πέµπτο από τα παραγόµενα προϊόντα και
υπηρεσίες κάθε χρόνο αποτελούν αντικείµενο εµπορίας».
Σ’ αυτό συνέβαλε και συµβάλει δραµατικά µεταξύ άλλων και η
µονοδιάστατη επιστράτευση της επιστήµης, της έρευνας και της
τεχνολογίας, (µέσω της διαφορικής και επιλεκτικής χρηµατοδότησης και
προώθησης των ενδιαφερόντων και συµφερόντων τις δυνάµεις της
κυρίαρχης οικονοµικής -µε την έννοια της αύξησης- παγκοσµιοποίησης,
σχετικών πεδίων), για την ανάπτυξη, επέκταση και λειτουργία από
απόσταση νέων αγορών συναλλάγµατος και κεφαλαίου διασυνδεδεµένων
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εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο σε πλανητική κλίµακα σε
πραγµατικό χρόνο.
Πραγµατικά, η τηλεµατική και η διαστηµική τεχνολογία, µε την κινητή
τηλεφωνία, τα δίκτυα των µέσων µαζικής και ειδικής επικοινωνίας, το
διαδίκτυο και τις συνδέσεις µ’ αυτό των τραπεζών, των χρηµατιστηρίων και
των διεθνών, (κυρίως κερδοσκόπων) επενδυτών, στήριξαν αποφασιστικά
τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (World Trade Organization) µε
πολυµερείς συµφωνίες για το εµπόριο, τις υπηρεσίες και τα δικαιώµατα
πνευµατικής ιδιοκτησίας, αλλά και µε ισχυρούς µηχανισµούς υλοποίησης
των πολιτικών του, να αποκτήσει, όπως και οι πολυεθνικές εταιρίες, θεωρητικά αλλά και στην πράξη, µεγαλύτερη οικονοµική αλλά και κοινωνική,
πολιτική και πολιτισµική δύναµη από τις εθνικές κυβερνήσεις και τους
πολίτες του κόσµου.
Η επιχειρούµενη να τεκµηριωθεί και να διαδοθεί αντίληψη, ότι τα αγαθά
µιας τέτοιας παγκοσµιοποίησης και οι σχετικές τεχνολογίες αιχµής µπορούν
να αξιοποιηθούν εξ ίσου και από τις µη κυβερνητικές οργανώσεις και τους
πολίτες του κόσµου για επικοινωνία και συντονισµό της δράσης τους ακόµη
και ενάντια σ’ αυτήν, σύντοµα θα αποδειχθεί ανιστόρητη και στην καλύτερη
περίπτωση θα οδηγήσει σε αιχµιακές, θεαµατικές ολιγοήµερες «δράσεις», οι
οποίες όπως στο Σηάτλ θα µπορούν να ενσωµατωθούν στο σύστηµα
δυσφηµούµενες απ’ αυτό, ως «µοιραία, εκτονωτικά, επεισόδια του
περιφερόµενου διεθνούς πλέον και ετερόκλητου υπερσυντηρητικού έως και
αναρχικού περιθωρίου».
Έτσι, αν ληφθούν υπ’όψη και τα τεράστια υπερκέρδη του τοκογλυφικού
συνήθως τραπεζικού και του χρηµατιστηριακού κεφαλαίου, τα οποία, µε τη
βοήθεια των τεχνολογιών αιχµής και ιδιαίτερα της τηλεµατικής,
πραγµατοποιούνται σε κλάσµατα δευτερολέπτου στα κερδοσκοπικά
«αναπτυξιακά» παιχνίδια των καλούµενων κατ’ ευφηµισµόν διεθνών
«επενδυτών», προκύπτει αβίαστα το συµπέρασµα, ότι ο αφελής θεωρητικά
ορισµός αλλά και πολύ περισσότερο το περιεχόµενο της έννοιας της
«βιώσιµης ή αειφόρου ανάπτυξης» και οι ποικίλοι (αφελείς στην καλύτερη
περίπτωση) οπαδοί και απολογητές τους, µπορούν να αξιοποιηθούν και
αξιοποιούνται κατάλληλα στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης των αγορών,
για να µεταµφιέσουν επί το «εκσυγχρονιστικά προοδευτικότερο», την
αγριότερη µέχρι σήµερα εκµετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο.
Γι’ αυτό και η «αξιοβίωτη ολοκληρωµένη ανάπτυξη», καµµία και σε
κανένα επίπεδο σχέση, συνάφεια ή συγγένεια έχει µε την φερόµενη ως
«βιώσιµη» ή «αειφόρο ανάπτυξη».
Και µόνο το γεγονός, ότι εφευρίσκονται βολικοί όροι και θεωρίες, όπως
ο «πράσινος ή φυσικός καπιταλισµός» και ότι οι λέξεις, έννοιες και
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πολιτικές κλειδιά, όπως «ανταγωνιστικότητα», «επιχειρηµατικότητα» και
«οικονοµική. ανταποδοτικότητα», σηµατοδοτούνται και σηµασιοδοτούνται,
ακόµα και από το Πανεπιστήµιο των Ηνωµένων Εθνών και τις πολυσχιδείς
δραστηριότητές του (http://www.unu.edu/), αλλά και από εθνικές
νοµοθεσίες του συρµού, (και από την ελληνική, µε τον Νόµο 2742, ΦΕΚ
207 της 7ης Οκτωβρίου 1999 για το χωροταξικό σχεδιασµό, την αειφόρο
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις και τον Νόµο 2508, ΦΕΚ 124 της 13ης
Ιουνίου 1997 για τη βιώσιµη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισµών
της χώρας και άλλες διατάξεις), ως απολύτως συµβατά µε την «βιώσιµη» ή
«αειφόρο ανάπτυξη» ιδεώδη και οράµατα για τη σωτηρία του πλανήτη, την
ίδια ώρα που η λεηλασία του τρίτου κόσµου και η καταστροφή του φυσικού
και ανθρώπινου πλανητικού περιβάλλοντος συνεχίζονται, επιδεινούµενες,
αποδεικνύει ότι κονιορτοποιείται, ακόµη και για τους πιο καλόπιστους, η
όποια αξιοπιστία της βιωσιµότητας ή αειφορίας (sustainability) της
επαγγελόµενης «ανάπτυξης».
Γιατί π.χ. πως µπορεί να επιτευχθεί «βιώσιµη» ανάπτυξη:
(α) στο πεδίο της διατροφής, όταν πέρα από τις φτωχές χώρες που
λιµοκτονούν και θα εξακολουθήσουν να λιµοκτονούν, ακόµα και για
τις χώρες του πλούσιου βορρά η θεοποιηµένη πλέον στις συνθήκες
κυριαρχίας του νεοφιλελευθερισµού ανταγωνιστικότητα και η
επιδίωξη της µέγιστης κερδοφορίας των σχετικών πολυεθνικών
επιχειρήσεων, οδηγούν µε µαθηµατική ακρίβεια, στις τρελές
αγελάδες, τις ζωοτροφές µε διοξίνες και από πτώµατα αρρώστων
ζώων, στα µεταλλαγµένα φυτικά προϊόντα, στην κλωνοποίηση κ.λ.π.,
µε αναπόδραστες δυσµενείς συνέπειες, όχι µόνο στην σωµατική και
ψυχική υγεία των πολιτών τους και στις ηθικές αξίες της ζωής των
ανθρώπων, αλλά ακόµη και σ’ αυτά τα ίδια τα µακροπρόθεσµα
συµφέροντα µιας υγειούς (θεωρητικά) καπιταλιστικής οικονοµίας, η
οποία κατά τον πατέρα της Adam Smith θα προήγαγε, µέσω της «εν
ελευθερία και ασφαλεία» επιδίωξης του ατοµικού συµφέροντος κάθε
ανθρώπου, το κοινωνικό συµφέρον.
(β) στο πεδίο της παραγωγής τεχνικών έργων, όταν ο ανηλεής
ανταγωνισµός οδηγεί τις σχετικές µειοδοτικές διαγωνιστικές
διαδικασίες είτε σε κακόγουστο θέατρο διαπλεκοµένων συµφερόντων,
ή σε εξευτελιστικά µεγάλες εκπτώσεις οι οποίες µοιραία θα
συνεπάγονται: βέβαιες κακοτεχνίες, µη σεβασµό των απαραίτητων
τεχνικών και χρονικών προδιαγραφών, µεγάλους κινδύνους για την
ασφάλεια των χρηστών των έργων αυτών, (οι απώλειες ανθρωπίνων
ζωών από καταρρεύσεις κτιρίων σε σεισµούς, από ελλειπή µέτρα
ασφαλείας λειτουργίας χώρων, µεταφορικών µέσων κ.λ.π. βρίσκονται
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δυστυχώς στην καθηµερινή ειδησεογραφία των ΜΜΕ όλων των
χωρών) και το συνηθέστερο σε µη ολοκλήρωση, σε εγκατάλειψή τους
και σε έναρξη ατέρµονων και απολύτως βλαπτικών για το δηµόσιο
συµφέρον δικαστικών διαδικασιών, µε νοµοτελειακά αναµενόµενη
και την διασπάθιση πολύτιµων οικονοµικών πόρων.
στα πεδία της επιστήµης, της παιδείας, της έρευνας και της
τεχνολογίας, όταν ο χωρίς ηθικούς φραγµούς ωφελιµιστικός
ανταγωνισµός υποκαθιστά µέσα από τα εκπαιδευτικά συστήµατα της
κυρίαρχης ιδεολογίας την ευγενή και δηµιουργική άµιλλα, και η
εκπαιδευτική διαδικασία από ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας,
µόρφωση και πολιτισµός εκφυλίζεται σε µονοδιάστατη τεχνοκρατική
κατάρτιση κατάλληλων για την µεγιστοποίηση της κερδοφορίας και
της ισχύος των πολυεθνικών εταιρειών µελλοντικών εργαζοµένων.
Βέβαιη µακροπρόθεσµα συνέπεια µιας τέτοιας κοντόφθαλµης
επιλογής είναι ότι έτσι θα υπονοµευθούν ακόµα και τα ίδια τα
συµφέροντα µιας υγειούς (θεωρητικά) καπιταλιστικής οικονοµίας, µια
που τα Πανεπιστήµια, τα οποία ιδιωτικοποιούνται σ’ όλον τον κόσµο
όλο και περισσότερο, για να γίνουν συµβατότερα µε τις διαρκώς
αυξανόµενες και κυρίως πλασµατικές ανάγκες µιας διαρκώς
αυξανόµενης και επεκτεινόµενης παραγωγής και κατανάλωσης (που
θα εξακολουθεί να αποµυζά και να διασπαθίζει κυρίως τα φυσικά και
ανθρώπινα διαθέσιµα του φτωχού νότου και όχι µόνο), δεν θα
µπορούν πλέον να παράγουν µε την έρευνα νέα γνώση.

Οι έννοιες του «όλου», του «συνόλου» και του «µέρους» στη φυσική
και κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα και την «βιωσιµότητα» της
ανάπτυξης
Η κάθε φορά συγκεκριµένη στο χώρο και το χρόνο φυσική και
κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα αποτελεί την αδιάσπαστη διαλεκτική
ενότητα των πολυδιάστατων και πολύπλοκων σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων
και αλληλεπιδράσεων των στοιχείων, φαινοµένων και δράσεων που τις
συγκροτούν, και γι’ αυτό ένα οργανικό «όλον» και όχι «σύνολον»
διακριτών, ανεξαρτήτων µεταξύ τους και αυτονόµων µερών τα οποία
υποτίθεται ότι αθροιζόµενα µηχανιστικά την συναπαρτίζουν. (Ρόκος 1980,
1998)
Έτσι, για να τη γνωρίσουµε, να την κατανοήσουµε, να τη µελετήσουµε
και να την αναλύσουµε ως «όλον», δεν µπορούµε να αρκεσθούµε, ούτε στις
µερικές, ειδικές προσεγγίσεις «µερών» της, µε τις δυνατότητες των ειδικών
µεθοδολογικών εργαλείων των επιµέρους επιστηµών, αλλά ούτε και στις
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πραγµατικά περισσότερες, αλλά εν τούτοις όχι επαρκείς, δυνατότητες του
αθροίσµατός τους, που θα συγκροτούσε µια σχετικά καλύτερη
«πολυεπιστηµονική» µεθοδολογία.
Απαιτείται συνεπώς µια ολοκληρωµένη (µε την έννοια: τείνουσα
διηνεκώς προς ολοκλήρωση), διαλεκτική και διεπιστηµονική µεθοδολογία,
µ’ άλλα λόγια το οργανικό «όλον» της αλληλεπίδρασης και συνεργιστικής
σύνθεσης των δυνατοτήτων των µεθοδολογιών των φυσικών και των
θετικών επιστηµών αλλά και των κοινωνικών επιστηµών και των επιστηµών
του ανθρώπου και των κατάλληλων σχετικών τεχνικών και τεχνολογικών
εργαλείων, σύνθεσης η οποία θα εξασφαλίζει την βέλτιστη δυνατή αντίληψη
και κατανόηση των στοιχείων, των χαρακτηριστικών και των νόµων, των
µεγεθών και των ποιοτήτων των φαινοµένων και των γεγονότων, των
εξελίξεων και των διαδράσεων που συγκροτούν αλλά και διαµορφώνουν το
«όλον» της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας (Ρόκος
1998).
Αν θεωρήσουµε, γενικά, για ν’ αποφύγουµε τις αναπόδραστες
µερικότητες. τη σύγχυση και τις αντιφάσεις των σχετικών µ’ αυτή θεωριών
και προσεγγίσεων (Rist 1997, Ρέππας 1991, WCED 1987, Ρόκος 1980,
2000), ότι:
ανάπτυξη είναι µια «καλύτερη» ισορροπία κοινωνικών και ανθρώπινων
σχέσεων και συστηµάτων χρήσεων γης, παραγωγής, απασχόλησης,
διανοµής και κατανάλωσης, σύµφωνα µε τις αξίες και τις επιλογές των
δυνάµεων που βρίσκονται στην εξουσία, όπως αυτές µαχητικά
συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν, στο φυσικό περιβάλλον, µε την
συγκεκριµένη κάθε φορά κοινωνική δυναµική και την µέση κοινωνική
συνείδηση (Ρόκος 1997),
η ανάπτυξη δεν µπορεί παρά να αποτελεί ένα οργανικό «όλον» των
πολυδιάστατων και πολύπλοκων σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων και
αλληλεπιδράσεων των οικονοµικών, κοινωνικών, πολιτικών, πολιτισµικών
και τεχνικών/τεχνολογικών ενεργηµάτων και προσπαθειών επίτευξης αυτής
της αξιολογικής, και γι’ αυτό κάθε φορά διαφορετικής για τους ανθρώπους
και τις κοινωνίες τους «καλύτερης» ισορροπίας.
Έτσι, η αντικειµενική έννοια του «όλου» της ανάπτυξης δεν µπορεί
• ούτε να κατακερµατισθεί στις µερικότητες των θεµατικών /κλαδικών
/τοµεακών µορφών της, (οικονοµική, αγροτική, βιοµηχανική κλπ.), µε
αγνόηση των επιπτώσεων των δράσεών της στο φυσικό περιβάλλον και
στο πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισµικό πεδίο,
• ούτε να εγκιβωτισθεί σε συγκεκριµένο χώρο, σε ένα κράτος ή σε µια
περιφέρεια, µε αγνόηση του τι αυτό συνεπάγεται για τον ευρύτερο,
διεθνή και πλανητικό περίγυρό τους,
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ούτε να περιορισθεί στα χρονικά όρια ενός µικρού ή µεγάλου,
µονοδιάστατου ή πολυδιάστατου, εθνικού ή υπερεθνικού σχετικού
σχεδιασµού και προγράµµατος αλλά και
• ούτε να αποκτήσει ως «αειφόρος» ή «βιώσιµη» (sustainable), µε κύριο
θεµέλιό της την µερικότητα της οικονοµικής ανταγωνιστικότητας και
της βιωσιµότητας των επιχειρήσεων και των κάθε φύσης ενεργηµάτων
της, και τον παρενδυτικό και ψευδεπίγραφο γι’ αυτήν επιθετικό
προσδιορισµό της «ολοκληρωµένης», όταν αυτό αποκλείεται εκ
προοιµίου από την αυτονόητη µερικότητα της σύλληψής της (Ρόκος
1998, 2000).
– Γιατί η συσσωρευµένη βιοµηχανική «ανάπτυξη», π.χ. της Ελευσίνας,
δεν µπορεί να συνεπάγεται ούτε την βιοµηχανική αλλά ούτε και την
οικονοµική έστω ανάπτυξη της Ηπείρου ή της Ελλάδας, πολύ δε
περισσότερο την ταυτόχρονα οικονοµική, κοινωνική, πολιτική, πολιτισµική
και τεχνική/τεχνολογική δική της ανάπτυξη, σε διαλεκτική αρµονία και µε
σεβασµό της φύσης και του ανθρώπου ως αναπόσπαστου µέρους της,
– γιατί η όποια «ανάπτυξη» των κέντρων, όχι µόνο δεν συνεπάγεται την
ανάπτυξη των περιφερειών τους (και ακόµα περισσότερο των µειονεκτικών
ορεινών και νησιωτικών περιοχών τους) αλλά συνηθέστατα έχει βαρύτατες
συνέπειες στο φυσικό, κοινωνικό και πολιτισµικό τους πεδίο,
– γιατί ακόµα και η οικονοµική «ανάπτυξη» των αναπτυγµένων κρατών,
όχι µόνο δεν επεκτείνεται σε όλους τους πολίτες τους αλλά τελείται σε
βάρος τους και πολύ περισσότερο σε βάρος των αναπτυσσοµένων κρατών,
της συντριπτικής πλειοψηφίας του παγκόσµιου πληθυσµού και του
πλανητικού φυσικού περιβάλλοντος και µάλιστα µε διαρκώς αυξανόµενους
ρυθµούς, όσο η υποτίθεται διµερής και πολυµερής «βοήθειά» τους στον
τρίτο κόσµο και η επιδεικνυόµενη φραστικά και διακηρυκτικά ευαισθησία
και το ενδιαφέρον τους αυξάνεται ονοµαστικά (UNDP 1999, Ρόκος 2000)
και
– γιατί το µερικό µηχανιστικό άθροισµα «βιωσιµοτήτων» π.χ. των
«βιώσιµων επιχειρήσεων», όχι µόνο δεν συγκροτεί «όλον» βιωσιµότητας,
αλλά ούτε καν «σύνολον» βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης στο χώρο και
στο χρόνο. Πολύ δε περισσότερο δεν αποτελεί θεµέλιο και παράδειγµα
βιώσιµης ανάπτυξης για την ίδια την κοινωνία.
Κάθε χρόνο, οι συγχωνεύσεις µεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων
πληθύνονται. Για να παραµείνουν «βιώσιµες» οι γιγαντιαίες πλέον
βιοµηχανίες και εταιρίες προχωρούν σε κλείσιµο µονάδων και αθρόες και
µαζικές απολύσεις εργαζοµένων µε αυτονόητες τις πολυδιάστατες δυσµενείς
επιπτώσεις της καλούµενης βιώσιµης ανταγωνιστικής τους ανάπτυξης στο
•
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κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισµικό και περιβαλλοντικό επίπεδο και όχι µόνο
των χωρών στις οποίες βρίσκεται η έδρα τους.
Στις αρχές του 2001, ακόµη και η υστέρηση των προσδοκώµενων
κερδών έναντι εκείνων του αντίστοιχου τριµήνου του 2000 κατά 3%, µπορεί
να έχει ως συνέπεια, για να διασφαλισθεί η βιωσιµότητα µιας µεγάλης
πολυεθνικής αυτοκινητοβιοµηχανίας, την απόλυση χιλιάδων εργατών,
τεχνικών και υπαλλήλων.
Αποδεικτικά στοιχεία γι’ αυτά βρίσκονται τα τελευταία χρόνια κάθε
µέρα στις οικονοµικές στήλες των έγκυρων εφηµερίδων και σε επίσηµες
αρµόδιες διευθύνσεις στο διαδίκτυο.

Απλά παραδείγµατα "βιωσιµότητας" και Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη
Ανάπτυξη
Από τα παραπάνω φαίνεται καθαρά, ότι πυρήνας της έννοιας της
βιωσιµότητας (sustainability), όπως και γραµµατολογικά προκύπτει από τα
λεξικά, είναι η ικανότητα κράτησης, στήριξης, συγκράτησης, συντήρησης,
διατήρησης, δυνάµωσης του «µέρους», στη διαδικασία ανταγωνισµού του
προς τα άλλα «µέρη» της ίδιας ή και µιας ευρύτερης ενότητας «µερών», οι
οποίες όµως σε καµιά περίπτωση δεν θα µπορούσαν να συγκροτήσουν
«ολότητα», γιατί τότε θα αναιρείτο η πυρηνική τους δυναµική, δηλαδή η
ανταγωνιστικότητα.
Όσοι υποστηρίζουν µε την επιστηµονική, πολιτική και/ή
κοσµοθεωρητική τους µονοµέρεια, την ανταγωνιστικότητα ως θεµέλιο της
ανάπτυξης, την περιορίζουν ασφυκτικά και µόνο στην οικονοµική της
διάσταση και αποδέχονται σε τελική ανάλυση ως ιδεολογικό υπόβαθρο και
κυρίαρχη αξία της το «ο θάνατός σου, η ζωή µου».
Όπου βέβαια ο θάνατος δεν αφορά µόνο στην αντίπαλη, µη επαρκώς
ανταγωνιστική και γι’ αυτό µη βιώσιµη τελικά επιχείρηση, αλλά και σε
εκείνο το κοµµάτι των επιστηµόνων και εργαζοµένων της νικηφόρου στον
ανταγωνισµό βιώσιµης επιχείρησης (και των οικογενειών τους), που ενώ
συνετέλεσε για πολλά χρόνια στην «ανάπτυξη» και κερδοφορία της, τώρα
εκτιµάται και αποτιµάται ψυχρά ως περιττό βάρος και έρµα και
απορρίπτεται και µάλιστα χωρίς να λαµβάνονται καθόλου υπ’ όψη οι
αναπόδραστες, όχι µόνο γι’ αυτούς, αλλά και για το κοινωνικό σύνολο
οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτικές, πολιτισµικές και περιβαλλοντικές
συνέπειες, οι οποίες αργά ή γρήγορα θα επηρεάσουν δυσµενώς και την αντί
πάσης θυσίας βιώσιµη επιχείρηση ως αναπόσπαστο «µέρος» της τοπικής,
της εθνικής και της πλανητικής ανθρώπινης και φυσικής «ολότητας».
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Έτσι, η έννοια «βιώσιµη ανάπτυξη», ως η ανάπτυξη που «έχει
πιθανότητες ή δυνατότητες να επιζήσει», είναι α-νόητη για την ανάπτυξη ως
«ολότητα» κατάλληλου µετασχηµατισµού των σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων
και αλληλεπιδράσεων της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής
πραγµατικότητας για να επιτευχθεί µια «καλύτερη», όπως ορίσθηκε στα
παραπάνω, ισορροπία τους. Και µπορεί να αποκτά το νόηµα που της
αποδόθηκε προηγουµένως µόνο στη µερικότητα µιας ή περισσοτέρων
επιχειρήσεων και/ή ενός ή περισσοτέρων συστηµάτων ή ενεργηµάτων.
Γιατί π.χ. µέσα από τις διαδικασίες ενός συνηθέστατα ασύδοτου και
χωρίς κανόνες και ηθικούς φραγµούς ανταγωνισµού, δεν µπορεί λογικά κι
αντικειµενικά να επιτευχθεί η βιωσιµότητα όλων ανεξαιρέτως των
επιχειρήσεων, συστηµάτων και ενεργηµάτων και ούτε καν επιδιώκεται από
τους θιασώτες της βιώσιµης ανάπτυξης (Ρόκος 2000).
Η φερόµενη από τους υποστηρικτές της ως ταυτόσηµη µε εκείνη της
«βιώσιµης» έννοια της «αειφόρου ανάπτυξης», είναι και αυτή κατά τη
γνώµη µου α-νόητη, γιατί η «αειφορία», ως µια απ’ τις βασικές έννοιες της
δασοπονίας, περιγράφει εκείνη τη διαχειριστική διαδικασία του δάσους η
οποία θα πρέπει, ρυθµιζόµενη καταλλήλως, να αποδίδει διηνεκώς το ίδιο
ποσό δασικών προϊόντων σε µια συγκεκριµένη περίοδο (ετήσια ή και
περιοδική αειφορία).
Αλλά αυτό θα µπορούσε να συµβεί οριακά και µόνο για το
συγκεκριµένο φυσικό διαθέσιµο της φυσικής βλάστησης και µάλιστα µόνο
στις ιδεατές εργαστηριακές συνθήκες οι οποίες µπορούν να υπάρξουν σε ένα
φαντασιακό περιβάλλον, έξω και πέρα από την συγκεκριµένη «ολότητα» της
φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας. Οι πολυδιάστατες
σχέσεις, αλληλεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις της φυσικής και της
κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας ενός δάσους για τη συγκεκριµένη
περίπτωση συνεπάγονται τις πραγµατικές συνθήκες: όξινης βροχής,
υποβάθµισης των εδαφών, εκουσίων και ακουσίων εµπρησµών δασών,
αύξησης των θερµοκρασιών της γης, ελάττωσης των υδατικών διαθεσίµων,
δραµατικών κλιµατικών µεταβολών, αυθαίρετης µετατροπής χρήσεων γης
και παράνοµης δόµησης, υπερβόσκησης, αλόγιστης και εντατικής
τουριστικής εκµετάλλευσης της ευρύτερης περιοχής, κλπ., αλλά και τους
ακόµη δυσµενέστερους συνδυασµούς τους µε τις συνέπειες άλλων ή
δευτερογενών φυσικών και τεχνικών καταστροφών µέσα στις οποίες η
«αειφορία» είναι τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη απολύτως αδύνατη.
Η έννοια δε της δυνατότητας «αειφορίας», όταν αναφέρεται στα µη
ανανεώσιµα φυσικά διαθέσιµα, (στο πλαίσιο µιας ανάπτυξης που όσο και αν
προβάλλεται ως «βιώσιµη», διαφορικά, άδικα και αλόγιστα τα
εκµεταλλεύεται και τα υπερκαταναλώνει), δεν µπορεί, αντικειµενικά, ούτε
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καν υποθετικά να διεκδικήσει αξιώσεις στοιχείου θεµελίωσης µιας
αξιόπιστης ολοκληρωµένης αναπτυξιακής διαδικασίας.
Έτσι, η «βιώσιµη ή αειφόρος ανάπτυξη» είναι κι αυτή µια µερική, ειδική
θεµατική/κλαδική προσέγγιση, µορφή, θεωρία και πρακτική «ανάπτυξης»,
γιατί αντιµετωπίζει το αντικειµενικά οργανικό «όλον» της Ολοκληρωµένης
Ανάπτυξης ως «σύνολο» αποσπασµατικών µερικοτήτων θεµατικών
/κλαδικών τοµεακών «αναπτύξεων», στα θεωρούµενα απ’ αυτήν αυτόνοµα
και ανεξάρτητα µεταξύ τους «µέρη»/επίπεδα, της οικονοµίας, της κοινωνίας,
της πολιτικής, του πολιτισµού, της τεχνολογίας και του περιβάλλοντος, ή
ακόµη και σε επιµέρους τµήµατά τους.
Σύµφωνα µε τη θεωρία και τις πολιτικές της «βιώσιµης ανάπτυξης», µια
βιώσιµη οικονοµία, στην θεµελιωµένη στην ανταγωνιστικότητα διαχειριστική κυρίως αντίληψή της, θεωρείται ως τέτοια, εφ’ όσον απαρτίζεται:
•
από «βιώσιµες επιχειρήσεις» (συνηθέστατα «νέες», «καινοτοµικές»,
«υψηλής τεχνολογίας»), και συγχωνεύσεις τους, οι οποίες όµως σε
ελάχιστο στην καλύτερη περίπτωση έως µηδενικό ή και αρνητικό
βαθµό συντελούν στη συγκρότηση ακόµη και έστω «βιώσιµων
κοινωνιών», και στη «βιωσιµότητα» του περιβάλλοντος, της
πολιτικής και του πολιτισµού.
Γιατί, µε την αντί πάσης θυσίας γιγάντωσή τους, σπέρνουν το δρόµο
τους µε τα θύµατα του νικηφόρου ανταγωνισµού τους, (τις
κατεστραµµένες µη «βιώσιµες» επιχειρήσεις, τους απολυµένους
εργάτες τόσο των ηττηµένων ανταγωνιστών όσο και τους δικούς τους
για µείωση των δαπανών και αύξηση της κερδοφορίας, την πολιτική
που υποβαθµίζεται ως διαπλεκόµενη υπαλληλική έως και υπηρετική
των συµφερόντων τους διαδικασία, τον πολιτισµό µε την
οµογενοποίηση, προβολή και µεθοδευµένη επιβολή ισοπεδωτικών
προτύπων ζωής και κατανάλωσης των συνηθέστατα µη φιλικών προς
το περιβάλλον, όχι καθαρών, µεταλλαγµένων και άχρηστων
προϊόντων τους, κλπ.).
•
από «βιώσιµα συστήµατα», όπως π.χ. το ασφαλιστικό, στο οποίο
όπως µόλις προσφάτως αποδείχθηκε στην Ευρώπη και στη χώρα µας,
η «βιωσιµότητά» του, µε την αύξηση του απαιτούµενου για σύνταξη
χρόνου εργασίας και την µείωση του ύψους των συντάξεων, συντελεί
στη διαµόρφωση δυσµενέστερων όρων διαβίωσης, επιβίωσης και
ποιότητας ζωής των ασφαλισµένων του, χάριν των οποίων υποτίθεται
επιχειρείται να καταστεί αυτό, «βιώσιµο».
Σε µια τέτοια πορεία, ένα αντίστοιχης ποιότητας «βιώσιµο εκπαιδευτικό
σύστηµα» χτίζεται τον τελευταίο καιρό και στην Ευρώπη, µε την ελληνική
κυβέρνηση -όπως συνήθως- να υπερθεµατίζει και να υπερακοντίζει τις
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σχετικές γραφειοκρατικές και όχι πολιτικές επιλογές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, επιδεικνύουσα και πάλι τη µέγιστη, αν και αζήτητη πολλές φορές
προσαρµογή και προσαρµοστικότητα, σε όσα φαντάζεται ότι επιθυµεί η
Ευρώπη. Στο όνοµα του ανταγωνισµού µε τις ΗΠΑ (οι οποίες µεταφέρουν,
δοκιµάζουν, αναπτύσσουν και αναθεωρούν επιχειρηµατικές πρακτικές στα
πανεπιστήµιά τους µε µεθόδους ίδρυσης θυγατρικών µονάδων τους στην
Ευρώπη, απόκτησης στρατηγικών εταιριών, συνεργασιών ευρείας κλίµακας
κλπ.) και την Ιαπωνία, και στην πραγµατικότητα µε άξονα τα σχετικά
συµφέροντα των µεγάλων κρατών της, (και ιδιαιτέρως της νεοφιλελεύθερης
Βρετανίας (Monbiot 2000), η οποία έχει πλήρως εµπορευµατοποιήσει από
πολλά χρόνια τις εκπαιδευτικές της υπηρεσίες
στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση), η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να εκφυλλίσει την µεν παιδεία
από ελεύθερη και κριτική µορφωτική και πολιτισµική διαδικασία σε
ταχύρυθµη τεχνική επαγγελµατική κατάρτιση ευέλικτα απασχολήσιµων και
φθηνών αποφοίτων, τα δε πανεπιστήµια σε επιχειρήσεις µονοδιάστατης
τεχνικοεπαγγελµατικής κατάρτισης, αλλά και υπαλληλικής στήριξης της
βιοµηχανίας.
Με αρχή το «Λευκό Βιβλίο Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα,
Απασχόληση. Οι προκλήσεις και η αντιµετώπισή τους για τη µετάβαση στον
21ο αιώνα» (Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1994) και τη «Λευκή
Βίβλο για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, ∆ιδασκαλία και Μάθηση. Προς
την κοινωνία της µάθησης» (C.E.C. 1995), στα οποία και στις εθνικές
πολιτικές που εκπορεύθηκαν απ’ αυτά ασκήθηκε αναλυτική και διεξοδική
δηµόσια κριτική (Ρόκος 1997, 1996, 1995), και στη συνέχεια µε την Χάρτα
της Bologna και πρόσφατα µε τη ∆ιακήρυξη της Πράγας, τα πανεπιστήµια
ισοπεδώνονται από τον οδοστρωτήρα της ανταγωνιστικότητας, εµµέσως
πλην σαφώς ιδιωτικοποιούνται παραµένοντας δήθεν δηµόσια, και µετατρέπονται στην πράξη σε επιχειρήσεις που για να επιβιώσουν και ν’
αναπτυχθούν µε τις αρχές της «βιώσιµης ανάπτυξης» θ’ αναγκάζονται να
µετέρχονται όλα τα τερτίπια της αγοράς, µε όλες τις απ’ αυτό µεταλλάξεις
της φύσης, του χαρακτήρα, των αρχών και των αξιών τους.
Όλες οι σηµερινές Ευρωπαϊκές πολιτικές εξουσίες ξεχνούν, (ή την
θυµούνται υποκριτικά όταν δυναµώνουν τα κοινωνικά κινήµατα στα
πανεπιστήµια), την ιδρυτική συνθήκη της Ρώµης, (η οποία αναγνωρίζει στα
κράτη-µέλη της Κοινότητας το δικαίωµα, την υποχρέωση και την ευθύνη
σχεδιασµού, χάραξης και άσκησης εθνικών στρατηγικών στα άκρως
ευαίσθητα θέµατα της Παιδείας) και διαγκωνίζονται ποια να προσαρµοσθεί
ταχύτερα και πιστότερα σε όσα αποφασίζουν, (αλλά και µε την ίδια ευκολία
κάτω από την πίεση της κοινωνίας αναιρούν), οι υπαλληλικές στις αγορές
και απολύτως αυτονοµηµένες, ακόµη και από τα έτσι κι’ αλλοιώς εξαιρετικά
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δεκτικά εθνικά κοινοβούλια αλλά και το ευρωκοινοβούλιο, γραφειοκρατίες
των Βρυξελλών.
Με αλαζονική αγνόηση των πανεπιστηµίων, χωρίς διάλογο αλλά και
χωρίς λογική και κριτική σκέψη οι εθνικές κυβερνήσεις (και η δική µας που
δεν θέλει όπως διατείνεται να είναι η Αλβανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης),
αποδέχονται α-νόητα τετελεσµένα και στην πράξη αυτοχειριάζονται
πολιτικά, κοινωνικά και πολιτισµικά αλλά και οικονοµικά,
τεχνικά/τεχνολογικά και περιβαλλοντικά.
Επιχειρηµατολογώντας ότι θα στηριχθούν οικονοµικά εκείνα µόνο τα
πανεπιστήµια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα προσαρµοσθούν στις
συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισµού, (για να παραµένουν π.χ. οι
Ευρωπαίοι φοιτητές –αλλά και ξένοι- στην Ευρώπη για µεταπτυχιακές
σπουδές και να µη µεταβαίνουν στην Αµερική µε συνέπειες «την απώλεια
εγκεφάλων και πόρων»), προωθούν διευρωπαϊκές διαπανεπιστηµιακές
σπουδές σε δύο γλώσσες, από συνεργαζόµενα πανεπιστήµια π.χ. δύο χωρών
µε αµοιβαία αναγνώριση διπλωµάτων και οι µικρές χώρες και η Ελλάδα
πανηγυρίζουν.
∆εν µπαίνουν καν στον κόπο να σκεφθούν ότι Βρετανοί, Γάλλοι και
Γερµανοί φοιτητές δεν πρόκειται να µάθουν ποτέ ελληνικά ή πορτογαλικά
π.χ. για να φοιτήσουν µερικά εξάµηνα στα συνεργαζόµενα µε τα δικά τους
και οσοδήποτε καλά ελληνικά και πορτογαλικά πανεπιστήµια και να
αποκτήσουν έτσι διευρωπαϊκό πανεπιστηµιακό τίτλο. Ενώ αντίθετα, και
απολύτως µονόδροµα, θα ωφεληθούν από µια τέτοια, στον πυρήνα της
κρατοκεντρική και δήθεν ευρωπαϊκή πολιτική, ανάπτυξης «βιώσιµων»
έναντι των Αµερικανικών και Ιαπωνικών, Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων,
µόνο οι µεγάλες χώρες της Ευρώπης και µάλιστα µε συντριπτική την
υπεροχή της Βρετανίας και της αγγλικής γλώσσας.
Και η απώλεια του γλωσσικού πλουραλισµού, (παρά τα ταυτοχρόνως
συνυπάρχοντα αλλά περιθωριακά αντιφατικά µέτρα της προσπάθειας
διάσωσης των ολιγότερο οµιλουµένων ευρωπαϊκών γλωσσών και
διαλέκτων), στο βωµό της δήθεν «βιώσιµης και ανταγωνιστικής ανάπτυξης»
όλων των ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων, πέρα από τον πολιτισµικό
εξανδραποδισµό των µικρών χωρών θα συνεπάγεται µοιραία
µακροπρόθεσµα και αναπόδραστες συνέπειες, όσο και αν αυτό δεν γίνεται
αµέσως αντιληπτό και στο οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτικό, τεχνικό
/τεχνολογικό και περιβαλλοντικό πεδίο.
Μια ενδιαφέρουσα ανάλυση για το πως η ιδεολογία της βιώσιµης
ανάπτυξης «µεταφράσθηκε» στην κατεύθυνση επιδίωξης βιωσιµότητας των
αµερικανικών πανεπιστηµίων, µπορεί να βρει ο ενδιαφερόµενος και στο
κείµενο και τις αναφορές του I. Warde «Η αγορά αποµυζά το αµερικάνικο
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Πανεπιστήµιο» στην ελληνική έκδοση της Monde Diplomatique
(Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία 6 Μαΐου 2001). Ακόµη πιο χαρακτηριστικά
για τις συνέπειες των ποικίλων πλέον τέτοιων εγχειρηµάτων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο είναι το κείµενο «Τα Πανεπιστήµια των πολυεθνικών» της Ε.Βατού
και οι αναφορές της στην Ελευθεροτυπία της 13.9.2000 (σελ. 62).
Στον αντίποδα των παραπάνω εννοιών της «βιώσιµης ή αειφόρου
ανάπτυξης» και του σκόπιµου, µερικού και/ή ανεπαρκούς περιεχοµένου
τους βρίσκονται και υποστηρίζονται η έννοια, το περιεχόµενο και η θεωρία
της Αξιοβίωτης Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης (Ρόκος 1980 1995, 1998,
2000).
Και αυτό γιατί η Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη:
•
έχοντας κατανοήσει την δυναµική αλλά και αδιάσπαστη «ολότητα»
της κάθε φορά στο χώρο και το χρόνο φυσικής και κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας αλλά και την συνεπώς ολιστική φύση
των αναγκαίων και κατάλληλων αρχών, αξιών, επιλογών, µεθόδων
και τεχνικών µετασχηµατισµού τους, για να επιτευχθεί µια
«καλύτερη» σύµφωνα µε τα παραπάνω ισορροπία, αντιλαµβάνεται
την αποστολή της, το ρόλο, τα σχέδια, τα προγράµµατα και τις
δράσεις της να καλύπτουν ταυτόχρονα, ισότιµα, αρµονικά και
ολοκληρωµένα την οικονοµική, την κοινωνική, την πολιτική, την
πολιτισµική, την τεχνική/τεχνολογική και την περιβαλλοντική της
διάσταση,
•
θεωρεί τον άνθρωπο αναπόσπαστο και όχι κυρίαρχο µέρος της φύσης,
µε την οποία αυτός οφείλει να συνδιαλέγεται και να αλληλεπιδρά
ατοµικά και συλλογικά, επιστηµονικά και επαγγελµατικά,
δηµιουργικά, µε µέτρο και σεβασµό, µη παραβιάζοντας τους νόµους
της, µη απειλώντας τις ισορροπίες και τα είδη της, µη εξαντλώντας τις
αντοχές και τα διαθέσιµά της, µη προσβάλλοντας την οµορφιά και την
αισθητική των τοπίων της, µη θίγοντας την αυθεντικότητα και τη
γνησιότητα των εκφράσεών της και προστατεύοντας τους πολιτισµούς
της,
•
εµπεριέχει ως «ολοκληρωµένη» (Integrated), και (γραµµατολογικά,
άµεσα αλλά και µεταφορικά), τον πλούτο
- της «ολοκλήρωσης» (integration) ενέργειας και αποτελέσµατος
του «ολοκληρώνω» ως κοινωνικής και ισότιµης ενοποίησης και
ενσωµάτωσης και ως συγκρότησης σε ενιαίο «όλον»,
- της ακεραιότητας και τιµιότητας (integrity),
- του «αναπόσπαστου», του ακέραιου, του ολόκληρου, του απαραίτητου για να γίνει κάτι ολόκληρο αλλά και του µαθηµατικού
ολοκληρώµατος ως µαθηµατική συνάρτηση (integral),
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του άρτιου και του πλήρους,
και ως «αξιοβίωτη» ανάπτυξη (worth-living development),
εµπεριέχει την ολική ποιότητα του να αξίζει να τη ζεις, να την
απολαµβάνεις, να την εξασφαλίζεις και για το διπλανό αλλά και
για τα παιδιά σου και να την προστατεύεις µε τη βούλησή σου ως
ελεύθερος άνθρωπος µε ολοκληρωµένη προσωπικότητα, ως
πρόσωπο, ως υπεύθυνος και συνειδητός πολίτης, δηµιουργός,
επιστήµονας και εργαζόµενος, που µε όλες αυτές τις ιδιότητες
είσαι ή οφείλεις να είσαι µαζί µε όλους όσους συµµερίζονται
ίδιες αρχές και αξίες «από τα κάτω», «από τα πάνω» αλλά και
από µέσα, ενεργός συµµέτοχος, συνεργάτης αλλά και αµύντοράς
της.
Η έννοια της «ολοκλήρωσης» στην Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη:
• εκτείνεται και διέπει σε επίπεδο θεωρίας και πράξης όλες τις φάσεις, τα
στάδια, τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά:
- της ευρείας και διαπολιτισµικής αντίληψής της,
- της πρόσληψης, κατανόησης και συνειδητής αποδοχής της από
την πιο σύνθετη επιστηµονική και διεπιστηµονική ως την πιο
απλή και καθηµερινή σκέψη των ανθρώπων που τους αφορά, την
συναποφασίζουν και συµβάλουν για την επίτευξή της,
- της συγκρότησης, δοµής και λειτουργίας της,
- της ιδιαίτερης κάθε φορά µορφής της, η οποία θα λαµβάνει
σχολαστικά υπ’ όψη της τα συγκεκριµένα στοιχεία της κάθε φορά
φυσικής και κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας του χώρου
στον οποίο θα εφαρµοσθεί,
- της θεωρητικής προσέγγισης και ανάλυσής της,
- του σχεδιασµού και προγραµµατισµού της,
- των ερευνών, µελετών και έργων της,
- των θεσµικών και διοικητικών πλαισίων των βασικών επιλογών
της,
- των διαδικασιών και πολιτικών επιδίωξής της, παρακολούθησης,
ανάδρασης και αυτοδιόρθωσής της
•
έχει τον δυναµικό διαχρονικό χαρακτήρα της «πορείας», του
«ταξιδιού», του «δρόµου» και της αέναης συλλογικής, συµµετοχικής,
συνεργιστικής, κοινωνικής προσπάθειας κατάκτησής της, µε
ουσιαστικό και πρωταγωνιστικό τον υπεύθυνο ρόλο αυτών για τους
οποίους προορίζεται,
•
καλύπτει ταυτόχρονα, ορθολογικά και µε διαλεκτική αρµονία
- το «µέρος» και το «όλο»,
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τον άνθρωπο ως πρόσωπο, πολίτη, εργαζόµενο, δηµιουργό αλλά
και τις οµάδες, τις συλλογικότητες, τις ενότητες/οµοιότητες και
τις ιδιαιτερότητες/ διαφορετικότητες,
- το χώρο απ’ την τοπική ως την εθνική, περιφερειακή, υπερεθνική
και πλανητική έκφρασή του και
- την αδιάσπαστη ενότητα της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας, όπως αυτές κάθε φορά ιστορικά
και πολιτισµικά συνυπάρχουν, σχετίζονται, αλληλεξαρτώνται,
αλληλεπιδρούν και αλληλοδιαµορφώνονται.
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω αλλά και από άλλες σχετικές
εργασίες (Ρόκος 1980, 1995, 1998, 2000), οι διαφορές ανάµεσα στις έννοιες,
τα περιεχόµενα, τις προσεγγίσεις, τις θεωρίες αλλά και τις πρακτικές της
«βιώσιµης ή αειφόρου» και της «αξιοβίωτης ολοκληρωµένης ανάπτυξης»
είναι τεράστιες και αντιδιαµετρικές, και δεν µπορούν µε κανένα τρόπο να
συντεθούν.
Τα τελευταία χρόνια, ορισµένοι επιστήµονες και υπηρεσίες
συναισθανόµενοι αλλά και συνεκτιµώντας την αντιφατικότητα και τις
συνέπειες του ανταγωνισµού µε ότι ο πολύς κόσµος θεωρεί ως ανάπτυξη,
τείνουν στον όρο «βιώσιµη» να προσθέτουν µηχανιστικά και τον όρο
ολοκληρωµένη, παράγοντας την ανόητη µορφή της «βιώσιµης και
ολοκληρωµένης ανάπτυξης», στην οποία όµως εκ γενετής η βιωσιµότητα
της ανάπτυξης µέσω του ανταγωνισµού ως κυρίαρχου ιδεολογήµατος του
νεοφιλελευθερισµού, αλληλοαναιρείται µε την «ολοκλήρωση» της
αξιοβίωτης ολοκληρωµένης ανάπτυξης, που όσο και αν έµοιαζε ουτοπική
στα πρώτα της βήµατα, σήµερα φαίνεται ν’ αποτελεί τον µόνο δρόµο για τη
ζωή στον πλανήτη µας.
Το 1995 η World Summit for Social Development (WSSD) που έγινε
στην
Κοπεγχάγη,
αναγνώρισε
τις
αρνητικές
συνέπειες
του
νεοφιλελευθερισµού στην αύξηση και επέκταση της φτώχειας σ’ ολόκληρο
τον κόσµο, παρά την εφαρµογή πολιτικών «βιώσιµης ανάπτυξης», την
διµερή και πολυµερή βοήθεια των χωρών του αναπτυγµένου προς τον
αναπτυσσόµενο κόσµο και τις σχετικές δράσεις της ∆ιεθνούς Τράπεζας και
άλλων ταγµένων στην υπηρεσία της διεθνών οργανισµών.
Τα Ηνωµένα Έθνη, στην κατεύθυνση αυτή, προσπαθώντας να
συµβιβάσουν τα ασυµβίβαστα, ανάµεσα στο κυρίαρχο νεοφιλελεύθερο
ιδεολόγηµα της µόνης παγκόσµιας υπερδύναµης εν ονόµατι της οποίας και
των συµµαχιών της συνήθως δρα σε κρίσιµης σηµασίας πλανητικά,
στρατιωτικά, οικονοµικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα και στην αύξουσα
εγρήγορση και ευαισθησία πολιτών του κόσµου και οργανώσεών τους για
περισσότερη δικαιοσύνη στις διεθνείς υποθέσεις και σεβασµό στο
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περιβάλλον, κάλεσαν τη διεθνή κοινότητα να προωθήσει πολιτικές υπέρ των
φτωχών για να αποκατασταθούν οι απαραίτητες ισορροπίες. Η πραγµατική
επιτυχία, εκτιµήθηκε, ότι θα εξαρτηθεί «από τη γενικότερη επιλογή που θα
κάνει ο κόσµος µεταξύ των δύο µοντέλων ανάπτυξης: της οικονοµικής
αύξησης µε κάθε κόστος και της «διατηρήσιµης οικονοµικής αύξησης µε
δικαιοσύνη» (sustainable growth with equity).
Έτσι, τα Ηνωµένα Έθνη αγκυλωµένα στα υποχρεωτικά όριά τους και
εξαντλώντας τα ευχολογικά, αδυνατούν να προχωρήσουν έστω και µόνο
στην αντίληψη ότι δεν µπορεί στη θεωρία και την πράξη να υποστηριχθεί,
ότι µπορεί να υπάρξει για όλους τους πολίτες και για όλες τις περιοχές και
τα κράτη του πλανήτη κάθε γενηάς «διατηρήσιµη οικονοµική αύξηση µε
δικαιοσύνη».
Η οικονοµική διάσταση της αξιοβίωτης ολοκληρωµένης ανάπτυξης
Η αξιοβίωτη ολοκληρωµένη ανάπτυξη θα µπορεί να επιτευχθεί µόνο όταν οι
ανθρώπινες κοινωνίες αποκτήσουν την πεποίθηση και διαµορφώσουν τις
κατάλληλες προϋποθέσεις ατοµικής και συλλογικής µόρφωσης, βούλησης
και δράσης όλων των πολιτών τους, να αξιοποιήσουν την επιστηµονική και
διεπιστηµονική µεθοδολογία, την τεχνολογική πρόοδο, την εργασία, τη
δηµιουργικότητα και τη φαντασία τους, µε βάση τις πανανθρώπινες αξίες
της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, της πολιτικής οικονοµικής
και κοινωνικής δηµοκρατίας και ηθικής, της δηµιουργικής άµιλλας, του
µέτρου και του σεβασµού στη φύση και τους πολιτισµούς των ανθρώπων,
για µια καλύτερη ζωή σ’ έναν καλύτερο κόσµο.
Στην έννοια της αξιοβίωτης ολοκληρωµένης ανάπτυξης, αντικειµενικά
από τη φύση της οικουµενικού χαρακτήρα και πλανητικής κλίµακας και
σηµασίας, η οικονοµική της διάσταση, µ’ άλλα λόγια η συµβατή µ’ αυτήν
και το περιβάλλον οικονοµική ανάπτυξη:
•
όχι µόνο δεν αγνοεί, αλλά προϋποθέτει δηµιουργικά, θεµελιώνεται,
συµβαδίζει και συντελεί στην κοινωνική, πολιτική και πολιτισµική
ανάπτυξη, όλων των ανθρώπων, όπου γης,
•
αξιοποιεί γι’ αυτό και αναπτύσσει την κάθε φορά κατάλληλη στο
χώρο και το χρόνο τεχνολογία,
•
κατανοεί και έχει ως άξονα των πρωτοβουλιών και δράσεών της, σε
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, υπερεθνικό και πλανητικό επίπεδο, την
ανάγκη προστασίας της φύσης, η οποία εµπεριέχει ως αναπόσπαστο
µέρος της τον άνθρωπο και τους πολιτισµούς του.
Έτσι, µιας τέτοιας φύσης και ποιότητας οικονοµική ανάπτυξη:
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δεν καθυποτάσσει τη φύση, δεν ρυπαίνει και δεν µολύνει το φυσικό,
κοινωνικοοικονοµικό, πολιτικό και πολιτισµικό περιβάλλον, µε τον
ασύδοτο ανταγωνισµό των αγορών των «αναπτυγµένων» χωρών και
δεν αυτοσυγχωρείται µε λογικές του τύπου «ο ρυπαίνων πληρώνει», ή
αγοραπωλησιών «δικαιωµάτων ρύπανσης», οι οποίες θεσµοποιούν
την δυνατότητα απόλυτης ρύπανσης του περιβάλλοντος για τις
ισχυρές βιοµηχανικές χώρες, αλλά και διαιώνισης της εκµετάλλευσης
αλλά και της υποβάθµισης της ποιότητας ζωής για τους λαούς των
φτωχών χωρών του τρίτου και του πρώην δεύτερου κόσµου,
δεν χειραγωγεί την πολιτική υπαλληλοποιώντας την για την
εξυπηρέτηση των ζωτικών συµφερόντων του κεφαλαίου,
δεν ισοπεδώνει τους πολιτισµούς οµογενοποιώντας τους κατ’ εικόνα
του πολιτισµού της κυρίαρχης υπερδύναµης για την επέκταση των
αγορών της,
δεν καθιστά υποχείριά της την επιστήµη, την έρευνα και την
τεχνολογία, χρηµατοδοτώντας τις επιλεκτικά και µόνο αν παράγουν
νέα εµπορεύσιµα και κερδοφόρα προϊόντα και υπηρεσίες,
δεν διασπαθίζει στο βαθµό του µέγιστου δυνατού και άµεσου κέρδους
τα φυσικά και ανθρώπινα διαθέσιµα του πλανήτη, θέτοντας σε
κίνδυνο την διατηρούµενη για εκατοµµύρια χρόνια ασφάλεια
ακεραιότητα και ισορροπία του, βαθαίνοντας την αδικία, τις
ανισότητες και το χάσµα στα πρότυπα διανοµής και κατανάλωσης
ανάµεσα σε πλούσιες (αναπτυγµένες) και φτωχές (αναπτυσσόµενες)
χώρες, ανάµεσα στις κοινωνικές τάξεις σε κάθε χώρα και ανάµεσα
στους προνοµιούχους του σήµερα και του αύριο και τις επόµενες
γενιές,
δεν αλλοτριώνει µέσα από τις διαδικασίες παραγωγής τις ανθρώπινες
και κοινωνικές σχέσεις,
δεν αγοραιοποιεί τις ανθρώπινες κοινωνίες, αποτιµώντας τα ήθη, τους
τοπικούς πολιτισµούς, τις αξίες και τις πεποιθήσεις τους σε ανοδικούς
ή καθοδικούς δείκτες των χρηµατιστηρίων της,
δεν διαφθείρει συνειδήσεις, εκµαυλίζοντας πολιτικούς, επιστήµονες,
καλλιτέχνες, κινήµατα, συνδικάτα, αλλά και εργαζοµένους και
ανέργους, εκµεταλλευόµενη διαφορικά τις θεµιτές ή αθέµιτες
φιλοδοξίες, προσδοκίες και ανασφάλειές τους,
δεν διατηρεί τα δεσµά της φτώχειας, της αµάθειας, της κακής υγείας,
της έλλειψης τροφών και καθαρού νερού για τους κατοίκους των
χωρών του τρίτου κόσµου συνεχίζοντας τη λεηλασία τους µέσω της
διαδικασίας εξυπηρέτησης των δανείων και των χρεών τους τα οποία
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υπερσυσσώρευσε η δήθεν «αναπτυξιακή» βοήθεια των πλουσίων
χωρών και
δεν τείνει να µετατρέπει τους ενεργούς, συνειδητούς και υπεύθυνους
πολίτες σε παθητικούς και φοβισµένους υπηκόους, καταναλωτές, και
γλίσχρα αµειβοµένους (και πάντα υπό το φάσµα της διαρκώς
αυξανόµενης ανεργίας) εργαζοµένους στις αναπτυγµένες χώρες.

Η πολιτική διάσταση της αξιοβίωτης ολοκληρωµένης ανάπτυξης
Στην έννοια της αξιοβίωτης ολοκληρωµένης ανάπτυξης, αντικειµενικά,
(όπως προαναφέρθηκε), από τη φύση της οικουµενικού χαρακτήρα και
πλανητικής κλίµακας και σηµασίας, η πολιτική της διάσταση, µ’ άλλα λόγια
η συµβατή µ’ αυτήν και το περιβάλλον πολιτική ανάπτυξη:
•
όχι µόνο δεν αγνοεί, αλλά προϋποθέτει δηµιουργικά, θεµελιώνεται,
συµβαδίζει και συντελεί στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτισµική
ανάπτυξη,
•
έχει ως κύριο στόχο την ουσιαστική συµµετοχή σε όλα τα επίπεδα της
πολιτικής και κοινωνικής ζωής, όλων των ανθρώπων, ως ελεύθερων,
µορφωµένων, ολοκληρωµένα πληροφορηµένων και ενηµερωµένων,
χειραφετηµένων, υπεύθυνων, συνειδητών και ισότιµων πολιτών, οι
οποίοι εργάζονται, παράγουν, δηµιουργούν, στοχάζονται και δρουν,
ατοµικά και συλλογικά, µε τρόπο ώστε η προαγωγή των
ενδιαφερόντων και συµφερόντων τους να τελείται µε σεβασµό των
δικαιωµάτων όλων των άλλων, αλλά και της ποιότητας µιας
αξιοβίωτης ζωής γι’ αυτούς και τα παιδιά τους, σ’ ένα φιλικό και
ισορροπηµένο φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον, και
•
έχει ως ισχυρό θεµέλιο και αξιόπιστη εγγύηση την δηµόσια
παιδεία/µόρφωση/πολιτισµό, στην οποία έχουν ισότιµη πρόσβαση
όλοι ανεξαίρετα οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από φυλή, φύλο,
εθνικότητα, χρώµα, ηλικία και πεποιθήσεις, για να µπορούν να
κοινωνικοποιηθούν και να αναπτύξουν τις δηµιουργικές δυνατότητες
και δεξιότητες του µυαλού και του χεριού τους, την κριτική τους
σκέψη και ικανότητα και την πολιτική και κοινωνική συνείδηση και
ευθύνη τους.
Έτσι σε πλανητικό επίπεδο, µιας τέτοιας φύσης και ποιότητας
πολιτική ανάπτυξη:
•
δεν µπορεί να συµβιβάζεται µε την για οποιοδήποτε λόγο εκχώρηση
των βασικών πολιτικών δικαιωµάτων και της ανοχής οποιουδήποτε
ανθρώπου σε οποιοδήποτε σηµείο του πλανήτη σε οποιαδήποτε
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ανελεύθερη, ανίκανη, εξαρτηµένη πολιτικά και οικονοµικά, ή
διεφθαρµένη τοπική, εθνική, ή υπερεθνική εξουσία,
δεν µπορεί να βασίζεται µόνο στη διεκδίκηση και άσκηση πολιτικών
δικαιωµάτων από πολίτες οι οποίοι συνειδητά ή ασυνείδητα
απεµπολούν τις ουσιαστικές σχετικές τους υποχρεώσεις και ευθύνες,
και
δεν µπορεί να είναι σηµειακή, οριοθετώντας ουτοπικές οάσεις
αρτιωµένης και ασφαλούς δηµοκρατίας των ολίγων, των
προικισµένων ή των κάθε τύπου προνοµιούχων, ενώ στον εγγύς ή
απώτερο περίγυρο θα κυριαρχούν τυραννικά, δικτατορικά, ολιγαρχικά
και διεφθαρµένα καθεστώτα και αλαζονικές υπερδυνάµεις.

Η κοινωνική διάσταση της αξιοβίωτης ολοκληρωµένης ανάπτυξης
Στην έννοια της αξιοβίωτης ολοκληρωµένης ανάπτυξης αντικειµενικά από
τη φύση της οικουµενικού χαρακτήρα και πλανητικής κλίµακας και
σηµασίας, η κοινωνική της διάσταση, µ’ άλλα λόγια η συµβατή µ’ αυτήν και
το περιβάλλον κοινωνική ανάπτυξη:
•
όχι µόνο δεν αγνοεί αλλά προϋποθέτει δηµιουργικά, θεµελιώνεται,
συµβαδίζει και συντελεί στην οικονοµική, πολιτική και πολιτισµική
ανάπτυξη, όλων των ανθρώπων όπου γης,
•
αξιοποιεί γι’ αυτό και αναπτύσσει την κάθε φορά κατάλληλη στο
χώρο και τον χρόνο τεχνολογία,
•
σέβεται τις πανανθρώπινες αξίες της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της
αλληλεγγύης, της δηµοκρατίας και του µέτρου και
•
κατανοεί και έχει ως άξονα των πρωτοβουλιών και δράσεών της, σε
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, υπερεθνικό και πλανητικό επίπεδο, την
ανάγκη προστασίας της φύσης, η οποία εµπεριέχει ως αναπόσπαστο
µέρος της τον άνθρωπο και τους πολιτισµούς του.
Έτσι µιας τέτοιας φύσης και ποιότητας κοινωνική ανάπτυξη:
•
δεν µπορεί να περιορίζεται στις «αναπτυγµένες» µόνο χώρες και
ιδιαίτερα στις µικρές προνοµιούχες κοινωνικές τάξεις και οµάδες
τους, στις οποίες οι σχετικοί (και αµφιλεγόµενοι πάντα) «δείκτες»
ευηµερούν, ως ποσοστιαία αριθµητικά µεγέθη που βεβαιώνουν
«τάσεις» ξεπεράσµατος «της αµάθειας, της φτώχειας και της
καταπίεσης», πρωταρχικών εµποδίων στην επίτευξή της,
•
δεν µπορεί να συµβιβάζεται µε τις τεράστιες και διαρκώς ογκούµενες
και οξυνόµενες κοινωνικές ανισότητες µεταξύ πλουσίων και φτωχών
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χωρών, αλλά και κοινωνικών τάξεων και οµάδων στο πλαίσιο της
ίδιας «αναπτυγµένης» ή «αναπτυσσόµενης» χώρας,
•
δεν µπορεί να συνυπάρχει µε τις κυρίαρχες οικονοµικές και πολιτικές
επιλογές των πρώην αποικιοκρατικών µεγάλων δυνάµεων και σήµερα
των παγκοσµιοποιηµένων αγορών της νέας τάξης, οι οποίες
εκµεταλλεύθηκαν (και εκµεταλλεύονται µέσω της δήθεν οικονοµικής
βοήθειας και των «κανόνων» του διεθνούς εµπορίου) ληστρικά, τα
φυσικά και ανθρώπινα διαθέσιµα των αποικιών και τώρα υποτίθεται
«ανεξαρτήτων αναπτυσσοµένων» χωρών του τρίτου κόσµου,
καθηλώνοντας τις κοινωνίες τους αλλά και την εργατική τάξη σε
µόνιµη υπανάπτυξη, και
•
δεν µπορεί να διασφαλισθεί όταν όσοι υπέταξαν και
υπαλληλοποίησαν στα χρόνια µας την παιδεία, την έρευνα και την
τεχνολογία, τις αξιοποιούν µονοδιάστατα στην κατεύθυνση της
αέναης παραγωγής νέων, χρήσιµων ή άχρηστων, προϊόντων και
υπηρεσιών, (αλλά σε κάθε περίπτωση οπωσδήποτε ικανοποιητικά
εµπορεύσιµων), τροφοδοτώντας ένα πρότυπο καταστροφικής για τις
ανθρώπινες κοινωνίες και το πλανητικό περιβάλλον και αχαλίνωτης
κατανάλωσης και µόνο για τους «δυνάµει» προνοµιούχους.
Αντίθετα, η συµβατή µε την αξιοβίωτη ολοκληρωµένη ανάπτυξη,
κοινωνική ανάπτυξη, προϋποθέτει την ριζική ανατροπή του κυρίαρχου
µοντέλου παραγωγής, διανοµής και κατανάλωσης, το οποίο βασίζεται στην
υπερπαραγωγή, στην παγίωση της άνισης διανοµής, στην εντεινόµενη
λεηλασία και διασπάθιση των φυσικών και ανθρωπίνων διαθεσίµων και
δυνατοτήτων του πλανήτη µας και στην ανορθολογική και χωρίς ηθικούς
φραγµούς επιδίωξη συνεχούς µεγιστοποίησης της ανταγωνιστικότητας, του
κέρδους, της «αποδοτικότητας» και της «αποτελεσµατικότητας» των
αγορών.
Η πολυδιάστατη ιστορική εµπειρία και η ολοκληρωµένη, ορθολογική,
διαλεκτική και µε πλανητικό ήθος (global ethos) διεπιστηµονική προσέγγιση
και ανάλυση της αδιάσπαστης ενότητας της φυσικής και
κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας του σύγχρονου κόσµου (Ρόκος,
1998) τεκµηριώνουν τη θέση ότι: µια τέτοια ανατροπή που θα µπορούσε να
θεωρηθεί ως προοδευτική κοινωνική αλλαγή, δεν µπορεί πλέον να
επιτευχθεί από τα πάνω, από σωτήριες ιδεολογίες, «σοφούς βασιλείς»,
χειραγωγούµενες πλειοψηφίες, παραδοσιακά και εκσυγχρονιστικά κόµµατα,
«επαναστατικές» µειοψηφικές πρωτοπορίες, εξαρτηµένες κυβερνήσεις και
αντιπολιτεύσεις,
δηµοφιλείς
διανοούµενους
του
συρµού
και
«ανοιχτόµυαλες» πολυπράγµονες προσωπικότητες «µισθοφόρων» ειδικών.
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Υποκείµενα και φορείς µιας τέτοιας αντίληψης και πράξης κοινωνικής
ανάπτυξης µπορούν να είναι µόνο µορφωµένοι, συνειδητοί, χειραφετηµένοι
και υπεύθυνοι οικουµενικοί άνθρωποι, οι οποίοι θα βλέπουν τον πλανήτη γη
ως κοινό τους σπίτι, τα ενδιαφέροντα και συµφέροντά τους συµβατά µε µια
ορθολογική και διαλεκτική ηθική «καλής (σύµφωνα µε τον Habermas)
κοινωνίας», και τις τύχες τους αλληλέγγυες µε εκείνες των όπου γης
συνανθρώπων τους.
Για µια τέτοια προοπτική, θεµέλιο επαρκές και αξιόπιστο είναι µια
παιδεία ως µόρφωση και πολιτισµός, ριζικά διαφορετική από τη σηµερινή
που παρέχουν τα σχολεία κάθε βαθµίδας, τα οποία τα τελευταία δεκαπέντε
χρόνια χαρακτηρίζονται από την παθητική αποδοχή της κυρίαρχης
ιδεολογίας για την ανάγκη απόλυτης προσαρµογής τους στις επιταγές της
νέας τάξης, ώστε ν’ αποτελέσουν µε επιτυχία τον προθάλαµο και το
θερµοκήπιο καλλιέργειας των νέων ιδεωδών της ανταγωνιστικότητας, της
επιχειρηµατικότητας και της παραγωγής των αναλώσιµων και αποδοτικών
επιστηµόνων και ειδικών τεχνοκρατών υπηκόων της, οι οποίοι, χωρίς το
µικρόβιο, (αλλά και τα γνωστικά εφόδια), της κριτικής σκέψης, θα µπορούν
ήσυχα, ευέλικτα και αποδοτικά να εντάσσονται, ή να αναµένουν ήσυχα να
ενταχθούν στους κερδοσκοπικούς µηχανισµούς της.
Η συµβατή µε την αξιοβίωτη ολοκληρωµένη ανάπτυξη κοινωνική
ανάπτυξη προϋποθέτει σχολεία όλων των βαθµίδων µε δοµές, λειτουργίες,
προγράµµατα και περιεχόµενα σπουδών τα οποία θα διασφαλίζουν ότι η
διαµόρφωση της µέσης κοινωνικής συνείδησης και της κοινωνικής
δυναµικής δεν θα εγκαταλείπεται στις ορέξεις των κυρίαρχων επιλογών των
πολυεθνικών εταιριών, όπως αυτές θα εκλογικεύονται από τα υπηρετικά
τους µέσα µαζικής ενηµέρωσης και τα ισοπεδωτικά πρότυπα πολιτισµικής
και πολιτικής οµογενοποίησης των ανθρωπίνων κοινωνιών που συµφέρουν
τις αγορές τους.

Η πολιτισµική διάσταση της αξιοβίωτης ολοκληρωµένης ανάπτυξης
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω η αξιοβίωτη ολοκληρωµένη ανάπτυξη
µπορεί να επιτευχθεί µόνο όταν οι ανθρώπινες κοινωνίες αποκτήσουν την
πεποίθηση και διαµορφώσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις ατοµικής και
συλλογικής µόρφωσης, βούλησης και δράσης όλων των πολιτών τους, να
αξιοποιήσουν την επιστηµονική και διεπιστηµονική µεθοδολογία, την
τεχνολογική πρόοδο, την εργασία, τη δηµιουργικότητα και τη φαντασία
τους, µε βάση τις πανανθρώπινες αξίες της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της
αλληλεγγύης, της πολιτικής οικονοµικής και κοινωνικής δηµοκρατίας και
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ηθικής, της δηµιουργικής άµιλλας, του µέτρου και του σεβασµού στη φύση
και τους πολιτισµούς των ανθρώπων, για µια καλύτερη ζωή σ’ έναν
καλύτερο κόσµο.
Η πολιτισµική διάσταση της αξιοβίωτης ολοκληρωµένης ανάπτυξης
είναι αντικειµενικά, η θεωρητικά, ηθικά και πρακτικά ισχυρότερη των
διαστάσεών της, στο βαθµό που οι πολιτισµοί του ανθρώπου συγκρότησαν
και συνέβαλαν στον χρόνο και το χώρο στην εξέλιξη των αξιών, των αρχών,
των µορφών, των δοµών, των λειτουργιών, και των τύπων κοινωνικής
οργάνωσης, στην «ανάπτυξη», αλλά και τη διαρκή αλληλεπίδραση της
οικονοµίας, της κοινωνίας, της πολιτικής, της παιδείας, της έρευνας και της
τεχνολογίας.
Έτσι, µε τον ένα ή άλλο τρόπο εµπεριέχει και θα έπρεπε αυτή να
επικαθορίζει την οικονοµική, την πολιτική, την κοινωνική και την
τεχνική/τεχνολογική διάσταση µιας ειρηνικής, διαλεκτικά αρµονικής και
φιλικής για τον άνθρωπο και τη φύση, (της οποίας ως διαλεκτικής ενότητας
της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας αυτός αποτελεί
αναπόσπαστο στοιχείο), ανάπτυξης.
Μιας ανάπτυξης δηλαδή που δεν θα κυριαρχείται από τον ανταγωνισµό
των αγορών, του πολυεθνικού χρηµατοπιστωτικού και χρηµατιστηριακού
κεφαλαίου, των κρατών, των λαών, των υπερεθνικών επιθετικών και
«αµυντικών» συµφώνων και των οικονοµικών και νοµισµατικών ενώσεων,
αλλά και των ανθρώπων ως επιστηµόνων, εργαζοµένων, δηµιουργών,
παραγωγών και επιχειρηµατιών, δεν θα αναγνωρίζει ως υπέρτατη αξία την
αντί πάσης θυσίας µεγιστοποίηση του άµεσου κέρδους, δεν θα οµνύει στο
όνοµα της παγκοσµιοποίησης και της αναπόδραστης οµογενοποίησης,
ισοπέδωσης και εξαφάνισης των πολιτισµών ως αναπόφευκτου µονόδροµου
προόδου της «ανθρωπότητας», [περιοριζόµενης εξ ορισµού σ’ εκείνο το
ποσοστό των προνοµιούχων, (20% του παγκόσµιου πληθυσµού) που γίνεται
και θα γίνεται διηνεκώς πλουσιότερο, ενώ το 80% θα γίνεται συνεχώς
φτωχότερο] και δεν θα υποτάσσεται στις επιταγές της αόρατης πλανητικής
υπερκυβέρνησης του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου και της ∆ιεθνούς Τράπεζας, όπως αυτή εκφράζεται
από την κυρίαρχη οικονοµική και στρατιωτική της υπερδύναµη, τις ΗΠΑ.
Στην έννοια της αξιοβίωτης ολοκληρωµένης ανάπτυξης, αντικειµενικά
από τη φύση της οικουµενικού χαρακτήρα και πλανητικής κλίµακας και
σηµασίας, η πολιτισµική της διάσταση, µ’ άλλα λόγια η συµβατή µ’ αυτήν
πολιτισµική ανάπτυξη:
•
σέβεται και διαφυλάσσει τους τοπικούς πολιτισµούς, την αυτόχθονη
γνώση, το φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον, τις αντιλήψεις, τις
σκέψεις, τις δοξασίες, τα έθιµα, τις παραδόσεις των ανθρώπων, όπου
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γης, όχι ως απονεκρωµένο µουσειακό υλικό τουριστικής αξιοποίησης
αλλά ως ζωντανά και δηµιουργικά στοιχεία ειρηνικής συνύπαρξης και
δηµιουργικής αλληλεπίδρασης και ανάπτυξης των πολιτισµών της
ανθρωπότητας,
αναγνωρίζει το θεµελιώδες δικαίωµα όλων των µελών κάθε
κοινωνικής οργάνωσης να συµµετέχουν ενεργά σε κάθε διαδικασία
που τους αφορά, να συνδιαµορφώνουν σχέδια, πολιτικές, ενεργήµατα
και δράσεις ανάπτυξης, να θέτουν και να ιεραρχούν σύµφωνα µε τις
επιλογές και τις ανάγκες τους τις βασικές προτεραιότητες της ζωής
και της προκοπής τους,
αξιοποιεί συνθετικά, συνεργιστικά, διεπιστηµονικά και δηµιουργικά
τις δυνατότητες και τις προόδους της παιδείας, της παιδαγωγικής, της
έρευνας και της τεχνολογίας, µε τις παραδοσιακές γνώσεις, τις
δεξιότητες και τις πολύτιµες εµπειρίες των ανθρώπων κάθε τόπου για
τη λύση των προβληµάτων τους, γνώσεις οι οποίες πέρασαν από γενιά
σε γενιά ως απόσταγµα σοφίας και πολιτισµική κληρονοµιά στις
συγκεκριµένες κάθε φορά συνθήκες αλληλεπίδρασής τους µε τη φύση
και τον «εξωτερικό» κόσµο, όχι όµως όπως αυτές γίνονται αντιληπτές
από συµβατικές τεχνικές καταγραφής τους από «ειδικούς», αλλά όπως
αυτές αβίαστα εκφράζονται από τους αυτόχθονες, αφού επιτευχθεί
µαζί τους ένας κοινός κώδικας επικοινωνίας και κερδηθεί και τιµηθεί
η εµπιστοσύνη τους από τους ερευνητές, τους µελετητές και τους
διαπιστευµένους για την «ανάπτυξή» τους φορείς, που όµως δεν θ’
αποφασίζουν πριν απ’ αυτούς και χωρίς αυτούς γι’ αυτούς,
προσέχει και µαθαίνει:
- από την κοινοτική ζωή, από τις συλλογικές δραστηριότητες, τις
κοινοτικές εργασιακές πρακτικές και τα δίκτυα κοινοτικής
αλληλεγγύης κάθε κοινωνικής οργάνωσης στον χρόνο και το
χώρο,
- από τα είδη της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, την
βιοποικιλότητα, τις παραδοσιακές και πιο σύγχρονες αγροτικές
πρακτικές και την διαίρεση της εργασίας στον αγροτικό τοµέα
(γεωργία, δασοπονία, κτηνοτροφία, αλιεία),
- από τον τρόπο και τα ποσοτικά και ποιοτικά µεγέθη της
επίδρασης και των επιπτώσεων µεγάλων υπερτοπικής σηµασίας
οδικών, συγκοινωνιακών και µεταφορικών γενικότερα, ενεργειακών, υδραυλικών, υδρολογικών κλπ. έργων τα οποία κατασκευάζονται στην ευρύτερη περιοχή αλλά πολυδιάστατα επηρεάζουν
τους τοπικούς πολιτισµούς,
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-

-

-

-

-

-

από τις παραδοσιακές χρήσεις γης, τις έγγειες διαρθρώσεις και τα
ιδιοκτησιακά καθεστώτα κάθε τόπου,
από τις στρατηγικές, επιβίωσης, αντιµετώπισης της πείνας, της
δίψας και της φτώχειας, προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος
και αξιοποίησης της γης, των φυσικών και των ανθρωπίνων
διαθεσίµων κάθε τόπου,
από την οικογενειακή ζωή, τις κοινωνικές σχέσεις και τα σχετικά
πρότυπα και ρόλους, τις µορφές απασχόλησης, τις τοπικές
ευκαιρίες απόκτησης εισοδήµατος, τις θρησκευτικές, φυλετικές,
τοπικές και εθνικές γιορτές, τη µουσική, τους χορούς, τους
µύθους, την αρχιτεκτονική, την πνευµατική και καλλιτεχνική
δηµιουργία, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την παραδοσιακή
εξάσκηση,
από τις ατοµικές και κοινοτικές αντιλήψεις για την ανάπτυξη και
τις προτεραιότητές της και τις «αντιδράσεις» σε περιφερειακούς
και εθνικούς σχεδιασµούς αλλά και δράσεις ανάπτυξης,
από τους πολυδιάστατους εξωτερικούς, οικονοµικούς, κοινωνικούς, πολιτισµικούς, πολιτικούς, βιοµηχανικούς, επικοινωνιακούς
και τεχνολογικούς επηρεασµούς και τις άµεσες, βραχυπρόθεσµες
και µακροπρόθεσµες συνέπειές τους στη φύση, την κοινωνία και
τον πολιτισµό κάθε τόπου,
από τις εθνικές, εθνοτικές, φυλετικές, θρησκευτικές, κοινωνικές
και πολιτικές ιδιαιτερότητες και τις πνευµατικές πίστεις και
πεποιθήσεις των κατοίκων, τις εντάσεις -εσωτερικές και
εξωτερικές-, τις διενέξεις, τους πολέµους της ιστορικής πορείας
κάθε τόπου και τις πολυσήµαντες συνέπειές τους,
από τα ποσοτικά και ποιοτικά µεγέθη και τα επίπεδα του
πληθυσµού, της υγείας, της βιοτεχνικής, βιοµηχανικής,
µεταλλευτικής και εξορυκτικής γενικότερα παραγωγής, των
υπηρεσιών και τα σχετικά πρότυπα και τις συνθήκες
απασχόλησης, συνδικαλισµού και αµοιβής της εργασίας,
από τις αιτίες, τις µορφές, τα ρεύµατα και τα µεγέθη
µετανάστευσης και παλιννόστησης,
από τις κοινωνικές, οικονοµικές, πολιτικές, πολιτισµικές και
τεχνολογικές µεταβολές όπως αυτές φθάνουν σε κάθε τόπο,
από τις συνέπειες φυσικών και τεχνικών καταστροφών, την
απώλεια και την υποβάθµιση γαιών, εδαφών, δασών, βοσκών και
υδάτων και τη ρύπανση, τη µόλυνση και τις σχετικές ασθένειες
και τους τρόπους αντιµετώπισής τους κλπ.,
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µ’ άλλα λόγια, από τα στοιχεία, τα ειδοποιά χαρακτηριστικά και τα
πρότυπα της πολιτισµικής οικολογίας κάθε τόπου, φυλής και έθνους.

Η τεχνική/τεχνολογική διάσταση της αξιοβίωτης ολοκληρωµένης
ανάπτυξης
Τεχνολογία, σύµφωνα µε ένα γενικά παραδεκτό ορισµό, είναι η
συστηµατική εφαρµογή των διαφόρων πεδίων της ανθρώπινης γνώσης στην
αντιµετώπιση πρακτικών προβληµάτων.
O A.Urevbu, στη µελέτη του "Πολιτισµός και Τεχνολογία" την οποία
δηµοσίευσε η Γραµµατεία της "∆εκαετίας για την Πολιτιστική Ανάπτυξη"
(World Decade for Cultural Development 1988-1997) του ΟΗΕ και της
UNESCO το 1997, σηµειώνει ότι:
"Σε κάθε ανθρώπινη κοινωνία υπάρχουν δίκτυα αξιών και τρόπων
σκέψης, εθίµων και προτύπων συµπεριφοράς, τα οποία προσδιορίζουν τον
τρόπο ζωής και τον κόσµο στον οποίο οι άνδρες και οι γυναίκες δρουν,
αποφασίζουν και λύνουν τα προβλήµατα, εξασφαλίζουν την τροφή, την
ένδυση, τη στέγη και οποιαδήποτε αγαθά και υπηρεσίες χρειάζονται".
Έτσι, ένα πολιτισµικό σύστηµα κάποιου είδους, το οποίο επηρεάζεται
καθοριστικά από τα εθνικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, τις οικονοµικές
συνθήκες και τις αντίστοιχες ιδιαιτερότητες και διαφορές κάθε ανθρώπινης
κοινότητας, αλλά και από τις γεωµορφολογικές, φυσικές, κλιµατικές και
γενικότερα περιβαλλοντικές συνθήκες των συγκεκριµένων περιφερειών στις
οποίες αυτά αναπτύσσονται, µπορεί να αναγνωρισθεί και να "ορισθεί" ως το
συγκεκριµένο πολιτισµικό σύστηµα της συγκεκριµένη κοινωνίας.
Συνεπώς, κάθε ανθρώπινη κοινωνία στο χώρο και το χρόνο, διαθέτει το
δικό της διακριτό πολιτισµό, έτσι ώστε τα µέλη της "να συµπεριφέρονται
διαφορετικά σε ορισµένα σηµαντικά πεδία από τα µέλη οποιασδήποτε άλλης
κοινωνίας" (Urevbu, 1997).
Έτσι, η τεχνολογία είναι µέρος και ουσιώδες στοιχείο του πολιτισµού
µιας κοινωνίας, συµπληρωµατικό µέρος της όλης ανθρώπινης
δραστηριότητας, αποτελώντας παρακολούθηµα των εξελίξεων της
επιστήµης και της τεχνικής κάθε κοινωνικής οργάνωσης, σε συγκεκριµένο
χώρο, χρόνο αλλά και φάση "ανάπτυξής" της.
Γιατί τα προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζει κάθε κοινωνική οργάνωση,
είναι διαφορετικά στη φύση τους και συναρτώνται αµέσως µε τον τύπο, το
επίπεδο και την ποιότητα του πολιτισµού της, ο οποίος αναπτύχθηκε ή
αναπτύσσεται δια µέσου του χρόνου σε συγκεκριµένο γεωγραφικό χώρο, µε
συγκεκριµένα γεωµορφολογικά, τοπογραφικά, κλιµατολογικά, γεωπολιτικά
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και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και µε συγκεκριµένα φυσικά και
ανθρώπινα διαθέσιµα, επηρεαζόµενος καταλυτικά από διαφορετικούς κάθε
φορά σταθµητούς ή αστάθµητους παράγοντες, εσωγενείς αλλά και εξωγενείς
(Ρόκος, 1980).
Η τεχνολογία συνεπώς ολοκληρώνει συνεργιστικά την παράγωγη από
την παιδεία και την έρευνα εφαρµοσµένη γνώση, µε την σωρευµένη πείρα
των αισθήσεων και των τεχνικών εµπειριών των µελών µιας κοινωνικής
οργάνωσης, στην κατεύθυνση επίλυσης των προβληµάτων τα οποία
ανακύπτουν στη ζωή και στις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις τους µε το
φυσικό και κοινωνικοοικονοµικό τους περιβάλλον, για την ικανοποίηση των
πραγµατικών αλλά και των πλασµατικών αναγκών τους. (Ρόκος, 1995)
Έτσι, η τεχνολογία αποτελεί µια από τις θεµελιώδεις πολιτισµικές
διαστάσεις και κατακτήσεις της ανθρωπότητας και µπορεί να αναπτύσσεται
και να χρησιµοποιείται για καλό και για κακό, ανάλογα µε τη φύση, την
ποιότητα και το περιεχόµενο της έννοιας της "Ανάπτυξης", δηλαδή µε το
κάθε φορά σχετικό επίπεδο µαχητικής συνύπαρξης και ισορροπίας:
•
των πολιτικών επιλογών των δυνάµεων που βρίσκονται στην εξουσία,
•
της µέσης κοινωνικής συνείδησης και
•
της κοινωνικής δυναµικής,
όπως αυτές διαπλέκονται και αλληλεπιδρούν, µε τον πολιτισµό κάθε
κοινωνικής οργάνωσης, καταλυτικά επηρεαζόµενες από την δύναµη ιδιαίτερα σήµερα - των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. (Ρόκος, 1998)
Μια τεχνολογία µπορεί να είναι "κατάλληλη" για µια κοινωνική
οργάνωση και ακατάλληλη για µια άλλη.
Σύµφωνα µε την σχετική βιβλιογραφία, µια τεχνολογία µπορεί να θεωρηθεί
ως "κατάλληλη" για µια κοινωνική οργάνωση σε συγκεκριµένες συνθήκες
χώρου και χρόνου όταν:
• είναι συµβατή µε τις τοπικές, φυσικές, πολιτισµικές, κοινωνικές και
οικονοµικές συνθήκες, π.χ. µε τα φυσικά, ανθρώπινα και πολιτισµικά
διαθέσιµα, αλλά και µε τις αξίες, τα έθιµα, τις δεξιότητες και τις
παραδόσεις της συγκεκριµένης κοινωνικής οργάνωσης από την οποία
πρόκειται ν' αξιοποιηθεί και
• χρησιµοποιεί κατάλληλα τα τοπικά διαθέσιµα υλικά και ενεργειακές
πηγές, µε εργαλεία, διαδικασίες, επεξεργασίες, µεθόδους και τεχνικές οι
οποίες αναπτύχθηκαν και υπάρχουν (ή είναι δυνατόν ν' αναπτυχθούν και
να υπάρχουν) ως καθηµερινή πραγµατικότητα, αλλά και µπορούν να
συντηρούνται, να βελτιώνονται και να ελέγχονται επιχειρησιακά από τα
µέλη της κοινωνικής οργάνωσης αυτής.
Έτσι, µε βάση τα παραπάνω, κάθε προσπάθεια για αξιοβίωτη
ολοκληρωµένη ανάπτυξη µιας περιοχής/περιφέρειας προϋποθέτει την
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αξιοποίηση της "κατάλληλης" γι' αυτήν τεχνολογίας, η οποία καθορίζεται σε
µεγάλο βαθµό και από την τοπικότητα, την ταυτότητα µ' άλλα λόγια των
δυνάµεων και δυνατοτήτων της συγκεκριµένης φυσικής και
κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας.
Το 1992 ο A.Nji στην εργασία του για την διαλεκτική σχέση της
Κατάλληλης (Appropriate) Τεχνολογίας, της ∆ηµόσιας Πολιτικής και της
Αγροτικής Ανάπτυξης στον Τρίτο Κόσµο, προβληµατίζεται πάνω στην
πολυεπιστηµονική (multidisciplinary) φύση της έννοιας της τεχνολογίας,
στο βαθµό που αυτή µπορεί να θεωρηθεί, να προσεγγισθεί και να
κατανοηθεί "µερικά", µε διαφορετικό τρόπο από τις διάφορες επιστηµονικές
οπτικές και πειθαρχίες (disciplines).
Σύµφωνα µε τον Nji, ο µηχανικός βλέπει και αντιλαµβάνεται την
τεχνολογία από την οπτική των µηχανών και των εργαλείων, ο
οικονοµολόγος ως µηχανισµό ελάττωσης του κόστους και αύξησης του
οφέλους, ο ανθρωπολόγος ως πολιτισµική έννοια και ο κοινωνικός
επιστήµονας ως ένα σύµβολο κοινωνικής αλλαγής.
Αυτή η µερικότητα των ειδικών προσεγγίσεων, συνδυασµένη σήµερα µε
τον κάθε φορά µεγαλύτερο ή µικρότερο ρόλο, τη δύναµη και τις κυρίαρχες
επιλογές:
• δηµοκρατικών ή αντιδηµοκρατικών πολιτικών εξουσιών, εθνικών και
υπερεθνικών, στις συνθήκες της νέας τάξης,
• της οικονοµίας, όπως αυτή αυτονοµούµενη από την κοινωνία και την
πολιτική καθορίζεται από τις Κεντρικές Τράπεζες υπερδυνάµεων και
συνασπισµών, τους µεγάλους κερδοσκόπους των χρηµατιστηρίων και
τους ιδιωτικούς οµίλους "βαθµολογητών" της αξιοπιστίας και της
πιστοληπτικής ικανότητας των κατά τα άλλα κυρίαρχων κρατών,
•
της κοινωνίας των πολιτών, η οποία όλο και περισσότερο ατροφεί όσο
συγκεντρώνεται η εξουσία στους άλλους κυρίαρχους πόλους της,
•
της µεγάλης πλέον αγοράς της πληροφόρησης και της γνώσης και
•
της παγκοσµιοποίησης και του άγριου ανταγωνισµού των αγορών και
των χρηµατιστηρίων,
προσδιορίζει τον τύπο και καθορίζει την ποιότητα και το "ήθος" της
τεχνολογίας, που χρηµατοδοτείται προνοµιακά, αναπτύσσεται και
προωθείται, αλλά και τον τρόπο , τις προτεραιότητες και την ένταση χρήσης
της, σε αρµονία ή όχι µε τον άνθρωπο και τη φύση, στην συγκεκριµένη κάθε
φορά ενότητα των θεµελιακών αξιών του πολιτισµού κάθε κοινωνικής
οργάνωσης.
Με βάση αυτή την πολυεπιστηµονική οπτική, θα µπορούσε ίσως
κάποιος να ισχυρισθεί ότι δεν υπάρχει καλή ή κακή τεχνολογία αλλά καλή ή
κακή χρήση της. Μια τέτοια όµως αντίληψη θα παραγνώριζε το γεγονός ότι
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µια πραγµατικά Ολοκληρωµένη (Integrated) και ∆ιεπιστηµονική
(Interdisciplinary) και όχι µηχανιστικά αθροιστική πολυεπιστηµονική
θεώρηση του ρόλου και της σηµασίας της τεχνολογίας, θα έθετε εκ
προοιµίου, από τη φάση των διαδικασιών σχεδιασµού της, σηµαντικά
θέµατα και προβληµατισµούς π.χ.:
•
στον µηχανικό, που η "ειδική" παιδεία του και η αντικειµενική
µερικότητα της επιστηµονικής του "πειθαρχίας" τον κάνει να επιθυµεί
και να περιορίζεται στο να παράγει τα "βέλτιστα" γι' αυτόν και/ή για
τον εργοδότη του µηχανήµατα, προϊόντα και εργαλεία και να
αδιαφορεί συνήθως, τόσο για την λόγω ή µέσω αυτών διασπάθιση
πολύτιµων για το ανθρώπινο γένος φυσικών διαθεσίµων, (που θα
υποκλέπτονται έτσι από τις επόµενες γενιές), όσο και για την
αλλοτρίωση και την αποξένωση των εργαζοµένων, την ρύπανση και
τη µόλυνση του περιβάλλοντος, την σωµατική, ψυχική και πνευµατική
υγεία των πολιτών και το κυριότερο για την ειρηνική ή πολεµική
χρήση τους.
•
στον οικονοµολόγο, που η "ειδική" παιδεία του και η αντικειµενική
µερικότητα της επιστηµονικής του "πειθαρχίας" τον κάνει να επιθυµεί
και να περιορίζεται σε επιλογές και δράσεις µεγιστοποίησης του
άµεσου κέρδους και να αδιαφορεί συνήθως για το αν το προσωρινό
κέρδος από την καλύτερη σχέση κόστους οφέλους της παραγωγής,
λόγω µιας καινούργιας µηχανής, αντισταθµίζει µακροπρόθεσµα,
(ακόµη και µόνο σε οικονοµικό επίπεδο), τις ενδεχοµένως
πολυδιάστατες δυσµενείς συνέπειες και επιπτώσεις από τη χρήση της
στο φυσικό, το κοινωνικό και το πολιτισµικό περιβάλλον,
•
στον ανθρωπολόγο, που δεν θα µπορεί να περιορισθεί στην καθαρά
θεωρητική προσέγγιση της συγκεκριµένης "προόδου" της τεχνολογίας
και πολλές φορές και στην µετά λόγου γνώσης "εξύµνησή" της, αν
λάβει υπ' όψη του την βέβαιη, ή τουλάχιστον την προοπτική "δυνάµει"
δυσαρµονία της µε τη φύση και τον άνθρωπο, εφόσον αυτή βίαια
επιβληθεί σε κοινωνίες µε άλλες πολιτισµικές αξίες και παραδόσεις,
•
στον κοινωνιολόγο, που δεν θα µπορεί να είναι επιστηµονικά
αξιόπιστος, αν αποµονώσει το συγκεκριµένο "τεχνολογικό επίτευγµα"
από το συγκεκριµένο φυσικό, κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτικό και
πολιτισµικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύχθηκε, για να το δει
αποσπασµατικά ως γενικής ισχύος σύµβολο και απόδειξη κοινωνικής
αλλαγής για κάθε κοινωνική οργάνωση και για όλα τα µέλη της, για
κάθε εποχή αλλά και για κάθε γεωγραφική περιφέρεια.
Τα παραπάνω θέµατα και οι σχετικοί προβληµατισµοί οι οποίοι πιστεύω
ότι τεκµηριώνουν µε επάρκεια και αξιοπιστία την ανάγκη διαλεκτικής,
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ολιστικής και διεπιστηµονικής προσέγγισης, θεώρησης, ανάλυσης και
κατανόησης της φύσης, του τύπου, του ρόλου και της διαφορικής σηµασίας
της τεχνολογίας στο χώρο, το χρόνο και τον πολιτισµό κάθε κοινωνικής
οργάνωσης, θα µπορούσαν να διαχυθούν στο κοινωνικό σώµα και στα πεδία
πολιτικού ανταγωνισµού, γονιµοποιώντας τις διαδικασίες παιδείας, έρευνας
και των γενικότερων επιλογών σχεδιασµού και ανάπτυξης της τεχνολογίας
και των εφαρµογών της σε αρµονία µε τον άνθρωπο, και την ειρηνική και
δηµιουργική σχέση και αλληλεπίδρασή του µε το συγκεκριµένο φυσικό,
κοινωνικό και πολιτισµικό του περιβάλλον. (Ρόκος, 1998)
Η παραπάνω αντίληψη είναι αυτονόητο ότι µπορεί να θεωρηθεί από
τους άκριτους αλλά και τους όψιµους απολογητές της οποιασδήποτε
"ειδικής", "επιστηµονικής" και "τεχνολογικής" προόδου, ως ένα ουτοπικό
ευχολόγιο το οποίο αγνοεί τα δεδοµένα και τις συνθήκες της σηµερινής
πραγµατικότητας στον κόσµο µας, όπως αυτά καθορίζονται πλέον
αποκλειστικά από τις κυρίαρχες επιλογές της απόλυτης εξουσίας του
τραπεζικού και χρηµατιστηριακού κεφαλαίου και των πολιτικών,
πολιτισµικών και κοινωνικών εταίρων, υπαλλήλων, και εκούσιων ή
ακούσιων επιρροών του.
Αντίστοιχης ποιότητας συνέπειες είχε για πολλά χρόνια (και έχει ακόµη)
για τους επιστήµονες που δεν θεωρούσαν (και δεν θεωρούν) επαρκή τα
απολύτως τεχνοκρατικά και µονοδιάστατα µεθοδολογικά εργαλεία της
ειδικότητάς τους, για την προσέγγιση, ανάλυση, µελέτη και αντιµετώπιση
των εξαιρετικά πολύπλοκων (και ιδιαίτερα σήµερα) κοινωνικών,
αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών προβληµάτων, η στάση των
αντίστοιχων επίσηµων επιστηµονικών κοινοτήτων και "συντεχνιών"
(πανεπιστηµιακών και µη).
Οι Daly και Cobb (1994) ειδικολογούν τις συνέπειες αυτές στο πεδίο της
οικονοµικής επιστήµης για όσους αποκλίνουν από την κυρίαρχη αντίληψη
της "πειθαρχίας" της (mainstream), σε ακαδηµαϊκό και επαγγελµατικό
επίπεδο, αποδίδοντάς τες κυρίως στον κατακερµατισµό της γνώσης και την
αντίστοιχη οργάνωση των Πανεπιστηµίων που µε τη σειρά τους
διαµορφώνουν και την κρατούσα αντίληψη στο σύγχρονο κόσµο.
Σε χώρες ή σε περιόδους µε λιγότερη ή χειρότερης ποιότητας
δηµοκρατία, οι συνέπειες αυτές φθάνουν µέχρι τον πλήρη εξοστρακισµό από
το Πανεπιστήµιο και την Παιδεία γενικότερα των ριζοσπαστικών
επιστηµονικών ιδεών και των φορέων τους αλλά και της όχι καθαρά και
µόνο "ειδικής" και "τεχνολογικής", διεπιστηµονικής, διαλεκτικής και
ολιστικής προσέγγισης και µεθοδολογίας διερεύνησης των µεγάλων
πλανητικής κλίµακας και σηµασίας προβληµάτων, επειδή θεωρούνται ότι
διαταράσσουν την "ευρυθµία" του συστήµατος. (Ρόκος, 1988 και 1995)
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Η χωρίς όρια και σεβασµό της φύσης, του ανθρώπου, της οποιασδήποτε
δεοντολογίας και της ηθικής "ανάπτυξη" της τεχνολογίας, γι' αυτούς περίπου
θεοποιείται, και από µέρος και ουσιώδες στοιχείο της συνολικής κοινωνικής
κληρονοµιάς της ανθρωπότητας, µ' άλλα λόγια του πολιτισµού του
ανθρώπινου γένους, αυτονοµείται και γιγαντώνεται ως το προνοµιακό πεδίο
ανθρώπινης δραστηριότητας που το υπηρετούν πλέον δουλικά η πολιτική, η
οικονοµία, η κοινωνία, η παιδεία και η έρευνα, µεταλασσόµενες από
διακριτά µέρη και ουσιώδη στοιχεία του πολιτισµού και της κοινωνικής
προόδου σε άκριτα παρακολουθήµατα και ενεργήµατά της.
Η θεοποίηση σήµερα της τεχνολογίας και της φθηνότερης δυνατής
παραγωγής, διαρκώς "βελτιούµενων" και χρήσιµων ή και άχρηστων νέων
προϊόντων και υπηρεσιών ευρύτατης δυνατής κατανάλωσης, που να
µπορούν να προσκοµίσουν τα αµεσότερα δυνατά και µέγιστα κέρδη,
ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε δυσµενείς συνέπειες και επιπτώσεις στον
άνθρωπο και τη φύση, παρουσιάζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
•
αφορά κυρίως και µόνο τις οικονοµικά εύρωστες κοινωνικές οµάδες
και/ή περιοχές των αναπτυγµένων χωρών, και µικρή ή ελάχιστη σχέση
έχει µε την ικανοποίηση των πραγµατικών αναγκών της
ανθρωπότητας,
•
συµβάλλει προοδευτικά στην ισοπέδωση των πολιτισµικών
ιδιαιτεροτήτων των λαών και στην οµογενοποίηση των πολιτισµών
του πλανήτη µας στο βωµό της διηνεκούς διαπάλης των µεγάλων
ανταγωνιστικών δυνάµεων της παγκοσµιοποιηµένης αγοράς, δηλαδή
των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
της Ιαπωνίας,
•
επεκτείνει το πεδίο του ανταγωνισµού των µεγάλων βιοµηχανικών
χωρών και πέραν των υπερεθνικών σχηµατισµών τους, στις
αναδυόµενες αγορές της νοτιοανατολικής Ασίας, στις φτωχές χώρες
της Αφρικής και του τρίτου κόσµου γενικότερα αλλά και τις
κατεστραµµένες οικονοµίες των χωρών του τέως υπαρκτού
σοσιαλισµού, απελευθερώνοντας ή δεσµεύοντας κατά το δοκούν,
κατά περίπτωση, τα πολεµικού ή ειρηνικού χαρακτήρα "αγαθά" της,
µε στόχο την πολιτική, οικονοµική και πολιτισµική επιρροή και/ή
οµηρία τους, την εκµετάλλευση των φυσικών και ανθρωπίνων
διαθεσίµων τους, αλλά και την για το συµφέρον τους αξιοποίηση των
παραδοσιακών εθνικών, εµφυλίων και/ή φυλετικών τοπικών διαµαχών
και συρράξεων.
•
συντελεί στο σχεδιασµό και την υλοποίηση εθνικών και υπερεθνικών
πολιτικών προγραµµάτων και δράσεων που χρησιµοποιούν δηµόσιους
πόρους, (έρευνα, τεχνογνωσία και καινοτοµία που παράγεται στα
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δηµόσια πανεπιστήµια), για την ιδιωτική κερδοφορία των
επιχειρήσεων ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών,
µετατρέποντας το συνολικό δηµόσιο αγαθό της παιδείας σε µερικό,
(κυρίως στις πολυτεχνικές και οικονοµικές σχολές), υπηρέτη της
βιοµηχανίας και κατ' επέκταση της πολιτικής που υπηρετεί τη
βιοµηχανία,
•
αγνοεί τις πραγµατικές ανάγκες της συντριπτικής πλειοψηφίας των
πληθυσµών της γης για προϊόντα φθηνής, ενδιάµεσης ή κατάλληλης
τεχνολογίας τα οποία θα βοηθούσαν αποφασιστικά στην
Ολοκληρωµένη Ανάπτυξή τους µε αρµονία και σεβασµό προς το
συγκεκριµένο περιβάλλον τους,
•
παραχαράσσει και ερµηνεύει σύµφωνα µε τα συµφέροντα των
πλούσιων χωρών τα επιτρεπόµενα όρια ρυπάνσεων και µολύνσεων
του περιβάλλοντος από τα παραπροϊόντα και τα απόβλητα των
διεργασιών της, εξαγοράζοντας συνηθέστατα αντί πινακίου φακής
ακόµη και τα αντίστοιχα δικαιώµατα των φτωχών χωρών και/ή
περιοχών του κόσµου,
•
εµπνέει,
ως
υπερούσιο
όραµα,
τις
αυτοαποκαλούµενες
"εκσυγχρονιστικές" όπου γης πολιτικές δυνάµεις, οι οποίες
ενταφιάζουν στο µονόδροµο της κυριαρχίας της αγοράς τα όνειρα της
ανθρωπότητας για ένα κόσµο ουσιαστικής πολιτικής, οικονοµικής και
κοινωνικής δηµοκρατίας χωρίς φτώχεια, ανισότητες εγκληµατικότητα
και πολέµους.
Η αυτονοµηµένη και θεοποιηµένη, απ' όσους έχουν συµφέροντα απ'
αυτό, τεχνολογία µ' άλλα λόγια, αναγορεύεται σήµερα απ' τους πολιτικούς
υπηρέτες της, µαζί µε τα µέσα επικοινωνίας, διακίνησης των πληροφοριών
και επηρεασµού της κοινής γνώµης και την διαφορικά αναπτυσσόµενη και
παρεχόµενη "ειδική" και µόνο γνώση, ως κύριος κριτής αλλά και ως το πιο
"αξιόπιστο" κριτήριο για το τι είναι σήµερα πολιτισµός, ποιος λαός ή ποια
κοινωνία µπορεί να θεωρείται πολιτισµένη, προς τα πού οδεύει η "πρόοδος"
της ανθρωπότητας, και για το τι είναι τελικά "ανάπτυξη".
Ο P.Dunn το 1978, µε βάση τα δεδοµένα της συγκεκριµένης περιόδου,
εκτίµησε, από γεωγραφική και οικονοµική κυρίως οπτική, ότι το ένα µόνο
τέταρτο του πληθυσµού του πλανήτη µας θα µπορούσε γενικά να θεωρηθεί
ότι συγκροτεί τον "αναπτυγµένο" κόσµο, ενώ τα υπόλοιπα τρία τέταρτα
αναφερόταν στην τότε βιβλιογραφία µε ποικίλους ορισµούς ότι ανήκουν σε
"αναπτυσσόµενες", "υποανάπτυκτες", "αναδυόµενες", "χαµηλού εισοδήµατος" ή "χώρες του τρίτου κόσµου".
Σήµερα είκοσι χρόνια µετά και παρά τα δραµατικής σηµασίας
επιτεύγµατα της τεχνολογίας, η πραγµατικότητα όπως διαµορφώνεται και
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εξελίσσεται θα µπορούσε να περιγραφεί πιστότερα µε την συµπλήρωση, ότι
µέσα στον αναπτυγµένο κόσµο συµπεριλαµβάνονται και συνυπάρχουν όλο
και περισσότερες περιφέρειες, (αλλά και γκέτο µεγαλουπόλεων), στις όποιες
µεγάλες οµάδες πληθυσµών διαβιούν σε συνθήκες µερικώς ή απολύτως
"υποανάπτυκτες", και ότι µέσα στις υποανάπτυκτες χώρες και περιφέρειες
συµπεριλαµβάνονται και συνυπάρχουν µικρές κατά κανόνα ελίτ πληθυσµών
οι οποίες διαβιούν, µε οικονοµικούς όρους, σε συνθήκες "υπεραναπτυγµένων" χωρών.
Οι ελίτ αυτές εξακολουθούν ν' αποτελούν τα προγεφυρώµατα των
επιρροών των αναπτυγµένων χωρών στις τέως αποικίες τους και πέρα από
την λεηλασία των πατρίδων τους µέσω της "οικονοµικής βοήθειας" (Ζαλέ,
1975, Αµίν, 1975), η οποία συνεχίζεται και στην οποία συνήργησαν και
συνεργούν, έχουν ήδη αναλάβει και την υποχρέωση προώθησης των
πωλήσεων των ρυπαντικών αλλά και των σύγχρονων καταστροφικών
πολεµικών τεχνολογιών των µεγάλων και πλούσιων χωρών στα πεδία των
τοπικών και περιφερειακών συρράξεων του τρίτου κόσµου και όχι µόνο.
Με βάση τα παραπάνω η τεχνολογία δεν µπορεί να θεωρηθεί ως
πολιτισµικά ουδέτερη.
Και αυτό γιατί ενσωµατώνει και εκφράζει τις αξίες του πολιτισµού, το
επιστηµονικό επίπεδο, την αυτονοµία και την δηµιουργικότητα της
κοινωνίας στην οποία αναπτύσσεται, για να καλύψει τις πραγµατικές αλλά
και τις πλασµατικές ανάγκες της, όπως οι πολιτικές δυνάµεις που βρίσκονται
στην εξουσία τις αντιλαµβάνονται και τις ιεραρχούν ως προτεραιότητες,
επηρεαζόµενες από ποικίλες εσωτερικές και εξωτερικές επιδράσεις στα
πεδία της οικονοµίας, των αγορών και των διεθνών σχέσεων.
Η τεχνολογία η οποία αναπτύσσεται σ' ένα συγκεκριµένο πολιτικό,
οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτισµικό περιβάλλον, θα µπορούσε βάσιµα να
υποστηριχθεί ότι υπό κανονικές συνθήκες, γενικά, θα ήταν ενδεχοµένως
εύκολο να "εξαχθεί" και ν' αξιοποιηθεί µε επιτυχία σ' ένα παρόµοιο
περιβάλλον, µερικά ή ολικά.
Αντίθετα, δεν θα µπορούσε, δεν θα ήταν σκόπιµο και θα ήταν
εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να ενσωµατωθεί αρµονικά και να
χρησιµοποιηθεί παραγωγικά σ' ένα διαφορετικό πολιτικό, οικονοµικό,
κοινωνικό και πολιτισµικό περιβάλλον και ιδιαίτερα, όταν συγκρούεται µε
τις ριζικά, πολλές φορές, διαφορετικές αντίστοιχα αξίες, δοµές, παραδόσεις
και λειτουργίες του.
Έτσι, θα µπορούσε βάσιµα να υποστηριχθεί, ότι η αρµονική σχέση της
τεχνολογίας µε την κοινωνία, την οικονοµία, την πολιτική και τον
πολιτισµό, µπορεί να διασφαλισθεί µόνο σε συνθήκες σχεδιασµού και
εφαρµογής αξιόπιστων προγραµµάτων αξιοβίωτης ολοκληρωµένης και
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αποκεντρωµένης ανάπτυξης η οποία εξ ορισµού αλλά και από τη φύση, τη
φιλοσοφία και τις αρχές της εµπεριέχει την διαλεκτική αρµονία της µε τον
άνθρωπο και το φυσικό και πολιτισµικό του περιβάλλον.
Τα προγράµµατα αυτά θα πρέπει να θεµελιώνονται στην µετρητικά και
ποιοτικά ακριβή και συστηµατική διεπιστηµονική, διαλεκτική και ολιστική
διερεύνηση, απογραφή, χαρτογράφηση και παρακολούθηση των δυνάµεων
και δυνατοτήτων της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας, (όπως αυτές πολυδιάστατα αλληλεπιδρούν στο χώρο και το χρόνο)
και στην δηµιουργική ενεργοποίηση και δηµοκρατική συµµετοχή όλων των
µορφωµένων, (ένθα "µόρφωση είναι αυτό που µένει αν ξεχάσουµε όλα όσα
διδαχθήκαµε"), συνειδητών και υπεύθυνων πολιτών και εργαζοµένων.

«Βιώσιµη» Ανάπτυξη και Περιβάλλον µέσα από το έκτο πρόγραµµα
δράσης για το Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2001-2010) και
Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη. Οι προοπτικές.
Στο βαθµό που οι εθνικές πολιτικές των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στο σύνολό τους καθορίζονται πλέον, υπαγορεύονται ή οφείλουν να
εναρµονίζονται µε τις Ευρωπαϊκές, το έκτο πρόγραµµα δράσης για το
περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης προδιαγράφει και τις προοπτικές για
τις πολυδιάστατες σχέσεις του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης µε βάση
τουλάχιστον το µέχρι σήµερα κυρίαρχο ιδεολόγηµα της «βιωσιµότητας» και
το α-νόητο αντικειµενικά περιεχόµενό της (Ρόκος 2000).
Η Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στη
συνοπτική παρουσίασή της για το έκτο πρόγραµµα δράσης για το
περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 2001-2010 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή
2001), κάνει την παρακάτω ενδιαφέρουσα αναφορά για το Ευρωπαϊκό
περιβάλλον και τα προβλήµατά του, στην οποία το περιβάλλον δεν υπάρχει
χωρίς την οικονοµία και ως ανάπτυξη εξακολουθεί να θεωρείται
αποκλειστικά και µόνο η οικονοµική.
«Η προστασία του πλανήτη δηµιουργεί τόσο προκλήσεις όσο και
ευκαιρίες», «Μέσω µεγαλύτερης αποδοτικότητας και καλύτερης χρήσης των
φυσικών πόρων µπορούµε να σπάσουµε τον παλαιό δεσµό µεταξύ της
οικονοµικής ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής βλάβης», «Πρέπει να
αρπάζουµε τις ευκαιρίες για καινοτοµία οι οποίες µπορούν να βελτιώνουν το
περιβάλλον και την οικονοµία» (οι υπογραµµίσεις του υπογραφοµένου).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει ταυτόχρονα µε ζηλευτή
αποστασιοποίηση από την αναφορά στις αιτίες και τους κάθε φορά
συγκεκριµένους υπευθύνους ότι «Οι πιέσεις στο περιβάλλον αυξάνονται.
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Πρέπει να αντιµετωπίσουµε τις κλιµατικές µεταβολές, τη διάβρωση της
υπαίθρου µας, τις αυξανόµενες ποσότητες αποβλήτων και χηµικών ουσιών
που εισχωρούν στην τροφή, στον αέρα και το νερό».
Είναι βέβαιη, ότι «το πρόβληµα δεν αφορά µόνο τους πολιτικούς και τη
βιοµηχανία» και εµφανίζεται απολύτως αδιάβαστη όταν αµφισβητεί
απολύτως τεκµηριωµένες βεβαιότητες των «Human Development Reports”
(United Nations Development Programme 1999, Ρόκος 1995γ, 1998, 2000)
µε την τουλάχιστον ατυχέστατη αναφορά της «Παρ’ όλο που µερικοί µπορεί
να ισχυριστούν ότι καταναλώνουµε περισσότερο απ’ αυτό που δικαίως µας
αναλογεί από τους παγκόσµιους πόρους, η Ε.Ε. έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο
σε σηµαντικές διεθνείς συµφωνίες για την προστασία του περιβάλλοντός
µας».
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µετά µια σειρά ουδετεροποιηµένων από τις
αιτίες τους (ασύδοτη λειτουργία του ανταγωνισµού των αγορών χωρίς
κανόνες όρια και ηθικούς φραγµούς, µε δραµατικές συνέπειες για τον
άνθρωπο και το περιβάλλον, όπως οι διοξίνες, οι τρελές αγελάδες, η
συνακόλουθη καταστροφή τεραστίων ποσοτήτων ζωικού κεφαλαίου, οι
επιπτώσεις στους παραγωγούς και τους εµπόρους αλλά και στους πολίτες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις αποζηµιώσεις κλπ.), αλλά ορθών στο
µεγαλύτερο µέρος τους διαπιστώσεων, προτείνει την ανάληψη ενεργού
δράσης:
« Στην αντιµετώπιση των κλιµατικών µεταβολών,
Στην προστασία της φύσης και της άγριας ζωής,
Στην αντιµετώπιση θεµάτων σχετικών µε το περιβάλλον και την υγεία,
Στη διατήρηση των φυσικών πόρων και τη διαχείριση των αποβλήτων.
»
Για την εκπλήρωση των στόχων του προγράµµατος η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή προτείνει τις παρακάτω πέντε προσεγγίσεις που είναι «καίριες για
την επιτυχία» του.
(α) Εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Η Επιτροπή θα
παραπέµπει τις χώρες που θα αδυνατούν να την εφαρµόσουν στο
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, αναγνωρίζοντας συνάµα ότι η νοµική
διαδικασία είναι αργή και «µπορούν να παρέλθουν πολλά χρόνια πριν
αποφέρει αποτελέσµατα», ενώ η διαφάνεια και η πληροφόρηση
βοηθά «στην δηµιουργία δηµοσίων πιέσεων για άµεση ανταπόκριση»
τιµωρώντας κατά κάποιο τρόπο εµµέσως έτσι τους µη συµµορφουµένους. Η Επιτροπή φαίνεται να µη λαµβάνει υπ’ όψη της ότι στη
σηµερινή συγκυρία της κυριαρχίας των αγορών η ισχύς (και όχι µόνο
µε βάση το ακαθάριστο εθνικό προϊόν) των χωρών πολλές φορές είναι
εξαιρετικά µικρότερη από αυτή των µεγάλων πολυεθνικών
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επιχειρήσεων/εταιρειών, των οποίων τα ετήσια έσοδα και η
συνακόλουθη πολυδιάστατη πολιτική, κοινωνική, τεχνική /τεχνολογική και πολιτισµική ισχύς και επιρροή µπορούν να τους
εξασφαλίζουν την δυνατότητα αγνόησης µεταξύ άλλων και των
περιβαλλοντικών τους υποχρεώσεων (π.χ. τα ετήσια έσοδα της
General Motors, της Wal Mart Srores, της Exxon Mobil, της Ford
Motor, της Daimler Chrysler µε βάση δηµοσιευµένα στοιχεία του
1999 είναι µεγαλύτερα από το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της
Ελλάδας).
Θέση του περιβάλλοντος στον πυρήνα χάραξης πολιτικών. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει ότι «Κατά την διαδικασία χάραξης όλων
των πολιτικών από τη γεωργία ως την οικονοµία θα πρέπει να
λαµβάνονται εγκαίρως υπ’ όψη οι περιβαλλοντικοί στόχοι». Η
καθαρά ευχολογική και δεοντολογική αυτή αναφορά συνοδεύεται από
τα εργαλεία υλοποίησής της «Θα καταρτίζουµε και θα εκδίδουµε
τακτικές εκθέσεις για τους περιβαλλοντικούς δείκτες παρουσιάζοντας
την πρόοδό µας προς ένα καλύτερο περιβάλλον.
Θα ανασκοπούµε τον τρόπο µε τον οποίο συλλέγουµε πληροφορίες
και θα καταρτίζουµε σχετικές εκθέσεις µε σκοπό την παροχή µιας πιο
περιεκτικής
εικόνας
της
κατάστασης
του
ευρωπαϊκού
περιβάλλοντος».
Είναι φανερό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει τουλάχιστον ένα
περίεργο λογικό άλµα, δηλώνοντας την ευγενή µεν πρόθεσή της για
ένα άλλης ποιότητας σχεδιασµό των πολιτικών της µε γνώµονα το
περιβάλλον, χωρίς καµιά συγκεκριµένη πράξη, χρησιµοποιώντας
γραφειοκρατικά εργαλεία εκ των υστέρων εκτιµήσεων δεικτών και
εκθέσεων, αγνοώντας ότι η κυρίαρχη µέχρι σήµερα ιδεολογική αρχή
της ανταγωνιστικότητας των αγορών ως βάσης της «βιώσιµης
ανάπτυξης» όχι µόνο δεν θίγεται αλλά αποτελεί και την
µονοδιάστατη προδιαγραφόµενη σχετική προσέγγισή της για την
«προστασία» του περιβάλλοντος την δεκαετία που τρέχει.
Συνεργασία µε την αγορά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση «δεσµεύεται να
συνεργαστεί µε τις βιοµηχανίες για την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων
που θα τις βοηθήσουν να µειώσουν τις αρνητικές τους επιπτώσεις στο
περιβάλλον.»
Ο υπογραφόµενος έχει πολλές φορές (Ρόκος 1995, 1998, 2000)
αναφερθεί στην υπαλληλική σχέση της πολιτικής στη βιοµηχανία,
όταν η οικονοµική, (µε την έννοια της µονοδιάστατης καθαρής
αύξησης) διάσταση της ανάπτυξης αποτελεί (µε συµπαροµαρτούντα:
την ασύδοτη ανταγωνιστικότητα, την επιδίωξη της µέγιστης δυνατής
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και αντί πάσης θυσίας κερδοφορίας, την δραµατική µείωση των
δηµοσίων κοινωνικών δαπανών για παιδεία, υγεία, ασφάλιση κλπ.,
την καθήλωση και µείωση των αµοιβών και τις απολύσεις
εργαζοµένων και τη δηµιουργία στρατιών ανέργων και νεοπτώχων),
το δοµικό στοιχείο συγκρότησης, δοµής και λειτουργίας των φορέων
της.
Και µόνη η γραµµατολογική ανάλυση του εδαφίου αποδεικνύει ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση µε την ιδιάζουσα ευγένεια και διάθεση της να
βοηθήσει τις βιοµηχανίες να µειώσουν τις αρνητικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον (πράγµα για το οποίο δεσµεύεται), αναγνωρίζει και
εµµέσως κατοχυρώνει το αναφαίρετο (από τις περιβαλλοντικές
πολιτικές και νοµοθεσίες της, τις δηµόσιες πιέσεις, την ευαισθησία
των πολιτών και των οργανώσεων τους κλπ.) δικαίωµά τους να
συνεχίζουν να ρυπαίνουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ότι οι
εταιρείες «χρειάζονται» (και µπορεί να τις βοηθήσει για λιγότερη
ρύπανση π.χ. µε), νέα κίνητρα, µειώσεις φόρων, επιβραβεύσεις κλπ..
Παροχή βοήθειας στα άτοµα ώστε να κάνουν φιλικές προς το
περιβάλλον επιλογές. Η προσέγγιση αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στις συγκεκριµένες πολιτικές και οικονοµικοκοινωνικές συνθήκες
είναι θετική και τα µέσα τα οποία επικαλείται ορθά στο βαθµό που µε
πλουραλιστική και αξιόπιστη πληροφόρηση µπορεί να βοηθήσει τους
πολίτες ως καταναλωτές να κάνουν φιλικές προς το περιβάλλον
επιλογές.
Θα πρέπει όµως να συνεκτιµά ότι αυτό πρέπει να έχει εφαρµογή σ’
όλους τους πολίτες και το παράδειγµα των ισχυρών, τα έντονα
προβαλλόµενα και καταιγιστικά διαφηµιζόµενα καταναλωτικά
πρότυπα, η έντεχνη επιβολή τρόπων ζωής και η ανέλεγκτη πολλές
φορές ασύδοτη και προσβλητική για την κοινή νοηµοσύνη στάση και
συµπεριφορά µεγαλόσχηµων παραγόντων της επιχειρηµατικής ζωής,
µπορούν ν’ αποτελέσουν πρόσχηµα ή δικαιολογία ή παρότρυνση για
βλαβερές για το περιβάλλον ατοµικές επιλογές.
Καλύτερη χρήση της γης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνει «Ο
τρόπος µε τον οποίο χρησιµοποιείται η γη έχει τεράστια και διαρκή
επίπτωση στο περιβάλλον. Ανεπαρκείς αποφάσεις µπορεί να
οδηγήσουν στην απώλεια οικοτόπων, στην καταστροφή τοπίων ή σε
αυξηµένη κυκλοφοριακή ρύπανση. Οι αστικές και παράκτιες περιοχές
είναι ιδιαιτέρως ευάλωτες. Θα εξετάσουµε το πως θα βοηθήσουµε
καλύτερα τις τοπικές αρχές στο σχεδιασµό χρήσης γης τους ώστε να
εξασφαλίσουµε τη σωστή αντιµετώπιση της περιβαλλοντικής
διάστασης».
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Η χρησιµοποίηση και εδώ του ευγενούς και ουδέτερου όρου
ανεπαρκείς αποφάσεις υποδηλώνει στην καλύτερη περίπτωση
αιδήµονα αµηχανία µπροστά στον οδοστρωτήρα των κυρίαρχων
πολιτικών της των µεγάλων οδικών δικτύων, των πάσης φύσεως
επενδύσεων σε ευάλωτες, εύθραυστες προστατευόµενες ή χρήζουσες
προστασίας περιοχές (όπως είναι οι ορεινές, οι νησιωτικές, οι
παράκτιες, οι περιαστικές δασικές, οι οικότοποι, οι δρυµοί, οι
αρχαιολογικοί τόποι κλπ., περιοχές των µεγάλων έργων
εµπορευµατοποίησης του αθλητισµού και του πολιτισµού κλπ.).
Συνοψίζοντας, οι πέντε νέες προσεγγίσεις του έκτου προγράµµατος
δράσης για το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 2001-2010 µε όσα
θετικά µπορεί να τους αναγνωρίσει µια καλόπιστη (και γι’ αυτό πάντα
χρήσιµη οριακά) διάθεση, κινούνται στο γνώριµο κυρίαρχο ιδεολογικό
πλαίσιο δοµής και λειτουργίας της.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κυρίως και παραµένει οικονοµική,
θεµελιώνει τις πολιτικές της στη «βιώσιµη ανάπτυξη» και συνεπώς
στηρίζεται στην ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα, την επιχειρηµατικότητα, την καινοτοµία, τις νέες τεχνολογίες, την αποδοτικότητα, την
αποτελεσµατικότητα και την διαρκή αύξηση, µεγέθυνση, συσσώρευση,
συγκέντρωση, συγκεντροποίηση και ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίου,
επιχειρήσεων και κερδών, στην ευάλωτη ευέλικτη εργασία, κινητικότητα
και συνεχή κατάρτιση απασχολήσιµων, στην οµογενοποίηση και
εµπορευµατοποίηση των πολιτισµικών αγαθών, στην µείωση των
κοινωνικών δαπανών, στην απόλυτη ελευθερία του εµπορίου και των
αγορών και στην αντί πάσης θυσίας µεγιστοποίηση των κερδών.
Σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο το περιβάλλον γενικότερα αποτελεί γενικά µια
ενοχλητική (αλλά υποχρεωτική λόγω της αύξουσας ευαισθησίας των
πολιτών και οργανώσεών τους), παράµετρο η οποία σε καµµιά περίπτωση
δεν µπορεί να µπει «στον πυρήνα της χάραξης πολιτικών» της Ευρωπαϊκής
Ένωσης όπως διατείνεται το έκτο πρόγραµµά της.
Έχοντας η Ευρωπαϊκή Ένωση ως κυρίαρχη αντίληψη ότι «το κλειδί για
την µακροπρόθεσµη ευηµερία µας στην Ευρώπη και σε όλον τον κόσµο
είναι η αειφόρος ανάπτυξη: εξεύρεση τρόπων βελτίωσης της ποιότητας της
ζωής µας χωρίς πρόκληση βλάβης στο περιβάλλον στις µελλοντικές γενεές ή
στους λαούς τόσο του ανεπτυγµένου όσο και του αναπτυσσόµενου κόσµου»
και αγνοώντας επιδεικτικά και εξακολουθητικά την πολυδιάστατη και
απόλυτα τεκµηριωµένη από διεθνείς φορείς και επιστήµονες κριτική της ανόητης έννοιας και του περιεχοµένου της «αειφόρου ανάπτυξης» (Ρόκος
2000), αµέσως στη συνέχεια αποφασίζει ότι «Συγκεκριµένα, πρέπει να
ενθαρρύνουµε τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν µπροστά, τόσο σε
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εθελοντική βάση όσο και µέσω της νοµοθεσίας. Η παροχή αυξηµένης
προσοχής στα µέτρα για το περιβάλλον θα βελτιώσει την αποδοτικότητα και
την παραγωγικότητα. Η επέκταση της αγοράς οικολογικών προϊόντων θα
οδηγήσει σε αυξηµένη καινοτοµία και διεύρυνση των ευκαιριών απασχόλησης. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα ευηµερήσουν σ’ αυτή τη διευρυνόµενη αγορά. Το έκτο πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον υποστηρίζει και
ενθαρρύνει τέτοιου είδους εξελίξεις» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2000).
Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεπής προς την κυρίαρχη αντίληψή της
«βιώσιµης ανάπτυξης» εναποθέτει, εκχωρεί και αναθέτει στις επιχειρήσεις
τις ευθύνες της για το περιβάλλον ενθαρρύνοντας, βοηθώντας και
υποστηρίζοντας τες παντοιοτρόπως.
Αλλά ποιες είναι –αν υπάρχουν- και κάποιες πιο αισιόδοξες προοπτικές
για την ανάπτυξη και το περιβάλλον στη δεκαετία που διανύουµε;
Στο επίπεδο της θεωρίας εκτιµούµε ότι την λύση θα δώσει µια νέα και
ριζικά διαφορετική ως έννοια και περιεχόµενο αντίληψη, που µε άµεσο,
έµµεσο, κριτικό και διεπιστηµονικό λόγο έχει τεκµηριωθεί τα τελευταία
χρόνια ως Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη (Ρόκος 1980 και 2000,
Sachs 1992, Schuurman, 1993).
Και αυτό, γιατί η Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη a priori
διερευνά, µελετά, σχεδιάζει και θεµελιώνει τα ενεργήµατα και τις δράσεις
της µε γνώµονα πάντα την βέλτιστη για τον άνθρωπο και τη φύση, ειρηνική,
αρµονική και δηµιουργική συνύπαρξη και αλληλεπίδρασή τους, ώστε η
πολυδιάστατη (προσωπική, οικονοµική, κοινωνική, πολιτική και
πολιτισµική) ζωή του να είναι για όλους «βιωτή» µέσα και έξω από κάθε
είδους εθνικά, διοικητικά, πολιτικά, κοινωνικά, τεχνολογικά και πολιτισµικά
σύνορα, διάφορες και διαχωρισµούς.
Η Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη ως έννοια «ολική» σύµφυτη και
συµβατή µε την «ολική» φύση της αδιάσπαστης ενότητας της κάθε φορά
στο χώρο και το χρόνο φυσικής και κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας
και της αέναης προσπάθειας του ανθρώπου να την µετασχηµατίσει
δηµιουργικά και µε σεβασµό στο κοινό µας σπίτι, τον πλανήτη γη, δεν
κατακερµατίζεται σε ειδικές αυτόνοµες, ανεξάρτητες, ευκαιριακές,
αποσπασµατικές και συχνότατα απολύτως αντιφατικές µεταξύ τους
«αναπτυξιακές» επιλογές και δράσεις και δεν ιεραρχεί ως βασικότερες τις
µονοδιάστατες προτεραιότητες, που αφορούν πρωτίστως και κυρίως την
οικονοµία έναντι της κοινωνίας, της πολιτικής και του πολιτισµού, ερήµην
των αναπόδραστων συνεπειών και επιπτώσεών τους στον άνθρωπο και το
φυσικό και πολιτισµικό του περιβάλλον.
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Έτσι δεν µπορεί να υπάρξει σήµερα και να υποστηριχθεί ούτε ως έννοια
µια ανάπτυξη όπως η «βιώσιµη», η οποία θα εξακολουθεί να είναι
συνώνυµη ή τουλάχιστον να επιτρέπει:
(α) την καθυπόταξη της φύσης και της ζωής από τον άνθρωπο,
(β) την µε σύγχρονες µεθόδους συνέχιση της εκµετάλλευσης ανθρώπου
και φύσης από τον άνθρωπο,
(γ) την επιβολή µε πολεµικά, οικονοµικά, πολιτικά, τεχνολογικά και
πολιτισµικά µέσα του δικαίου του ισχυροτέρου έναντι των
θεσµισµένων αλλά και των αγράφων κανόνων του διεθνούς δικαίου,
της δικαιοσύνης και του ανθρωπισµού,
(δ) την συντριβή µιας κοινωνικής τάξης, ενός έθνους µιας κοινωνικής,
πολιτικής, ιδεολογικής, κοσµοθεωρητικής ή πολιτισµικής διαφοράς ή
ιδιαιτερότητας από µια αυτόκλητη υπερούσια ή σωτήρια «νέα τάξη»
κάθε τύπου και κατηγορίας,
(ε) την κρατική, αστυνοµική ή ατοµική τροµοκρατία µε απώτερο στόχο
την κατάλυση ή µετάλλαξη των ανθρωπίνων, κοινωνικών και
πολιτικών δικαιωµάτων, σύµφωνα µε τα στρατηγικά συµφέροντα των
αγορών, της νέας τάξης και της παγκοσµιοποίησής τους,
(στ) την κυριαρχική επιλογή, προβολή και επιβολή µε όλα τα µέσα δήθεν
σωτηρίων καθολικής ισχύος φενακισµένων ιδεολογηµάτων τα οποία
µε την συνδροµή των κάθε τύπου αλλοτριωµένων ή αφελών
απολογητών τους ως ατόµων και καθοδηγούµενων ή όχι στην πράξη
«µη κυβερνητικών οργανώσεων» επιχειρείται να εγχαραχθούν στο
συλλογικό υποσυνείδητο ως νέες «αξίες» ως προς τις οποίες θα πρέπει
να συµµορφώνονται ή να τείνουν όλα τα ενεργήµατα και οι δράσεις
υπερεθνικών οργανισµών, κρατών, κοινωνικών οργανώσεων και
πολιτών,
(ζ) την κυριαρχία των Μ.Μ.Ε. και την εµφανή ή αφανή διαπλοκή τους µε
την οικονοµία και την πολιτική.
Η έννοια, το περιεχόµενο, η αντίληψη και τα επιχειρήµατα µε τα οποία
αποδεικνύεται ότι η πραγµατική ανάπτυξη δεν µπορεί να υπάρξει παρά µόνο
ως Αξιοβίωτη και Ολοκληρωµένη, µένουν ως θεωρία να κατανοηθούν σε
αντιπαράθεση µε το κυρίαρχο ιδεολόγηµα της χωρίς υπόσταση «βιώσιµης»
ή «αειφόρου» εκδοχής της και να γίνουν ευρύτερα και ουσιαστικότερα
αποδεκτές.
Ως πράξη, η Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη αποτελεί υπόθεση
κάθε υπεύθυνου και συνειδητού επιστήµονα, εργαζόµενου, δηµιουργού και
πολίτη και των συλλογικοτήτων τους και οφείλει να εκφράζεται ταυτόχρονα
στο χώρο και το χρόνο σε πολιτισµικό, πολιτικό, κοινωνικό, οικονοµικό και
τεχνικό/τεχνολογικό επίπεδο µε τις πρωτοβουλίες, τα ενεργήµατα και τις
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δράσεις τους που θα σέβονται την ουσία του ανθρώπου ως ηθικού
προσώπου, της ζωής ως θείου δώρου και της φύσης ως της πολυτιµότερης
αλλά εύθραυστης κοινής µας περιουσίας.
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Πολιτικές Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
Από τις Θεωρίες στην Πράξη ∗
∆ηµήτρης Ρόκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

∆ιεπιστηµονικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(∆.Π.Μ.Σ.) του Ε.Μ.Π. "Περιβάλλον και Ανάπτυξη",
Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών,
Ε. Μ. Π., Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφος 15780
Περίληψη
Στην εργασία αυτή, µε βάση τα πορίσµατα των σχετικών ερευνών του
συγγραφέα, αλλά και τα πραγµατικά στοιχεία και τους δείκτες για την
ανθρώπινη ανάπτυξη του ΟΗΕ από το 1992 ως και το 2003,
τεκµηριώνονται:
• τόσο η θεµελιώδης αντίφαση µιας "ανάπτυξης" η οποία στηρίζεται
µονοδιάστατα στην οικονοµική µερικότητα της κυριαρχίας του
ανταγωνισµού των αγορών, της επιχειρηµατικότητας και της υπηρετικής
προς αυτή καινοτοµίας, µε την επαγγελλόµενη, πολυδιαφηµιζόµενη,
αλλά απολύτως α-νόητη και ανέφικτη "βιωσιµότητα" ή "αειφορία" της,
• όσο και η αξία της διεπιστηµονικής και ολιστικής θεωρίας,
µεθοδολογίας και πράξης της ολοκληρωµένης ανάπτυξης, για µια
αξιοβίωτη ζωή για όλους τους πολίτες του κόσµου, στο κοινό µας σπίτι,
τον πλανήτη γη.

1. Εισαγωγή. Περιβάλλον και Ανάπτυξη
Ως αναπόδραστη συνέπεια:
• της "µερικότητας" της επιστηµονικής, της ερευνητικής και της
"πολιτικής" γενικότερα θεώρησης, προσέγγισης, ανάλυσης και
αντιµετώπισης των εξαιρετικά πολύπλοκων, ιδιαίτερα σήµερα, θεµάτων
και προβληµάτων τα οποία απασχολούν τις σύγχρονες κοινωνίες, αλλά
και
• της εντεινόµενης τάσης για µεγαλύτερο κατακερµατισµό της
επιστηµονικής και της τεχνολογικής γνώσης και για αυστηρότερη
οριοθέτηση των σχετικών εξελίξεων, στο πλαίσιο όλο και περισσότερων

∗

Η εισήγηση παρουσιάστηκε και συζητήθηκε στο ∆ιεθνές Συνέδριο "Περιβάλλον και
Ανάπτυξη" στο πλαίσιο της "HELECO ’05" του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος που έγινε
από 3-6 Φεβρουαρίου 2005 στο Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO στην Αθήνα.
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αλλά και ταυτοχρόνως στενότερων εξειδικεύσεων των ήδη ειδικών
επιστηµόνων και τεχνικών,
τόσο η επιστηµονική κοινότητα, όσο και τα ΜΜΕ, αλλά και η κοινή
γνώµη συνηθίζουν να χειρίζονται όλα τα θέµατα τα οποία αφορούν στο
"περιβάλλον" και την "ανάπτυξη" µερικά, αποσπασµατικά, µονοδιάστατα
και το κυριότερο, ανεξάρτητα από τις αντικειµενικά πολυδιάστατες
διαλεκτικές σχέσεις, αλληλεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις τους στο χώρο
και το χρόνο.
Το "περιβάλλον", ως "µερικό όλον", σύµφωνα µε την κυρίαρχη
αντίληψη, εξειδικεύεται, εξετάζεται και τείνει να αντιµετωπίζεται πάντα
"τοµεακά" σε κύριες κατηγορίες και θεµατικά πεδία, όπως φυσικό,
οικονοµικό, πολιτικό, κοινωνικό, πολιτισµικό, τεχνικό/τεχνολογικό, αλλά
και ειδικότερα, (ενδεικτικά):
• σε οικογενειακό, εργασιακό, σχολικό, κ.λπ.,
• σε γήινο, θαλάσσιο και ατµοσφαιρικό,
• σε εναέριο και διαστηµικό,
• σε κοµµατικό και κοινοβουλευτικό (κυβερνητικό και αντιπολιτευτικό)
και σε εξωκοινοβουλευτικό και της κοινωνίας των πολιτών κ.λπ.,
• σε καθαρό/υγιές και ρυπασµένο/µολυσµένο/υποβαθµισµένο, κ.λπ.,
παραγνωρίζοντας τις αιτιώδεις συνάφειες και επιπτώσεις των σχετικών
δράσεων και ενεργηµάτων που "τελούνται" σ’ αυτό, τόσο µεταξύ τους, όσο
και στο πλαίσιο το οποίο καθορίζουν οι "µερικές" τρέχουσες αντιλήψεις,
διαδικασίες, πολιτικές και τα αντίστοιχα προγράµµατα "ανάπτυξης".
Η "ανάπτυξη", ως έτερο "µερικό όλον", σύµφωνα µε τις κρατούσες
αντιλήψεις, προσεγγίζεται, ερευνάται, σχεδιάζεται, προγραµµατίζεται,
υλοποιείται και/ή γενικότερα αντιµετωπίζεται:
• είτε µονοδιάστατα, ως µόνο οικονοµική, µόνο κοινωνική, µόνο πολιτική,
µόνο πολιτισµική, µόνο τεχνική/τεχνολογική,
• ή ειδικά/κλαδικά/θεµατικά, ως µεµονωµένα αγροτική/γεωργική/της
υπαίθρου, βιοµηχανική, εµπορική, τουριστική, ανθρώπινη, πνευµατική,
οργανική κ.λ.π.,
χωρίς να λαµβάνονται υπόψιν οι συνέπειες των αλληλεπιδράσεων, των
αλληλοεπηρεασµών και των επιπτώσεων των ενεργηµάτων και δράσεών
της, τόσο µεταξύ τους όσο και µε το πολυδιάστατο "περιβάλλον" µέσα στο
οποίο αυτή "τελείται".
Η ενότητα όµως της κάθε φορά συγκεκριµένης φυσικής και κοινωνικής
πραγµατικότητας σε µια χώρα/περιφέρεια η οποία συγκροτεί το
συγκεκριµένο "ολικό" περιβάλλον της ως αδιάσπαστο ενιαίο "όλον",
αποδίδει πιστά την κατάσταση και την ποιότητα της "ανάπτυξής" της, αλλά
και υφίσταται ταυτοχρόνως,
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τόσο συγκεκριµένες "µερικές" σαφείς και προβλέψιµες µεταβολές,
αλλαγές και ευµενείς ή δυσµενείς επιπτώσεις από συγκεκριµένες
"µερικές" και/ή ειδικά σχεδιασµένες αναπτυξιακές δραστηριότητες,
όσο και πολλές άλλες, ασαφείς και απρόβλεπτες εκ πρώτης όψεως, οι
οποίες συνηθέστατα προκαλούν σε άλλα πεδία, διαχρονικά αλλά ακόµη
και σε πλανητικό επίπεδο, πολύ περισσότερα και πολύ µεγαλύτερα
προβλήµατα απ’ αυτά, τα οποία, αυτές οι αναπτυξιακές δράσεις
επρόκειτο να λύσουν στο συγκεκριµένο χώρο και χρόνο.

2. Η Φιλοσοφία της Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης
Στα άλλα σχετικά κείµενα του υπογραφοµένου από το 1994 (Ρόκος 2003),
αλλά και σε διεθνές επίπεδο (Rist 1997, Rokos 1988, 1972, Sachs 1992
κ.λπ.) έχει τεκµηριωθεί, ότι η αδιάσπαστη ενότητα του "όλου" της
συγκεκριµένης φυσικής και κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας µιας
περιοχής/περιφέρειας µε τις πολυδιάστατες διαλεκτικές σχέσεις,
αλληλεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις τους και τις τάσεις µεταβολής τους
στο χώρο και το χρόνο, χαρακτηρίζει και καθορίζει την κατάσταση και την
ποιότητα του πραγµατικού οργανικού "όλου" της διαλεκτικής σχέσης της
ανάπτυξης και του περιβάλλοντός της και όχι µόνο του µηχανιστικού
αθροίσµατος των µερικών "όλων" τους.
Συνεπώς, κάθε αξιόπιστη αναπτυξιακή δράση και πολιτική γενικότερα
για µια περιοχή/περιφέρεια θα πρέπει να στοχεύουν στην βελτίωση της
κατάστασης και της ποιότητας του "όλου" της αδιάσπαστης ενότητας της
φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής της πραγµατικότητας, αλλά και
ταυτοχρόνως του ολικού της -έως και του πλανητικού της- περιβάλλοντος.
Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µόνο, όταν η ίδια η κοινωνία, µε τις
κυρίαρχες επιλογές των κάθε φορά πολιτικών της εκφράσεων, την µέση
κοινωνική συνείδηση που αυτές επηρεάζουν καταλυτικά (έως και
διαµορφώνουν) µε τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, αλλά και τη
συγκεκριµένη δυναµική της, µπορεί να δηµιουργεί και να διασφαλίζει τις
απαραίτητες "ολικές" σχετικές προϋποθέσεις:
• σχεδιάζοντας, συντονίζοντας και εκπονώντας συστηµατικά, αξιόπιστα
και αποτελεσµατικά τις απαιτούµενες έρευνες και µελέτες
• και στη συνέχεια αποφασίζοντας, νοµοθετώντας, προγραµµατίζοντας
και πραγµατοποιώντας συνεργιστικά ενεργήµατα και δράσεις που να
τείνουν διηνεκώς στην ολοκληρωµένη της ανάπτυξη, µιαν ανάπτυξη
δηλαδή που να αξίζει να βιωθεί σε όλες τις διαστάσεις της από τα
υποκείµενά της, αλλά και η οποία να µη συνεπάγεται, σε άλλους τόπους
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και για οποιουσδήποτε άλλους, οποιασδήποτε φύσης δυσµενείς
επιπτώσεις.
Η έννοια της "ολοκλήρωσης" στην ολοκληρωµένη ανάπτυξη
αναφέρεται στα υποκείµενά της, στους στόχους της, στο χώρο, τον χρόνο,
τις αξίες, τις κατευθύνσεις, τη µεθοδολογία, τα µέσα και τις ποιότητες των
ενεργηµάτων της στη θεωρία και την πράξη, αποτελεί τον σκοπό και ορίζει
το "ταξίδι" µιας κοινωνίας που θέλει να ζήσει σ’ ένα καλύτερο κόσµο.
Υποκείµενα του ταξιδιού προς την ολοκληρωµένη ανάπτυξη, σύµφωνα
µε τις αρχές, τη φιλοσοφία και την ηθική της, είναι οι άνθρωποι, όλοι οι
άνθρωποι,
ανεξαρτήτως
εθνικής
προέλευσης,
πολιτισµικών
χαρακτηριστικών, χρώµατος, φυλής, θρησκείας, κοσµοθεωριών που
ασπάζονται και πολιτικών προτιµήσεων, οπουδήποτε και αν ζουν ειρηνικά
και εργάζονται σήµερα, ή θα ζήσουν και θα εργάζονται στο κοινό µας
µέλλον στον πλανήτη γη, που αποτελεί και θα αποτελεί όσο υπάρχει ζωή, το
κοινό µας σπίτι.
Θα µπορούσαµε λοιπόν να ορίσουµε ως αξιοβίωτη ολοκληρωµένη
ανάπτυξη την διαχρονική πορεία προς την ταυτόχρονα οικονοµική,
κοινωνική, πολιτική, πολιτισµική και τεχνική/τεχνολογική ανάπτυξη, η
οποία θα τελείται πάντα σε διαλεκτική αρµονία και µε σεβασµό στον
άνθρωπο και το "ολικό" του περιβάλλον, φυσικό και πολιτισµικό, µέσα στο
οποίο αυτός και οι συλλογικότητές του οφείλουν να εντάσσονται ειρηνικά
και δηµιουργικά ως αναπόσπαστα µέρη του και όχι ως κυρίαρχοι, ιδιοκτήτες
και εκµεταλλευτές του.
Κι αυτή η ανάπτυξη ως σκοπός ταξιδιού του σύγχρονου ανθρώπου στην
ιστορία, αυτονοήτως, δεν έχει αντικειµενικά καµµιά σχέση µε ότι σήµερα
φέρεται ως "ανάπτυξη" σύµφωνα µε τις σχετικές κυρίαρχες αξίες, επιλογές
και πολιτικές της νεοφιλελεύθερης νέας τάξης και τα ζωτικά "στρατηγικά"
συµφέροντα της παγκόσµιας στρατιωτικής και οικονοµικής ηγεµονικής της
δύναµης, των ΗΠΑ, στα οποία -όπως εκφράζονται κυρίως από τον
Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και τη
∆ιεθνή Τράπεζα- υποτάσσονται τελικά ακόµα και οι υπόλοιπες µεγάλες
δυνάµεις και οι υπερεθνικοί τους σχηµατισµοί.
Γιατί οι αξίες της ολοκληρωµένης ανάπτυξης και η αντικειµενικά ηθική
φιλοσοφία της δίνουν µε αρµονικό τρόπο το ίδιο βάρος διαχρονικά στην
οικονοµική, την κοινωνική, την πολιτική, την πολιτισµική και την
τεχνική/τεχνολογική της συνιστώσα, σε πλανητικό επίπεδο και για κάθε
ανθρώπινο ον, ώστε όλες οι συνειδητές και υπεύθυνες δράσεις και τα
σχετικά ενεργήµατά τους, σε κάθε επίπεδο, εξ ορισµού να σχεδιάζονται, να
προγραµµατίζονται και να ασκούνται χωρίς να αφήνουν θύµατα τα τέσσερα
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πέµπτα των κατοίκων της γης αλλά και το πλανητικό, φυσικό και
πολιτισµικό περιβάλλον.

3. Το Ιδεολόγηµα της "Βιώσιµης" ή "Αειφόρου" Ανάπτυξης
Έτσι, τα µέσα και οι επιλογές επιβολής, κυριαρχίας, εξάρτησης,
καθυπόταξης, κατάκτησης και εξουθένωσης, µε πόλεµο, µε άσκηση
στρατιωτικής, πολιτικής ή οικονοµικής δύναµης, µε τον ασύδοτο και
ανήθικο ανταγωνισµό των αγορών και τη συµπαροµαρτούσα βαθύτατη
διαφθορά, στο όνοµα της "διατηρήσιµης" ανάπτυξης για τους λίγους και
τους ισχυρούς, επιχειρούν να "θεσµοθετήσουν" και να εγχαράξουν στη µέση
κοινωνική συνείδηση, ως υπέρτατη αξία δηµοκρατίας και πολιτισµού, την
"ανταγωνιστική αναπτυξιακή ειρήνη", η οποία εξυπηρετεί, σε βάρος του
πλανήτη και των λαών της γης, το σύνολο των συµφερόντων της ηγεσίας
της µόνης υπερδύναµης και ενίοτε, ορισµένα των πειθήνιων ακολούθων της.
Το ολικό περιβάλλον, στην βαθύτερη έννοια, τη φιλοσοφία και τη
θεωρία της ολοκληρωµένης ανάπτυξης δεν εξαντλείται στα διοικητικά,
εθνικά, ή υπερεθνικά όρια µιας περιοχής/περιφέρειας, γιατί αντικειµενικά
υφίσταται πολυδιάστατες και πολυεπίπεδες επιδράσεις, έως και σε
πλανητική κλίµακα, από κάθε "αναπτυξιακή" δραστηριότητα οποιουδήποτε
κράτους, οργανισµού, φορέα, επιχείρησης αλλά και κάθε πολίτη και κάθε
οµάδας πολιτών, οπουδήποτε και αν αυτή τελείται και µε οποιονδήποτε
σκοπό, η οποία σηµατοδοτεί παράλληλα αλλά και καθορίζει τις αντίστοιχες
ευθύνες τους.
Το κλίµα, η φύση, οι άνθρωποι και οι οικιστικές συγκεντρώσεις τους, ως
συνέπεια ετερόκλητων και αντιφατικών -έως και καταστροφικών"αναπτυξιακών" δράσεων οι οποίες τελούνται ακόµη και στο άλλο άκρο της
γης, υφίστανται όλο και περισσότερο ραγδαίες και δραµατικών επιπτώσεων
µεταβολές και µεταλλάξεις, (από το φαινόµενο θερµοκηπίου, την τρύπα του
όζοντος, την υποβάθµιση της ποιότητας ζωής, τις ανεξέλεγκτες πληµµύρες
και κατολισθήσεις, τις βαρύτατες ρυπάνσεις, µολύνσεις και ασθένειες κ.λπ.).
Αλλά και για τους αµέριµνους λαούς των "αναπτυγµένων" κρατών, οι
δραµατικές ανισότητες, η αυξανόµενη φτώχεια, οι θανατηφόρες ασθένειες
και επιδηµίες, η λειψυδρία, η εντεινόµενη, (αν και µε πιο εκλογικευµένες
από τη δουλεία και την αποικιοκρατία µεθόδους και διαδικασίες),
εκµετάλλευση των φυσικών και των ανθρωπίνων διαθεσίµων των
"αναπτυσσοµένων" χωρών, που φαίνεται εκ πρώτης όψεως να µην τους
αφορούν και τους απασχολούν, συνεπάγονται, "δυνάµει", τροµακτικές και
αναπόδραστες συνέπειες (κύµα οικονοµικών και πολιτικών προσφύγων,
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ανεργία, εγκληµατικότητα, κοινωνική περιθωριοποίηση, επέκταση και
αύξηση της φτώχειας).
Οι λαοί, απ’ την άλλη µεριά, στις αναπτυσσόµενες χώρες σπαράσσονται
από θρησκευτικές, φυλετικές και πολιτισµικές εµφύλιες διαµάχες, οι οποίες
(µε πράξεις πολιτικής, στρατιωτικής, οικονοµικής, κοινωνικής και
τεχνολογικής εξάρτησης και επέµβασης αλλά και µε εκατόµβες θυµάτων)
υποθάλπονται από τις µεγάλες δυνάµεις προς διασφάλιση των
"στρατηγικών" τους συµφερόντων, (µε πώληση όπλων προς όλες τις
αντιµαχόµενες οµάδες, µε χρηµατοδότηση µισθοφορικών σωµάτων, µε
δηµιουργία "κατάλληλων" σχετικών συνθηκών και προϋποθέσεων αλλά και
µε υλοποίηση συγκεκριµένων προκλήσεων κ.λπ.).
Τα ανθρώπινα, τα κοινωνικά και τα πολιτικά δικαιώµατα δεινοπαθούν
σε κάθε γωνιά του πλανήτη, µε κύρια την ευθύνη όσων ψευδεπίγραφα τα
καπηλεύονται και τα εκµεταλλεύονται κατά το δοκούν, συνηθέστατα
καταπατώντας τα στην πράξη, για να προωθήσουν, να στηρίξουν και να
επιβάλλουν µε οικονοµικές κυρώσεις, µε διπλωµατικές µεθοδεύσεις και
ακόµη µε πολεµικές επιχειρήσεις τις µακροπρόθεσµες "αναπτυξιακές"
οικονοµικές επιδιώξεις τους σε πλανητικό επίπεδο.
Και είναι, τέλος, υποκριτική και ευχολογική και µόνο η υπεράσπιση του
ιδεολογήµατος του συρµού της "βιώσιµης" ή "αειφόρου" ανάπτυξης, (µε
χιλιάδες από το 1992 συνέδρια, συµπόσια και συναντήσεις εκπροσώπων
κυβερνήσεων, διεθνών οργανισµών, µη κυβερνητικών οργανώσεων, αλλά
και πολυµελών αντιπροσωπειών τους), από όσους, στο όνοµα των βασικών
αρχών της, (ανταγωνιστικότητα, επιχειρηµατικότητα, πλήρης απελευθέρωση
και κυριαρχία των αγορών και ευελιξία και ελαστικότητα στις µορφές των
εργασιακών σχέσεων), αρνούνται να σεβαστούν όσα η διεθνής κοινότητα
στη συντριπτική πλειοψηφία των λαών του κόσµου θεωρεί ως ελάχιστες
υποχρεώσεις των κρατών της γης για να σταµατήσει η καταστροφική πορεία
στην οποία οι επιλογές των ηγετών της "νέας τάξης" οδηγούν τον σύγχρονο
κόσµο (Πρωτόκολλο Kyoto για τον περιορισµό των εκποµπών CO2 κ.λπ.).
Με βάση τα παραπάνω, ποιος θα µπορούσε να θεωρήσει πραγµατικά
αναπτυγµένο ένα κράτος, ακόµη και αν αυτό παρουσιάζει σταθερά το
µεγαλύτερο µέγεθος κατά κεφαλήν εισοδήµατος, αν ηγεµονεύει στρατιωτικά
και οικονοµικά σ’ ολόκληρο τον πλανήτη, αν έχει εξασφαλίσει για το
µέγιστο δυνατό διάστηµα τα µεγαλύτερα αποθέµατα στρατηγικών
ενεργειακών διαθεσίµων:
• όταν σε κοινωνικό επίπεδο η άρχουσα τάξη του συνεχώς εντείνει και
βαθαίνει τις τεράστιες ανισότητες, για µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού
του, στην πρόσβαση στα αγαθά της παιδείας, της υγείας, της ασφάλειας
και της κοινωνικής ασφάλισης, ιδιωτικοποιώντας κάθε δηµόσιο αγαθό,
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κοινωφελές δίκτυο και κοινωνική υπηρεσία και θυσιάζοντάς τα στην
ανταγωνιστικότητα και τη µεγιστοποίηση των κερδών των
προνοµιούχων στρατηγικών επενδυτών,
όταν η ανεργία, η φτώχεια και η περιθωριοποίηση πλήττει µεγάλο
αριθµό νοικοκυριών και ιδιαίτερα τις γυναίκες και τους νέους,
όταν η ποιότητα και οι συνθήκες ζωής υποβαθµίζονται όλο και
περισσότερο στα γκέτος των µεγαλουπόλεων και τις αποµακρυσµένες
ορεινές περιοχές,
όταν η ασφάλεια των πολιτών του διακυβεύεται από τυφλές
τροµοκρατικές πράξεις αντίδρασης στην συστηµατικά εξαγόµενη απ’ το
κράτος αυτό σε πλανητική κλίµακα "κρατική" τροµοκρατία, η οποία, σε
κάθε γωνιά της γης, µε ανυπόστατα προσχήµατα και στο όνοµα δήθεν
υψηλών ιδανικών, καταλύει εθνικές κυριαρχίες, επεµβαίνει πολιτικά και
πολεµικά, επιβάλλει υποτελείς εξουσίες της αρεσκείας του, καρπούται
τα οφέλη από την κλοπή των πλουτοπαραγωγικών πηγών και την
αδιαφανή µονοπώληση των έργων αποκατάστασης των καταστροφών
που αυτό προκάλεσε και τέλος, επιχειρεί να κατανείµει στην διεθνή
κοινότητα τα οικονοµικά βάρη της «ανοικοδόµησης» µετά τις
παράνοµες, αναίτιες και εγκληµατικές καταστροφές των χωρών που για
διάφορους λόγους επιβουλεύθηκε ,
όταν οι γιγάντιες πολυεθνικές του εταιρείες καταρρακώνουν, µε
αλυσιδωτά φαινόµενα βαθειάς διαφθοράς, την όποια αξιοπιστία του
ανύπαρκτου τελικά «τίµιου παιχνιδιού» της ελεύθερης αγοράς κ.λπ.,
όταν ο ανταγωνισµός, ο ρατσισµός, η ξενοφοβία, η λατρεία των όπλων,
η ανασφάλεια, ο υπέρµετρος καταναλωτισµός, η επιδίωξη αντί πάσης
θυσίας της κάθε φύσης «επιτυχίας», (που αποτιµάται πάντα µε το
ποσοστό αύξησης του πλούτου), σµιλεύουν και χαρακτηρίζουν την
ποιότητα του πολιτισµού του, τον οποίο προβάλλει αλλά και επιθυµεί να
επιβάλει ισοπεδωτικά σε πλανητικό επίπεδο.

4. Η Πράξη της "Βιώσιµης" ή "Αειφόρου" Ανάπτυξης
Αλλά ας δούµε από µια αξιόπιστη διεθνώς πηγή και συγκεκριµένα µε βάση
τα στοιχεία του Human Development Report Office (U.N.D.P. 1999) µια
εικόνα ενδεικτική της "ανάπτυξης" σε πλανητικό επίπεδο (πέντε χρόνια µετά
την απογείωση της "βιώσιµης" ανάπτυξης στο Ρίο), αλλά και της φύσης και
της ποιότητάς της (∆. Ρόκος, "Θεµελιώδεις προϋποθέσεις για ένα σχέδιο
Αξιοβίωτης Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης. Η περίπτωση µιας Ελληνικής
Περιφέρειας. Από τη θεωρία στην πράξη", 2000). Συγκεκριµένα το 1997:
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(α) το πλουσιότερο 20% του πληθυσµού της γης, µοιραζόταν το 86% του
παγκόσµιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (Α.Ε.Π.), το µέσων
εισοδηµάτων 60% µοιραζόταν το 13%, ενώ το φτωχότερο 20%
µοιραζόταν µόλις το 1% του παγκόσµιου Α.Ε.Π.,
(β) το πλουσιότερο 20% µοιραζόταν το 82% των εξαγωγών αγαθών και
υπηρεσιών, το µέσων εισοδηµάτων 60% µοιραζόταν το 17% και το
φτωχότερο 20% µόλις το 1%,
(γ) το πλουσιότερο 20% µοιραζόταν το 68% των άµεσων ξένων
επενδύσεων, το µέσων εισοδηµάτων 60% το 31% και το φτωχότερο
20% µόλις το 1%,
(δ) το πλουσιότερο 20% διέθετε το 93,3% των χρηστών του διαδικτύου, το
µέσων εισοδηµάτων 60% διέθετε το 6,5% και το φτωχότερο 20%
διέθετε µόλις το 0,2%,
(ε) οι χώρες του O.E.C.D. µε το 19% του παγκόσµιου πληθυσµού της γης
είχαν το 71% του παγκόσµιου εµπορίου αγαθών και υπηρεσιών, το 58%
των άµεσων ξένων επενδύσεων και το 91% του συνόλου των χρηστών
του διαδικτύου.
Ακόµη, οι διακόσιοι πλουσιότεροι άνθρωποι του πλανήτη
υπερδιπλασίασαν την καθαρή αξία των περιουσιών τους στα τέσσερα χρόνια
ως το 1998 φθάνοντάς την σε περισσότερα από 1 τρις δολάρια, περισσότερα
δηλαδή απ’ όσα κατέχει το 41% του παγκόσµιου πληθυσµού, ενώ οι τρεις
µεγαλύτεροι δισεκατοµµυριούχοι είχαν ενεργητικό µεγαλύτερο από το
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν όλων των ελάχιστα αναπτυγµένων χωρών και
των 600 εκατοµµυρίων κατοίκων τους.
Παρά την πρόοδο που επιτεύχθηκε τον εικοστό αιώνα και η οποία
εκτιµάται από την Έκθεση για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη του 1999 του
U.N.D.P. ως τεράστια, η φτώχεια και η κοινωνική ανισότητα εξακολουθούν
να βρίσκονται παντού, τόσο στις «αναπτυσσόµενες» όσο και στις
«αναπτυγµένες» χώρες. Συγκεκριµένα:
(α) στις «αναπτυσσόµενες» χώρες, µε τροµακτικές και στο εσωτερικό τους
ανισότητες σε περιφερειακό και πολιτικό επίπεδο αλλά και µεταξύ
ανδρών και γυναικών,
- περισσότεροι από το ένα τέταρτο των 4.5 δις κατοίκων τους
εξακολουθούν να µη έχουν πρόσβαση στη γνώση και στις ελάχιστες
ατοµικές και δηµόσιες υπηρεσίες, το δε προσδόκιµο της ζωής τους
δεν ξεπερνά τα 40 χρόνια,
- περίπου 1.3 δις του πληθυσµού τους δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό
νερό,
- περίπου 840 εκατοµµύρια ανθρώπων υποσιτίζονται,
- ένα στα εφτά παιδιά δεν αποκτά ούτε τη στοιχειώδη εκπαίδευση κλπ.
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(β) στις βιοµηχανικές ή αλλιώς «αναπτυγµένες» χώρες απ’ την άλλη µεριά,
και πάλι µε σηµαντικότατες εσωτερικές ταξικές και περιφερειακές
ανισότητες, ένας στους οκτώ κατοίκους ακόµη και των πλουσιοτέρων
χωρών του κόσµου επηρεάζεται από κάποια από τα στοιχεία της
ανθρώπινης φτώχειας, όπως η µακροχρόνια ανεργία, ένα εισόδηµα κάτω
από το όριο φτώχειας, η µη δυνατότητα να διαβάζουν και να γράφουν,
το µέγιστο δυνατό όριο ζωής τους να είναι τα 60 χρόνια.
Αλλά και το 1998 µε βάση τα στοιχεία του Human Development Report
Office (U.N.D.P. 2001):
(α) το πλουσιότερο 1% του πληθυσµού της γης είχε ετήσιο εισόδηµα όσο
και το φτωχότερο 57%,
(β) καθηµερινά 30.000 παιδιά πέθαιναν από ασθένειες που µπορούσαν να
είχαν αντιµετωπιστεί,
(γ) 968 εκατ. άνθρωποι στις αναπτυσσόµενες χώρες δεν είχαν πρόσβαση σε
"βελτιωµένες υδατικές πηγές" (improved water sources),
(δ) 2,4 δις άνθρωποι στις αναπτυσσόµενες χώρες δεν είχαν πρόσβαση σε
βασικές συνθήκες υγιεινής,
(ε) 163 εκατ. παιδιά στις αναπτυσσόµενες χώρες ηλικίας κάτω των πέντε
ετών ζύγιζαν λιγότερο από το κανονικό, ενώ 11 εκατ. παιδιά ηλικίας
κάτω των πέντε ετών πέθαιναν ετησίως από αίτια που µπορούσαν να
αντιµετωπιστούν.
Ακόµη, στις χώρες του O.E.C.D. 130 εκατ. άνθρωποι σύµφωνα µε
στοιχεία των ετών 1996-98 ζούσαν στα όρια της φτώχειας (εισόδηµα
µικρότερο από το 50% του στατιστικού µέσου) και 8 εκατ. άνθρωποι
υποσιτίζονταν.
Με βάση τώρα τα στοιχεία του Human Development Report Office
(U.N.D.P. 2002),
(α) το 1999, το εισόδηµα του πλουσιότερου 5% του πληθυσµού της γης
ήταν ίσο µε 114 φορές το εισόδηµα του φτωχότερου 5%,
(β) το 1999, 2,8 δις άνθρωποι ζούσαν µε λιγότερο από $2 την ηµέρα. Το
ποσοστό του πληθυσµού που ζούσε σε συνθήκες εξαθλίωσης το 1999
ήταν 23% (σύµφωνα µε υπολογισµούς, µε τους σηµερινούς ρυθµούς θα
χρειαζόταν 130 χρόνια για την πλήρη αντιµετώπιση της πείνας στον
πλανήτη),
(γ) το 1999, 20 χώρες της Κεντρικής και Υποσαχάριας Αφρικής, (µε
περισσότερο από το µισό πληθυσµό της ηπείρου) ήταν φτωχότερες σε
σχέση µε το 1990 (και συνολικά 23 ήταν φτωχότερες σε σχέση µε το
1975),
(δ) σε 81 χώρες µε περισσότερο από το 60% του πληθυσµού της γης δεν
αναµενόταν να µειωθεί η παιδική θνησιµότητα (για παιδιά ηλικίας µέχρι
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5 ετών) κατά τα 2/3 µέχρι το 2015, αποτυγχάνοντας έτσι να εκπληρωθεί
ο στόχος που είχε τεθεί από τα Ηνωµένα Έθνη,
(ε) το 2000, 113 εκατ. παιδιά δεν φοιτούσαν σε σχολεία, από τα οποία το
97% κατοικούσε σε αναπτυσσόµενες χώρες. Το 60% από αυτά ήταν
κορίτσια,
(στ) το 2000, υπήρχαν 854 εκατ. αναλφάβητοι παγκοσµίως, 544 εκατ. από
τους οποίους ήταν γυναίκες,
(ζ) µέχρι τα τέλη του 2000 σχεδόν 22 εκατ. άνθρωποι είχαν πεθάνει από
AIDS, 13 εκατ. παιδιά είχαν χάσει τη µητέρα ή και τους δύο γονείς τους
από την ασθένεια και πάνω από 40 εκατ. ζούσαν προσβεβληµένοι από
τον ιό. Από αυτούς, 90% σε αναπτυσσόµενες χώρες και 75% στην
Κεντρική και Υποσαχάρια Αφρική,
(η) το 1999, το 72% των χρηστών του Internet ζούσε στις χώρες του
O.E.C.D. στις οποίες αντιστοιχεί το 14% του παγκόσµιου πληθυσµού,
ενώ 164 εκατ. από αυτούς ζούσαν στις Η.Π.Α.
Τέλος, µε βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Human Development
Report Office (U.N.D.P. 2003), µια εικόνα, ενδεικτική της
αποτελεσµατικότητας της πολυδιαφηµισµένης "βιώσιµης" ή "αειφόρου"
ανάπτυξης στον σύγχρονο κόσµο δέκα χρόνια µετά τα ευχολόγια του Ρίο,
αλλά και της φύσης και της ποιότητάς της, τεκµηριώνεται επαρκώς από το
ότι:
(α) το 2002, τα 25 εκατοµµύρια των πλουσιότερων Αµερικανών είχαν τόσο
εισόδηµα όσο περίπου τα 2 δισεκατοµµύρια φτωχότεροι άνθρωποι στον
κόσµο,
(β) στο τέλος του 20ου αιώνα 1,2 δις άνθρωποι (δηλαδή ένας στους πέντε)
προσπαθούσαν να επιβιώσουν µε λιγότερο από $1 την ηµέρα και
περισσότεροι από τους διπλάσιους, δηλαδή 2,8 δις µε λιγότερα από $2
την ηµέρα,
(γ) τη δεκαετία του ’90 το κατά κεφαλήν εισόδηµα µειώθηκε σε 54 χώρες
του κόσµου ενώ σε 21 χώρες αυξήθηκαν τα ποσοστά του πληθυσµού
που ζούσε στα όρια της πείνας,
(δ) τη δεκαετία του 90, η παιδική θνησιµότητα (αριθµός παιδιών που
πεθαίνει πριν την ηλικία των 5) ανέβηκε σε επίπεδα πρωτόγνωρα σε
σχέση µε τις προηγούµενες δεκαετίες σε 14 χώρες του κόσµου και σε 34
χώρες το προσδοκώµενο όριο ζωής έχει µειωθεί,
(ε) το ίδιο χρονικό διάστηµα, σε 12 χώρες µειώθηκαν οι εγγραφές µαθητών
στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση,
(στ) η παιδική θνησιµότητα στις χώρες της Αφρικής το ’90 ήταν 20πλάσια
από την παιδική θνησιµότητα στις χώρες του O.E.C.D. ενώ το 2001 ήταν
25 φορές περισσότερη.
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5. Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη. Η Πορεία από τη Θεωρία στην Πράξη
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, µια τέτοια "ανάπτυξη", µε τον τρόπο που
τεχνηέντως διαχέεται, ως "αντίληψη" καταιγιστικά προπαγανδίζεται και
συστηµατικά επιχειρείται να προσλαµβάνεται από τους λαούς του κόσµου
στην παγκοσµιοποιηµένη της µορφή, ως το µόνο σωτήριο όραµα, η µόνη
ρεαλιστική δυνατότητα και η µόνη διέξοδος για ένα "ελεύθερο" και
"δηµοκρατικό" πλανητικό σύστηµα διακυβέρνησης, αποτελεί σήµερα και θα
αποτελεί στα χρόνια που έρχονται το µεγαλύτερο, το πιο ανήθικο και το πιο
εγκληµατικό ψέµα, αν οι πολίτες του κόσµου σε κάθε γωνιά της γης, ως
υπεύθυνοι και συνειδητοί επιστήµονες, καλλιτέχνες, παιδαγωγοί,
εργαζόµενοι και καταναλωτές, δεν αρθρώσουν και δεν στηρίξουν στη
θεωρία και την πράξη µιαν αξιόπιστη και αποδεικτικά, σ’ όλα τα επίπεδα,
"καλύτερη" και πραγµατοποιήσιµη εναλλακτική λύση.
Τη λύση αυτή, στην κατεύθυνση της επιδίωξης µιας αξιοβίωτης
ολοκληρωµένης ανάπτυξης µε τις αξίες, τα χαρακτηριστικά και τις
ποιότητες που προαναφέρθηκαν, ως ένα κοινό όραµα για έναν ειρηνικό και
καλύτερο κόσµο µε τον ένα ή άλλο τρόπο, περισσότερο ή λιγότερο
συστηµατικά και πειστικά, µε στενότερο ή ευρύτερο περιεχόµενο και µε
τοπική ως και πλανητική διάσταση, την προδιαγράφουν τα τελευταία χρόνια
όλο και περισσότεροι ανεξάρτητοι επιστήµονες, στοχαστές και
πανεπιστηµιακοί, αλλά και οµάδες πολιτών και εργαζοµένων, οι οποίοι
συγκροτούν νέες συλλογικότητες και κινήµατα απαλλαγµένα από τις θεµιτές
ή αθέµιτες µονοµέρειες αλλά και τους αποκλεισµούς των µέχρι σήµερα
"σωτηριακών" δογµάτων.
Ο Wolfgang Sachs ως συγγραφέας µέρους αλλά και ως επιµελητής του
ρηξικέλευθου συλλογικού τόµου "The Development Dictionary" (1992,
1999) που εξέδωσε ο εκδοτικός οίκος Zed Books Ltd., (πρωτοπόρος µε τα
βιβλία πλειάδος συνεργατών του στην διεπιστηµονική και ολιστική κριτική
του κυρίαρχου δυτικού υποδείγµατος "ανάπτυξης") και οι συνσυγγραφείς
του θεµελιώνουν, µαζί µε πολλούς άλλους, τους καινούργιους δρόµους στην
ανοιχτή, αδογµάτιστη και πολιτικά υπεύθυνη επιστηµονική σκέψη στην
έρευνα και µελέτη των διαλεκτικών σχέσεων της ανάπτυξης µε το
περιβάλλον.
Καινούργιους δρόµους, τους οποίους παίρνουν πολλές απ’ τις νέες
πολιτικές, κοινωνικές, πολιτισµικές και οικολογικές συλλογικότητες.
Ο κίνδυνος που ελλοχεύει γι’ αυτές τις συλλογικότητες και τα κινήµατα
είναι η αναγόρευση της µερικής "αλήθειας" τους στην οποία καταλήγουν σε
αδιαπραγµάτευτη αξία και η συνακόλουθη επιφύλαξη και καχυποψία τους
προς κάθε άλλη συγγενική αλλά όχι πανοµοιότυπη "αλήθεια", µε µοιραία
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συνέπεια την πολυδιάσπαση των δυνάµεων που αντικειµενικά θα
µπορούσαν ν’ αποτελέσουν το ισχυρό υποκείµενο µιας αξιόπιστης
εναλλακτικής πορείας για το σύγχρονο κόσµο.
Στη δική µας προσπάθεια στο ∆.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. "Περιβάλλον και
Ανάπτυξη" για την ολιστική προσέγγιση των διαλεκτικών σχέσεων της
ανάπτυξης µε το περιβάλλον, µε τα επιστηµονικά εφόδια των ειδικοτήτων
των συνεργατών του, τη µεθοδολογία της διεπιστηµονικότητας και την
συνειδητή επιλογή µας για την ανάγκη ολοκληρωµένης θεώρησης, έρευνας,
ανάλυσης, µελέτης και αντιµετώπισης των αντικειµενικά πολυδιάστατων,
ιδιαίτερα σήµερα, θεµάτων και προβληµάτων ανάπτυξης και περιβάλλοντος,
τα δέκα τελευταία χρόνια συνεισφέρουµε σε επίπεδο διδασκαλίας και
έρευνας αλλά και θεωρίας και πράξης στη διαµόρφωση των απαραιτήτων
προϋποθέσεων για αξιόπιστες, τεκµηριωµένες, δηµιουργικές και
αποτελεσµατικές συνθέσεις των σ’ αυτά τα πεδία επιστηµονικών,
κοινωνικών, πολιτικών, πολιτισµικών και τεχνικών/τεχνολογικών ιδεών,
απόψεων, και οπτικών. Ο ενδιαφερόµενος µελετητής µπορεί να βρει σχετικά
ενδεικτικά "κείµενα για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη" στην ιστοσελίδα του
∆.Π.Μ.Σ. http://www.survey.ntua.gr/main/studies/environ/envir-g.html.

Βιβλιογραφία
Αµίν Σ. (1975) "Συσσώρευση σε Παγκόσµια Κλίµακα", Νέα Σύνορα,
Αθήνα.
Marx K. (1978) "Το Κεφάλαιο", Τόµος 3, (Μετάφραση Π. Μαυροµµάτη),
Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα.
Ρέππας Π. (1991) "Οικονοµική Ανάπτυξη. Θεωρίες και Στρατηγικές",
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
Rist G. (1997) "The History of Development", Zed books, London and
NewYork.
Ρόκος ∆. (2003) "Από τη «βιώσιµη» ή «αειφόρο» στην αξιοβίωτη
ολοκληρωµένη ανάπτυξη", Εκδοτικός Οίκος Α.Α. Λιβάνη, σ. 551,
Αθήνα.
Ρόκος ∆. (2004) "Η ολοκληρωµένη ανάπτυξη στις ορεινές περιοχές. Θεωρία
και πράξη", στα Πρακτικά του Συνεδρίου "Η ολοκληρωµένη ανάπτυξη
στις ορεινές περιοχές. Θεωρία και πράξη", (επιµ. ∆. Ρόκος),
Εναλλακτικές Εκδόσεις, σ. 1004, Αθήνα.
Rokos D. (1995α) "The contribution of remote sensing to the observation,
monitoring and protection of the environment", in "Environmental
informatics. Methodology and applications of environmental

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

85

information processing", (eds. N.M. Avouris and B. Page), pp. 183204, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
Ρόκος ∆., (1995β) "Συστήµατα παρατήρησης και παρακολούθησης της γης",
Πρακτικά "Πρώτη Συνάντηση Εργασίας της Επιτροπής ∆ιαστηµικής
Έρευνας και Τεχνολογίας", (επιµ. ∆. Ρόκος), σ. 546, ΓΓΕΤ και Ε.Ε.
Γ∆ ΧΙΙ, Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα.
Ρόκος ∆. (1995γ) "Επιστήµες και περιβάλλον στα τέλη του αιώνα.
Προβλήµατα και προοπτικές" (Επιµέλεια), Εναλλακτικές Εκδόσεις, σ.
393, Αθήνα.
Ρόκος ∆. (1993) "Η συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των
Ολοκληρωµένων
Συστηµάτων
Πληροφοριών
Γης
στην
Παρακολούθηση και Προστασία του Περιβάλλοντος.", Πρακτικά,
"Συνέδριο για την Τεχνολογία του Περιβάλλοντος", Τόµος ΙΙ,
HELECO '93, Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, Αθήνα, 1993.
Rokos D. (1988) "Cybernetics and remote sensing methodology. A dialectic
interdiciplinary and integrated approach.", Archives XVI "International
Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote
Sensing" Vol. 27, Part B7, Commission VII, pp.460-469, I.S.P.R.S.,
Kyoto.
Ρόκος ∆. (1986) "Ολοκληρωµένες Πληροφορίες Γης. Θεµέλιο για
Ανάπτυξη", (Επιµέλεια), Τόµοι 1 και 2, Εκδόσεις Παρατηρητής,
Θεσσαλονίκη.
Ρόκος ∆. (1980) "Φυσικά ∆ιαθέσιµα και Ολοκληρωµένες Αποδόσεις", Εκδ.
Παρατηρητής, σελ. 304, Θεσσαλονίκη (και ανατύπωση, Ε.Μ.Π.,
Αθήνα 1988 και 1992).
Ρόκος ∆. (1980) "Κτηµατολόγιο και Πολιτική Γης", Εκδόσεις
Μαυροµµάτης, σελ. 276, Αθήνα (και ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 1986).
Rokos D. (1972) "The Contribution of “Integrated Information” in
Confronting World and Societal Problems", "XIIth International
Congress", The International Society of Photogrammetry. Abstracts of
Invited and Presented Papers. Ottawa, Canada.
Sachs W. (1992), "The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as
Power", (editor), University Press, Johannesburg.
United Nations (1992) "Declaration on Environment and Development"
Conference of Environment and Development and Agenda 21, U.N.
United Nations Development Programme (1999) "Globalization with a
human Face", Human Development Report 1999, Oxford University
Press, Oxford.

86

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΚΟΣ

United Nations Development Programme (2000) "Human Rights and Human
Development", Human Development Report 2000, Oxford University
Press, Oxford.
United Nations Development Programme (2001) "Making New
Technologies Work for Human Development", Human Development
Report 2001, Oxford University Press, Oxford.
United Nations Development Programme (2002) "Deepening Democracy in
a Fragmented World", Human Development Report 2002, Oxford
University Press, Oxford.
United Nations Development Programme (2003). “Millennium Development
Goals: A compact among nations to end human poverty", Human
Development Report 2003, Oxford University Press, Oxford.
United Nations Development Programme (2004) "Cultural Liberty in
Today’s Diverse World", Human Development Report 2004, Oxford
University Press, Oxford.
World Commission on Environment and Development (1987) "Our
Common Future", Oxford University Press, Oxford.
Ζαλέ Π. (1975) "Η λεηλασία του τρίτου κόσµου", Νέα Σύνορα, Αθήνα.

∆ηµόσιο Πανεπιστήµιο στα χρόνια της ασυδοσίας των
αγορών. Αντιστάσεις και Κερκόπορτες1
∆ηµήτρης Ρόκος
Καθηγητής Ε.Μ.Π.∗
∆.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. "Περιβάλλον και Ανάπτυξη"∗∗
ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π.∗∗∗
Περίληψη
Στην εργασία αυτή επιχειρείται η ανάλυση της διαλεκτικής σχέσης
ανάµεσα στο κυρίαρχο "εκσυγχρονιστικό" ιδεολόγηµα του καιρού µας της
"βιώσιµης ή αειφόρου ανάπτυξης", (όπως αντιεπιστηµονικά και
ατεκµηρίωτα οι δυνάµεις που βρίσκονται στην εξουσία βαφτίζουν την
διατηρήσιµη (sustainable), για τους έχοντες και κατέχοντες, οικονοµική
µεγέθυνση), µε την πολιτική ισχύ, τα συµφέροντα των µετόχων και των
επενδυτών και την ασυδοσία των αγορών στις συνθήκες παγκοσµιοποίησής
τους.
Η αποκρατικοποίηση, η ιδιωτικοποίηση και η εµπορευµατοποίηση
των πάντων, η θεοποίηση της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηµατικότητας, της καινοτοµίας και της απόλυτης ελευθερίας διακίνησης
εργαζοµένων, κεφαλαίων, εµπορευµάτων και υπηρεσιών θίγουν πλέον και
τα πλέον νευραλγικά και ευαίσθητα κοινωνικά αγαθά και δικαιώµατα κάθε
πολίτη όπως η υγεία, η παιδεία και η κοινωνική µέριµνα.
Στο χώρο των Πανεπιστηµίων, οι σχετικές "δράσεις" έχουν τη
θεµελιώδη αναφορά τους στην αντίθετη στην ιδρυτική της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Συνθήκη της Ρώµης στρατηγική του Μάαστριχτ και της
Λισσαβόνας, όπως αυτές εξειδικεύονται από την διαδικασία του Ενιαίου
Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµιακού Χώρου, µε σταθµούς τις διακηρύξεις,
αποφάσεις και ανακοινώσεις, (των Υπουργών Παιδείας της Ε.Ε.), της
Σορβόννης, της Μπολόνια, της Πράγας και του Βερολίνου, οι οποίες
υποτάσσουν την Παιδεία ως Μόρφωση και Πολιτισµό στις ανάγκες και τα
συµφέροντα των αγορών.
1 4ο ∆ιεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο «Ιστορία της Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης» Πανεπιστήµιο Πάτρας 6 – 8 .10.2006,
Πρακτικά, (Επιµ. Σ. Μπουζάκης), Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 2008.
∗

Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης του Ε.Μ.Π., www.survey.ntua.gr/main/labs/rsens/rsens-g.html

∗∗

∆ιεπιστηµονικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆.Π.Μ.Σ.) του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη»,
www.survey.ntua.gr/main/studies/environ/envir-g.html

∗∗∗ Μετσόβιο Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Ερευνας (ΜΕ.Κ.∆.Ε.) του Ε.Μ.Πολυτεχνείου για την Προστασία και Ανάπτυξη του
Ορεινού Περιβάλλοντος και των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισµών, www.ntua.gr/MIRC/
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Σκοπός της εργασία αυτής είναι τα τεκµηριώσει τις αναγκαίες
αντιστάσεις για να µην επιβεβαιωθεί και στα Πανεπιστήµια της Ευρώπης η
ρήση του Πλαύτου "homo homini lupus" που διατυπώνει και ο Hobbes µε
τον ηθικό υποκειµενισµό του, σύµφωνα µε τον οποίο "το δίκαιο και η
ηθικότητα" είναι "θέσει" αγαθά και θεµελιώνονται στην κοινωνική
νοµοθεσία και δεν αποτελούν θεµελιώδη και άµεσα αιτήµατα της φύσης ως
"φύσει αγαθά".
Με αυτοκριτική διάθεση ειδικολογούνται και οι αφύλακτες διαβάσεις,
οι κερκόπορτες, τις οποίες από συµφέρον, αµέλεια, διάθεση βολέµατος και
τάσεις αλλοτρίωσης αφήνουµε εµείς οι πανεπιστηµιακοί, κάνοντας
ευκολότερη την άλωση της Παιδείας από τις αγορές.
Εισαγωγή. Ελλάδα, Ευρώπη και ∆ηµόσιο Πανεπιστήµιο
Το 2003 εκδόθηκε από τις "Εναλλακτικές Εκδόσεις" το βιβλίο µου "Νόµος
Πλαίσιο 1268/82 για την Ανώτατη Παιδεία. Πριν, Κατά και Μετά Είκοσι
Έτη", µε κείµενά µου από το 1982, τα οποία τεκµηρίωναν την ανάγκη για
βαθιά διαρθρωτική αλλαγή στο θεσµικό πλαίσιο των αναχρονιστικών,
νεποτικών και αντιδηµοκρατικών ΑΕΙ της "έδρας", στην οποία αλλαγή ο
Νόµος έδωσε θεσµική υπόσταση. Η ριζοσπαστική αυτή θεσµική
πρωτοβουλία της τότε κυβέρνησης κατοχύρωνε και κατοχυρώνει µέχρι
σήµερα, ως αποστολή των πλήρως αυτοδιοικουµένων κατά το Σύνταγµα
∆ηµόσιων και µόνο Α.Ε.Ι., την παροχή Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών
Σπουδών, διαλεκτικά δεµένων µε την ανάπτυξη της Έρευνας, στο πλαίσιο
µιας εθνικής στρατηγικής, άξιας να βιωθεί ολοκληρωµένης ανάπτυξης της
Παιδείας, ως Μόρφωσης και Πολιτισµού, αλλά και του τόπου µας
γενικότερα.
Το βιβλίο αυτό, συνεπής συνέχεια του βιβλίου "Αλλαγή στην
Παιδεία. Παιδεία για την Αλλαγή", το οποίο εκδόθηκε από τον
"Παρατηρητή" στη Θεσσαλονίκη το 1981, περιλάµβανε µεταξύ άλλων και
τα κείµενα:
•
"Το τέλος του Πανεπιστηµίου (;) ή το Πανεπιστήµιο στην Εποχή της
Λευκής Βίβλου" [το οποίο δηµοσιεύτηκε το 1997 και στο περιοδικό
Ουτοπία, στο τεύχος 24, Μάρτιος-Απρίλιος (σελ. 107-127)],
•
της εισήγησής µου "Η Φύση, η Αποστολή και ο ∆ηµόσιος
Χαρακτήρας του Πανεπιστηµίου Σήµερα", στο 5ο Συνέδριο του Τοµέα
Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µε θέµα "Το
Πανεπιστήµιο στην Κοινωνία που Αναδύεται" (1997) [το οποίο
δηµοσιεύτηκε στα Πρακτικά του, από τα "Ελληνικά Γράµµατα» το
1999, (σελ. 17-43)].
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Σε ανύποπτο λοιπόν χρόνο και πριν απ’ ολόκληρη την Ευρώπη,
είχαµε προβληµατισθεί για την τύχη του ∆ηµοσίου Πανεπιστηµίου,
αναλύοντας µε διεπιστηµονική, διαλεκτική και ολιστική µεθοδολογία την
στρατηγική της Λευκής Βίβλου αλλά και τις σχετικές τάσεις της
αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι τάσεις αυτές εµφορούνται πλέον αποκλειστικά, µετά τη συνάντηση
κορυφής του Ρίο το 1992, απ’ το νέο σωτήριο ιδεολόγηµα της "Βιώσιµης ή
Αειφόρου" Ανάπτυξης, και τα κείµενα αυτά, περίπου "προφητικά"
τεκµηρίωναν το νοµοτελειακά αναπόδραστο µέλλον το οποίο "ετοίµαζε για
µας, χωρίς εµάς", η αυτονοµηµένη από εθνικές πολιτικές και αποφάσεις των
Εθνικών Κοινοβουλίων αλλά και του Ευρωκοινοβουλίου γραφειοκρατία των
Βρυξελλών. Και µάλιστα, στα θέµατα Παιδείας και της απόλυτα διακριτής
απ’ αυτήν Επαγγελµατικής Κατάρτισης, που τόσο η Συνθήκη της Ρώµης,
(άρθρα 126 και 127, 1957), όσο και η Ενοποιηµένη Απόδοση της Συνθήκης
για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, (πανοµοιότυπα άρθρα 149 και
150, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C325 της 24ης.12.2002), αναγνωρίζουν
διαχρονικά και θεωρούν σταθερά ότι αποτελούν, λόγω της φύσης και της
σηµασίας τους, προνοµιακά αντικείµενα άσκησης εθνικών πολιτικών.
Συγκεκριµένα το άρθρο 149 της Συνθήκης της Ρώµης, Κεφάλαιο 3,
Παιδεία, Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Νεολαία (2002) ορίζει µεταξύ
άλλων τα εξής:
"1. Η Κοινότητα συµβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου,
ενθαρρύνοντας τη συνεργασία µεταξύ κρατών µελών και, αν αυτό απαιτείται,
υποστηρίζοντας και συµπληρώνοντας τη δράση τους, σεβόµενη ταυτόχρονα
πλήρως την αρµοδιότητα των κρατών µελών για το περιεχόµενο της
διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος, καθώς και την
πολιτιστική και γλωσσική τους πολυµορφία.
……………………………………………………………………………..…
2. Προκειµένου να συµβάλει στην υλοποίηση των στόχων του παρόντος
άρθρου, το Συµβούλιο:
- αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 και µετά από
διαβούλευση µε την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και µε την
Επιτροπή των Περιφερειών, θεσπίζει δράσεις ενθάρρυνσης, χωρίς να
εναρµονίζει τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των κρατών
µελών,
- αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία προτάσει της Επιτροπής, διατυπώνει
συστάσεις."
Στο άρθρο 150 δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην πολιτική επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και στην θεµελιακή της σχέση µε τη βιοµηχανία, τις σχετικές
εξελίξεις και τις επιχειρήσεις και επαναλαµβάνεται µεταξύ άλλων ότι:
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1. Η Κοινότητα εφαρµόζει πολιτική επαγγελµατικής εκπαίδευσης, η οποία
στηρίζει και συµπληρώνει τις δράσεις των κρατών µελών, σεβόµενη
ταυτόχρονα πλήρως την αρµοδιότητα των κρατών µελών για το περιεχόµενο
και την οργάνωση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης
..…………….……………………………………..……………………….….
2. Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 και µετά
από διαβούλευση µε την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών, θεσπίζει µέτρα για να συµβάλει στην υλοποίηση
των στόχων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, χωρίς να εναρµονίζει τις
νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των κρατών µελών."
Όπως ρητά φαίνεται από τα άρθρα 149 και 150 της Συνθήκης της Ρώµης
στην πιο πρόσφατη "παγιωµένη" έκδοσή της το 2002, η Κοινότητα µόνο
"ενθαρρύνει, υποστηρίζει, συµπληρώνει, θεσπίζει δράσεις ενθάρρυνσης,
διατυπώνει συστάσεις", και πάντα "σεβόµενη ταυτόχρονα πλήρως την
αρµοδιότητα των κρατών µελών για το περιεχόµενο της διδασκαλίας και την
οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος, καθώς και την πολιτιστική και
γλωσσική τους πολυµορφία", "χωρίς να εναρµονίζει τις νοµοθετικές και
κανονιστικές διατάξεις των κρατών µελών".
Άρα, ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Πανεπιστηµιακός Χώρος, για τον οποίο,
οι Υπουργοί Παιδείας της Γερµανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και του
Ηνωµένου Βασιλείου, πρωτοβουλιακά και ερήµην των Κοινοβουλίων των
χωρών τους, πρωτοκάνουν δειλά και σεµνά λόγο, στη "∆ιακήρυξή τους της
Σορβόννης" τον Μάιο του 1998 για την "εναρµόνιση της δοµής του
Συστήµατος Ανώτατης Παιδείας",
για να τον θεµελιώσουν στις 19 Ιουνίου 1999, µαζί µε άλλους 25
συναδέλφους τους Ευρωπαϊκών χωρών, µε την "∆ιακήρυξη της
Μπολόνια", (όπως σχεδιάζουν), µέχρι το 2010 και
να εξειδικεύσουν τους στόχους του στις 19 Μαΐου 2001, (33 πλέον
Υπουργοί Παιδείας), στην Πράγα και τον Σεπτέµβριο του 2003 στο
Βερολίνο, µε τις αντίστοιχες "Ανακοινώσεις" τους,
βρίσκεται οφθαλµοφανώς, στον αντίποδα, ακόµη και της έννοιας και του
περιεχοµένου της Συνθήκης της Ρώµης για την Παιδεία και µαρτυρεί, µετά
το Μάαστριχτ και τη Λισσαβόνα, αν δεν υπάρξουν αντιστάσεις, την πλήρη
κατίσχυση:
•
των αγορών και του ασύδοτου ανταγωνισµού τους, επί της πολιτικής,
της κοινωνίας, του πολιτισµού και του περιβάλλοντος,
•
των Υπουργών Ανταγωνισµού, επί των Υπουργών Παιδείας, των
Εθνικών Κοινοβουλίων, των πανεπιστηµιακών φορέων και της
κοινωνίας των πολιτών και
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του κόσµου των επιχειρήσεων, της ανεξέλεγκτης κερδοσκοπίας και
του ιδεώδους της θεοποίησης της µονοδιάστατης οικονοµικής
µεγέθυνσης, επί της κοινωνικής συνοχής και της Ολοκληρωµένης,
(ταυτόχρονα οικονοµικής, κοινωνικής, πολιτικής, πολιτισµικής και
τεχνικής τεχνολογικής) Ανάπτυξης, σε διαλεκτική αρµονία και µε
σεβασµό στον άνθρωπο και το φυσικό και πολιτισµικό του
περιβάλλον, παρά τις περί του αντιθέτου επικοινωνιακές ποµφόλυγες.
Σ’ αυτή την κατεύθυνση, οι κυβερνήσεις της Ελλάδας και ιδιαίτερα η
σηµερινή, µε συµφωνία της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, φαίνεται όχι µόνο
ότι είναι στη θεωρία και στην πράξη αδιάβαστες, αλλά και ότι εθελοτυφλούν
συνειδητά, παραβιάζουν κι αυτές συστηµατικά τη Συνθήκη της Ρώµης, αλλά
και απεµπολούν νευραλγικής σηµασίας για κάθε κράτος - µέλος θεµελιώδη
δικαιώµατα, σε αγαστή σύµπνοια µε τις οµογενοποιηµένες πολιτικές
δυνάµεις οι οποίες διαχειρίζονται την εξουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα
τελευταία χρόνια αποθέωσης της ασύδοτης κυριαρχίας των αγορών.
Γιατί σε αντίθεση µε τα άρθρα 149 και 150, άνοιξαν τον ασκό του
Αιόλου και µε ασύγγνωστη αµέλεια και υπερβάλλουσα διάθεση υποτέλειας
(;), εκχώρησαν και εκχωρούν το µέλλον της Ευρώπης στη γραφειοκρατία
των Βρυξελών και τους κερδοσκόπους επιχειρηµατίες, οι οποίοι θέλουν να
βλέπουν το πολύτιµο δηµόσιο κοινωνικό αγαθό της παιδείας που αποτελεί
δικαίωµα για κάθε πολίτη, ως φθηνή τεχνική επαγγελµατική κατάρτιση
αναλώσιµων και ευέλικτα απασχολήσιµων ψευδοεπιστηµόνων, στο όνοµα
της ψευδεπίγραφης "ανταγωνιστικότητας".
Η κυριαρχία της αγοραίας αντίληψης της "ανάπτυξης", µε πυρήνα την
"ανταγωνιστικότητα", την "καινοτοµία", την "επιχειρηµατικότητα" και τις
"ευέλικτες µορφές εργασίας", όπως αυτές οριοθετούνται από τις ανάγκες της
αντί πάσης θυσίας µεγιστοποίησης της κερδοφορίας και της ικανοποίησης
κοντόφθαλµων αρπακτικών συµφερόντων των επιχειρήσεων, οδηγεί τις
κυρίαρχες πολιτικές δυνάµεις της χώρας µας στην εθελόδουλη (;)
αναθεώρηση του Συντάγµατος (τώρα του άρθρου 16, Παιδεία, Τεχνολογία,
Επιστήµη), µε στόχο και/ή αναπόδραστη – παρά τις ενδεχόµενες καλές
προθέσεις ή δικαιολογίες- την ολοκληρωτική ιδιωτικοποίηση και την
απόλυτη εµπορευµατοποίηση της Παιδείας ως Μόρφωσης και Πολιτισµού.
Σ’ αυτές τις συνθήκες:
•
οι χωρίς ακαδηµαϊκές αρχές και αξίες αγοραίες αξιολογήσεις των
Πανεπιστηµίων ως εργοστασίων παραγωγής προϊόντων και
προσέλκυσης πελατειών, µε στόχο την κοινωνική "νοµιµοποίηση" της
έντονης τάσης περιορισµού της δηµόσιας χρηµατοδότησής τους και
το άνοιγµα της πόρτας στους "χορηγούς" και τους "επενδυτές",
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η νοµοθέτηση στην Ελλάδα ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου µε διδασκαλία
στην Αγγλική γλώσσα, για να "ανταγωνισθούµε" εµπορικά τις
µεγάλες αγορές υπηρεσιών παιδείας (Ηνωµένου Βασιλείου, ΗΠΑ,
κ.λπ.),
•
ο ορυµαγδός νοµοθετηµάτων µε προφανείς αντισυνταγµατικότητες
αλλά και υπερβάλλουσα διάθεση συµµόρφωσης προς όσα κυβέρνηση
και αξιωµατική αντιπολίτευση θεωρούν ότι εναρµονίζονται προς τις
στρατηγικές αναπτυξιακές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις
αγχωµένες και προχειρότατες προετοιµασίες των σχετικών σχεδίων
νόµων, (τα οποία ήδη είτε δεν εφαρµόζονται, ή έχουν ριζικά
τροποποιηθεί, ή έχουν αποσυρθεί µετά από καθολική αντίδραση των
πανεπιστηµιακών φορέων),
•
η αλαζονική δήλωση επιθυµίας ανατροπής των θεµελιωδών άρθρων 1
και 2 του Νόµου Πλαισίου 1268/82 για τα ΑΕΙ, από την αρµόδια
Υπουργό, τα οποία εξακολουθούν µέχρι σήµερα, παρά τις
αλλεπάλληλες επιθέσεις, να κατοχυρώνουν τον θεµελιακό και
στρατηγικής σηµασίας ρόλο του δηµοσίου πανεπιστηµίου στην
ανάπτυξη της παιδείας, της έρευνας και της τεχνολογίας, αλλά και
στην αντιµετώπιση των σύγχρονων πολυδιάστατων κοινωνικοοικονοµικών προβληµάτων και θεµάτων ανάπτυξης και περιβάλλοντος,
•
οι βολικές προτάσεις εξωθεσµικών επιτροπών "σοφών", οι οποίοι
περιέργως, κατά κανόνα, τεκµηριώνουν όσα οι κυρίαρχες πολιτικές
δυνάµεις δυσκολεύονται να το κάνουν,
•
η επίκληση κάθε πικραµένου να ρίξει, απολύτως ατεκµηρίωτα και
γενικευτικά, το λίθο του αναθέµατος, στο ∆ηµόσιο Πανεπιστήµιο των
"µετριοτήτων" και το αποκορύφωµα όλων:
•
η προσπάθεια ριζικής ανατροπής του άρθρου 16 του Συντάγµατος, το
οποίο κατοχυρώνει τον δηµόσιο χαρακτήρα και την πλήρη
αυτοδιοίκηση των Α.Ε.Ι.:
είναι ψηφίδες µιας πολιτικής υποτέλειας, σ’ αυτό που κάποιοι νοµίζουν ότι
θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση και σπεύδουν να πλειοδοτήσουν, (µαζί µε
τους οµολόγους τους στα άλλα κράτη µέλη), στο θάνατο της Παιδείας, ως
Μόρφωσης και Πολιτισµού και της Ελεύθερης Έρευνας, ως βασικής
αποστολής του ∆ηµοσίου Πανεπιστηµίου, για την παραγωγή και διάδοση
νέας γνώσης, αλλά και ως θεµέλιου για την αξιοβίωτη και ολοκληρωµένη
ανάπτυξη όλων των πολιτών της Ευρώπης, αλλά και των χωρών τους,
ταυτόχρονα σε οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισµικό και
τεχνικο/τεχνολογικό επίπεδο, σε διαλεκτική αρµονία και µε σεβασµό στο
φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον τους (Ρόκος 2003α).
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Ο υπογραφόµενος, µε τα κείµενά του που προαναφέρθηκαν (Ρόκος
2003) αλλά και τα στον ίδιο τόµο:
•
"Για τα ιδιωτικά ‘πανεπιστήµια’", 1998,
•
"Σκέψεις για τις προϋποθέσεις, το σχεδιασµό και την ανάπτυξη µιας
δηµιουργικής στρατηγικής προοπτικής για το Ε.Μ.Πολυτεχνείο",
1999,
•
"Πρόταση πρωτοβουλιών ανάπτυξης κινήµατος παιδείας από το
Ε.Μ.Π.", 2000,
•
"Σχέδιο Νόµου για τις µεταπτυχιακές σπουδές και την έρευνα", 2000
και
•
"Ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι.", 2000
κι ακόµα, µε το πιο πρόσφατο (Ρόκος 2006α) "Η Πανεπιστηµιακή ∆ιανόηση
στα χρόνια της χολέρας", απέδειξε ότι δεν πιστεύει ότι τα πάντα είναι ρόδινα
σήµερα στο ∆ηµόσιο Πανεπιστήµιο.
Αποτελεί όµως, στα χρόνια της ασυδοσίας των αγορών, όπως θα
δούµε παρακάτω, το τελευταίο οχυρό αντίστασης του δηµοσίου χώρου στην
αρπακτική και δήθεν ελεύθερη, αξιοκρατική και αποτελεσµατική
"αναπτυξιακή" λαίλαπα, που υπόσχονται ή και επιβάλλουν µε την ισχύ τους
στις πολιτικές δυνάµεις που εναλλάσσονται στην εξουσία, οι επιχειρήσεις
και τα ευθέως διαπλεκόµενα µ’ αυτές Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.
Αλλά ας δούµε τα πράγµατα µε τη σειρά τους.
Από την αθωότητα της "Ελευθέριας" στην ανεξέλεγκτη ασυδοσία των
αγορών
Από την "αθωότητα" του ελεύθερου ανταγωνισµού του Adam Smith,
ως καθοριστικού στοιχείου γενικότερης ανάπτυξης και προόδου, εφ’ όσον
τελείται σε συνθήκες υγείας και ασφάλειας της αγοράς, έχουµε φθάσει
σήµερα στον σύγχρονο Leviathan, όχι του µονοπωλούντος την βία και την
εξουσία κατά T.Hobbes κράτους, µε στόχο την διατήρηση της κοινωνικής
ειρήνης, αλλά των µονοπωλούντων την βία και την εξουσία σε πλανητικό
επίπεδο ασύδοτων αγορών, µε στόχο την ανεξέλεγκτη και διασφαλισµένη
από τις πολιτικές δυνάµεις της νέας τάξης κερδοφορία τους.
Έτσι, στο πεδίο της οικονοµίας κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια σε
πλανητική κλίµακα, κατάλληλα προβαλλόµενα, καταιγιστικά διαφηµιζόµενα
και έντεχνα προπαγανδιζόµενα:
•
η θεοποιηµένη "ανταγωνιστικότητα", ως µονόδροµος δηµιουργίας
νέων θέσεων εργασίας και "βιώσιµης" ή "αειφόρου" (όπως α-νοήτως
την ορίζουν) "ανάπτυξης", σ’ ένα κόσµο στον οποίο, µπαίνοντας στον
21ο αιώνα, το 20% του παγκόσµιου πληθυσµού καρπούται το 86%
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του παγκόσµιου πλούτου και η κατάσταση γίνεται χειρότερη κάθε
µέρα που περνά (Ρόκος, 2005), ενώ η επίτευξη βιωσιµότητας µιας
επιχείρησης και οι σχετικές δράσεις (συγχωνεύσεις, εξαγορές,
χαριστικές αποκρατικοποιήσεις κ.λπ.) αφήνουν πίσω τους µεταξύ
άλλων, θύµατα χιλιάδες οικογένειες ανέργων.
•
η "καινοτοµία", ως σωτήριο επίτευγµα αλλά και αυτοσκοπός µιας
υποτακτικής στα συµφέροντα των πολυεθνικών εταιριών
"εκπαίδευσης/κατάρτισης" και της συµβατής µ’ αυτήν έρευνας και
τεχνολογίας, που εκπίπτουν από τα δηµόσια αγαθά της παιδείας, ως
µόρφωσης και πολιτισµού, στην αγοραία, µικρής διάρκειας, φθηνή
και
"αποτελεσµατική"
τεχνική
επαγγελµατική
κατάρτιση,
αναλώσιµων στελεχών, περιορισµένου αντικειµενικά χρόνου υψηλής
παραγωγικότητας, για την συνεχή και "ασφαλή" κερδοφορία των
επιχειρήσεων,
•
η "επιχειρηµατικότητα", ως ιδεολόγηµα επιβαλλόµενο και
εγχαρασσόµενο, από τα ευαίσθητα χρόνια της πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης στη συνείδηση των νέων όλου του κόσµου, µε στόχο,
ίσως, µια νέα κοινωνία "πωλητών" και όχι πολιτών,
•
η ελευθερία της διακίνησης κεφαλαίων και εργαζοµένων και οι
ευέλικτες µορφές εργασίας, που, µαζί µε οδηγίες τύπου Μπολκεστάϊν,
προµηνύουν ένα καινούργιο ζοφερό µεσαίωνα για τον πλανήτη µας
στις αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα.
Σ’ αυτές τις συνθήκες, στο πεδίο της κοινωνίας, τα κοινωνικά
δικαιώµατα της παιδείας, της υγείας, της κοινωνικής ασφάλειας και
ασφάλισης ψαλιδίζονται συστηµατικά σ’ όλον τον κόσµο, φαλκιδεύονται
από την αγορά ιδιωτικοποιούµενα όλο και περισσότερο και
εµπορευµατοποιούνται όπου έχουν µε αγώνες κατακτηθεί, έως και
εξακολουθούν να είναι ανύπαρκτα, παρά την δήθεν ανθρωπιστική βοήθεια
και τις φιλανθρωπικές κοινωνικές πολιτικές του "αναπτυγµένου" κόσµου,
τόσο στις "αναπτυσσόµενες" χώρες που γίνονται όλο και πιο φτωχές, όσο
και στα γκέτο των νεόπτωχων και των πολιτικών και οικονοµικών
µεταναστών στις συνεχώς επεκτεινόµενες και διογκούµενες µεγαλουπόλεις
της δύσης.
Στο πεδίο της πολιτικής, κατά συνέπεια, η ισότητα, τα πολιτικά
δικαιώµατα, οι πολιτικές ελευθερίες, το διεθνές δίκαιο, η εθνική
ανεξαρτησία και η λαϊκή κυριαρχία, τελούν όπου γης (και µε "κοµψότερους"
έως και απολύτως "άκοµψους" τρόπους), υπό αµφισβήτηση και διωγµό και
πάντα υπό την δαµόκλεια σπάθη της µόνης ηγεµονικής στρατιωτικά και
οικονοµικά υπερδύναµης και "αναγνωρίζονται", όταν και όπως αυτή και οι
σύµµαχοί της τα αντιλαµβάνονται µε τους παραµορφωτικούς φακούς των
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στρατηγικών συµφερόντων της, για να τα κάνουν συµβατά µ’ αυτά, σε
στρατιωτικό, οικονοµικό και γεωπολιτικό επίπεδο, µε επεµβάσεις,
κατακτήσεις, αντιτροµοκρατική κρατική τροµοκρατία κ.λπ.
Μοιραία, στο πεδίο του πολιτισµού, η διαρκώς αυξανόµενη δύναµη
των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, καθώς οι επιχειρηµατίες τους,
διαπλέκονται εµφανώς ή αφανώς µε τους µηχανισµούς της άρχουσας τάξης,
σε πολιτικό και οικονοµικό επίπεδο και η καταιγιστική προβολή µορφών και
τρόπων ζωής, αλλά και στάσεων και συµπεριφορών που ευνοούν
ατοµιστικά, ανταγωνιστικά και καταναλωτικά "αναπτυξιακά" πρότυπα,
τείνουν να ισοπεδώσουν, να οµογενοποιήσουν ή και να εξαφανίσουν τους
τοπικούς πολιτισµούς, που εµπεριέχουν, όπου γης, τη γόνιµη και
δηµιουργική σοφία της αλληλεπίδρασης της φύσης µε την κοινωνία στο
χώρο και το χρόνο.
Στο πεδίο της τεχνολογίας, τα κάθε φορά συµφέροντα των αγορών
(και ιδιαίτερα αυτά στη σηµερινή κυρίαρχη έκφρασή τους στις συνθήκες
παγκοσµιοποίησης), ευνοούν, καθοδηγούν, υποθάλπουν και περιορίζουν την
έρευνα στους µονοδρόµους της "αγοράς της πληροφορίας και της
πληροφορικής", (και όχι όπως κατ’ ευφηµισµό την βαφτίζουν "κοινωνία της
γνώσης", για να δώσουν νοµιµοποιητικό άλλοθι στους πανεπιστηµιακούς
που βλέπουν το δέντρο αντί του δάσους και που θα ήθελαν ένα τέτοιο
κίνητρο για να τεθούν στην υπηρεσία τους).
Οι τηλεπικοινωνίες, η κινητή τηλεφωνία µε δυνατότητες να παίρνεις
και να στέλνεις Email και να µπαίνεις στο διαδίκτυο ακόµη και όταν κάνεις
υποβρύχιο ψάρεµα, τα ρούχα υπολογιστές, τα µουσικά παπούτσια του ΜΙΤ,
τα φθηνά laptops που "θα µειώσουν το ψηφιακό χάσµα", (ανάµεσα στον όλο
και πλουσιότερο βορρά και τον όλο και φτωχότερο και σπαρασσόµενο από
υποθαλπόµενες εµφύλιες διαµάχες αλλά και πολλαπλά ακόµη
εκµεταλλευόµενο νότο) και η ενέργεια, χρηµατοδοτούνται κατά πλήρη
προτεραιότητα αλλά και σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα, µε απολύτως
κατοχυρωµένα και υπερασπιζόµενα σθεναρά από τον Παγκόσµιο
Οργανισµό Εµπορίου τα πνευµατικά δικαιώµατα, τις ευρεσιτεχνίες, τις
πατέντες των πολυεθνικών φαρµακευτικών, βιοτεχνολογικών, ενεργειακών
κ.λπ. εταιριών.
Στο πεδίο, τέλος, της προστασίας του βαρύτατα ρυπασµένου και
µολυσµένου από την ανεξέλεγκτη δράση των πολυεθνικών επιχειρήσεων
γήινου, ατµοσφαιρικού, υδάτινου και πολιτισµικού περιβάλλοντος, η
αιδηµοσύνη των µεγάλων συµφερόντων και των υπερεθνικών ή εθνικών
εκφράσεών τους καλύπτεται από ιδεολογήµατα του τύπου:
•
"ο ρυπαίνων πληρώνει", (που νοµιµοποιεί την ρύπανση όσων
µπορούν να πληρώσουν τα συµβολικά πολλές φορές πρόστιµα που
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ενίοτε θα τους επιβάλλονται, από ανύπαρκτους, υποχρηµατοδοτούµενους, ή αλλοτριωµένους ελεγκτικούς µηχανισµούς),
•
µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης µέσα από την "εµπορία των
αέριων εκποµπών CO2" από τις καθηµαγµένες αναπτυσσόµενες
χώρες, για να "περιγραφεί" η ατελέσφορη, ευχολογική και καθόλου
δεσµευτική συµφωνία του Kyoto, η οποία όµως, έτσι κι αλλιώς,
αµφισβητείται δραστικά από τις ΗΠΑ, την Ν.Κορέα αλλά και τις
µεγάλες καταναλώτριες πετρελαίου Κίνα (µε ρυθµούς "ανάπτυξης"
10,3) και Ινδία κ.λπ., µε προώθηση συµφερουσών "διµερών"
λεόντειων συµφωνιών, κ.λπ.
ενώ, σε περιπτώσεις αδυναµίας επιβολής των όρων τους σε διεθνείς
οργανισµούς, π.χ. για την εµπορευµατοποίηση του πολιτισµού (UNESCO
2005), όπου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ήταν τα µόνα δύο κράτη µέλη του ΟΗΕ
τα οποία αντιτέθηκαν στην απόφαση όλων των υπολοίπων κρατών µελών
του, "ότι οι πολιτισµοί του ανθρώπου δεν είναι εµπορευµατοποιήσιµο
προϊόν αλλά παγκόσµια κληρονοµιά του ανθρωπίνου γένους", φθάνουν σε
ωµές απειλές αποχώρησης, µη πληρωµής των συνδροµών τους, αλλά και
προώθησης και πάλι λεόντειων "διµερών" συµφωνιών, µε όσες από τις πιο
αδύνατες χώρες του κόσµου εξαναγκασθούν να ενδώσουν και στην
πολιτισµική υποταγή τους.
Η κατάσταση, η ποιότητα και η λειτουργία του δηµόσιου
πανεπιστήµιου στην Ελλάδα σήµερα
Σ’ αυτή την συγκεκριµένη πραγµατικότητα σήµερα, οι πανεπιστηµιακοί
διανοούµενοι, περισσότερο ή λιγότερο ικανοί και άξιοι επιστήµονες
δάσκαλοι και ερευνητές, οι οποίοι διαµορφώνουν την κατάσταση και είναι
υπεύθυνοι για την ποιότητα και τη λειτουργία του ∆ηµοσίου Πανεπιστηµίου
και είναι ταυτόχρονα τα φυσικά υποκείµενα, τόσο για τις απαραίτητες
"αντιστάσεις" όσο και για τις κερκόπορτες, πιθανής και εκ των έσω
"άλωσής" του, θα µπορούσαν να καταταγούν στις παρακάτω κατηγορίες:
1.
Σ’ αυτούς τους προικισµένους επιστήµονες, οι οποίοι, βυθισµένοι στις
θεµιτές επιστηµονικές φιλοδοξίες τους, αφοσιώνονται στην
εργαστηριακή έρευνά τους στο πεδίο της ειδικότητάς τους και στο
στενό διδακτικό τους έργο, θεωρώντας ότι έτσι εκπληρώνουν το
πολυδιάστατο χρέος τους απέναντι στους φοιτητές τους, την πολιτεία,
τη χώρα τους και την κοινωνία, αδιαφορώντας για το τι γίνεται γύρω
τους στο οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισµικό και το
ευρύτερα τεχνικό/τεχνολογικό περιβάλλον τους, το οποίο
πολυδιάστατα –θέλουν, δεν θέλουν- αλληλεπιδρά µαζί τους και
επηρεάζει τις στάσεις και συµπεριφορές τους καθοριστικά.
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Η αδιαφορία τους για την ανάγκη µια ολιστικής κριτικής
διεπιστηµονικής προσέγγισης έρευνας, µελέτης και αντιµετώπισης
των αντικειµενικά πολύπλοκων, ιδιαίτερα σήµερα, κοινωνικών,
αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών προβληµάτων και από τη σκοπιά
των ιδιαίτερων ερευνητικών τους ενδιαφερόντων, πολλές φορές τους
εγκλωβίζει στον θεµιτό ως ένα βαθµό ανταγωνισµό του αριθµού των
δηµοσιεύσεων, των βραβείων και του βαθµού και των ρυθµών
αναγνώρισης του έργου τους από τους οµότεχνους και την πολιτεία,
περιορίζοντας τις πραγµατικές δυνατότητές τους για ουσιαστικότερη
κοινωνική συµβολή.
Σ’αυτούς τους καλούς ή λιγότερο καλούς πανεπιστηµιακούς, οι
οποίοι, ερωτοτροπώντας µε την κάθε φορά πολιτική, οικονοµική,
κοινωνική, πολιτισµική και τεχνική/τεχνολογική εξουσία και τους
επιµέρους τοποτηρητές της, εγκαταλείπουν προοδευτικά ακόµη και
τις ελάχιστες διδακτικές και ερευνητικές υποχρεώσεις τους και
επιδίδονται σ’ ένα άγριο ανταγωνιστικό κυνηγητό προβεβληµένων
θέσεων, δοτών αξιωµάτων και κατ’ ανάθεσιν ερευνητικών
προγραµµάτων, (που στην πραγµατικότητα είναι απλές µελέτες, τις
οποίες θα µπορούσαν να αναλάβουν, µε τις θεσµισµένες διαδικασίες
οι φοιτητές τους, όταν αποφοιτήσουν) κ.λπ.
Είναι αυτονόητο, ότι η όποια άποψή τους για τα κοινά, µοιραία
διυλίζεται πάντα από την, σύµφωνα µε τα συµφέροντά τους,
σκοπιµότητα ή µη έκφρασής της.
Σ’ αυτούς τους άξιους ή µη πανεπιστηµιακούς, οι οποίοι
χρησιµοποιούν την πανεπιστηµιακή τους θέση ως εφαλτήριο
διεκδίκησης αιρετών πανεπιστηµιακών, κοµµατικών ή πολιτικών
αξιωµάτων, εγκαταλείποντας το έργο και τις υποχρεώσεις τους στους
βοηθούς και τους µεταπτυχιακούς τους φοιτητές και υποτάσσοντας τη
θεωρία και την πράξη τους στις προδιαγραφές "µεθοδολογιών" και
"τεχνικών" επίτευξης των κάθε φορά στόχων τους.
Οι πανεπιστηµιακοί αυτοί πρέπει να τα έχουν καλά µε όλους, να είναι
«και µε τον "αστυφύλαξ" και µε τον "χωροφύλαξ"» και να µπορούν
να κάνουν οµελέτα χωρίς να σπάσουν ούτε ένα αυγό, υποθηκεύοντας
την όποια αξιοπιστία τους στις ανάγκες της στιγµής, της συγκυρίας
και των µακροπρόθεσµων σχεδίων τους.
Έτσι, οι απόψεις τους για τα κοινά, οι σκέψεις και οι "στοχασµοί"
τους, δηµοσιοποιούνται όταν το απαιτούν οι "περιστάσεις",
αποτελώντας κι αυτές "µέσα" τα οποία καθαγιάζουν τους στόχους
τους.
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4.

Σ’ αυτούς τους πανεπιστηµιακούς οι οποίοι εκµεταλλευόµενοι τη
βολική θαλπωρή του δηµοσίου πανεπιστηµίου και την ανοχή, τη
συµπάθεια, την αλληλεγγύη ή την αδιαφορία των συναδέλφων τους
και των ακαδηµαϊκών οργάνων, καπηλεύονται µε αγοραίο τρόπο τη
θέση τους, εµπορευµατοποιούν τον τίτλο τους και πωλούν πανάκριβα
το όποιο "κύρος" τους, αλλά ακόµα και την οσοδήποτε απλοϊκή
γνωµάτευσή τους, σ’ οποιονδήποτε επιχειρηµατία ή σε οποιαδήποτε
πλευρά τα έχει –και για όσον καιρό τα έχει- ανάγκη.
Τέτοιες γνωµατεύσεις και πραγµατογνωµοσύνες έχουν νοµιµοποιήσει
εγκληµατικές καταστροφές του φυσικού περιβάλλοντος και
καταπατήσεις δηµοσίων γαιών από κερδοσκόπους, έχουν αθωώσει
µεγαλοβιοµηχάνους και πλοιοκτήτες σε περιπτώσεις βαρύτατης
ευθύνης τους σε εργατικά ατυχήµατα, αλλά και έχουν κοστίσει
σηµαντικά ποσά στα δηµόσια πανεπιστήµια που κάποτε ήθελαν να
στηρίξουν σ’ ένα δικαστήριο το δίκηο τους µε µια γνωµάτευση
"ειδικού συναδέλφου".
Σ’ αυτούς τους πανεπιστηµιακούς οι οποίοι συνηθέστατα
απουσιάζουν από τα διδακτικά και ερευνητικά τους καθήκοντα και γι’
αυτό χαρίζονται στους φοιτητές τους, αλλά ξιφουλκούν µε πάθος
κατά της "άθλιας κατάστασης των πανεπιστηµίων µας" στα
τηλεπαράθυρα των Μ.Μ.Ε., τις εφηµερίδες και τα περιοδικά life style,
κατακεραυνώνοντας το "πολιτικό 5", (που αυτοί εντούτοις, για τη
βολή τους, χρησιµοποιούν), ενοχοποιώντας τους αφοσιωµένους στο
έργο τους συναδέλφους τους, τους "αιώνιους" φοιτητές και την
"κοµµατικοποίησή" τους, το κάθε φορά αντίπαλό τους κόµµα, το
"πανεπιστηµιακό άσυλο" και το Νόµο Πλαίσιο για τα Πανεπιστήµια,
για να βγαίνουν πάντα λάδι στην κολυµβήθρα του Σιλωάµ του
συρµού.
Τα Σχέδια Νόµου και σήµερα πλέον Νόµοι του Κράτους "Για τη
συστηµατοποίηση της δια βίου µάθησης και άλλες διατάξεις"
(Ν.3369, ΦΕΚ τ.Α, 171, της 6.7.2005), "∆ιασφάλιση της ποιότητας
στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών µονάδων – Παράρτηµα διπλώµατος" (Ν.3374, ΦΕΚ τ.Α,
189, της 2.8.2005) και "∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος και άλλες
διατάξεις" (Ν.3391, ΦΕΚ τ.Α, 240 της 4.10.2005), που ανοίγουν σε
όλα τα επίπεδα, πόρτες και παράθυρα για πλήρη απαξίωση,
ιδιωτικοποίηση και εµπορευµατοποίηση του πολύτιµου κοινωνικού
αγαθού της δηµόσιας πανεπιστηµιακής παιδείας, δεν τους
απασχόλησαν και τους άφησαν παντελώς αδιάφορους, αν δεν τους
µετέτρεψαν και σε θιασώτες και χειροκροτητές τους, για να
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αποδείξουν σε κυβέρνηση και αξιωµατική αντιπολίτευση την
προσήλωσή τους στον κοινής αποδοχής τους "εκσυγχρονιστικό"
νεοφιλελευθερισµό, που οι Νόµοι αυτοί, µε ρητή και τεκµηριωµένη
την απόλυτη αντίθεση των πραγµατικών δασκάλων και των φοιτητών,
προωθούν.
Επειδή δεν µπορούν να εφαρµοσθούν, αλλά και λόγω
αντισυνταγµατικοτήτων τους, (όπως και εκείνων του Νόµου για τα
"µακάρια τη λήξει" Προγράµµατα Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), που
καταργήθηκε τρία χρόνια µετά την ισχύ του, µε απόφαση τη
ολοµέλειας του Συµβουλίου Επικρατείας), "προωθήθηκαν" και
"προωθούνται", στο πλαίσιο ενός παγιδευµένου δήθεν διαλόγου,
αλλεπάλληλες νοµοτελειακά αναγκαίες τροποποιήσεις τους, αλλά και
η επερχόµενη αναθεώρηση του Συντάγµατος, που θα βαφτίσει τα
εµπορευµατοποιηµένα ιδιωτικά δήθεν πανεπιστήµια για τα οποία
συµφωνούν κυβέρνηση και αξιωµατική αντιπολίτευση σε "µη
κερδοσκοπικά".
Η τύχη του Ν.815, η παράλυση του Πολυτεχνείου Κρήτης για τα
Π.Σ.Ε. και η αναταραχή που ξεκίνησε ήδη στα Πανεπιστήµια, όχι
µόνο δεν τους προβληµατίζουν, αλλά αντίθετα τους ευχαριστούν,
γιατί έτσι θα έχουν ακόµη περισσότερο ελεύθερο χρόνο για τις
κερδοφόρες εξωπανεπιστηµιακές ασχολίες τους, αλλά και
περισσότερα –νοµίζουν- άλλοθι για να καθυβρίζουν την "κατάντια
του δηµόσιου πανεπιστηµίου". Κάποιοι όµως "οπισθοδροµικοί" κατ’
αυτούς συνάδελφοί τους το υπερασπίζονται ως πολύτιµο δηµόσιο
κοινωνικό αγαθό, εξακολουθώντας να το πιστεύουν και να παλεύουν
γι’ αυτό, θεωρώντας την εκπαίδευση, ως παιδεία, µόρφωση και
πολιτισµό και αντιστεκόµενοι στην αγοραία εκδοχή της, της
µονοδιάστατης τεχνικής επαγγελµατικής κατάρτισης φθηνών
ανθρωποµηχανών, στα χρόνια κυριαρχίας του ασύδοτου
ανταγωνισµού και της κερδοσκοπίας των αγορών, που άλλοι τα λένε
και "χρόνια της χολέρας". (Ρόκος, 2006α)
Υπάρχει πάντα βέβαια και η κατηγορία των καλών ή λιγότερο καλών
πανεπιστηµιακών δασκάλων, οι οποίοι αφοσιώνονται στη δουλειά τους και
είναι πάντα στη διάθεση των φοιτητών τους, τους οποίους µάλιστα, όχι
χωρίς δυσκολίες, αντιµετωπίζουν ως ώριµους ανθρώπους, προσπαθώντας να
συµβάλουν στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους ως άξιων
µελλοντικών επιστηµόνων µε αναπτυγµένη κριτική σκέψη αλλά και
συνειδητών, υπεύθυνων και ενεργών πολιτών.
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Οι πανεπιστηµιακοί αυτοί, αξιοποιούν γόνιµα και δηµιουργικά την
κατοχυρωµένη από το Σύνταγµα ελευθερία της διδασκαλίας, έχουν το
θάρρος της γνώµης τους, τεκµηριώνουν µε επάρκεια τις απόψεις και τις
προτάσεις τους για τα κοινά, έχουν ανοιχτά τα µάτια και τ’ αυτιά τους στις
ανάγκες και τα προβλήµατα της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής
πραγµατικότητας της οποίας είναι αναπόσπαστα µέρη της και έχουν κατά τη
γνώµη µου τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για να µη νοµίζουν, αλλά να
είναι και να θεωρούνται και από τους άλλους σκεπτόµενοι.
Το είδος αυτό όµως είναι όντως εν ανεπαρκεία, όπως κάθε τι που έχει
αξία και όχι τιµή προς εξαγορά.
Και αυτό καθορίζει καταλυτικά, τόσο τις αντικειµενικές δυνατότητες
αντιστάσεων του ∆ηµόσιου Πανεπιστηµίου στην ασυδοσία των αγορών και
των πολιτικών και κοινωνικών υποτελών τους, όσο και τους κινδύνους από
τις κερκόπορτες που ενδεχοµένως άθελά µας, από συµφέρον, ασύγγνωστη
αµέλεια, αδιαφορία ή/και µονοδιάστατη τεχνοκρατική αφοσίωση στα της
"ειδικότητάς" µας, µπορεί ν’ αφήσουµε αφύλακτες.
Συµπεράσµατα, Προοπτικές
Στις 10 Μαΐου 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε την ανακοίνωσή της "Η
Ευρώπη
χρειάζεται
εκσυγχρονισµένα
Πανεπιστήµια"
ΙΡ/06/592,
προσδιορίζει εννιά τοµείς "στους οποίους πρέπει να γίνουν αλλαγές για να
µπορέσουν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια να συµβάλουν στη δηµιουργία µιας
πραγµατικής οικονοµίας της γνώσης".
Η κύρια κατεύθυνση ιδιωτικοποίησης, εµπορευµατοποίησης,
επιχειρηµατοποίησης της ανώτατης παιδείας και η έκπτωσή της από
ανεκτίµητο δηµόσιο κοινωνικό αγαθό και δικαίωµα κάθε πολίτη για κριτική
γνώση, κοινωνική απελεθεύρωση κι ολοκλήρωση και πολιτική χειραφέτηση,
σε µονοδιάστατη τεχνική επαγγελµατική κατάρτιση που να ικανοποιεί τα
συµφέροντα των επιχειρήσεων, των "επενδυτών", των ισχυρών και κυρίως
"αγγλόφωνων" κρατών, και όσων ισοτιµούν την ολοκληρωµένη ανάπτυξη
των πολιτών, των κοινωνιών και των εθνικών κρατών, µε την "οικονοµική
µεγέθυνση", τις ανάγκες "µιας παγκόσµιας, βασισµένης στη γνώση
οικονοµίας" και του ασύδοτου ανταγωνισµού των αγορών, είναι φανερή και
απολύτως κυνική και είναι αδιανόητο να βρίσκει σύµφωνους αλλά και
άκριτους υποστηρικτές αξιοπρεπείς πολιτικούς, άξιους πανεπιστηµιακούς
δασκάλους, επιστήµονες και ερευνητές.
Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ισοτιµούν ένα εξάµηνο
τουλάχιστον φοίτησης σε πανεπιστήµιο του εξωτερικού µε ένα τουλάχιστον
εξάµηνο "φοίτησης" σε µια επιχείρηση.
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Ζητούν να επανεξετασθούν τα συστήµατα χρηµατοδότησης των
πανεπιστηµίων, (κυρίως σε σχέση µε τα αποτελέσµατα στην έρευνα και την
εµπορική αξιοποίηση των καινοτοµιών), να εισαχθούν σε όλα τα ∆ηµόσια
ΑΕΙ δίδακτρα και να ευθυγραµµισθούν οι διαδικασίες αναγνώρισης
πανεπιστηµιακών τίτλων µε τις διαδικασίες για τα επαγγελµατικά προσόντα.
Σ’ αυτή την κατεύθυνση, το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής
Προσωπικού Α.Σ.Ε.Π.. στο οποίο εµπιστευτήκαµε την αξιοκρατική
στελέχωση του δηµόσιου τοµέα, ισοτιµεί στην πράξη από καιρό τα
πανεπιστηµιακά πτυχία, µε τα κριθέντα ως αντισυνταγµατικά από την
Ολοµέλεια του Συµβουλίου Επικρατείας πτυχία των Προγραµµάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) αλλά και µε εκείνα των « α) κατόχων πτυχίων ή
διπλωµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης
επαγγελµατικής ισοτιµίας από το Συµβούλιο του άρθρου 10 του
π.δ.165/2000 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά και β) κατόχων τίτλων
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωµα
άσκησης νοµοθετικά κατοχυρωµένου επαγγέλµατος, σύµφωνα µε σχετική
απόφαση αναγνώρισης επαγγελµατικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την
αρµόδια αρχή του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α΄) » (π.χ. ΦΕΚ
476 της 16.8.2006, τεύχος προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.). Έτσι το Α.Σ.Ε.Π.
αποδεικνύει στην πράξη την άκριτη διάθεση προσαρµοστικότητάς µας προς
τις πολιτικές της Ε.Ε. οι οποίες στα χρόνια της κυριαρχίας των
παγκοσµιοποιηµένων αγορών, επηρεάζονται καταλυτικά και/ή επιβάλλονται
από τον Οργανισµό Οικονοµικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας
Ο.Ο.Σ.Α./O.E.C.D., την ∆ιεθνή Τράπεζα (World Bank), τους G8, και τον
Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου Π.Ο.Ε./WTO, µέσω της Στρατηγικής της
Λισσαβόνας, και του Ενιαίου Χώρου Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, στ’
αχνάρια της Λευκής Βίβλου για την εκπαίδευση και την Κατάρτιση (Ρόκος
1997).
Μεταξύ των άλλων, η πλήρης συµφωνία της χώρας µας για τη
"δυνατότητα πλήρους µεταφοράς εθνικών υποτροφιών σε οποιοδήποτε
κράτος µέλος της Ε.Ε." είναι αδιανόητη, γιατί θα επιβαρύνει αυτονόητα και
µονόδροµα τα δύσκολα οικονοµικά της αλλά και τα οικονοµικά των πιο
αδύνατων κρατών µελών και του δηµόσιου τοµέα, σε όφελος των κυρίως
"αγγλόφωνων" κρατών και του ιδιωτικού τοµέα και ιδιαίτερα του Ηνωµένου
Βασιλείου, το οποίο σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ο.Ο.Σ.Α. είναι το πρώτο
και κύριο εµπορευµατικό κέντρο προϊόντων και υπηρεσιών
πανεπιστηµιακής παιδείας στην Ευρώπη και ένα από τα τέσσερα
σηµαντικότερα (µε πρώτο την Αυστραλία) στον κόσµο.
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Για τους θιασώτες του ανταγωνισµού και των ιδιωτικών ή "µη
κερδοσκοπικών", (κατ’ ευφηµισµό), πανεπιστηµίων είναι χαρακτηριστικές
δύο ειδήσεις ατόφιες από την Ελευθεροτυπία της 26.9.2006.
Και πρώτα για την έρευνα:
« Οι «25» της Ε.Ε. ενέκριναν χθες οµόφωνα το 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο
για την έρευνα και την ανάπτυξη ύψους 54,5 δισ. ευρώ, το οποίο καλύπτει
την περίοδο 2007-2013.»
…………………………………………………………………………..……
« Η συµφωνία των «25» προβλέπει τη χορήγηση 32 δισ. ευρώ για τη
συνεργατική έρευνα, 7,5 δισ. ευρώ για την υλοποίηση προγραµµάτων του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας, 4,2 δισ. ευρώ για τις υποδοµές έρευνας
και 5 δισ. ευρώ για την κινητικότητα ερευνητών.
Κατά την περίοδο 2007-2009 η κοινοτική χρηµατοδότηση
προγραµµάτων θα ανέλθει σε 5,5 δισ. ευρώ ετησίως. Στη συνέχεια, το ποσό
θα αυξηθεί σταδιακά για να φτάσει τα 10 δισ. ευρώ το 2013.
Η Ε.Ε. προσπαθεί εδώ και χρόνια να καλύψει το χάσµα που τη χωρίζει
από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία στον τοµέα της έρευνας. Το 2002 οι τότε «15»
είχαν θέσει στόχο να αφιερώσουν το 3% του ΑΕΠ τους στην έρευνα και
ανάπτυξη. Με τη σηµερινή απόφαση, οι «25» θα αφιερώσουν το 1,9% του
ΑΕΠ στον εν λόγω τοµέα, έναντι 2,6% των ΗΠΑ και 3,1% της Ιαπωνίας.»
(Κ. Μοσχονάς)
Για την ηθική τώρα των "µη κερδοσκοπικών" πανεπιστηµίων και τις
σχετικές προοπτικές, ιδού οι διαδικασίες αύξησης του ενεργητικού του
ταµείου που έχει δηµιουργηθεί από δωρεές, ενός από τα καλύτερα
πανεπιστήµια των ΗΠΑ, του πανεπιστηµίου του Γέιλ τη χρονιά που έληξε
στις 30.6.2006:
« Σύµφωνα µε την επίσηµη ανακοίνωση του Πανεπιστηµίου, το
ενεργητικό του ταµείου, το οποίο ανερχόταν σε 18 δις. δολάρια, αυξήθηκε
2,8 δισ. δολάρια χάρη στις επενδύσεις που έκανε και κάποιες νέες δωρεές.
Που έβαλε τα λεφτά του; Το 25% τοποθετήθηκε σε Hedge Funds, (Σ.Σ.:
επιθετικά επενδυτικά αµοιβαία κεφάλαια που έγιναν γνωστά από τον διεθνή
κερδοσκόπο Σόρος, και µπορούν είτε να προσφέρουν ψυηλότερες αποδόσεις
ή να οδηγήσουν και στην χρεοκοπία µε προφανείς τις συνέπειες στη
λειτουργία του πανεπιστηµίου), ένα επιπλέον 25% επενδύθηκε στην
ενέργεια και το real estate και το 17% επενδύθηκε στα ιδιωτικά επενδυτικά
κεφάλαια (private equity) που ειδικεύονται στην εξαγορά επιχειρήσεων. Το
28% επενδύθηκε σε µετοχές και το 5% σε οµόλογα. Αν µάλιστα νοµίζετε ότι
απόδοση των επενδύσεών του την προηγούµενη χρονιά ήταν απλώς µια
αναλαµπή, κάνετε λάθος. Το συγκεκριµένο ταµείο δωρεών, από το οποίο
πληρώνονται υποτροφίες φτιάχνονται κτίρια και πληρώνονται οι µισθοί των
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καθηγητών και άλλων υπαλλήλων, καταγράφει µια µέση ετήσια απόδοση
της τάξης του 17% τα τελευταία 10 χρόνια. » (∆.Κοντογιάννης)
Άρα προδιαγράφεται µέλλον λαµπρό για τους Πρυτάνεις των όλο και
περισσότερο ιδιωτικοποιούµενων Α.Ε.Ι. µε την αναθεώρηση του άρθρου 16
του Συντάγµατος και τις κυρίαρχες επιλογές κυβέρνησης και αξιωµατικής
αντιπολίτευσης, οι οποίοι µε τη συνεργασία των ακαδηµαϊκών µονάδων των
Πανεπιστηµίων τους θα πρέπει να γίνουν ικανοί παίκτες του
χρηµατιστηρίου.
Αλλά εµείς, τι µπορούµε να κάνουµε και τι κάνουµε, στην
κατεύθυνση αξιόπιστης, αξιοκρατικής και αποτελεσµατικής λειτουργίας του
δηµόσιου πανεπιστηµίου έξω και πέρα απ’ την κρυφή γοητεία των
εκµαυλιστικών αγορών;
Παραθέτουµε
µερικά
ενδεικτικά
παραδείγµατα
από
το
Ε.Μ.Πολυτεχνείο για τα οποία ο υπογραφόµενος έχει άµεση γνώση και
ευθύνη.
Στην κατεύθυνση συµβολής στην ανάπτυξη µιας εθνικής στρατηγικής
πανεπιστηµιακής παιδείας και έρευνας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
που θα αντιστεκόταν στην κυρίαρχη λογική της ανταγωνιστικότητας, της
καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας και της δυνατότητας άµεσης
κερδοσκοπικής διάθεσης και εµπορίας των πορισµάτων καινοτοµικής
έρευνας των δηµόσιων πανεπιστηµίων από "χορηγούς", "επενδυτές" και
"spin off" εταιρίες, η Συγκλητική Επιτροπή Κληροδοτηµάτων του Ε.Μ.Π.
µε Πρόεδρο έναν σηµαντικότατο συνάδελφο τον Καθηγητή Γιώργο
Κοσµετάτο, µετά από πρότασή µου αποφάσισε και εισηγήθηκε στη
Σύγκλητο του Ε.Μ.Π. τη βράβευση των καλύτερων διπλωµατικών
εργασιών, µεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών σε
διεπιστηµονικά θέµατα, µε τη θέσπιση του σχετικού «ΘΩΜΑΙ∆ΕΙΟΥ
ΒΡΑΒΕΙΟΥ», που θα
«µπορούν να διεκδικήσουν προπτυχιακοί, µεταπτυχιακοί ή υποψήφιοι
διδάκτορες του Ιδρύµατος, οι οποίοι θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη
ή ολοκλήρωση µεθόδων, τεχνικών, λογισµικού και/ή λοιπών
επιστηµονικών και τεχνολογικών καινοτοµιών σε ένα από τα
παρακάτω διεπιστηµονικά θεµατικά πεδία:
•
Βελτίωση της ποιότητας ζωής στο κέντρο και την περιφέρεια
•
Παρατήρηση και παρακολούθηση, χαρτογράφηση και
προστασία του περιβάλλοντος (φυσικού/κοινωνικοοικονοµικού/πολιτισµικού)
•
Καταγραφή, διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής
κληρονοµιάς
•
Βελτίωση των συνθηκών κατοικίας, εργασίας και παραγωγής
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Χωροταξικός σχεδιασµός και Πολιτική Γης
Αύξηση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της χώρας
Ανάπτυξη φιλικών προς τον άνθρωπο, το φυσικό και το
πολιτισµικό περιβάλλον µορφών ενέργειας
•
Ολοκληρωµένη και Αποκεντρωµένη (οικονοµική, κοινωνική
και πολιτισµική) ανάπτυξη σε αρµονία και µε σεβασµό στο
περιβάλλον
•
Συµβολή στην παραγωγή νέων, χρήσιµων για τον άνθρωπο και
φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων
•
Συµβολή στην παραγωγή χρήσιµων για τον άνθρωπο και το
κοινωνικό σύνολο υπηρεσιών
•
Ιατρική τεχνολογία
Τα πεδία αυτά µπορούν να αυξάνονται µετά από τεκµηριωµένη
εισήγηση των Τοµέων του Ε.Μ.Π. προς την Επιτροπή
Κληροδοτηµάτων, έγκριση της Επιτροπής και απόφαση της
Συγκλήτου. Η διαδικασία, η οποία θα ακολουθηθεί είναι η παρακάτω:
Το επιβλέπον τη διπλωµατική, µεταπτυχιακή ή διδακτορική εργασία
µέλος ∆ΕΠ, υποβάλει δύο αντίτυπα της προτεινόµενης για βράβευση
εργασίας στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Περιουσίας της ∆ιεύθυνσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών τεκµηριώνοντας επαρκώς:
•
γιατί η διπλωµατική/µεταπτυχιακή/διδακτορική εργασία
εµπίπτει σε ένα ή περισσότερα (και ποια) από τα παραπάνω
διεπιστηµονικά πεδία.
•
την σηµασία, την ποιότητα και την αξία της συγκεκριµένης
συµβολής στη διεπιστηµονική και ολοκληρωµένη αντιµετώπιση
των σχετικών προβληµάτων.
•
τις τυχόν προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης και βελτίωσης των
σχετικών µεθόδων και τεχνικών. »
Η Σύγκλητος του Ε.Μ.Π. αποδέχθηκε οµόφωνα την εισήγηση της
Επιτροπής και αποφάσισε την χρηµατοδότηση των βραβείων από το
κληροδότηµα του µεγάλου Μετσοβίτη ευεργέτη του Ε.Μ.Π. ∆ηµητρίου
Θωµαϊδη µε το παραπάνω σκεπτικό.
Απέδειξε έτσι, ότι τα ουσιαστικά αυτοδιοικούµενα ∆ηµόσια
Πανεπιστήµια µπορούν, αν το θέλουν, ν’ αντισταθούν στη λαίλαπα των
ασύδοτων αγορών και των ελεγχόµενων ή τουλάχιστον ισχυρότατα
επηρεαζόµενων από αυτές κυβερνήσεων.
Γιατί οι αγορές βλέπουν τα πανεπιστήµια µόνο ως χρυσοτόκους
όρνιθες, δηλαδή είτε ως φθηνές µηχανές παραγωγής κερδών µε κατανάλωση
δηµόσιων πόρων και εκµετάλλευση των νέων ερευνητών και

•
•
•
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πανεπιστηµιακών των δηµοσίων πανεπιστηµίων, ή στην επιθυµητή απ’
αυτές ιδιωτικοποίησή τους, ως εµπορικών καταστηµάτων πώλησης πτυχίων,
αδιαφορώντας απολύτως για τη συµβολή τους στην αντιµετώπιση
σηµαντικότατων κοινωνικών προβληµάτων που αυτονοήτως δεν τις
συγκινούν.
Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγµατα των θεµάτων τα οποία
απετέλεσαν πεδία έρευνας βραβευθεισών µε οµόφωνες κρίσεις και
προτάσεις διαπρεπών καθηγητών του Ε.Μ.Π., διδακτορικών εργασιών
ακολουθούν και πιστεύω ότι αποδεικνύουν τις πραγµατικές δυνατότητες
δηµιουργικής αυτενέργειας και υπεράσπισης στην πράξη των αρχών και των
αξιών του ∆ηµόσιου Πανεπιστηµίου, που δεν πρέπει και δεν µπορούν να
εµπορευµατοποιηθούν και να εκχυδαϊστούν από την επιδίωξη του µέγιστου
κέρδους (νοµοτελειακή µόνη αξία του ιδιωτικού τοµέα):
« 2001, Βραβείο καλύτερης διδακτορικής διατριβής
Γίνεται αποδεκτή η εισήγηση της τριµελούς διεπιστηµονικής επιτροπής: Το
βραβείο απονέµεται εξ ηµισείας στους κ.κ. Βασίλη Ατλαµάζογλου
διδάκτορα µηχανικό ΕΜΠ (Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών), για τη διατριβή µε τίτλο «Ανάπτυξη
φασµατοσκοπικών και Απεικονιστικών Τεχνικών Φθορισµού για τη ∆ιάγνωση
Καρκίνου» και Παναγιώτη Τρακάδα, διδάκτορα µηχανικό ΕΜΠ (Τµήµατος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών), για τη διατριβή
µε τίτλο «Ανάλυση, Μοντελοποίηση, Αξιολόγηση Ηλεκτροµαγνητικής
Παρενόχλησης ∆ιατάξεων από Ασύρµατα Συστήµατα Μετάδοσης».
Συµφωνείται οικονοµική χορηγία 1.760 ευρώ για κάθε έναν από τους
βραβευµένους. Τιµητικός έπαινος, χωρίς οικονοµική χορηγία, απονέµεται
στον κ. Στυλιανό Αρβελάκη, διδάκτορα µηχανικό ΕΜΠ (Τµήµατος
Χηµικών Μηχανικών), για τη διατριβή µε τίτλο «Βελτίωση Θερµοχηµικών
Μεθόδων Μετατροπής Βιοµάζας Μέσω Κατάλληλων Φυσικοχηµικών
Προκατεργασιών της Πρώτης Ύλης» και στην κ. Μαρία Μάρκου, διδάκτορα
µηχανικών ΕΜΠ (Τµήµατος Αρχιτεκτόνων) για τη διατριβή µε τίτλο
«Μορφές και ∆ιαδικασίες Οικειοποίησης του Χώρου στο ∆υτικό Τµήµα του
Λεκανοπεδίου Αττικής».
2002, Βραβείο καλύτερης διδακτορικής διατριβής
Γίνεται οµόφωνα αποδεκτή η εισήγηση της τριµελούς διεπιστηµονικής
επιτροπής:
1.
Το βραβείο, µε οικονοµική χορηγία 3.500 ευρώ απονέµεται στον κ.
Κλήµη Νταλιάνη, διδάκτορα µηχανικό ΕΜΠ (Τµήµατος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών), για τη
διατριβή µε τίτλο «Σηµασιολογική Κατάτµηση Ακολουθιών Βίντεο
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και Εφαρµογές στην Οργάνωση Περιεχοµένου και Απόκρυψη
Πληροφορίας».
Απονέµεται επίσης έπαινος, χωρίς οικονοµική χορηγία, στον κ.
Αθανάσιο Παναγόπουλο, διδάκτορα µηχανικό ΕΜΠ (Τµήµατος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών), για τη
διατριβή µε τίτλο «Στοχαστικά Μοντέλα ∆ιάδοσης Η/Μ Κυµάτων σε
Συχνότητες άνω των 10GHZ µε Εφαρµογή στη Σχεδίαση
∆ορυφορικών Συστηµάτων Επικοινωνίας».

2003, Βραβείο καλύτερης διδακτορικής διατριβής
Η Επιτροπή αποφασίζει την απονοµή βραβείου µε οικονοµική χορηγία
3.500,00 € στην κα Ελένη Αλεξανδράτου, διδάκτορα µηχανικό ΕΜΠ της
Σχολή ΗΜ & ΜΥ, για τη διατριβή µε τίτλο «Ανάπτυξη απεικονιστικών
µεθόδων για την µελέτη της επίδρασης ακτινοβολίας Laser στο κυτταρικό
επίπεδο µε χρήση συνεστιακής µικροσκοπίας σάρωσης».
Την απονοµή επαίνου χωρίς οικονοµική χορηγία, στις κ.κ. Μαρία
Γιαννακούρου, διδάκτορα Ε.Μ.Π. της Σχολής Χηµικών Μηχανικών, για τη
διατριβή µε τίτλο «Πρόρρηση διατηρησιµότητας τροφίµων µε µειωµένη
διαθεσιµότητα νερού – εφαρµογή σε κατεψυγµένα λαχανικά, Μαρία
Μενεγάκη, διδάκτορα της Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών,
για τη διατριβή µε τίτλο «Συµβολή στην αντιµετώπιση των επιπτώσεων στο
τοπίο από τη µεταλλευτική δραστηριότητα και στον κ. Αργύρη Καγιαννά,
διδάκτορα Ε.Μ.Π. της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, για
τη διατριβή «Ολοκληρωµένη µεθοδολογία υποστήριξης αποφάσεων για τη
χάραξη ενεργειακής πολιτικής» (Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &
Μηχανικών Υπολογιστών).
2004, Βραβείο καλύτερης διδακτορικής διατριβής
Με το Θωµαϊδειο Βραβείο καλύτερης ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής, µε
διεπιστηµονικό περιεχόµενο και ενδιαφέρον, σύµφωνα µε την εξειδίκευση
της επιθυµίας του δωρητή στην από 13-11-1998 (19η/98) συνεδρίαση της
Συγκλήτου, βραβεύονται οι εξής: 1. Βλάχος Κωνσταντίνος (Σχολή Μ.Μ.) µε
τίτλο «Σχεδιασµός, Υλοποίηση και Ελεγχος Καινοτόµου Απτικής ∆ιεπαφής
Ιατρικού Εξοµοιωτή Ασθενών ∆υνάµεων», 2. Κουλουρίδης Σταύρος (Σχολή
Η.Μ.&Μ.Υ.) µε τίτλο «Μελέτη της Αλληλεπίδρασης µεταξύ Βιολογικών
Ιστών και Μικροκυµατικών Πηγών Ακτινοβολίας σε Συνθήκες Κοντινού
Πεδίου µοιραζόµενοι το ποσό των 3.500,00 €.
Επίσης απονέµεται τιµητικός έπαινος, χωρίς οικονοµική χορηγία, στους: 1.
Κλαµπατσέα Ειρήνη (Σχολή Α.Μ.) µε τίτλο «Φθίνουσες Βιοµηχανικές
περιοχές της Σύγχρονης Ελλάδας – Κριτήρια Αξιολόγησης για την
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Επενδυτική Πολιτική και το Ανθρώπινο ∆υναµικό σε Περιπτώσεις
Μονοανάπτυξης», 2. Μεντζίνη Μαριλένα (Σχολή Α.Μ.) µε τίτλο «Οι Πόλεις
των Νεκρών», 3. Χατζηλυµπέρη Κωνσταντίνο (Σχολή Χ.Μ.) µε τίτλο
«Αλλοθερµική Αεριοποίηση Στερεών Καυσίµων». »
Την αξιοποίηση των πορισµάτων, των µεθόδων και τεχνικών που
αναπτύχθηκαν και την ενίσχυση της περαιτέρω έρευνας σ’ αυτά τα πεδία θα
έπρεπε αυτονοήτως να αναλάβει η πολιτεία.
Τον τοµέα όµως µιας ∆ηµόσιας Παιδείας, Έρευνας και Τεχνολογίας
στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου, κυβέρνηση και αξιωµατική
αντιπολίτευση, παρά τις ανέξοδες ρητορείες, τον απαξιώνουν έως και τον
ευτελίζουν µε ανύπαρκτους ή παγιδευµένους διαλόγους µε τελικό στόχο την
εκµαίευση µιας συναίνεσης, που δεν θα την πάρουν ποτέ από τους
δασκάλους και τους φοιτητές, στα σχέδια των ασύδοτων αγορών.
Ένα δεύτερο ενδεικτικό παράδειγµα είναι η ίδρυση και λειτουργία του
Μετσόβιου Κέντρου ∆ιεπιστηµονικής Ερευνας (ΜΕ.Κ.∆.Ε.) του Ε.Μ.Π. για
την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών
ευρωπαϊκών πολιτισµών.
Και ένα τρίτο ενδεικτικό παράδειγµα είναι η ίδρυση και λειτουργία
του ∆ιεπιστηµονικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆.Π.Μ.Σ.)
του Ε.Μ.Π. "Περιβάλλον και Ανάπτυξη".
Για τη φιλοσοφία, τις αξίες και τη δουλειά των δύο αυτών
παραδειγµάτων δράσεων ακαδηµαϊκών µονάδων του Ε.Μ.Π. στην
κατεύθυνση στήριξης του δηµόσιου χαρακτήρα του πανεπιστηµίου, µπορεί
να βρει ο κάθε ενδιαφερόµενος σωρεία στοιχείων και πληροφοριών στις
διευθύνσεις:
• www.ntua.gr/MIRC/
• www.survey.ntua.gr/main/studies/environ/envir-g.html αντίστοιχα.
Ευχαριστίες
Από καρδιάς ευχαριστώ τις συνεργάτιδές µου Ελυα Μιχαηλίδου και Μαρία
Αντεπλή για την ακούραστη συγκέντρωση και επεξεργασία χιλιάδων
σελίδων υλικού τεκµηρίωσης της συνεχιζόµενης πολύχρονης έρευνάς µας
για τα ζητήµατα της Παιδείας ως Μόρφωσης και Πολιτισµού.
Στο πλαίσιο αυτό, προσπαθούµε να στηρίξουµε µε όλες µας τις δυνάµεις το
∆ηµόσιο Πανεπιστήµιο ως αξιόπιστο, ισχυρό και ανθεκτικό θεµέλιο για την
αξιοβίωτη ολοκληρωµένη (οικονοµική, κοινωνική, πολιτική πολιτισµική και
τεχνική/τεχνολογική) ανάπτυξη των πολιτών του κόσµου, των ανθρωπίνων
κοινωνιών και του κοινού µας σπιτιού του πλανήτη γη, στο φυσικό και
πολιτισµικό περιβάλλον του οποίου εντασσόµαστε όλοι ως αναπόσπαστα
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µέρη του και όχι ως κυρίαρχοι ιδιοκτήτες η εκµεταλλευτές του ή ως
υποτακτικά και χειραγωγούµενα απ’ τις αγορές ενεργούµενα.
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Έναρξη - Χαιρετισµοί
Καθηγητής Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος
∆ιευθυντής του ∆.Π.Μ.Σ. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη»
Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι µεγάλη χαρά ως ∆ιευθυντής του ∆.Π.Μ.Σ.
«Περιβάλλον και Ανάπτυξη» και κυρίως ως συνάδελφος και φίλος του
∆ηµήτρη Ρόκου να σας καλωσορίσω στην σηµερινή εκδήλωση, µία
εκδήλωση τιµής και αγάπης για ένα άδολο φίλο, έναν άξιο συνάδελφο και
ένα συνειδητοποιηµένο πολίτη, επαναστάτη της σκέψης και της
συµµετοχικής διαδικασίας.
Επειδή πολλοί από τους επόµενους οµιλητές θα µιλήσουν για τον
άνθρωπο, τον επιστήµονα, τον οραµατιστή Ρόκο φρονώ ότι µία σύντοµη
προσωπική µαρτυρία για τη σχέση µου µαζί του, που ορίζει ουσιαστικά και
την συνολική του προσωπικότητα πιστεύω ότι θα ήταν µια καλή και
σύντοµη αρχή για τα όσα θα ακολουθήσουν.
Γνώρισα τον ∆ηµήτρη Ρόκο µε έναν έµµεσο τρόπο αφού ο ερχοµός µου
στο Πολυτεχνείο συνέπεσε µε την µετακίνησή του στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης. Ο συνδετικός κρίκος υπήρξε ο τώρα
υπουργός Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος απεφάσισε να ολοκληρώσει την
διπλωµατική του εργασία που είχε αρχίσει µε τον ∆ηµήτρη Ρόκο µαζί µου.
Πρέπει να οµολογήσω ότι δυσκολεύτηκα πολύ µε τη συγκεκριµένη
διπλωµατική, που ήταν από τις πρώτες που επέβλεψα στο ίδρυµα όχι τόσο
γιατί έπρεπε να προσαρµοστώ στην ελληνική πραγµατικότητα όσο γιατί η
προσέγγιση που προσπαθούσα να επιβάλω, µία ποσοτική-τεχνοκρατική
διέφερε σηµαντικά από την δεδοµενοκεντρική προσέγγιση που
ακολουθούσε ο σπουδαστής Μανιάτης µε την προτροπή του επιβλέποντος
∆ηµήτρη Ρόκου. Η πρώτη αντίδρασή µου ήταν ότι δύσκολα θα µπορούσα να
συνεργαστώ µε τον τιµώµενο σήµερα και άγνωστο τότε σε µένα συνάδελφο.
Η αίσθησή µου επιβεβαιώθηκε τον επόµενο χρόνο σ’ένα συνέδριο στην
Θεσσαλονίκη όπου πρωτοπαρουσίασα τα τότε άγνωστα στην Ελλάδα
Γ.Σ.Π., όταν αντιµετώπισα µία απόλυτη προσέγγιση δοσµένη µάλιστα σ’
ένα µαρξιστικό πλαίσιο ενάντια σε µία διαλεκτική προσέγγιση ενός αστού
όπως µε αποκαλεί ο φίλος ∆ηµήτρης.
Τριάντα χρόνια αργότερα τίποτε δεν έχει αλλάξει, αλλά και τίποτε δεν
είναι ίδιο στη σχέση µας. Με τον ∆ηµήτρη Ρόκο συµφωνούµε ότι µπορούµε
να διαφωνούµε, αλλά και διαφωνούµε ότι η συµφωνία δεν είναι πάντοτε ο
µοναδικός τρόπος αντιµετώπισης των προβληµάτων. Με άλλα λόγια έχει
αναπτυχθεί µεταξύ µας µία σχέση άδολης εκτίµησης και σεβασµού,
αποδεχόµενοι ότι δύο προσωπικότητες µε διαφορετικές καταβολές, τρόπο
σκέψης και επιστηµονικής προσέγγισης µπορούν να στοιχιστούν πίσω από
ένα όραµα και να δουλέψουν µαζί για την υλοποίησή του.
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Ευτυχήσαµε να βρεθούµε στο ίδιο µετερίζι αυτού που εγώ αποκαλώ
ολοκληρωµένη και ο ίδιος αξιοβίωτη ανάπτυξη, συµφωνούντες πολλές
φορές και διαφωνούντες άλλες τόσες, χωρίς υστεροβουλίες ή τακτικισµούς,
στοχεύοντας πάντοτε όµως στον ίδιο σκοπό.
Η ιστορία της επιστηµολογίας και η δηµιουργία των βασικών της
θεωρήσεων έχει δείξει ότι οι βασικές αρχές της διεµβολίζουν και ξεπερνούν
τις πολιτικές πεποιθήσεις και τις επιστηµονικές προσεγγίσεις και είναι
ανεξάρτητες από τα κρατούντα κάθε φορά επιστηµονικά υποδείγµατα
(paradigms). ∆ηλαδή διαφορές στις πολιτισµικές καταβολές, στα συστήµατα
αξιών, στις συµπεριφορές και στις προσεγγίσεις δεν οδηγούν αναγκαστικά
στην αντιπαράθεση. Αντίθετα, µπορούν να αποτελέσουν µια ενωτική
δύναµη. Με άλλα λόγια αυτό που λέω είναι ότι η ενασχόληση σ’ ένα
επιστηµονικό πεδίο και όχι µόνο, µπορεί να ειδωθεί ως µία ενωτική
διαδικασία χωρίς την ανάγκη οµοιοµορφίας στη σκέψη και στην προσέγγιση
ή όπως θα λέγαµε στα νεοελληνικά unity without uniformity.
Εποµένως στην σχέση µου µε τον ∆ηµήτρη Ρόκο αυτό που είχε σηµασία
ήταν η ενότητα στην αξία του οράµατός µας και όχι στην οµοιοµορφία των
πολιτικών πεποιθήσεων και της επιστηµονικής µας προσέγγισης.
Τελικά ύστερα από 30 χρόνια κοινών προσπαθειών µε τον ∆ηµήτρη
Ρόκο ελπίζω η σχέση µας να έχει δείξει ότι οι ταµπέλες και οι
χαρακτηρισµοί που τόσο εύκολα η ελληνική κοινωνία µοιράζει προς όλους
και όλα να έχουν ξεπεραστεί. Εγώ τουλάχιστον έµαθα µαζί του και είµαι
σίγουρος ότι και ο ίδιος το συµµερίζεται ότι αυτό που έχει σηµασία είναι οι
αξίες µας και πως τις ακολουθούµε ως στάση ζωής.
Σε ευχαριστώ φίλε ∆ηµήτρη.
Και ευχαριστώ και όλους εσάς για την παρουσία σας σήµερα εδώ.

Καθηγητής Σίµος Σιµόπουλος
Πρύτανης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
Κύριε Πρύτανη του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Θεµιστοκλή
Ξανθόπουλε, κύριοι Αντιπρυτάνεις κύριε Γαλανή αγαπητέ µου παλιέ
δάσκαλε, αγαπητέ ∆ιονύση Μπαλοδήµο, κύριε Περιφερειάρχα της Ηπείρου,
µπορεί να κάνω και λάθος στο πρωτόκολλο θα µε συγχωρέσετε, κύριε
πρόεδρε του ΑΣΕΠ, κύριε Πρόεδρε της Σχολής Αγρονόµων και
Τοπογράφων Μηχανικών, αγαπητοί παλαιοί συνάδελφοι και σήµερα
οµότιµοι καθηγητές, κύριοι συνάδελφοι καθηγητές στο Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο, κυρίες και κύριοι, κύριε Ρόκο.
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Είναι εξαιρετικά µεγάλη τιµή και ευχαριστώ την Σχολή και το
∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα για την πρόσκλήσή σας να βρίσκοµαι εδώ στην
παρουσίαση του έργου του ∆ηµήτρη Ρόκου.
Ο ∆ηµήτρης Ρόκος, όπως θα ακουστεί είναι προφανές από το
πρόγραµµα της σηµερινής εκδήλωσης, δεν χρειάζεται η δική µου µαρτυρία,
υπήρξε καταρχήν δάσκαλος, υπήρξε διανοητής και υπήρξε εραστής αλλά
και υπηρέτης ταυτόχρονα των µεγάλων ορεινών όγκων. Κύριε Ρόκο για όλα
αυτά τα οποία έχετε κάνει, καταρχήν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το
οποίο τιµήσατε µε την παρουσία σας, σας ευχαριστεί.
Προσωπικά αυτό γνωρίζω καλύτερα, έχω την αίσθηση ότι η µεγαλύτερη
συµβολή σας είναι κύριε Ρόκο στην ελληνική παιδεία. "Ελληνική Παιδεία"
είναι ο τίτλος του βιβλίου που γράψατε εσείς κύριε Ξανθόπουλε και νοµίζω
είναι επίκαιρος αυτές τις µέρες. Είναι το όραµά σας και η διατύπωσή του
στο χαρτί του Φ.Ε.Κ. κύριε Ρόκο, αλλά όχι και η εφαρµογή του, του
θεσµικού πλαισίου του γνωστού ως νόµου 1268 του ’82. Προσωπικά το λέω
µε συγκίνηση χάραξε τη θητεία µου. Ξεκίνησα µ’αυτόν µέσ’ στο
Πολυτεχνείο και απ’ό,τι φαίνεται τα επόµενα χρόνια που αποχωρώ
θ’αποχωρήσει και εκείνος µαζί µας.
Ο νόµος αυτός έδωσε τη δυνατότητα πανεπιστηµιακής καριέρας σε
πάρα πολλούς νέους ανθρώπους και πρέπει να αισθάνεστε περήφανος που
δώσατε αυτές τις ευκαιρίες, άνοιξε το πανεπιστήµιο.
Θεωρώ καθοριστικό το ότι έβαλε κάποιες γραµµές µέσα στις οποίες θα
έπρεπε να κινείται η ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα µας. Καθορίστηκε ο
ρόλος και η θέση του ελληνικού πανεπιστηµίου στην κοινωνία κάτι που
είναι πολύ σηµαντικό. Ακούω, το άκουσα και χθες το βράδυ, ότι έρχεται το
νέο θεσµικό πλαίσιο για εξωστρέφεια. Μα ποια περισσότερη εξωστρέφεια
δεν έδωσε στα πανεπιστήµια ο 1268 του ’82 όταν ο ίδιος ο νόµος τόλµησε
και µίλησε για κοινωνία.
Ο ενιαίος φορέας των διδασκόντων και η κατάργηση του θεσµού της
έδρας ήταν η δεύτερη ρηξικέλευθη θα έλεγα αλλαγή σε δύσκολες εποχές και
βεβαίως η αυτοδιοίκηση του ιδρύµατος απ’όλους τους φορείς της
πανεπιστηµιακής κοινότητας.
∆εν ξέρω ποιο θα είναι το νέο µοντέλο διοίκησης αλλά εκείνη ήτανε
αυτοδιοίκηση. Έγιναν λάθη, βεβαίως έγιναν λάθη. Έγιναν περιγραφές,
βεβαίως έγιναν περιγραφές στην εφαρµογή και ενδεχοµένως αυτές είναι που
πληρώνουµε σήµερα.
Τα πανεπιστήµια κατά τον 1268 του ’82 απέκτησαν συγκεκριµένη και
σαφή αποστολή. Να παράγουν και να µεταδίδουν τη γνώση µε την έρευνα
και τη διδασκαλία, για πρώτη φορά µπήκε ο όρος έρευνα, και να
καλλιεργούν τις τέχνες. ∆εν άφησε απέξω το Πολυτεχνείο το θεσµικό
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πλαίσιο. Να συντείνουν στη διαµόρφωση υπεύθυνων ανθρώπων µε
επιστηµονική, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική συνείδηση, µπήκε το
θέµα της συνείδησης, και να παρέχουν τα απαραίτητα εφόδια που
εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστηµονική και
επαγγελµατική σταδιοδροµία. Και βεβαίως δεν θα µπορούσε να το αφήσει
αυτό έξω ο Ρόκος, να συµβάλουν στην αντιµετώπιση των κοινωνικών,
πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου.
Κύριε Καλιαµπάκο µικρή η εφαρµογή αλλά είναι χαρακτηριστική
εφαρµογή το τελευταίο αυτό σηµείο, αυτό το οποίο γίνεται στο Μέτσοβο.
Και απευθύνοµαι σ’εσάς διότι ξεκίνησε βεβαίως από το ∆ηµήτρη Ρόκο αλλά
η ευθύνη αυτή τη στιγµή είναι στις πλάτες σας και είναι γερές.
Υπήρξαν ασθενή σηµεία, παραδείγµατος χάρη δεν λειτούργησε η
καθετότητα στη διδασκαλία και στην εξάσκηση µε αποτέλεσµα πολύ
γρήγορα, να φανεί να είναι πρόδηλη η έλλειψη βοηθητικού προσωπικού και
βεβαίως άτυπα εµβαλωµατικά καλύφθηκε αυτή η ανάγκη από υποψήφιους
διδάκτορες. ∆εν είµαι βέβαιος ότι αυτό ήταν σωστό ή να το πω αρνητικά
πιστεύω ότι ήταν λάθος.
Η αρχική φυσιογνωµία του θεσµικού πλαισίου του ’82 αλλοιώθηκε πολύ
γρήγορα γιατί δεν άντεξαν οι άνθρωποι να το εφαρµόσουν όπως είχε
διατυπωθεί το ’82. Το ’85 είχαµε την πρώτη µεγάλη αλλαγή η οποία άρχισε
-είναι λέξη της µόδας - άρχισε το κούρεµα του νόµου και βεβαίως θεωρώ ότι
το κεντρικότερο σηµείο το οποίο αλλοίωσε – αλλοτρίωσε την λογική του
νόµου και το πληρώνουµε αυτή τη στιγµή, ακούµε για αξιολογήσεις κ.τ.λ.,
υπήρχε η Εθνική Ακαδηµία Γραµµάτων και Επιστηµών η οποία είχε σαφή
και συγκεκριµένο ρόλο από ανθρώπους που άσπρισαν τα µαλλιά τους µέσα
στα πανεπιστήµια, επρόκειτο να γίνει δεν αφέθηκε να γίνει.
Κύριε Ρόκο είναι χρέος σας µε την πλούσια εµπειρία που έχετε, το βαθύ
δηµοκρατικό και ακαδηµαϊκό σας ήθος, να σταθείτε δίπλα στα
πανεπιστήµια. Ασφαλώς τις θέσεις σας τις έχετε διατυπώσει στο όχι και
τόσο παλιό, πρόσφατο θα έλεγα βιβλίο σας «Πριν κατά και µετά είκοσι
έτη», νοµίζω ότι αυτή τη στιγµή πρέπει να σταθείτε δίπλα στα πανεπιστήµια
µε τη γνωστή διακριτικότητα η οποία σας χαρακτηρίζει για να δούµε πως –
ποια κατ’αρχήν - και πως θα είναι η µεταλλαγή στο νέο θεσµικό πλαίσιο.
Ακούσαµε τις τελευταίες δυο τρεις ηµέρες από επίσηµα χείλη ότι την
επόµενη εβδοµάδα θα κατατεθεί το νέο θεσµικό πλαίσιο. Ακούσαµε επίσης
από επίσηµα χείλη ότι έχει προηγηθεί εννιάµηνη διαβούλευση.
Υπεύθυνα ως πρύτανης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου γνωρίζω
ότι τα τελευταία "µπούλετς" που πήραµε σχετικά µε το νόµο ήταν πέρσι το
∆εκέµβριο, τα συζητήσαµε κύριε Καλιαµπάκο γιατί ήσασταν από τα
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πρόσωπα κλειδιά στην όλη αυτή σύγκλητο, τα συζητήσαµε τότε, έκτοτε δεν
υπήρξε κάτι καινούργιο.
Η σύνοδος των πρυτάνεων τοποθετήθηκε και στο Λαύριο εκτάκτως µεσ’
το ∆εκέµβρη του '10 άλλά και στο Ναύπλιο το Μάρτη του '11 ότι αυτό το
κείµενο δεν προσφέρεται για κριτική. Θα περιµένουµε αυτό οφείλουµε να
κάνουµε µε µεγάλη υποµονή να δούµε το µετά το νόµο πλαίσιο του ’82 του
οποίου όπως είπα εµπνευστής ήσασταν εσείς κύριε Ρόκο, θα περιµένουµε να
δούµε τι µας περιµένει.
Για τους συναδέλφους εν ενεργεία που ενδεχοµένως αγωνιούν να πω ότι
το επόµενο σαββατοκύριακο έχει σύνοδο των πρυτάνεων όπου έχουµε
πληροφορηθεί ότι θα το έχουµε σαν σχέδιο και αµέσως µετά θα
επανέλθουµε στο ίδρυµα εδώ, προφανώς σε σύγκλητο µε ανοιχτή διαδικασία
προκειµένου να ακούσουµε την πολυτεχνειακή κοινότητα και να δούµε πως
θα προχωρήσουµε.
Κύριε Ρόκο, η µέρα είναι δική σας, απλώς χρησιµοποίησα την ευκαιρία
για να διατυπώσω µερικούς προβληµατισµούς. Θα ήθελα να σας
διαβεβαιώσω ότι το Ίδρυµα, η παιδεία, η χώρα σας χρειάζεται. Σας
ευχαριστούµε που είστε µαζί µας.

Καθηγητής Άγγελος Σιόλας
Πρόεδρος της Σχολής Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Κύριε Πρύτανη, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι
και αγαπητέ ∆ηµήτρη. Σαν πρόεδρος της Σχολής έχω πολύ µεγάλη χαρά και
τιµή σήµερα να χαιρετήσω την όµορφη εκδήλωση που ανέλαβε να κάνει το
Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα. Κατά συνέπεια θα µε υποστείτε λιγάκι γιατί
πρέπει να αναφέρω και µερικά στοιχεία βιογραφικά του κυρίου Ρόκου από
την τεράστια δουλειά που έχει κάνει στο ελληνικό πανεπιστήµιο.
Είναι γνωστό ότι αφιέρωσε τη ζωή του στην παιδεία, συνολικά και µόνο
στην παιδεία πρέπει να πω. Σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήµιο Αθηνών
και στην Σχολή Τοπογράφων Μηχανικών που αποφοίτησε το 1963.
Αναγορεύτηκε διδάκτορας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου 1968.
Ξεκίνησε από το 1963 ως επιµελητής του Πολυτεχνείου, απολύθηκε από την
δικτατορία και επανήλθε µετά την µεταπολίτευση. Από το 1980 ως το 1987
δίδαξε ως καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης στο
αδελφό τµήµα Τοπογράφων και ως ∆ιευθυντής φυσικά του Τοµέα
Κτηµατολογίου Φωτογραµµετρίας και Χαρτογραφίας. Από το 1983 ήταν
καθηγητής και στο Μεταπτυχιακό Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο
Πάντειο Πανεπιστήµιο.
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Από το 1987 είχαµε την χαρά να τον ξαναέχουµε στη Σχολή ως
καθηγητή και ως διευθυντή του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης µέχρι την
συνταξιοδότησή του.
Από το 1996 και ως το 2008 ήταν διευθυντής σπουδών του
∆ιεπιστηµονικού ∆ιατµηµατικού Προγράµµατος Σπουδών του Ε.Μ.Π.
«Περιβάλλον και Ανάπτυξη».
Από το 1993 Επιστηµονικός και ∆ιοικητικός Υπεύθυνος του Μετσόβιου
Κέντρου ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.∆.Ε.) του Ε.Μ.Π. για την
Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος και των Τοπικών
Ευρωπαϊκών Πολιτισµών.
Από το 2001 συνιδρυτικό µέλος και πρόεδρος του Κοινωφελούς
Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού ∆ικαίου Ίδρυµα Ανάπτυξης του Μετσόβιου
Κέντρου ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.∆.Ε.) του Ε.Μ.Π.
Από το 1980 πρακτικά δηλαδή από τότε που επέστρεψε στην ενεργό
δράση ήταν επιστηµονικός υπεύθυνος πολλών ελληνικών και διεθνών
ερευνητικών προγραµµάτων και µέλος επιστηµονικών επιτροπών και
οµάδων εργασίας.
Έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία ο κύριος Ρόκος. Μερικά θα σας
αναφέρω, είναι πολλά τα βιβλία
• "Κτηµατολόγιο και Αναδασµός - Πολιτική Γης".
• "Φυσικά ∆ιαθέσιµα,
Κτηµατολόγιο και
Ολοκληρωµένες
Αποδόσεις".
• "Αλλαγή στην Παιδεία. Παιδεία για την Αλλαγή".
• "Φωτοερµηνεία - Τηλεπισκόπηση".
• "Από την «βιώσιµη» ή «αειφόρο» στην Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη
Ανάπτυξη
• "Νόµος Πλαίσιο 1268/82 για την Ανώτατη Παιδεία. Πριν, κατά και
µετά είκοσι έτη
• "Περιβάλλον
και
Ανάπτυξη.
∆ιαλεκτικές Σχέσεις
και
∆ιεπιστηµονικές Προσεγγίσεις." (Εισαγωγή-Επιµέλεια)
και πολλά άλλα που δείχνουν το πολυσχιδές ενδιαφέρον του για την
παιδεία για τον πολιτισµό, για τη δηµοκρατία για τη χώρα.
Έχει δηµοσιεύσει πάρα πολλές επιστηµονικές εργασίες και µελέτες σε
ελληνικά και διεθνή περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και όλα αυτά τα
πανεπιστηµιακά τα οποία τα ξέρετε καλύτερα από εµένα.
Η απαρίθµηση αυτή θα πρέπει να συµπληρωθεί µε την πολιτική του
στάση, πολιτική σε εισαγωγικά, στάση και δράση ουσιαστικό κοµµάτι της
ζωής του. Την περίοδο της δικτατορίας ήταν µέλος της ∆ηµοκρατικής
Άµυνας. ∆ιετέλεσε µετά την µεταπολίτευση Γενικός Γραµµατέας και
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Αντιπρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου, Γενικός Γραµµατέας του
Υπουργείου Παιδείας και Πρόεδρος του Εθνικού Συµβουλίου Ανωτάτης
Παιδείας, Πρόεδρος της Κτηµατικής Εταιρείας του ∆ηµοσίου, Γενικός
Γραµµατέας του Υπουργείου Προεδρίας, Μέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Ιδρύµατος Ερευνών Σάκης Καράγιωργας και κάποια στιγµή
επίτιµο µέλος.
Υπήρξε ιδρυτικό µέλος και µέλος της Κεντρικής Επιτροπής του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. από το 1974. Μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
από το οποίο παραιτήθηκε το 1988. Αυτό δεν σηµαίνει ότι σταµάτησε την
πολιτική του δράση βέβαια. Ο κύριος Ρόκος, ο ∆ηµήτρης από τότε συνεχίζει
ως ανεξάρτητος διανοούµενος, την πολιτική του δράση και σκέψη.
Αν έλθω τώρα στα καθ’ηµάς πρέπει να πω ότι ο κύριος Ρόκος, υπήρξε
ένας πραγµατικός δάσκαλος, µε δέλτα κεφαλαίο.
Έντιµος στην συµπεριφορά του, ενάρετος και ειλικρινής και πρέπει να
πω και αυτό είναι που λέει αρχή άνδρα δείκνυσι σε πολύ δύσκολες
περιστάσεις πολλές φορές.
H σοβαρότητα, το ήθος, η παιδεία του συνδυασµένα µε την αγωνιστική
διάθεση, τις πράξεις και την ποιότητα της γνώµης ήταν αυτό που τον
χαρακτήρισε και τον χαρακτηρίζει όλα αυτά τα χρόνια. Μπορεί κανείς να
διαφωνήσει να συγκρουστεί µαζί του σε θέµατα παιδείας, σε θέµατα
δηµοκρατίας, σε θέµατα πολιτικής αλλά η άποψή του διατυπωµένη καθαρά
και µε επιχειρήµατα είναι πάντα σεβαστή.
Οι εκατοντάδες σπουδαστές απόφοιτοι πια του Πολυτεχνείου,
προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί έχουν µάθει από το ζεστό και ειλικρινή του
λόγο παράλληλα µε τις επιστηµονικές γνώσεις να αντιµετωπίζουν σαν
σκεπτόµενοι, µορφωµένοι, δηµοκρατικοί πολίτες τη ζωή τους τόσο την
προσωπική όσο και την επαγγελµατική.
Θα ήταν παράληψη κλείνοντας το σύντοµο αυτό χαιρετισµό να µην
αναφέρω τη µεγάλη µεταρρύθµιση στην παιδεία που βέβαια ο κύριος
Πρύτανης την τόνισε σε µεγάλο ποσοστό µε το νόµο 1268, που ανέδειξε τις
νέες δυνάµεις ενός δηµοκρατικού, παραγωγικού, σύγχρονου, δηµόσιου
πανεπιστήµιου.
Ο ∆ηµήτρης Ρόκος µε την αποφασιστική του συµβολή, σαν Γραµµατέας
του Υπουργείου Παιδείας αλλά πρέπει να πω και προηγούµενα από
Γραµµατέας του Υπουργείου Παιδείας σαν µέτοχος, συµµέτοχος στις
µεγάλες απεργίες του νόµου 815 µε την ΠΟΣ∆ΕΠ τότε και τα λοιπά στα
σπάργανα µε τις διαλέξεις του ως γραµµατέας του Τεχνικού Επιµελητηρίου
είχε προετοιµάσει σε ένα µεγάλο ποσοστό µαζί µε πολλούς άξιους
συναδέλφους το δρόµο για αυτή την αλλαγή.
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Φίλε ∆ηµήτρη από µέρους της Σχολής Αγρονόµων Τοπογράφων
Μηχανικών σου απευθύνουµε ένα πολύ µεγάλο ευχαριστώ. Πιστεύουµε ότι
θα συνεχίσεις να δουλεύεις στο ακατάστατο γραφείο σου, να βοηθάς τη
Σχολή, το ΜΕ.Κ.∆.Ε. και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σου ευχόµαστε
να είσαι καλά και να συνεχίσεις να δουλεύεις.

Αλέξανδρος Καχριµάνης
Περιφερειάρχης Ηπείρου
Κύριε Πρύτανη, κύριοι Αντιπρυτάνεις, κύριοι πρώην Πρυτάνεις, κύριοι
Καθηγητές, κύριε Ρόκο, κύριε Πρόεδρε του Κτηµατολογίου, κυρίες και
κύριοι.
Ήµουν µικρό παιδί στα Γιάννενα όταν η µάννα µου πηγαίνοντας στην
περίβλεπτο στην εκκλησία µας πέρναγε πάντα από δύο σπίτια όταν
κατεβαίναµε την λεωφόρο ∆ωδώνης. Θυµάµαι και τα σκαλοπάτια της οικίας
Ρόκου που είχε και τα µανουσάκια, µου έχουν µείνει ήµουν πολύ µικρός και
απέναντι ήταν το σπίτι του Σάτρα, αυτά τα δυο σπίτια πηγαίναµε µε την
µάνα µου η οποία φορούσε τα µετσοβίτικα τότε στα Γιάννενα και την ήξερε
όλος ο κόσµος η Βλάχα.
Μετά ήµουν φοιτητής στο Τοσίτσειο. Θυµάµαι τον αείµνηστο Ευάγγελο
Αβέρωφ ο οποίος όταν του Μπασδάνη του Αγίου που έχουµε στο Μέτσοβο
του Νεοµάρτυρος Νικολάου, ερχόταν και κάναµε την τελετή ρώταγε τον
Κλεάνθη και την Πελαγία τι κάνει ο ∆ηµήτρης, µιλάµε εποχές ’76 ’77, πάντα
ρώταγε και εγώ επειδή ήµουνα τότε στον Εξωραϊστικό Σύλλογο Μετσόβου,
έφορος ήµουν κοντά και τα άκουγα.
Το 1983 εγώ έγινα δηµοτικός σύµβουλος στο Μέτσοβο από καραµπόλα
κατά τύχη και είχαµε ένα µεγάλο πρόβληµα µε τον 998 του ’79. Θυµάµαι
την οµιλία σας στην πλατεία και είπατε ότι αν θα έχετε τους τίτλους θα
τελειώσει το θέµα. Και πράγµατι αυτό το θέµα τέλειωσε το 1990 µε τα
δικαστήρια γιατί έτσι είναι στην Ελλάδα κάποιος κάνει ένα νόµο για την
Αττική και µετά τον εφαρµόζουµε στα βουνά και µετά θέλουµε ανάπτυξη
και σας το είπα κύριε Αρβανίτη αυτό.
Και µετά είχε αρχίσει από τον µακαρίτη το Θεοχάρη, το Σακελαρίδη και
τον ∆ηµόπουλο να γίνει το κτίριο του Πολυτεχνείου στο Μέτσοβο όταν
ήµουνα εγώ φοιτητής. Το θέµα όµως το βάλατε µπροστά εσείς και θυµάµαι
το ’91 εγώ έγινα δήµαρχος στο Μέτσοβο και µου είπατε ή το κάνουµε τώρα
ή δεν θα γίνει ποτέ. Και τι είχε γίνει, το ’90 είχε παρθεί η απόφαση από τον
Άρειο Πάγο ότι οι εκτάσεις ανήκανε στο Μέτσοβο και στην λεγόµενη Χώρα
Μετσόβου τότε οπότε πλέον µπορούσαµε να περπατήσουµε και µε την
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βοήθεια όλων βάλαµε και φτιάξαµε το ΜΕ.Κ.∆.Ε. Και σας ρώτησα κύριε
καθηγητά το ’96 και µου είπατε κάνω εργοθεραπεία µου έχει µείνει µέχρι
τώρα.
Μετά εγώ είχα πει την παράταξη που κατέβηκα στην Νοµαρχία
Ιωαννίνων «Αειφόρος Ανάπτυξη» και θυµάµαι µου κάνατε τεράστια
παρατήρηση και µου είπατε πως είναι τα πράγµατα, µου στείλατε τα βιβλία,
τα διάβασα και όταν έφτιαξα τον συνδυασµό για την περιφέρεια τους είπα θ’
αλλάξουµε τον τίτλο, βέβαια πολλοί αντέδρασαν. Σας πήρα τηλέφωνο και
µου είπατε να το χρησιµοποιήσετε και το χρησιµοποίησα. ∆εν
χρησιµοποίησα όµως όλες τις αρχές σας γιατί δεν µπορούσα να τις
χρησιµοποιήσω.
Αλλά, θα πω το τελευταίο και µετά θα πω κάποια πράγµατα ακόµα. Μου
είπε η κυρία Καλογιάννη η Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου θα κάνουµε µια
διηµερίδα αλλά θέλω να ταράξουµε τα ύδατα δεν θέλω να είναι όπως είναι
τα συνηθισµένα εγώ δεν είµαι πολιτικός µου λέει εγώ είµαι τεχνοκράτης.
Της λέω θα παρακαλέσω να έχουµε πρώτο οµιλητή και να ξεκινήσουµε µε
αυτόν, τον κύριο Ρόκο. Και πράγµατι δεχθήκατε και ξεκινήσαµε και σας
πληροφορώ ότι στην αίθουσα Κάρολου Παπούλια η τελευταία οµιλία σας
τάραξε τα ύδατα στα Γιάννενα, γιατί απέδειξε ότι δεν υπάρχουν στεγανά,
απέδειξε ότι σήµερα στην εποχή την δύσκολη που είµαστε πρέπει να
συνθέτουµε και να συνθέτουµε άδολα και αυτό που συµφέρει τον τόπο.
Έτσι µπορούµε µόνο να πορευτούµε σ’αυτές τις δύσκολες εποχές και
έτσι έχουµε στηρίξει και το ΜΕ.Κ.∆.Ε. κύριε Πρύτανη όλα αυτά τα χρόνια
ως Νοµαρχιακή Αρχή Ιωαννίνων, τώρα ως Περιφέρεια και νοµίζουµε ότι
βοηθάµε τον τόπο, παρά που συνήθως το κέντρο διαχρονικά θυµάται µόνο
σε εκλογές την περιφέρεια.
Ο αγώνας όµως γίνεται και γίνεται όταν άνθρωποι όπως ο κύριος Ρόκος
έρχονται και σου λένε κάνε αυτό, αυτό θα βοηθήσει.
Θυµάµαι σας είπα µια µέρα σας βρήκα τυχαία µε την σύζυγό σας στην
οδό Αιόλου και είχα και τον πρόεδρο της εταιρείας που έχουµε στην
περιφέρεια και συζητούσαµε πως θα σπάσουµε, γιατί ο νόµος περί
αναθέσεων µελετών πολλές φορές δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα σε µας,
πολλά πράγµατα είναι απλά να τα κάνεις και σας είπα έχω τους αναδασµούς
έχουµε βγάλει τους αγρότες σας είπα από τα χωράφια. Θέλω να τελειώσω
τους αναδασµούς. Με την νοµοθεσία που υπάρχει δεν πρόκειται να
τελειώσουν ποτέ µου είπατε.
∆εν σας κρύβω ότι η απογοήτευση είναι τεράστια σε όλους εµάς που
σήµερα καλούµαστε στην αιρετή περιφέρεια να κάνουµε κάποιες δουλειές
να βοηθήσουµε τον τόπο. Όταν όµως κάποιος συζητάει µαζί σας παίρνει
θάρρος.
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Εµείς ως περιφερειακή αρχή έχουµε, και το λέω και στον κύριο
Καλιαµπάκο τώρα που ασχολείται πάνω και σε σας των πρυτανικών αρχών,
θα βοηθήσουµε όσο µπορούµε το ΜΕ.Κ.∆.Ε. γιατί έχουµε να κερδίσουµε ως
ορεινή περιοχή ευρύτερη και θέλουµε να είσαστε κοντά µας γιατί πάντα σας
αισθανόµασταν ότι µας βοηθάτε, ότι µας βγάζεται από αδιέξοδα όταν µε
όλες τις καταστάσεις νιώθαµε παραγκωνισµένοι.
∆εν είναι τυχαίο αυτό που µου είπατε, εγώ κάνω εργοθεραπεία, είναι
µεγάλη αυτή η κουβέντα γιατί πράγµατι µέσα από την δουλειά όλα
τελειώνουν και έχεις ελπίδα για αύριο.
Θέλω να πω και κάτι για µας τους ορεινούς. Οι ορεινοί και αυτό είναι
για το ΜΕ.Κ.∆.Ε. και για σας κύριε Ρόκο, βοήθησαν την Ελλάδα στις πιο
δύσκολες στιγµές. ∆εν είναι τυχαίο όταν είχε πτωχεύσει η Ελλάδα ότι έγιναν
οι πρώτοι Ολυµπιακοί Αγώνες µε τον Γιώργη τον Αβέρωφ ο οποίος δεν
καταδέχθηκε όταν πήγε ο Φιλήµων να τον πάρει να τον φέρει στην Αθήνα
να πάρει τιµές.
Ήταν όµως αυτός ο κόσµος ο οποίος ήθελε την πατρίδα και αυτή την
πατρίδα την τιµούσε όπου ήταν, είτε ήταν στην Βιέννη είτε ήταν στην
Ρωσία, είτε ήταν στην Αλεξάνδρεια. Αυτό το πράγµα που ζούµε σήµερα δεν
βλέπουµε να το έχει καταλάβει το κράτος ότι πρέπει να δώσει δύναµη σε
ανθρώπους που πιστεύουν στον τόπο.
Είπε ο πρωθυπουργός θα βγαίνουν άδειες µιας στάσης µιας ηµέρας, δεν
γίνεται αυτό το πράγµα και γιατί δεν γίνεται γιατί καθένας από εµάς που
είµαστε µέσα στο δηµόσιο όταν έρχεται ένας και µας χαλάει την ησυχία και
εκεί είναι και το πρόβληµα της κοινωνίας τον βλέπουµε εχθρό.
Μιλάµε ότι ξέρετε ακούω τον συνάδελφο ως µηχανικό, υπουργό τον
κύριο Σκανδαλίδη και λέει το καλάθι των προϊόντων των αγροτικών εκεί
ήταν που µε τσιγκλήσατε εκείνη την ηµέρα. Πως να γίνει καλάθι όταν οι
κτηνοτρόφοι µας δεν έχουν άδεια λειτουργίας.
Ζήτησα να δοθεί καιρός να νοµιµοποιηθούν αυτές οι εγκαταστάσεις, να
πάρουν ρεύµα, να έχουν αρµεχτική µηχανή, να έχουν παγολεκάνη, να είναι
το γάλα στα πλαίσια που πρέπει. Κανένας δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά.
∆ώσαµε τόσα κοινοτικά πλαίσια στήριξης και λέγαµε ότι κάναµε νέους
αγρότες και εγώ ξαφνικά ανακάλυψα ότι όλοι αυτοί έπαιρναν το πρώτο
δεκαχίλιαρο ευρώ και µετά ξαφνικά εξαφανιζόταν για να µην τους ζητήσουν
τα λεφτά πίσω.
Και εκεί πάλι συζητώντας µε τον κύριο Ρόκο µας έδωσε κατευθύνσεις,
µας είπε τι να κάνουµε.
Εγώ σας ευχαριστώ για όλα και για µας είναι τιµή, ως Ηπειρώτης, ως
Μετσοβίτης και ως Γιαννιώτης ότι ήσαστε ένας από εµάς, έτσι σας
γνωρίσαµε έτσι σας δεχόµαστε και θέλουµε να είσαστε πάντα µαζί µας και
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εγώ ως περιφερειάρχης Ηπείρου σήµερα ήλθα, πρωί - πρωί έφυγα από τα
Γιάννενα, για να τιµήσω την παρουσία σας σε όλα αυτά είτε λεγότανε
πολιτική ζωή, είτε ακαδηµαϊκή ζωή, είτε ορεινή περιοχή της Ηπείρου. Σας
ευχαριστώ πολύ.

Καθηγητής Απόστολος Αρβανίτης
Πρόεδρος του ∆.Σ. και ∆/νων Σύµβουλος της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
Ευχαριστώ κύριε Κουτσόπουλε. Τώρα εγώ είµαι έτοιµος για να κάνω
χαιρετισµό, µέσα σε ένα περιβάλλον που και ο Αλέκος Καχριµάνης πριν
έβαλε πολύ Ήπειρο. Όπως βλέπετε είµαστε πολλοί µπλεγµένοι εµείς οι
Ηπειρώτες, ο ένας δίπλα στον άλλον σε διάφορα πράγµατα µε την κοινή µας
αγάπη για τον τόπο αλλά και µε την µεγάλη αγάπη για την πατρίδα.
Σκεφτείτε πριν το 1980 ένα παιδί από την Ήπειρο που βρέθηκε στην
Θεσσαλονίκη να είναι φοιτητής, να µην του πολυαρέσει η Σχολή των
Τοπογράφων γιατί ήθελε όταν ήταν 15 ετών να γίνει δικηγόρος, να ακούει
κάποιον άνθρωπο να του λέει κάποια πράγµατα τα οποία ήταν κάπως
διαφορετικά από το να πάρεις ένα θεοδόλιχο και να πας έξω και να
µετρήσεις και αυτό συνδυασµένο µε µια άλλη εποχή. Σήµερα αισθάνοµαι
µερικές φορές έξω από τα νερά µου, αλλά όταν ήµουν 22 χρονών το 1980,
που γνώρισα τον ∆ηµήτρη τον Ρόκο µέσα από δύο παράλληλα πράγµατα,
ένα ως δάσκαλο και δεύτερο ως άνθρωπο, που µε έµαθε να συνδυάζω την
επιστηµονική προσέγγιση µε µία έντονη κοινωνική δραστηριότητα, γιατί
αυτός το έκανε στο έπακρο. Γνώρισα έναν άνθρωπο που δεν ήξερε τι θα πει
κούραση και αυτό µας έχει µείνει σε πολλούς ανθρώπους σήµερα και τον
ευχαριστούµε πολύ και γι’ αυτό.
Τότε έψαχνα να βρω ένα αντικείµενο, που θα µπορέσει να συνδυάσει τα
τεχνοκρατικά που έµαθα στα τέσσερα µέχρι τότε χρόνια στο Πολυτεχνείο
µε αυτό που ήθελα µικρός να ασχοληθώ µε την Νοµική και µε κάτι που θα
µπορούσε να βοηθήσει την χώρα για να βγει σε δρόµους ανάπτυξης, όπως
και να την πούµε.
∆υσκολεύοµαι ειλικρινά να πω δύο πράγµατα βασικά που έµαθα δίπλα
στον ∆ηµήτρη τον Ρόκο.
Θα βάλω οµοιωµατικά απόλυτα σε αυτά που είπε ο αδελφός µου ο
Γιάννης Μανιάτης στην εισήγησή του. Κάτι που επίσης µας έµαθε πολύ ο
∆ηµήτρης Ρόκος είναι να είµαστε δίπλα ο ένας στον άλλον και να
υποστηριζόµαστε σε κάθε βήµα.
Και να πω ότι σήµερα αυτό που χρειάζεται η κοινωνία και η χώρα είναι
ανθρώπους, που θέλουν να δουλεύουν και µόνο όταν δουλεύεις και παράγεις
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τότε µόνο µπορεί να αλλάξεις την κοινωνία. Έστω κι αν ισχύουν απόλυτα
αυτά που είπε ο Αλέκος Καχριµάνης πριν ότι κάτι που ξεκινάς σήµερα
µπορεί να το δεις να υλοποιείται µετά από 10 χρόνια.
Ο ∆ηµήτρης ο Ρόκος το 1980 µε έβαλε πραγµατικά στην ζωή µε όλες τις
διαστάσεις που έχει. Το 1987 όταν γύρισα από το στρατό κι αυτός έφυγε για
το Μετσόβιο ήταν η δεύτερη φορά που ένιωσα ότι έχω βουτήξει σε µια
απίστευτη θάλασσα και πρέπει να κολυµπήσω και να βγω πέρα. Γιατί
έπρεπε να συνεχίσω στο αντικείµενο του Κτηµατολογίου µε πολύ
δύσκολους όρους, γιατί µε αυτό το αντικείµενο που µας πονάει όλους και θα
ήµασταν πολύ ευτυχισµένοι αν το βρίσκαµε έτοιµο και υλοποιηµένο στην
χώρα πολλά χρόνια πριν, έπρεπε να παλέψω µε δύσκολους όρους και
δύσκολοι όροι ήταν ότι έπρεπε να κάνω κάποια πράγµατα που θα
ακολουθούν τις βασικές γραµµές που µου έµαθε ο δάσκαλος µου.
Σήµερα έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε πιστεύω ότι το
κυριότερο µάθηµα που έµαθα δίπλα στον δάσκαλο, στον καθηγητή µου,
στον άνθρωπο, στον πατριώτη µου, σε όλα αυτά που είναι για µένα ο
∆ηµήτρης Ρόκος και στον κοινωνικό αγωνιστή ότι αυτό που χρειάζεται να
έχει και που χαρακτηρίζει λίγο εµάς τους Ηπειρώτες είναι ότι η ξεροκεφαλιά
µας µερικές φορές δεν µας επιτρέπει να υποχωρούµε µπροστά στα δύσκολα.
Γι’ αυτό παλεύουµε, γι ’αυτό πιστεύω ότι στις δύσκολες συνθήκες τις
σηµερινές τα µαθήµατα, που µας έχει διδάξει και σε εµένα και στον Γιάννη
τον Μανιάτη και σε πολλούς φοιτητές του, που βρίσκονται σε κάθε σηµείο
της Ελλάδας και παλεύουν καθηµερινά και σε όλους τους ανθρώπους, που
έχει επηρεάσει απλά µε ελάχιστες κουβέντες, αποτελούν τη βάση για κάθε
ενέργεια. Πάρα πολλές φορές άνθρωποι µε βρίσκανε και µου λέγανε ότι
«άκουσα τον καθηγητή σου να µιλάει σε µια κοινωνική σε µια πολιτική
εκδήλωση και µου άλλαξε την ζωή» και χαίροµαι κάθε φορά, που άκουγα
και φοιτητές µου να λένε το ίδιο για µένα. Γιατί µε τον ∆ηµήτρη Ρόκο δεν
µπορείς όσο και να συµφωνήσεις και να διαφωνήσεις µε αυτά που λέει να
µην δεχτείς ότι αυτά που λέει τα πιστεύει απόλυτα και αυτά που λέει τα
παλεύει απόλυτα. Γιατί τέτοιοι άνθρωποι είναι εκείνοι που µπορούν να
αλλάξουν την κοινωνία. Η κοινωνία δεν αλλάζει µε την χαλάρωση, δεν
αλλάζει µε την µιζέρια. Αλλάζει µε φωτεινά µυαλά, αλλάζει µε οράµατα,
αλλάζει µε συνεχή πάλη. Και αλλάζει µε τις παρακαταθήκες που έχει στο
µυαλό ο καθένας όταν έχει δασκάλους σαν τον ∆ηµήτρη τον Ρόκο.
∆ηµήτρη ένα απίστευτο ευχαριστώ δεν λέει τίποτα, αυτό που
καταλαβαίνεις κι εσύ είναι αυτό που δεν λέγεται µε λόγια. Ευχαριστώ πολύ
για όλα και σε όλους που µπαίνουν τώρα και ξεκινάνε τη ζωή νέους
φοιτητές ή νέους συναδέλφους θέλω να πω ότι είναι πολύ δύσκολο σήµερα
να ξεκινήσεις να ξεπεράσεις προβλήµατα όταν δεν έχεις δίπλα σου έναν
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άνθρωπο σαν τον ∆ηµήτρη Ρόκο. Ευχαριστώ πάλι κύριε Κουτσόπουλε, που
µου δώσατε την ευκαιρία.

∆ιονύσιος- ∆ηµήτριος Μπαλοδήµος
Οµότιµος Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
Θέλω να απευθυνθώ στους Πρυτάνεις του Πολυτεχνείου τους παλιούς και
τον τωρινό, τον Αντιπρύτανη, τον Πρόεδρο της Σχολής, τον Περιφερειάρχη
Ηπείρου, τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ, τον Πρόεδρο του Κτηµατολογίου, το
σύνολο των φίλων που υπάρχουν σε αυτήν την αίθουσα και προφανώς σε
εσένα αγαπητέ ∆ηµήτρη.
Όταν µιλάς, αφού έχουν µιλήσει τόσο αξιόλογοι συνάδελφοι πριν από
σένα, ψάχνεις να βρεις τι θα πεις και αισθάνεσαι πως είναι κουραστικό να
λες τα ίδια ωραία λόγια, αλλά επιτρέψτε µου να πω ορισµένα λόγια για τον
∆ηµήτρη από µια άλλη σκοπιά και να αποφύγω κατόπιν αυτών τις
λεπτοµέρειες που πολύ ωραία, πολύ γλαφυρά και πολύ πραγµατικά τόνισαν
οι προηγούµενοι συνάδελφοι που µίλησαν.
Με τον ∆ηµήτρη γνωριζόµαστε απλά 52 χρόνια. Είµαστε συµφοιτητές
στο ΕΜΠ, είµαστε και φίλοι µαζί µε την Έµη, που δυστυχώς λόγω εγγονών
δεν θα είναι σήµερα µαζί µας.
Είµαστε φοιτητές, σπουδαστές όπως λέγαµε τότε στις αρχές τις
δεκαετίας του ’60 και ίσως τον ∆ηµήτρη τον ξέρω περισσότερο, χρονικά
εννοώ, απ’ όλους τους εκλεκτούς φίλους και συναδέλφους που βρίσκονται
απόψε σε αυτήν την αίθουσα.
Περάσαµε ωραία φοιτητικά χρόνια. Περάσαµε φοιτητικά χρόνια µιας
άλλης εποχής, που είχαµε πολλά ιδανικά, είχαµε πολλές ανησυχίες, η
κοινωνία ήταν διαφορετική, είχαµε πολύ λιγότερα χρήµατα, κοιτάγαµε να
επιβιώσουµε µε τις δυνάµεις µας, πραγµατικά αγωνιζόµαστε,
συνδικαλιζόµαστε µε τον ∆ηµήτρη και θυµάµαι πολλές φορές που
κουβεντιάζαµε τι θα κάνουµε στο µέλλον.
Πήγαµε εκδροµές, πήγαµε σε πολλά µέρη µαζί, ζήσαµε µαζί, τότε
γνώρισε και την Αντωνία και βγαίναµε κάποτε οι τέσσερις. Τσακωνόµαστε
λέγαµε τα διάφορά µας, είχαµε µια ευχάριστη πολύ ευχάριστη νεανική ζωή.
Τελειώσαµε το Πολυτεχνείου και τολµήσαµε να ανοίξουµε γραφείο.
Την «Αγροτοποµηχανική», αλλά γρήγορα δεν τα βγάλαµε πέρα. ∆εν είµαστε
γεννηµένοι για ελεύθερο επάγγελµα. Η Ανώτατη ∆ηµόσια Παιδεία µας
τσίγκλαγε, το ∆ηµήτρη και εµάς και ιδιαίτερα τον ∆ηµήτρη.
Ο ∆ηµήτρης άρχισε να προετοιµάζεται µεθοδικά και σωστά. Έκανε
γρήγορα, χρονικά εννοώ, για την ηλικία του, διδακτορικό µε µέντορα τον
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αείµνηστο δάσκαλο µας τον Αντρέα Σώκο. Τότε δεν πέρναγε από το µυαλό
µας να πλανηθούµε σε τέτοια επίπεδα.
Βέβαια, µετά από λίγο ήρθε η δικτατορία. Ο ∆ηµήτρης έφυγε από το
Πολυτεχνείο, τον απολύσανε. Είχαµε ζήσει µαζί αυτές τις µέρες και τις
θυµόµαστε.
Ήταν όµως µια άλλη ευτυχής συγκυρία η δηµιουργία της οικογένειας.
Μαζί µε την Αντωνία κάνανε δύο θαυµάσια παιδιά δύο εξαιρετικά παιδιά.
Τον ∆ηµήτρη και τον Βαγγέλη.
Όµως άλλαξε η εποχή, το ’74 ο ∆ηµήτρης επανέκαµψε και άρχισε τη
θητεία του την ακαδηµαϊκή, µάλλον συνέχισε τη θητεία του την
ακαδηµαϊκή, που τόσο πολύ τον τράβαγε και άρχισε µια τραµπάλα
Πολυτεχνείο – Θεσσαλονίκη – Πολυτεχνείο το ’87. Είχε ένα µικρό
διάλειµµα προς την πολιτική, µε τις Γραµµατείες του Υπουργείου Παιδείας
και Προεδρίας, αλλά ο Νόµος Πλαίσιο τον τράβηξε πάλι προς το
Πολυτεχνείο, ο Πρύτανης µας είπε πολύ ωραία και πολύ γλαφυρά τα του
νόµου, δεν θέλω να τα επαναλάβω και θέλω να σας πω πως τον είδα στο
Πολυτεχνείο από το ’87 και πέρα.
Ο ∆ηµήτρης ήταν ένα τέρας δουλειάς και είναι και ήταν αφοσιωµένος
στην δουλειά του στο Πολυτεχνείο. Έκανε πολύ σκληρή δουλειά στο
Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης που µε τους φίλους συνεργάτες του µπόρεσε
να το αναπτύξει ιδιαίτερα. Είχε συνεχή και συνεπή συµµετοχή σε όλα τα
συλλογικά όργανα της Σχολής και του Ε.Μ.Π. Πάντοτε µε άποψη, µε
επιχειρήµατα και πάντα µε γνώµονα την εξεύρεση λύσης. Το να βοηθήσει
να κυλήσουν οµαλά και σωστά τα πράγµατα.
Στα µέσα της δεκαετία του ’90 µας ήρθε το µάννα εξ ουρανού, η
θεσµοθέτηση των Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Α.Ε.Ι. Έτσι δηµιουργήθηκε
το ∆.Π.Μ.Σ. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» που έδωσε τον εαυτό του.
∆ούλεψε ιδιαίτερα, δούλεψε παραγωγικά, δούλεψε σωστά, δούλεψε µε
άλλους εκλεκτούς συναδέλφους και δηµιούργησε και δηµιούργησαν ένα
αξιόλογο πρόγραµµα, ένα ∆.Π.Μ.Σ. που πραγµατικά έχει δώσει και στο
Πολυτεχνείο και στη Σχολή.
Ο ∆ηµήτρης είναι τέρας δουλειάς. Πολλές φορές τον συναντούσα στον
δρόµο, στον διάδροµο γιατί τα εργαστήρια µας ήταν απέναντι µετά από
6ωρη διδασκαλία και µου ‘λεγε «Τέλειωσα». «Τι τέλειωσες;» 6 ώρες
συνεχούς διδασκαλίας είναι βουνό, αλλά ο ∆ηµήτρης και την άλλη Τετάρτη
τα ίδια έκανε.
Άλλα νοµίζω πως πρέπει να τονίσω µία από τις πολύ µεγάλες του
συµβολές στο Πολυτεχνείο, στην ιδιαίτερη του πατρίδα από πατέρα και
στην Ελλάδα. Tην πρωτοβουλία του να γίνει το ΜΕ.Κ.∆.Ε. Ο κ.
Περιφερειάρχης τα είπε ωραία και γλαφυρά και πραγµατικά έδωσε και τον
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τόνο της πατρίδας, είτε των Ιωαννίνων είτε του Μετσόβου. Με άοκνες
προσπάθειες µπόρεσε και κατόρθωσε να υπάρχει αυτήν την στιγµή στο
Μέτσοβο, ένα διαµάντι. Ένα πάρα πολύ ωραίο κτίριο, που δεν στέκεται εκεί
για να πέφτουν οι σοβάδες, αλλά στέκεται εκεί για να φιλοξενεί την Β΄
κατεύθυνση του Μεταπτυχιακού του «Περιβάλλοντος και Ανάπτυξη» και
όχι µόνο.
Όλα αυτά προφανώς που έγιναν δεν έγιναν χωρίς προσπάθειες. ∆εν
έγιναν χωρίς αγώνες και κυρίως έγιναν µε πάρα - πάρα πολύ δουλειά.
Πέρασαν πολλά χρόνια. Ίσως ∆ηµήτρη δεν το ΄χουµε καταλάβει ακόµα. Και
ευτυχώς είµαστε τριγύρω και µπορούµε ακόµα για λίγο ακόµη να
προσφέρουµε λίγο ή πολύ.
Στην ζωή µας δεν συµφωνούσαµε πάντα και δεν συµφωνούµε σε πολλά
πράγµατα, αλλά πάντοτε µε ηρεµία και διάλογο και µε διαφορετικές απόψεις
που είχαµε και έχουµε δύο τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες δύο τελείως
διαφορετικοί άνθρωποι που είναι φίλοι µπόρεσαν να έχουν τις περισσότερες
φορές σύγκλιση και να πάρουν τις βέλτιστες αποφάσεις. Νοµίζω αυτό είναι
πολύ υγιές και είναι αυτό που χρειάζεται ένα Πανεπιστήµιο και µία
κοινωνία.
Βέβαια, δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο και η ώρα έχει περάσει,
θέλω να µείνω στο εξής. Σήµερα υπάρχει µία περιοχή για συζήτηση που µας
τέρπει µας ξεκουράζει και τους δυο και µας ενώνει. Τι άλλο, είναι η
συζήτηση που έχουµε για τα εγγόνια µας και για τα κατορθώµατά τους.
Θέλω να τελειώσω.
Αγαπητέ ∆ηµήτρη στα δύσκολα χρόνια που ζούµε και στα δύσκολα
χρόνια που δυστυχώς έρχονται εύχοµαι το καλύτερο για εσένα, για τα
εγγόνια σου, για τα παιδιά σου, για την Αντωνία. Ευχαριστώ!

Ερατοσθένης Καψωµένος
Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
Κύριε Πρύτανη, κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,
Θέλω πρώτα απ’ όλα να συγχαρώ θερµά τους συναδέλφους του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου που είχαν την πρωτοβουλία, διερµηνεύοντας ένα
γενικότερο αίτηµα της πανεπιστηµιακής κοινότητας, να οργανώσουν τη
σηµερινή εκδήλωση τιµής στο ∆ηµήτρη Ρόκο.
Στην παρούσα ιστορική συγκυρία, όπου κυριαρχούν οι απαξίες, θεωρώ
τη δίκαιη τιµή που αποδίδεται σήµερα στον ∆ηµήτρη Ρόκο ως µια ευοίωνη
και διδακτική εξαίρεση. Άλλη τύχη επιφυλάσσει στους άξιους και
δηµιουργικούς ανθρώπους η εποχή του άγριου ανταγωνισµού και της
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µετριοκρατίας. Αντίθετα, µια κοινότητα που τιµά τις πνευµατικές της αξίες
προβάλλοντας θετικά πρότυπα στις νέες γενιές, δείχνει τη βούλησή της να
µην παραιτηθεί και τη δυνατότητά της να επιβιώσει στο µέλλον.
Όσοι γνωρίζουν την ακαδηµαϊκή και την πολιτική διαδροµή του
∆ηµήτρη Ρόκου ξέρουν ότι η ζωή και το έργο του προσφέρουν τέτοια
πρότυπα, ικανά να εµπνεύσουν και να ενεργοποιήσουν τους ανθρώπους. O
∆ηµήτρης Ρόκος ανήκει στο σπάνιο εκείνο είδος ανθρώπων που έχουν τη
δύναµη να κάνουν τα όνειρα πραγµατικότητα. ∆ιαθέτει την οξύνοια και την
τόλµη να συλλαµβάνει τις διάχυτες τάσεις και τα αιτήµατα της εποχής και
να τα µορφοποιεί σε οράµατα· την ικανότητα να εµπνέει και να συσπειρώνει
τους άλλους γύρω από αυτά τα οράµατα· τη δηµιουργική σκέψη και την
επιµονή να τα κάνει πράξη. Και ακόµη, τη γενναιοφροσύνη, να κάνει τους
άλλους συµµέτοχους στα δικά του επιτεύγµατα.
Θα επικαλεσθώ δύο χαρακτηριστικά παραδείγµατα.
Ο ∆ηµήτρης Ρόκος υπήρξε ένας από τους πρωταγωνιστές στην
αναµόρφωση της Ανώτατης εκπαίδευσης, στις αρχές της δεκαετίας του
1980, από τη θέση του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας. Και
ως ένας από τους συντάκτες του νέου Νόµου Πλαισίου, έδωσε νοµική
υπόσταση στα ώριµα αιτήµατα της πανεπιστηµιακής κοινότητας. Κατάφερε
να πείσει ότι είναι εφικτό ό,τι έµοιαζε ακατόρθωτο, να κερδίσει έτσι την
εµπιστοσύνη και την συµµετοχή των πανεπιστηµιακών, του φοιτητικού
κόσµου και της κοινωνίας και να κάνει πράξη την αλλαγή. Στη συνέχεια
υπερασπίστηκε την ορθή εφαρµογή του Νόµου, αντιπαρατέθηκε µε σθένος
στη στρεβλή εφαρµογή του και σ' όλα τα νοσηρά φαινόµενα της
µεταβατικής περιόδου. ∆εν υποχώρησε στις ιδιοτέλειες ορισµένων
πανεπιστηµιακών συντεχνιών και αποχώρησε µε αξιοπρέπεια, όταν εκτίµησε
ότι ο πολιτικός φορέας στον οποίο ανήκε απέκλινε από τις προγραµµατικές
αρχές και τις διακηρυγµένες θέσεις του.
΄Όπως γνωρίζοµε όλοι, ένα από τα µεγάλα έργα όπου πρωταγωνίστησε
ο ∆ηµήτρης Ρόκος είναι το Μετσόβιο Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας, το
ΜΕ.Κ.∆.Ε., ως σύλληψη, ως κτηριακό επίτευγµα, ως πλαίσιο συλλογικής
δράσης, και βέβαια, ως ∆ιεπιστηµονικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών
Σπουδών.
∆ύο σπουδαία πράγµατα, µεταξύ άλλων, κατάφερε εκεί ο ∆ηµήτρης
Ρόκος. Το ένα ήταν ότι µπόρεσε να συνδέσει το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο µε το περιφερειακό Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Να συνθέσει σε
συµπαγή και δραστική οµάδα τους παλαιούς και πεπειραµένους µε τους
νέους και άπειρους επιστήµονες. Να ενώσει τους πανεπιστηµιακούς µε τους
εξωπανεπιστηµιακούς ερευνητές· την ακαδηµαϊκή κοινότητα µε την τοπική
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κοινωνία. Και να τους ενορχηστρώσει όλους, σε ένα κοινό στόχο και ένα
υψηλό έργο.
Το δεύτερο και σπουδαιότερο ήταν η στόχευση και το περιεχόµενο
αυτού του έργου. Με τη δική του εµπνευσµένη καθοδήγηση, όλες οι
δραστηριότητες του ΜΕ.Κ.∆.Ε. (θεωρητική κι εφαρµοσµένη έρευνα,
µεταπτυχιακά προγράµµατα, διαπανεπιστηµιακές συνεργασίες, επιστηµονικά συνέδρια, εκδόσεις, διαγωνισµοί, υποτροφίες) είχαν και έχουν ένα
κοινό άξονα: να ερευνήσουν και ν' αναλύσουν τις συνισταµένες του
οικολογικού προβλήµατος, να καλλιεργήσουν την οικολογική συνείδηση
του κοινού, να αναπτύξουν προληπτικές και ανασχετικές δράσεις για την
αντιµετώπιση των κινδύνων από την ανατροπή της οικολογικής ισορροπίας.
Στις µέρες µας, είναι πλέον πολλοί αυτοί που µοιράζονται το οικολογικό
κριτήριο και αναπτύσσουν οικολογική δράση. Όµως, το Τµήµα των
Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. είναι – αν δεν
σφάλλω – ανάµεσα στους λίγους φορείς που έχουν αναγάγει σε
συγκροτηµένη θεωρία και ερευνητική πρακτική την ολοκληρωµένη και
αξιοβίωτη ανάπτυξη. Εµπνευστής και κύριος εκφραστής αυτής της θεωρίας,
που αντιπροσωπεύει την ελληνική απάντηση σ' ένα παγκόσµιο πρόβληµα,
είναι ο ∆ηµήτρης Ρόκος, που επί ένα τέταρτο αιώνος αντιπαρατέθηκε µε
σθένος απέναντι στο διεθνώς κυρίαρχο αλλά αδιέξοδο µοντέλο της
αντιπαλότητας προς τη φύση και της προτεραιότητας του τεχνητού έναντι
του φυσικού. Σ' αυτό τον αγώνα και σ' αυτό το στόχο παρέµεινε
προσηλωµένος µε συνέπεια ο επιστήµονας, ο δάσκαλος, ο στοχαστής
∆ηµήτρης Ρόκος, συνδέοντας την παράδοση της ισορροπίας του ανθρώπου
και του πολιτισµού µε τη φύση, που είναι ένα από τα διακριτικά γνωρίσµατα
του τοπικού πολιτισµού, µε ένα πανανθρώπινο αίτηµα της εποχής µας.
Υπερβαίνοντας τις κάθε λογής πιέσεις και αντιστάσεις µιας
κατεστηµένης τάξης και µιας αλλοτριωµένης κοινωνίας, αλλά και τον
πειρασµό µιας εύκολης συµµετοχής στην εξουσία, ο ∆ηµήτρης Ρόκος έκανε,
µε τρόπο σεµνό και ανιδιοτελή, αυτονόητη πράξη ζωής το ιδεώδες του
ακέραιου ανθρώπου.
Αγαπητέ µου ∆ηµήτρη, θέλω να δηλώσω δηµόσια, σ' αυτή την ευκαιρία
που µου δίνει η λαµπρή πρωτοβουλία των συναδέλφων σου, ότι θεωρώ µία
από τις µεγάλες διακρίσεις τις οποίες αξιώθηκα στη ζωή µου το ότι µε
συγκαταλέγεις µεταξύ των φίλων σου.

∆ηµήτρης Ρόκος:
Μια ολοκληρωµένη και αξιοβίωτη πορεία
∆ηµήτρης Αργιαλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Σας καλησπερίζω κι εγώ αγαπητοί οµότιµοι καθηγητές, καθηγητές
µας, συνάδελφοι, αγαπητέ ∆ηµήτρη, Αντωνία. Εγώ κύριε Κουµαντάκη δεν
θα τους φέρω πίσω στην γη, αλλά θα τους απογειώσω, γιατί στην
Τηλεπισκόπηση κοιτάµε την γη από ψηλά.
Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί σπουδαστές χαίροµαι ιδιαίτερα που
οι σπουδαστές είναι παρόντες γιατί την οµιλία την έχω διαµορφώσει έχοντας
και τους σπουδαστές κατά νου, πέρα από τον τιµώµενο, και όχι τους
µεγαλύτερους οι οποίοι έχουν την εµπειρία και αντιλαµβάνονται όλα αυτά
που θα αναπτύξω καλύτερα από εµένα. Η νεολαία ελπίζω ότι θα έχει ένα
όφελος και χαίροµαι που η παρουσία της είναι σηµαντική.
Αντί να σας απογειώσω όµως µε αεροπλάνα και δορυφόρους για να
δούµε τη γη από ψηλά, θα σας µεταφέρω µε ρήσεις και ρητά, στον κόσµο
των ιδεών, ένα κόσµο τον οποίο αγαπώ ιδιαίτερα και ο ∆ηµήτρης και θα
κάνουµε ένα οδοιπορικό πάνω στις ιδέες, οράµατα και πιστεύω του
συναδέλφου ∆ηµήτρη Ρόκου.

Εδώ βλέπετε τον τιµώµενο στο γραφείο του. Το γραφείο του ακατάστατο,
όπως και το δικό µου. Παρόλα αυτά, µπορούσε να βρει οτιδήποτε ήθελε,
ανά πάσα στιγµή.
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Αποφάσεις

•

Καταρχάς, αποφάσισε τι θα ήθελες να γίνεις.

•

Κατόπιν, κάνε αυτό που πρέπει ώστε να το επιτύχεις.

Προφανώς, κάποια στιγµή στη ζωή του, ο ∆ηµήτρης αποφάσισε τι ήθελε να
γίνει. Πρώτα είχε περάσει στο Φυσικό, µετά στην Σχολή µας, τους
Αγρονόµους Τοπογράφους Μηχανικούς. Έχει περάσει από διάφορες θέσεις
σε Υπουργεία κ.τλ. Έχει ασχοληθεί µε την Τηλεπισκόπηση, µε το
Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, να αναφέρω µόνο τους κύριους σταθµούς.

Όραµα

•

Μην κάνεις ασήµαντα σχέδια, δεν
κρύβουν µέσα τους αυτή τη µαγεία
που διεγείρει το πνεύµα.

•

Να κάνεις µεγάλα σχέδια, να
στοχεύεις ψηλά, να ελπίζεις και να
εργάζεσαι.

Ντάνιες Χ. Μπέρναµ

Πάντως ο ∆ηµήτρης για να έχει πετύχει είχε κάνει αυτό που έπρεπε να είχε
κάνει, είχε οράµατα, στόχευε ψηλά, ήλπιζε, εργάζονταν σκληρά.

Στόχοι

•

Ο κύριος λόγος για να βάλεις ένα
στόχο είναι γι' αυτό που βγάζει από
σένα για να τον πετύχεις.

•

Αυτό που βγάζει από σένα έχει πολύ
µεγαλύτερη αξία από αυτό που
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πετυχαίνεις.
Jim Rohn, γ. 1930, Αµερικανός
συγγραφέας αυτοβοήθειας
Χαίροµαι ιδιαίτερα διότι πολλοί από τους προλαλήσαντες ήδη τόνισαν
µερικά από αυτά τα στοιχεία. Προφανώς ο ∆ηµήτρης Ρόκος έβαζε στόχους
και βέβαια οι στόχοι που βάζουµε συµβάλουν στο να βγάλουµε από µέσα
µας κάτι ιδιαίτερο, καµιά φορά πιο σηµαντικό από αυτόν τον ίδιο τον στόχο.
Θεωρώ ότι ο ∆ηµήτρης έχει κερδίσει πολλά και στην προσωπική του
ανάπτυξη κατά την επιδίωξη των στόχων του.

Αφιερώνοµαι

•

Το πρώτο προαπαιτούµενο για την
επιτυχία είναι η ικανότητα να
αφιερώνεις τις φυσικές και
πνευµατικές σου ενέργειες σε ένα
πρόβληµα αδιάκοπα, χωρίς να
βαρεθείς.

Τόµας Έντισον, 1847-1934,
Αµερικανός Εφευρέτης
Βέβαια κανείς πρέπει να αφιερώνεται χωρίς να βαριέται, να δεσµεύεται και
όλοι θυµόµαστε τον ∆ηµήτρη Ρόκο να δουλεύει ακούραστα. Αυτά τα τόνισε
και ο συνάδελφος κ. Μπαλοδήµος, για τα εξάωρα διδασκαλίας στα
µαθήµατα που είχε αναλάβει, πολλές φορές και δύο και τρεις φορές την
εβδοµάδα.

∆έσµευση

•

Υπάρχει διαφορά ανάµεσα στο
ενδιαφέρον και στη δέσµευση. Όταν
σ’ ενδιαφέρει κάτι, το κάνεις µόνο
όταν σε βολεύει.

•

Όταν δεσµεύεσαι για κάτι, δεν
δέχεσαι δικαιολογίες, µόνο
αποτελέσµατα.
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Θυµάµαι σε τελευταίο του κείµενο το οποίο επανακυκλοφόρησε για το
περιβάλλον αναφέρεται ιδιαίτερα στη λέξη δέσµευση τουλάχιστον τέσσερις
φορές στην δεύτερη σελίδα. Τη δέσµευση, την είχε ιδιαίτερα απαίτηση για
τους άλλους, αλλά και για τον εαυτό του. ∆εσµευόταν, το είπατε πολλοί από
εσάς, σε ότι είχε να κάνει.

Τώρα

•

Αν όχι εµείς, ποιοί ;

•

Αν όχι τώρα, πότε ;

John F. Kennedy
Θυµάµαι είχε στο γραφείο του για χρόνια, µια πινακίδα µε το ΤΩΡΑ. Πάντα
επεδίωκε στο ΤΩΡΑ ότι είχε ως στόχο..

Μοίρα

•

Όταν η µοίρα µας προσφέρει ένα
λεµόνι,

•

ας προσπαθήσουµε να φτιάξουµε µε
αυτό µια λεµονάδα.

Ντέϊλ Κάρνεγκι
Ο ∆ηµήτρης θα πέρασε σίγουρα στιγµές στη ζωή του, έχω ακούσει µερικές,
ίσως και όταν ήλθε στο Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, ίσως και όταν
πρωτοπήγε στο Α.Π.Θ., ίσως και σε άλλες θέσεις, που η µοίρα του
πρόσφερε ένα µόνο λεµόνι και εκείνος προσπάθησε να δουλέψει µ’ αυτό και
να δηµιουργήσει πολλά πράγµατα.

Κερί

•

Ένας άνθρωπος, αντί να καταριέται
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και να φοβάται το σκοτάδι,

•

ας επιχειρήσει να ανάψει ένα κερί.
Ανώνυµος

Επίσης θα έλεγα, ότι σ’ αυτά τα µονοπάτια που περπάτησε ο ∆ηµήτρης και
σ’ ότι ίδρυσε, πολλές φορές όπως όλοι τονίσατε, αψηφούσε το σκοτάδι και
άναβε το κερί του. Το φως του κεριού, το οποίο απ’ ότι φαίνεται
µεταλαµπαδεύτηκε και όπως είδαµε µεταφέρεται και µέχρι σήµερα.

Επιτυχία

•

Θα πρέπει να κάνεις πολλές, πάρα
πολλές µικρές προσπάθειες, που
κανένας δεν βλέπει και δεν εκτιµά,

•

πριν κατορθώσεις κάτι αξιόλογο.

Bryan Tracy, γ. 1944, Καναδός
Συγγραφέας Αυτοβοήθειας
Προφανώς για ότι αξιόλογο έχει κάνει, όπως έχει αναφέρει και ο
συνάδελφος ∆ηµήτρης Καλιαµπάκος, θα υπήρξαν πολλές µικρές
προσπάθειες, οι οποίες δεν ήταν προφανείς και οι οποίες στο τέλος
παρήγαγαν αξιόλογα αποτελέσµατα.

Ικανότητες

•

Όταν αµφιβάλλεις για το εάν είσαι
ικανός να επιτύχεις κάτι, τότε,
σίγουρα, δεν θα το επιτύχεις.

•

Χρειάζεται να ΄χεις εµπιστοσύνη
στις ικανότητές σου και αρκετή
επιµονή για να τα βγάλεις πέρα.

Ρόζαλιν Κάρτερ
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Επιµονή

•

Η επιµονή είναι σηµαντικό στοιχείο
της επιτυχίας.

•

Μόνο αν χτυπάς την πόρτα πολλή
ώρα και πολύ δυνατά, µπορείς να
ξυπνήσεις κάποιον.

Προφανώς ο ∆ηµήτρης είχε εµπιστοσύνη στις ικανότητές του, και
αναµφίβολα είχε και ισχυρή επιµονή που είναι σηµαντικό στοιχείο της
επιτυχίας. Επιµονή είναι να χτυπάς την πόρτα πολλή ώρα και πολύ δυνατά
και οι πρυτάνεις και οι αντιπρυτάνεις γνωρίζουν πόσες φορές χτυπούσε την
πόρτα τους ή την πόρτα του προέδρου του ∆ιονύση του Μπαλοδήµου και
πολλών άλλων για να µπορέσει να περάσει το οποιοδήποτε θέµα.

Ενθουσιασµός

•

Χωρίς ενθουσιασµό, τίποτα µεγάλο
δεν συνέβη.

R.W. Emerson
Ο ∆ηµήτρης ήταν ενθουσιώδης. Χωρίς ενθουσιασµό δεν συνεπαίρνεις την
οµάδα, δεν συνεπαίρνεις την επιτροπή, δεν συνεπαίρνεις τους φοιτητές σου
και προφανώς αυτός ο γνήσιος ενθουσιασµός του ∆ηµήτρη τον βοήθησε να
επιτύχει αυτά που πέτυχε.

Αφοσίωση

•

Τη στιγµή που αφοσιώνεσαι και
ξεχνάς τους ενδοιασµούς σου,
απροσδόκητα περιστατικά,
συναντήσεις και υλική βοήθεια θα
σε στηρίξουν.

•

Η αφοσίωση και µόνο σε κάποιο
σκοπό είναι ο µαγνήτης της
συµπαράστασης.
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Ο ∆ηµήτρης είχε αφοσίωση. Και ίσως αυτή η αφοσίωση να ήταν και ο
µαγνήτης που προσέλκυε τους συναδέλφους στο να αποδεχθούν τις λύσεις
που πρότεινε.

∆ηµιουργία

•

Υπάρχουν τρία είδη ανθρώπων :
– αυτοί που κάνουν τα πράγµατα να
συµβαίνουν.
– αυτοί που παρακολουθούν τα
πράγµατα να συµβαίνουν.
– αυτοί που δεν αντιλαµβάνονται τι
συµβαίνει.

Ο ∆ηµήτρης δεν ήταν αυτός που δεν καταλάβαινε τι συµβαίνει, δεν
παρακολουθούσε τα πράγµατα αλλά έκανε τα πράγµατα να συµβαίνουν. Στα
πιο πολλά θέµατα που ασχολείτο ήτανε νοµίζω εκείνος ο οποίος έκανε τα
πράγµατα να συµβαίνουν.

Προσήλωση

•

Το µυστικό της επιτυχίας έγκειται

•

στο κατά πόσο προσηλωµένος είσαι
στο στόχο.

Μπένζαµιν Ντισραέλι

Ο ∆ηµήτρης είχε πάντα προσήλωση στους στόχους του. Το έκανε στη
προετοιµασία των προτάσεων, των δηµοσιεύσεων, των επιδιώξεων για
χρηµατοδοτήσεις, για την οργάνωση της Σχολής, του Εργαστηρίου, του
∆ιεπιστηµονικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆ΠΜΣ) του
ΕΜΠ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" και του Μετσόβιου Κέντρου
∆ιεπιστηµονικής Ερευνας (ΜΕ.Κ.∆.Ε.) του Ε.Μ.Π.
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Θάρρος

•

Η ζωή διαστέλλεται και
συστέλλεται ανάλογα µε το θάρρος
του καθενός.

Προφανώς και άλλοι τόνισαν το θάρρος του. Το θάρρος ως την µέση τιµή,
κατά την Αριστοτέλεια φιλοσοφία, µεταξύ θράσους και δειλίας. Ο
∆ηµήτρης είχε θάρρος, χτυπούσε τις πόρτες, δηµιουργούσε ενθουσιασµό,
άνοιγαν οι πόρτες.

Τόλµη

•

Ο λόγος που δεν τολµάµε δεν είναι
επειδή τα πράγµατα είναι δύσκολα.

•

∆εν τολµάµε, γι’ αυτό είναι
δύσκολα.

Όσοι δεν τολµάµε, πρέπει να καταλάβουµε ότι τα πράγµατα είναι δύσκολα
γιατί δεν τολµάµε. Αν τολµήσει κανείς όπως είπαµε, συνήθως η φύση
συναινεί και ενεργοποιούνται δυνάµεις για να γίνει η υλοποίηση. Ο
∆ηµήτρης τολµούσε και έτσι έβρισκε λύσεις.

∆υσκολίες

•

Όσο περισσότερες δυσκολίες
συναντάς, τόσο πιο εκρηκτική
γίνεται η δύναµη που πηγάζει από
µέσα σου.

Βιβεκανάντα

Χαρακτήρας

•

Το ταλέντο του ανθρώπου
αναπτύσσεται µέσα στην
αποµόνωση,
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ο χαρακτήρας του όµως
διαµορφώνεται µέσα στις τρικυµίες
της ζωής.

Βόλφγκανγκ Γκαίτε, 1749-1832,
Γερµανός Ποιητής και Φιλόσοφος
Και προφανώς έχει συναντήσει δυσκολίες, αλλά η εκρηκτική του
φυσιογνωµία όταν ήθελε πολύ να πετύχει κάτι µε ενθουσιασµό, υπερνικούσε
τα εµπόδια και έτσι οι δήθεν αντιξοότητες που ήλθαν στη ζωή του τον
βοήθησαν να διαµορφώσει και τον χαρακτήρα µε τον οποίο τον γνωρίζουµε.

Πρωτοβουλία

•

Μην προχωράς προς τα εκεί που σε
οδηγεί το µονοπάτι.

•

Πήγαινε προς τα εκεί που δεν
υπάρχει µονοπάτι και άφησε το
δικό σου χνάρι.

Ο ∆ηµήτρης δηµιούργησε το δικό του µονοπάτι και άφησε το δικό
του ίχνος, το πιο χαρακτηριστικό, µε το µεταπτυχιακό πρόγραµµα
«Περιβάλλον και Ανάπτυξη» µε τις δύο Κατευθύνσεις του στην
Αθήνα και στο Μέτσοβο, µε το ΜΕ.Κ.∆.Ε. αλλά και µε το
Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης.

Κριτική

•

Για να αποφύγεις την κριτική, µην
κάνεις τίποτε, µη λες τίποτε, µην
είσαι τίποτε.

Elbert Hubbard, 1856-1915,
Αµερικανός συγγραφέας
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∆έχτηκε πολλές φορές κριτική, αλλά ήταν άνθρωπος ο οποίος την
προκαλούσε. Και άλλοι τονίσανε ότι του άρεσε η διαλεκτική, η πειθώ, και η
υπεράσπιση σε οτιδήποτε πίστευε µε όλη τη δύναµη της ψυχής του.

Πάθος

•

Το πάθος αξίζει περισσότερο από
την απάθεια.

Ντοστογιέφσκι

Ο ∆ηµήτρης δεν µπορούσε να µένει απαθής σε αυτά που συµβαίνουν γύρω
µας. Υπερασπιζόταν µε πάθος όλες τις καταστάσεις.

Επάγγελµα

•

∆ιάλεξε ένα επάγγελµα που να σου
αρέσει και δεν θα χρειαστεί να
δουλέψεις ούτε µία µέρα στη ζωή
σου.

Κοµφούκιος

Έχω την αίσθηση ότι ο ∆ηµήτρης δεν δούλεψε και δεν κουράστηκε όπως
ένας επαγγελµατίας Το λειτούργηµα τουΠανεπιστηµιακού ∆ασκάλου,
µάλλον τον ανάπαυε, παρά τον κούραζε.

Λειτούργηµα

•

Το πιο σηµαντικό ερώτηµα για την
δουλειά δεν είναι πόσα παίρνω.

•

Το πιο σηµαντικό ερώτηµα είναι σε
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τι εξελίσσοµαι
Jim Rohn, γ. 1930, Αµερικανός
συγγραφέας αυτοβοήθειας
Και νοµίζω πράγµατι ενδιέφερε τον ∆ηµήτρη στο τι εξελισσόταν.
Τουλάχιστον εγώ έχω δει αυτή την εξέλιξη και δε µιλάω για εξέλιξη σε
βαθµίδες και σε πόστα όσο για εσωτερική εξέλιξη.

Εκπαίδευση

•

Η εκπαίδευση δεν είναι το γέµισµα
ενός κουβά, αλλά το άναµµα µιας
φλόγας.

William Butler Yeats, 1965-1939,
Ιρλανδός ποιητής

Ο ∆ηµήτρης πιστεύει ακράδαντα ότι η Εκπαίδευση είναι το άναµµα µιας
φλόγας και νοµίζω οι σπουδαστές του θα µπορούσαν να το πιστοποιήσουν
αυτό.

∆ιδασκαλία

•

Ούτε που µου πέρασε από το µυαλό
να σας µάθω κάτι.

•

Το µόνο που ήθελα ήταν να σας
κάνω να σκεφτείτε να αµφιβάλετε
και να αναζητήσετε.

Θιβετιανός δάσκαλος

Πάντα ήθελε να τσιγκλίζει τους σπουδαστές του και να τους κάνει να
αµφιβάλουν, να αναζητούν, να ψάχνουν. Αυτό είναι βασικό στοιχείο του
∆ηµήτρη ως ∆ασκάλου.
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∆ασκάλους

•

Στους γονείς οφείλοµεν το ζην,

•

στους δε διδασκάλους το ευ ζην

Μέγας Αλέξανδρος, 356-323 π.Χ.
«Στους γονείς οφείλουµεν το ζην στους δασκάλους το ευ ζην». ∆εν θα ξεχάσω
ότι από το υπόγειο που ήταν τα γραφεία µας, µέχρι στα νέα πάνω, είχε πάντα
την φωτογραφία του καθηγητή του, του Ανδρέα Σώκου. Προφανώς ο
∆ηµήτρης τιµά τους δασκάλους του.

Ευφράδεια

•

Οι µεγάλες προσωπικότητες, ως επί
το πλείστον, ήταν στην εποχή τους
οι άνθρωποι µε τη µεγαλύτερη
ευφράδεια.

Marquis de Vauvenargues,1715-1747,
Γάλλος γνωµικογράφος
Είχε ευφράδεια ο ∆ηµήτρης. Πολλές φορές ζητούσα τη γνώµη του για
κείµενα διότι είχε ευφράδεια, γνώριζε την γλώσσα άριστα, το συντακτικό,
και τη γραµµατική.

Ικανότητα

•

Είναι ωραίο να έχει ικανότητες,
αλλά το κλειδί είναι να έχεις την

•

ικανότητα να ανακαλύπτεις τις
ικανότητες των άλλων.

Elbert Hubbard, 1856-1915,
Αµερικανός συγγραφέας
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∆εν ήταν ότι είχε µόνο ικανότητες, αλλά είχε και ικανότητες ν’ ανακαλύπτει
τις ικανότητες των άλλων. Εγώ τον ευχαριστώ και για την δική µου
παρουσία στοΕ.Μ.Π., αλλά και για την παρουσία των συναδέλφων όπως της
Λείας Καραθανάση, του Πολυχρόνη Κολοκούση, του Βασίλη Ανδρώνη, της
Μίλλυς Βασιλείου, του Χρήστου Ιωσηφίδη, του Κώστα Καράντζαλου και
ένα σωρό άλλων συναδέλφων, αλλά ακόµα και της Μαρίας Αντεπλή, του
Κώστα Βαµβουκάκη, της Αθηνάς ∆οντά και να µην ξεχάσουµε και της
Μαρίας Μπεζεριάνου, αρχικά βασικό γραµµατειακό στέλεχος του
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος.

Αντιπαραθέσεις

•

Η αποτελεσµατική απόφαση δεν είναι
προϊόν συναίνεσης.

•

Αντίθετα, είναι προϊόν
αντιπαραθέσεων, διαφωνιών και
εξαντλητικής εξέτασης
εναλλακτικών λύσεων.

Peter Drucker, 1909–2005,
Αυστριακός γκουρού του Management

Πολλοί τόνισαν την στάση του αυτή και γνωρίζουµε ότι στο λεωφορείο που
πήγαιναν οι µεταπτυχιακοί φοιτητές στο Μέτσοβο για να παρουσιάσουν τις
εργασίες τους, τους προκαλούσε σε αντιπαραθέσεις µαζί µε τους
συναδέλφους του, τον ∆ηµήτρη Καλιαµπάκο και τον Κίµωνα Χατζηµπίρο,
µεταξύ της βιώσιµης, αειφόρου και ολοκληρωµένης αξιοβίωτης ανάπτυξης.
Προφανώς αυτό είναι χαρακτηριστικό ενός ∆ασκάλου που θέλει οι φοιτητές
του, να δηµιουργούν από µόνοι τους τις πεποιθήσεις τους για τα πράγµατα.

Έρωτας

•

Ο έρωτας που βάσανα µοιράζει

•

Ο έρωτας που παραµύθια πλάθει
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•

Άρπαξε την ψυχή µου και την
τράνταξε.

Σαπφώ

Προφανώς κάποια στιγµή, όπως είπατε κύριε Μπαλοδήµο, στα
πανεπιστηµιακά χρόνια ήλθε, και ο έρωτας της ζωής του. Υποψιάζοµαι ότι η
Αντωνία, του έχει µεταδώσει πολλά χαρακτηριστικά από την
προσωπικότητά της ως γυναίκα (ευαισθησία , αµβρότητα, κ.λπ.).

Εγκράτεια

•

Οι περισσότεροι στους θεούς για
την υγεία προσεύχονται,

•

αλλά τα αντίθετα προς αυτήν,
κάνουν.

(∆ιογένης)

Ο ∆ηµήτρης είναι εγκρατής, αντίθετα µε εµένα. ∆εν θα ξεχάσω µετά από τις
διπλωµατικές εργασίες που οι φοιτητές κερνούσαν γλυκά ότι ο ∆ηµήτρης
έτρωγε µόνο ένα µικρό πορτοκαλάκι από το ψυγείο. Ναι γνωρίζω ότι έχει
µερικές αδυναµίες για το Κρητικό γαµοπίλαφο και για τις πίτες της µητέρας
του και αυτές από το Μέτσοβο, αλλά αυτά είναι µια εξαίρεση.

Πολιτική

•

Αυτοί που καθιστούν την ειρηνική αλλαγή αδύνατη,

•

θα κάνουν τη βίαιη ανατροπή αναπόφευκτη.

Τζων Κέννεντυ, 1917-1963, Αµερικανός Πρόεδρος
[1960-1963]
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Πολιτική

•

Με κακούς νόµους και καλούς δηµόσιους
λειτουργούς, είναι ακόµα δυνατόν να κυβερνήσεις.

•

Με κακούς δηµόσιους λειτουργούς όµως, ούτε οι
καλύτεροι νόµοι δεν µπορούν να βοηθήσουν.

Όττο Φον Μπίσµαρκ, 1815-1898, Γερµανός Καγκελάριος
Με την πολιτική δεν έχω εµπειρία, αλλά πιστεύω ότι, ο ∆ηµήτρης σίγουρα
θα συµφωνούσε µε αυτό εδώ και µου το έχει θέσει και εµένα και το έχει
τονίσει και το έχει δείξει έµπρακτα µε την ζωή του, για τους καλούς
δηµόσιους λειτουργούς.

Εκτίµηση

•

Συνήθως εκτιµούµε κάποιον όταν
δοκιµάζουµε να κάνουµε τη δουλειά
του.

William Feather
Εµείς που µείναµε τώρα και που αναλάβαµε κάποιες ευθύνες, -δεν είµαστε
µόνοι, αλλά είσαι και εσύ παρών,- καταλαβαίνουµε τώρα περισσότερο την
ευθύνη που είχες εσύ τότε και το εκτιµούµε πολύ και σε ευχαριστούµε.

Φυτεύω

•

Κάποιος κάθεται στη σκιά σήµερα,
επειδή κάποιος άλλος

•

φύτεψε ένα δέντρο πολλά χρόνια πριν.

Warren Buffett,γ. 1930,Αµερικανός
επενδυτής
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Είναι γεγονός, ότι «φύτεψε αρκετά δένδρα» στο Εργαστήριο
Τηλεπισκόπησης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Μεταπτυχιακό
Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» αλλά και στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο στη Θεσσαλονίκη στο Τοµέα Κτηµατολογίου και τον
ευχαριστούµε γι’ αυτό.

Καλοί Τρόποι

•

Καλοί τρόποι είναι η συµφιλίωση
της µεγάλης ιδέας που έχουµε για
τον εαυτό µας µε τη µικρή ιδέα που
έχουµε για τους άλλους.

Mark Twain,1835-1910,Αµερικανός συγγραφέας

Χαµόγελο

•

Το γέλιο είναι η συντοµότερη απόσταση ανάµεσα
σε δυο ανθρώπους.

Τον ευχαριστώ για τους καλούς τρόπους, για το χαµόγελο, που πολλές
φορές µας πρόσφερε στο Εργαστήριο. Να χαιρόµαστε να συζητάµε µαζί.

Κατανόηση
• Αν σταθούµε σε µια κορυφή και
παρατηρήσουµε το τοπίο
κατανοώντας τους άλλους οι οποίοι
το παρατηρούν από διαφορετική
οπτική γωνία –και κατά συνέπεια
βλέπουν ένα διαφορετικό τοπίο,

• τότε θα συνειδητοποιήσουµε ότι δεν
έχουµε πρόσβαση στον πλούτο της
ζωής παρά µόνον
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• αν µοιραζόµαστε διαφορετικές
πραγµατικότητες και

• αν αναγνωρίσουµε την αξία των
κριτηρίων των άλλων.
Λιζ Γκριν

Ο ∆ηµήτρης Καλιαµπάκος επίσης το τόνισε αυτό, ότι δηλαδή κάποιος, όσο
ωριµάζει, µπορεί να µοιράζετε διαφορετικές πραγµατικότητες και να
αναγνωρίζει την αξία των κριτηρίων των άλλων. Και νοµίζω και µε αυτή
την έκφραση και έννοια, εγώ θα χαιρόµουν ιδιαίτερα και άλλοι συνάδελφοι
από τη Σχολή, το είχαν πληροφορηθεί έγκαιρα και είχαν µεγαλύτερη
παρουσία. Θα πρέπει να έχουµε τη γενναιοδωρία να παραµερίζουµε λίγο το
εγώ µας και να σεβόµαστε τα κριτήρια των άλλων και ας µη συνάδουν αυτά
εκατό τοις εκατό µε τα δικά µας.

∆ιαδροµή

•

Μπορεί να µην πήγα εκεί που
σκόπευα να πάω,

•

Αλλά νοµίζω ότι κατέληξα εκεί
όπου ήθελα να είµαι.

Ανταµς Ντάγκλας

∆εν ξέρω αν πήγε εκεί που ήθελε ο ∆ηµήτρης. Έχω την αίσθηση ότι είναι
ευτυχισµένος µε την κατάληξη, µ’ αυτό που δηµιούργησε, το κρίνω από την
έκφραση του προσώπου του, από αυτό που εκπέµπει, από την αύρα του.

Πορεία

•

Θα ήταν το παιδάκι που ήσουνα
κάποτε υπερήφανο για τον ενήλικο
που έγινες ;
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Θεωρώ ότι η απάντηση στο ερώτηµα αυτό είναι απόλυτη.

Γερνάει

•

Κανείς δεν γερνάει όσο αναζητεί
κάτι.

Jean Rostand, 1894-1977, Γάλλος
επιστήµονας και φιλόσοφος

Ο ∆ηµήτρης δεν γερνάει, αλλά συνεχίζει τα µαθήµατα, συνεχίζει τις
δραστηριότητες και δεν είναι ο µόνος. Οι περισσότεροι Οµότιµοι Καθηγητές
µας εδώ, είναι όλοι απασχοληµένοι σε διάφορες δραστηριότητες. Ακούσαµε
νωρίτερα τον κύριο Κουµαντάκη που συνεχίζει να ασχολείται µε τις
κατολισθήσεις και τον κύριο Μπαλοδήµο που συνεχίζει µε τις
δραστηριότητές του στα µεταπτυχιακά και όχι µόνο.
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Θάνατος

•

Οι γονείς µας είναι ταυτόχρονα
πραγµατικά πρόσωπα του
εξωτερικού κόσµου και συµβολικά
πρόσωπα της ψυχής.

Λιζ Γκριν
Εύχοµαι η συµβολική αναπαράσταση των αγαπητών του προσώπων να τον
αναπαύει.
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Εγγόνια

•

Υπάρχουν τρία στάδια στη ζωή ενός
ανθρώπου :

–
–
–

Πιστεύει στον Αι Βασίλη,
∆εν πιστεύει στον Αι Βασίλη,
Είναι ο Αι Βασίλης.

Εύχοµαι ∆ηµήτρη να έχεις πολλές ευκαιρίες να παίξεις τον Αϊ Βασίλη µε τα
εγγονάκια σου.
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Περίπατος στη Φύση

•

Όλες οι προσπάθειες στην
διαπαιδαγώγηση θα είναι µάταιες,

•

µέχρι που θα µάθετε τα παιδιά ν'
αγαπούν τα πουλιά, τα λιβάδια και
τα λουλούδια.

Βεβαίως και στην διακήρυξη για το περιβάλλον τονίζεις την σηµασία της
φύσης αλλά χαίροµαι ιδιαίτερα που σε αυτή την εικόνα σας δείχνει µε τον
Ιάσονα να βγαίνετε βόλτα στη φύση και διαπιστώνω ότι το µυστικό της
διαπαιδαγώγησης για τη φύση το βιώνεις στην πράξη.
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Παιδιά

•

Αξίζει να σεβαστείς τους πόνους του
παιδιού, ακόµη και αν η αιτία τους
δεν είναι παρά η ασήµαντη απώλεια
µιας τόσης δα πετρούλας.

•

Να υπολογίζεις τις επιθυµίες του,
ακόµη και αν θέλει να βγει έξω στο
κρύο χωρίς παλτό και να λύνεις τις
απορίες του ακόµη και τις πιο
παράξενες.

Γιανούζ Κορσζακ
Αξίζει να σεβαστείς τους πόνους του παιδιού ακόµη και αν η αιτία τους δεν
είναι παρά η ασήµαντη απώλεια µιας τόσης δα πετρούλας. Σας παρακαλώ
µην του πετάξετε τίποτα, τα αγαπάει όλα αυτά που έχει: Όλα τα µικρά µικρά πραγµατάκια από οποιαδήποτε συλλογή του. Είναι το παιδί µέσα µας
και δεν θέλουµε να χάσουµε τίποτα και εγώ πρώτος.

Imagine
John Lennon

•

Imagine all the people
Living life in peace

•

Imagine all the people
Sharing all the world
You may say that I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one

Το Imagine το βρήκα τελευταία στιγµή. Προχθές µου ήλθε η ιδέα. Αλλά
µετά το ξαναθυµήθηκα µετά τη διακήρυξη που µου έστειλες ∆ηµήτρη.
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Imagine all the people living life in peace Imagine all the people Sharing all
the world. Νοµίζω είναι άκρως σχετικό µε τα πιστεύω του ∆ηµήτρη.

My Way
Frank Sinatra
•

I've lived a life that's full
I traveled each and ev'ry highway
And more, much more than this, I did it
my way

•

I faced it all and I stood tall and did it
my way

•

For what is a man, what has he got?
If not himself, then he has naught

•

To say the things he truly feels

•

and not the words of one who kneels

•

The record shows I took the blows and
did it my way!

•

Yes, it was my way

Έχω την πεποίθηση ότι ο ∆ηµήτρης «did it his way». ∆εν νοµίζω αν ζούσε
την ζωή του απ’ την αρχή να την διαµόρφωνε διαφορετικά.
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Αδυναµία πλήρους παρουσίασης

•

Ο καθένας βλέπει αυτό που
φαίνεσαι.

•

Λίγοι καταλαβαίνουν αυτό που
είσαι.

Νικολό Μακιαβέλι,1469-1527,Ιταλός
πολιτικός φιλόσοφος
Τώρα πόσο καλή θα µπορούσε να ήταν, πόσο αντικειµενική η παρουσία µου
για τον συνάδελφο ∆ηµήτρη Ρόκο. ∆εν είναι εύκολο να είναι κανείς
αντικειµενικός.
Η λεγόµενη ετερογνωσία, το να γνωρίζει κανείς τους άλλους, εξαρτάται από
τον βαθµό της αυτογνωσίας του. Ο υποφαινόµενος, έχει µια κάποια αλλά όχι
πλήρη αυτογνωσία. Άρα και η ετερογνωσία που µπορώ να έχω – δηλαδή η
γνώση µου για τον τιµώµενο είναι περιορισµένη.
Ο καθένας βλέπει αυτό που φαίνεσαι, λίγοι καταλαβαίνουν αυτό που είσαι.
Οι περισσότεροι άνθρωποι είµαστε κάτι, δείχνουµε κάτι άλλο, άλλο
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καταλαβαίνουν οι άλλοι για µας. Συνεπώς σπάνια καταλαβαίνουµε σωστά
τον άλλο.

Αδυναµία πλήρους παρουσίασης

•

Όποιος δεν µπορεί να καταλάβει τη
σιωπή σου,

•

δεν µπορεί να καταλάβει ούτε τα
λόγια σου.

J.R.R. Tolkien, 1892-1973, Άγγλος
συγγραφέας (Lord of the Ring)
Προφανώς µόνον η µητέρα του, η σύζυγος του και οι γιοι του µπορούν να
καταλάβουν τη σιωπή του. Για µένα δεν ήταν εύκολο. Πόσο µάλλον να
καταλάβω και τα λόγια του.

Αδυναµία πλήρους παρουσίασης

•

Όλα όσα βλέπουµε είναι η σκιά που ρίχνουν
αυτά που δεν βλέπουµε.

Martin Luther King, 1929-1968,
Αφροαµερικανός ηγέτης
Και αν αυτό ισχύει ότι όσα βλέπουµε είναι η σκιά που ρίχνουν αυτά που δεν
βλέπουµε, ίσως να µην σας παρουσίασα παρά µόνο την σκιά του ∆ηµήτρη.

Αδυναµία πλήρους παρουσίασης

•

∆εν βλέπουµε καθαρά παρά µόνο µε τα µάτια της
καρδιάς.

•

Το ουσιαστικό είναι αόρατο στο µάτι.

Αντουάν Ντε Σεντ Εξιπερί
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∆εν βλέπουµε καθαρά παρά µόνο µε τα µάτια της καρδιάς. Εγώ είµαι µαθητής
σ’ αυτό το θέµα. Τα µάτια της καρδιάς µου δεν είναι ολάνοιχτα, συνεπώς
και αυτό δηµιουργεί ένα περιορισµό.

Αδυναµία πλήρους παρουσίασης

•

Σε κάθε ανθρώπινη σχέση, δεν
υπάρχουν µόνο δύο άτοµα αλλά
τέσσερα.

•

Το συνειδητό εγώ του ενός κι εκείνο
του άλλου δείχνουν να συµµετέχουν
στη σχέση, αλλά δεν πρέπει να
ξεχνάµε τα δύο άλλα εγώ που
κρύβουν µέσα τους.

Λιζ Γκριν
Αν το δούµε και ψυχολογικά ο καθένας µας αποτελείται από το εγώ και το
υποσυνείδητο και τούτη η θεώρηση δηµιουργεί σύγχυση στην κατανόηση
του άλλου και του εαυτού µας και γίνεται πιο δύσκολη η παρουσίαση του
τιµώµενου.

Αδυναµία πλήρους παρουσίασης

•

Πιστεύετε ότι αυτά ήταν λέξεις,
αυτές οι κάθετες γραµµές αυτές οι
καµπύλες, οι γωνίες, τα σηµεία;

•

Όχι, δεν είναι οι λέξεις αυτά, οι
σηµαντικές λέξεις βρίσκονται µες
στη γη και στη θάλασσα,
βρίσκονται στον αέρα, βρίσκονται
µέσα σας.

Γουόλτ Γουίτµαν
∆εν είναι οι λέξεις και εκφράσεις που ακούστηκαν η ουσία του ∆ηµήτρη
Ρόκου. Οι σηµαντικές λέξεις βρίσκονται µέσα στη γη και στη θάλασσα,
βρίσκονται µέσα στον αέρα, βρίσκονται µέσα σας. Για τον ∆ηµήτρη Ρόκο
δεν χρειαζόταν να ακούσετε τη δική µου παρουσίαση. Ο καθένας στην
καρδιά του µε τον τρόπο του έχει µια αποτύπωση στον ψυχισµό του απ’
αυτό που του άφησε. Και αυτό είναι το βασικό.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

∆ηµήτρης Ρόκος, Ευχαριστίες

∆εν φανταζόµουνα ποτέ ότι θα γινόταν κάτι σαν αυτό. Είδα ανθρώπους που
σέβοµαι και εκτιµώ που ήρθαν και µίλησαν για µένα και είπαν πράγµατα
υπερβολικά, τα οποία θα ζήλευα και θα ήθελα να µπορούσα σήµερα να τα
πω και εγώ γι’ αυτούς. Πράγµατα από καρδιάς, πράγµατα για ανθρώπους
που έζησα περίπου 50 χρόνια µαζί τους και µε τους οποίους πολύ συχνά
συγκρούστηκα. Με τον ∆ηµήτρη Αργιαλά όταν ήλθε από την Αµερική
συγκρούστηκα. Με την Μαρία Αντεπλή συγκρούστηκα στην αρχή. Με τον
Κωστή Κουτσόπουλο επίσης και µε τον Κίµωνα Χατζηµπίρο. Με τον
Κίµωνα µαλώσαµε σε επτά συνέδρια του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. στο
πούλµαν για το Μέτσοβο. Θέλω να πω εδώ για να τελειώσω, γιατί δεν
µπορώ -πρώτη φορά- να µιλήσω, ότι χωρίς τα παιδιά µε τα οποία δουλέψαµε
µαζί, χωρίς τα µέλη της Ε.∆.Ε. του µεταπτυχιακού µας, της Επιστηµονικής
Επιτροπής του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. και του Εργαστηρίου
Τηλεπισκόπησης του Πολυτεχνείου µας, χωρίς τον Κωστή Κουτσόπουλο,
τον ∆ιονύση Μπαλοδήµο (50 χρόνια µαζί), τον ∆ηµήτρη Καλιαµπάκο, τον
Κώστα Καγκαράκη τον οποίον δυστυχώς πολύ καιρό έχουµε να δούµε και
τους συντρόφους µου από το Πανεπιστήµιο των Ιωαννίνων, τον Ερατοσθένη
Καψωµένο και τον Παναγιώτη Νούτσο, τίποτε δεν θα είχα καταφέρει µόνος
µου. Γι΄ αυτό προσκυνώ τη συλλογικότητα και την οµαδική δουλειά. Κάτι
που δεν το είπατε θα το πω εγώ. Από το 1985 (στο οποίο τιµήσαµε τον
αξέχαστο δάσκαλο κι αγωνιστή Σάκη Καράγιωργα) και µετά, κάθε τρία
χρόνια µέχρι πριν λίγο, κάναµε 7 συνέδρια για τα Προβλήµατα του
Σοσιαλισµού µε τον τοµέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Έξι
στα Χανιά και ένα κάναµε εδώ στο Πολυτεχνείο. Σ’ αυτό ήταν ο Πάµπλο,
ένας ευγενής ευπατρίδης διανοούµενος κι επαναστάτης, δεν ξέρω αν τον
ξέρετε. Ήταν κάποτε ο Γραµµατέας της 4ης ∆ιεθνούς. Είχαµε καλέσει και
τον Θεοδόση Τάσιο. Μου λέει τι να κάνω εγώ για τα προβλήµατα του
Σοσιαλισµού και του είπα έλα να δεις τι ωραία και δηµιουργικά που
διαλεγόµαστε µε σεβασµό στην διαφορετική άποψη και ειλικρινή διάθεση
σύνθεσης. Ήρθε, έκανε µια εξαιρετική εισήγηση και µετά, σε µια στιγµή,
τον είδα γονατιστό να κάθεται δίπλα στον Πάµπλο και να του λέει,
“δάσκαλε” και δεν είχα µαζί µου τον Πολ Κολοκούση, ο οποίος είναι ο
δάσκαλός µας στην τεχνολογία, να αποτυπώσει αυτή την όµορφη στιγµή.
Θα βλέπαµε έναν εξαίρετο δάσκαλο και υπεύθυνο και συνειδητό
συντηρητικό πολίτη να απευθύνεται έτσι στον ηγέτη, κάποτε, της διαρκούς
επανάστασης. Θέλω τελειώνοντας να πω ότι χωρίς τον Κουτσόπουλο, τον
Καγκαράκη, τον Καλιαµπάκο, τη Λεία, τον Αργιαλά, την Έφη, τη Μίλλυ,
τον Βασίλη, τον Βάιο, τον Πολ, τον Ιωσηφίδη, την Φιλιππάκη, τη ∆ήµητρα,
τη Στέλλα, κι όσους αθέλητα θα παραλείψω, τους µεταπτυχιακούς και
προπτυχιακούς σπουδαστές που βλέπω, τον Γιάννη Παπαµαύρο που ήταν
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στα ξεκινήµατά µας στο υπόγειο Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης κι ακόµα,
την Έλυα, τη Ναταλί, την Αγγελική, χωρίς όλους αυτούς τους συναδέλφους,
δεν θα έκανα τίποτα απολύτως. Και θέλω να τελειώσω µε ένα αστείο. Χθες
το πρωί χάλασε ο υπολογιστής. Τα παιδιά είπαν θα πάρουµε τον Πολ. Ο Πολ
κάνει από µακριά µε τηλε-τηλεπληροφορική τη διάγνωση, λέει ποιος από
κάτω ξέρει καλύτερα τα κατσαβίδια, λέει η Αγγελική και η Έλυα, η Ναταλί.
Πάει η Ναταλί διορθώνει τον υπολογιστή σε τέσσερα λεπτά σταµατάει πάλι
ο υπολογιστής. Είχα πει λίγο πριν στα παιδιά, ότι όταν καµιά φορά στο
Εργαστήριο χάλαγαν τα µηχανήµατα, τους έδινα µια κλωτσιά και έπαιρναν
µπροστά. Έλεγε τότε ο Πολ “µα που το ξέρατε;”, τίποτα δεν ήξερα. Απλώς
είναι αυτό το εκρηκτικό θέλω να τελειώσουµε τη δουλειά και θα την
τελειώσουµε. Μόλις λοιπόν έγινε αυτή η ιστορία δίνω δύο κλωτσιές στον
υπολογιστή και δούλεψε ως το µεσηµέρι. ∆ούλεψε! Λοιπόν σας ευχαριστώ
όλους. Και τον Γιάννη Κουµαντάκη, ο οποίος έκανε την δουλειά αυτή που
έχει θεωρία και πράξη για το Μέτσοβο. Και θέλω να πω δυο λόγια και για
τα παιδιά στο ΜΕ.Κ.∆.Ε. από το Μέτσοβο. Τον Μάριο Κοφινά, που θα
θυµάται ο ∆ηµήτρης Καλιαµπάκος και ο Κωστής Κουτσόπουλος πόσο
επιφυλακτικός ήµουν στην αρχή απέναντί του, ενώ όταν πραγµατικά σε λίγο
διαπίστωσα πόσο πολύτιµος, πρόθυµος και ικανός είναι, το αναγνώρισα
αµέσως και είναι µέχρι σήµερα ο Μάριος, κι εύχοµαι για πολύ καιρό, ο
στυλοβάτης µας στο Μέτσοβο. Θέλω να πω δηλαδή και µ’ αυτό καταλήγω,
το συµπέρασµά µου απ’ αυτό το σύντοµό µας πέρασµα που κάνουµε στις
γεωλογικές περιόδους (όπως λέει ο Γιάννης), αυτό που µου µένει είναι ότι η
δύναµη της συλλογικότητας και της ανυπόκριτης δηµιουργικής
διαβούλευσης και σύνθεσης, ιδεών, θεωρίας και πράξης είναι η λύση. Και το
παράδειγµα. Τέλος δεν ξεχνώ τον Κώστα Βαµβουκάκη, την Αθηνά ∆οντά
και την Μαρία Μπεζεριάνου που από την πρώτη µέρα στήριξε το
Μεταπτυχιακό µας. Και βέβαια δεν ξεχνώ τον Βαγγέλη και τον ∆ηµήτρη και
την για πενήντα περίπου χρόνια σύντροφό µου, την Αντωνία. Σας ευχαριστώ
πολύ από καρδιάς για την ευγένειά σας να είστε σήµερα εδώ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ

Εγκλωβισµένες Κοινωνίες και Αυτοκρατορία της Αγοράς.
Η Αποτυχία της Αστικής ∆ηµοκρατίας
Θεµιστοκλής Ξανθόπουλος, Οµότιµος Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Πρώην Πρύτανης Ε.Μ.Π.

Ευχαριστώ τον τιµώµενο συνάδελφο ∆ηµήτρη Ρόκο για τη συµµετοχή
µου στη σηµερινή εκδήλωση. Με την πείρα µισού σχεδόν αιώνα στα
πανεπιστηµιακά, τεχνολογικά, διοικητικά και πολιτικά δρώµενα διακρίνω
κατ’ αρχήν το προφανές, όπως αναλυτικά και γλαφυρά παρουσιάστηκε από
τους οµιλητές κατά τη διάρκεια των χαιρετισµών: Την ουσιαστική
προσφορά του ∆ηµήτρη Ρόκου στη διδασκαλία και την έρευνα, όχι µόνο στο
πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών αλλά και στο πρωτοποριακό, για την
εποχή που το συνέλαβε, ∆ιεπιστηµονικό – ∆ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό
Πρόγραµµα, «Περιβάλλον και Ανάπτυξη». Ο όγκος και η ποιότητα της
δουλειάς του στο πρόγραµµα αυτό, η τεκµηρίωση της πρότασής του για τη
µετάβαση από τη «βιώσιµη ή αειφόρο» στην «αξιοβίωτη ολοκληρωµένη
ανάπτυξη», συµβάλλουν προς την ορθολογική διέξοδο σωτηρίας και
απαλλαγής των κοινωνιών µας από τον παρανοϊκό δρόµο της
καταστροφικής για τον άνθρωπο και το περιβάλλον του άπληστης,
αλαζονικής και κερδοσκοπικής διόγκωσης των άχρηστων ή και επιζήµιων
καταναλωτικών και επιδεικτικών προϊόντων.
Οφείλω όµως να επισηµάνω ένα ιδιαίτερο ανθρώπινο χαρακτηριστικό
του ∆ηµήτρη Ρόκου, που τον οδήγησε σε µια ωραία, διορατική αλλά και
ασυνήθιστη για τους περισσότερους ανθρώπους επιλογή: Την αποχή από
θέσεις της κοινωνικοπολιτικής εξουσίας. Ενώ είχε κατακτήσει µε τους
αγώνες του υψηλή θέση στα πολιτικά µας δρώµενα της δεκαετίας του ’70,
δε συµβιβάστηκε µε το δόγµα «πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού».
∆οκίµασε µία πρώτη φορά την κυβερνητική εξουσία και προσέφερε
ουσιαστικά στη νέα θεσµοθέτηση της Πανεπιστηµιακής Παιδείας. ∆εν
παρασύρθηκε όµως από το ακαταµάχητο για τους πολλούς δέλεαρ της
πολιτικής εξουσίας και αποστασιοποιήθηκε στη συνέχεια της ζωής του από
αυτήν.
Ζώντας σήµερα την παγκόσµια παρακµή και υποταγή των κοσµικών
εξουσιών στην παγκόσµια αυτοκρατορία της αγοράς, ξεχωρίζω τον άνθρωπο
∆ηµήτρη Ρόκο για το σθένος αυτής της απόρριψης. Η στάση του προς την
εξουσία είναι ίσως και το κύριο µήνυµά του προς τους νεότερους για τη
δηµιουργία µιας νέας, ουσιαστικά συµµετοχικής και χωρίς εξουσιαστικά
εξογκώµατα, δηµοκρατίας.
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Οι καπιταλιστικές κοινωνίες των αστικών µας δηµοκρατιών
υποτάσσονται βαθύτερα και εγκλωβίζονται ευκολότερα στην αυτοκρατορία
της αγοράς υπό καθεστώς οικονοµικής κρίσης. Την έχουν βέβαια
δηµιουργήσει µεθοδικά και από βάθος χρόνου οι παγκόσµιοι ιερείς της,
αξιοποιώντας και τις αδυναµίες, την κοντόφθαλµη πολιτική ή και την ανοχή
των εκάστοτε κοσµικών εξουσιών. Ζούµε τη βύθιση των κοινωνικοοικονοµικών δεδοµένων και στη δική µας χώρα, ιδιαίτερα οδυνηρή για τη νέα
γενιά. Αναγνωρίζουµε την άµεση ή έµµεση ευθύνη για το δραµατικό
οικονοµικό και ταξικό πισωγύρισµα όσων είχαµε κατά καιρούς σηµαντικές
θέσεις στο εκπαιδευτικό και διοικητικό µας σύστηµα και διαπιστώνουµε ότι
η µακρόχρονη ενδοτικότητα της αστικής µας τάξης στις πιέσεις και τις
σειρήνες της αγοράς συρρίκνωσε τα φυλετικά µας προτερήµατα και
διόγκωσε τα ελαττώµατα. Οφείλουµε λοιπόν να αναθεωρήσουµε επιτέλους
ορισµένα κοινωνικοπολιτικά πιστεύω µας.
Εστιάζοντας στο φλέγον πρόβληµα των 110.000 συναδέλφων µηχανικών-µελών του ΤΕΕ, διαπιστώνουµε ότι καταργούνται µε εντολές του
διεθνούς οικονοµικού ιερατείου όλα τα κατώτατα όρια των αµοιβών και
αγνοείται προκλητικά ότι έχουν υπολογιστεί µε αναλυτικά και αντικειµενικά
κριτήρια, µετά από δηµόσια διαβούλευση και βάσει ενός ελάχιστου ανεκτού
ηµεροµισθίου. Καταργείται δηλαδή ουσιαστικά το κατώτατο όριο του
ηµεροµισθίου ενός µηχανικού και εποµένως η κυρίαρχη αγορά τον
περιορίζει σε µια µόνον ρεαλιστική δυνατότητα επιβίωσης: Υπαλληλική
προσφορά διατεταγµένων υπηρεσιών κατά τις µισθολογικές και τεχνικές
επιθυµίες επενδυτών των µεγάλων εταιρειών, δηλαδή υποταγή της
αντικειµενικής επιστηµονικής του άποψης στον προφανή στόχο της
µεγιστοποίησης του ιδιωτικού επιχειρηµατικού κέρδους.
Ακυρώνεται εποµένως επί της ουσίας ως ουτοπική, η σηµερινή
δυνατότητα ελεύθερης άσκησης του επαγγέλµατος κατά την αδέσµευτη
κρίση κάθε επιστήµονα, π.χ. των µελετητών-µηχανικών δηµοσίων ή
ιδιωτικών έργων, διότι τους οδηγεί στην οικονοµική εξαθλίωση: Η
απελπισία των δεκάδων χιλιάδων ανέργων, νέων κυρίως, µηχανικών και η
οικονοµική δύναµη των επενδυτών που µπορούν να προσφέρουν ακόµα και
δωρεάν καθοδηγούµενες µελετητικές υπηρεσίες, θα εξοντώσουν όλες τις
ανεξάρτητες τεχνολογικές προσεγγίσεις για τα προς επίλυση προβλήµατα
των τεχνικών έργων. Πως φτάσαµε σε αυτό το παγκόσµια εγκλωβισµένο και
ασφυκτικό εργασιακό περιβάλλον, µικρό υποσύνολο του οποίου είναι η
ανέχεια και η υποταγή των συναδέλφων µηχανικών;; Επιτρέψτε µου να
µοιραστώ µαζί σας λίγα σηµεία της ατελούς προσωπικής µου αναζήτησης,
µέσα από µια συνοπτική διαχρονική σκιαγραφία, µε την ελπίδα ότι θα
βοηθήσουν στο «δια ταύτα».
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Ξεκινήσαµε την πορεία µας εδώ και 100.000 χρόνια περίπου µε την
έξοδό µας από την Αφρική για την εγκατάσταση στο σύνολο του πλανήτη
µας. Το µέγιστο διάστηµα αυτής της οδύσσειας ζήσαµε ως ελεύθεροι
κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες, οργανωθήκαµε σε οµάδες οικογενειών των 20 έως
70 ατόµων, αλλά δεν εγκλωβιστήκαµε χωρικά ή κοινωνικά. Με την
ανακάλυψη όµως της γεωργίας και της κτηνοτροφίας εδώ και 12.000 χρόνια
στη Μεσοποταµία, οι αναπτυξιακές µας δυνατότητες βελτιώνονται
θεαµατικά και τα κοινωνικοοικονοµικά µας δεδοµένα ανατρέπονται:
∆ηµιουργήθηκε µια πολλαπλάσιας ισχύος παραγωγική βάση για τις
θεµελιώδεις ανάγκες της διατροφής και της ένδυσής µας, οι οµάδες
ενώθηκαν σε «φυλές» γύρω από την πολύτιµη πλέον, γεωργοκτηνοτροφική
γη, γεννήθηκαν όµως και οι πρώτοι συλλογικοί πειρασµοί, οι γείτονες
στοχοποιούν τα πλεονάσµατα των αγαθών.
Τα πρώτα 6.500 προϊστορικά χρόνια της γεωργοκτηνοτροφίας, η
παραγωγή και διάθεση αυτών των πλεονασµάτων ενίσχυσε το αίσθηµα
ασφάλειας των φυλών για το κοινό µέλλον τους, χωρίς να δηµιουργούνται
κοινωνικές διαστρωµατώσεις, δηλαδή µόνιµα ιδιοκτησιακά και εξουσιαστικά προνόµια σε µειοψηφίες. Στη συνέχεια όµως, περί το 3.500π.Χ., λίγο
πριν από την ανακάλυψη της γραφής και το ξεκίνηµα της Ιστορίας, η
αύξηση των αγαθών και των πληθυσµών, ώθησε στη µετάβαση από την
εξειδίκευση και τη διαβάθµιση των ρόλων στη φυλή, στον διαχωρισµό της
σε τάξεις, στη µόνιµη διαστρωµάτωση. Κυριάρχησε δηλαδή η απληστία και
αλαζονεία µιας άρχουσας οµάδας και οδήγησε στον εγκλωβισµό και την
ανάλγητη-απάνθρωπη εκµετάλλευση της κοινωνικής πλειοψηφίας, κυρίως
µε την επιβολή καταναγκαστικής ή εξαρτηµένης εργασίας για την φθηνή
γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή και την ανταλλαγή των πλεονασµάτων µε
άλλα αγαθά κατοχύρωσης και επίδειξης της εξουσίας, όπως ανάκτορα µε
υπηρετικό-φυλακτικό προσωπικό και διακοσµητικά πολύτιµα µέταλλα.
Εποµένως είναι βαθιές οι ρίζες, ο «καπιταλισµός» και η «αγορά», υπό
την απλή έννοια της κατοχής, εκµετάλλευσης και πώλησης των προϊόντων
ενός παραγωγικού κεφαλαίου και ο συνακόλουθος εγκλωβισµός των
κοινωνιών ξεκίνησαν εδώ και 5.500 χρόνια. Η εποχή αυτή του
γεωργοκτηνοτροφικού καπιταλισµού κράτησε πέντε ολόκληρες χιλιετίες και
έδυσε περί το 1500µ.Χ., µε το τέλος του Ευρωπαϊκού µεσαίωνα: Η κραταιά
φεουδαρχία έδωσε την πρώτη θέση στον εµπορικό (16ος, 17ος αιώνας) και
στη συνέχεια στον βιοµηχανικό (18ος αιώνας και µετά) καπιταλισµό. Όµως
και η νέα κυρίαρχη εµποροβιοµηχανική τάξη της αναγεννηµένης
µεταµεσαιωνικής Ευρώπης αν και στηρίζεται στον ορθολογισµό, διαπράττει
το µοιραίο και ιστορικό για τις εκάστοτε ηγέτιδες τάξεις, κοινωνικό λάθος:
Αρχίζει να κτίζει και να προβάλλει την απληστία και αλαζονεία της,
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δηµιουργώντας µια νέα και χειρότερη «αγοραία» έκδοση του κοινωνικού
εγκλωβισµού και των καταχρήσεων της φεουδαρχικής εποχής.
Εκµεταλλεύεται την απαλλαγή από τις υποκριτικές ηθικές δεσµεύσεις της
καθολικής εκκλησίας, παραβλέπει προκλητικά τις περί λιτότητας και
εγκράτειας αρχές της φιλελεύθερης προτεσταντικής µεταρρύθµισης και δεν
αισθάνεται την υποχρέωση της στοιχειώδους φροντίδας για την
εξαθλιωµένη εργατική τάξη.
Στην Γαλλική Επανάσταση επεκράτησε πλήρως η κατέχουσα τα νέα
µέσα παραγωγής εµποροβιοµηχανική αστική τάξη, που φρόντισε να πνίξει
στο αίµα, όχι µόνο µέρος της παλαιάς φεουδαρχικής αριστοκρατίας αλλά
και τα ζωηρά στελέχη των εργατικών-λαϊκών κινηµάτων. Η ευρύτερη
µικροµεσαία τάξη των µη κεφαλαιούχων εργαζοµένων, δηλαδή οι
παρέχοντες τις υπηρεσίες τους εργάτες, διοικητικοί υπάλληλοι και ελεύθεροι
επαγγελµατίες, επιστήµονες και µη, αρχίζουν από τον 19ο αιώνα να
οργανώνουν τις αντιστάσεις και τους αγώνες τους σ’ αυτή την εξοντωτική
εκµετάλλευση διότι αντιλαµβάνονται ότι µε τον πολλαπλασιασµό της
οικονοµικής δύναµης της «αγοράς» υποπολλαπλασιάζεται η δική τους
κοινωνική και οικονοµική θέση: Την υποταγή του εγκλωβισµένου
δουλοπάροικου στον φεουδάρχη της γεωργοκτηνοτροφικής εποχής, στα
πλαίσια µιας προσωπικής σχέσης εξάρτησης, αντικατέστησε η σχεδόν άνευ
όρων σιδηροδέσµια παράδοση του µη κεφαλαιούχου εργαζόµενου στην
υπερεκµετάλλευση και απληστία της απρόσωπης εµπορικής και
βιοµηχανικής εταιρείας και στο έλεος και την αβεβαιότητα της προσφοράς
και της ζήτησης. Αντιµετωπίζονται όµως σκληρά και κατασταλτικά, µια
διαδροµή στα αποτελέσµατα των διεκδικήσεων των εργαζοµένων µέχρι και
τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, δείχνει άλλωστε ότι η κυρίαρχη
εµποροβιοµηχανική αστική τάξη δε δίστασε να προχωρήσει και στις πιο
ανίερες συµµαχίες, προκειµένου να τις περιορίσει στο ελάχιστο δυνατό, ας
θυµηθούµε τη στήριξή της στο φασισµό και τον ναζισµό.
Μόνο µετά τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο και καθόλη τη διάρκεια της
«Κεϊνσιανής» τριακονταετίας (1945-1975) ζήσαµε µια κοινωνική όαση, µε
την ουσιαστική ενίσχυση του κράτους-πρόνοιας σε όλες του τις συνιστώσες.
Όµως η ανελέητη «αγορά» δεν το έβαλε κάτω: Με αφορµή τις συνέπειες της
πετρελαϊκής κρίσης του 1971 η αποτυχηµένη -και υπεύθυνη σε µεγάλο
βαθµό για τη δηµιουργία των φασιστικών καθεστώτων που οδήγησαν στον
Β΄ παγκόσµιο πόλεµο- κλασική οικονοµική παράδοση του laisser-faire,
επανέρχεται δριµύτερη ως νεοφιλελεύθερη ιδεολογία. Πατέρας της είναι ο
Μίλτον Φρίντµαν, πρώτοι ενθουσιώδεις εραστές της, (παραλείπεται
αιδηµόνως η Χιλή του Πινοσέτ) ο Ρόναλντ Ρέιγκαν και η Μάργκαρετ
Θάτσερ και στόχοι-θύµατα τα δηµόσια αγαθά και οι εργασιακές
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κατακτήσεις. Το ξήλωµα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και η µετατροπή
τους σε εµπορεύµατα αρχίζει να γενικεύεται στις αρχές της δεκαετίας του
΄80 και καλπάζει µετά την κατάρρευση του «αντίπαλου δέους» της
Σοβιετικής Ένωσης το 1989. Η τελική έφοδος πραγµατοποιείται όπως πάντα
µετά από µια µεγάλη οικονοµική κρίση, συνέβη πρόσφατα και σήµερα
ζούµε τις οδυνηρές συνέπειές της.
«Πάντα ρεί» όπως διορατικά επισήµανε ο Ηράκλειτος και µάλιστα σε
όλες τις χρονικές κλίµακες: Περνώντας από τη µακροκλίµακα της
κοσµολογίας κατά τη γεωµορφολογική πλανητική µας εξέλιξη και
φτάνοντας µέχρι τη µικροκλίµακα της ανθρώπινης ιστορίας, διαπιστώνουµε
ότι από φιλοξενούµενοι ενός τµήµατος της γης γίναµε κατακτητές και
άπληστοι εκµεταλλευτές του συνόλου της πανίδας και της χλωρίδας της και
από µικρές ελεύθερες αταξικές οµάδες µετασχηµατιστήκαµε σε
πολυάνθρωπες, εγκλωβισµένες και κοινωνικά διαστρωµατωµένες τάξεις
καταπιεζόντων και καταπιεζοµένων.
Η αστική µας τάξη κυριάρχησε οικονοµικά αλλά και πολιτικά στον
κόσµο, επί δύο και πλέον αιώνες. ∆ηµιουργήσαµε τις αστικές δηµοκρατίες
αλλά δεν τηρήσαµε τις ιδρυτικές τους αρχές. Σπεύδοντας ασυλλόγιστα µε
συνεχώς αυξανόµενες πληθυσµιακές και κερδοσκοπικές ταχύτητες, φαίνεται
ότι πετύχαµε κατά τις τελευταίες δεκαετίες την πραγµάτωση του απόλυτα
εφιαλτικού ονείρου: Εγκλωβίσαµε τις κοινωνίες µας στη µόνιµη υποτέλεια
διότι εκχωρήσαµε στην παγκόσµια Αγορά τις πλουτοπαραγωγικές µας
πηγές, όλη την υπεραξία της µέχρι σήµερα ανθρώπινης εργασίας, τις
κοσµικές εξουσίες και τις τύχες µας. ∆ηµιουργήσαµε µια πανίσχυρη
αυτοκρατορία µε διαφορετικά προσωπεία, προσαρµοσµένα κάθε φορά στον
παραπλανητικό και κατακτητικό στόχο της για τον καθένα µας:
• Καλλιέργεια της έµφυτης, δυστυχώς, απληστίας και αλαζονείας µας.
• Πλύση εγκεφάλου, παραπλάνηση και υποδούλωση του εγώ µας στις
σειρήνες των προσφορών φανταχτερών και άχρηστων στολιδιών και
ανθυγιεινών συνηθειών.
• Μετατροπή της ατοµικής και συλλογικής µας συνείδησης σε
αγχώδες και άναρχο τρέξιµο: Των εχόντων πίσω από τα
καταναλωτικά τερατουργήµατα, των µη εχόντων µέσα από το
φάσµα της πλήρους εξαθλίωσης και όλων κάτω από το µαστίγιο των
ιερέων του παγκόσµιου τζόγου.
Η µεγάλη πλειοψηφία των συνανθρώπων µας, οι µη έχοντες,
επανέρχονται σήµερα στην εποχή της οικονοµικής εξαθλίωσης που
ισοδυναµούσε πάντοτε µε συγκαλυµµένη δουλεία. Στον µειοψηφικό µας
«ανεπτυγµένο κόσµο» οι υπάρχουσες θετικές για το κοινωνικό σύνολο
θεσµικές και λειτουργικές διαφορές, σε σχέση µε τη δουλεία των
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αντίστοιχων προγόνων µας της γεωργοκτηνοτροφικής περιόδου, ξηλώνονται
σταδιακά από τη νέα παγκόσµια αυτοκρατορία. Όλοι βλέπουµε σήµερα πως
αντιµετωπίζεται από τους ναούς της αγοράς η ουσία της εξαθλίωσης των
ανέργων, των χαµηλόµισθων και των χαµηλοσυνταξιούχων και στο δικό µας
τεχνικό περιβάλλον ζούµε το τελευταίο «δώρο» της, την επιχειρούµενη άνευ
όρων υποταγή της ουσιαστικά ελεύθερης άσκησης του επαγγέλµατος των
µηχανικών.
Ο αρχέγονος «σκεπτόµενος άνθρωπος» και η µετεξέλιξη και αναβάθµισή του στον διαχρονικό «υπεύθυνο πολίτη», από την αρχαία Ελλάδα και
Ρώµη µέχρι σήµερα, είχαν και έχουν ως κατ’ αρχήν προαπαιτούµενο εφόδιο
την καλή γνώση της Ιστορίας. ∆εν µπορεί να υπάρξει απεξάρτηση από τον
παρακµιακό τρόπο της ζωής µας, η ατοµική µας «επανάσταση» στη βολική
ή και εφιαλτική καθηµερινότητα είναι ψυχολογικά αλλά και πρακτικά
αδύνατη χωρίς ορισµένες στοιχειώδεις γνώσεις ιστορικών γεγονότων για τη
συνειδητοποίηση της πορείας µας µέχρι και το «σήµερα» στο οποίο
οδηγηθήκαµε. ∆εν υπάρχουν στην πραγµατική ζωή επιτυχηµένες
επαναστάσεις, ατοµικές ή συλλογικές, χωρίς τα θεµέλια µιας κατανοητής,
καλά δοµηµένης και ευρύτερα κατανοητής σειράς σκέψεων, δηλαδή µιας
θεωρίας που θεµελιώνεται σε ιστορικά ντοκουµέντα και αντέχει στην κοινή
λογική.
Περιµένοντας εναγώνια την αφύπνιση της κρίσιµης µάζας που θα
γεννήσει το «συµβάν της ιστορίας» για την ανατροπή αυτής της αυτοκαταστροφικής και αδιέξοδης πορείας µας, ας αναθεωρήσουµε διαλεκτικά και
στο πλαίσιο των ιστορικών γεγονότων τις κοινωνικοπολιτικές επιλογές µας
και τις προσωπικές µας ευθύνες, έστω και καθυστερηµένα, όπως εγώ. Ας
ξεφύγουµε δηλαδή από τα τετριµµένα αδιέξοδα του πολιτικού µας
συστήµατος, δραστηριοποιούµενοι στην κατανόηση των αιτίων της
αποτυχίας της αστικής µας τάξης. Η αναζήτηση µιας νέας «αξιοβίωτης» και
ουσιαστικής δηµοκρατικής πορείας είναι το επόµενο κρίσιµο βήµα και στο
πνεύµα µιας παλαιότερης παρέµβασής µου µε τη βοήθεια σκέψεων του Ilya
Prigogine, επιτρέψτε µου να συνοψίσω το δια ταύτα: «Ο συνεχής αγώνας
για την αποδέσµευση από τις βολικές παρακµιακές επιλογές, ως τίµηµα της
ελευθερίας, δίνει νόηµα στην ταπεινότητα της ύπαρξής µας». Αλλά και
παράγει σοφία -παρά την αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι- όπως γλαφυρά
συµπληρώνει ο Milan Kuntera.

Για µια «Νέα Ταυτότητα» των Ελληνικών Α.Ε.Ι.;
Παναγιώτης Νούτσος, Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Το περίγραµµα του Πανεπιστηµίου ως εκπαιδευτικού και ερευνητικού
θεσµού, ιδιαίτερα ως πεδίου (ανα)παραγωγής της επιστηµονικής γνώσης και
µε συγκεκριµένους όρους ως προς την ανάδειξη της σε "δηµόσιο" αγαθό,
δεν παραµένει και στις µέρες µας αυτονόητα ακέραιο. Με τις συνολικές
πιέσεις ιδιωτικοποίησης που δέχεται και ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο
πλαίσιο του διεθνούς καταµερισµού που υφίσταται η αντίθεση κεφαλαίου
και εργασίας, στοιχειοθετούνται ήδη ευκρινώς ορισµένες τάσεις που, αν
επικρατήσουν, θα αναδιατάξουν τη φυσιογνωµία του "δηµόσιου"
Πανεπιστηµίου. Μνηµονεύω τις κυριότερες που ωθούν, ήδη από την
υπουργία Γ. Σουφλιά, στη µετατροπή των "Universitas" σε "Multiversitas":
α. πολυεπίπεδη διαίρεση των σπουδών (ανά δύο προπτυχιακοί και
µεταπτυχιακοί κύκλοι)·
β. εποµένως προγράµµατα σπουδών πολλαπλών ταχυτήτων,
διαφοροποιηµένης διάρκειας και στους κόλπους µιας ενοποιηµένης
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης·
γ. όξυνση της διελκυστίνδας ανάµεσα στην "παιδεία" και την
"κατάρτιση" µε κριτήριο την αρχή της "αποτελεσµατικότητας"·
δ. γενίκευση των πολυµέσων και της τηλεκπαίδευσης·
ε. µονόπλευρη σχέση των γνωστικών αντικειµένων και της σύστοιχης
θεσµοποιηµένης κατανοµής τους µε τον κοινωνικό καταµερισµό της
εργασίας·
στ. µετάθεση του φοιτητικού πληθυσµού από τη θέση των φορέων
δικαιώµατος πανεπιστηµιακής παιδείας στη ζήτηση µέσω
οικονοµικής ευχέρειας πληρωµής διδάκτρων·
ζ. διεύρυνση του χρόνου έναρξης και ιδίως ολοκλήρωσης των
σπουδών µε την είσοδο στη δια βίου εκπαίδευση, την οποία καθιστά
ευχερή η επαγγελµατική αξιοποίηση του υπό διάθεση χρόνου·
η. εναγκαλισµός της ακαδηµαϊκής έρευνας από τον κερδώο Ερµή και
τις υπαγορεύσεις του·
θ. γενίκευση των συνθηκών "ανταγωνισµού" στο σύνολο του
διδακτικού και ερευνητικού έργου που προσφέρουν τα επιµέρους
Τµήµατα και "αξιολόγηση" των Πανεπιστηµίων·
ι. απίσχνανση του αναστοχαστικού ρόλου των πανεπιστηµιακών
ια. υπερεθνικά πρότυπα, στο πλαίσιο των οδηγιών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που εξειδικεύει η γραφειοκρατία των Βρυξελλών ως
"πνευµατική τεχνολογία", καθοδήγησης της έρευνας καθώς και του
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τρόπου οργάνωσης των προπτυχιακών και των µεταπτυχιακών
προγραµµάτων σπουδών.
Πώς θα µπορούσε να εκδιπλωθεί µια συγκροτηµένη πανεπιστηµιακή
πολιτική, δηλαδή από τους πανεπιστηµιακούς (ως) διανοουµένους που
διαβλέπουν πού θα απολήξουν οι τάσεις που µόλις κατέγραψα; Και µάλιστα
όχι µόνο στον περίβολο του ελληνικού Πανεπιστηµίου, για µια ριζική
αλλαγή πλεύσης που θα τεκµηριώνεται µέσα από ένα forum διαρκούς
παρουσίας και ανάδρασης; Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων ενός τέτοιου
κινήµατος θα έπρεπε να τεθεί ο συνεχής εκδηµοκρατισµός του θεσµικού
περιγράµµατος αυτοδιοίκησης του Πανεπιστηµίου, η µέριµνα για την
προστασία της ακαδηµαϊκής ελευθερίας, η φροντίδα για τη θεµατολογική
και ιδίως τη µεθοδολογική ανανέωση των επιστηµών, η αναζήτηση της
αµφίπλευρης συνάφειας γνωστικών αντικειµένων και αναδιατασσόµενου
κοινωνικού καταµερισµού της εργασίας και προφανώς η µεγιστοποίηση της
συµβολής του στην αρτίωση πτυχών της κοινωνικής συνείδησης.
Θέση αιχµής (και όχι στάση οπισθοφυλακής) είναι ότι η πανεπιστηµιακή
παιδεία αποτελεί αδιαπραγµάτευτο δηµόσιο αγαθό που προσφέρεται,
σύµφωνα µε την επιταγή του Συντάγµατος, δωρεάν. Συνακόλουθα, η
αυτοτέλεια του Πανεπιστηµίου κατανοείται ως λειτουργική, εκπαιδευτική
και ερευνητική αυτονοµία που αποκρούει τόσο τις κρατικές πιέσεις όσο και
τις διεµβολές που πολλαπλασιάζει ο κερδώος Ερµής της αγοράς. Είναι
επίσης αναγκαίο το Πανεπιστήµιο να διατηρήσει και να διευρύνει την
ιδιοσυστασία του ως πνευµατικό ίδρυµα, στους κόλπους του οποίου θα
(ανα)παράγεται η γνώση µε τρόπο (αυτο)κριτικό χωρίς να εξαντλείται στο
στενό ορίζοντα της επαγγελµατικής κατάρτισης, έτσι ώστε να "συντείνει στη
διαµόρφωση υπεύθυνων ανθρώπων µε επιστηµονική, κοινωνική,
πολιτιστική και πολιτική συνείδηση" (Ν. 1268, άρθρο 1, § 2ιι).
Από τους εµπνευστές αυτής της νοµοθετικής πράξης, ο καθηγητής
∆ηµήτρης Ρόκος, γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Παιδείας κατά τα
έτη 1981-1983, συνέλεξε "µετά είκοσι έτη" σε αυτοτελή τόµο
("Εναλλακτικές Εκδόσεις") τα κείµενα που εξηγούν τι οδήγησε στο "Νόµο
πλαίσιο" και πώς αυτός στη συνέχεια ("ιδιαίτερα µετά το 1985")
υπονοµεύθηκε. ∆ιατηρεί ο µάχιµος συνάδελφος, ως πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης εδώ και σαράντα περίπου χρόνια, την
προσήλωση του στην αποστολή ενός "αυτοδιοικούµενου δηµόσιου και
κοινωνιοκεντρικού" Πανεπιστηµίου, δηλαδή στην "υπηρεσία της ελεύθερης
έρευνας και διδασκαλίας" και για τούτο "µη υποταγµένου στα συµφέροντα
της ασύδοτης µονοκρατίας της αγοράς". Και για µια ακόµη φορά
συστρατεύεται
στις
"νέες
αποτελεσµατικές
αντιστάσεις
και
συλλογικότητες". Προφανώς δεν είναι ο µόνος στην εκδίπλωση ενός τέτοιου
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πανεπιστηµιακού κινήµατος (βλ. και ∆. Ρόκος, «∆ηµόσιο πανεπιστήµιο: Το
τελευταίο οχυρό αντίστασης της κριτικής σκέψης», Ουτοπία, τχ. 92,
Νοέµβρ.-∆εκ. 2010, 22-25).
Αν αυτά είχαν γραφεί πριν από εφτά χρόνια, σήµερα πού βρισκόµαστε ή
πού πάµε; Αναγνωρίζω τη βασιµότητα της λανθάνουσας ή εµφανούς
αιτίασης προς τον «νεποτισµό», δηλαδή την «εύνοια δηµόσιων λειτουργών
προς τους συγγενείς τους» (“nepos”), χωρίς όµως να κλείνω τα µάτια µου
στην «ευνοιοκρατία» της κεντρικής πολιτικής σκηνής και της τοπικής
αυτοδιοίκησης. Όταν όµως διακηρύσσεται η ανάγκη αλλαγής του «DNA της
λειτουργίας των Πανεπιστηµίων», είναι χρήσιµο να µη ρίχνουµε τη σφαίρα
του «διαλόγου» στην εξέδρα, «χάρτινη» ή «τηλεοπτική».
Τι εµφανίζεται ως κεντρικό ζήτηµα που θα κρίνει την έκβαση της
«µητέρας των µαχών»; Πρόκειται για τη θεσµοθέτηση του «Συµβουλίου του
Ιδρύµατος», κατά την αρχική τιτλοφόρησή του στο «Κείµενο
διαβούλευσης», που εκτιµάται ως «αναγκαία προϋπόθεση για την ενίσχυση
της αυτοδιοίκησης» των Πανεπιστηµίων. Και τούτο γίνεται στη «βάση της
ευρωπαϊκής και διεθνούς εµπειρίας και πρακτικής». Αν «παραµείνουν στην
αρµοδιότητα» της Συγκλήτου τα θεωρούµενα ως αµιγώς «ακαδηµαϊκά
ζητήµατα», τότε στο «Συµβούλιο του Ιδρύµατος» ανατίθεται η ευθύνη της
«στρατηγικής ανάπτυξης (συνεργασίες κ.α.)», της «έγκρισης του
προϋπολογισµού» και της «προγραµµατικής συµφωνίας µε την πολιτεία» ή
του «απολογισµού λειτουργίας», της «αξιοποίησης της περιουσίας», της
«έγκρισης του Εσωτερικού Κανονισµού» και της «τήρησής» του, της
«επιλογής» και της «παύσης» του πρύτανη κλπ. Μολονότι δεν είναι γνωστή
η αριθµητική σύνθεση του «Συµβουλίου» και η αναλογία «εσωτερικών» και
«εξωτερικών» µελών, τα τελευταία προδιαγράφονται ως «σηµαντικές
προσωπικότητες που έχουν διακριθεί σε διάφορους τοµείς της επιστήµης,
των γραµµάτων, των τεχνών και της ευρύτερης κοινωνίας». Επιπλέον,
«επιλέγονται» από την πολιτεία ως «άτοµα και όχι ως ex officio εκπρόσωποι
φορέων ή οργανισµών».
Πώς ακριβώς επιχειρείται να αναδιαταχθεί η «διοίκηση» των
Πανεπιστηµίων που µε τη νέα δισυπόστατη µορφή της θα πρέπει να
«απολαµβάνει της εµπιστοσύνης της ακαδηµαϊκής κοινότητας, των
κοινωνικών και οικονοµικών φορέων και της πολιτείας»; Μόνο που, παρά
την παρενθετική µνεία της οικείας «συνταγµατικής επιταγής», η πρόθεση
είναι σαφής: η «ταυτόχρονη δηµιουργία ισχυρών και αποτελεσµατικών
αντίβαρων». Πού όµως; Σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που κατά το
ισχύον Σύνταγµα είναι «πλήρως αυτοδιοικούµενα». ∆ηλαδή, κατά την
Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας (αρ.32/1990 ή 3313/1994) η
«αρχή της αυτοδιοικήσεως» έχει ως «περιεχόµενο την εξουσία των
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ιδρυµάτων αυτών να αποφασίζουν µε δικά τους όργανα στις δικές τους
υποθέσεις», «χωρίς καµιά κρατική ανάµειξη» που θα µετέτρεπε τον «έλεγχο
νοµιµότητας» σε «έλεγχο σκοπιµότητας».
Τι ακριβώς σηµαίνει ότι η «νέα ισχυρή, ευέλικτη, δυναµική ηγεσία των
Ιδρυµάτων», «ικανή να εµπνέει εµπιστοσύνη στην κοινωνία και την
πολιτεία», δεν θα είναι αιρετή από την «πανεπιστηµιακή κοινότητα»; Ας
πιάσουµε τα πράγµατα από τη ρίζα. Η κύρια µεταβολή στο πεδίο της
«µακροδοµής» που προϋποθέτει η σχεδιαζόµενη µε περισσή ρητορική ως
«νέα ταυτότητά» τους, τοποθετείται στην τελευταία κυβέρνηση της
Margaret Thatcher, µε την πλήρη υιοθέτηση των «ιδεολογικών παραδοχών
της κυρίαρχης οικονοµικής θρησκείας της ελεύθερης αγοράς» (Hobsbawm).
Πρόκειται για το «Educational Reform Act» (1988), το οποίο ως προς το
θέµα που εξετάζεται εδώ (ένα χρόνο νωρίτερα αναγγέλλεται) αφορά την
αντικατάσταση της «Επιτροπής Πανεπιστηµιακών Επιχορηγήσεων»
(«University Grants Committee», έτους 1919) από το «Συµβούλιο
Πανεπιστηµιακής Χρηµατοδότησης» («Universities Funding Council»). Η
συµβολική της νέας τιτλοφόρησης αυτού του οργάνου υπονοεί τη δραστική
συµµετοχή («more managerial» και «περισσότερο εξαρτηµένο από την
κυβέρνηση»˙ βλ. Μ. Shattock, «The last Days of the University Grants
Committee», Minerva, 25, 1987, σ. 474) εκπροσώπων της βιοµηχανίας για
την ενίσχυση και τη διεύρυνση των σχέσεων Πανεπιστηµίου και
επιχειρήσεων και την κατανοµή των χρηµατοδοτήσεων (ή των δανείων) µε
γνώµονα την «αποτελεσµατικότητα» της «εφαρµοσµένης έρευνας», ό,τι
δηλαδή επιµετράται µε την «αξιολόγηση», την «ανταγωνιστικότητα», την
«αριστεία» και την «προστιθεµένη αξία». Με παραµέτρους, ακριβώς, του
τρόπου λειτουργίας της αγοράς που ως προς τα Πανεπιστήµια, µε την
αναγωγή των φοιτητών σε «πελάτες» («customers»), θα έχουν ως αδέκαστο
«εργοδότη» την κυβέρνηση και εργαζόµενους χωρίς «µονιµότητα» (για την
«tenure» πολλοί έγιναν σε λίγο «τενόροι» ή τένοντες ακρωτηριασµένοι). Η
ίδια η Thatcher είχε συναφώς αποφανθεί ότι «δεν υπάρχει κοινωνία, µόνον
τα άτοµα και οι οικογένειές τους».
Πώς έγινε αντιληπτή η ανάγκη προσαρµογής των ελληνικών
Πανεπιστηµίων σ’ αυτόν τον αναπροσανατολισµό τους; Εκτός από επιµέρους νοµοθετήµατα που επέτρεψαν την εισαγωγή της «επιχειρηµατικότητας» (οι «Ειδικοί Λογαριασµοί» θεσπίζονται το 1988), χωρίς την αλλαγή
του θεσµικού πλαισίου της αυτοδιοίκησής τους, υπήρξαν γενικότερες
προτάσεις και από στελέχη του σηµερινού κυβερνώντος κόµµατος. Για
παράδειγµα, εδώ και δεκαπέντε χρόνια, προτάθηκε στον τότε υπουργό
παιδείας και νυν πρωθυπουργό, η θέσπιση ενδεκαµελούς «∆ιοικητικού
Συµβουλίου», µε «διεθνή» προκήρυξη της θέσης του «Προέδρου» (ο
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«πρώτος στην τάξη πρωτοκόλλου του Ιδρύµατος» δεν αποκλείεται να είναι
και «αλλογενής προσωπικότητα της επιστήµης, των γραµµάτων και των
τεχνών», αρκεί να έχει «διαπρέψει ως δηµιουργικός υποστηρικτής του
ελληνικού πολιτισµού»). Και ως προς τη σύνθεσή του, «θα απαρτίζεται από
εξέχοντα µέλη της ελληνικής κοινωνίας και της οµογένειας, που
διακρίθηκαν στα γράµµατα, τις τέχνες, την επιστήµη, την πολιτική και σε
κάθε είδους επιχειρηµατική ή άλλη δηµιουργική απασχόληση», χωρίς να
µπορεί τουλάχιστον να «επιλεγεί οιοσδήποτε µέλος θρησκευτικού
ιεραρχικού σχήµατος».
Στις αρµοδιότητες του «Συµβουλίου» ανήκει η «χάραξη της
στρατηγικής του ιδρύµατος», ο «ανώτατος έλεγχος της λειτουργίας» του, η
σύνταξη της «ετήσιας έκθεσης των επιδόσεών» του, µε τον «έλεγχο της
ποιότητας και των επιδόσεων των συλλογικών ενοτήτων παραγωγής έργου
και παροχής υπηρεσιών», η απόφαση της «πολιτικής απολαβών και
κινήτρων», η διαχείριση της «περιουσίας και των πόρων» του και η
«αξιολόγηση των επιδόσεων» του διοικητικού προσωπικού. Ό,τι αποµένει
ονοµάζεται «ακαδηµαϊκή αυτοδιοίκηση» και αφορά απλώς το «διδακτικό
έργο και την επιστηµονική έρευνα», µε «ανώτατο όργανο» τη Σύγκλητο,
στην οποία «προεδρεύει» ο πρύτανης. Ο σχεδιαστής του «πιλοτικού» ή
«πειραµατικού» Πανεπιστηµίου υποψιάζεται πάντως τη «σφόδρα πιθανολογούµενη αντισυνταγµατικότητα» και για τούτο «ενδόµυχα εύχεται την
αναθεώρηση» της οικείας πρόβλεψης του Συντάγµατος το «συντοµότερο
δυνατό» (Κ. Μ. Σοφούλης, Για το σύγχρονο δηµόσιο Πανεπιστήµιο, Αθήνα
2000).
Θα γίνει τούτο µε τη «Νέα Εθνική Ατζέντα» και τον «συναινετικό
ορισµό της επόµενης Βουλής ως Αναθεωρητικής», όπως προτείνει
αντιπρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας και συναινεί ο πρωθυπουργός, ή θα
επαναληφθεί το 2006/2007 από την αντίστροφη φορά; Το «Κείµενο
διαβούλευσης» θα αποκτήσει νοµική υπόσταση δύο φάσεων, µε την πρώτη
ώς τον Ιούνιο και τη δεύτερη µετά από πέντε χρόνια; Μήπως η «µητέρα των
µαχών» βρίσκεται αλλού; Τι ακριβώς συζητάει η «τρόικα» όταν αθόρυβα
και σχεδόν χαράµατα επισκέπτεται το Υπουργείο παιδείας; Μόνο ό,τι
γενικόλογα τιτλοφορείται στο «Μνηµόνιο» (Παράρτηµα IV) ως «ενδυνάµωση του ανταγωνισµού στις ανοιχτές αγορές», µε παράδειγµα την αλλαγή
νοµοθεσίας σε «σηµαντικούς τοµείς υπηρεσιών», όπως είναι το «λιανικό
εµπόριο και η εκπαίδευση»; Ή ο «αντιπρόσωπος του δανειολήπτη», η
Τράπεζα της Ελλάδος, γνωρίζει και κοινοποιεί περισσότερα, όταν σηµειώνει
στην «Ενδιάµεση Έκθεση» του 2010 (σ. 167) ότι οι «λειτουργικές δαπάνες
των πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ είναι εξαιρετικά υψηλές», µε τη δηµιουργία
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«νέων τµηµάτων για το αντικείµενο των οποίων δεν υπάρχει ενδιαφέρον
στην αγορά» και µε τη «δωρεάν επ’ αόριστον φοίτηση»;
Με το επίρρηµα «πλήρως», ήδη από την εποχή που περιελήφθη στο
Σύνταγµα του 1975, είχε ερµηνευθεί ότι η πανεπιστηµιακή αυτοδιοίκηση
συναρτάται µε την «ανάδειξη των οργάνων που διοικούν τα Α.Ε.Ι. µόνον
απ’όσους τα απαρτίζουν»–άρα «αποκλείεται οποιαδήποτε κρατική
παρέµβαση, και συγκεκριµένα της εποπτεύουσας διοικητικής αρχής» (Αρ.
Μάνεσης, «Η συνταγµατική προστασία της ακαδηµαϊκής ελευθερίας», Ο
Πολίτης, τχ.6, Νοέµβρ. 1976, σ.26). Και όταν η ελάσσων Αντιπολίτευση
έγινε ισχυρή κυβέρνηση ο «νόµος-πλαίσιο» που ψήφισε το 1982 επανέλαβε
τα των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου που είναι «πλήρως
αυτοδιοικούµενα». Τούτο από τον πρωθυπουργό, κατά την οµιλία του σε
Ευρωπαίους πρυτάνεις, σήµαινε ότι οικοδοµείται «ένα Πανεπιστήµιο» το
οποίο θα «εκφράζει την εποχή που ζούµε» (Εξόρµηση, 14.9.1984).
Κι αν τώρα η «εποχή» αυτή αποδοκιµάζεται, µε µορφή «πατροκτονίας»,
ως «δήθεν δηµοκρατική»; Ήδη, από την αρχή του τρέχοντος έτους, η
επιτροπή που όρισε η 63η Σύνοδος των Πρυτάνεων έβλεπε µόνο στα
«πιλοτικά» ιδρυόµενα Πανεπιστήµια να υιοθετείται ένα σύστηµα
«διοίκησης» («Board of Trustees») µε εκλεγµένα µέλη της «πανεπιστηµιακής κοινότητας όσο και από µέλη διορισµένα από την Πολιτεία και
εκλεγµένα από κοινωνικούς φορείς», µε «ικανότητες διαχείρισης και διοίκησης» και «επιτυχή σταδιοδροµία στην επιχειρηµατικότητα» τα τελευταία.
Βέβαια, κάτι έχει αντιληφθεί περισσότερο η υπουργός και για τούτο
θέτει το δελφικό δίληµµα: «πόσο ένας νόµος παρεµβαίνει στο εσωτερικό της
οργάνωσης σπουδών ή κατά πόσο παραµένει αντικείµενο των ίδιων των
ιδρυµάτων». Εκτιµά ότι µπορεί να βρεθεί µια «ενδιάµεση κατάσταση»,
αρχικά µε «κοινούς όρους» και µετά αυτά να «προχωρούν µόνα τους», µε
την αναπότρεπτη υπόµνηση: «πάντα βέβαια µέσα στα πλαίσια του
Συντάγµατος», µε τα «όρια στα οποία µας επιτρέπει να κινηθούµε».
∆ηλαδή δεν µπορεί να παρακαµφθεί κατευθείαν το γνώριµο άρθρο 16 για τα
«νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου µε πλήρη αυτοδιοίκηση». Όσο για τον
λαλίστατο υφυπουργό, αποφαίνεται –εντελώς παραπλανητικά– ότι ένα
«κείµενο δια-βούλευσης δεν µπορεί να κρίνεται αντισυνταγµατικό».
Προφανώς η έγνοια για το Σύνταγµα δεν είναι αυτοσκοπός, ακόµη κι
όταν η τήρησή του «επαφίεται στον πατριωτισµό των Ελλήνων» που
«δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται µε κάθε µέσο εναντίον
οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει µε τη βία» (άρθρο 20, §.4 ή το
«114»). Ο «συνταγµατικός πατριωτισµός» (βλ. και Αντ. Μανιτάκης, «Το
‘δικαίωµα αντίστασης’ κατά το άρθρο 120 §.4», Νοµικό Βήµα, τ. 52, 2004,
σσ. 905-921) εδώ θα µπορούσε να αναχθεί σε «ακαδηµαϊκό πατριωτισµό»,
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δηλαδή σε «µηχανισµό» προστασίας της «ηθικής της αντικειµενικότητας»
από την «ηθική της αποτελεσµατικότητας» (κατά τη διάκριση του Max
Weber που είχε χρησιµοποιηθεί σε µια περίοδο «αµερικανοποίησης» των
γερµανικών Πανεπιστηµίων). Κι αν η πρώτη ανήκει στην «Universitas» και
η δεύτερη στη «Multiversitas» καθίσταται σαφής η θέση αιχµής (και όχι
στάση οπισθοφυλακής) ότι η πανεπιστηµιακή παιδεία αποτελεί
αδιαπραγµάτευτο δηµόσιο αγαθό (βλ. και τα Πρακτικά του συνεδρίου που
οργάνωσε το «Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς», Η υπεράσπιση του άρθρου 16
και η ακαδηµαϊκή αναβάθµιση του δηµόσιου πανεπιστηµίου, Αθήνα 2007).
Ό,τι ακριβώς µας γίνεται αυτές τις µέρες οξύτερα αντιληπτό µέσω Λονδίνου
και Ρώµης.
Παρακολουθώ τον ιταλικό τύπο και σε σχέση µε τα νοµοθετικά µέτρα
που η κυβέρνηση Berlusconi ετοιµάζει για την τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Προφανώς, αν οµαδοποιηθούν οι οικείες εκτιµήσεις, εµφανίζονται και εκεί
τρεις ευκρινείς «τάσεις» διαφορετικής δυναµικής η καθεµιά. Αρχίζω από
την ισχνότερη: όσοι τα συµµερίζονται και βγάζουν σκόνη. Συνεχίζω µε την
ισχυρότερη: όσοι τα αποδοκιµάζουν και κλείνω µε την επίσης ισχνή: όσοι
κινούνται ενδιάµεσα, στο πλαίσιο µιας πρακτικής του «ναι µεν, αλλά» και
αντιπροσωπεύουν την Ιταλία «del gustο». Grosso modo, βέβαια, γιατί και
εντός αυτών των σχηµατοποιήσεων αναφύονται αρκετές αποκλίσεις ως προς
τη στάθµιση επιµέρους σηµείων.
Αν µείνω στους ένθερµους υπερασπιστές των νέων µέτρων, ιδίως όταν ο
ένας αρθρογράφος γίνεται δυάδα ή τριάδα, η intentio auctoris δεν είναι τόσο
δυσπρόσιτη στους αβόλευτους «ακτινογράφους» των κειµένων που συνήθως
ανταλλάσσουν απόψεις στο «Caffè Universitario». Γι’ αυτό και οι
τελευταίοι µπορούν να τους απευθύνουν τουλάχιστον τα εξής ερωτήµατα ως
προς το επιτυχέστερο «µοντέλο διοίκησης» που ευαγγελίζονται:
1. µε ποιο τρόπο στη «Σχολή» τους έως τώρα εφήρµοζαν την ισχύουσα
νοµοθεσία, εντελώς «χαλαρά» ή εντελώς «άτεγκτα» ως προς τις
«πελατειακές σχέσεις» («clientismo»);
2. απέτυχαν οι ίδιοι, παλαιότερα ή πρόσφατα, να εκλεγούν πρυτάνεις
στα ιδρύµατά τους;
3. προαλείφονται για υποψήφιοι πρυτάνεις ή έστω για µέλη του υπό
σύσταση «Συµβουλίου ∆ιοίκησης», κυβερνητικής επιλογής και όχι
ενδοακαδηµαϊκής εκλογής, στη θέση ενός «condottiero ideale» ή
ενός «διοικητή» (κατά την αρθρογραφία συνταξιούχου
στρατιωτικού);
4. συναινούν στη θεσµοθέτηση της πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης των διδασκόντων και εποµένως, ως προς τα µέλη
∆ΕΠ της Ιατρικής, στο κλείσιµο των ιδιωτικών ιατρείων;
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5. προσδοκούν να αυξηθεί ή να µειωθεί ο αριθµός των διπλοθεσιτών ή
και τριπλοθεσιτών, ευρείας κλίµακας ειδικοτήτων, και τα
συνεπακόλουθα προνόµιά τους;
6. θα πολλαπλασιασθούν ή όχι τα προαπαιτούµενα γενναία
«φιλοδωρήµατα» που στη χώρα µας ονοµάζονται «τυχερά» και
«φακελάκια»;
7. θα γενικευθούν ραγδαία τα δίδακτρα για να υπερσκελίσουν τους
ολοένα περικοπτόµενους µισθούς των διδασκόντων;
8. αναµένουν να αυξηθούν τα όρια ηλικίας ως προς τη συνταξιοδότησή
τους;
9. θα µηδενισθούν οι «προµήθειες» και θα γίνουν αργόµισθοι οι
«µιζαδόροι»;
10. θα παταχθεί η ευρεία φοροδιαφυγή;
11. θα εκλείψει ο «νεποτισµός» («nepotismo») όλων των βαθµών και
των ειδών;
12. θα επανέλθουµε στο ακέραιο αυτοπρόσωπο διδακτικό έργο;
13. θα περισταλεί ο εκπαιδευτικός τουρισµός, µε το δούναι-λαβείν των
φαρµακευτικών εταιρειών;
14. θα αντικατασταθεί η εκλογή διευθυντών κλινικών από τον ορισµό
τους, µε την ελπίδα αποτροπής «περιττών» προσφυγών σε
υπερκείµενα όργανα;
15. θα µετατρέπονται «αυτόµατα» οι αναφορές (citations) στις εργασίες
τους σε ψήφους ευρωπαϊκών, εθνικών και κάθε λογής
αυτοδιοικητικών εκλογών;
16. θα αφιερωθούν στη συγγραφή µονογραφιών µε αντικείµενο τη
διερεύνηση ενός θέµατος του επιστητού ή θα αναλίσκονται στην
αυτοπροβολή των σταθµών δηµιουργίας ενός δαφνοστεφούς «star
professor»;
17. θα ενδιαφέρονται να κρύβουν επιµελώς το πολιτικό παρελθόν της
νιότης τους και τη διαµεσολάβηση των «τοσκαναρχών» στην
εκλογή τους;
18. όσοι ιππεύουν το καλάµι της «αριστείας» θα έχουν πια τη
δυνατότητα να διακρίνουν ότι αυτή συνίσταται στα όσα µπορείς να
προσφέρεις και όχι στα όσα αξιώνεις µε καµάρι να σου δοθούν;
19. αντίστοιχα, θα έχουν την ευχέρεια να συνειδητοποιούν τους όρους
παραγωγής και διάχυσης του διεθνούς µορφωτικού κεφαλαίου;20.
θα έχουν τη δυνατότητα να ξεχωρίζουν τους ερευνητές από τους
«ερευνοδίαιτους»;
21. πώς θα συµβάλουν στον περιορισµό της πανεπιστηµιακής
«διακειµενικότητας»;
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22. πότε θα ολοκληρώσουν ένα κείµενο για το παρόν και το µέλλον του
πανεπιστηµιακού θεσµού;
23. τέλος, θα αποκτούν τα αναγκαία αντισώµατα να µην ωθούν την
όποια «αριστεία» («eccellentia») στη σκιά της που εµφανίζεται ως
«eccentrico», σε ό,τι δηλαδή παρ’ ηµίν αντιµετωπίζεται ως
«ψώνιο»;
Μπορώ να εγκαταλείψω ζηλότυπα τη γειτονική χώρα της
«Παναριστείας», όπου όλα σύντοµα θα γίνουν τέλεια σε ένα ευρωπαϊκό
Eldorado. Χωρίς, όµως, να εθελοτυφλώ για όσα διαδραµατίζονται στον τόπο
µου, εφόσον στα Πανεπιστήµια αναλογούν «επιτίµια». Άλλωστε, εδώ και
δεκαετίες, πολλές από τις εργασίες µου (ακόµη και πολυσέλιδα βιβλία, τα
οποία δεν χρειάζονται ιστοσελίδες υφυπουργών για να αναρτηθούν)
αποτελούν τεκµηριωµένη κριτική της πανεπιστηµιακής γραφής. Όσο η
συνέχεια στον αδήλωτο κόσµο των «προνοµίων», µε τις καλοδεχούµενες
εξαιρέσεις (πρόκειται για «εξαιρετικές επιδόσεις µερικών» και «περιπτώσεις
άµεµπτου ακαδηµαϊκού ήθους», αρκεί να µην εννοείται µόνο ο εαυτός µας),
καταφέρνει (αυτό το ρήµα βγάζει τους «καταφερτζήδες» ή «καπάτσους»˙
«capacissimi») να µη διαρραγεί και αντέχει, οι «ακτινογράφοι» αυτών των
κειµένων κάποτε µπορούν να επικαλούνται τον συµπατριώτη τους
Machiavelli. Όταν, δηλαδή, γράφοντας για τις «κληρονοµικές ηγεµονίες»
σηµείωνε ότι «πάντα µια αλλαγή αφήνει το οδόντωµα για την οικοδόµηση
µιας άλλης» (Il Principe).
Έτσι, προτιµώ να επιστρέψω στο «έτος Παπαδιαµάντη». Στον κυρ
Αλέξανδρο που δεν άφηνε απείραχτους τους «βλακοπονήρως µειδιώντας».
Τι αποµένει από τις αναµνήσεις του «φοιτητικού βίου του»; Ο γέρο-Κοτζιάς,
ο «Ψαριανός φιλόσοφος», καθηγητής της ιστορίας της φιλοσοφίας: «Ενώ
καθ’ όλον το έτος δεν είχε παραπάνω από 25-30 ακροατάς, εις το τελευταίον
µάθηµα επαρουσιάζοντο τριακόσιοι, και εις όλους υπηγόρευε την απόδειξιν
ανεπιφυλάκτως». Ο γέρων Πυλαρινός, καθηγητής της «Φιλοσοφίας της
Ιστορίας»: «Οι ακροαταί του, συµπεριλαµβανοµένων τριών καλογήρων, δύο
γερόντων µε γυαλιά, και 5-6 ισοβίων φοιτητών, οι οποίοι ποτέ δεν έλειψαν,
δεν υπερέβησαν ποτέ τους δέκα ή δώδεκα» («Τα καλαµπούρια ενός
δασκάλου»).
Τι είναι εκείνο που «δυσκολευόµενος να νοήση σήµερον ο επισκέπτης,
ίσταται απορών» («Φτωχός άγιος»), έχοντας µπροστά του τους «νεοπλούτους της σήµερον, κατά πόλεις και κώµας»; Οι «ναυαγοί του κόσµου»
εµφανίζονται και στον «Λαµπριάτικο Ψάλτη», ενώ µονιµότερη είναι η
επωδός για την «πλουτοκρατία» ως «διαρκή Αντίχριστο» που παράγει την
«κοινωνικήν σηπεδόνα» («Οι χαλασοχώρηδες»).

180

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΤΣΟΣ

Μια και αυτόκλητος µετείχα στο δεύτερο µέρος, µε το άµεσο τραγούδι
και το χορό, της εκδήλωσης του ∆ιονύση Σαββόπουλου («Για να γίνει ο
χρόνος καινούργιος») δεν µπορώ να µη συµπληρώσω στο «παραµύθι για
µικρούς και µεγάλους» (το εµπνεύστηκε από τη Θεογονία) ό,τι αφορά και το
δυσχείµερο καιρό µας. Ας υποθέσουµε ότι έχουµε απέναντί µας την
Πανδώρα. ∆ηλαδή, την πρωτόπλαστη Εύα της ελληνικής µυθολογίας που
έπλασε ο ∆ίας, µε τα χέρια του Ηφαίστου από άργιλο, όταν οργίσθηκε γιατί
ο Προµηθέας δώρισε κρυφά στους ανθρώπους τη φωτιά και θέλησε έτσι να
τιµωρήσει τους κλεπταποδόχους θνητούς. Και ενώ η καθεµιά από τις θεές
στόλισε την Πανδώρα µε τα δώρα της, ο ∆ίας της προσέφερε το µυστηριώδη
πίθο. Κι αφού δεν συγκατένευσε ο Προµηθέας να την παντρευτεί, υποπτευόµενος παγίδα, ο νυµφαγωγος Ερµής την εµπιστεύεται στον Επιµηθέα που
δεν απέτρεψε το άνοιγµα του ολέθριου πίθου, από το οποίο ξεχύθηκαν στον
κόσµο των θνητών θεοµηνίες, αρρώστιες και πόνοι. Ό,τι δεν πρόλαβε ν’
αποδεσµευθεί από το πιθάρι ήταν µόνο η Ελπίδα που έκτοτε συνοδεύει τον
άνθρωπο, όταν πια εγκαινιάζεται ο «σιδηρούς αιών» της ανθρωπότητας,
κατά την παράδοση του µύθου από τον Ησίοδο και την οικεία
αγγειογραφική προσαρµογή. Στο κέντρο, λοιπόν, της θεοδικίας βρίσκεται η
Ελπίδα ως ανθρωπολογική-οντολογική συνιστώσα των θνητών, αυτή
δηλαδή που ανανοηµατοδοτεί το σύνολο των αγαθών και των επιδιώξεών
τους.

Γλώσσα και Πολιτισµός
Η πολιτισµική διάσταση της γλώσσας και η γλωσσική
διάσταση του πολιτισµού
Ερατοσθένης Γ. Καψωµένος, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων

Είναι γενικά παραδεκτό ότι γλώσσα και πολιτισµός συνιστούν µια
διαλεκτική ενότητα. Καµιά φυσική γλώσσα δεν µπορεί να υπάρξει, αν δεν
είναι βαθύτατα ενταγµένη σ’ ένα συγκεκριµένο πολιτισµικό περιβάλλον.
Και κανείς πολιτισµός δεν µπορεί να υπάρξει, αν δεν έχει στο κέντρο του τη
Γλώσσα
και
πολιτισµός
δοµή
µιας
φυσικής
γλώσσας.1
αλληλοπροσδιορίζονται και συνδιαµορφώνονται. Από τη διαλεκτική τους
προκύπτουν οι τρόποι αντίληψης, σηµασιοδότησης και κατανόησης του
κόσµου. Και µ’ αυτή την έννοια είναι παράγοντες πρωταρχικής σηµασίας
στη συγκρότηση της ιδιοπροσωπίας και της ταυτότητας ενός λαού.
Συνεπώς, για να προσλάβοµε µια ξένη γλώσσα σε όλο το εύρος και το
βάθος της, έχοµε ανάγκη από τα πολιτισµικά της συµφραζόµενα· και
αντίστροφα, δεν µπορούµε να κατανοήσοµε ένα πολιτισµό στην ουσία του,
ερήµην της φυσικής γλώσσας µέσω της οποίας εκφράζεται.
Γι’ αυτούς τους λόγους, η διδασκαλία της γλώσσας είναι σκόπιµο –
τουλάχιστον προκειµένου για το ανώτερο επίπεδο, που στοχεύει στην
τελειοποίηση της γλωσσικής ικανότητας του σπουδαστή – να συνδυάζεται
µε τη διδασκαλία του αντίστοιχου πολιτισµού· όχι τόσο µε παράλληλες
διαλέξεις πολιτιστικού περιεχοµένου (που έχουν κι αυτές τη δική τους
συµπληρωµατική λειτουργία), όσο µε το κατάλληλο υλικό γλωσσικής
διδασκαλίας, επιλεγµένο για να αναδείχνει την οργανική συνάρθρωση
γλώσσας και πολιτισµού και να καθιστά ουσιαστικότερη τη γνώση και του
ενός και του άλλου. ∆ε θα συζητήσοµε εδώ τα σχετικά προβλήµατα,
επιστηµολογικά και µεθοδολογικά.2 Θα περιοριστούµε σε ορισµένες
επισηµάνσεις και σχόλια µε τη µεγαλύτερη δυνατή συντοµία.
Σηµειώνοµε κατ’ αρχήν ότι ο πολιτισµός είναι διάχυτος σε όλες τις
εκφράσεις µιας κοινωνίας, πνευµατικές και πρακτικές: υλικές
δραστηριότητες, εθιµική ζωή, θεσµούς, γλώσσα, µύθους, φιλοσοφία,
1 Juri Lotman – Boris Ouspenski, «Για το σηµειωτικό µηχανισµό της κουλτούρας», µετάφρ. Άρης Μπερλής, περ. Σπείρα, τόµ. Ι
(Σειρά Β΄, 1984): 103-128.
2 Στο θέµα έχοµε αφιερώσει ειδικές εργασίες: E.G.Kapsomenos, «Probleme einer Kulturetheorie. Literarische Mythen und
Kulturelle Modele», “S”. Europäische Zeitschrift fűr Semiotische Studien, Wien-Budapest-Madrid-Perpignan, Vol. 7/1-2
(1995):109-135. Του ίδιου, «Interdipendenza tra lingua e cultura nel dialetto greco della Bovesia Calabrese», Iταλοελληνικά.
Rivista di cultura greco-moderna, IV (Napoli 1997): 227-244 και αλλού.
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επιστήµες, τέχνες, κλπ. Πώς θα τα χειριστούµε όλα αυτά; Υπάρχει κάποιο
πεδίο εκδήλωσης που να αντιπροσωπεύει µια συνθετική, πλήρη και
προπάντων αυθεντική έκφραση του πολιτισµού ενός λαού;
Ξεκινούµε από τη διαπίστωση ότι ο πολιτισµός είναι µια ιεραρχική
αξιολογία, ένα σύστηµα αξιών, που συναρθρώνει τάσεις, επιδιώξεις, ιδέες,
πρότυπα του κοινωνικού σώµατος, οι οποίες αναφέρονται πάντοτε σε
συλλογικά υποκείµενα που προϋπάρχουν από το υποκείµενο της
εκφώνησης.3 Ώστε, οι ιδεολογικές εκφράσεις του πολιτισµού συνδέουν το
λόγο µε την κοινωνία. Η ιδεολογική έκφραση του πολιτισµού δεν µπορεί να
νοηθεί παρά µε τη µορφή γλωσσικών δοµών, όπως αυτές εκφράζονται στα
διάφορα πεδία κοινωνικής δραστηριότητας και επικοινωνίας.4 Μ’αυτή τη
µορφή, ο πολιτισµός είναι επιδεκτικός σηµειωτικών και σηµασιακών
κωδικοποιήσεων, οµόλογων προς αυτές της γλώσσας και της λογοτεχνίας.
Απ’ όπου προκύπτει ότι το χαρακτηριστικό επίπεδο ανάλυσης είναι το
κοινωνιογλωσσικό.5
Σύµφωνα µε ορισµένους θεωρητικούς της λογοτεχνίας, µια από τις πιο
αξιόπιστες εκφράσεις του πολιτισµού είναι η λογοτεχνία. Η λογοτεχνία
ανήκει, όπως και η κουλτούρα, στα δευτερογενή πρότυπα συστήµατα, που
βασίζονται στη φυσική γλώσσα. Είναι σύστηµα σηµείων, που θα πει, πεδίο
σηµειωτικής δραστηριότητας, παραγωγής και αναπαραγωγής κωδίκων και
συστηµάτων αξιών6. Μέσω του συγγραφέα, η λογοτεχνία ενσωµατώνει
στους σηµασιοδοτικούς της µηχανισµούς εξωλογοτεχνικούς κώδικες από το
κοινωνικό και πολιτισµικό της περιβάλλον (µυθολογικούς, φιλοσοφικούς,
κοινωνικούς, ιδεολογικούς κλπ.), οι οποίοι είναι φορείς της κουλτούρας της
αντίστοιχης κοινωνίας. Για να χρησιµοποιήσοµε τα σχετικά εννοιολογήµατα
του Lucien Goldmann7, ο συγγραφέας, όταν δηµιουργεί, λειτουργεί όχι ως
άτοµο αλλά ως συλλογικό υποκείµενο, µεταφέροντας στο φανταστικό
κόσµο του έργου τη συνείδηση της τάξης του. Φορέας της «δυνάµει
κοινωνικής συνείδησης», ο συγγραφέας συνθέτει τις διάχυτες δοµές ιδεών,
3 M. Bakhtine, Le marxisme et la philosophie du langage, Paris, Minuit, 1977:40-43,124-137· A.J. Greimas, Sémiotique et
sciences sociales, Paris, Seuil,1976: 56-60.
4 M. Bakhtine, Le marxisme et la philosophie du langage, Paris, Minuit, 1977:25-34; A.J. Greimas, 1976:51-56· A.J. Greimas - J.
Courtes, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette, tome 1, 1979:354-355· P. Zima,
L'indifférence romanesque. Sartre, Moravia, Camus, Paris, Le Sycomore, 1982:16-19, 27-34.
5 J. Mukarovsky. Studien zur structuralistischen Ästhetik und Poetik, München, Hanser, 1974· A.J. Greimas, 1976:60-76· P.
Zima, Manuel de sociocritique, Paris, Picard, 1985:120-121· P. Zima 1982:17-22· Tzv. Todorov (ed.), Théorie de la littérature.
Textes des Formalistes russes, Paris, Seuil,1965:131-132.
6 Lotman - Ouspenski, 1984: 104-105. Πρβλ. J. Lotman – B. Ouspenski, Sémiotique de la culture russe, µετάφρ. Fr. Lhoest,
Lausanne, L’Age d’Homme, 1990: 21-25 και αλλού.
7 L. Goldrnann, Le dieu caché, Paris, Gallimard, 1956: 23-31.
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αξιών, προθέσεων, σε ένα συνεκτικό σύστηµα, µε τη µέγιστη δυνατή
πληρότητα και ευκρίνεια. Μ' αυτή την έννοια, η λογοτεχνία αποτελεί ένα
προνοµιακό πεδίο άσκησης της “αυτοσυνειδησίας της κουλτούρας” και κατά
συνέπεια, ένα προνοµιακό πεδίο ανίχνευσης πολιτισµικών κωδίκων και
προτύπων. Και στο µέτρο που αυτοί οι κώδικες και τα αντίστοιχα αξιακά
πρότυπα αντλούνται από το κοινωνικό περιβάλλον, προκύπτει µια ορισµένη
ανταπόκριση ανάµεσα στο λογοτεχνικό σύστηµα (το µυθικό σύµπαν του
κειµένου) και στο πολιτισµικό σύστηµα (το κοσµοείδωλο της αντίστοιχης
κοινωνίας).
∆ε θα σταθούµε σε άλλα, παράλληλα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η
διδασκαλία της λογοτεχνίας. Θα πούµε µόνο ότι η λογοτεχνία, ως
δευτερογενές σύστηµα (γλώσσα πάνω στη γλώσσα), αντιπροσωπεύει µια
δυναµική εκδοχή της γλωσσικής λειτουργίας. Με την απειρία των
εναλλακτικών διατυπώσεων και των σηµασιακών αποχρώσεων, του
λεξιλογικού πλούτου και των γλωσσοπλαστικών δυνατοτήτων, της
µορφολογικής πολυτυπίας και της ευελιξίας που παρουσιάζει στο επίπεδο
της παραγωγής, της σύνθεσης, της σύνταξης, της ηχητικής και του ρυθµού,
προσφέρεται λαµπρά για τη µελέτη των εκφραστικών δυνατοτήτων της
γλώσσας. Συνιστά λοιπόν ένα µοναδικό πεδίο γλωσσικής σπουδής, που σε
βοηθά να προσλάβεις τη γλώσσα όχι στη στατική και κανονιστική εκδοχή
της αλλά στις δυναµικές της διαστάσεις. Η λογοτεχνία – και ιδιαίτερα η
ποίηση – µε την υλικότητα των εκφραστικών της τρόπων και τεχνηµάτων,
προκαλεί πολλαπλά ερεθίσµατα στο δέκτη, αισθητηριακά και
ψυχοδιανοητικά, πετυχαίνοντας έτσι µια σφαιρική και ισόρροπη καλλιέργεια
του ανθρώπου, που απελευθερώνει την εκφραστική του δηµιουργικότητα.8
Αυτό καθιστά τη λογοτεχνία ένα µοναδικό παιδευτικό αγαθό, το οποίο µας
δίνει τη δυνατότητα να υλοποιήσοµε – µε µια µεθοδολογικά έγκυρη τεχνική
– την συνδυαστική διδασκαλία γλώσσας και πολιτισµού.
Υπάρχουν ορισµένα πράγµατα απλά και δύσκολα, που τα
αντιµετωπίζοµε κάθε µέρα όσοι διδάσκοµε ελληνική γλώσσα και
λογοτεχνία. Πώς θα εξηγήσοµε, λ.χ. λέξεις και εκφράσεις όπως ο
«ευτυχισµός» του Σολωµού, χωρίς τον κώδικα της πληρότητας, αυτάρκειας
και ευδαιµονίας των όντων; Πώς θα εξηγήσοµε τους «οραδάτους άντρες»
του Καζαντζάκη ή τη «γυναίκα» που «κάθισε στη χελιδονοφωλιά και
κελάιδησε» του Ρίτσου, χωρίς τον κώδικα της ισοδυναµίας φυσικών και
πολιτισµικών αξιών; Πώς θα εξηγήσοµε τη «Φεγγαροντυµένη» και τον
«Αλαφροΐσκιωτο» του Σολωµού (και του Σικελιανού) χωρίς τον κώδικα της
ταυτότητας κάλλους – αγαθού, σε συνδυασµό µε τον κώδικα της θείας
8 Ε.Γ. Καψωµένος, Ποιητική ή Περί του πώς δει των ποιηµάτων ακούειν, Αθήνα, Πατάκης, 2005: 100.
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Επιφάνειας µέσα στη φύση; Πώς θα εξηγήσοµε το «χαρµόσυνο πένθος» του
Σικελιανού ή τη «χαρµολύπη» του Παπαδιαµάντη, χωρίς τον κώδικα της
συνύπαρξης των αντιθέτων, σε συνδυασµό µε τον κώδικα της κοινότητας
ζώντων και νεκρών; Πώς θα εξηγήσοµε τους «άγιους γαµόσταυρους» του
Εµπειρίκου, χωρίς τον κώδικα της προµηθεϊκής ιδέας, σε συνδυασµό µε τον
κώδικα του Ήρωα-προµάχου;
Πίσω από κάθε όρο ή συνταγµατικό συνδυασµό υπόκεινται πολιτισµικοί
κώδικες, που συνθέτουν ένα ευρύ ερµηνευτικό πλαίσιο, µε πυκνές δέσµες
υποδηλώσεων, οι οποίες δίνουν στα υπό µελέτη σηµασιακά περιεχόµενα τις
πραγµατικές τους διαστάσεις.9
Ας πάροµε τον όρο «ευτυχισµός». Θα τον µεταφράζαµε «ευτυχία», που
δεν είναι λάθος. Είναι όµως ισοδύναµο; Λέει ο Σολωµός:
Πουλί πουλάκι που λαλείς µ’ όλα τα µάγια πόχεις,
ευτυχισµός α δέν ειναι το θαύµα της φωνής σου,
καλό δεν άνθισε στη γη στον ουρανό κανένα.
(“Ο Πόρφυρας”, Σολωµού Αυτόγραφα Έργα, 508Α20-22)
Στην ίδια κατάσταση ευδαιµονίας βρίσκονται και η «µικρή
πεταλουδούλα», «που ’χ’ ευωδίσει τσ’ ύπνους της µέσα στον άγριο κρίνο», «η
µέλισσα κοντά στο λουλουδάκι», το «σκουλικάκι», που «βρίσκεται σ’ ώρα
γλυκιά κι εκείνο», αλλά και τα «γλυκότρεχα» και «χαριτωµένα νερά», οι
«ευτυχισµένες αύρες», και βέβαια, ο άνθρωπος:
κι όλες10 ανθίζαν στην ψυχή τ’ ανθρώπου ’φτυχισµένη.
Όποιος πεθάνει σήµερα χίλιες φορές πεθαίνει.
(“Ελεύθεροι Πολιορκισµένοι” Β', ΑΕ 474Α19-20)
Η κατάσταση του «ευτυχισµού» φαίνεται λοιπόν να είναι η φυσική
κατάσταση των όντων µέσα στο µυθικό σύµπαν του Σολωµού· που σηµαίνει
ότι αυτό το σύµπαν, ο επίγειος κόσµος, συγκεντρώνει όλες τις
προϋποθέσεις, όλες τις αξίες για την αρτίωση της ύπαρξής τους· δεν έχουν
να ζητήσουν τίποτε από πουθενά.11 Ο Οδυσσέας Ελύτης σηµειώνει ότι το ευ
αποτελεί τη συνισταµένη του ελληνικού σύµπαντος, φυσικού και

9 Για τους πολιτισµικούς κώδικες που συγκροτούν το νεοελληνικό πολιτισµικό πρότυπο βλ. Ε.Γ. Καψωµένος, “Tυπολογικά
κριτήρια για µια σηµειωτική της ελληνικής κουλτούρας”, Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Eλληνικής Σηµειωτικής
Eταιρίας: Σηµειωτική και πoλιτισµός, τόµος I. Kουλτούρα–λογοτεχνία-επικοινωνία. Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, 2001: 43-63.
Του ίδιου, Aναζητώντας το χαµένο ευρωπαϊκό πολιτισµό. Nεοελληνική ποίηση και πολιτισµική παράδοση, Aθήνα, Πατάκης,
2002.
10 Ως αντικείµενο αναφοράς εννοούνται οι χαρές [«le gioje»])
11 Είναι χαρακτηριστικό ότι το σολωµικό «ευτυχισµό» έχουν υιοθετήσει τόσο ο Ελύτης (βλ. επόµενη σηµ.) όσο και ο Σικελιανός
(Μήτηρ Θεού, IV 3, Πάσχα των Ελλήνων, IV 212, κ.α.), το ποιητικό σύµπαν των οποίων ορίζεται επίσης ως η περιοχή
πληρότητας και ευδαιµονίας των όντων.
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ανθρώπινου.12 Πρόκειται λοιπόν για ένα συλλογικό, δηλ. πολιτισµικό βίωµα,
ανεξάρτητο από τις συνθήκες του υλικού βίου· ένα βίωµα που την
καθολικότητά του έρχονται να επιβεβαιώσουν τα δηµοτικά µοιρολόγια,
όπου ακόµη και το πένθος του θανάτου µετασχηµατίζεται σε εικόνες
ευδαιµονίας του ανθρώπου:
∆ε σόπρεπε, δε σόµοιαζε στη γης κρεβατοστρώση,
µον’ σόπρεπε, µον’ σόµοιαζε στου Μάη το περιβόλι
ανάµεσα σε δυο µηλιές, σε τρεις νεραντζοπούλες,
να πέφτουν τ’ άνθη απάνω σου, τα µήλα στην ποδιά σου,
τα κρεµεζογαρούφαλα τριγύρω στο λαιµό σου.
(Σ. Ραζέλος, 1870: 30 = Ν.Γ.Πολίτης, 1914: 212.196)
Αυτή η ευδαιµονία και η πληρότητα, που χαρακτηρίζει τόσο τον
άνθρωπο όσο και τα πλάσµατα της φύσης, έχει µια σταθερή παράµετρο: τη
φύση ως έναν ενδοκοσµικό παράδεισο:
Μάγεµα η φύση κι όνειρο στην οµορφιά και χάρη
χρυσή ’ν’ η µαύρη πέτρα της και το ξερό χορτάρι.
Με χίλιες βρύσες χύνεται, µε χίλιες γλώσσες κρένει:
Όποιος πεθάνει σήµερα χίλιες φορές πεθαίνει.
(ΕΠ. Β΄, ΑΕ 425-428)
Ο Σολωµός ονοµάζει ρητά τη φύση «παράδεισο της γης», όπως εξάλλου
και ο Κάλβος, ο Καζαντζάκης, ο Ελύτης:
Μόνον ας ζήσει ο άνθρωπος
ότι είναι η γη παράδεισος
και η ζωή µία.
(Α.Κάλβος, Ωδές, ΧΙΙ. β΄)
…πώς µπόρεσαν κάτω από τέτοιο φως, οµπρός σε τέτοια θάλασσα,
ανάµεσα σε τέτοια βουνά, να γεννηθούν και να προκόψουν άλλοι θεοί, χωρίς
κοιλιά, χωρίς χαρά, χωρίς αµπελόφυλλα στα µελίγγια; Και πώς µπόρεσαν οι
γιοι κι οι θυγατέρες της Ελλάδας να πιστέψουν σ’ έναν Παράδεισο
διαφορετικό από τον Παράδεισο ετούτης της γης;
(Ν. Καζαντζάκης, Αναφορά στον Γκρέκο, 1961: 582-58)
Από ’να τίποτα γίνεται ο Παράδεισος
(Οδυσσέας Ελύτης,Το Φωτόδεντρο, 1971:19).
Το κάθε τί προσάναµµα χαράς
το κάθε τί χέρι του χαίρε!
12 Βλ. Οδ. Ελύτης, Ο Κήπος µε τις αυταπάτες, 1995:13-14, 39, 46 (:«για µια χούφτα ευ ζούµε όλοι µας»). Πρβλ. «κι άκουγες τα
ευ των δέντρων να ευστοχούν» («Ελυτόνησος», Τα Ετεροθαλή, 1980: 50-53). Αν µπούµε στον πειρασµό να αναζητήσοµε τα
συνώνυµα και τα συγγενικά της έννοιας του ευτυχισµού στην ελληνική γλώσσα, θα εκπλαγούµε από το πλήθος και τις
σηµασιακές αποχρώσεις (θα ήταν ωστόσο µια πολύ καλή και διδακτική άσκηση για τους σπουδαστές της ελληνικής γλώσσας).
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(Οδυσσέας Ελύτης, Αιθρίες ΧΧΙ, Προσανατολισµοί, 1940)
Άκουγες τα εΐ των δέντρων να ευστοχούν
(Οδυσσέας Ελύτης, Ο κήπος µε τις αυταπάτες)
Ο κώδικας του επίγειου παραδείσου έχει λαϊκή προέλευση. Λέει µια
κρητική µαντινάδα:
Να κάτεχα η παράδεισο πως είναι σαν τη Στεία,
χαλάλι και οι προσευχές, χαλάλι κι η νηστεία.
(προφορ. παράδοση Αν. Κρήτης)13
Η παράδεισος εδώ – είναι φανερό – δεν έχει ίχνος µεταφυσικής·
αντίθετα, εκφράζει µε χιούµορ την προσήλωση στον επίγειο κόσµο και τις
αξίες του. Αυτή η παράδεισο της γης συγκεντρώνει όλες τις αξίες. ∆εν είναι
µόνο η περιοχή της οµορφιάς, της χαράς, της ευδαιµονίας, αλλά και η
περιοχή της καλοσύνης, του αγαθού. Το χώµα είναι «γεµάτο καλοσύνη κι
οµορφιά» (Σολωµού Άπαντα, τ. 2π, 120.8-9), όπως και ολόκληρο το σύµπαν:
Πλάνεµα ανάβρυζε κρυφά κι εγιόµοζε τη χτίση
η ανατολή τ’ αρχίναγε κι ετέλειωνέ το η δύση […]
Κάθ’ ήχος είχε και χαρά, κάθε χαρά κι αγάπη.
(∆ιον. Σολωµός, ΕΠ.Β΄, ΑΕ 422Β5-8 / Γ11-13)
Παντού νιος κόσµος οµορφιάς, χαράς και καλοσύνης.
(∆ιον. Σολωµός, Ο Πόρφυρας, ΑΕ 508Α3)14
Μέσα στη σολωµική ανθρωπολογία και κοσµολογία, το κάλλος και το
αγαθό είναι οι κοινές υπαρξιακές κατηγορίες των όντων, που ορίζουν την
ενότητα του σύµπαντος. Φύση, θείο, άνθρωπος προσδιορίζονται από τις
ίδιες αισθητικές και ηθικές κατηγορίες:
Όµορφος κόσµος ηθικός, αγγελικά πλασµένος.
(∆ιον. Σολωµός, Φρ. Φραίζερ, ΑΕ 504.18).
Εδώ αναγνωρίζοµε ένα παλαιό πολιτισµικό κώδικα, που είναι η
αντίληψη της ταυτότητας του κάλλους µε το αγαθό. Αυτό σηµαίνει ότι όπου
υπάρχει το κάλλος υπάρχει και το αγαθό και αντίστροφα. Οι δύο όροι
συνδέονται µε αναγκαστική αλληλοσυνάρτηση. Για να ερµηνεύσοµε τον
κώδικα και να εκτιµήσοµε τη σηµασία του είναι ανάγκη να τον
τοποθετήσοµε στα ευρύτερα πολιτισµικά του πλαίσια. ∆ιαπιστώνουµε
λοιπόν ότι ο κώδικας κάλλος = αγαθό συναντάται σε µεγάλη έκταση και
πυκνότητα κατά τη νεοελληνική ιστορική φάση (από το 18ο αιώνα και εξής),
13 Πρβλ.

∆ε θέλω’γώ παράδεισο µούτ’ άγιους ν’ αγιάσω,
µα θέλω το κορµάκι σου σφιχτά να τ’ αγκαλιάσω.
(προφορ. παράδοση ∆υτ. Κρήτης)

14 Σολωµός, Αυτόγραφα Έργα 507.17, 508Α3, 461.27-28 κ.α. Βλ. Ε.Γ.Καψωµένος, «Kαλή 'ναι η µαύρη πέτρα σου».
Eρµηνευτικά κλειδιά στο Σολωµό, Aθήνα, εκδ. Eστίας, ∆. Kολλάρος, 1992: 51-65 και Ανθολόγιο θεµάτων της σολωµικής
ποίησης, Αθήνα, Βουλή των Ελλήνων, 1998: 65-77.
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τόσο στη λογοτεχνία, λαϊκή και λόγια, όσο και στη γλώσσα, σ’ ένα πλήθος
κοινωνιόλεκτα. Όπως έχοµε δείξει αλλού, η ταυτότητα κάλλος = αγαθό δεν
ανέχεται τις ψευδώνυµες αξίες. Τίποτε ανήθικο δεν µπορεί να περάσει για
ωραίο και τίποτε άσχηµο δεν µπορεί να περάσει για ηθικό. Η αρχή αυτή
συνιστά ένα από τα διακριτικά γνωρίσµατα του νεοελληνικού
ανθρωπισµού..15
Πρέπει να υπογραµµίσοµε ότι ο κώδικας του κάλλους και του αγαθού
δεν είναι λόγιο δηµιούργηµα. Ως πολιτισµικός κώδικας έχει µια ισχυρή
παρουσία στο δηµοτικό τραγούδι. Η εικονοπλασία του βασίζεται στην
ταυτότητα: όµορφη κόρη = άγγελος:
Άγγελος είσαι, µάτια µου, κι αγγελικά χορεύγεις
κι αγγελικά πατείς στη γης και µένα µε παιδεύγεις
(Μ. Λιουδάκη, Λαογραφικά Κρήτης, τοµ. Α΄. Μαντινάδες, 24.1)
Την αντίληψη αυτή εκφράζουν πολλά δίστιχα που έχουν θέµα τον ύµνο
της οµορφιάς. Όταν ο λαϊκός ποιητής θέλει να εξάρει την οµορφιά σε
υπερθετικό βαθµό, τότε την ταυτίζει µε τη θεότητα:
Όντεν περάσω και σε δω στο παραθύρι απάνω,
θαρρώ πως είσαι Παναγιά και το σταυρό µου κάνω.
(Μ. Λιουδάκη, Μαντινάδες, 6:77)
Έτσι από την ταύτιση του κάλλους µε το αγαθό περνούµε στην ταύτιση
του κάλλους µε το ιερό και το θείο. Ο φορέας του κάλλους αναγνωρίζεται
άξιος λατρείας στον ίδιο βαθµό µε τη θεότητα:
Ούλοι έχουνε κονίσµατα και προσκυνούν απάνω·
µα ’γώ στα µάτια σου τα δυο την προσευχή µου κάνω. 16
Ο πρώτος που διατύπωσε θεωρητικά (και όχι µόνο ποιητικά) αυτό τον
κώδικα της ταυτότητας του κάλλους µε το αγαθό είναι ο Οδυσσέας Ελύτης,
ο οποίος µιλεί για τις «συντεταγµένες του γυµνού σώµατος και της
δικαιοσύνης, της αλκής και της ιερότητας, του παρθενικού και του
ηδυπαθούς».17 Στο ποιητικό επίπεδο, υιοθετεί την εικονοπλασία του
δηµοτικού τραγουδιού:
Εικονίσµατα θα ’χω τ’ άχραντα κορίτσια
ντυµένα στου πελάγου µόνο το λινό.
15 E.G. Kapsomenos, “Le corps nu et le code du Beau et du Bon dans la littérature et la culture néohelléniques”, Actes du XVIII
Colloque International des Néohellénistes des Universités francophones (2003): «Le corps dans l’ histoire, la langue, la littérature,
les arts et les arts du spectacle», Paris, Université de Paris-Nanterre, Société Culturelle Néohellénique, 2005:381-396 και “H
ταύτιση του κάλλους µε το αγαθό στην ελληνική λογοτεχνία. Ένας πολιτισµικός κώδικας”: Περιβάλλον και ανάπτυξη.
∆ιαλεκτικές σχέσεις και διεπιστηµονικές προσεγγίσεις, Εισαγ.– επιµ. ∆. Ρόκος, Αθήνα, Εναλλακτικές Εκδόσεις, 2005: 177-188.
16 Βλ. ακόµη Μαρία Λιουδάκη, Λαογραφικά Κρήτης, Α΄ . Μαντινάδες, Αθήνα, Ελευθερουδάκης, 1936, 5: 54-56, 6: 75-77, 9:
112, 15: 13-16, 20: 7-8, 21: 18, 20, 24: 2-8 κ.α.
17 Οδυσσέας Ελύτης, Εν Λευκώ, 1993: 345.
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(Το Άξιον Εστί, Τα Πάθη, ια)18.
Μέσα στη νεοελληνική ποιητική παράδοση ο κώδικας κάλλος = αγαθό
= θείο σηµασιοδοτεί την πνευµατική διάσταση του υλικού κόσµου. Το
κοσµολογικό του πλαίσιο είναι ένα µυθικό σύµπαν ενιαίο, η φύση είναι η
περιοχή του µυστηρίου και του θαύµατος, όπου η θεότητα κάνει την
εµφάνισή της κάθε στιγµή. Έτσι, ο κώδικας του κάλλους και του αγαθού
συνδέεται οργανικά µε τον κώδικα της «θείας Επιφάνειας», δηλ., της
εµφάνισης του θεού µέσα στη φύση:
Κι από το κύµα το γαλάζιο βγαίνει
στο γλυκό φως του φεγγαριού ντυµένη.
(∆ιον. Σολωµός, Ο Λάµπρος, ΑΕ 30.30-31)
Αλαφροΐσκιωτε καλέ, για πες απόψε τί ’δες;
Νύχτα γιοµάτη θαύµατα, νύχτα σπαρµένη µάγια.
Χωρίς ποσώς γης, ουρανός και θάλασσα να πνένε, […]
µονάχο ανακατώθηκε το στρογγυλό φεγγάρι
και κόρη βγαίνει θεϊκιά και φεγγαροντυµένη.
(∆ιον. Σολωµός, ΕΠ. Γ΄, ΑΕ 3-7 / 22)19
Ώστε, ο κώδικας του κάλλους και του αγαθού προσφέρει το κλειδί για
µια αξιόπιστη ερµηνεία της σολωµικής “Φεγγαροντυµένης”, που αποτελεί
ένα από τα πιο αµφιλεγόµενα ερµηνευτικά ζητήµατα. Παραπέµπει στο
µυστήριο της θείας Επιφάνειας µέσα στη φύση, που σηµασιοδοτεί την
ενότητα φυσικού και πνευµατικού κόσµου, κάλλους και αγαθού. Μέσα στο
ενιαίο σύµπαν της σολωµικής κοσµολογίας δε χωρεί µεταφυσική, γιατί και
οι θεοί ακόµη είναι ενδοκοσµικά όντα.
Η θεωρητική διατύπωση αυτού του κοσµοθεωρητικού µοντέλου είναι η
ισοδυναµία φυσικών και πολιτισµικών αξιών, που κωδικοποιείται στη
φόρµουλα φύση = πολιτισµός.20 Στη νεοελληνική ποιητική παράδοση, λαϊκή

18 Πρβλ. «Τα κορίτσια, τ’ Αγγεία των Μυστηρίων» (Το Άξιον Εστί, ∆οξαστικόν). Αναλυτικότερα, Ε. Γ. Καψωµένος,
“Εικονίσµατα θά ’χω τ’ άχραντα κορίτσια”. O κώδικας του κάλλους και του αγαθού στην ποίηση του Ελύτη”, Ο ποιητής
Οδυσσέας Ελύτης. Ερµηνευτικά ζητήµατα, Πάτρα, Περί τεχνών, 2005: 82-90.
19 Βλ. ακόµη Ο Κρητικός, ∆. Σολωµού Άπαντα, επιµ.-σηµ. Λίνου Πολίτη, τ.1 Ποιήµατα, 200.21.5-6, Ελεύθεροι Πολιορκισµένοι
Β΄, ΑΕ 422Γ1-2 / 444.1-2/4-5, κ.α.

20 Όπως έδειξε η σηµειωτική του πολιτισµού, η συνάρτηση φύση – κουλτούρα αποτελεί βασικό κριτήριο
για την τυπολόγηση ενός πολιτισµικού συστήµατος. Βλ. E.G.Kapsomenos, “La relation entre nature et
culture comme critère typologique des systèmes culturels”, Actes du VIème Congrès International de
l’Association Internationale de Sémiotique: “La semiotique: Carrefour de la Nature et de la Culrure”
(Guadalajara, Mexico, 13-18.7.1997), καθώς και στα βιβλία µας: ∆ηµοτικό τραγούδι. Μια διαφορετική
προσέγγιση, β' έκδ., Αθήνα, Πατάκης, 1996. Το κρητικό ιστορικό τραγούδι. Ο µύθος κι η ιδεολογία του,
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και λόγια, η συνάρτηση αυτή εµφανίζεται ως σχέση ταυτότητας. Σε
συνδυασµό µε την ισοδυναµία άτοµο = κοινωνία, αποτελούν ένα σύνθετο
σύστηµα, που εκφράζει ένα βίωµα κοσµοθεωρητικής τάξης, χαρακτηριστικό
του νεοελληνικού πολιτισµικού προτύπου: το βίωµα της ενότητας του
ανθρώπου µε τη φύση και τον Κόσµο. Μια εµφαντική εκδοχή αυτής της
ενότητας θα βρούµε στον «Καπετάν Μιχάλη», όπου εκφράζεται ως ταύτιση
του ανθρώπου µε την άγρια φύση:
Αυτοί ’ταν άντρες, έγρουξε ο Καπετάν Μιχάλης,
µαζώνοντας τα φρύδια, αυτοί ’ταν άντρες οραδάτοι,
όχι εµείς, τα χαµαντράκια!
Τέτοιες κι οι γυναίκες τους κι ακόµα πιο θεριά.
(Ν. Καζαντζάκης, Ο Καπετάν Μιχάλης, 2003: 16)
Όπως έχοµε εξηγήσει αλλού, «άντρες οραδάτοι» σηµαίνει άντρες µε
ουρά (ιδιωµατικά: «ορά») και συνδέεται στην παράδοση της Κρήτης µε την
ιδιότητα του θεριού, όπως συνηθίζεται ν’ αποκαλούν τους άντρες στην
ορεινή Κρήτη.
Αυτή η µυθολογία εκφράζει χαρακτηριστικά την ενότητα του ανθρώπου
µε την άγρια φύση, την πλήρη ταύτιση φυσικών και πολιτισµικών αξιών.
Στην ποίηση του Γιάννη Pίτσου η σχέση του ανθρώπου µε τη φύση
εκδηλώνεται ως µια σχέση οργανικής ενότητας. Τόσο οι απλοί άνθρωποι
που αποτελούν τον κόσµο του Pίτσου όσο και τα στοιχεία και τα πλάσµατα
της φύσης συµπεριφέρονται ως µέλη ενός οµοιογενούς σύµπαντος,
συνδεδεµένα µε µια σχέση στενής οικειότητας και αλληλεγγύης. Aνάµεσά
τους ισχύει µια εναλλαξιµότητα των ρόλων, που επιτρέπει στον άνθρωπο να
εκφράζει αβίαστα το ήθος των φυσικών στοιχείων και στη φύση να
διερµηνεύει τα αισθήµατα και τα αιτήµατα του ανθρώπου. Μέσα σ’ αυτό το
κλίµα δεν είναι καθόλου παράδοξο να συναντήσοµε αντιµεταθέσεις όπως η
ακόλουθη:
Η γυναίκα άλλαξε θέση µε το χελιδόνι,
κάθισε στη χελιδονοφωλιά της στέγης και κελάηδησε.
Το χελιδόνι κάθισε στον αργαλειό της κι ύφαινε
άστρα, πουλιά, ψάρια, λουλούδια κι ανεµότρατες.
(Γιάννης Ρίτσος,«Ανταλλαγές»: Ασκήσεις: Ανθολογία 2000:123)
Πώς θα ερµηνεύσοµε αυτό το παράθεµα; Είναι µια τολµηρή µεταφορά,
θα µου πείτε, ένα αισθητικό παιχνίδι. Όχι, δεν είναι µεταφορά. Η εικόνα
αυτή περιέχει δράση· και µέσα σ’ ένα σύµπαν µυθικό, µη ρεαλιστικό,
β' έκδ., Ι.Ν. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, 1987: 66-70. Aναζητώντας το χαµένο ευρωπαϊκό πολιτισµό.
Nεοελληνική ποίηση και πολιτισµική παράδοση, Aθήνα, Πατάκης, 2002. 14-16, 41-49.

190

ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ

αποτελεί κυριολεξία. Τίθεται λοιπόν ένα ζήτηµα ερµηνείας, που έχει ανάγκη
από τον υποκείµενο κώδικα. Ο κώδικας είναι ακριβώς η αντίληψη της
ιδιαίτερης σχέσης του ανθρώπου προς τη φύση, η οποία µυθικά εκφράζεται
ως σχέση οργανικής ενότητας. Η σχέση αυτή εκδηλώνεται εναλλακτικά ως
αίσθηµα συγγένειας:
και τότε φώναξα δυνατά παιδιά µου, παιδιά µου,
σπουργιτάκια µου, παπιά µου,
να σας πλύνω, παιδιά µου, να σας λούσω, να σας χτενίσω…
(Το τερατώδες αριστούργηµα: Ανθολογία 2000: 391)
Είναι το ίδιο βίωµα που εκφράζεται στο κλέφτικο τραγούδι, µε τους
κλέφτες να περιµένουν στη βουνοκορφή το αστέρι να κατεβεί προς τη δύση,
για να του πιάσουν κουβέντα και να µάθουν τα συµβάντα:
Αντάριασάνε τα βουνά, συννέφιασαν οι κάµποι,
βγήκε κι ο ήλιος κόκκινος και το φεγγάρι µαύρο.
Κι εκειό τ’ αστέρι το λαµπρό που πάει να βασιλέψει
κι οι κλέφτες το καρτέρεσα και το συχνορωτάνε:
- Πές µας, πές µας, αστέρι µου, κάνα καλό χαµπέρι!
- Τί να σας πώ, µαύρα παιδιά, τί να σας µολογήσω;
Το Λεπενιώτη βάρεσαν…..
(«Του Λεπενιώτη»: Ακαδηµία Αθηνών, 1962: 205.ΙΗ΄.Β΄)
Παρ' όλες τις διαφορές, η ποιητική µυθολογία του Γιάννη Pίτσου είναι
ποιοτικά πολύ κοντά στο έµψυχο σύµπαν του δηµοτικού τραγουδιού. Είναι
χαρακτηριστικό το ακόλουθο παράθεµα από τη Ρωµιοσύνη, όπου η σχέση
της φύσης µε την κουλτούρα κωδικοποιείται στη φόρµουλα:
Aυτά τα δέντρα δε βολεύονται µε λιγότερο ουρανό
Aυτές οι πέτρες δε βολεύονται κάτω απ' τα ξένα βήµατα…
(Γιάννης Ρίτσος, Ρωµιοσύνη, Ανθολογία 2000: 80)
O κώδικας ανάγνωσης είναι η ιδέα ότι η φύση διακρίνεται από ένα
ορισµένο «ήθος», που έχει το αντίστοιχό του στο πεδίο των ανθρώπινων
αξιών. Έτσι, η φύση εµφανίζεται, στο µυθικό επίπεδο, να παρεµβαίνει και
να διαµορφώνει την κουλτούρα, ως παραγωγός και ταυτόχρονα εγγυητής
των τοπικών πολιτισµικών αξιών. Μέσα στο ποιητικό σύµπαν του Ρίτσου
ενώνονται σε µια οργανική σύνθεση οι κοινωνικές αξίες µε τις ζωικές αξίες,
τα κοινωνικά οράµατα µε τα Κοσµικά οράµατα, η λαϊκή φυσιοκρατική
παράδοση µε το διαχρονικό ελληνικό πολιτισµό. Όλες αυτές οι εκφράσεις
µεταγράφουν το αίτηµα ισορροπίας ανάµεσα στον πολιτισµό και τη φύση.
Το «χαρµόσυνο πένθος» του Σικελιανού αντιπροσωπεύει µιαν ακόµη
περίπτωση που η κατά λέξη µετάφραση δεν επαρκεί για να µεταφέρει τα
σηµασιακά περιεχόµενα του εκφωνήµατος. Για να το κατανοήσοµε έχοµε
ανάγκη από δύο, συµπληρωµατικούς κώδικες: τον κώδικα της συνύπαρξης
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των αντιθέτων, σε συνδυασµό µε τον κώδικα της κοινότητας ζώντων και
νεκρών.
Υπάρχουν στην ελληνική γλωσσική και ποιητική παράδοση ορισµένα
σύνθετα που παράγουν µια αντιφατική σηµασία: κλαυσίγελως, χαρµολύπη,
γελοκλαίω. Πηγή αυτών των αντιφατικών εκφράσεων είναι ο κώδικας της
συνύπαρξης των αντιθέτων, που έρχεται σε σύγκρουση µε την τυπική
λογική και την αρχή της αντίφασης, δηλ., της µη σύζευξης των λογικά
ασυµβίβαστων όρων. Η αρχή της συνύπαρξης των αντιθέτων εµφανίζεται
ως λογοτεχνικό θέµα σε µια πρώιµη φάση (τέλη 16ου–αρχές 17ου αιώνα),
στη λογοτεχνία της Κρητικής αναγέννησης:
Πώς είναι µπορεζάµενο κι ήλιος λαµπρός να δίδει
το µεσηµέρι τ’ όµορφο των αµµατιώ σκοτίδι; […]
Στο στήθος µου έχω θησαυρό κι ωσά χαµένος να ’το
µ’ έγνοια πολλή να τόνε βρω γυρίζω απάνω κάτω.
(Γ. Χορτάτζη, Ερωφίλη Α΄, 5-10, 19-20)
Τα γέλια µε τα κλάιµατα, µε τη χαράν η πρίκα
Μιαν ώραν εσπαρθήκασι κι αντάµα εγεννηθήκα.
(Βιτσέντζου Κορνάρου, Ερωτόκριτος Α)21
Η αρχή της συνύπαρξης των αντιθέτων, καρπός µιας µακράς και
εκλεπτυσµένης πνευµατικής παράδοσης, υπονοεί την αποδοχή του
παράλογου ως συστατικού στοιχείου της ζωής. Μέσα στη λογοτεχνία, η
αντίληψη αυτή αποκαλύπτεται ως η πηγή του νεοελληνικού τραγικού.
Πρόκειται για ένα πολιτισµικό βίωµα που καθιερώνει µια ώριµη οπτική των
πραγµάτων, η οποία κατανοεί την ύπαρξη του διαφορετικού και του
αντίθετου ως φυσιολογικό φαινόµενο, απορρίπτοντας το φανατισµό και τη
µισαλλοδοξία.
Ο άλλος κώδικας που υπονοείται σ’ αυτή την έκφραση αφορά τη σχέση
ζωής – θανάτου. Μέσα στην ποίηση του Σικελιανού συναντούµε πυκνές
εικόνες από τη ζωή της φύσης, όπου ο θάνατος µετασχηµατίζεται σε ζωή.
Τέτοια είναι η αρχετυπική εικόνα του σπόρου που θάβεται στη γη και
ανασταίνεται, του φιδιού ή του τζίτζικα που αλλάζουν ντύµα και
ξαναρχίζουν ένα νέο κύκλο ζωής, του µεταξοσκούληκα που υφαίνει γύρω
του τον ίδιο του τον τάφο (το κουκούλι), απ’ όπου θα βγεί µεταµορφωµένος
σε «πασίχαρη πεταλουδούλα». Τα παραδείγµατα όπου η ίδια η φύση παρέχει
το αρχέτυπο µετασχηµατισµού του θανάτου σε ζωή, τεκµηριώνουν πειστικά
την ιδέα ότι ο θάνατος εντάσσεται στη δηµιουργική διαδικασία ανανέωσης
της ζωής.
21 Βλ. Ε.Γ.Καψωµένος, «Η ρητορική της αντίθεσης στην Κρητική λογοτεχνία της ακµής», Πεπραγµένα του Ζ΄ ∆ιεθνούς
Κρητολογικού Συνεδρίου, τόµ. Β1, Ρέθυµνο, Νέα Χριστιανική Κρήτη, 1995:313-325.
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Στο κοινωνικό πεδίο, ανάλογες εµπειρίες αντλεί ο ποιητής από τις
λαϊκές εθιµικές τελετουργίες που συνδέονται µε το θάνατο κι ωστόσο
εµπεριέχουν συµβολισµούς ανανέωσης της ζωής, όπως τα κόλλυβα, που
στολίζονται µε κουφέτα και σπόρους ροδιού:
Εδώ, ως τα κόλλυβα λαµπρό τ’ αποσκεπάζει ρόδι,
νυφαδιακό σα νά ’τανε προβόδισµα το ξόδι..
[…...............................................................]
Γλυκό µου εσύ µνηµόσυνο, πένθος χαρµόσυνό µου,
την ώρα τούτη, ά, πώς κρατώ σφιχτά τον ουρανό µου!
(Άγγελος Σικελιανός, Μήτηρ Θεού ΙΙΙ, 81-82 /101-102/ 109-110).
Σ’ αυτή τη συνάφεια, ο Ποιητής-αφηγητής επικαλείται την
παραδοσιακή (εκκλησιαστική και λαϊκή) αντίληψη της κοινότητας
«ζώντων και τεθνεώτων»:
Τί αν πάνε πίσω οι ζωντανοί και µπρος οι πεθαµένοι; […]
των κοιµηµένων µου ο λαός ακούει και µε σιµώνει!
(Μήτηρ Θεού ΙΙΙ, 89, 92)
Αυτή η κοινότητα εκφράζεται, µεταξύ άλλων, µε τη σχέση
οικειότητας του παραδοσιακού ανθρώπου προς το χώρο του
κοιµητηρίου, ένα βίωµα διονυσιακής υφής, που συµµερίζεται ο
Σικελιανός και το διερµηνεύει ποιητικά στη Μητέρα Θεού:
απ’ το µεγάλο πόρχοµαι της πιθυµιάς λιοπύρι,
κρυφές βαθιά µου που σκορπάει δροσιές το κοιµητήρι!
Η πέτρα αυτή που µόλαχε για να σταθώ, και φτάνει
του νεκρολίβανου η πνοή την πλάση να ζεστάνει...
(Μήτηρ Θεού ΙV, 3/5-6/9-15)
Το συλλογικό αυτό βίωµα εκφράζει την πατροπαράδοτη πίστη στη
συνυπευθυνότητα ζωντανών και νεκρών. Η αντίληψη του ενιαίου
σύµπαντος τροφοδοτεί την αίσθηση της ενιαίας κοινότητας· δεν υφίσταται
διάκριση ανάµεσα στον κόσµο των ζωντανών και τον κόσµο των νεκρών. Οι
νεκροί αγαπηµένοι δεν παύουν να είναι µαζί µας και να µετέχουν στη
συλλογική ζωή και στη συλλογική ευθύνη. Η σχέση τους µε τους ζωντανούς
ορίζεται από το σχήµα: πρότυπο – µίµηση, που δηλώνει την εµµονή στις
αξίες που οι πρόγονοι κληροδότησαν στην κοινότητά τους, την εµµονή στην
παράδοση και στην ιστορική και πολιτισµική συνέχεια.
Στη Μητέρα Θεού επαληθεύεται ως «µύχια προσωπική εµπειρία» το
βίωµα του θανάτου, ως οργανικού κρίκου στη διαδικασία ανανέωσης της
ζωής. Γι’ αυτό και το γεγονός του θανάτου δε σηµατοδοτεί µονοσήµαντα το
πένθος της απώλειας, αλλά ταυτόχρονα και τη χαρά της ανάστασης, της
αναδηµιουργίας και διαιώνισης της ζωής. Είναι αµφίσηµο: ένα «πένθος
χαρµόσυνο».
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Ας δούµε, τέλος, πώς µπορεί να ερµηνευθεί - και να µεταφραστεί - η
αντιφατική έκφραση του Ανδρέα Εµπειρίκου «άγιοι γαµόσταυροι»22, που δεν
επιδέχεται ούτε καν µια κατά λέξη µετάφραση.
Υπάρχει µια µακρά παράδοση στη νεοελληνική λογοτεχνία που
εµφανίζει τον άνθρωπο σε σύγκρουση µε το θεό, µε τη θεία θέληση, µε τους
θεϊκούς νόµους. Η παράδοση αυτή ανάγεται στο µυθικό αρχέτυπο του
Προµηθέα, που αντιπροσωπεύει την αρχαιότερη έκφραση της σύγκρουσης
του ανθρώπου µε το θεό µέσα στην ελληνική µυθολογία («προµηθεϊκή ιδέα»
ονοµάζοµε τον αντίστοιχο σηµασιακό κώδικα). Σύµφωνα µε τη µυθική
παράδοση, ο Προµηθέας έρχεται σε αντίθεση µε το νόµο του ∆ία, τον οποίο
δε διστάζει να παραβιάσει, για να ευεργετήσει τους ανθρώπους. Ο ∆ίας,
εκφραστής της Κοσµικής τάξης, έχει στην εξουσία του τα µυθικά τέρατα, το
Κράτος και τη Βία, που υλοποιώντας την εντολή του θα καρφώσουν τον
Προµηθέα στο βράχο του Καυκάσου.
Μια συναφής εκδοχή αυτής της αντίθεσης είναι, στην αρχαία
τραγωδία, «ο δόλος των θεών», δοµικό στοιχείο της πλοκής και βασικός
παράγοντας του αρχαίου τραγικού.
Το στοιχείο του δόλου συνιστά επίσης κοινό χαρακτηριστικό ανάµεσα
στα δηµοτικά τραγούδια του θανάτου του ∆ιγενή και στα τραγούδια του
Χάρου. Ο δόλος εδώ παίρνει άλλοτε τη µορφή της ενέδρας («Ζηλεύγει ο
Χάρος, µε χωσιά, µακρά τονε βιγλίζει...»), άλλοτε τη µορφή παραβίασης των
κανόνων ηρωικής συµπεριφοράς κατά την πάλη, µε τη χρήση ανορθόδοξων
µέσων (τρικλοποδιά, πιάσιµο από τα µαλλιά). Αυτό, σ’ ένα πρώτο επίπεδο,
συνεπάγεται την ηθική ήττα του Χάρου (ανέντιµη νίκη = ηθική ήττα), αφού
µ’ αυτή την ανέντιµη συµπεριφορά αναγνωρίζει έµµεσα την αδυναµία του
να νικήσει τον ήρωα. Ωστόσο, πίσω από τη αφηγηµατική επιφάνεια,
λειτουργεί ένας διαχρονικός πολιτισµικός κώδικας, που είναι η αντίθεση
ανάµεσα στο δίκαιο και στο νόµιµο. Το νόµιµο σ’ αυτό τον κώδικα
ταυτίζεται µε το άδικο, καθώς συνδέεται µε τη βία του φορέα της εξουσίας,
θεϊκής ή κοινωνικής, και µε τον αυθαίρετο κανόνα της υπακοής που η
εξουσία επιβάλλει στο άτοµο ή στην κοινότητα. Το δίκαιο αφετέρου
συνδέεται µε το ρόλο του Ήρωα-προµάχου να υπερασπίζεται την ανθρώπινη
κοινότητα ή τον αδύνατο που υφίσταται τη βία ή την άδικη συµπεριφορά της
εξουσίας. Έτσι το δίκαιο εµφανίζεται, µέσα στην ελληνική παράδοση, σε
µόνιµη αντιδιαστολή προς το νόµιµο. Προκύπτει λοιπόν η χαρακτηριστική
συνάρτηση:
νόµιµο = άδικο vs παράνοµο = δίκαιο.
Πρόκειται για έναν χαρακτηριστικό αξιακό κώδικα του τοπικού
22 Ονοµατοποίηση της βρισιάς «γαµώ το Σταυρό σου»: Α. Εµπειρίκος, Οκτάνα 1980: 36-38 (“Οι Μπεάτοι ή της µη
συµµορφώσεως οι Άγιοι”) και 60 (“Πολλές φορές τη νύκτα”).
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πολιτισµικού συστήµατος, όπου η αντίθεση ανάµεσα στο δίκαιο (του ατόµου
ή της κοινότητας) και στη νοµιµότητα (της εξουσίας) φτάνει να κατανοείται
ως αντίφαση, ως ασυµβίβαστο. Είναι ο κώδικας που ερµηνεύει τον
απροσκύνητο και αντάρτικο χαρακτήρα της νεοελληνικής κουλτούρας, που
αρνείται την υποταγή στην όποια εξουσία («µόνο κοµµένη κεφαλή µπορεί να
σκύψει χάµαι», λέει µια κρητική µαντινάδα)·
που ακόµη κι από τους θεούς διεκδικεί σχέσεις ισοτιµίας,
αµφισβητώντας εξ ορισµού τη θεία δικαιοσύνη:
Μα κι ο θεός είν’ άδικος κι εγώ θα τ’ αποδείξω:
Τα νιάτα που µας έδωκε γιάντα τα παίρνει πίσω!
(προφορ. παράδοση )
Κόντρα θα πάω του θεού, να τόνε ταραχίσω·
Τη νιότη που µου χάρισε δεν τη γιαγέρνω πίσω.
(προφορ. παράδοση)
Μέσα στη διαχρονική ελληνική παράδοση, η αντίθεση ανάµεσα στον
άνθρωπο και το θεό, στο δίκαιο και το νόµιµο παίρνει ποικίλες µυθικές και
καλλιτεχνικές εκφράσεις τόσο στη λαϊκή (όπως στα παραπάνω
παραδείγµατα) όσο και στη λόγια λογοτεχνία. Χαρακτηριστικό παράδειγµα
είναι ο Ανδρέας Εµπειρίκος, όπου ο εν λόγω κώδικας λειτουργεί σε ατοµικό,
κοινωνικό και Κοσµικό επίπεδο. Μέσα στο έργο του, η αντίληψη της σχέσης
ανθρώπου - θεού εκφράζεται ως φρόνηµα ανεξαρτησίας, ως άρνηση
συµµόρφωσης: «της µη συµµορφώσεως οι άγιοι».
Στην έκφραση αυτή, η άρνηση υποταγής όχι µόνο καταφάσκεται αλλά
κάτι παραπάνω, εξαγιάζεται. Εξαγιάζεται ακόµη και η ύβρις προς το θεό:
«άγιοι γαµόσταυροι».17 Η υπακοή και η υποταγή δεν είναι ελληνικές αρετές.
Αυτό λοιπόν που κάνει κατανοητή την επίµαχη έκφραση είναι ο
κώδικας της προµηθεϊκής ιδέας. Σύµφωνα µε το µυθικό αρχέτυπο του
Προµηθέα, οι Ήρωες- άγιοι του Εµπειρίκου έρχονται σε σύγκρουση µε το
θεό, για να υπηρετήσουν τις ανθρώπινες αξίες. Στο ελληνικό πολιτισµικό
πρότυπο υπέρτατη αξία είναι η ανυπακοή στην εξουσία, η ανταρσία, σε
αντίθεση µε άλλα πολιτισµικά πρότυπα, όπου υπέρτατη αξία είναι η
υπακοή.23 Γι’ αυτό έχοµε τόσους θεοµάχους ήρωες στην ελληνική
µυθολογία και λογοτεχνία (“αντίθεους”, “θεοµπαίχτες”). Υπάρχει ωστόσο
ένα στοιχείο που δίνει στο φαινόµενο τις πραγµατικές του διαστάσεις. ∆ύο
είναι τα κίνητρα που ορίζουν την αντίθεση του ανθρώπου προς το θεό µέσα
στην ελληνική παράδοση και µυθολογία: η άρνηση υποταγής στο θεϊκό
17 Α. Εµπειρίκος, Οκτάνα 1980: 36-38 (“Οι Μπεάτοι ή της µη συµµορφώσεως οι Άγιοι”), καθώς και σ. 60 (“Πολλές φορές τη
νύκτα”).
23 Όπως συµβαίνει, λ.χ., µε το εβραϊκό πολιτισµικό πρότυπο. Σε αντίθεση προς τον Προµηθέα, ο Αβραάµ του εβραϊκού µύθου
είναι έτοιµος να σφάξει το ίδιο του το παιδί, για να µην παραβεί την εντολή του θεού του.
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νόµο και η αξίωση της ισοτιµίας: δυο όψεις του ίδιου νοµίσµατος. Ο ήρωας
αρνούµενος να υποταχτεί στη θεία βούληση αρνείται ν' αποδεχτεί ως νόµιµο
ό,τι δεν είναι υπέρ του ανθρώπου. Στο πλαίσιο αυτής της ανθρωποκεντρικής
αντίληψης είναι νοητή ακόµη κι η ακραία αξίωση να υποκαταστήσει το
θεό24, για να επιβάλει, στη θέση της θείας, την ανθρώπινη δικαιοσύνη. Κι
αυτό είναι το διακριτικό στοιχείο που ξεχωρίζει την παραδοσιακή ελληνική
“ύβριν” από την ύβρι που χαρακτηρίζει τη δυτική “νεωτερικότητα”. ∆ε
φτάνει ως την αθεϊα του δυτικού ανθρώπου· δε θέλει να γκρεµίσει τους
θεούς για να γίνει ο ίδιος “deus in terris”.
Eίναι ακόµη και κάτι άλλο, που εξισορροπεί την ύβρη. Είναι η ιδιότητα
του Προµάχου. Σύµφωνα µε µια µακρά – λαϊκή και λόγια – παράδοση, ο
Ήρωας προκινδυνεύει πάντοτε για την κοινότητα θέτει τις ξεχωριστές του
ικανότητες στην υπηρεσία των ανθρώπων. Ένα υποκείµενο δράσης, για να
είναι ήρωας, δεν αρκεί να νικά όλους και να επιβάλλεται· αυτό είναι το
«προφίλ» του Αντίµαχου, όχι του Ήρωα. Απαραίτητη συνθήκη της ηρωικής
ιδιότητας αποτελεί η ανιδιοτέλεια του αγώνα, που προκινδυνεύει για τη
σωτηρία της κοινότητας. Στην ελληνική παράδοση, ο ήρωας αναδείχνεται
ευεργετώντας τους άλλους, όχι ασκώντας βία εις βάρος τους. Ο ήρωας δεν
είναι άτοµο, για να ορίζεται από τα ένστικτα της αυτοσυντήρησης και της
επιβολής. Είναι «πρόσωπο», δηλ. σύνθεση ατοµικής και συλλογικής
συνείδησης. Η συνείδηση του Εγώ, ισχυρότατη στο λαϊκό προπάντων ήρωα,
ταυτίζεται µε τη φήµη του, µε τη γνώµη που έχουν οι άλλοι για κείνον.
Ήρωας είναι αυτός που ενσαρκώνει στη συνείδηση των άλλων το ανθρώπινο ιδεώδες της κοινότητας που συµπεριφέρεται σα να ’ναι υπεύθυνος όχι
µόνο για τους ανθρώπους, µα για όλα τα όντα και τα πλάσµατα της φύσης.
Αυτό το αίσθηµα ευθύνης είναι που τον φέρνει, κάτω από ορισµένους
όρους, αντιµέτωπο µε το θεϊκό νόµο, δηµιουργώντας τραγικές καταστάσεις
και συγκρούσεις. Κι αυτό δεν έχει σχέση µε τον ατοµισµό δυτικού τύπου·
είναι ο νεοελληνικός «εγωισµός», πάει να πει, η ετοιµότητα του Ήρωα να
θυσιάσει τη ζωή του κάθε στιγµή, προκειµένου να προασπίσει το «όνοµα»
και την αξιοπρέπειά του ως ανθρώπου.
Στους «άγιους γαµόσταυρους» του Εµπειρίκου υπάρχει λοιπόν µια δέσµη
συνδηλώσεων: η ισχυρή αντίθεση προς το θεό (Ύβρις), που συναρτάται µε
τη µη συµµόρφωση στις εντολές του και το ασυµβίβαστο του νόµιµου προς
το δίκαιο η αξίωση της ισοτιµίας ανθρώπου – θεού και η συνακόλουθη
ανεξαρτησία βούλησης και δράσης, που τροφοδοτείται από την εµµονή σε
αξίες που υπηρετούν τον άνθρωπο. Μ’ αυτό το πλέγµα συναρτάται ο
24 Βλ. το κρητικό δηµοτικό τραγούδι “Νά 'χεν η γης πατήµατα κι ο ουρανός κερκέλια.../ ν' ανέβσινα στον ουρανό, να βιπλωθώ
να κάτσω,/ να δώκω σείσµα τ' ουρανού...” (Αντ. Γιάνναρης, 1876: 150. 159).
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εξαγιασµός της ανταρσίας από τη µια και της αυταπάρνησης του ΉρωαΠροµάχου από την άλλη.25 Αν δε γνωρίζεις αυτό το πλέγµα κωδίκων, δεν
µπορείς να κατανοήσεις και να ερµηνεύσεις ή να µεταφράσεις σωστά τα
σχετικά κείµενα. Γιατί οι κώδικες αυτοί συναρτώνται στενά µε τον πυρήνα
της νεοελληνικής κουλτούρας.

25 «Η πρώτη µου λαχτάρα – γράφει ο Καζαντζάκης, επιβεβαιώνοντας την ισχύ του κώδικα – στάθηκε η
λευτεριά η δεύτερη, η δίψα της αγιότητας. Ήρωας µαζί και άγιος, να το ανώτατο πρότυπο του
ανθρώπου» (N. Καζαντζάκης, Αναφορά στον Γκρέκο, 1961. 86).

Η Πρόταση της Αξιοβίωτης Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης
σε Σχέση µε την Αειφόρο Ανάπτυξη
Κίµων Χατζηµπίρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κεντρικό θέµα της οµιλίας είναι η αξιοβίωτη
ανάπτυξη. Θα αναπτυχθεί όµως σε ιδιαίτερα µη αξιοβίωτες συνθήκες
δεδοµένου ότι η υπερβολική ψύχρα από τον κλιµατισµό τον οποίο
αδυνατούµε επί τόσες ώρες να διορθώσουµε είναι ένα χαρακτηριστικό
δείγµα της κακής κατάστασης που βρίσκεται ο δηµόσιος τοµέας στη χώρα
µας, µε ταυτόχρονη αρνητική επίδραση στο περιβάλλον, στην οικονοµία και
στην υγεία µας. Εν πάση περιπτώσει, προσπαθώντας να το αντέξω, θα δείξω
πώς η πρόταση της αξιοβίωτης ολοκληρωµένης ανάπτυξης αντιπαρατίθεται
στην αειφόρο ή βιώσιµη ανάπτυξη.
Γυρίζουµε στο 1987, όταν η πρόταση για το sustainable development το
οποίο στα ελληνικά µεταφράστηκε ως αειφόρος ή βιώσιµη ανάπτυξη,
εµφανίστηκε στο διεθνές προσκήνιο και γρήγορα κατέλαβε σηµαντική θέση
ως µία απάντηση στα προβλήµατα σύγκρουσης µεταξύ ανάπτυξης και
περιβάλλοντος, προτείνοντας τη µεγιστοποίηση της σηµερινής ευηµερίας
χωρίς να υπονοµεύεται το περιβάλλον των µελλοντικών γενεών.
Πρόκειται για µια πρόταση σαφώς µεταρρυθµιστικής και όχι
επαναστατικής λογικής, η οποία περιέχει ορισµένες αντιφάσεις αλλά είναι
ένα σύνθηµα που αποδείχθηκε γόνιµο, µε την έννοια ότι υιοθετήθηκε σε
µεγάλο βαθµό από πολύ διαφορετικές οµάδες όπως επιστήµονες, περιβαλλοντιστές και πολιτικοί. Υποκρύπτει νοµίζω σαφώς µια οπτιµιστική, µία
αισιόδοξη φιλοσοφική στάση απέναντι στα πράγµατα.
Σας δείχνω και τον ορισµό που έχει δώσει η EPA (των ΗΠΑ),
προερχόµενο από µια οικονοµία που αυξάνεται ενώ παράλληλα καταφέρνει
να µειώσει το κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος της οικονοµικής
µεγέθυνσης και η οποία βέβαια αντανακλά όχι µια συναλλαγή µεταξύ της
επιχειρηµατικότητας και του περιβάλλοντος αλλά µία συνέργεια. Από εδώ
φαίνεται καθαρά και η οπτιµιστική στάση απέναντι στα πράγµατα.
Έρχεται λοιπόν στην χώρα µας ο ∆ηµήτρης Ρόκος, µε µία αντιπρόταση
την αξιοβίωτη ολοκληρωµένη ανάπτυξη για την οποία και θα παραθέσω
ορισµένες σύντοµες αναφορές που είναι κατά µεγάλο µέρος γραµµένες από
τον ίδιο.
Αυτή η ανάπτυξη λοιπόν είναι ολοκληρωµένη επειδή είναι ταυτόχρονα
στο χώρο και στο χρόνο κατάλληλη οικονοµική, κοινωνική, πολιτική,
πολιτισµική και τεχνική/τεχνολογική ανάπτυξη σε διαλεκτική αρµονία και
µε σεβασµό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, φυσικό και πολιτισµικό,
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µέσα στο οποίο περιβάλλον ο άνθρωπος εντάσσεται ειρηνικά και
δηµιουργικά ως οργανικό και αναπόσπαστο µέρος του και όχι ως κυρίαρχος,
ιδιοκτήτης ή εκµεταλλευτής του. Και είναι αξιοβίωτη διότι πρόκειται για µία
ανάπτυξη την οποία χαίρεται κανείς να ζει, όπως δείχνει ο όρος αξιοβίωτη
αλλά, υποσηµειώνεται, ανεξαρτήτως της ηλικίας, του φύλου, της εθνικότητας και της κοινωνικής τάξης – σηµειώστε το αυτό – στην οποία ανήκει,
µπορεί λοιπόν να απολαύσει όλα τα συστατικά στοιχεία αυτής της
ανάπτυξης ανεξαρτήτως αυτών των διαφορών που έχουν οι άνθρωποι
µεταξύ τους.
Θεµέλια αυτής της πρότασης είναι οι ουσιώδεις και όχι µόνο διακηρυκτικές, πανανθρώπινες αξίες, η ειρήνη, η δηµοκρατία, που υποσηµειώνεται
όχι τυπική αλλά πολιτική, κοινωνική και οικονοµική, η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η ισότητα - δεν διευκρινίζεται βέβαια αν πρόκειται για την ισότητα
των ατόµων ή την ισότητα των ευκαιριών – και η κοινωνική αλληλεγγύη.
Υποκείµενο αυτής της ανάπτυξης αλλά και ταυτόχρονα υλική βάση
είναι ο πολίτης. Ποιος πολίτης; Ο ενεργός, υπεύθυνος, ευαίσθητος,
συνειδητός, µορφωµένος και ολόπλευρα ενηµερωµένος δηµιουργικός
πολίτης καθώς και οι συλλογικότητές του. Τα µορφώµατα που φτιάχνουν οι
πολίτες συνεργαζόµενοι.
Κεντρική ιδέα στην πρόταση αυτή του Ρόκου είναι το όλον, δηλαδή η
κάθε φορά συγκεκριµένη στον χώρο και τον χρόνο φυσική και κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα, η οποία αποτελεί την αδιάσπαστη διαλεκτική
ενότητα των πολυδιάστατων και πολύπλοκων σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων
και αλληλεπιδράσεων των στοιχείων, φαινοµένων και δράσεων που
συγκροτούν αυτές τις διαστάσεις. Είναι ένα οργανικό όλον, υποσηµειώνει ο
Ρόκος όχι σύνολο, διακριτών αυτόνοµων µερών ανεξαρτήτων µεταξύ τους,
τα οποία όµως στο ενδεχόµενο σύνολο θα συνενώνονταν αθροιζόµενα
µηχανιστικά, ενώ αυτός εννοεί ότι συνενώνονται σε ένα όλον οργανικό
δηλαδή οι αλληλεπιδράσεις είναι πολύ πιο ουσιαστικές.
Ο Ρόκος σχολιάζει την αειφόρο ή βιώσιµη ανάπτυξη και προτείνει τις
διορθώσεις που χρειάζεται για να γίνει αξιοβίωτη. Πρέπει να δυναµώσει
ριζοσπαστικά η θετική αλλά συντηρητική έννοια της αειφόρου ανάπτυξης, η
οποία κατά τον Ρόκο χαρακτηρίζεται από την µερικότητα της οικονοµικής
ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας των επιχειρήσεων. Εστιάζει
δηλαδή την κριτική της βιώσιµης ανάπτυξης κυρίως σ’ αυτά τα δύο
στοιχεία. Στο στοιχείο της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηµατικότητας.
Ταυτόχρονα, για να διορθωθεί χρειάζεται αποκέντρωση. ∆ηλαδή άρνηση
του συγκεντρωτισµού και της συγκέντρωσης της εξουσίας σε εθνικά και
υπερεθνικά κέντρα και οργανωµένες κοινωνικές οµάδες των οποίων η
ευρύτατη και συχνά αυθαίρετη δικαιοδοσία παραβιάζει θεµελιώδεις αρχές
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και αξίες του πολιτισµού και φτάνει έως και την ληστρική εκµετάλλευση και
την καταστροφή των φυσικών και των ανθρώπινων διαθεσίµων. Εδώ ο
Ρόκος υπονοεί σαφώς ότι η καταστροφή αυτή συντελείται κυρίως λόγω της
συγκέντρωσης εξουσίας σε µεγάλες και οργανωµένες οµάδες ή άλλες δοµές,
υποβαθµίζοντας ή βάζοντας σε δεύτερη µοίρα την ενδεχόµενη καταστροφή
που µπορεί να προέλθει από µικρές οµάδες ή από αποκεντρωµένες µορφές
δραστηριότητας των ανθρώπων. Βάζει επιπλέον ένα άλλο στοιχείο το οποίο
δείχνει αυτό που θα πω πιο κάτω, ότι χρειάζεται ταυτόχρονα αναγνώριση,
σεβασµός και αξιοποίηση της αυτόχθονης σοφίας των ανθρώπων του
µόχθου και των βουνών. ∆ηλαδή δεν θεωρεί µόνη την επιστηµονική γνώση
ως βάση της (διορθωµένης) ανάπτυξης.
Η πρόταση είναι ιδεολογικά σαφώς αντισυστηµική. Όπως γράφει
συγκεκριµένα δεν θα καθορίζεται από τον ανταγωνισµό των αγορών, του
πολυεθνικού κεφαλαίου, των κρατών, των υπερεθνικών συµφώνων και
ενώσεων αλλά και των ανθρώπων, εννοεί τον ανταγωνισµό, ως
επιστηµόνων, εργαζοµένων, δηµιουργών, παραγωγών και επιχειρηµατιών.
∆εν θα αναγνωρίζει ως υπέρτατη αξία τη µεγιστοποίηση του άµεσου
κέρδους, δεν θα οµνύει στο όνοµα της παγκοσµιοποίησης και της αναπόδραστης ισοπέδωσης των πολιτισµών ως αναπόφευκτου µονόδροµου για την
πρόοδο της ανθρωπότητας, δεν θα υποτάσσεται σε επιταγές της αόρατης
πλανητικής υπερκυβέρνησης, του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της Παγκόσµιας Τράπεζας όπως
ειδικότερα αυτή εκφράζεται από την επικρατούσα οικονοµική και
στρατιωτική υπερδύναµη. Νοµίζω ότι τα ιδεολογικά στοιχεία αυτής της
πρότασης είναι σαφή και δεν χρειάζεται να τα αναπτύξω παραπάνω.
Είναι σαφές λοιπόν ότι πρόκειται για µια ανατρεπτική πρόταση.
Προτείνει ανατροπή των αξιών όπως κατά λέξη λέει, της αγοράς, του
στείρου ανταγωνισµού τον οποίον τοποθετεί σε επίπεδο πολεµικό,
ιδεολογικό, οικονοµικό, βιοµηχανικό, καταναλωτικό και τεχνολογικό, της
συσσώρευσης, της οµοιοµορφίας, της ισοπέδωσης των πολιτισµών, της
διαρκούς µεγέθυνσης της µαζικής κατανάλωσης.
Υπονοεί ο Ρόκος και µια κριτική προς την περιβαλλοντική πολιτική η
οποία αποτελεί βέβαια έναν από τους πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης και
ειδικότερα ζητά να µην προωθούνται λύσεις αποσπασµατικές και
µεµονωµένες όπως ας πούµε µόνον η ανακύκλωση ή οι ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας. Αντίθετα λέει ναι σε µία συνολική ανατροπή της κοινωνικής
οργάνωσης η οποία θα µπορούσε να οδηγήσει σε έναν οικολογικά συµβατό
κόσµο. Υπονοείται, αυτό βέβαια είναι δική µου παρένθεση, ότι όλα αυτά
δεν µπορούν να συµβούν παρά µόνο αν ωριµάσουν οι συνθήκες ανατροπής.
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Εποµένως κατά κάποιο τρόπο η εφαρµογή της πρότασης µετατίθεται προς
ένα µέλλον µάλλον αρκετά µακρινό.
Μερικά χαρακτηριστικά της προσέγγισης Ρόκου για την αξιοβίωτη
ανάπτυξη, µεταξύ άλλων, είναι νοµίζω τα εξής :
Πιστεύει στην αγαθή φύση του ανθρώπου, είναι χαρακτηριστικό όταν
µιλάει για την αυτόχθονη σοφία των ανθρώπων ή για το ότι τα κακά
αποτελέσµατα οφείλονται στην υπερσυγκέντρωση και αντίθετα οι µικρές
οµάδες θα παράγουν καλά αποτελέσµατα. Επίσης σαφώς ο Ρόκος είναι υπέρ
της δραστηριότητας αποκεντρωµένων οµάδων και κοινοτήτων.
Μετά την πλήρη καταδίκη του ανταγωνισµού σε όλα τα επίπεδα, η
αντιπρόταση Ρόκου είναι η δηµιουργική άµιλλα. ∆ίνει πολλή µεγάλη
σηµασία σε αυτό που ο ίδιος ονοµάζει θετικά φορτισµένη έννοια της
διαλεκτικής αρµονίας ανάµεσα στον άνθρωπο και την φύση ή ανάµεσα στις
δραστηριότητες των ανθρώπων.
Είναι τελείως αρνητικός, διότι θεωρεί ότι από εκεί εκπορεύονται τα
κακά του σηµερινού µοντέλου, απέναντι στις έννοιες της κυριαρχίας, της
ιδιοκτησίας, της εκµετάλλευσης τόσο ανθρώπου από άνθρωπο όσο και της
φύσης από τον άνθρωπο.
Επίσης θα ισχυριστώ ότι η πρόταση Ρόκου έµµεσα δεν επιτρέπει την
ύπαρξη κοινωνικών τάξεων, διότι όταν λέει ότι θα πρέπει τα αγαθά της
αξιοβίωτης ανάπτυξης να τα απολαµβάνουν εξίσου όλες οι τάξεις, ουσιαστικά καταργεί τις τάξεις, διότι ακριβώς στον ορισµό της τάξης ενυπάρχει η
διαφοροποιηµένη απόλαυση των αγαθών αλλιώς η τάξη δεν έχει νόηµα.
∆εν διακρίνει νοµίζω ο Ρόκος µεταξύ των εννοιών ολοκληρωµένη και
ολιστική και θα ήθελα εδώ να κάνω κάποιο σχόλιο. Η ολοκληρωµένη
ανάπτυξη αντιστοιχεί σε µία συστηµική θεώρηση των πραγµάτων, µε σαφή
αναγνώριση διαφόρων επιπέδων περιγραφής και έµφαση στην
αλληλεπίδραση των στοιχείων. Αντίθετα η ολιστική προσέγγιση, την οποία
όπως είπα προηγουµένως τονίζει ο Ρόκος µε την έννοια του όλου,
αντιστοιχεί στην ύπαρξη µιας βαθύτερης ενότητας των πραγµάτων η οποία
ενδεχοµένως φτάνει στα όρια µιας µεταφυσικής θεώρησης.
Για τον Ρόκο η διεπιστηµονικότητα δεν είναι µόνο µεθοδολογία αλλά
είναι και ιδεολογία. ∆ηλαδή είναι πρόταση προς την κοινωνία. ∆εν υπάρχει
ο χρόνος τώρα να αναπτύξω τις διαφορετικές έννοιες, δηλαδή την πολυεπιστηµονικότητα και την διεπιστηµονικότητα που αποτελούν σηµαντικά
αντικείµενα της διεθνούς δραστηριότητας στην επιστηµολογία. Ωστόσο,
νοµίζω θα συµφωνήσω µε τον Ρόκο ότι αυτή η µεθοδολογία είναι ασύµβατη
µε τεχνοκρατικές αντιλήψεις που αναγκαστικά αγνοούν ορισµένες
διαστάσεις της ανάπτυξης, ο Ρόκος ζητά µια συνολική θεώρηση και µία
συνολική αναπτυξιακή πρόταση. Και θα προσθέσω την δική µου
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παρατήρηση ότι προφανώς η µεθοδολογία αυτή είναι ασύµβατη προς
οποιοδήποτε δογµατισµό.
Η ολιστική διεπιστηµονική µεθοδολογία που προτείνει ο Ρόκος, είναι
σαφέστατη η πρότασή του, υπονοεί προφανώς άρνηση αυτού που θα λέγαµε
«πρόοδος µε κουτάκια» δηλαδή διασπασµένη και επιµέρους ανάπτυξη των
διαφόρων επιστηµονικών κλάδων, η οποία όµως έχει αποφέρει βέβαια την
τεράστια επιστηµονική, τεχνολογική και άλλη πρόοδο του σύγχρονου
κόσµου. Ταυτόχρονα θέλει την ανάπτυξη αποκεντρωµένη και παράλληλα
πλανητική και ολοκληρωµένη. Επίσης αγνοεί ή αφήνει να περάσουν σε
δεύτερη µοίρα οι όποιες αντιθέσεις ανάµεσα στις διαστάσεις της ανάπτυξης
και ζητάει να µην υπερτιµάται ούτε να υποτιµάται κάποια από τις
διαστάσεις της ανάπτυξης, αν και σε σηµεία των γραπτών του νοµίζω ότι
δίνει παρόλα αυτά µια έµφαση στην πολιτισµική σε σχέση µε τις άλλες
διαστάσεις. Επίσης δεν συζητά ιδιαίτερα µια αντίθεση που υπάρχει ανάµεσα
στην οικονοµική µεγέθυνση που είναι ζητούµενο για τον Τρίτο Κόσµο και
στην περιβαλλοντική επιβάρυνση η οποία αναπόφευκτα θα επέλθει απ’ αυτή
την µεγέθυνση. Εκτός εάν υιοθετήσουµε την σηµαντική σήµερα στην
περιβαλλοντική πολιτική πρόταση της αποσύνδεσης την οποία ο Ρόκος δεν
έχει συζητήσει αλλά και είναι αµφίβολο κατά πόσον είναι εφικτή.
Ίσως η θεώρηση Ρόκου συµβαδίζει µε κλασσικές πεσιµιστικές τάσεις
στη διεθνή σύγχρονη φιλοσοφία: αντιτεχνολογικές, αντιορθολογικές, αντιοικονοµικές, αντιδυτικές, αντικαπιταλιστικές, αντιιµπεριαλιστικές, αντινεοφιλελεύθερες. Σήµερα κυριαρχούν αυτές οι τάσεις σε πολλές φιλοσοφικές
προσεγγίσεις, ως φυσιολογικές νοµίζω απογοητεύσεις µετά την πίστη που
είχε επικρατήσει σε µεγάλα οράµατα, σε µεγάλα αφηγήµατα τα οποία
σήµερα έχουν περίπου απαξιωθεί.
Ενδεχοµένως η σκέψη του Ρόκου στην συνέχεια, γιατί ελπίζω ότι για
πολλά χρόνια ακόµα θα την αναπτύσσει και θα την εµπλουτίζει, θα
µπορούσε να υιοθετήσει διαφόρων ειδών µετανεωτερικές προσεγγίσεις οι
οποίες αποτελούν σήµερα αρκετά προχωρηµένες πλευρές της σύγχρονης
σκέψης. Ας πούµε την ιδέα της µεταρρύθµισης την οποία δεν συζητάει
νοµίζω, την ιδέα της µη βίας, την ιδέα των ήπιων τεχνολογιών. Όχι µόνο ως
τεχνολογικά αντικείµενα αλλά και τις κοινωνικές επιπτώσεις που έχουν οι
ήπιες τεχνολογίες και αναφέρω εδώ για παράδειγµα τους διαφορετικούς
τύπους κοινωνίας στους οποίους οδηγεί η παραγωγή ηλεκτρισµού µε
πυρηνικά εργοστάσια ή η παραγωγή ηλεκτρισµού µε ανεµογεννήτριες,
έχουµε σαφώς ιδεολογική διαφορά εδώ πέρα, έχουµε διαφορά κοινωνίας
που προκύπτει από την τεχνολογία. Επίσης νέες ιδέες όπως η εταιρική
κοινωνική ευθύνη δηλαδή η ευθύνη της επιχειρηµατικότητας για την
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κοινωνία ή η ανάπτυξη του εθελοντισµού των λίγων ή των πολλών, δεν
έχουµε το χρόνο βέβαια να τα συζητήσουµε περισσότερο.
Μέσα από όλα αυτά, είναι προς τιµήν νοµίζω του ∆ηµήτρη Ρόκου ότι
φρόντισε ο ίδιος και ενθάρρυνε ένα συνεχή διάλογο και συζήτηση γύρω από
αυτές τις αντιθέσεις και εδώ αναφέρω κάποια πεδία αυτού του διαλόγου,
όπως τα Μεταπτυχιακά που ίδρυσε και όπου ενθάρρυνε το διάλογο µέσα σε
αυτά, όπως επίσης το διασχολικό µάθηµα του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και
Ανάπτυξη», που επίσης διέπεται από την ίδια φιλοσοφία.

Ο Ρόλος της ∆ιεπιστηµονικότητας στη Σύγχρονη
Εκπαίδευση
∆ηµήτρης Καλιαµπάκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Είναι µια ξεχωριστή µέρα, ως προς το περιεχόµενό της. Έχω παρακολουθήσει πολλές τέτοιες εκδηλώσεις, η ζωή κάνει κύκλους. Είναι µια σηµαντική
στιγµή όταν αποδελτιώνεις τη δράση ενός ξεχωριστού ανθρώπου. Σε αυτές
τις εκδηλώσεις είναι συχνό φαινόµενο η επανάληψη και µια συζήτηση χωρίς
περιεχόµενο. Αυτή, όµως, είναι µια διαφορετική εκδήλωση.
Οι προηγούµενοι οµιλητές φώτισαν ιδιαίτερες πλευρές της προσωπικότητας του ∆ηµήτρη Ρόκου. Είχαν πολλά και συγκεκριµένα πράγµατα να
πουν και µε αυτή την έννοια είναι µια ξεχωριστή εκδήλωση. ∆ιάλεξα για την
οµιλία µου ένα συγκεκριµένο κοµµάτι της δραστηριότητάς του και µέσω
αυτού να φανεί η συγκεκριµένη συµβολή του ∆ηµήτρη Ρόκου, όχι µόνο στα
Ελληνικά πανεπιστήµια αλλά και στην Ελληνική κοινωνία.
Το θέµα µου είναι ο ρόλος της διεπιστηµονικότητας στη σύγχρονη
εκπαίδευση. ∆ιεπιστηµονικότητα είναι µια προσέγγιση η οποία στηρίζεται
σε περισσότερα από ένα επιστηµονικά πεδία. Ενσωµατώνει πληροφορίες,
δεδοµένα, τεχνικές, εργαλεία, από περισσότερες της µιας επιστηµονικές
κατευθύνσεις. Εποµένως, είναι µια προσέγγιση χρήσιµη για να καταλάβει
κανείς καλύτερα την πραγµατικότητα, κι αυτό είναι απαραίτητο αν κανείς
επιθυµεί την αλλαγή της, τη βελτίωσή της.
Γιατί αυτό; Γιατί πολύ απλά η πραγµατικότητα πολύ δύσκολα, πολύ
σπάνια, µπορεί να χωρέσει σε ένα επιστηµονικό κλάδο. Όλα τα µεγάλα
προβλήµατα για να αντιµετωπιστούν από µια και µόνη επιστηµονική οπτική
γωνία, πρέπει να υποστούν κραυγαλέες απλουστεύσεις. Έτσι κάποιος θα
µπορούσε να ισχυριστεί ότι η ίδια η πραγµατικότητα επιβάλλει τη
διεπιστηµονική προσέγγιση των πραγµάτων.
∆ιεπιστηµονικότητα δεν είναι προφανώς το αθροιστικό αποτέλεσµα των
µερικών προσεγγίσεων των διαφόρων επιστηµονικών πεδίων. ∆εν αρκεί
καθόλου, για παράδειγµα, να προσθέσεις την κοινωνική προσέγγιση στην
οικονοµική και τεχνολογική προσέγγιση για να έχεις µια διεπιστηµονική
προσέγγιση. Αυτό που χρειάζεται είναι έναν εσωτερικός διάλογος των
διαφόρων επιστηµονικών πεδίων, µια βαθιά αλληλεπίδραση των διαφόρων
πλευρών, µια σύνθεση σε ανώτερο επίπεδο των ισχυρών σηµείων που
υπάρχουν στα διάφορα επιστηµονικά πεδία.
Αλλά, για σκεφτείτε, όπως ξεκίνησα την οµιλία µου, φαίνεται σαν η
πραγµατικότητα να αποτελείται από διαφορετικά πεδία, που αντιστοιχούν
και σε διαφορετικές επιστήµες, και το ζητούµενο να είναι µια νέα
πραγµατικότητα, «κατασκευασµένη», η οποία θα πρέπει να προκύψει από τη
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σύνθεσή τους. Αλλά αυτό είναι µια στρέβλωση, είναι η πραγµατικότητα
αντεστραµµένη, µε το κεφάλι κάτω και τα πόδια ψηλά. Τα διάφορα
επιστηµονικά πεδία δεν είναι τίποτα άλλο παρά πλευρές της µιας και ενιαίας
γνωσιακής προσπάθειας αντίληψης, κατανόησης, της πραγµατικότητας, ως
προϋπόθεσης για το µετασχηµατισµό της. Όµως, πολλές φορές, αυτά τα
διαφορετικά επιστηµονικά πεδία, που για λόγους ευκολίας αναπτύχθηκαν
ξεχωριστά, απέκλιναν τόσο πολύ µεταξύ τους που µοιάζουν σήµερα
αυτόνοµα και αυθύπαρκτα, αρχίζουµε να τα βλέπουµε σαν διαφορετικές
οντότητες, που «χρήσιµο είναι να συνεργάζονται».
∆ιεπιστηµονικότητα δεν είναι µόνο η συνέργεια των διαφορετικών
επιστηµονικών πεδίων. ∆ιεπιστηµονικότητα σηµαίνει και συνέργεια µεταξύ
των διαφόρων επιστηµόνων, σηµαίνει και µια διαφορετικού τύπου
οµαδικότητα. Είναι σε τελευταία ανάλυση µια συνολικά διαφορετική
επιστηµονική κουλτούρα. Αλλά τώρα, όπως τα παρουσιάζω, φαίνεται σαν
να είναι τα πλεονεκτήµατα της διεπιστηµονικότητας προφανώς ορατά.
Ακόµη περισσότερο φαίνεται σαν η «τιµαριοποίηση» της επιστήµης να
αποτελεί εξώφθαλµο λάθος. Έτσι, η διεπιστηµονική προσέγγιση θα έπρεπε
να ήταν η κυρίαρχη κατεύθυνση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι όµως
έτσι;
Κι όµως, η διεπιστηµονικότητα είναι παρίας των εξελίξεων, όσον αφορά
τα ζητήµατα της εκπαίδευσης διεθνώς. Για καθόλου αµελητέους λόγους. Για
λόγους πολύ ισχυρούς. Ίσως ο ισχυρότερος, ή µάλλον ο πιο προφανής απ’
αυτούς, να είναι ότι ο περίφηµος Homo Universalis της εποχής της αναγέννησης είχε να διαχειριστεί πολύ πιο µικρό όγκο συνολικών πληροφοριών.
Σήµερα ο όγκος της γνώσης, ο όγκος των πληροφοριών, είναι απίθανα
µεγάλος.
Ας δούµε κάποια στοιχεία που εξηγούν µε πειστικό τρόπο πως ο
τεράστιος όγκος των γνώσεων ωθεί στην εξειδίκευση. Μεταξύ 1900 και
1960 το σύνολο της ανθρώπινης γνώσης, διπλασιαζόταν κάθε περίπου 40
χρόνια. Από το 1970 έως το 2000, ο χρόνος διπλασιασµού ήταν µόλις 10
χρόνια. Σήµερα, ο όγκος της πληροφορίας που βρίσκεται στο διαδίκτυο
διπλασιάζεται κάθε 6 µήνες. Ο όγκος της έντυπης γνώσης, ό,τι έχει τυπωθεί
από όταν ανακαλύφθηκε η τυπογραφία µέχρι σήµερα, διπλασιάζεται κάθε 8
χρόνια. Η τεχνική γνώση, που µας ενδιαφέρει άµεσα, διπλασιάζεται κάθε 3
χρόνια. ∆ηλαδή, στο προσδόκιµο του χρόνου να ολοκληρώσει ένας φοιτητής
τις σπουδές του θα έχει διπλασιαστεί ο όγκος των γνώσεων στο αντικείµενό
του, µιλώντας µε µέσους όρους. Σήµερα, είναι γενικότερα αποδεκτό ότι το
σύνολο της γνώσης διπλασιάζεται κάθε 2-3 χρόνια.
Οπότε ποια επιλογή φαίνεται ως η µόνη ρεαλιστική; Για να µην
φλυαρούµε, για να µην ασχολούµαστε επιδερµικά µε τα πράγµατα, το
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καλύτερο είναι να επιλέξουµε ένα στενό επιστηµονικό πεδίο, να εξειδικευθούµε σε αυτό, και αν τα καταφέρουµε να συνεισφέρουµε εκεί µε την
παραγωγή νέας γνώσης. Εποµένως, η ειδίκευση φαίνεται να είναι αναγκαία
εξαιτίας της µεγάλης ποσότητας γνώσης.
Αλλά η εξειδίκευση δεν απορρέει µόνο από εκεί. Η εξειδίκευση είναι
γενικότερο φαινόµενο που συνδέεται βαθιά µε την εργασία, σε όλες τις
µορφές της. Ο καταµερισµός όµως της εργασίας γίνεται µε ένα
συγκεκριµένο τρόπο, είναι σύµφυτος µε τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Η υπερβολική ειδίκευση, µάλιστα, εκτόξευσε την παραγωγικότητα της
εργασίας στα πλαίσια του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής σε τέτοια
επίπεδα που η ανθρωπότητα ποτέ δεν είχε επιτύχει στο παρελθόν. Μιλάµε
για το περίφηµο φαινόµενο του φορντισµού- τεϋλορισµού.
∆ηλαδή, παίρνουµε µια εργασία –ας πούµε την κατασκευή ενός
αυτοκινήτου- τη κατατέµνουµε σε πολύ µικρά κοµµάτια. Κάθε εργαζόµενος
αναλαµβάνει ένα συγκεκριµένο µικρό τµήµα. Επαναλαµβάνει την εργασία
αυτή σχεδόν µηχανικά, εποµένως την κάνει πολύ πιο γρήγορα. Έτσι το
σύνολο των εργαζοµένων σε µια αυτοκινητοβιοµηχανία παράγει πολύ
περισσότερα αυτοκίνητα στον ίδιο συνολικό χρόνο εργασίας, απ’ αυτά που
θα µπορούσαν να φτιάξουν εργαζόµενοι που κάνουν όλες τις δουλειές. Η
διαδικασία αυτή βρίσκεται στον πυρήνα του καπιταλιστικού τρόπου
παραγωγής. Η ίδια αυτή διαδικασία επεκτάθηκε σε µεγάλο βαθµό και στην
ίδια την παραγωγή της επιστηµονικής γνώσης. ∆ηλαδή, η επιστηµονική
γνώση για να µπορεί να αναπτύσσεται γρήγορα και αποτελεσµατικά,
κατατέµνεται σε αντικείµενα - να η πηγή της ειδίκευσης σε διαφορετικούς
τοµείς-, ο καθένας παράγει ότι καλύτερο µπορεί στο συγκεκριµένο
αντικείµενο, και όλες αυτές οι ανεξάρτητες δραστηριότητες µε κάποιο
«µαγικό» τρόπο ενοποιούνται.
Ας δούµε λίγο µε ποιο τρόπο ενοποιούνται: εκατοµµύρια, δισεκατοµµύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη, κάνουν καλά τη δουλειά τους, χωρίς
να σκέφτονται τη συνολική παραγωγή, χωρίς να έχουν την εικόνα της
συνολικής οργάνωσης της κοινωνίας, αρκεί να ενστερνίζονται ορισµένες
βασικές αξιακές αρχές. Για παράδειγµα, η δουλειά µου είναι χρήσιµη, αν
παράγει ένα εµπόρευµα, αρκεί κάτι να πωλείται και να αγοράζεται. Είναι
άραγε το υπέρτατο αυτό κριτήριο, από µόνο του, σωστό; Λίγοι µπαίνουν
στον κόπο να σκεφτούν πάνω σε αυτό. Ο καπιταλισµός εν πολλοίς ενοποιεί
το αποτέλεσµα της εργασίας δισεκατοµµυρίων ανθρώπων, µ’ έναν άδηλο
τρόπο, µη εµφανή. Έτσι, ταυτόχρονα αποκρύπτεται η συνολική εικόνα του,
η λειτουργία του. Ποιος διοικεί; Πως παράγονται τα αγαθά; Πως
κατανέµονται τα αγαθά αυτά;

206

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΟΣ

Η εξειδίκευση αυτή (και στο πεδίο της επιστήµης) έχει όµως σηµαντικές
επιπτώσεις. ∆ύο από αυτές είναι εξαιρετικά σοβαρές και θα τις
σχολιάσουµε. Πρώτον, παράγει επιστήµονες που έχουνε σοβαρή αδυναµία
χειρισµού πολύπλοκών φαινοµένων. Σοβαρότατη αδυναµία. Οι επιστήµονες
γίνονται «καλύτεροι», διαλέγοντας ολοένα κι ένα µικρότερο πεδίο στο οποίο
ξέρουν σχεδόν τα πάντα. Μέχρι να µάθουν «τα πάντα για το τίποτα».
Περιορισµός της σφαίρας στην οποία κινούνται, εµβάθυνση στο συγκεκριµένο, αλλά και απώλεια της συνολικής αίσθησης της πραγµατικότητας, της
µακρινής όρασης. ∆εύτερον, η εξειδίκευση προκαλεί τεράστια έλλειψη
επικοινωνίας µεταξύ των διαφορετικών επιστηµονικών πεδίων. Ουσιαστικά,
µιλάµε για µια σύγχρονη «επιστηµονική Βαβέλ», κάθε κλάδος αποκτά το
δικό του «κώδικα επικοινωνίας» (ορολογία), πολύ δύσκολα µπορεί να
επικοινωνήσει µε τους άλλους κλάδους, σχεδόν είναι κόσµοι που ζουν και
αναπτύσσονται χωριστά. Υποτίθεται, µάλιστα, για να εξυπηρετήσουν την
ίδια ενιαία και αδιαίρετη πραγµατικότητα, την επίλυση συγκεκριµένων
προβληµάτων που έχουν εγγενώς πολλαπλή φύση.
Υπάρχουν όµως και σηµαντικές πολιτικές, κοινωνικές συνέπειες της
υπερβολικής ειδίκευσης. Η κύρια συνέπεια αυτού είναι τι είδους πολίτες
διαµορφώνονται. Ένας άνθρωπος που κινείται σε ένα συγκεκριµένο, στενό
πλαίσιο (απλά «κάνει τη δουλειά του») είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα έχει µια
αποσπασµατική και τελικά λαθεµένη θεώρηση της πραγµατικότητας. Η
ανάπηρη αυτή προσέγγιση, που δηµιουργείται απ’ την υπερβολική γνώση
στο επιµέρους και την άγνοια της συνολικής εικόνας, προφανώς εξυπηρετεί
την ισορροπία του υφιστάµενου συστήµατος, αφού δεν επιτρέπει ερεθίσµατα που να γεννούν µεγάλα ερωτήµατα. Έτσι, δεν αµφισβητούνται οι
θεµέλιοι λίθοι του συστήµατος. Αν κανείς διαβάσει αντίστροφα την
τελευταία παρατήρηση θα καταλήξει στο συµπέρασµα ότι η διεπιστηµονικότητα, όχι από µόνη της προφανώς και εν σπέρµατι αναµφίβολα, έχει έντονα
αντισυστηµικά στοιχεία, γιατί φέρνει στο προσκήνιο τη συνολική εικόνα.
Τα προβλήµατα αυτά είναι γνωστά πια στη διεθνή επιστηµονική
κοινότητα, γι αυτό και συνεχώς κερδίζει έδαφος µιας νέας προσέγγιση, η
διεπιστηµονική προσέγγιση. Ας σκεφτούµε ορισµένα εξαιρετικά παραδείγµατα αυτής της όσµωσης των διαφορετικών επιστηµονικών πεδίων.
Σκεφτείτε ότι ο Hawking για να απαντήσει στο κοσµολογικό πρόβληµα,
δηλαδή σε προβλήµατα πολύ µεγάλων διαστάσεων, δανείζεται ιδέες απ’ την
κβαντική φυσική, τη φυσική του µικρόκοσµου. Ή, πόσο εντυπωσιακό είναι
το γεγονός ότι ο Prigogine, φρέσκαρε ακόµα και τις µαρξιστικές αντιλήψεις
για τον περίφηµο «συσχετισµό δυνάµεων», µέσα από τη θεωρία του χάους
και τις τεράστιες συνέπειες που µπορούν να προκληθούν ακόµη και από
ελάχιστες παρεµβολές. Αυτό το πάντρεµα διαφορετικών επιστηµονικών
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πεδίων που γεννάει νέες πραγµατικότητες, είναι ένα συναρπαστικό παιχνίδι.
Πραγµατικά συναρπαστικό.
Παρεµπιπτόντως, αναρωτιέται κανείς αν υπήρχε µια ενιαία επιστηµονική γλώσσα, έτσι ώστε κάθε κλάδος να γίνονταν κοινωνός των επιτευγµάτων όλων των υπολοίπων, ποια θα ήταν η σηµερινή πραγµατικότητα και τι
θα ξέραµε γι’ αυτήν;
Ιδιαίτερη αξία έχει για τις πολυτεχνικές σχολές ο εµπλουτισµός των
σπουδών των µηχανικών µε στοιχεία από τις κοινωνικές επιστήµες. Το
επάγγελµα του µηχανικού είναι ένα κατεξοχήν κοινωνικό επάγγελµα.
Απαντάει σε οικονοµικά και κοινωνικά ερωτήµατα. Παράγει οικονοµικά και
κοινωνικά αποτέλεσµα. Όµως, οι σπουδές µας πολύ συχνά προσανατολίζονται σχεδόν αποκλειστικά στην ενδιάµεση τεχνολογική φάση, χωρίς να
ασχολούνται µε τα ερωτήµατα και χωρίς να εξετάζουν τα αποτελέσµατα.
Αλλά αυτό είναι όµως µια εξαιρετικά µερική, αποσπασµατική διαδικασία.
Τι καινούριο φέρνει η διεπιστηµονικότητα στην εκπαίδευση αλλά και
στην αγορά εργασίας; Οι διεπιστηµονικές σπουδές γεφυρώνουν το χάσµα
µεταξύ ακαδηµαϊκής κοινότητας και κοινωνίας. Μαθαίνουν τους φοιτητές
να σκέφτονται ολοκληρωµένα, να κατανοούν την πραγµατικότητα µ’ ένα
νέο τρόπο, να εργάζονται από κοινού. Και αυτό έχει και την επίδρασή του
στην αγορά εργασίας, η οποία ολοένα και πιο συχνά αναζητά ανθρώπους
που να µπορούν να χειριστούν προβλήµατα στην διεπιφάνεια µεταξύ
παραγωγής και κοινωνίας, χρησιµοποιώντας συµβατικά τις έννοιες. Κι εκεί
δεν φτάνουν µόνο οι τεχνολογικές γνώσεις. Εποµένως ένας τέτοιος
απόφοιτος, έχοντας τρία βασικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα την αναλυτική
σκέψη, την κριτική σκέψη και την ικανότητα ολοκληρωµένης προσέγγισης
είναι όχι µόνο κοινωνικά πιο χρήσιµος αλλά και επαγγελµατικά πιο
αποτελεσµατικός.
Γι αυτό και νέα διεπιστηµονικά προγράµµατα σπουδών αναφύονται,
ιδιαίτερα στα καλά πανεπιστήµια. Όπως για παράδειγµα το πρόγραµµα
Interdisciplinary Studies Field Major, στο Πανεπιστήµιο του Berkley, στο
οποίο οι σπουδαστές πραγµατοποιούν ερευνητικό έργο συνδυάζοντας
γνώσεις από διάφορους τοµείς των κοινωνικών, ανθρωπιστικών και
εφαρµοσµένων επιστηµών. Ή στο MSc in Interdisciplinary Sciences στο
ΕΤΗ της Ζυρίχης, µε στόχο την εκπαίδευση των φοιτητών στις βασικές
αρχές φυσικής, χηµείας, βιολογίας, µαθηµατικών και πληροφορικής.
Σύµφωνα, µάλιστα, µε την αιτιολογική έκθεση του Προγράµµατος "η
έρευνα στην τοµή κλασικών επιστηµονικών αντικειµένων παρουσιάζει
µοναδικές ευκαιρίες". Ακόµη, στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα MSc in
Cognitive and Decision Sciences, του UCL, στο οποίο συνδυάζονται οι
γνωσιακές επιστήµες και η λήψη αποφάσεων και στο οποίο προκρίνεται η
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αποδοχή σπουδαστών από διαφορετικές ειδικότητες. Τέλος, στην αιτιολογική έκθεση του προγράµµατος MSc in Interdisciplinary Science , του
πανεπιστηµίου του Leicester, αναφέρεται χαρακτηριστικά: «οι επιστήµονες
και ερευνητές µε ευρύτητα γνώσεων και δυνατότητα κατανόησης πολλών
διαφορετικών αντικειµένων γίνονται όλο και περισσότερο απαραίτητοι για
την επιστηµονική εξέλιξη και περιζήτητοι στην αγορά εργασίας».
Τα παραδείγµατα αυτά, σίγουρα, δεν είναι η κύρια τάση στο διεθνές
επιστηµονικό γίγνεσθαι, αυτή παραµένει η επιστηµονική εξειδίκευση.
Συνιστούν, όµως, µια πολύ ενδιαφέρουσα νέα τάση στο σύγχρονο κόσµο.
Πάµε τώρα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο κυριαρχείται απ’ την κατεύθυνση της ειδίκευσης. Η ειδίκευση,
η πορεία απ’ το γενικό στο µερικό, είναι το κατ’ εξοχήν χαρακτηριστικό των
σπουδών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Οι σπουδές στα δύο πρώτα
ενιαία πάνω-κάτω χρόνια σπουδών δίνουν έµφαση στα βασικά µαθήµατα
(φυσική, µαθηµατικά, υπολογιστές, µε ελάχιστες άλλες συµπληρωµατικές
γνώσεις) µε περισσότερα µαθήµατα ειδίκευσης στη συνέχεια. Και µετά το
πτυχίο, µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών, 19 των αριθµό, όλα στην
κατεύθυνση της µεγαλύτερης ειδίκευσης, σε σχέση µε το βασικό
αντικείµενο σπουδών. Όλα, εκτός από ένα, για το οποίο θα µιλήσουµε λίγο
περισσότερο.
Το ∆ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών «Περιβάλλον και
Ανάπτυξη» είναι όντως ένα διαφορετικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα γιατί
είναι ένα πρόγραµµα γενίκευσης, ανασύνθεσης της γνώσης σε ένα
υψηλότερο επίπεδο. Προσπαθεί να καλλιεργήσει µια ολιστική προσέγγιση
για την επίλυση των προβληµάτων. ∆εν θα δώσουµε έµφαση εδώ στην
δεύτερη κατεύθυνσή του, το «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών
Περιοχών», αποτελεί πάντως ένα µεγάλης σηµασίας εγχείρηµα γι αυτή τη
δεύτερη, ξεχασµένη Ελλάδα των βουνών. Πάντως, είναι ένα αντικείµενο
που απαιτεί κατεξοχήν διεπιστηµονική προσέγγιση. Θα επιµείνω, εκτός από
το περιεχόµενο των σπουδών, για το οποίο µπορεί κανείς να αναζητήσει
πληροφορίες στη σχετική ιστοσελίδα, σε ορισµένα τυπικά χαρακτηριστικά
του προγράµµατος:
• Έχει διεπιστηµονικό ακροατήριο: οι µέχρι σήµερα φοιτητές του είναι
κατά 50% µηχανικοί, 40% άλλοι επιστήµονες θετικής κατεύθυνσης
αλλά και 10% επιστήµονες θεωρητικής κατεύθυνσης (π.χ. δάσκαλοι,
καθηγητές, δικηγόροι). Θα ήθελα να κάνω µια ειδική αναφορά στους
τελευταίους. Η πορεία των πάνω από 10 χρόνια σπουδών απέδειξε ότι
µπορούν να παρακολουθήσουν µε επιτυχία ένα µεταπτυχιακό πρόγραµµα στην καρδιά των µηχανικών. Αυτή η σύνθεση του ακροατηρίου, η
διεπιστηµονικότητα στην πράξη, αποτέλεσε πολύ τολµηρή απόπειρα, η
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οποία προκάλεσε αντιδράσεις, πήγε όµως πολύ καλά, έφερε πολύ καλά
αποτελέσµατα.
• Είναι ένα πραγµατικά διατµηµατικό πρόγραµµα. Όταν τα άλλα
µεταπτυχιακά προγράµµατα στο πολυτεχνείο αγωνίζονται να αποδείξουν την διατµηµατικότητά τους, στο Πρόγραµµα αυτό συµβάλλουν µε
διδασκαλία µαθηµάτων 8 σχολές του ΕΜΠ. Αλλά δεν µένουµε µόνο
εντός ΕΜΠ, επιζητούµε τη συστηµατική συµβολή επιστηµόνων από τα
άλλα πανεπιστήµια της χώρας αλλά και άλλων σηµαντικών διανοητών.
Αυτή η µονοµέρεια, επιτρέψτε µου, αυτή η κουταµάρα, «µόνοι µας,
είµαστε ικανοί για όλα» έχει στην πράξη ξεπεραστεί. Είναι ένα
πρόγραµµα, επίσης, πλούσιο σε ιδεολογικές αντιπαραθέσεις, όπως
ακριβώς και η κοινωνία µας. Θα περίµενε κανείς πως ένα τέτοιο
πρόγραµµα που δεν βρίσκεται στην κύρια κατεύθυνση των σπουδών
στο ΕΜΠ θα αντιµετωπίζονταν από τους φοιτητές µε επιφύλαξη, µε
δυσπιστία. Κι όµως, είναι ένα από τα πιο δηµοφιλή προγράµµατα του
Πολυτεχνείου. Είναι το δεύτερο µεταπτυχιακό πρόγραµµα του ΕΜΠ,
ως προς τον αριθµό αιτήσεων. Αυτό αποτελεί εξαιρετικά σηµαντικό
στοιχείο για το τι έχουν ανάγκη οι φοιτητές µας, και κατ’ επέκταση η
ελληνική κοινωνία. Ας το κρατήσουµε αυτό.
• Την κεντρική αντίληψη του µεταπτυχιακού αποπειραθήκαµε να την
περάσουµε και στο προπτυχιακό επίπεδο. Γιατί, δηλαδή, να ανακαλύπτουν οι σύγχρονοι µηχανικοί ότι υπάρχουν κι άλλες ειδικότητες, µε τις
οποίες πρέπει να µάθουν καθηµερινά να συνεργάζονται, όταν τελειώσουν τις σπουδές τους; Γιατί να µην κάνουν τουλάχιστον ένα µάθηµα
στο Πολυτεχνείο, µε ενιαίο ακροατήριο από πολλούς και διαφορετικούς µηχανικούς; Γιατί να µην συζητάµε στο προπτυχιακό επίπεδο
µεγάλα θέµατα, όπως για παράδειγµα η σύγκρουση της αναπτυξιακής
διαδικασίας µε την απαίτηση των καιρών για προστασία του
περιβάλλοντος;
Με βάση αυτά θα ήθελα να µιλήσω για τη συµβολή του ∆ηµήτρη Ρόκου
στο ΕΜΠ και στην ελληνική κοινωνία. Γιατί το µπόι των ανθρώπων
µετριέται από αυτά που αφήνουν πίσω τους. Ο ∆ηµήτρης Ρόκος, πρώτα απ’
όλα, γέννησε την ιδέα αυτού του µεταπτυχιακού προγράµµατος µε τα
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. ∆εν είναι µικρό πράγµα η γένεση µιας
καινοτόµου ιδέας. Απαιτείται το αντίστοιχο πολιτιστικό υπόβαθρο.
Χρειάζεται πολλά χρόνια καλλιέργειας για να ωριµάσει κάτι το ριζικά
διαφορετικό, ακόµη και στο µυαλό κάποιου. Πολλές φορές λέω ότι η ίδια η
σύλληψη µιας ριζοσπαστικής ιδέας είναι το 50% της υλοποίησής της.
Πολλοί τονίζουν τον κόπο που απαιτείται για να υλοποιηθεί µια
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ριζοσπαστική ιδέα, εγώ θέλω να τονίσω ότι χρειάζεται τόλµη να την
σκεφτείς, χρειάζεται πολύ περισσότερη τόλµη να την κάνεις στόχο.
Πολύ περισσότερο που µια τέτοια ιδέα υλοποιήθηκε στο άντρο της
ειδίκευσης, στο Πολυτεχνείο. Παρακολουθήσατε λίγο πριν την οµιλία του
Νίκου Μαρκάτου. Ο Νίκος είναι εξαιρετικός οµιλητής, χρησιµοποιεί πολύ
ζωντανά παραδείγµατα. Είπε: Έχετε δει κανέναν όταν πέφτει το µήλο απ’ τη
µηλιά, είπε, να καταριέται το Νεύτωνα γιατί έπεσε το µήλο, όπως πιθανόν
θα έκανε σε κάποιον οικονοµολόγο για κάποιες απόψεις του; Άρα, να
συµπεράνουµε έµµεσα ότι η Φυσική είναι επιστήµη και η Οικονοµία δεν
είναι; Ο Νίκος το είπε αυτό σαν ευφυολόγηµα, ξέρω ότι δεν έχει αυτή την
αντίληψη, αλλά αυτό αποτελεί µια κλασική άποψη εντός της Πολυτεχνειακής κοινότητας. Επιστήµη είναι ό,τι καταλαβαίνει ο µηχανικός, τα υπόλοιπα
είναι δεύτερης κλάσης επιστήµη, στην καλύτερη περίπτωση. Τώρα αν
λέγαµε ότι ακόµα και ο Νεύτωνας θα έµενε άναυδος αν έλεγες «στέλνω ένα
µικροσωµατίδιο από µια µικρή οπή ενός διαφράγµατος να πάει στο απέναντι
διάφραγµα, αλλά υπάρχει µια µικρή πιθανότητα να κάνει πρώτα µια βόλτα
στον Άρη και ίσως πάει απέναντι»; Και ότι θα πρέπει να αναµορφώσουµε τη
σχέση αιτίου- αποτελέσµατος, εισάγοντας οργανικά την αβεβαιότητα; Ότι
όλα τα πράγµατα δεν αποδεικνύονται µέσα από τυπικά πειράµατα; Ότι στις
κοινωνικές επιστήµες η ίδια η ιστορία είναι το µεγάλο της εργαστήριο;
Ξέρετε πόσο ισχυρή (αν και άρρητη τις περισσότερες φορές) είναι η άποψη
µεταξύ των µηχανικών που λέει ότι µόνο ό,τι περιγράφεται σε µια εξίσωση
είναι επιστήµη. Αγνοώντας ότι για να χωρέσουµε την πραγµατικότητα σε
µια εξίσωση κάνουµε πολλές φορές κραυγαλέες παραδοχές, που συνήθως
τις ξεχνάµε µετά. Νοµίζουµε ότι έχουµε εγκλωβίσει την πραγµατικότητα σ’
έναν τύπο. Μια προσέγγιση κάνουµε, πολλές φορές λίγο καλύτερη από µια
προηγούµενη. Αλλά είναι µόνο µια προσέγγιση. Μας ξεγελάνε οι διαφορικές
εξισώσεις, τα πολύπλοκα µαθηµατικά. Είναι µια προσέγγιση. Πολύ
σηµαντικά πράγµατα τα αφήνουµε εκτός, πρέπει να το θυµόµαστε αυτό.
Η συµβολή του ∆ηµήτρη Ρόκου είναι ότι παρά την τεράστια πίεση της
σηµερινής κυρίαρχης άποψης, εντός της Πολυτεχνειακής κοινότητας,
εισήγαγε την ιδέα της διεπιστηµονικής προσέγγισης των πραγµάτων και
κυρίως την προστάτευσε µε το κύρος και την εµβέλεια της προσωπικότητάς
του. Ακόµα και το γεγονός ότι παρακολουθούν το µεταπτυχιακό αυτό
πρόγραµµα και µη µηχανικοί ήταν µια µεγάλη και δύσκολη µάχη.
Ένα δεύτερο σηµαντικό στοιχείο της παρουσίας του ∆ηµήτρη Ρόκου
είναι ότι µε τη στάση και τη δράση του συνέβαλε στην αµφισβήτηση
ορισµένων κραταιών φετίχ της ακαδηµαϊκής κοινότητας, όπως για παράδειγµα την περίφηµη ουδετερότητα και αµεροληψία της επιστηµονικής γνώσης.
Αυτός που ανεβαίνει στο βήµα, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώ-
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σεων, οµιλεί ως φορέας της αδιαπραγµάτευτης και αντικειµενικής
επιστηµονικής γνώσης. ∆εν είναι όµως έτσι τα πράγµατα. Έχει µια άποψη
για την πραγµατικότητα. Που πρέπει να αποδειχθεί, σε σύγκριση και
σύγκρουση µε µια αντίθετη άποψη, για να αποδειχθεί πόσο αποτελεσµατική
είναι. Ο ∆ηµήτρης συνέβαλε σε µια νέα λογική στην ακαδηµαϊκή διδασκαλία, όπου η παράθεση των προσωπικών απόψεων και η καλλιέργεια του
ανοιχτού διαλόγου αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της. Ο ∆ηµήτρης έβαλε ακόµη, µε τόλµη, την πολιτική συζήτηση εντός του αµφιθεάτρου, αµφισβητώντας ευθέως ότι τάχα δεν γίνεται πολιτική εντός αυτού, µια θέση
εξαιρετικά βολική για να αναπαράγεται αυθόρµητα η κυρίαρχη πολιτική.
Έδωσε βήµα, επίσης, σε ριζοσπαστικές απόψεις, κάνοντας πράξη την
ακαδηµαϊκή ελευθερία στη διακίνηση των ιδεών. Θα ήθελα να πω δυο λόγια
παραπάνω πάνω σ’ αυτό. Το γεγονός ότι έδωσε βήµα σε ριζοσπαστικές
απόψεις, δεν είναι «χάρη», «εύνοια» προς τους φορείς τους. Ωφελεί ολόκληρη την κοινωνία. Αποτελεί θεµελιώδη προϋπόθεση για τη συνεχή κοινωνική
πρόοδο και εξέλιξη. Ας θυµηθούµε ότι ακόµα και αυτό που σήµερα συνιστά
κυρίαρχη άποψη, εµφανίστηκε αρχικά ως µειοψηφική ριζοσπαστική άποψη.
Σ’ ένα προηγούµενο βήµα της κοινωνίας, ήταν µια ιδέα ριζοσπαστική που
την υπερασπίζονταν πολύ λίγοι. Έζησε, όµως, κυριάρχησε έναντι λιγότερο
αποτελεσµατικών, στις συγκεκριµένες συνθήκες, απόψεων για να έρθει η
ώρα το ίδιο να αµφισβητηθεί. Έτσι, το να είναι τα πανεπιστήµια φορείςθερµοκοιτίδες διαφορετικών απόψεων, πολλών απ’ αυτές ριζοσπαστικών
και µειοψηφικών, ουσιαστικά είναι ο καλύτερος δρόµος για την
προετοιµασία της αυριανής κοινωνίας. ∆εν εννοώ µε αυτό ότι οποιαδήποτε
ριζοσπαστική ή µειοψηφική πρόταση σήµερα είναι χρήσιµη. Οι πιο πολλές
απ’ αυτές θα πάνε στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας. Όµως, κάποιες απ’
αυτές που µέλλει να αλλάξουν τον κόσµο θα εµφανιστούν αρχικά σαν
µειοψηφικές απόψεις. Έτσι, µε το να έχουµε τα πανεπιστήµια ανοιχτά στις
απόψεις αυτές αφήνουµε στην κοινωνία το δρόµο ανοιχτό για το µέλλον της.
Κι αυτό είναι µια από τις µεγάλες συµβολές του ∆ηµήτρη Ρόκου.
Πιστεύω, πάντως, ότι η µεγαλύτερη συµβολή του ∆ηµήτρη Ρόκου είναι
η ταύτισή του προσώπου Ρόκου µε τον καθηγητή Ρόκο. Είναι εξαιρετικά
διαδεδοµένη µέσα στα πανεπιστήµια η στάση οι καθηγητές να υποδύονται
ένα διαφορετικό πρόσωπο όταν εµφανίζονται στο αµφιθέατρο, από αυτό που
πραγµατικά είναι. Όµως, όπως λένε και οι Active Member «you walk, you
talk», «όπως βαδίζεις, έτσι να µιλάς». Ο ∆ηµήτρης αυτό έκανε, µια
ολόκληρη ζωή. Και το παράδειγµα αυτό είναι µια µεγάλη ηθική βοήθεια σε
όλους εµάς που συνεχίζουµε. Και γι’ αυτό ιδιαίτερα θα ήθελα να
ευχαριστήσω το ∆ηµήτρη Ρόκο.

Βιώσιµη και Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη – Μια Κριτική
Ανάλυση
Χριστοφής Κορωναίος, Επισκ. Καθηγητής
∆ιεπιστηµονικό - ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆.Π.Μ.Σ.)
«Περιβάλλον και Ανάπτυξη»
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Περίληψη
«Βιώσιµη Ανάπτυξη» είναι οι δύο λέξεις που χρησιµοποιούνται από όλους
πολύ ελαφριά, µε τέτοιο τρόπο που να έχουν χάσει το νόηµά τους. Υπάρχει
η υπόθεση ότι για κάθε ανάλυση προοπτικών ή οποιαδήποτε πρόταση, αυτές
οι δύο λέξεις είναι οι πιο κατάλληλες. Η βιωσιµότητα έχει ενσωµατωθεί
στους στόχους πολλών µελετών. Το ιστορικό µοντέλο των κοινωνιών που
εκβιοµηχανίστηκαν τον δέκατο ένατο και εικοστό αιώνα έθεσε την κεντρική
έννοια του τι συνιστά ανάπτυξη τόσο ως προς τη σχέσης κόστουςαποτελεσµατικότητας όσο και από πλευράς κεφαλαίων. Σύµφωνα µε
ορισµένους αναλυτές (π.χ. Simon και Kahn, 1984, Beckman, 1996) αυτή η
πορεία αποτελεί το υπόδειγµα για την παγκόσµια ευηµερία. Ωστόσο, µια
σειρά διογκούµενων παράλληλων βιβλιογραφιών αναγνωρίζει τη σηµασία
των ποικίλων κατευθύνσεων ανάπτυξης για την επίτευξη ενός
περιβαλλοντικά και κοινωνικό-οικονοµικά καλύτερου κόσµου. Ο όρος
αειφόρος ανάπτυξη δεν προτάσσει όλες τις πτυχές της ανάπτυξης. Μια
Ολοκληρωµένη Αξιοβίωτη Ανάπτυξη µπορεί να επιτευχθεί µόνο όταν οι
ανθρώπινες κοινωνίες αποφασίζουν να δηµιουργήσουν τις απαραίτητες
προϋποθέσεις - στο εκπαιδευτικό, ερευνητικό, οικονοµικό, κοινωνικό,
πολιτικό, τεχνικό / τεχνολογικό και περιβαλλοντικό επίπεδο - για έναν
καλύτερο κόσµο, µε βάση τις πανανθρώπινες αξίες της ειρήνης, της
δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, της πολιτικής, της οικονοµικής και
κοινωνικής δηµοκρατίας και της ηθικής, του σεβασµού για τη φύση και της
ποικιλίας των πολιτισµών όλων των ανθρώπων.
Εισαγωγή
Ο όρος βιωσιµότητα είχε για πρώτη φορά αναλυθεί το 1980 από τη ∆ιεθνή
Ένωση για τη ∆ιατήρηση της Φύσης και των Φυσικών Πόρων (International
Union for Conservation of Nature and Natural Resources ,[IUCN]). Το 1987
η «Έκθεση Brundtland» (έκθεση της Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για
το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη), καθιέρωσε την έννοια της αειφόρου
ανάπτυξης ως "ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να
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διακυβεύεται η ικανότητα των µελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις
δικές τους ανάγκες» ( WCED, 1987, σ. 8).
Στην εξέταση των µεγάλων περιβαλλοντικών προβληµάτων που
αντιµετωπίζει ο κόσµος και των κατάλληλων τρόπων αντιµετώπισής τους, η
Έκθεση Brundtland δηµιούργησε ένα πλαίσιο βάσει του οποίου οι δύο
ανάγκες, η προστασία του περιβάλλοντος και η οικονοµική ανάπτυξη, θα
µπορούσαν να ενσωµατωθούν. Η «βιώσιµη ανάπτυξη» έγινε γρήγορα η
βασική αρχή πάνω στην οποία στηρίζεται η επίσηµη περιβαλλοντική
πολιτική τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο.
Ωστόσο, υπάρχει σηµαντική διαφωνία µεταξύ των µελετητών για
λόγους εννοιολογικούς και για λόγους λειτουργικότητα της (βλ. Lele, 1991).
Είναι ένα πολύ σηµαντικό γεγονός ότι πολλοί µελετητές και αναλυτές
ορίζουν την αειφορία ως µια ολοκληρωµένη έννοια που περιλαµβάνει τρεις
πυλώνες: την οικονοµική ανάπτυξη, την προστασίας του περιβάλλοντος
(αειφορία) και την κοινωνική δικαιοσύνη (κεφάλαιο) (Lele, 1991; Perrings,
1991; Dietz et al, 1992; Buitenkamp et al, 1992; Opschoor, 1992;
Munasinghe, 1993, 2000; Banuri et al, 1994; Munasinghe και Shearer, 1995;
Elkington, 1997; Carley και Spapens, 1998; Sachs et al,. 1998; Sachs, 1999).
Πιο πρόσφατα, µε τη µετατόπιση της έµφασης προς πρακτικές και
λειτουργικές πτυχές, η βιβλιογραφία έχει αρχίσει να εξετάσει τις συνέργιες
και τους συµβιβασµούς µεταξύ των τριών στόχων.
Εκτός από τον ορισµό Burtland, άλλοι ορισµοί έχουν προταθεί και έχουν
κερδίσει αποδοχή. Ο ορισµός «Φροντίδα για τη Γη» φέρνει υπόψη την
ικανότητα των οικοσυστηµάτων: «Βελτίωση της ποιότητας ζωής, µε
ταυτόχρονη διαβίωση εντός των ορίων αντοχής των υποστηριζόµενων
οικοσυστηµάτων». Το Παγκόσµιο Επιχειρηµατικό Συµβούλιο για τη
Βιώσιµη Ανάπτυξη (World Business Council for Sustainable Development
[WBCSD] προτείνει την έννοια της οικολογικής αποδοτικότητας
(Ecoefficiency), και το Ινστιτούτο Wuppertal έδωσε µεγαλύτερη έµφαση
στον «παράγοντα τέσσερα» (factor four). Επιπλέον, τα διεθνή επιστηµονικά
περιοδικά παρουσιάζουν φόρουµ για τη βιοµηχανική οικολογία (Industrial
Ecology). Σε διεθνή επιστηµονικά συνέδρια, το θέµα της βιοµηχανική
µετατροπής είναι σε εξέλιξη, στον τοµέα του προγράµµατος της ∆ιεθνούς
Ανθρώπινης ∆ιάστασης στην παγκόσµια κλιµατική αλλαγή. Επίσης, υπάρχει
η πρωτοβουλία Μηδενικών Εκποµπών (Zero emissions initiative) στο
Πανεπιστήµιο των Ηνωµένων Εθνών.
Η διεθνής διάσκεψη κορυφής (Earth Summit) το 1992 στο Ρίο ντε
Τζανέιρο, στη Βραζιλία, διάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το
Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (UNCED), δεν έδωσε µόνο τυπική έγκριση
στην έννοια της «βιώσιµης ανάπτυξης» από περισσότερες από 150 εθνικές
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κυβερνήσεις, αλλά επίσης, προσέφερε ένα ευρύ φάσµα γενικών και
επιµέρους πολιτικών πρωτοβουλιών κάτω από τον τίτλο της «αειφόρου
ανάπτυξης». Η Ατζέντα 21 προήλθε από τη συνδιάσκεψη UNCED, η οποία
ζητούσε την ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο. Η Ατζέντα 21 ζήτησε τη
δηµιουργία της Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη
(Commission on Sustainable Development (CSD)) για να εξασφαλιστεί η
αποτελεσµατική παρακολούθηση της UNCED, την ενίσχυση της διεθνούς
συνεργασίας, και να εξετάσουν την πρόοδο στην εφαρµογή της Ατζέντας 21
σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.
Η σύσκεψη του Γιοχάνενεσµπουργκ το 2002 για το σχέδιο υλοποίησης
της βιώσιµης ανάπτυξης (UNCSD) αναφέρει ότι οι εταιρικές σχέσεις, καθώς
και οι εθελοντικές πρωτοβουλίες πολλών ενδιαφεροµένων , συµβάλουν στην
υλοποίηση των διακυβερνητικών δεσµεύσεων της Ατζέντας 21, του
πρόγραµµα για την περαιτέρω εφαρµογή της Ατζέντας 21 και του
Προγράµµατος
Εφαρµογής
του
Γιοχάνεσµπουργκ.
Συνεργασίες
χρησιµεύουν ως συµπλήρωµα αλλά όχι ως υποκατάστατο για τις εν λόγω
δεσµεύσεις. Το Προγράµµατος Εφαρµογής του Γιοχάνεσµπουργκ επίσης
όρισε το UN CSD να χρησιµεύσει ως εστιακό σηµείο για συζητήσεις
σχετικά µε τις συνεργασίες που προάγουν την βιώσιµη ανάπτυξη.
Αυτό µπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύντοµο ιστορικό των πρόσφατων
προσπαθειών που καταβάλλονται για την βιώσιµη ανάπτυξη. Πολλές
περισσότερες διακηρύξεις και πολλές άλλες συναντήσεις έχουν
πραγµατοποιηθεί για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.
Η πραγµατικότητα
Μετά από όλες αυτές τις προσπάθειες και τη ρητορική που έχει εκτοξευτεί
σε πολλά διεθνή θεσµικά όργανα, ο κόσµος δεν βρίσκεται σε καλύτερη
κατάσταση. ∆εν είναι καν κοντά στο να πλησιάσει οποιονδήποτε από τους
ορισµούς της αειφορίας. Ο κόσµος δεν είναι σε κατάσταση που να µπορεί
κανείς να πει ότι ένα µικρό βήµα προς τα εµπρός έχει γίνει. Τα γεγονότα και
τα στατιστικά στοιχεία σχετικά µε την παγκόσµια κατανοµή του
εισοδήµατος, καθώς και την φτώχεια που κρύβεται από κάτω, είναι
καταπέλτης. Πάνω από 1,3 δισεκατοµµύρια άνθρωποι, ή περισσότερο από
το ένα πέµπτο του παγκόσµιου πληθυσµού, υπολογίζεται ότι ζουν µε
λιγότερο από $ 1 την ηµέρα. Άλλα κριτήρια της φτώχειας και των
αδυναµιών (έλλειψη πρόσβασης στην υγεία, την εκπαίδευση, το καθαρό
νερό ή την αποχέτευση) αποδίδουν υψηλότερες εκτιµήσεις για τη φτώχεια.
∆εδοµένου ότι η φτώχεια είναι συγκεντρωµένη σε χώρες ιδιαίτερα της
Νότιας Ασίας και της Αφρικής - όπου το µέσο κατά κεφαλήν εισόδηµα είναι
µικρότερο από το ένα τέταρτο (σε δολάρια της σταθερής αγοραστικής
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δύναµης) του µέσου όρου για τις ανεπτυγµένες χώρες (UNDP, 1999;
Παγκόσµια Τράπεζα, 1999), οι ανησυχίες για τις οικονοµικές ανισότητες
επικεντρώθηκαν στις διαφορές µεταξύ, και όχι στο εσωτερικό, των χωρών.
Η διάσταση της κατανοµής της παγκόσµιας φτώχειας φάνηκε έντονα από
την Έκθεση Ανθρώπινης Ανάπτυξης του 1989 (UNDP 1989), µε το
διάγραµµα που έχει την µορφή ενός ποτηριού σαµπάνιας (Σχήµα 1.). Αυτή η
αναπαράσταση της παγκόσµιας κατανοµής του εισοδήµατος δείχνει ότι το
1988, το πλουσιότερο ένα πέµπτο του παγκόσµιου πληθυσµού έλαβε 82,7%
του παγκόσµιου εισοδήµατος, το οποίο είναι σχεδόν 60 φορές το µερίδιο
των εισοδηµάτων στο φτωχότερο πέµπτο (1,4%). Πιο πρόσφατες
στατιστικές δείχνουν ότι η ανισότητα έχει διευρυνθεί περαιτέρω από τότε
και ότι το 1999, το πλουσιότερο ένα πέµπτο του κόσµου είχε 80 φορές τα
έσοδα ότι το φτωχότερο ένα πέµπτο (UNDP, 1999). Επίσης, άλλα στοιχεία
δείχνουν ότι:

Σχήµα 1: Παγκόσµια Κατανοµή Εισοδήµατος και Πληθυσµού
(α) Το πλουσιότερο 20% του παγκόσµιου πληθυσµού έχει το 82% των
εξαγωγικών αγορών κόσµου, η τάξη µέσου εισοδήµατος, ήτοι το
60%, είχαν το 17% και το φτωχότερο 20% µόλις το 1%,
(β) Το πλουσιότερο 20% είχε το 68% των άµεσων ξένων επενδύσεων, η
τάξη µέσου εισοδήµατος, ήτοι το 60%, είχαν 31% και το φτωχότερο
20% µόλις το 1%,
(γ) Το πλουσιότερο 20% συµπεριελάµβανε το η τάξη µέσου
εισοδήµατος, ήτοι το 60% είχαν 6,5% και το φτωχότερο 20% µόλις
το 0,2%,
(δ) οι χώρες του ΟΟΣΑ, µε το 19% του παγκόσµιου πληθυσµού, είχε το
71% του παγκόσµιου εµπορίου αγαθών και υπηρεσιών, το 58% των
άµεσων ξένων επενδύσεων και το 91% όλων των χρηστών του
∆ιαδικτύου,
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(ε) τα διακόσια πλουσιότερα άτοµα στον κόσµο διπλασίασαν την αξία
των περιουσιών τους, κατά τα τέσσερα έτη έως το 1998 στα 1 τρις
δολάρια περισσότερο, δηλαδή, ισοδύναµο µε το ποσό που κατέχει
το 41% του παγκόσµιου πληθυσµού.
Παρά την πρόοδο που επιτεύχθηκε κατά την διάρκεια του εικοστού
αιώνα και η οποία εκτιµάται από την έκθεση του 1999 του UNDP για την
Ανθρώπινη Ανάπτυξη ως τεράστια, η φτώχεια και η κοινωνική ανισότητα
εξακολουθούν να υπάρχουν παντού, τόσο στις "αναπτυσσόµενες" και όσο
και στις «αναπτυγµένες» χώρες. Συγκεκριµένα, στις «αναπτυσσόµενες»
χώρες, υπάρχουν τεράστιες περιφερειακές, πολιτικές και φυλετικές
ανισότητες:
• περισσότερο από το ένα τέταρτο των 4,5 δισεκατοµµυρίων κατοίκων
τους δεν είχαν πρόσβαση στη γνώση ή σε ελάχιστες ιδιωτικές και
δηµόσιες υπηρεσίες και το προσδόκιµο ζωής τους δεν υπερβαίνει τα 40
έτη,
• περίπου 1,3 δισεκατοµµύρια του πληθυσµού τους δεν είχαν πρόσβαση
σε καθαρό νερό,
• περίπου 840 εκατοµµύρια άτοµα υποσιτίζονταν,
• Ένα στα επτά παιδιά δεν είχαν στοιχειώδη εκπαίδευση κ.λπ.
Από την άλλη πλευρά, µε στις βιοµηχανικές ή όπως αλλιώς ονοµάζονται
«αναπτυγµένες» χώρες, υπάρχουν πολύ εµφανείς ταξικές και
περιφερειακές ανισότητες,
• ένας στους οκτώ ανθρώπους ακόµη και στις πλουσιότερες χώρες του
κόσµου επηρεάζεται από κάποια από τα στοιχεία της ανθρώπινης
φτώχειας, όπως η µακροχρόνια ανεργία, ένα εισόδηµα κάτω από το όριο
της φτώχειας, του αναλφαβητισµού, το µέγιστο προσδόκιµο ζωής των
60 ετών (Ρόκος, 2005α) .
Το όραµα της ολοκληρωµένης ανάπτυξης
Η πρόκληση είναι να καθοριστεί ένας τρόπος ανάπτυξης που δεν συνδυάζει
µόνο τις κοινωνικές, οικονοµικές και περιβαλλοντικές ανάγκες, αλλά και
δίνει νόηµα στη ζωή των ατόµων σε µια κοινωνία. Αυτό θα το πούµε
ολοκληρωµένη αξιοβίωτη ανάπτυξη, για να την ξεχωρίσουµε από την
έννοια που αποδίδεται στον όρο "βιώσιµη ανάπτυξη". Υπάρχει σύγχυση,
ενίοτε σκόπιµη, διεθνώς σε επιστηµονικό και πολιτικό επίπεδο, σχετικά µε
τις έννοιες και τις αντιλήψεις της «ανάπτυξης». Ταυτόχρονα, υπάρχει µια
πλούσια και σηµαντική εµπειρία από ορισµένες, αδιέξοδες και ασυνεπείς
προσπάθειες για την ανάπτυξη σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Είναι
γνωστό ότι µια χώρα χαρακτηρίζεται µε βάση την έκταση και το βάθος της
βιοµηχανικής της δραστηριότητας. Με βάση το κριτήριο αυτό, µια χώρα
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θεωρείται «αναπτυγµένη» ακόµη και αν έχει ένα υψηλό ποσοστό των
πολιτών που ζουν µε εισόδηµα κάτω από το όριο της φτώχειας, που είναι
άνεργοι, εργάζονται µε µερική απασχόληση ή στο περιθώριο, αν η ποιότητα
των δηµόσιων και κοινωνικών υπηρεσιών της εκπαίδευσης, της υγείας, της
ασφάλειας υποβαθµίζονται, αν ιδιωτικά συµφέροντα υποκαθιστούν σταδιακά ακόµα και τις πιο προφανείς ευθύνες της κυβέρνησης, εάν η ανασφάλεια,
η αλλοτρίωση, ο ρατσισµός, η ξενοφοβία, ο εθνικισµός στη χειρότερη
µορφή, η πορνεία, τα ναρκωτικά, η εγκληµατικότητα και τα συνυφασµένα
οικονοµικά και πολιτικά συµφέροντα αυξάνονται, αν η άγνοια, ο αναλφαβητισµός, η τεχνική-επαγγελµατική κατάρτιση και επανακατάρτιση, παίρνουν
ακόµη πιο ανησυχητικές διαστάσεις. Η ανάλυση αυτή έχει αµφισβητηθεί και
θα συνεχίσει να αµφισβητείται από µια διαφορετική οπτική γωνία, από
πολλούς επιστήµονες, οικονοµολόγους, κοινωνιολόγους, βιολόγους, µηχανικούς, φιλοσόφους κ.λπ. στο πλαίσιο της εργασίας τους, χωρίς ωστόσο, µέχρι
σήµερα, να έχει συνθεθεί µια συνεκτική εναλλακτική θεωρία για την
"ανάπτυξη". Έτσι, η ανάγκη για µια αποδεκτή από το κοινό, διεπιστηµονική
και ολιστική θεωρία της «ανάπτυξης», η οποία θα εναρµονιστεί µε την
πολυδιάστατη και ολιστική φύση της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής
πραγµατικότητας, η οποία «ανάπτυξη» καλείται να επηρεάσει «θετικά» σε
όλα τα επίπεδα, αποτελεί µείζονα προτεραιότητα (Ρόκος, 1972, 1976, 1995a,
1995b, 2003).
Υπάρχει ανάγκη για αυτήν την ολοκληρωµένη διαλεκτική αρµονία, τη
συµµετρία και την ισορροπία στη διαδικασία της ολοκλήρωσης της ανάπτυξης µε την «οικονοµική», «κοινωνική», «πολιτική» και «πολιτιστική»
διάσταση. Μια ανάπτυξη σε αρµονία µε τη φύση, τις παραδόσεις, αλλά και
µε την πρόοδο της επιστήµης και της τεχνολογίας. ∆υστυχώς, αυτό δεν είναι
ακόµα ευρέως κατανοητό και αποδεκτό από την κυρίαρχη παγκόσµια
υπερδύναµη, την παγκόσµια και ανταγωνιστική αγορά, τις κεντρικές
τράπεζες και τις χρηµατιστηριακές αγορές, ή ακόµη και από τις «προοδευτικές», «Σοσιαλιστικές» ή «Σοσιαλδηµοκρατικές» πολιτικές δυνάµεις, οι
οποίες δεν είναι σε θέση να διατυπώσουν ένα εναλλακτικό όραµα και
σύστηµα αξιών για την ανθρωπότητα. Ένα σύστηµα έξω και πέρα από τις
κυρίαρχες προδιαγραφές της µονοδιάστατης οικονοµικής ανάπτυξης που
βασίζεται στον έντονο ανταγωνισµό, τη λεγόµενη νεοφιλελεύθερη ατζέντα.
Μια ουσιαστική συµβολή προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να γίνεται από
τις διεθνείς και εθνικές οργανώσεις, τις κυβερνήσεις, τα θεσµικά όργανα του
κράτους, του κοινωνικού και του ιδιωτικού τοµέα, τους επιστήµονες, τους
πολιτικούς, τους πολίτες. Πρέπει να υπάρξει µια συµφωνία για έναν κοινό
κώδικα επικοινωνίας και κατανόησης της σηµασίας, των αξιών, των στόχων
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και του περιεχοµένου της «ανάπτυξης» και των πολλαπλών πραγµατικών
της διαστάσεων.
Η οικονοµική διάσταση της ολοκληρωµένης ανάπτυξης
Στο πλαίσιο της έννοιας της ολοκληρωµένη αξιοβίωτης ανάπτυξης (όπως
προαναφέρθηκε) και στη βάση του οικουµενικού χαρακτήρα της και της
παγκόσµιας κλίµακας και σηµασίας, η οικονοµική ανάπτυξη ενσωµατώνει
τα εξής στοιχεία:
• δεν αγνοεί, αλλά προχωρεί µε και συµβάλλει στην κοινωνική, πολιτική
και πολιτιστική ανάπτυξη όλων των ατόµων στη γη, µε την ανάπτυξη
και αξιοποίηση της τεχνολογίας κατάλληλη για κάθε περίπτωση στο
χώρο και το χρόνο,
• αναγνωρίζει την ανάγκη για προστασία της φύσης, της οποίας όλοι οι
άνθρωποι και οι πολιτισµοί τους αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα, και
κάνει αυτή την ανάγκη έναν άξονα πρωτοβουλιών και δράσεων, σε
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, διεθνικό και παγκόσµιο επίπεδο.
Έτσι, η οικονοµική ανάπτυξη αυτού του είδους και της ποιότητας δεν:
• καθυποτάσσει τη φύση, ρυπαίνει το φυσικό, κοινωνικό-οικονοµικό,
πολιτικό και πολιτισµικό περιβάλλον, µέσω του ανεύθυνου
ανταγωνισµού των αγορών των «αναπτυγµένων» χωρών,
• χειραγωγεί την επιστήµη, την έρευνα και την τεχνολογία,
χρηµατοδοτώντας αυτές επιλεκτικά και µόνο αν παράγουν νέα
εµπορεύσιµα και κερδοφόρα προϊόντα και υπηρεσίες,
• σπαταλά το φυσικό και το ανθρώπινο κεφάλαιο του πλανήτη για χάρη
του µέγιστου άµεσου κέρδους,
• αποξενώνει τον άνθρωπο µέσω των διαδικασιών παραγωγής,
• διαφθείρει συνειδήσεις, σαγηνεύοντας πολιτικούς, επιστήµονες,
καλλιτέχνες, κινήµατα, συνδικάτα, αλλά και τους εργαζόµενους και τους
άνεργους, εκµεταλλευόµενη τις φιλοδοξίες, τις προσδοκίες τους και τις
ανασφάλειές τους,
• διατηρεί δεσµούς φτώχειας, άγνοιας, κακής υγείας, έλλειψης τροφής και
καθαρού νερού για τους κατοίκους των χωρών του τρίτου κόσµου,
• τείνει να αλλάξει ενεργούς, συνειδητούς και υπεύθυνους πολίτες σε
παθητικούς και φοβισµένους µεµονωµένους καταναλωτές, υπό την
απειλή της διαρκώς αυξανόµενης ανεργίας (Ρόκος 2003).
Η πολιτική διάσταση της ολοκληρωµένης ανάπτυξης
Στην έννοια της ολοκληρωµένης αξιοβίωτης ανάπτυξης και στη βάση του
οικουµενικού της χαρακτήρα και της παγκόσµιας κλίµακας και σηµασίας
της, η πολιτική διάσταση ενσωµατώνει τα εξής:
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δεν αγνοεί, αλλά δηµιουργικά προχωρά µε, και συµβάλλει στην
οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη,
αποσκοπεί κυρίως στην ενσωµάτωση, σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής
και κοινωνικής ζωής, όλων των ανθρώπων, ως ελεύθερων,
µορφωµένων,
ενηµερωµένων,
απελευθερωµένων,
υπεύθυνων,
συνειδητοποιηµένων πολιτών, που εργάζονται, παράγουν, δηµιουργούν,
σκέφτονται και δρουν, ατοµικά και συλλογικά, κατά τρόπο ώστε η
προώθηση των συµφερόντων τους, λαµβάνει υπόψη τα δικαιώµατα
όλων των άλλων,
εδραιώνεται και υποστηρίζεται από το δηµόσιο, σχολείο / εκπαίδευση /
πολιτισµός, στα οποία όλοι έχουν πρόσβαση, ανεξάρτητα από τη φυλή,
το φύλο, την εθνικότητα, το χρώµα, την ηλικία και τις καταδικαστικές
αποφάσεις, προκειµένου να είναι µέρος της κοινωνίας και να
αναπτύξουν τις δηµιουργικές δυνατότητες και δεξιότητες του µυαλού
και του σώµατός τους, την κριτική σκέψη τους και την πολιτική και
κοινωνική τους συνείδηση και υπευθυνότητα (Ρόκος, 2003).

Η κοινωνική διάσταση της ολοκληρωµένης ανάπτυξης
Η κοινωνική διάσταση περιλαµβάνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• τηρεί τις πανανθρώπινες αξίες της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της
αλληλεγγύης, της δηµοκρατίας και του κράτους
• αναγνωρίζει την ανάγκη για προστασία της φύσης, της οποίας όλοι οι
άνθρωποι και οι πολιτισµοί τους αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα, και
αυτή την ανάγκη κάνει άξονα των πρωτοβουλιών και των δράσεων, σε
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, διεθνικό και παγκόσµιο επίπεδο,
• δεν αγνοεί, αλλά συµβαδίζει µε και συµβάλλει στην οικονοµική,
πολιτική και πολιτιστική ανάπτυξη όλων των ατόµων στη γη,
• αναπτύσσει και χρησιµοποιεί την τεχνολογία που απαιτείται σε κάθε
περίπτωση στο χώρο και στο χρόνο.
Έτσι, µια κοινωνική ανάπτυξη αυτής της φύσης και της ποιότητας δεν
µπορεί να:
• περιορίζεται σε «αναπτυγµένες» χώρες µόνο και ιδιαίτερα για τις µικρές
προνοµιούχες κοινωνικές τάξεις, στις οποίες ευδοκιµούν οι σχετικοί (και
πάντοτε ασαφείς) "δείκτες"
• συµβιβάζεται µε τις τεράστιες και συνεχώς επεκτεινόµενες και
επιτεινόµενες κοινωνικές ανισότητες µεταξύ πλουσίων και φτωχών
χωρών, ή µεταξύ των κοινωνικών τάξεων µέσα σε µια «αναπτυγµένη» ή
«αναπτυσσόµενη» χώρα.
Αντιθέτως, η κοινωνική ανάπτυξη, η οποία είναι συµβατή µε την
ολοκληρωµένη αξιοβίωτη ανάπτυξη προϋποθέτει την ανατροπή του
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κυρίαρχου µοντέλου παραγωγής, διανοµής και κατανάλωσης, το οποίο
βασίζεται στην υπερπαραγωγή, την ενοποίηση της άνισης κατανοµής,
την εντεινόµενη εκµετάλλευση των φυσικών πόρων του πλανήτη µας
και για την - παράλογη και χωρίς ηθικά όρια -. συνεχή µεγιστοποίηση
της ανταγωνιστικότητας της αγοράς, το κέρδος, την «αποδοτικότητα»
και την «αποτελεσµατικότητα» Προϋποθέτει σχολεία όλων των
βαθµίδων µε τις δοµές, τη λειτουργία, τα προγράµµατα και το
περιεχόµενο µελέτης τα οποία θα εξασφαλίζουν ότι η διαµόρφωση του
µέσου κοινωνικού δυναµικού και κοινωνικής συνείδησης, δεν θα
εγκαταλειφθεί στην κυρίαρχη επιλογή των πολυεθνικών εταιρειών, έτσι
ώστε να ταιριάζουν στα καταστροφικά µοντέλα της πολιτιστικής και
πολιτικής οµογενοποίησης των ανθρώπινων κοινωνιών προς όφελος των
παγκόσµιων αγορών.
Συνοπτικά, τα βασικά στοιχεία που καθορίζουν την ολοκληρωµένη
ανάπτυξη είναι τα εξής:
• Περιβαλλοντικο-κοινωνικο-οικονοµική ολοκλήρωση: διασφάλιση ότι η
οικονοµική ανάπτυξη, η κοινωνική ανάπτυξη και η προστασία του
περιβάλλοντος ενσωµατώνονται στο σχεδιασµό και την εφαρµογή
• Μελλοντικότητα: ρητή ανησυχία για τις επιπτώσεις της τρέχουσας
δραστηριότητας στις µελλοντικές γενεές.
• Προστασία του περιβάλλοντος: η δέσµευση για µείωση της ρύπανσης
και της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και πιο αποτελεσµατική χρήση
των πόρων.
• Ισότητα: δέσµευση για την επίτευξη τουλάχιστον των βασικών αναγκών
όλων των πολιτών της σηµερινής γενιάς (όπως και δικαιοσύνης µεταξύ
των γενεών).
• Ποιότητα ζωής: η αναγνώριση ότι η ανθρώπινη ευηµερία αποτελείται
από κάτι περισσότερο από αύξηση του εισοδήµατος.
• Συµµετοχή: η αναγνώριση ότι η ολοκληρωµένη ανάπτυξη απαιτεί η
πολιτική συµµετοχή όλων των οµάδων ή «φορέων» στην κοινωνία
(Ρόκος, 2003).
Η έννοια του Περιβάλλοντος στην Ολοκληρωµένη Αξιοβίωτη Ανάπτυξη
Η κυρίαρχη αντίληψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι «το κλειδί για τη
µακροπρόθεσµη ευηµερία µας, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσµο, είναι η
βιώσιµη ανάπτυξη: εξεύρεση τρόπων βελτίωσης της ποιότητας της ζωής µας
χωρίς να βλάπτουµε το περιβάλλον, τις µελλοντικές γενιές ή τους
ανθρώπους τόσο στις πλούσιες όσο και στις αναπτυσσόµενες χώρες"
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001). Αγνοώντας την πολυδιάστατη, τεκµηριωµένη
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κριτική της έννοια και του περιεχοµένου της "βιώσιµης ανάπτυξης", η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει:
«Πρέπει να ενθαρρύνουµε ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν
περισσότερο, σε εθελοντική βάση και µέσω της νοµοθεσίας. Αυξηµένη
προσοχή στα περιβαλλοντικά µέτρα θα βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα και την παραγωγικότητα. Η επέκταση της αγοράς για τα πράσινα
προϊόντα θα οδηγήσει σε αύξηση της καινοτοµίας και να επέκταση των
ευκαιριών απασχόλησης. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα ευηµερήσουν σε
αυτή τη διευρυνόµενη αγορά. Το έκτο και το έβδοµο πρόγραµµα δράσης για
το περιβάλλον υποστηρίζει και ενθαρρύνει αυτές τις εξελίξεις ».
Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύµφωνη µε την κυρίαρχη αντίληψη της
"βιώσιµης ανάπτυξης", εµπιστεύεται, εκχωρεί και αναθέτει την ευθύνη για
το περιβάλλον στις επιχειρήσεις, πράγµα το οποίο ενθαρρύνει, βοηθά και
στηρίζει µε κάθε τρόπο.
Αλλά ποιες είναι οι κάπως πιο αισιόδοξες προοπτικές για την ανάπτυξη
και το περιβάλλον κατά την τρέχουσα δεκαετία - αν υπάρχουν; Στο
θεωρητικό επίπεδο, η λύση θα µπορούσε να αναµένεται να προέλθει από τη
νέα και ριζικά διαφορετική αντίληψη, η οποία σε κριτική, διεπιστηµονική
βιβλιογραφία, έχει, άµεσα ή έµµεσα, καταγραφεί ως ολοκληρωµένη
αξιοβίωτη ανάπτυξη (Ρόκος, 2003; Sachs, 1992; Schuurman, 1993).
Η ολοκληρωµένη αξιοβίωτη ανάπτυξη ερευνά εκ των προτέρων, µελετά,
σχεδιάζει και δικαιολογεί τις ενέργειές της, σύµφωνα µε την ειρηνική,
αρµονική και δηµιουργική συνύπαρξη και την αλληλεπίδραση της
ανθρωπότητας και της φύσης που είναι βέλτιστο για τους δύο, έτσι ώστε η
πολυδιάστατη (προσωπική, οικονοµική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική) ανθρώπινη ζωή είναι " αξία ζωής " για όλους, ανεξάρτητα από εθνικά,
διοικητικά, πολιτικά, κοινωνικά, τεχνολογικά και πολιτιστικά σύνορα και
διαφορές. Πρόκειται για µια «ολιστική» έννοια, σε συµφωνία µε τον
"ολιστικό" χαρακτήρα της αδιαίρετης ενότητα της φυσικής και κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας σε κάθε περίπτωση στο χώρο και στο χρόνο
και της αέναης ανθρώπινης προσπάθειας για την δηµιουργικά και µε
σεβασµό µετασχηµατισµού του κοινού µας σπιτιού, του πλανήτη Γη. ∆εν
χωρίζεται σε ειδικές, αυτόνοµες, ανεξάρτητες, καιροσκοπικές, αποσπασµατικές και συχνά αντιφατικές "αναπτυξιακές" επιλογές και δράσεις. ∆εν δίνει
µονοδιάστατη προτεραιότητα, κυρίως οικονοµικής φύσεως σε βάρος της
πολιτικής, της κοινωνίας και του πολιτισµού, χωρίς να µεριµνά για τις
επιπτώσεις και τις συνέπειες στον άνθρωπο και το φυσικό και πολιτιστικό
του περιβάλλον.
Σήµερα, καµία έννοια ανάπτυξης δεν µπορεί να υπάρχει ή να
υποστηριχθεί, εάν, όπως η «αειφόρος ανάπτυξη», περιλαµβάνει ή επιτρέπει:
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υποταγή της φύσης και της ζωής,
συνεχιζόµενη ανθρώπινη εκµετάλλευση των άλλων ανθρώπων και της
φύσης µέσα από σύγχρονα µέσα,
• επιβολή της θέλησης του ισχυρότερου πάνω από θεσµοθετηµένους ή
άγραφους κανόνες του διεθνούς δικαίου, της δικαιοσύνης και του
ανθρωπισµού, µε στρατιωτικά, οικονοµικά, πολιτικά, τεχνολογικά και
πολιτιστικά µέσα,
• καταστροφή κάθε κοινωνικής τάξης, έθνους, κοινωνικής, πολιτικής,
ιδεολογικής ή πολιτιστικής διαφοράς ή διάκρισης από οποιαδήποτε
αυτόκλητη «νέα τάξη» οποιουδήποτε τύπου ή κατηγορίας,
• κρατική, αστυνοµική ή ατοµική τροµοκρατία, η οποία τελικά έχει ως
στόχο την κατάργηση ή τη µετατροπή των ανθρωπίνων, κοινωνικών και
πολιτικών δικαιωµάτων, σύµφωνα µε τα στρατηγικά συµφέροντα των
αγορών, της νέας τάξης και της παγκοσµιοποίησης τους,
• η κυρίαρχη προώθηση και εκτέλεση - µε όλα τα µέσα - των
υποτιθέµενων καθολικών ιδεολογιών σωτηρία και η προσπάθεια να
αποτυπωθούν αυτές στο συλλογικό υποσυνείδητο ως νέες «αξίες», µε
τις οποίες όλοι πρέπει να είναι σύµφωνοι και µε τις οποίες όλες οι
δράσεις πρέπει να συµβάλλουν,
• κυριαρχία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και η εµφανής ή
συγκεκαλυµµένη σύνδεσή τους µε την οικονοµία και την πολιτική.
Η έννοια, το περιεχόµενο, η αντίληψη και τα επιχειρήµατα που
αποδεικνύουν ότι η πραγµατική ανάπτυξη µπορεί µόνο να είναι άξία ζωής
και ολοκληρωµένη, πρέπει να γίνουν κατανοητά και αποδεκτά ως µια
θεωρία που έρχεται σε αντίθεση την κυρίαρχη ιδεολογία της ανούσιας
"αειφόρου ανάπτυξη".
Ως µια δράση, η ολοκληρωµένη αξιοβίωτη ανάπτυξη είναι υπόθεση του
κάθε υπεύθυνου και συνειδητοποιηµένου επιστήµονα, εργαζόµενου,
δηµιουργού και πολίτη και των συλλογικών φορέων τους. Θα πρέπει να
εκφράζεται ταυτόχρονα στο χώρο και το χρόνο, το πολιτιστικό, πολιτικό,
κοινωνικό, οικονοµικό και τεχνικό / τεχνολογικό επίπεδο, µέσα από
πρωτοβουλίες και δράσεις που θα σέβονται την ουσία των ανθρώπων ως
ηθικά όντα, της ζωής ως θεϊκό δώρο, της φύσης, ως υπερπολύτιµης, αλλά
εύθραυστης κοινής κληρονοµιάς (Ρόκος, 2003).
•
•
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Τα Κατολισθητικά Φαινόµενα του Μετσόβου
Προτάσεις Βελτίωσης Συνθηκών
Ιωάννης Κουµαντάκης, Οµότιµος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

1. Εισαγωγή
Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας του ∆ιατµηµατικού
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ε. Μ. Πολυτεχνείου
“Περιβάλλον και Ανάπτυξη”, του οποίου η Κατεύθυνση Β΄ “Περιβάλλον
και Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών” λειτουργεί στο Μέτσοβο, οργανώθηκε
Εκπαιδευτικό Σεµινάριο µε θέµα “Οι κατολισθήσεις του Μετσόβου”.
Το Σεµινάριο αυτό ήταν τριήµερο, πραγµατοποιήθηκε στις
εγκαταστάσεις του Μετσόβιου Κέντρου ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας
(ΜΕ.Κ.∆.Ε.) του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, στις 16, 17 και 18 Μαρτίου 2011.
Σ’ αυτό έλαβαν µέρος οι µεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και
εκπρόσωποι φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Περιφέρειας Ηπείρου,
επιστήµονες διαφόρων ειδικοτήτων (Μηχανικοί, Γεωλόγοι, Γεωπόνοι κ.α.)
και απλοί πολίτες ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένοι µε το πρόβληµα των
κατολισθήσεων λόγω της µεγάλης συχνότητας που εκδηλώνονται στην
ορεινή Ήπειρο.
Έγιναν από µέρους µου σχετικές µε το θέµα εισηγήσεις – διαλέξεις,
αρχικά µε γενικά θέµατα για τις κατολισθήσεις (αίτια και αφορµές για την
εκδήλωσή τους, πρόγνωση και µέτρα πρόληψης, τρόποι αντιµετώπισης και
σταθεροποίησης) και στη συνέχεια ειδικά για τα κατολισθητικά φαινόµενα
της περιοχής Μετσόβου – Ανηλίου. Αίτηµα για την εξέταση των
κατολισθήσεων του Μετσόβου είχε υποβάλει ο ∆ήµος, καθώς και το
Κοινωφελές Ίδρυµα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.∆.Ε, του ΕΜΠ.
∆ύο µε τρεις ώρες κάθε µέρα, πραγµατοποιούσαµε υπαίθριες
επισκέψεις, µε όλους τους συµµετέχοντες στο Σεµινάριο, θέσεων που είχαν
εκδηλωθεί κατολισθήσεις στο Μέτσοβο και Ανήλιο. ∆ιαπιστώσαµε
αστοχίες, θραύσεις, καταστροφές οικιών, τοίχων αντιστήριξης και δρόµων
καθώς και µορφολογικές αλλοιώσεις της επιφάνειας του εδάφους. Αναλύαµε
επί τόπου τα αίτια και τις αφορµές, τους µηχανισµούς εκδήλωσης των
φαινοµένων, τους πιθανούς τρόπους αντιµετώπισης, τις πιθανότητες
επέκτασης και επαναενεργοποίησής τους στο µέλλον, τις οικονοµικοκοινωνικές επιπτώσεις κ.α.
Τις υπαίθριες µετακινήσεις µας είχε αναλάβει ο ∆ήµος Μετσόβου,
διαθέτοντας δύο µικρά πούλµαν και οδηγούς που γνώριζαν τις περιοχές –
θέσεις των κατολισθήσεων.
Κατά την διάρκεια των διαλέξεων και των υπαίθριων επισκέψεων,
καθώς και µετά το πέρας αυτών, γινόταν συζητήσεις, διατυπωνόταν
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ερωτήσεις και απορίες και δίνονταν απαντήσεις όπου αυτό ήταν δυνατόν.
Επίσης έγιναν τοποθετήσεις συµµετεχόντων σχετικά µε τις κατολισθήσεις.
Για την ενηµέρωση του ευρύτερου κοινού εδόθησαν συνεντεύξεις σε
ραδιοτηλεοπτικά µέσα των Ιωαννίνων.
Στον ∆ήµαρχο Μετσόβου δήλωσα ότι τίθεµαι στην διάθεση του ∆ήµου,
για την διατύπωση σκέψεων και προτάσεων σχετικά µε τα θέµατα των
κατολισθήσεων και προς τούτο ζήτησα να µου παραχωρηθούν οι
υπάρχουσες µελέτες, οι σχετικοί χάρτες, στοιχεία γεωτεχνικών γεωτρήσεων
και ότι άλλο σχετικό υφίσταται στο αρχείο του ∆ήµου.
Αναµένοντας τα ανωτέρω, κρίνω ότι είναι χρήσιµο να παραθέσω
συνοπτικά στην παρούσα, δεδοµένα και προτάσεις που στηρίζονται στις
παρατηρήσεις µου κατά τις πρόσφατες επισκέψεις µου στις θέσεις των
κατολισθήσεων καθώς και στην ειδική γνώση µου επί των γεωλογικών,
υδροµετεωρολογικών και υδρογεωλογικών συνθηκών της περιοχής
Μετσόβου – Ανηλίου. Προφανώς έχουν ληφθεί υπ’ όψη σχετικές εργασίες
που είναι δηµοσιευµένες και άλλες που κατέστη δυνατόν να συλλέξω (βλ.
βιβλιογραφικό πίνακα).
Με τα δεδοµένα αυτά και τις προτάσεις, ο ∆ήµος θα µπορέσει να
ενεργοποιηθεί άµεσα για την βελτίωση των δυσµενών συνθηκών και την
αναζήτηση οικονοµικών πόρων που είναι απαραίτητοι για την αντιµετώπιση
των κατολισθήσεων, προγραµµατίζοντας σε πρώτη φάση ενέργειες, δράσεις
και έργα χαµηλού κόστους. Τα σύνθετα γεωτεχνικά έργα για την βελτίωση
των εδαφικών – υπεδαφικών συνθηκών που πιθανόν να απαιτηθούν, είναι
πολύ υψηλού κόστους, απαιτούν πολύ προσεγµένες ακριβές και χρονοβόρες
γεωτεχνικές έρευνες και τεχνικογεωλογικές – γεωτεχνικές µελέτες, κι όλα
αυτά τα στέλνουν στο απώτερο µέλλον. Όµως οι αστάθειες και οι νέες
κατολισθήσεις ή επανενεργοποιήσεις παλαιών, είναι πολύ πιθανόν να
ξαναεµφανισθούν σύντοµα, µόλις συντρέξουν κάποιες αφορµές, όπως είναι
οι παρατεταµένες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις, η πραγµατοποίηση
εκσκαφών για θεµελιώσεις και τεχνικά έργα, οι µεγάλες διαρροές των
δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, η επιβολή µεγάλων νέων φορτίων κ. α.

2. Κατολισθήσεις Μετσόβου – Κύρια Αίτια
Τα κύρια γενεσιουργά αίτια, τα σταθερώς και µονίµως υπάρχοντα στο
Μέτσοβο και την ευρύτερη περιοχή, η ύπαρξη των οποίων είναι υπεύθυνη
και δικαιολογεί το χαρακτηρισµό της ζώνης αυτής ως υψηλής
κατολισθητικής επικινδυνότητας, είναι τα εξής:
(α) Η παρουσία του φλύσχη που την δοµεί εξ ολοκλήρου.
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(β) Η παρουσία εδαφικού µανδύα αποσάθρωσης του φλύσχη και
αβαθούς ζώνης µε έντονα αποσαρθρωµένο και αναµοχλευµένο τον
γεωλογικό αυτό σχηµατισµό.
(γ) Η παρουσία χαλαρών πλευρικών κορηµάτων που έχουν προκύψει
από την αποσάθρωση – διάβρωση – µεταφορά και απόθεση των υλικών
καταστροφής του φλύσχη, στα χαµηλότερα τµήµατα των απότοµων
εδαφικών κλιτύων.
(δ) Η παρουσία υδροπερατών και υδροστεγανών στρωµάτων σε
εναλλαγές (πρόκειται για τους ψαµµίτες και τις αργίλους – ιλυολίθους –
µάργες του φλύσχη), καθώς και µετρίως υδροπερατών πλευρικών
κορηµάτων και µανδύα αποσάθρωσης, που επίκεινται του φλύσχη, που
επιτρέπει την κατείσδυση και διήθηση των νερών της βροχής και των
χειµάρρων στο υπέδαφος, εµπλουτίζοντας τις υπόγειες υδροφορίες και
εξασθενίζοντας το υπέδαφος.
(ε) Η ύπαρξη ορεινού γεωαναγλύφου µε έντονες κλίσεις των φυσικών
κλιτύων.
(στ) Η ύπαρξη πυκνού υδρογραφικού δικτύου, µε βαθιές κοιλάδες και
απότοµους χειµάρρους και
(ζ) Η ύπαρξη πολλών παλαιών κατολισθήσεων, µε κατολισθηµένες
µάζες ιδιαίτερα χαλαρές, µε ανακατεµένα ασταθή γεωυλικά,
αποτελούµενα από αργίλους και τεµάχη (µικρά και µεγάλα) ψαµµιτών.
Σχετικά µε τα παραπάνω πρέπει να επισηµάνουµε τα εξής:
Ο φλύσχης της περιοχής ανήκει σε δύο γεωτεκτονικές ενότητες (Πίνδου
και Ιονίου), δοµείται από εναλλασσόµενα στρώµατα ψαµµιτών µε αργίλους
– µάργες και ιλυολίθους. Σε πολλές ζώνες της επικρατούν τα λεπτόκοκκα
υλικά των αργίλων, των µαργών και ιλυολίθων, τα οποία είναι ιδιαίτερα
ευαίσθητα στις κατολισθήσεις.
Η τεκτονική καταπόνηση των στρωµάτων του φλύσχη είναι έντονη.
Έχουν πτυχωθεί και προσβληθεί από πολλά ρήγµατα, υπάρχουν εσωτερικές
εφιππεύσεις και λεπιώσεις και έχουν δεχθεί τεράστια φορτία από επώθηση
πάνω τους των µεγάλων όγκων των οφιολιθικών σερπεντινιωµένων
πετρωµάτων που βρίσκονται σήµερα βόρεια και ανατολικά (Μαυροβούνι,
Κατάρα). Αποτέλεσµα όλων αυτών είναι ο κατατεµαχισµός του φλύσχη, η
παρουσία εντός αυτού κατά θέσεις χαοτικής δοµής, µε έµµεση συνέπεια την
έντονη αποσάθρωση και εξαλλοίωσή του.
Υπ’ αυτές τις συνθήκες ο φλύσχης είναι ιδιαίτερα επιρρεπής σε
κατολισθήσεις, τόσον αυτός όσο και τα υλικά αποσάθρωσης και τα
πλευρικά κορήµατα που κάθονται πάνω στις φλυσχικές ζώνες, όπως επίσης
τα γεωυλικά των προγενέστερων κατολισθήσεων.
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Η κατάσταση επιτείνεται λόγω των έντονων µορφολογικών κλίσεων αφ’
ενός και αφ’ ετέρου της περεταίρω µείωσης των φυσικοµηχανικών
ιδιοτήτων του φλύσχη λόγω των πολλών νερών, επιφανειακών και υπογείων
και της µετατροπής τους ενίοτε σε πάγο κατά τον χειµώνα.
3. Κύριες Αφορµές των Κατολισθήσεων του Μετσόβου
Οι κυριότερες αφορµές, οι λόγοι δηλαδή που δίδουν το έναυσµα για να
εκδηλωθούν οι κατολισθήσεις στο Μέτσοβο είναι οι εξής:
(α) Οι δράσεις των επιφανειακών και κυρίως των υπόγειων νερών,
(β) Η αύξηση της κλίσης και του ύψους των φυσικών κλιτύων,
(γ) Η αύξηση των φορτίων που δέχονται οι διάφορες περιοχές.
Πιο συγκεκριµένα:
1. Τα επιφανειακά νερά προκαλούν διαβρώσεις των πετρωµάτων,
µεταφορά των υλικών διάβρωσης και απόθεσης τους σε χαµηλότερες
υψοµετρικά θέσεις. Αποτέλεσµα των διεργασιών αυτών είναι αφ’ ενός
να αυξάνονται τα φορτία στις θέσεις που γίνεται η απόθεση των υλικών
διάβρωσης και αφ’ ετέρου να πραγµατοποιείται εκβάθυνση των
υδρορεµάτων, µε συνέπεια την αύξηση του ύψους και των κλίσεων των
κλιτύων. Τα ανωτέρω προκαλούν δυνητικές αφορµές για την εκδήλωση
κατολισθήσεων.
2. Τα υπόγεια νερά µε τον µερικό ή πλήρη κορεσµό που προκαλούν στα
πετρώµατα του υπεδάφους, αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά και την
συµπεριφορά τους. Μειώνονται: η συνοχή, η γωνία εσωτερικής τριβής,
η διατµητική αντοχή, η αντοχή σε εφελκυσµό και θλίψη, η φέρουσα
ικανότητα, ενώ αυξάνεται το βάρος τους και η πίεση του νερού των
πόρων. Επίσης πλαστικοποιούνται, διογκώνονται και αυξάνεται το
βάρος τους. Όλα αυτά µπορούν να αποτελέσουν αφορµή για την
εκδήλωση κατολίσθησης.
3. Η άνοδος της στάθµης των υπόγειων νερών επεκτείνει προς τα πάνω την
ζώνη κορεσµού, µε συνέπεια η προαναφερθείσες αλλοιώσεις των
χαρακτηριστικών των πετρωµάτων να προσβάλουν µεγαλύτερο όγκο
αυτών.
4. Ανάλογα µε την σύσταση των γεωυλικών του υπεδάφους η παρουσία
υπόγειων νερών σε συνδυασµό µε στατικές ή δυναµικές φορτίσεις,
µπορεί να προκαλέσει ρευστοποιήσεις αυτών και µετακίνησή τους προς
τα κατάντη ή και ερπυστικές κινήσεις.
5. Η πλούσια παρουσία νερού στην περιοχή του Μετσόβου, λόγω των
πολύ υψηλών βροχοπτώσεων (µέση ετήσια βροχόπτωση περιόδου 1925-
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2000 ίση µε 1472,6 mm) και των συχνών χιονοπτώσεων, γίνεται έντονα
αισθητή, τόσο ως επιφανειακή απορροή, όσο και ως προς τη
διαθεσιµότητα του για κατείσδυση και διήθηση προς κορεσµό του
εδάφους και υπεδάφους και συνεχή τροφοδοσία των υδροφόρων
στρωµάτων. Λαµβάνοντας υπ’ όψη ότι η πραγµατική εξατµισηδιαπνοή
είναι 470 – 475mm (Μ. Μιµίκου, 2007), προκύπτει ότι οι µέσες ετήσιες
διαθέσιµες ποσότητες νερού για κατείσδυση και επιφανειακή απορροή
είναι της τάξης των 1000mm, δηλαδή ότι µεγαλύτερο µπορεί να υπάρχει
στην Ελλάδα.
6. Η υπόγεια υδροφορία στην πόλη του Μετσόβου εκδηλώνεται µε επτά
(7) πηγές στο φλύσχη εκ των οποίων 4 αναβλύζουν από παλαιότερα
µετακινηµένες εδαφικές µάζες (Κυρούσης – Φυτρολάκης, 1998) καθώς
και πηγάδια. Από ένα τέτοιο πηγάδι, δίπλα στο καµπαναριό της Αγίας
Παρασκευής, υδρευόταν παλαιότερα το Μέτσοβο (προφορική
πληροφορία κατοίκου).
Το νερό σε όλες τις µορφές του αποτελεί την κυριότερη αφορµή για
εκδήλωση των κατολισθήσεων.
Πέραν των ανωτέρω σχετικά µε τα επιφανειακά και υπόγεια φυσικά
νερά, πρέπει να συνεκτιµηθούν οι πρόσθετες αναµενόµενες µεγάλες
ποσότητες νερών από τις διαρροές των δικτύων ύδρευσης και
αποχέτευσης όµβριων και λυµάτων. Τα δίκτυα αυτά είναι υπόγεια,
παλαιά και οι όποιες διαρροές τους δεν γίνονται συνήθως αντιληπτές.
Το εσωτερικό υδρευτικό δίκτυο εξυπηρετεί έκταση πόλης 881 στρ. Αν
οι διαρροές του είναι 15% οι ποσότητες που απορροφούνται από ο
υπέδαφος του Μετσόβου είναι της τάξης των 150m3 ηµερησίως.
(Τ.Υ.∆.Κ. Ιωαννίνων). Συνήθως οι διαρροές στις πόλεις είναι
µεγαλύτερες του 25%. Αντίστοιχες είναι οι διαρροές και από τα δίκτυα
αποχέτευσης.
8. Πρέπει να επισηµανθεί επίσης σε σχέση µε τα νερά της επιφανειακής
απορροής, ότι σε πολλές θέσεις εµποδίζεται η ελεύθερη ροή τους προς
τα ρέµατα που αποτελούσαν τους φυσικούς αποδέκτες των, µε συνέπεια
τη διευκόλυνση και αύξηση της διήθησης τους στο υπέδαφος ή/και στην
εκδήλωση πληµµυρικών τοπικών φαινοµένων και διαβρώσεων.
9. Η αύξηση της κλίσης και του ύψους των φυσικών κλιτύων προκαλείται
(πέραν από τις προαναφερθείσες φυσικές διεργασίες) και από τεχνητές
ανθρώπινες παρεµβάσεις, και µάλιστα µε ρυθµούς πολύ γρηγορότερους.
Οι κυριότερες από τις παρεµβάσεις αυτές είναι οι διανοίξεις νέων και
διαπλατύνσεις παλαιών δρόµων και οι διαµορφώσεις ζωνών θεµελίωσης

7.
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οικοδοµών. Οι προσπάθειες αντιµετώπισης των κατολισθήσεων σε
αυτές τις περιπτώσεις, οδηγούν είτε σε καλά και ταυτόχρονα πολύ
δαπανηρά έργα, όπως αυτά της Εγνατίας οδού, είτε σε άλλα φθηνότερα
έργα αµφίβολης όµως αποτελεσµατικότητας. Έργα της δεύτερης
κατηγορίας, κυρίως τοίχους αντιστήριξης, έχουν προσβάλει οι
πρόσφατες κατολισθήσεις στο Μέτσοβο και το Ανήλιο. Αρκετοί τέτοιοι
τοίχοι έχουν υποστεί θραύσεις, µετακινήσεις και ανατροπές. Στους
περισσότερους υπάρχοντες τοίχους αντιστήριξης δεν υφίστανται ή δεν
λειτουργούν στραγγιστήριες οπές για να εκρέουν τα πίσω από αυτούς
συρρέοντα νερά. Η µη λειτουργία τέτοιων στραγγιστηρίων οπών όπου
υπάρχουν, πρέπει να οφείλεται στη µη τοποθέτηση, κατά την κατασκευή
τους, φιλτροχάλικου πίσω από τον τοίχο αντιστήριξης. ∆ιαπιστώσαµε
επίσης ότι όπου προκλήθηκαν αστοχίες, δεν υπήρχε σιδηρούς οπλισµός
ή ήταν πολύ φτωχός.
10. Σε ότι αφορά την αύξηση των φορτίων που δέχονται οι διάφορες
περιοχές (πέραν από αυτές που προκαλούνται από τις φυσικές
διεργασίες που προαναφέρθηκαν) µια από τις σηµαντικότερες αφορµές
για την εκδήλωση των κατολισθήσεων αποτελεί η πολύ πυκνή δόµηση,
τα µεγάλα κτήρια µε τους πολλούς ορόφους, τα πολλές εκατοντάδες
αυτοκίνητα (µικρά και µεγάλα) που σταθµεύουν και διακινούνται στο
Μέτσοβο, καθώς και τα µεγάλα επιχώµατα.
4. Παλιές Κατολισθήσεις Περιοχής Μετσόβου
Το ιστορικό των κατολισθήσεων στην ευρύτερη περιοχή του Μετσόβου,
οδηγεί σε πολλές εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια πίσω, όταν δεν είχε
ακόµη δοµηθεί η πόλη.
Θα µπορούσαµε τις παλιές αυτές κατολισθήσεις να τις ταξινοµήσουµε
σε δύο οµάδες:
(α) Τις κατολισθήσεις των τελευταίων 60 – 70 χρόνων για τις οποίες
υπάρχει ζωντανή ακόµη µνήµη των ζηµιών και καταστροφών που
προκάλεσαν και
(β) Τις παλιές κατολισθήσεις, για τις οποίες υπάρχουν ιστορικές
αναφορές ή πληροφορίες που µεταφέρονται από γενιά σε γενιά, η ύπαρξη
των οποίων επαληθεύεται από γεωλογικές παρατηρήσεις τις οποίες ο χρόνος
δεν εξαφανίζει.
Για τις κατολισθήσεις των τελευταίων 60 – 70 χρόνων, γίνεται λόγος
από τους κατοίκους. Αναφέρονται περιοχές όπως ∆ριγησιάο – νεκροταφείο
Αγ. ∆ηµητρίου Μοντσιάρας, Στόγγου, κτήµα Τέσια απέναντι από τον Αγ.
Γεώργιο, Αγ. Χαράλαµπος. Υπάρχει επίσης η πληροφορία ότι το 1963 στην
περιοχή του Αγ. ∆ηµητρίου κατέρρευσαν δύο σπίτια και το ∆ηµοτικό
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σχολείο. Σε µελέτες του ΙΓΜΕ που έχουν συνταχθεί µε αφορµή την
εκδήλωση κατολισθήσεων δίδονται λεπτοµερείς περιγραφές και προτάσεις
αντιµετώπισης. Λεπτοµερέστερη αναφορά και περιγραφή των
κατολισθήσεων αυτών του Μετσόβου και των γεωλογικών συνθηκών της
περιοχής γίνεται στις µελέτες των Ν. Φυτρολάκη – Μ. Αντωνίου,
καθηγητών του Ε. Μ. Πολυτεχνείου, που έχουν εκπονηθεί στα πλαίσια της
επιστηµονικής προσφοράς του Ε. Μ. Π. στο δήµο Μετσόβου (1995, 1998).
Οι εργασίες αυτές είναι δηµοσιευµένες στα πρακτικά του 1ου και 2ου
Συνεδρίου του ΜΕ.Κ.∆.Ε.
Η δεύτερη µελέτη (1998) από τις ανωτέρω συνοδεύεται από λεπτοµερή
τεχνικογεωλογικό χάρτη του Μετσόβου κλίµακας 1:2500, καθώς και από
ένα πολεοδοµικό διάγραµµα (1:2500) που απεικονίζει τις κύριες περιοχές
στις οποίες η τοιχοποιία των κτισµάτων παρουσιάζει ρωγµές και
παραµορφώσεις, τους χάρτες αυτούς έχουν καταθέσει στην Τεχνική
Υπηρεσία του ∆ήµου. Στο 3ο κεφάλαιό της µελέτης αυτής (σελ. 364–369)
δίδονται λεπτοµερείς περιγραφές για τις κατολισθήσεις και τους ερπυσµούς
εδαφών (3.1), για τις παραµορφώσεις και ρωγµές στα κτήρια (3.2), καθώς
και για τα µέτρα προστασίας (3.3). Επισηµαίνεται στη σελίδα 365 ότι: “Πιο
συχνές και πιο σοβαρές αστάθειες εδαφών παρατηρούνται στα ανατολικά
(βορειοανατολικά, ανατολικά, νοτιοανατολικά) και στα νότια τµήµατα του
Μετσόβου, µέχρι τη Μετσοβίτικη ρεµατιά…” λόγω του ότι σ’ αυτά
“επικρατούν τα αργιλικά και µαργαϊκά υλικά, τόσο ως µετακινηµένες µάζες
(παλιές κατολισθήσεις) όσο και ως µητρικό πέτρωµα” και συµπληρώνουν
ότι “Τα υλικά αυτά ως γνωστόν ρέπουν προς κατολίσθηση ή ερπυσµό…”.
Για την πιθανή επέκταση της δόµησης στην ανατολική και βορειοανατολική
πλευρά αναφέρεται ότι “η κατασκευή πολυώροφων κτιρίων σε ορισµένα
τετράγωνα, θα είναι προβληµατική αν όχι αδύνατη”.
Στην πρώτη µελέτη (1995) των Φυτρολάκη – Αντωνίου που αφορά την
ευρύτερη περιοχή Μετσόβου, περιγράφονται επίσης αναλυτικά (κεφ. 3.2),
τα συνήθη προβλήµατα που συνδέονται µε τις κατολισθήσεις και
ερπυσµούς: στην οδοποιία (3.3.1), στη διάνοιξη τάφρων και ορυγµάτων
(3.2.2), στη θεµελίωση των κτιρίων (3.2.3) και προτείνονται τρόποι
αντιµετώπισής των (σελ. 134 – 138).
Οι δύο ως άνω εργασίες, µε τις αναλυτικές, λεπτοµερείς και ορθές
περιγραφές των κατολισθήσεων και ερπυσµών του Μετσόβου, σε
συνδυασµό µε τους λεπτοµερείς χάρτες που είχαν εκπονηθεί στα πλαίσιά
τους και τις προτάσεις – υποδείξεις για πρόληψη και αντιµετώπιση των
φαινοµένων αυτών, έπρεπε να έχουν αποτελέσει για το ∆ήµο πρώτης
προτεραιότητας φροντίδα.
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Αυτό δεν συνέβη στο βαθµό που ήταν αναγκαίο, οι όποιες παρεµβάσεις
έγιναν είχαν τοπικό µόνο χαρακτήρα και η αποτελεσµατικότητά τους
αποδείχθηκε περιορισµένη, µε επακόλουθο τα κατολισθητικά φαινόµενα να
συνεχίζουν να πλήττουν το Μέτσοβο, στις πιο ευαίσθητες περιοχές του στα
ανατολικά και νότια, πρόσφατα δε και στα δυτικά (βλέπε συνέχεια).
Οι πολύ παλιές κατολισθήσεις είναι πολλές, διάσπαρτες στην ευρύτερη
περιοχή του Μετσόβου και εµφανείς µέχρι σήµερα από τη γεωλογική
παρατήρηση. Σηµειώνονται στον τεχνικογεωλογικό χάρτη που
προαναφέραµε. Αρκετές παλαιές κατολισθήσεις παρατηρήσαµε απέναντι
από το Μέτσοβο στην ευρύτερη περιοχή του Ανηλίου. Μία απ’ αυτές,
µεγάλης κλίµακας, κατέστρεψε το Παλαιοχώρι Ανηλίου και εξ αιτίας αυτού
κατασκευάστηκε νέος οικισµός στη θέση που βρίσκεται σήµερα το Ανήλιο,
νότια του Παλαιοχωρίου. Όµως και η νέα θέση (λόγω φλύσχη και
πλευρικών κορηµάτων πάνω σ’αυτόν) είναι επιρρεπής σε εκδήλωση
κατολισθητικών φαινοµένων. Με τις έντονες βροχοπτώσεις του Νοεµβρίου
2010 είχαµε ενεργοποίησή τους και πρόκληση σηµαντικών ζηµιών σε
κάποιες οικίες. ∆ύο απ’ αυτές επισκεφθήκαµε στις 18/3/2011 και
διαπιστώσαµε την σηµαντική έκταση των ζηµιών που τις καθιστά µη
κατοικήσιµες.
Πολλές τέτοιες κατολισθήσεις είχαν πλήξει παλαιότερα και το Μέτσοβο
και η παρουσία τους είναι εµφανής σε κάποιες περιοχές που δεν έχουν
καλυφθεί από την οικιστική “ανάπτυξη”. Στην ζώνη µεταξύ της εθνικής
οδού, που διέρχεται στη δυτική υψηλή περιοχή του Μετσόβου και της
κύριας οδού που εισέρχεται στην πόλη, οι παλιές κατολισθηµένες µάζες
είναι εµφανείς (τις υποδείξαµε σε όλους που συµµετείχαν στο Σεµινάριο)
και βρίσκονται σε οριακή ασταθή “ισορροπία”. Αυτές οι κατολισθηµένες
(µε ανακατεµένα υλικά) µάζες, κάθονται σε στρώµατα (ιλυολιθικά και
ψαµµιτικά) του φλύσχη, τα οποία κλίνουν 30ο – 35ο προς τα ανατολικά,
δηλαδή οµόρροπα προς τη φυσική κλιτύ και η όποια διαταραχή τους (π.χ.
εκσκαφές, δράση νερών, πρόσθετα φορτία) θα οδηγήσει σε νέα
κατολίσθησή τους. Τέτοια είναι η κατολίσθηση που έλαβε χώρα πέρισυ
πίσω από τη µεγάλη οικοδοµή του κολυµβητηρίου, ξεκινώντας από την
εθνική οδό, ένα τµήµα της οποίας καταστράφηκε (βλ. συνέχεια).
Επίσης στην νοτιοανατολική πλευρά η πόλη έχει επεκταθεί σ’ ένα
αντέρεισµα καλυµµένο, κατά ένα µεγάλο ποσοστό σε µετακινηµένες –
κατολισθηµένες µάζες.
Από την πλευρά του Ανηλίου µπορούν να παρατηρηθούν απέναντι στην
ευρύτερη περιοχή του Μετσόβου και άλλες παλιές κατολισθήσεις.
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5. Πρόσφατες Κατολισθήσεις
Οι ισχυρές βροχοπτώσεις του χειµώνα του 2010 αποτέλεσαν την αφορµή για
την εκδήλωση εκτεταµένων κατολισθητικών και ερπυστικών φαινοµένων
στο Μέτσοβο, στο Ανήλιο, καθώς και σε πολλές άλλες ορεινές περιοχές του
νοµού Ιωαννίνων.
Για την περίπτωση του Μετσόβου οι κατολισθήσεις – ερπυσµοί έπληξαν
τις γνωστές ευαίσθητες περιοχές του Αγ. ∆ηµητρίου και του Αγ.
Χαραλάµπου, όπου υπήρξαν σηµαντικές ζηµιές και καταστροφές (βλ.
φωτογραφίες). Σπίτια ρωγµατώθηκαν και ορισµένα έγιναν ακατοίκητα,
οδοστρώµατα
βούλιαξαν,
τοίχοι
αντιστήριξης
έσπασαν
και
ηµιανατράπηκαν. Στον Αγ. Χαράλαµπο η διώροφη οικία Σ. Μπάου έγινε
ακατοίκητη και εγκαταλείφθηκε. Οµοίως στον Αγ. ∆ηµήτριο το ξυλουργικό
εργαστήριο Παϊλα εγκαταλείφθηκε λόγω εκτεταµένων ζηµιών. Σηµαντικές
ζηµιές έχουν υποστεί επίσης η οικεία Πυξοµάτη (Αγ. Χαράλαµπος) και
Πάφη (Αγ. ∆ηµήτριος).
Εκτός από τις εµφανείς αυτές ζηµιές, θεωρείται περίπου βέβαιο ότι θα
έχουν γίνει θραύσεις και στα εκεί διερχόµενα δίκτυα αποχέτευσης και
ύδρευσης. Είναι προφανές ότι οι διαρροές από αυτά και η εισροή νερού στις
ρωγµές του εδάφους θα επιβαρύνουν την κατάσταση και θα δώσουν αφορµή
για επανενεργοποίηση και επέκταση των εδαφικών ασταθειών.
Εκτός από τις περιοχές Αγ. ∆ηµητρίου και Αγ. Χαραλάµπου,
σηµαντικές κατολισθήσεις έλαβαν χώρα στην δυτική υψηλή ζώνη του
Μετσόβου. Κατά µήκος της εθνικής οδού, που διέρχεται από τη ζώνη αυτή
εκδηλώθηκαν δύο κατολισθήσεις. Μία ανάντη του δρόµου, µεγάλης
έκτασης, η οποία έπληξε υλικά παλαιάς κατολίσθησης. Τα εκ νέου
κατολισθηµένα υλικά της κάλυψαν το οδόστρωµα και για την
αποκατάσταση της συγκοινωνίας η αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας
Ηπείρου τα αφαιρεί και τα αποθέτει αλλού. Πού γίνεται η απόθεση δεν
γνωρίζουµε και δεν γνωρίζει επίσης ο ∆ήµος. ∆ιερωτόµαστε αν στη νέα
θέση τους, το βάρος τους θα προκαλέσει αφορµή για εκδήλωση νέων
κατολισθήσεων ή/και άλλων αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Η αναγκαστική αφαίρεση των κατολισθηµένων υλικών από το
οδόστρωµα µειώνει την αντίσταση που τα υλικά αυτά του πόδα της
κατολίσθησης, θα παρουσίαζαν µε το βάρος τους έναντι της επέκτασής της,
µε αποτέλεσµα τα κατολισθητικά φαινόµενα να συνεχίζονται µέχρι και την
ηµέρα που επισκεφθήκαµε την περιοχή (18/3/2011) παρουσία και του
Αντιδηµάρχου κ. Χρ. Ζαρκάδη.
Περί τα 400 µέτρα βορειότερα, από την ως άνω κατολίσθηση, έχει
εκδηλωθεί και άλλη από τα κατάντη του δρόµου στο ύψος του
ανεγειρόµενου κολυµβητηρίου. Η κατολίσθηση αυτή έχει πλήξει το δρόµο,
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ένα τµήµα του οποίου, ανάντη του γηπέδου του κολυµβητηρίου έχει
βουλιάξει και τα υλικά της κατολίσθησης έχουν καλύψει ένα τµήµα των
κερκίδων του εκεί γηπέδου (µελλοντικού παγοδροµίου;). Η κατολίσθηση
αυτή είναι βέβαιο ότι θα επεκταθεί προς τα βόρεια, όπως δηλώνουν οι
ανοικτές ρωγµές που έχουν προκύψει από θραύσεις εφελκυσµού, την
παρουσία των οποίων διαπιστώσαµε παράλληλα προς το οδόστρωµα επί
µήκους 120m έως και απέναντι από το τελεφερίκ του χιονοδροµικού.
Σε δορυφορική εικόνα της Google Earth (9/12/2004) φαίνεται και άλλη
µικρή κατολίσθηση που έπληξε την εθνική οδό από τα κατάντη της απέναντι
από το κολυµβητήριο. Για να προστατευτεί ο δρόµος, έχει κατασκευαστεί
βαρύς τοίχος αντιστήριξης µε αγκυρώσεις που επεκτείνονται κάτω από το
οδόστρωµα.
Οι κατολισθήσεις αυτές στα ανάντη του Μετσόβου εκατέρωθεν της
εθνικής οδού, έχουν τροποποιήσει τις συνθήκες ροής των επιφανειακών και
υπόγειων νερών και ως εκ τούτου επηρεάζουν αρνητικά τις κατάντη ζώνες
επιβαρύνοντάς τις. Σηµειώνεται ότι στις ζώνες αυτές βρίσκονται µεγάλα
οικοδοµικά συγκροτήµατα, όπως είναι το κολυµβητήριο, το κλειστό
γυµναστήριο, το ΜΕ.Κ.∆.Ε., το Κέντρο Υγείας και δηµοτικές υπηρεσίες
όπως το Κέντρο Περιβάλλοντος, ο δασικός σταθµός και η Πυροσβεστική.
Στην περιοχή αυτή απαιτούνται άµεσες παρεµβάσεις (βλ. συνέχεια).
Στις πρόσφατες κατολισθήσεις πρέπει να περιληφθούν και αυτές που
έχουµε προαναφέρει στον οικισµό Ανηλίου, από τις οποίες έπαθαν πολύ
µεγάλες ζηµιές η κατοικία και το ξυλουργικό εργαστήριο Κωσταµένα
(διώροφη οικοδοµή καλής κατασκευής) στη νότια είσοδο του χωριού, καθώς
και το ξυλουργικό εργαστήριο κυψελών και αποθήκη του Π. Αγγελή.
6. Προτάσεις Βελτίωσης Συνθηκών
∆εδοµένου του υψηλού κατολισθητικού κινδύνου του Μετσόβου και της
επιθυµίας αυτός ο κίνδυνος να µειωθεί άµεσα και η µείωση αυτή να ισχύει
στην πορεία του χρόνου, ή και να αυξάνεται µε το χρόνο δια συνεχών
παρεµβάσεων, πρέπει να ληφθούν αποφάσεις και να παρθούν µέτρα που να
βελτιώνουν µόνιµα την κατάσταση και να εξασθενούν µόνιµα τον κίνδυνο
εκδήλωσης των κατολισθήσεων.
Η µείωση του κατολισθητικού κινδύνου απαιτεί αποφάσεις, ενέργειες,
δράσεις και έργα που να βελτιώνουν τις υφιστάµενες αρνητικές ως προς την
ευστάθεια συνθήκες, όπως τις περιγράψαµε στο αντίστοιχο κεφάλαιο και να
περιορίζουν ή να εξαλείφουν τις αφορµές που αποτελούν το έναυσµα για
την εκδήλωση των κατολισθήσεων και ερπυσµών.
Οι πρώτες και κυριότερες ενέργειες που πρέπει υλοποιηθούν και οι
δράσεις που πρέπει να δροµολογηθούν, δεν έχουν κόστος, δεν απαιτούν
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χρήµατα, απαιτούν όµως πολιτικές αποφάσεις που οφείλουν ο ∆ήµος και οι
αρµόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου να τις πάρουν άµεσα, αν
θέλουν να «ηρεµήσει» το Μέτσοβο, µειώνοντας τον υφιστάµενο σ’ αυτό
υψηλό κατολισθητικό κίνδυνο. Προτείνουµε για τον σκοπό αυτό το εξής:
1. Να µην γίνει επέκταση του σχεδίου πόλης.
2. Να µην επιτρέπεται εφεξής η έκδοση άδειας για κατασκευή νέων
µεγάλων – βαριών κατασκευών και οικοδοµών.
3. Να µην εκδίδονται άδειες οικοδοµών για κατασκευές µε
περισσότερους από δύο ορόφους, µετρούµενους όµως από το
χαµηλότερο σηµείο του οικοπέδου. Με τις υφιστάµενες µεγάλες
κλίσεις των οικοπέδων, αρκετές από τις υπάρχουσες οικοδοµές είναι
τριώροφες ή και τετραώροφες, µετρούµενοι οι όροφοι από το
χαµηλότερο τµήµα. Το καθεστώς αυτό δεν πρέπει να συνεχιστεί.
4. Να µην γίνονται βαθιές εκσκαφές για θεµελίωση οικοδοµών που
συνεπάγονται διαµόρφωση υψηλών (>1.5m) κατακόρυφων τοµών
του ασταθούς εδάφους. Τέτοιες εκσκαφές είναι σχεδόν βέβαιο ότι
θα αποτελέσουν την αφορµή για την εκδήλωση κατολίσθησης όπως
έγινε π.χ. µε το κτιριακό συγκρότηµα Αφών Τσοµπίκου δίπλα στο
ξενοδοχείο ΑΝΑΞ.
5. Σε οικόπεδα µε κλίση του εδάφους µεγαλύτερη του 15%, να µην
γίνονται εκσκαφές για οριζοντίωσή τους προκειµένου να θεµελιωθεί
οικοδοµή. Αντί αυτού να κατασκευάζεται ηµιπιλοτή στηριζόµενη σε
κολώνες που θα εδράζονται σε πέδιλα θεµελιωµένα στο υγιές
υπέδαφος σε εκσκαφές µικρών διατοµών, χωρίς να γίνεται γενική
εκσκαφή του οικοπέδου. Για την ενίσχυση της οικοδοµής µπορεί
κατά περίπτωση να κατασκευάζονται συνδετήριοι πεδιλοδοκοί.
6. Να αρχίσει συζήτηση για το κυκλοφοριακό πρόβληµα του
Μετσόβου και να συνταχθεί σχετική µελέτη, που να λαµβάνει υπ’
όψη της µεταξύ των άλλων την ανάγκη αποφόρτισης της πόλης από
στατικά και δυναµικά φορτία των οχηµάτων, που όπως
προαναφέρθηκε αποτελούν επιβαρυντικό παράγοντα σε ότι αφορά
την κατολισθητική επικινδυνότητα. Ιδιαίτερα πρέπει να διερευνηθεί
δυνατότητα ή µη της κυκλοφορίας και στάθµευσης των µεγάλων –
βαριών οχηµάτων, όπως είναι τα µεγάλα φορτηγά και τα πούλµαν.
7. Για την έγκριση άδειας νέας οικοδοµής να αποτελεί προϋπόθεση η
χρήση ελαφρών δοµικών υλικών.
Πέραν των ανωτέρω και µε δεδοµένο ότι οι αποφάσεις που πρέπει να
ληφθούν για την υλοποίηση των προτάσεών µας είναι πολιτικές και
απαιτούν χρόνο και πολιτικό κόστος (µε την έννοια που έχει αυτό δυστυχώς
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στην Ελλάδα), προτείνουµε στη συνέχεια δράσεις, ενέργειες και έργα
χαµηλού κόστους, που έπρεπε να είχαν ήδη υλοποιηθεί. Ίσως κάποια από
αυτά να έχουν δροµολογηθεί δεδοµένου ότι κάποια από αυτά έχουν
προταθεί και παλαιότερα.
Προτείνουµε λοιπόν:
1. Να γίνεται συνεχής έλεγχος από τον ∆ήµο για τυχόν διαρροές των
δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και κάθε φορά που θα
διαπιστώνεται διαρροή να γίνεται άµεση επισκευή. Οµοίως και για
τις υφιστάµενες 4 υδατοδεξαµενές. Ο έλεγχος να αρχίσει άµεσα.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις υπερχειλίσεις των
δεξαµενών για την ασφαλή τους διοχέτευση.
2. Να γίνει από το ∆ήµο έλεγχος των απορροών τόσο των οµβρίων,
όσο και των νερών των 25 παραδοσιακών βρυσών, των 7 πηγών και
άλλων τυχόν πηγαίων νερών και να πραγµατοποιηθούν παρεµβάσεις
όπου κριθεί απαραίτητο, έτσι ώστε τα νερά αυτά να οδηγούνται έως
τους φυσικούς αποδέκτες τους, δηλαδή τα υδατορέµατα, µε ασφαλή
τρόπο χωρίς να προκαλούν διαβρώσεις του εδάφους και διηθήσεις
νερών στο υπέδαφος. Τα επιφανειακά νερά δεν πρέπει να γίνονται
υπόγεια. Οι αγωγοί να είναι ανοικτοί (για να διαπιστώνονται εύκολα
οι θραύσεις από ερπυσµούς και κατολισθήσεις) ή να κατασκευαστούν από εύκαµπτους σωλήνες.
3. Τα υπόγεια νερά να αποστραγγίζονται κατά το δυνατόν καλύτερα
όπου υπάρχουν. Τα υφιστάµενα πηγάδια πρέπει να αντλούνται για
το σκοπό αυτό συνεχώς, µε ευθύνη του ∆ήµου, ώστε να χαµηλώνει
η υδροστατική στάθµη όσο γίνεται βαθύτερα. Αν διαπιστωθεί ότι
αυτό δεν επιτυγχάνεται επαρκώς µε άντληση των ολίγων πηγαδιών
που υπάρχουν σήµερα, να κατασκευαστούν νέα πηγάδια ή
γεωτρήσεις, ώστε να προκύψει ένα ικανοποιητικό δίκτυο αποστράγγισης. Τα αντλούµενα νερά µπορεί να διατίθενται για διάφορες
χρήσεις ή να διοχετεύονται µε ασφαλή τρόπο ως ανωτέρω (παρ. 2)
στα υδατορέµατα. Το υφιστάµενο ανάγλυφο του εδάφους επιτρέπει
τη χρήση σιφωνισµού για την αφαίρεση των νερών από τα πηγάδια
και τις γεωτρήσεις, χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση αντλιών και
κατανάλωση ενέργειας. Αυτό ισχύει όταν η υπόγεια υδροφορία
βρίσκεται σε βάθος µικρότερο των 5-7 µέτρων. Για τον σκοπό αυτό
να γίνει απογραφή όλων των παλαιών πηγαδιών και να αρχίσει
άµεσα η άντλησή τους.
4. Στους υπάρχοντες πολυάριθµους τοίχους αντιστήριξης, δεν γίνεται
συνήθως καλή αποστράγγιση των νερών που «συσσωρεύονται»
πίσω απ’ αυτούς. Θα πρέπει εποµένως να γίνει διάνοιξη οπών ή και
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καθαρισµός υφισταµένων όπου δεν λειτουργούν, κυρίως στο κάτω
τµήµα των τοίχων, ώστε να βελτιωθεί η αποστράγγιση.
5. Να κατασκευαστούν περιµετρικές στεγανές τάφροι στις πολύ
ευαίσθητες για κατολίσθηση ζώνες, καθώς και σ’ αυτές που έχει ήδη
εκδηλωθεί κατολίσθηση, ώστε τα όµβρια ύδατα από τις ανάντη
περιοχές να αποχετεύονται µε ασφαλή τρόπο (παρ. 2) µακράν της
ζώνης που έχει πληγεί ή προβλέπεται να εκδηλωθεί στο µέλλον
κατολίσθηση. Αυτό πρέπει να εφαρµοσθεί άµεσα στις θέσεις που
κατολισθαίνουν στην εθνική οδό στα δυτικά όρια του Μετσόβου,
ανάντι του Κέντρου υγείας και του Κολυµβητηρίου (βλ. Κεφάλ. 5)
6. Για τις κατασκευές τοίχων αντιστήριξης να προτιµάται η χρήση
συρµατοκιβωτίων, τα οποία επιδέχονται παραµορφώσεις και
επιτρέπουν την ελεύθερη αποστράγγιση των νερών. Όταν κατασκευάζονται τοίχοι από οπλισµένο σκυρόδεµα να προηγείται ειδική
ιδιαίτερα προσεγµένη µελέτη και η αποστράγγιση των νερών πίσω
απ’ αυτούς να εξασφαλίζεται µε τοποθέτηση φιλτροχάλικου,
διαχωριστικού γεωυφάσµατος µεταξύ αυτού και των µπάζων, και
κατασκευή οπών εκροής σε όλο το ύψος και πλάτος του, µε έµφαση
στην κάτω χαµηλή ζώνη του.
Στα έργα υψηλού κόστους, αλλά αναγκαία να γίνουν ώστε να
βελτιωθούν µεταξύ άλλων και η σταθερότητα του Μετσόβου έναντι των
κατολισθήσεων και των ερπυσµών, περιλαµβάνονται:
1. Πλήρης αποκατάσταση του παλαιού υδρευτικού δικτύου µε
αγωγούς σκληρού πολυαιθυλενίου τελευταίας γενιάς.
2. Πλήρης αντικατάσταση του παλαιού δικτύου αποχέτευσης και
διαχωρισµός του από τα όµβρια ύδατα. Η αποχέτευση να οδηγεί τα
λύµατα στο Κ.Ε.Λ. και τα όµβρια να καταλήγουν στους φυσικούς
αποδέκτες µε ασφαλή τρόπο (παράγρ. 2).
Για το τέλος άφησα τη σηµαντικότερη πρόταση, την ανάγκη δηλαδή να
εφαρµόζονται κάθε φορά οι προτάσεις που γίνονται από τους ειδικούς
επιστήµονες για να βελτιωθεί η κατάσταση του Μετσόβου σε ότι αφορά
τον κίνδυνο εκδήλωσης κατολισθήσεων.

Αποκεντρωµένος Έλεγχος Ενέργειας
Νικόλαος Χατζηαργυρίου, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Εργαστήριο Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ε.Μ.Π.

Περίληψη
Σε αντίθεση µε τις συµβατικές πηγές που απαιτούν µεγάλη ενεργειακή
πυκνότητα παραγωγής αλλά και κατανάλωσης (αυξηµένη ισχύς σε µικρή
γεωγραφική έκταση), οι ΑΠΕ µπορούν να µετατοπίσουν την ενεργειακή
ένταση από εθνικό και υπερεθνικό σε τοπικό επίπεδο. Η τάση
αποκέντρωσης της παραγωγής από ΑΠΕ εµφανίζεται σήµερα σε πολλές
χώρες όπου το ποσοστό της διεσπαρµένης (τοπικής) παραγωγής αυξάνεται
σταθερά. Τα αυξηµένα επίπεδα διείσδυσης διεσπαρµένης παραγωγής
επιβάλλουν την αλλαγή του µοντέλου λειτουργίας των δικτύων διανοµής
µετασχηµατίζοντας τα σταδιακά από παθητικά σε ενεργητικά. Στο νέο
µοντέλο ο µέχρι τώρα παθητικός καταναλωτής γίνεται εν δυνάµει ενεργός
παραγωγός µε πρόσβαση στην πληροφορία και δυνατότητα ελέγχου της
κατανάλωσης του. ∆ίνεται έτσι η δυνατότητα, περνώντας από τον παθητικό
καταναλωτή ενέργειας του 20ου αιώνα στον ενεργό παραγωγό/καταναλωτή
του 21ου να κατασκευάσουµε ένα δηµοκρατικό ενεργειακό σύστηµα στην
ανθρώπινη ιστορία.

1. Εισαγωγή - Περιβάλλον Κρίσης
Στο πλαίσιο της πολύχρονης πορείας του στον ακαδηµαϊκό χώρο ο καθ.
ΕΜΠ ∆. Ρόκος µας εισήγαγε στη θεωρία της Αξιοβίωτης Ολοκληρωµένης
Ανάπτυξης, που έχει ως βασικά µεθοδολογικά εργαλεία τη
διεπιστηµονικότητα και την ανάγκη ολιστικής προσέγγισης. Θεµελίωσε
έναν τρόπο ανάλυσης και κριτικής της επικρατούσας αντίληψης για την
ανάπτυξη στηριζόµενος στην αδιάσπαστη ενότητα του φυσικού και
κοινωνικοοικονοµικού χώρου και αναζητώντας συνεχώς τρόπους όχι µόνο
εµπλουτισµού της θεωρίας του αλλά και εφαρµογής συναφών
προγραµµάτων µέσα και έξω από τον πανεπιστηµιακό χώρο (∆ΠΜΣ
Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΜΠ, ΜΕ.Κ.∆.Ε.-Μετσόβιο Κέντρο
∆ιεπιστηµονικής Έρευνας του ΕΜΠ - Μέτσοβο).
Το πλήθος και η πολυπλοκότητα των προβληµάτων που
αντιµετωπίζουµε σήµερα ως κοινωνία απαιτούν συστηµατική ανάλυση των
στοιχείων, γεγονότων και αντιφατικών φαινοµένων στο κοινωνικό,
οικονοµικό και πολιτικό πεδίο. Κάθε συζήτηση στο δηµόσιο διάλογο γίνεται
σε ένα περιβάλλον κρίσης που δεν είναι µόνο οικονοµική, αλλά έχει
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εκφράσεις που αναπτύσσονται σε όλες τις σφαίρες της ανθρώπινης
δραστηριότητας. Η κλιµατική αλλαγή ως εξέχουσα έκφραση κρίσης του
µοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης των ανθρώπινων κοινωνιών σε
παγκόσµια κλίµακα αποτελεί το πλαίσιο µέσα στο οποίο διαµορφώνονται οι
πολιτικές για την ενέργεια και αναπτύσσονται τα σχετικά πεδία της
επιστήµης και της τεχνολογίας. Την ίδια στιγµή η παγκόσµια οικονοµική
κρίση που εκφράστηκε ως κρίση στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα από το 2007
και µετά και πλέον έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις κρίσης χρέους στα
κράτη του Βορρά διαµορφώνει ένα εξαιρετικά ασταθές σκηνικό που
προσοµοιάζει στη δεκαετία του 1930 και στο κραχ του 1929 µε τη γνωστή
έκβαση του – το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο.
Η κρίση αυτή εκφράζεται µε ιδιαίτερα ταχύ ρυθµό και στο χώρο της
ενέργειας. Η ιστορία της ανθρωπότητας είναι γεµάτη από µικρότερες ή
µεγαλύτερες εντάσεις για τον έλεγχο του τοµέα της ενέργειας. Εντάσεις που
προέρχονται τόσο από το εσωτερικό του τοµέα (π.χ. ανταγωνισµοί
επιµέρους ιδιωτών ή κρατών για τον έλεγχο πηγών ενέργειας) όσο και από
εξωτερικές πιέσεις όπως οι οικονοµικές κρίσεις και – πλέον σήµερα – η
κλιµατική αλλαγή και οι οικολογικές καταστροφές µε συνέπειες στο κόστος
παραγωγής της ενέργειας.
Στον αιώνα που µας πέρασε τα ορυκτά καύσιµα αποτέλεσαν προνοµιακό
εργαλείο για την επέκταση των µεταφορών αγαθών και πρώτων υλών
ανοίγοντας δρόµους για την παγκόσµια αγορά, και επιτρέποντας τη ραγδαία
βιοµηχανική ανάπτυξη, τον εξηλεκτρισµό και την παραγωγή φθηνής
ενέργειας µε σηµαντικές συνέπειες στο κόστος παραγωγής όλων των
υπόλοιπων εµπορευµάτων. Η διαδικασία µετάβασης από το µοντέλο που
στηρίχθηκε στα ορυκτά καύσιµα µε κυρίαρχο το πετρέλαιο σε µοντέλα που
βασίζονται σε µεγάλη διείσδυση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
στο ενεργειακό µίγµα είναι σαφώς µια διαδικασία έντονης αβεβαιότητας.
Αναπτύσσονται διαφορετικές στρατηγικές επιλογές ως προς τα µοντέλα
παραγωγής, διανοµής και κατανάλωσης ενέργειας (προσπάθειες
εξοικονόµησης ενέργειας) µε στόχο την ενεργειακή αυτάρκεια και τη
µείωση εξάρτησης από εισαγόµενα καύσιµα.
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στο γεγονός ότι η εκµετάλλευση των ΑΠΕ δεν
συνεπάγεται την παραγωγή αερίων θερµοκηπίου (CO2, CH4, NOx κ.ά.),
λόγω της αιτιακής σχέση µεταξύ της υπερσυσσώρευσης τέτοιων αερίων και
της ανόδου της θερµοκρασίας του πλανήτη. ∆εν αναφέρεται αρκετά ωστόσο
η θεµελιώδης δυνατότητα των ΑΠΕ για τοπική παραγωγή και τοπική
κατανάλωση. Σε αντίθεση µε τις συµβατικές πηγές που απαιτούν µεγάλη
ενεργειακή πυκνότητα παραγωγής αλλά και κατανάλωσης (αυξηµένη ισχύς
σε µικρή γεωγραφική έκταση), οι ΑΠΕ µπορούν να µετατοπίσουν την
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ενεργειακή ένταση από εθνικό και υπερεθνικό σε τοπικό επίπεδο. ∆εν
ισχυρίζοµαι βέβαια ότι το σύνολο των ενεργειακών δραστηριοτήτων
(παραγωγή και κατανάλωση) µπορεί να αποκεντρωθεί πλήρως, αλλά η
δυνατότητα των ΑΠΕ για διεσπαρµένη (τοπική) παραγωγή δύναται να
αξιοποιηθεί σε µεγάλο βαθµό για να υλοποιηθούν οι φιλόδοξοι στόχοι της
σταδιακής απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιµα.
Η ενσωµάτωση των ΑΠΕ στα υπάρχοντα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας
είναι ήδη σήµερα τεχνολογικά εφικτή, αν και αντιµετωπίζει µεγαλύτερο
οικονοµικό κόστος και η εξάρτηση τους από ευµετάβλητες καιρικές
συνθήκες θέτει επιτακτικά το ζήτηµα αποθήκευσης της ενέργειας, η οποία
σε συστήµατα µεγάλης κλίµακας απαιτεί σηµαντικές τροποποιήσεις και
κόστος. Σηµαντική έρευνα διεξάγεται σήµερα σε αυτούς τους τοµείς µε
αισιόδοξα αποτελέσµατα. Είναι γεγονός πάντως ότι οι σύγχρονες
τεχνολογίες ΑΠΕ παρέχουν σχεδόν το σύνολο των τεχνικών ιδιοτήτων των
συµβατικών µονάδων (θέµατα ρύθµισης συχνότητας και τάσης, συµβολή
στην αξιοπιστία-ασφάλεια λειτουργίας). Για να γενικευθεί όµως η χρήση
τους απαιτείται η ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών, µια προσέγγιση
του παραγωγού µε τον καταναλωτή ενέργειας.
Προσπαθώντας να αναδείξουµε τη σηµασία του κοινωνικού πλαισίου
µέσα στο οποίο οι ΑΠΕ µπορούν να γενικευθούν έχει ενδιαφέρον να δούµε
την περίπτωση της ∆ανίας, µιας χώρας που χρησιµοποιείται σήµερα ως
υπόδειγµα για την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Σε αυτή την χώρα οι κοινοτικές
µορφές ιδιοκτησίας µονάδων ΑΠΕ (π.χ. περίπου το 80 % των
εγκατεστηµένων ανεµογεννητριών στη ∆ανία ανήκαν το 2001 σε 175.000
οικογένειες) αλλά και η µεγάλη παράδοση συνεταιρισµών-κολεκτίβων σε
βασικούς τοµείς παραγωγής αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες που
διευκόλυναν την ανάπτυξη των ΑΠΕ µε ρυθµούς που µοιάζουν αδύνατοι για
άλλες χώρες.
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Σχήµα 1. Εξέλιξη του Συστήµατος Ηλεκτρικής Ενέργειας της ∆ανίας από τα
µέσα του 80 στο 2000. Οι κύκλοι συµβολίζουν µονάδες παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας

2. ∆ιεσπαρµένη Παραγωγή
Παραδοσιακά η ενέργεια παράγεται από µεγάλης κλίµακας, κεντρικούς
σταθµούς παραγωγής που χρησιµοποιούν κυρίως ορυκτά καύσιµα
(πετρέλαιο, άνθρακα και φυσικό αέριο), υδροηλεκτρική ενέργεια και
πυρηνική ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που πρέπει να
µεταφερθεί στη συνέχεια σε µεγάλες αποστάσεις για να καταναλωθεί. Αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι το κόστος της παραγόµενης ενέργειας µειώνεται
µε την αύξηση του µεγέθους των σταθµών παραγωγής. Σε αυτό το µοντέλο
η ενέργεια ρέει προς µία µόνο κατεύθυνση: από τους σταθµούς παραγωγής,
µέσω των δικτύων µεταφοράς και διανοµής στην κατανάλωση. Η πρακτική
αυτή είχε ως αποτέλεσµα την γιγαντοποίηση των θερµικών σταθµών
παραγωγής, παράλληλα µε την κατασκευή ολοένα και πιο εκτεταµένων
δικτύων µεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας µε γραµµές υψηλής και πολύ
υψηλής τάσης (150, 400 µέχρι 700KV).
Το µοντέλο αυτό άρχισε να αµφισβητείται σταδιακά από τη δεκαετία
του 1980 µε την σταδιακή ανάπτυξη της διεσπαρµένης παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας. Οι διεσπαρµένες πηγές ενέργειας περιλαµβάνουν
τεχνολογίες ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, όπως ηλιακή (φωτοβολταϊκά),
αιολική (µικρές ανεµογεννήτριες) και µικρούς υδροηλεκτρικούς σταθµούς,
ιδιαίτερα σε χώρες, όπου οι κλιµατολογικές συνθήκες το ευνοούν.
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Περιλαµβάνουν επίσης ένα ευρύ φάσµα τεχνολογιών µικρο-τουρµπίνων,
συστηµάτων συµπαραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού (CHP), µηχανών
εσωτερικής καύσης, κυψελών καυσίµου, κλπ. µε κύριο καύσιµο είναι το
φυσικό αέριο, αλλά και το ντήζελ, βιοντήζελ, βιοαέριο, αέριο από
βιολογικούς καθαρισµούς κλπ. Ειδικότερα οι µικρές µονάδες συµπαραγωγής
καταλαµβάνουν ήδη ένα σηµαντικό µερίδιο της παραγωγής στις χώρες της
Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, όπως η Ολλανδία, η ∆ανία, η Μ.
Βρετανία, κλπ. Η ανάπτυξη αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι η απόδοση των
θερµικών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι µικρή (το πολύ
30% έως 35% σε µονάδες συνδυασµένου κύκλου), καθώς το µεγαλύτερο
µέρος της πρωτογενούς ενέργειας (1/2 έως και 3/4 αυτής) χάνεται υπό
µορφή θερµότητας (ζεστό νερό ή υδρατµός).Οι µονάδες συµπαραγωγής
ηλεκτρισµού και θερµότητας, έχουν το πλεονέκτηµα να διοχετεύουν την
εκλυόµενη θερµότητα για βιοµηχανική χρήση ή οικιακή θέρµανση,
αξιοποιώντας έτσι πλήρως την καύσιµη ύλη. Η πρακτική αυτή θεωρείται
πολύ φιλικότερη για το περιβάλλον, αφενός γιατί η παραγόµενη θερµότητα
δεν πηγαίνει χαµένη, αλλά χρησιµοποιείται για θέρµανση –θέρµανση η
οποία υπό άλλες συνθήκες θα απαιτούσε κατανάλωση καυσίµων για να
παραχθεί – και αφετέρου διότι αποφεύγεται η έκλυση θερµού νερού σε
ποτάµια ή θάλασσες επηρεάζοντας έτσι αρνητικά τα οικοσυστήµατα.
Αντίθετα όµως µε τον ηλεκτρισµό, η θερµότητα δεν µπορεί να µεταφερθεί
σε µεγάλες αποστάσεις, πράγµα που καθιστά την συµπαραγωγή
ηλεκτρισµού και θερµότητας δυνατή µόνο κοντά στο σηµείο παραγωγής.
Έτσι οι διεσπαρµένες µονάδες συµπαραγωγής µπορούν να τροφοδοτήσουν
τόσο µε ηλεκτρισµό όσο και µε θέρµανση τοπικά πολύ µεγαλύτερο ποσοστό
πληθυσµού καθώς και βιοµηχανικές µονάδες.
Εκτός από την συµβολή της στην εξοικονόµηση πόρων πρωτογενούς
ενέργειας, η διεσπαρµένη παραγωγή συµβάλλει στην βελτίωση της
ενεργειακής αποδοτικότητας και µε την µείωση των απωλειών στα δίκτυα
µεταφοράς και διανοµής. Οι ηλεκτρικές απώλειες σε ένα µέσο
∆υτικοευρωπαϊκό σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας είναι της τάξεως 5%-10%
της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρισµού. Το µέγεθος αυτών των
απωλειών επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η απόσταση των
µονάδων παραγωγής από τα σηµεία κατανάλωσης, οι ωµικές αντιστάσεις
των γραµµών, τα φορτία και οι φορτίσεις της κάθε γραµµής, κλπ. Καθώς οι
απώλειες είναι τετραγωνική συνάρτηση της έντασης του ρεύµατος, οι
περισσότερες απώλειες παρατηρούνται κατά την διάρκεια του µέγιστου
φορτίου. Η διεσπαρµένη παραγωγή τροφοδοτεί τοπικά το φορτίο
µειώνοντας έτσι τη µεταφερόµενη ηλεκτρική ισχύ µέσω γραµµών
µεταφοράς και διανοµής και συνεπώς µειώνει τις απώλειες.
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Τέλος, η διάδοση των µονάδων διασπαρµένης παραγωγής συµβάλλει
ουσιαστικά στη µείωση του φαινοµένου του θερµοκηπίου και το µετριασµό
των κλιµατικών αλλαγών. Αυτό συµβαίνει επειδή η λειτουργία των µονάδων
αυτών είναι βασισµένη σε ανανεώσιµες πηγές και σε τεχνολογίες που
χαρακτηρίζονται από χαµηλές εκποµπές καυσαερίων. Παραδείγµατος χάριν,
οι µικρο-τουρµπίνες αποτελούνται από µια γεννήτρια και έναν µικρό
αεροστρόβιλο σε κοινό άξονα. Αυτοί οι στρόβιλοι λειτουργούν µε υψηλή
ταχύτητα περιστροφής και παράγουν εναλλασσόµενο ρεύµα υψηλής
συχνότητας. Η αποδοτικότητα αυτών των µονάδων κυµαίνεται µεταξύ 25%
και 30%, και επιπλέον η χρησιµοποίηση της θερµότητας των καυσαερίων
µπορεί να αυξήσει τη συνολική απόδοση τους (ηλεκτρισµός και θερµότητα)
στα επίπεδα 70% έως 80%. Έτσι, τα συστήµατα αυτά, διακρίνονται για τη
συνολικά, χαµηλή εκποµπή ρύπων.

3. Ενεργά ∆ίκτυα ∆ιανοµής
Τα αυξηµένα επίπεδα διείσδυσης διεσπαρµένης παραγωγής επιβάλλουν την
αλλαγή του µοντέλου λειτουργίας των δικτύων διανοµής µετασχηµατίζοντας
τα σταδιακά από παθητικά σε ενεργητικά – ολόκληρο το σύστηµα πρέπει να
σχεδιάζεται και να λειτουργείται ως ολοκληρωµένη µονάδα. Τέτοια
συστήµατα απαιτούν ενοποίηση των εφαρµογών ενέργειας και πληροφορίας,
πιθανώς χρησιµοποιώντας δίκτυα πληροφοριών που βασίζονται στο
διαδίκτυο. Η βασική ρήξη σε σχέση µε το παρόν µοντέλο είναι το γεγονός
πώς πλέον ο µέχρι τώρα παθητικός καταναλωτής είναι εν δυνάµει ενεργός
παραγωγός µε πρόσβαση στην πληροφορία και δυνατότητα ελέγχου του
συστήµατος. Η ρύθµιση και ο έλεγχος του συστήµατος παύουν να
λειτουργούν αποκλειστικά σε κεντρικό επίπεδο αλλά διαχέονται στο δίκτυο
της ηλεκτρικής ενέργειας και η πρόσβαση µπορεί να είναι ανοιχτή στους
χρήστες του συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό µπορούν
να λειτουργούν εικονικοί σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι
οποίοι συνδυάζουν την παραγωγή αποµακρυσµένων πηγών ενέργειας
ανατρέποντας όλη την παραδοσιακή λειτουργία των συστηµάτων και
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Στο πλαίσιο αυτό, τα Μικροδίκτυα είναι συστήµατα διανοµής
ηλεκτρισµού µικρού µεγέθους που συνδέουν πολλαπλούς καταναλωτές µε
πολλαπλές διεσπαρµένες πηγές ενέργειας και αποθήκευσης. Ένα
Μικροδίκτυο µπορεί να υποστηρίζει ενεργειακά κοινότητες µε πληθυσµό
µερικών εκατοντάδων οικιακών χρηστών µε κατανάλωση που κυµαίνεται σε
επίπεδα έως και αρκετές χιλιάδες kWh την ηµέρα διασυνδεδεµένων µέσω
δικτύων χαµηλής τάσης. Αυτά τα υβριδικά συστήµατα προσφέρουν τη
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δυνατότητα αξιόπιστης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ακόµα και σε
αποµακρυσµένες περιοχές όπου η σύνδεση στα συστήµατα µεταφοράς έχει
εξαιρετικά µεγάλο κόστος.
Οι δοµικές αυτές αλλαγές στο σύστηµα απαιτούν βέβαια αναθεώρηση
όλων των συστηµάτων προστασίας, κανόνων σχεδίασης και επέκτασης του
εξοπλισµού ώστε να αντιµετωπίζονται έκτακτες καταστάσεις στο σύστηµα.
Στο µοντέλο του ενεργού συστήµατος η δοµή ελέγχου είναι το τοπικό
κέντρο ελέγχου ενέργειας που διαχειρίζεται τη ροή ισχύος στα όρια της
περιοχής ελέγχου του. Το σύστηµα θα είναι βασισµένο σε τεχνολογίες ICT
και η διαχείριση του γίνεται από αποκεντρωµένους παραγωγούς, ενώ είναι
δυνατή η ανταλλαγή ενέργειας µεταξύ γειτονικών περιοχών ελέγχου. Σε
περιπτώσεις αποµονωµένης λειτουργίας ο τοπικός ελεγκτής αναλαµβάνει
τον έλεγχο ή/και την αποκοπή φορτίου ώστε να διατηρείται η ισορροπία στο
ισοζύγιο ισχύος. Αυτό συµβάλλει στην βελτίωση της αξιοπιστίας του
συστήµατος σε περιπτώσεις σφαλµάτων στο ανάντι δίκτυο.

Συµπεράσµατα - Προς ένα δηµοκρατικό ενεργειακό σύστηµα
Η διαδικασία ανάπτυξης ενός νέου ενεργειακού συστήµατος, που θα
στηρίζεται σε µια εκτενή χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και µικρών
µονάδων συµπαραγωγής, απαιτεί δοµικές αλλαγές - όχι µόνο τεχνικής
φύσης - ενώ µπορεί να συµβάλλει καθοριστικά στη διαµόρφωση νέων
µοντέλων παραγωγής και ανταλλαγής, πολύ πιο δηµοκρατικών από τα
ισχύοντα. Υπάρχει η δυνατότητα, περνώντας από τον παθητικό καταναλωτή
ενέργειας του 20ου αιώνα στον ενεργό παραγωγό του 21ου να
κατασκευάσουµε ένα πραγµατικά δηµοκρατικό ενεργειακό σύστηµα στην
ανθρώπινη ιστορία.
Με τον ίδιο τρόπο που το διαδίκτυο ανέτρεψε κάθε προηγούµενη
ιστορική περίοδο της ανθρωπότητας ως προς την ταχύτητα διάδοσης της
πληροφορίας, την πρόσβαση σε αυτή, τον έλεγχο της γνώσης και τις σχέσεις
εξουσίας σε σχέση µε την ισχύ της πληροφορίας, το ενεργειακό σύστηµα
που στηρίζεται στον αποκεντρωµένο έλεγχο της παραγωγής και
κατανάλωσης ενέργειας από τους χρήστες του συστήµατος εµπεριέχει εν
δυνάµει τη δυνατότητα ανατροπής των κοινωνικών σχέσεων που συνδέονται
µε το συµβατικό σύστηµα ενέργειας. Προφανώς κάθε τεχνολογία φέρει
µέσα της τις κοινωνικές σχέσεις µέσα στις οποίες διαµορφώθηκε. Παρ’ όλα
αυτά κάποιες τεχνολογίες, όπως το διαδίκτυο και η διεσπαρµένη παραγωγή
ενέργειας και τα µικροδίκτυα, δεν µπορούν να ελεγχθούν και παρουσιάζουν
δυναµικές µη προβλέψιµες και συχνά µε ευεργετικές συνέπειες στον
εκδηµοκρατισµό των ανθρώπινων κοινωνιών. Ο αποκεντρωµένος έλεγχος
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του ενεργειακού συστήµατος µπορεί να λειτουργήσει µόνο σε συνδυασµό µε
µια διάχυση της πληροφορίας από τα κέντρα προς τις περιφέρειες, από τη
µητρόπολη σε αξιοβίωτες κοινότητες ανθρώπων και από την κορυφή της
πυραµίδας των κοινωνιών στη βάση της. Σε αυτό το δρόµο η συµβολή του
καθ. ∆ηµήτρη Ρόκου υπήρξε ανεκτίµητη.

Ο Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασµός και Γεωστρατηγική σε
Εποχές Κρίσης- Ο Ρόλος της Ελλάδας
Γιάννης Μανιάτης, Αν. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς
Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής

Περίληψη
Στην παρούσα εργασία γίνεται µια περιγραφή του Εθνικού Ενεργειακού
Σχεδιασµού στις σηµερινές συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί στο
ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αναλύεται η Ευρωπαϊκή προσέγγιση, σε ότι αφορά
ενεργειακές πηγές όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τα στερεά καύσιµα
και οι ΑΠΕ, δίνεται όµως και ιδιαίτερη έµφαση στα µέτρα για την
εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της απόδοσης. Η αποτίµηση της
υπάρχουσας κατάστασης στην Ελλάδα οδηγεί σε σηµαντικά συµπεράσµατα
ως προς τις ιδιαιτερότητες, τις δυσκολίες και τα εµπόδια για την υλοποίηση
της εθνικής ενεργειακής πολιτικής. ∆εδοµένου ότι η Ευρωπαϊκή ενεργειακή
πολιτική υποδεικνύει τους στόχους, αλλά αποκαλύπτει και σηµαντικά
περιθώρια για την ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών σε κάθε κράτος-µέλος, η
Ελλάδα προχωρά σε έναν ενεργειακό σχεδιασµό µε τα ακόλουθα συστατικά:
α) ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού και διαφοροποίηση του ενεργειακού
µίγµατος µέσω της βέλτιστης αξιοποίησης του εγχώριου δυναµικού, ειδικά
για την ανάπτυξη τεχνολογιών ΑΠΕ, β) προστασία του Έλληνα καταναλωτή
µέσω της διασφάλισης µιας λειτουργικής αγοράς ενέργειας, γ) προστασία
του περιβάλλοντος και µείωση εκποµπών αέριων ρύπων, βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης σε όλους του τοµείς τελικής χρήσης, δ) προστασία
της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιοµηχανίας και ε) βιώσιµη
ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας.
Είναι σαφές ότι η χώρα απαιτεί µεταρρυθµίσεις µε κυρίαρχα
χαρακτηριστικά την ποιότητα και την καινοτοµία. Μια εθνική προσπάθεια,
στην οποία ο τοµέας της ενέργειας θα διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο.
Εισαγωγή
Ο τοµέας της Ενέργειας είναι ένας από τους πιο «παγκοσµιοποιηµένους»
τοµείς των Οικονοµιών. Οι αγορές έχουν επιβάλει επιλογές, ρυθµούς
ανάπτυξης, προϊόντα και προδιαγραφές στο σύνολο των ενεργειακών
τοµέων, καθιστώντας έτσι τις ισχυρές χώρες του τοµέα ικανές να
καθορίσουν τις σηµαντικότερες γεωπολιτικές εξελίξεις. Η αύξηση της
ζήτησης των προϊόντων πετρελαίου για τις µεταφορές στη διεθνή αγορά έχει
ήδη οδηγήσει σε µια ανακατανοµή των εµπορικών διαδροµών των ορυκτών
καυσίµων σε επίπεδο προσφοράς αλλά και ζήτησης, ενώ η δηµιουργία
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διαφόρων επενδυτικών κεφαλαίων ενεργειακού προσανατολισµού έχει
δροµολογήσει την ανάπτυξη ενεργειακών έργων διακρατικού ενδιαφέροντος.
Επιπρόσθετα, τα θέµατα που συνδέονται µε την ασφάλεια και τη
διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού έχουν πάρει τα τελευταία
χρόνια νέα διάσταση σε παγκόσµιο επίπεδο και ο διάλογος µε τις παραγωγές
χώρες παραµένει βασικό στοιχείο διπλωµατίας και διακρατικών συµφωνιών,
ενώ είναι σαφές ότι οι όποιες αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο σε θέµατα
αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής, επηρεάζουν κυρίως µακροπρόθεσµα
αλλά ακόµη και µεσοπρόθεσµα την παγκόσµια ενεργειακή αγορά.
Το χαρακτηριστικότερο στοιχείο των ενεργειακών πολιτικών της Ε.Ε.
τις τελευταίες δύο δεκαετίες αποτελεί η τάση για µεγέθυνση και απεξάρτηση
από εθνικές πολιτικές, ενώ οι βασικοί άξονες αφορούν και αποσκοπούν στην
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού, στο µετριασµό της κλιµατικής
αλλαγής και στην εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας.
Α. Η Ευρωπαϊκή προσέγγιση
Κύρια κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Στρατηγικής, όπως
διαµορφώνεται σήµερα, είναι ο «εξευρωπαϊσµός» της ενεργειακής πολιτικής
µέσω της αντιµετώπισης σηµαντικών προκλήσεων, όπως : η ενεργειακή
ασφάλεια, η κλιµατική αλλαγή, η τιµολόγηση της ενέργειας, οι διεθνείς
εξελίξεις, αλλά και δύο νέων συνιστωσών που αφορούν τις οικονοµικές
εξελίξεις και τις επενδύσεις σε υποδοµές.
Στο πλαίσιο αυτό, στις 10 Νοεµβρίου 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραµµα για την κοινή Ευρωπαϊκή ενεργειακή
στρατηγική για την περίοδο 2011-2020, µε την ονοµασία «Ενέργεια 2020»
στο οποίο περιλαµβάνονται οι ενεργειακές προτεραιότητες για την επόµενη
δεκαετία, ενώ παρουσιάζονται οι δράσεις που πρέπει να αναληφθούν
προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι προκλήσεις που αφορούν στις ακόλουθες πέντε βασικές κατηγορίες ενεργειακής πολιτικής:
• την εξοικονόµηση ενέργειας, την ολοκληρωµένη πανευρωπαϊκή
αγορά ενέργειας ,η οποία διαθέτει υποδοµές για να επιταχυνθούν τα βασικά
στρατηγικά έργα της ΕΕ,
• την ενιαία φωνή της Ευρώπης για την ενέργεια παγκοσµίως, όπου η
ΕΕ θα συντονίζει την ενεργειακή της πολιτική έναντι τρίτων χωρών,
• την πρωτοκαθεδρία της Ευρώπης στην ενεργειακή τεχνολογία και
στην καινοτοµία,
• την ασφαλή, προστατευµένη και προσιτή ενέργεια για ενεργούς
καταναλωτές και
• τη λήψη ειδικών µέτρων προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών.

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕ ΕΠΟΧΕΣ ΚΡΙΣΗΣ

251

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε πρόσφατα τον οδικό χάρτη για µια
οικονοµία χαµηλών εκποµπών CO2 έως το 2050, ο οποίος έχει ως στόχο να
συνεισφέρει στην κεντρική πολιτική για µια Ευρώπη µε υψηλή
αποδοτικότητα των πόρων που διαθέτει. Οι αναφορές στην ασφάλεια
ενεργειακού εφοδιασµού µέσω της µείωσης των εισαγωγών καυσίµων, η
ανάπτυξη και ενίσχυση των θέσεων εργασίας µέσω της εφαρµογής των
πολιτικών αυτών, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος
και της υγείας αποτελούν συνδετικούς κρίκους για την υποστήριξη αυτού
του χάρτη.
Το κοινό Ευρωπαϊκό Σχέδιο ∆ράσης βασίζεται στην πρόταση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για µια «Ενεργειακή Πολιτική για την Ευρώπη» και
καθορίζει ένα µελλοντικό πολιτικό πρόγραµµα προτείνοντας παράλληλα και
το αντίστοιχο πλαίσιο δράσεων για την επίτευξη των κύριων ενεργειακών
στόχων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσο αφορά την αειφορία, την
ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού.
Επίκεντρο της νέας Ευρωπαϊκής Ενεργειακής πολιτικής είναι ότι η ΕΕ
θα πρέπει να µειώσει τις εκποµπές των αερίων θερµοκηπίου κατά 20% µέχρι
το 2020, σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 1990. Ο στρατηγικός στόχος και τα
συγκεκριµένα µέτρα για την υλοποίησή του που περιγράφονται στο Σχέδιο
∆ράσης αποτελούν και τον πυρήνα της νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής
πολιτικής.
Η ουσιαστική υλοποίηση των πολιτικών και δράσεων που
περιλαµβάνονται σε αυτή την απόφαση και των προβλεπόµενων
δεσµεύσεων από τα κράτη-µέλη, αναλύεται περαιτέρω µε την επίτευξη
τριών επιµέρους σχετιζόµενων στόχων, µε ορίζοντα το 2020:
• βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20%
• αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας στο επίπεδο του 20% και,
• αύξηση του ποσοστού των βιοκαυσίµων στις µεταφορές στο 10%.
Όσον αφορά την εικόνα σε παγκόσµιο επίπεδο, είναι πλέον
επιβεβαιωµένο ότι η οικονοµική κρίση, έχοντας αναχαιτίσει την παγκόσµια
ανάπτυξη από το καλοκαίρι του 2007, επέφερε σηµαντικές επιπτώσεις αλλά
και νέες προκλήσεις και στην αγορά ενέργειας.
Οι ενεργειακές επενδύσεις έχουν περιοριστεί σηµαντικά τα τελευταία
χρόνια, εξαιτίας της αποδυνάµωσης της ζήτησης ενέργειας και της εν
συνεχεία µείωσης των τιµών ενέργειας, αλλά και των αυστηρότερων
χρηµατοδοτικών προϋποθέσεων. ∆ιακρίνεται ο κίνδυνος στροφής της
αγοράς σε φτηνές επενδύσεις συµβατικών σταθµών παραγωγής εις βάρος
των επενδύσεων σε ΑΠΕ. Η µείωση των ενεργειακών επενδύσεων και της
ζήτησης ενέργειας θα έχει µακροχρόνιες και εν δυνάµει σοβαρές επιπτώσεις
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για την ενεργειακή ασφάλεια και την κλιµατική αλλαγή, αλλά παράλληλα
παρουσιάζεται µια µοναδική ευκαιρία για συνδυασµό πολιτικών και
µηχανισµών της αγοράς, ώστε να οδηγηθούµε πιο γρήγορα και πιο
αποδοτικά σε µια ασφαλή ενεργειακή αγορά µε χαµηλές εκποµπές άνθρακα.
Σύµφωνα µε αναλύσεις του International Energy Agency και
λαµβάνοντας υπόψη τις παγκόσµιες πολιτικές και στρατηγικές για την
ενέργεια, η συνολική ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας αναµένεται να
αυξάνεται κατά 0,7%-1,2% ετησίως µέχρι το 2035, ενώ τα ορυκτά καύσιµα
θα παραµείνουν οι κυρίαρχες πηγές πρωτογενούς ενέργειας παγκοσµίως,
αντιστοιχώντας σε σχεδόν τα τρία τέταρτα της συνολικής χρήσης
πρωτογενούς ενέργειας µέχρι το 2035.
Η ανάκαµψη από την παγκόσµια οικονοµική κρίση θα οδηγήσει σε
αύξηση της παγκόσµιας ζήτησης πετρελαίου κατά 18% µέχρι το 2035,
δεδοµένου ότι θα εφαρµοστούν οι αναµενόµενες πολιτικές σχετικά µε την
ενέργεια και το κλίµα. Αναµένεται και σχετική µείωση της χρήσης
πετρελαίου από τις χώρες του ΟΟΣΑ σε όλους τους τοµείς, κυρίως ως
αποτέλεσµα των πολιτικών για µείωση της εξάρτησης και των εκποµπών.
Οι προοπτικές των ενεργειακών πηγών
Σύµφωνα µε τον Organization of the Petroleum Exporting Countries
(OPEC), το διαπεριφερειακό εµπόριο πετρελαίου προβλέπεται να
αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα επόµενα χρόνια σε παγκόσµιο επίπεδο µιας και οι
πετρελαιοπηγές της Βόρειας Θάλασσας, έχουν ολοκληρώσει πλέον την
ανοδική παραγωγική τους πορεία ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένεται να
βιώσει µια απότοµη αύξηση της εξάρτησής της από καθαρές εισαγωγές.
Επιπλέον, η υψηλή συχνότητα και σοβαρότητα των διαταραχών στον
εφοδιασµό µε πετρέλαιο πιθανώς να λάβει ακόµα µεγαλύτερες διαστάσεις,
µιας και η παγκόσµια κοινότητα συνεχίζει να εξαρτάται από ένα µικρό
αριθµό χωρών, αλλά και από τη µεταφορά πετρελαίου διαµέσου ευάλωτων
γεωπολιτικά περιοχών.
Οι διαπιστώσεις αναδεικνύουν την ανάγκη για µείωση της εξάρτησης
από το πετρέλαιο ως σηµαντική προτεραιότητα της ενεργειακής
στρατηγικής, ενώ παράλληλα συνάδει µε το στόχο για δραστική µείωση των
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα.
Το φυσικό αέριο πρόκειται να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο ως
καύσιµο για τα επόµενα χρόνια, κατακτώντας µεγαλύτερα µερίδια
συµµετοχής στο ενεργειακό ισοζύγιο, ειδικά σε χώρες µε αναπτυσσόµενες
οικονοµίες, όπως η Κίνα και η Ινδία, οι οποίες εκτιµάται ότι µέχρι το 2035,
θα έχουν διπλασιάσει το µερίδιο του φυσικού αερίου στο ενεργειακό τους
ισοζύγιο.
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Στον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής αναµένεται να αυξηθεί η συµµετοχή
του φυσικού αερίου ενώ στο βιοµηχανικό τοµέα αναµένεται να παραµείνει
σταθερή. Αντίθετα στον οικιακό τοµέα αναµένεται να παρουσιάσει µια
ελαφρά µείωση, ειδικά µετά το 2020.
Η γεωγραφική κατανοµή αναφορικά µε την παραγωγή φυσικού αερίου
επηρεάζει σαφέστατα και την ασφάλεια εφοδιασµού από αυτό.
Συγκεκριµένα για την περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου και
αναµένεται ότι θα έχει τις υψηλότερες απαιτήσεις σε εισαγωγές, το θέµα της
ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασµού καθίσταται ύψιστης σηµασίας. Ο
βασικός λόγος είναι ότι η ΕΕ είναι ευάλωτη γεωπολιτικά σχετικά µε την
προµήθεια φυσικού αερίου, λόγω ανεπαρκούς διαφοροποίησης των πηγών
προέλευσης των εισαγωγών της και των διαδροµών µεταφοράς του.
Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αναµένεται να αυξάνεται µεταξύ 1,9%2,2% ετησίως έως το 2035 σε παγκόσµιο επίπεδο. Τα στερεά καύσιµα θα
συνεχίσουν να αποτελούν το κύριο καύσιµο για παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας παγκοσµίως, παρόλο που µεσοπρόθεσµα θα καταλαµβάνουν
χαµηλότερο µερίδιο στο ενεργειακό µίγµα. Επιπλέον, τα αποθέµατα
στερεών καυσίµων (ιδιαίτερα του λιθάνθρακα) εκτιµάται ότι είναι
περισσότερα από αυτά του πετρελαίου και φυσικού αερίου µαζί . Ωστόσο,
λαµβάνοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή πολιτική για περιορισµό των εκποµπών
CO2, στην Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπεται ότι η χρήση στερεών καυσίµων
για παραγωγή ηλεκτρισµού θα µειωθεί σηµαντικά.
Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, αναµένεται να εµφανίσουν το
µεγαλύτερο ρυθµό αύξησης ως προς την παραγωγή ενέργειας, σε σχέση µε
τα υπόλοιπα καύσιµα και τεχνολογίες και ήδη µέχρι το 2030 θα έχουν
αυξήσει σηµαντικά το µερίδιο τους στη τελική ενεργειακή κατανάλωση,
προσεγγίζοντας παγκοσµίως τη συνεισφορά των στερεών καυσίµων και του
φυσικού αερίου στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ θα αυξήσουν
σηµαντικά το µερίδιό τους τόσο στη θέρµανση/ ψύξη όσο και στις
µεταφορές.
Σε παγκόσµιο επίπεδο οι προοπτικές που διαγράφονται είναι ιδιαίτερα
θετικές, καθώς δίνεται ώθηση προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των
ΑΠΕ, τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο, όσο και σε επενδυτικό . Ενδεικτικά, οι
παγκόσµιες επενδύσεις στα αιολικά έργα, που ξεπερνούν τα 30 δις ετησίως
(51δις€ το 2009) , δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για τεχνολογικές εξελίξεις,
αλλά και για σηµαντική αύξηση της απασχόλησης. Αντίστοιχη είναι και η
εικόνα στην αγορά των φωτοβολταϊκών συστηµάτων, η οποία και
παρουσιάζει µεσοπρόθεσµα το µεγαλύτερο δυναµικό για ανάπτυξη. Στη
Γερµανία, ως χαρακτηριστικό παράδειγµα, οι επενδύσεις στην τεχνολογία
του περιβάλλοντος αναµένεται να φτάσουν το 16% της παραγωγής της
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µεταποιητικής βιοµηχανίας ως το 2030 ενώ ήδη από το 2020 θα
απασχολούνται περισσότεροι εργαζόµενοι στις τεχνολογίες περιβάλλοντος
από ότι στην αυτοκινητοβιοµηχανία.
Εκτιµάται ότι συνολικά οι επενδύσεις σε σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής
από ΑΠΕ θα αγγίξουν τα 5,7τρις$ µέχρι το 2035 µε µερίδιο στο 60% στις
συνολικές επενδύσεις στον τοµέα . Για την υλοποίηση αυτών των
επενδύσεων όµως είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η κρατική υποστήριξη µε
τα επιµέρους χρηµατοδοτικά εργαλεία που έχουν επιλεγεί σε εθνικό επίπεδο
(π.χ. feed-in tariff, πράσινα πιστοποιητικά).
Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση,
αναµένεται να έχει τη µεγαλύτερη συνεισφορά για την επίτευξη των στόχων
περιορισµού των εκποµπών αέριων ρύπων και αφορά σε µέτρα και
επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόµησης ενέργειας στον
κτιριακό τοµέα, τη βιοµηχανία και τις µεταφορές. Οι δράσεις αυτές, σχεδόν
στο σύνολό τους, έχουν συγκριτικά την πιο γρήγορη απόσβεση σε σχέση µε
άλλα µέτρα για τον περιορισµό των εκποµπών και διασφαλίζουν τον
καλύτερο λόγο αποφυγής εκποµπών αέριων ρύπων ανά µονάδα επένδυσης,
συνυπολογίζοντας το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας και το κόστος κύκλου
ζωής των παρεµβάσεων.
Σηµαντικό πλεονέκτηµα αυτών των τεχνολογικών παρεµβάσεων,
αποτελεί και το γεγονός ότι η όποια αύξηση του κόστους των συµβατικών
καυσίµων ουσιαστικά απορροφάται από τη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης άρα δεν έχει αντίκτυπο και στους προϋπολογισµούς των τελικών
χρηστών. Από την άλλη πλευρά, η εφαρµογή επιτυχηµένων µέτρων
εξοικονόµησης ενέργειας σε επίπεδο τελικής χρήσης µειώνει συνολικά και
τη ζήτηση για ενέργεια µε πολλαπλασιαστικά οφέλη σε τοπικό αλλά και
εθνικό επίπεδο.
Η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού είναι ένα θέµα που απασχολεί
ιδιαίτερα την παγκόσµια κοινότητα τα τελευταία χρόνια µιας και δεν αφορά
µόνο τους κινδύνους που απειλούν τη βραχυπρόθεσµη προµήθεια
ενεργειακών προϊόντων, αλλά και τις ανησυχίες σχετικά µε την επάρκεια
των επενδύσεων και των υποδοµών σε µακροπρόθεσµο επίπεδο. Ο κίνδυνος
µιας ξαφνικής διακοπής του ενεργειακού εφοδιασµού για κάποια χώρα ή σε
µια δεδοµένη στιγµή, εξαρτάται από ένα µεγάλο φάσµα διαφορετικών
παραγόντων, ορισµένοι από τους οποίους είναι εκ φύσεως δύσκολο να
µετρηθούν. Οι πιο σηµαντικοί δείκτες της ενεργειακής ασφάλειας είναι η
έκταση των εισαγωγών (κυρίως από πολιτικά ασταθείς περιοχές), η
απόσταση από την παραγωγή έως την κατανάλωση, η δυνατότητα
υποκατάστασης των καυσίµων, η ποικιλοµορφία του µείγµατος καυσίµου
και ο βαθµός συγκέντρωσης ισχύος σε µεµονωµένους φορείς .
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Β. Η Ελληνική πραγµατικότητα και προκλήσεις
Η ενεργειακή κατανάλωση στην Ελλάδα έχει αυξηθεί σηµαντικά τα
τελευταία 20 χρόνια, ακολουθώντας τόσο τα µεγέθη της οικονοµικής
ανάπτυξης όσο και τις νέες καταναλωτικές συνήθειες που υιοθετήθηκαν από
τους τελικούς καταναλωτές. Ο τοµέας των µεταφορών παρουσίασε
σηµαντική αύξηση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας, κατέχοντας το
υψηλότερο µερίδιο σε σχέση µε τους υπόλοιπους τοµείς (44,9% σε σχέση µε
33,0% στην Ευρώπη). Η κατανάλωση ενέργειας στον βιοµηχανικό τοµέα
παραµένει ουσιαστικά σταθερή µε το ποσοστό συµµετοχής του στην τελική
κατανάλωση να παρουσιάζει µείωση της τάξης του 10,5%. Το γεγονός αυτό
οφείλεται στην σηµαντική αύξηση της συνεισφοράς του οικιακού και
κυρίως του τριτογενή τοµέα στην τελική κατανάλωση ενέργειας της χώρας,
γεγονός που συνάδει µε την εξέλιξη της ελληνικής οικονοµίας, η οποία
προσανατολίζεται ολοένα και περισσότερο σε µια οικονοµία υπηρεσιών,
όπου η βιοµηχανία φθίνει και ο οικιακός και τριτογενής τοµέας λαµβάνουν
ένα ολοένα και αυξανόµενο µερίδιο στην αγορά. Στον οικιακό τοµέα,
παρατηρείται σηµαντική αύξηση της τελικής κατανάλωσης κατά 54,7%, ενώ
η µεγαλύτερη αύξηση στην τελική κατανάλωση παρατηρείται στον
τριτογενή τοµέα, όπου σχεδόν τριπλασιάστηκε κατά την περίοδο 1990-2008,
ακολουθώντας µέση ετήσια αύξηση 6%.
Σε θέµατα που αφορούν τον τοµέα του ηλεκτρισµού γνωρίζουµε όλοι
ότι το Ελληνικό ηλεκτρικό σύστηµα χωρίζεται στο διασυνδεδεµένο
σύστηµα της ηπειρωτικής χώρας και το (µη διασυνδεδεµένο) νησιωτικό
σύστηµα της Κρήτης, της Ρόδου και των Αυτόνοµων Σταθµών Παραγωγής
(ΑΣΠ) των νήσων. Το διασυνδεδεµένο σύστηµα είναι ανεπτυγµένο και
επιπλέον έχει διασυνδέσεις µε όλες τις γειτονικές χώρες. Ωστόσο, το
σύστηµα παραγωγής αυτό δεν είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένο, µε το
µεγαλύτερο ποσοστό της ηλεκτροπαραγωγής να βρίσκεται στα κοιτάσµατα
λιγνίτη της Βόρειας Ελλάδας, ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό της
κατανάλωσης είναι στην περιοχή της Αττικής.
Το νησιωτικό σύστηµα περιλαµβάνει ένα µεγάλο αριθµό νησιών κυρίως
στην περιοχή του Αιγαίου Πελάγους, µε αυτόνοµα συστήµατα βασισµένα
σε πετρελαϊκές µονάδες. Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην
Ελλάδα την περίοδο 2000-2009 παρουσίασε µέση ετήσια αύξηση περίπου
3% . Τα σηµερινά επίπεδα κατανάλωσης ηλεκτρισµού στην Ελλάδα,
δείχνουν ότι η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική αγορά
συγκλίνει ολοένα και περισσότερο µε τον Ευρωπαϊκό µέσο όρο.
Προγραµµατισµός νέων έργων
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Η µόνη εγχώρια ενεργειακή πηγή στερών καυσίµων είναι ο λιγνίτης ο
οποίος θα συνεχίσει να είναι το εθνικό καύσιµο της Ελλάδας για
ηλεκτροπαραγωγή αλλά σταδιακά η συµµετοχή του σε αυτή θα
περιορίζεται σηµαντικά ειδικά για τη χρονική περίοδο µετά το 2020. Έως
τώρα, οι ενδογενείς ενεργειακοί πόροι και η ανησυχία για την εξασφάλιση
εφοδιασµού οδηγούν στην διατήρηση σηµαντικού µεριδίου του λιγνίτη
στην ηλεκτροπαραγωγή. Το σύστηµα παραγωγής συµπεριλαµβάνει
λιγνιτικές και πετρελαϊκές µονάδες η µέση ηλικία των οποίων ξεπερνά την
25ετία, έτσι, πολλές από τις µονάδες πρέπει και γι’αυτό το λόγο θα
αποσυρθούν την επερχόµενη δεκαετία. Οι σταθµοί φυσικού αερίου
συνδυασµένου κύκλου και οι σταθµοί ΑΠΕ έχουν αρχίσει ήδη να
υποκαθιστούν µέρος της παραγωγής από λιγνίτη, παρουσιάζοντας,
ταυτόχρονα σηµαντικές περαιτέρω ανάπτυξης.
Με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των νέων ηλεκτροδοτήσεων την
επερχόµενη πενταετία αλλά και τη βελτίωση της λειτουργίας και της
αξιοπιστίας του ∆ικτύου, σύµφωνα µε αξιόπιστες εκτιµήσεις θα
κατασκευάζονται ετησίως κατά µέσο όρο 1.800 χλµ. δίκτυα Μέσης Τάσης,
2.200 χλµ. δίκτυα Χαµηλής Τάσης και 3.200 Υποσταθµούς Μέσης τάσης
προς Χαµηλή τάση. Για τα έργα αυτά θα δαπανώνται ετησίως περίπου 400
εκ.€. συµπεριλαµβανοµένης της ενίσχυση των υποβρύχιων διασυνδέσεων
Αίγινας–Μεθάνων, Θάσου–Κεραµωτής, Πηλίου – Σκιάθου και Σπετσών –
Σπετσοπούλας, συνολικής δαπάνης €6 εκ. .
Μέσα στην πενταετία θα κατασκευαστούν επιπλέον νέα κέντρα
διανοµής (Υποσταθµοί ΥΤ/ΜΤ) στη Ραφήνα, στην Κερατέα, στους
Αµπελοκήπους, στα Πατήσια, στην Πετρούπολη, στον Ταύρο, στο Ροδίνι
Ρόδου και στην πόλη της Ρόδου. Για τα 8 κέντρα διανοµής θα δαπανηθούν
περίπου €90 εκ.. Επίσης για τη σύνδεση των κέντρων διανοµής
Αµπελοκήπων, Κερατέας, Ραφήνας, Πετρούπολης, Πατησίων, Ταύρου,
Ρουφ, Ψυχικού, Παλλήνης και Ρόδου στην Υψηλή Τάση θα
κατασκευαστούν 16 νέες καλωδιακές γραµµές ΥΤ δαπάνης περί τα €95 εκ.
Σοβαρό έργο εκσυγχρονισµού και αναβάθµισης των λειτουργιών της
∆ιανοµής είναι η εγκατάσταση και λειτουργία του συστήµατος
γεωγραφικών πληροφοριών (Geographic Information System – GIS) στις
Μονάδες της µέσα στην πενταετία. Το σύστηµα θα προσφέρει ασφαλή
αποθήκευση, γρήγορη επεξεργασία & αποδοτική αξιοποίηση των σχεδίων
του ∆ικτύου µε αναφορά στο γεωγραφικό υπόβαθρο και συσχέτιση µε τα
τεχνικά δεδοµένα του εξοπλισµού. Έτσι θα αναβαθµίσει την ταχύτητα,
ποιότητα και απόδοση στις κύριες εργασίες του ∆ικτύου (µελέτες,
κατασκευές, εκµετάλλευση) ενώ θα βοηθήσει πολύ τα DMS και την
τηλεµέτρηση. Στόχοι του συστήµατος είναι η βελτίωση της οικονοµικότητας
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του ∆ικτύου και της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών και η µείωση
του λειτουργικού κόστους της δραστηριότητας ∆ιανοµής .
Κατά τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται µεγάλη προσπάθεια από την
ΕΕ για τον εναρµονισµό των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας των κρατών –
µελών. Οι προσπάθειες αυτές, εκτός των άλλων, αποβλέπουν στο να
διευκολύνονται οι ανταλλαγές ενέργειας µεταξύ των χωρών µέσω των
διασυνοριακών ∆ιασυνδέσεων των δικτύων Μεταφοράς, οι οποίες και
επιδιώκεται να αυξηθούν. Ειδικότερα όσον αφορά τη χώρα µας, στα πλαίσια
των όσων προβλέπονται στο 3ο ενεργειακό πακέτο, εκτός από την
υποχρέωση επιλογής ενός από τα προβλεπόµενα Σχήµατα - Μοντέλα
Οργάνωσης της Μεταφοράς, καθίσταται αναγκαία και η τροποποίηση του
υφιστάµενου Σχήµατος – Μοντέλου της Αγοράς, δεδοµένου ότι από το
2015 προβλέπεται η εφαρµογή νέων κανόνων διασυνοριακού εµπορίου
ενέργειας.
Στα πλαίσια των νέων αυτών κανόνων, προβλέπεται η σταδιακή
σύνδεση των επιµέρους Ευρωπαϊκών (εθνικών) χρηµατιστηρίων ηλεκτρικής
ενέργειας, µε τελικό στόχο την λειτουργία ενός ενοποιηµένου
χρηµατιστηρίου στην Ευρώπη (χωρίς όµως την κατάργηση των επιµέρους
χρηµατιστηρίων). Προκειµένου η χώρα µας να εναρµονιστεί µε τα ανωτέρω,
ιδίως λαµβάνοντας υπόψη ότι µόνο η Ελλάδα και η Ιρλανδία - σε αντίθεση
µε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες - έχουν σχεδιάσει την αγορά τους ως
pool και όχι ως χρηµατιστήριο ενέργειας θα απαιτηθεί σύντοµα να ξεκινήσει
ένας επανασχεδιασµός της αγοράς, κυρίως µε την µετατροπή της σηµερινής
"Εκκαθάρισης Αποκλίσεων" σε Αγορά Αποκλίσεων και της προσθήκης
Ενδιάµεσης Αγοράς.
Ο στρατηγικός σχεδιαµός
Η χώρα µας εµφανίζει επίσης ένα υψηλό δυναµικό για αξιοποίηση των
τεχνολογιών ΑΠΕ σε όλους τους τοµείς τελικής κατανάλωσης, καθώς και
για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το δυναµικό αυτό για
ηλεκτροπαραγωγή, τα τελευταία χρόνια και κυρίως από το 2006 και µετά,
γίνεται προσπάθεια να αξιοποιηθεί µε το βέλτιστο τρόπο υιοθετώντας µια
σειρά από αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο αδειοδότησης και χρήσης
συστηµάτων ΑΠΕ, αλλά και χρησιµοποιώντας παράλληλα τα απαραίτητα
χρηµατοδοτικά εργαλεία.
Η έµφαση έχει δοθεί σε τεχνολογίες µε υψηλό βαθµό εµπορικής
ωριµότητας (π.χ. αιολικά πάρκα, µικρά υδροηλεκτρικά έργα -ΜΥΗΕ), οι
οποίες έχουν προσελκύσει και υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον. Ωστόσο, τα
τελευταία 3 χρόνια ιδιαίτερα έντονο είναι και το επενδυτικό ενδιαφέρον για
την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας (κυρίως για Φ/Β), όπου ήδη
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φαίνονται τα πρώτα σηµαντικά αποτελέσµατα σε επίπεδο συµµετοχής της
συγκεκριµένης τεχνολογίας στην ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ.
Τα
τελευταία 2 χρόνια έχουν υιοθετηθεί µια σειρά θεσµικών παρεµβάσεων που
έχουν ως στόχο τη δραστική µείωση του απαιτούµενου χρόνου για την
ολοκλήρωση της αδειοδότησης και την εγκατάσταση των µονάδων.
Η Ελληνική αγορά φυσικού αερίου αποτελεί µια σχετικά νέα αγορά, µε
σηµαντικά περιθώρια ωρίµανσης σε σύγκριση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Το φυσικό αέριο εµφανίζεται στο ελληνικό ενεργειακό ισοζύγιο το 1996 και
από τότε η εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου παρουσίασε ρυθµούς
ανάπτυξης σχετικά ικανοποιητικούς. Η εισαγωγή του στο ενεργειακό
ισοζύγιο ήταν µια κρίσιµη για τη χώρα αναπτυξιακή επιλογή και αποτελεί
σήµερα µια σοβαρή παρακαταθήκη, αλλά και τη σταθερή βάση για µια
δυναµικότερη διείσδυση του φυσικού αερίου τα επόµενα χρόνια. Το φυσικό
αέριο συνιστά πλέον µια κρίσιµη παράµετρο του ενεργειακού σχεδιασµού
στο πλαίσιο της εφαρµογής της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενέργεια και
το περιβάλλον.
Τα προηγούµενα χρόνια ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία ένα
σύγχρονο σύστηµα µεταφοράς και διανοµής, που ανέδειξε την Ελλάδα ως
µια ταχέως αναδυόµενη αγορά και δηµιούργησε τις προϋποθέσεις
εκδήλωσης σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος τόσο στον τοµέα της
ηλεκτροπαραγωγής, όσο και στο τοµέα της ανάπτυξης και εκµετάλλευσης
των δικτύων διανοµής σε µεγάλα αστικά κέντρα µέσω των Εταιρειών
Παροχής Αερίου .
Οι εξελίξεις της διεθνούς αγοράς αερίου τα επόµενα χρόνια
χαρακτηρίζονται από ισχυρές αβεβαιότητες. Οι µεσο- µακροπρόθεσµες
συνέπειες της οικονοµικής κρίσης, η προώθηση των πολιτικών περιορισµού
των εκποµπών CO2, οι εξελίξεις σχετικά µε την ανάπτυξη νέων
κοιτασµάτων, ιδιαίτερα των µη συµβατικών (unconventional gas), η
συνέχιση του εξορθολογισµού των ευρωπαϊκών ιδιαίτερα αγορών στο
πλαίσιο των κανόνων της ελεύθερης αγοράς, συνιστούν κρίσιµες
παραµέτρους στην εξέλιξη της αγοράς του φυσικού αερίου.
Η ασφάλεια εφοδιασµού αποτελεί έναν από τους τρεις πυλώνες
ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναν από τους βασικούς
στόχους του µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού της χώρας µας. Το
ζήτηµα της ασφάλειας εφοδιασµού είναι ιδιαίτερα σύνθετο για τον τοµέα
του φυσικού αερίου στην Ελλάδα, δεδοµένου ότι πρόκειται για
αποκλειστικά εισαγόµενο καύσιµο ενταγµένο σχετικά πρόσφατα στο
ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, µε πρόσφατη επίσης την αναδιοργάνωση
του τοµέα και το πλαίσιο απελευθέρωσης της αγοράς. Το γεγονός αυτό
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καθιστά την ασφάλεια εφοδιασµού σε φυσικό αέριο άµεσα συνδεδεµένη µε
την ασφάλεια εφοδιασµού σε ηλεκτρική ενέργεια.
Η ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασµού της χώρας σε φυσικό αέριο
επιτυγχάνεται µε την ενίσχυση του εθνικού συστήµατος φυσικού αερίου, την
ολοκλήρωση διεθνών διασυνδέσεων µε τη διαµετακόµιση φυσικού αερίου
µέσω της ελληνικής επικράτειας, την αξιοποίηση της δυνατότητας
προµήθειας περαιτέρω ποσοτήτων φυσικού αερίου αγωγού σε µεσοµακροπρόθεσµο ορίζοντα (Κασπία, Μέση Ανατολή), τη λήψη µέτρων στο
πλαίσιο και της νέας κοινοτικής οδηγίας για την ασφάλεια εφοδιασµού.
Έχουµε κάνει πραγµατικότητα την οµαλή απελευθέρωση της αγοράς
φυσικού αερίου στην Ελλάδα και ο τοµέας αυτός προσφέρει τώρα
σηµαντικές δυνατότητες για καινούριες βιώσιµες και ανταγωνιστικές
επενδύσεις. Το έργο αναβάθµισης του σταθµού υγροποιηµένου φυσικού
αερίου της Ρεβυθούσας έχει ήδη εγκριθεί. Η νέα αυτή ∆εξαµενή θα αυξήσει
τη συνολική αποθηκευτική δυναµικότητα του Σταθµού σε 225.000 m3 από
130.000 m3 ΥΦΑ που είναι σήµερα. Το έργο αναµένεται να έχει
ολοκληρωθεί στα µέσα του 2014 και πρόκειται να αποτελέσει µία επένδυση
στρατηγικής σηµασίας για την ενεργειακή ασφάλεια όχι µόνο της χώρας,
αλλά και ολόκληρης της Ν.Α. Ευρώπης.
Ανεξάρτητα της βελτίωσης των τεχνικών και επιχειρησιακών
δυνατοτήτων που αναµένονται στην Εγκατάσταση ΥΦΑ Ρεβυθούσας, η
ανάπτυξη µιας υπόγειας αποθήκευσης Φ.Α. υπό καθεστώς ελεύθερης
Πρόσβασης Τρίτων είναι όχι µόνο σκόπιµη αλλά και αναγκαία για την
ευσταθή, οµαλή και αποδοτική λειτουργία του Εθνικού Συστήµατος
Φυσικού Αερίου, και θα είναι ευπρόσδεκτη και από τους λοιπούς
εµπλεκόµενους παράγοντες της αγοράς και την Ε.Ε. δεδοµένου ότι θα
συµβάλλει στην αύξηση των επιπέδων ασφάλειας εφοδιασµού της
ευρύτερης περιοχής.
Η Κυβέρνηση εξετάζει σήµερα το επιχειρησιακό σχήµα για την
ανάπτυξη της υπόγειας αποθήκης της Νότιας Καβάλας, µέσω πώλησης
µέρους ή όλης της συµµετοχής του ∆ηµοσίου, σε µια επένδυση εκτιµώµενου
προϋπολογισµού 400 εκατ. Ευρώ.
Με Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΚΑ έχει εγκριθεί το Πρόγραµµα
Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) στο ελληνικό
έδαφος, µε συνολικό προϋπολογισµό έργων €1,3 δις, µε χρονικό ορίζοντα το
2014. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πολύ πρόσφατα το αίτηµα της
Ελληνικής Κυβέρνησης για την υπαγωγή σε καθεστώς κρατικής ενίσχυσης
των δαπανών κατασκευής των δικτύων Φυσικού Αερίου, στις περιοχές
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Στερεάς
Ελλάδας και Εύβοιας.
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Το επενδυτικό πρόγραµµα των τριών νέων ΕΠΑ συνολικής αξίας 200
εκ. ευρώ, θα ενισχυθεί µέσω κρατικών και κοινοτικών πόρων .
Το πρόγραµµα αφορά στην κατασκευή δικτύων διανοµής αερίου σε
πόλεις όπως Αλεξανδρούπολη, Κοµοτηνή, Σέρρες, Ξάνθη, ∆ράµα, Καβάλα,
Κιλκίς, Κατερίνη, Λαµία, Θήβα, Λειβαδιά και Χαλκίδα δηµιουργώντας
συνολικά πάνω από 1500 νέες θέσεις εργασίας. Επιπρόσθετα, η χρήση του
φυσικού αερίου από δεκάδες χιλιάδες νέους καταναλωτές θα συµβάλλει στη
σηµαντική περιβαλλοντική αναβάθµιση αυτών των περιοχών. Εκτιµάται ότι
η µείωση των εκποµπών CO2 στα επόµενα 30 χρόνια και για τις τρεις νέες
ΕΠΑ, θα ανέλθει σε 13 εκ. τόνους.
Προωθούµε επίσης σε διεθνές επίπεδο το Νότιο ∆ιαδρόµο φυσικού
αερίου, ένα έργο στρατηγικής προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση
που στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασµού της Ευρώπης µέσω
της διαφοροποίησης των πηγών προµήθειας αερίου. Ο όµιλος ∆ΕΠΑ έχει
ήδη αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες και προωθεί την υλοποίηση της
αναγκαίας υποδοµής διαµετακόµισης για την επέκταση του υφιστάµενου
αγωγού, που συνδέει το ελληνικό µε το τουρκικό σύστηµα, στη Βόρεια
Ελλάδα και τη διασύνδεση της Ελλάδας µε την στην Ιταλία (ITGI).
Οι πιθανές µελλοντικές επεκτάσεις του σε χώρες όπως η Αλβανία και η
FYROM, µαζί µε την υλοποίηση του ελληνοβουλγαρικού I.G.B,
δηµιουργούν ένα ισχυρό ευρωπαϊκό πλέγµα παροχής φυσικού αερίου, στο
οποίο η Ελλάδα αποκτά ρόλο – κλειδί. Οι δύο αγωγοί ITGI και IGB είναι σε
θέση να παρέχουν αέριο συνολικής ποσότητας µέχρι 22-24
bcma
συνεισφέροντας σηµαντικά στη δηµιουργία µιας ανταγωνιστικής αγοράς
φυσικού αερίου στην περιοχή της Νότιο Ανατολικής Ευρώπης.
Θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης είναι ότι το έργο του ITGI είναι το πιο
ώριµο, ρεαλιστικό, οικονοµικά προσιτό και σωστά διαστασιολογηµένο έργο
σε σχέση µε το κοίτασµα Shah Deniz 2. Επιπλέον, η κατασκευή του αγωγού
έχει προχωρήσει σηµαντικά και έχουν ήδη εγκριθεί οι µελέτες
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη διέλευσή του από τον Ελλαδικό χώρο.
Η Συµφωνία Κατανόησης που υπεγράφη ανάµεσα στη ∆ΕΠΑ και την
SOCAR, είναι ένα ακόµη βήµα για το άνοιγµα του Νοτίου ∆ιαδρόµου.
Εξάλλου, η όδευση του µετά την έξοδο από Τουρκία, µόνο από το έδαφος
δύο κρατών µελών, δηλ. Ελλάδας και Ιταλίας, ουσιαστικά µηδενίζει το
γεωπολιτικό ρίσκο, σε σχέση µε άλλες επιλογές.
Μόλις οι απαραίτητες συµπληρωµατικές ποσότητες φυσικού αερίου
παραχωρηθούν για την Ευρώπη από το Αζερµπαϊτζάν, το Τουρκµενιστάν
και το Βόρειο Ιράκ, τότε, ασφαλώς, άλλα έργα, και ιδιαίτερα ο Nabucco, θα
είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν επίσης την Ευρώπη. Με αυτό τον τρόπο, τα
εναλλακτικά σενάρια του νότιου διαδρόµου αλληλοσυµπληρώνονται και οι
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εµπλεκόµενες εταιρείες µπορούν να συνεργαστούν σε µία ενδεχόµενη
κατασκευή ενός νέου αγωγού στην περιοχή της Τουρκίας. Το τελικό
αποτέλεσµα θα είναι ένας Νότιος ∆ιάδροµος µε µεσοπρόθεσµη
χωρητικότητα τουλάχιστον 40bcma.
Η γεωπολιτική θέση της χώρας ενισχύεται επίσης µε την υλοποίηση του
αγωγού φυσικού αερίου South Stream, έργου µεγάλης σηµασίας για την
ασφάλεια εφοδιασµού της Ευρώπης.
Αναφορικά µε την εξέλιξη του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, συνεχίζουµε σθεναρά να υποστηρίζουµε την υλοποίηση
του έργου, οι διαδικασίες διέλευσης του οποίου από το ελληνικό έδαφος
πρόσφατα εγκρίθηκαν µε ειδική νοµοθετική ρύθµιση από τη Βουλή των
Ελλήνων. Σηµαντική ήταν η θετική παρέµβαση της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για ανάληψη συντονιστικής
δράσης σε ζητήµατα διασυνοριακών περιβαλλοντικών εκτιµήσεων. Η
παρέµβαση της Επιτροπής έβγαλε τον αγωγό από τα όρια της τριµερούς
συνεργασίας Ελλάδας- Βουλγαρίας- Ρωσίας και τον έθεσε στο πλαίσιο της
ευρύτερης ευρω-ρωσικής δράσης για ενεργειακή ασφάλεια και προστασία
περιβάλλοντος, παρά την στάση που τήρησε η Βουλγαρική πλευρά.
Η κυριαρχία στο ενεργειακό µας ισοζύγιο των εισαγόµενων
υδρογονανθράκων και κυρίως πετρελαίου είναι εξαιρετικά υψηλή. Η µεγάλη
εξάρτηση της χώρας από το εισαγόµενο πετρέλαιο και οι µη προβλέψιµες
και κυρίως µη ελεγχόµενες µεταβολές στην τιµή του είναι επικίνδυνη για
την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη αλλά και για την εθνική µας
ασφάλεια. Η Ελλάδα καλύπτει το σύνολο της ζήτησης από καθαρές
εισαγωγές σε αντίθεση µε την Ευρώπη, όπου η εκµετάλλευση εγχώριων
κοιτασµάτων ορισµένων χωρών µειώνει το βαθµό καθαρών εισαγωγών. Το
πετρέλαιο στην Ελλάδα καλύπτει ποσοστό της τάξης του 58% της
πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας, ενώ στην ικανοποίηση της τελικής
ενεργειακής ζήτησης φθάνει στο επίπεδο του 68%. Το αντίστοιχο ποσοστό
µέσου όρου της Ε.Ε. είναι 38%. Το µεγαλύτερο µέρος προέρχεται από το
Ιράν, τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία, ενώ µικρότερες ποσότητες
εισάγονται από τη Λιβύη και το Ιράκ. Οι εισαγωγές από τη Μέση Ανατολή
αποτελούν περίπου το 72% του συνόλου.
Πρόσφατα το Υπουργικό Συµβούλιο άναψε το πράσινο φως για τη
σύσταση και λειτουργία του Φορέα µε την επωνυµία «Ελληνική
∆ιαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων ΑΕ (Ε∆ΕΥ ΑΕ)», που θα
διαχειριστεί για λογαριασµό του Ελληνικού ∆ηµοσίου τα αποκλειστικά
δικαιώµατά στην αναζήτηση, έρευνα και εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων.
∆ίνουµε οριστικά τέλος στην πλήρη απουσία 15 ετών και δηµιουργούµε ένα
σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο, µε προσήλωση στη διαφάνεια, αυστηρά µέτρα
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περιβαλλοντικής προστασίας και σαφείς όρους παραχωρήσεων.
Αυξάνουµε την ερευνητική περίοδο των υπό αδειοδότηση οικοπέδων, καθώς
και την έκταση των προς παραχώρηση οικοπέδων. ∆ιαφοροποιούµε
σηµαντικά τα οικονοµικά κριτήρια ανάθεσης και φορολόγησης, µε στόχο
την προσέλκυση σοβαρών επενδύσεων και ταυτόχρονα τη µέγιστη δυνατή
ωφελιµότητα του δηµοσίου. Μειώνουµε στο 20% τη φορολογία των
επιχειρήσεων αναζήτησης, έρευνας και εκµετάλλευσης Υ/Α. Υιοθετούµε
αυστηρή περιβαλλοντική πολιτική, σε συµµόρφωση και µε τις νέες
κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης µετά το ατύχηµα στον Κόλπο του
Μεξικού, γιατί θέλουµε να διασφαλιστεί η βιώσιµη αξιοποίηση του φυσικού
πόρου παράλληλα µε την αποτροπή κάθε περιβαλλοντικής ρύπανσης.
Παράλληλα, στα τέλη του Ιουνίου 2011 ολοκληρώθηκε και η δηµόσια
διαβούλευση επί του προσχεδίου της διεθνούς πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για τη διενέργεια σεισµικών ερευνών, µη αποκλειστικής
χρήσης (Non-exclusive seismic surveys), στην ευρύτερη περιοχή του Ιονίου
Πελάγους, της ∆υτικής Ελλάδας και νότια της Κρήτης.
Με τη διαδικασία αυτή, αφενός διευκολύνονται οι ειδικοί να
διερευνήσουν γρήγορα και αποτελεσµατικά εκτενείς περιοχές µε τη χρήση
τεχνολογιών αιχµής, να αποτυπώσουν σε βάθος πετρελαϊκά συστήµατα και
να αναδείξουν γεωλογικές δοµές, αφετέρου η Ελληνική Κυβέρνηση
συλλέγει αξιόπιστα στοιχεία µε τα οποία θα αξιολογήσει το πιθανό
πετρελαϊκό δυναµικό, προκειµένου να καθορίσει τις πλέον συµφέρουσες για
το ∆ηµόσιο προϋποθέσεις ώστε να δροµολογηθεί ο γύρος παραχωρήσεων
στις συγκεκριµένες θαλάσσιες περιοχές, κάτι που προγραµµατίζουµε να
πράξουµε µέσα στο 2012.
Γ. Αντί επιλόγου
Η επίτευξη των εθνικών ενεργειακών στόχων απαιτεί το σχεδιασµό, την
υιοθέτηση, καθώς και την παρακολούθηση εφαρµογής και αξιολόγηση
µέτρων ενεργειακής πολιτικής, ικανών να δηµιουργούν το πλαίσιο για την
εξέλιξη του µίγµατος της ηλεκτροπαραγωγής και των τάσεων στους τοµείς
τελικής κατανάλωσης ενέργειας, σύµφωνα µε τους άξονες του εθνικού
ενεργειακού σχεδιασµού.
Όπως συµβαίνει σε παγκόσµιο, ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι και στην
Ελλάδα, οι σηµαντικότερες προκλήσεις στο πεδίο του ενεργειακού
εφοδιασµού της χώρας θα αποτελέσουν η διασφάλιση του επαρκούς
εφοδιασµού καυσίµων και η ενίσχυση των εγχώριων πηγών ενέργειας.
Συγκεκριµένα ένας από τους σηµαντικότερους στόχους αποτελεί η
µέγιστη δυνατή απεξάρτηση από τις εισαγωγές πετρελαίου. Οι διακυµάνσεις
των τιµών πετρελαίου και η αβεβαιότητα ως προς τη διασφάλιση
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προµήθειας λόγω της έλλειψης εναλλακτικών προµηθευτών και της
αναγκαστικής διέλευσης µέσω γεωπολιτικά ασταθών περιοχών αποτελούν
µεγάλο κίνδυνο για την εξασφάλιση της επάρκειας για την κάλυψη των
αναγκών. Η µείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο είναι σηµαντικό να
συνοδευτεί από την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασµού σε φυσικό αέριο,
το οποίο αναµένεται να εισχωρήσει σηµαντικά σε όλους σχεδόν τους τοµείς
της τελικής κατανάλωσης αλλά και στον ενεργειακό τοµέα τα επόµενα
χρόνια.
Επιπλέον στόχος της εθνικής ενεργειακής πολιτικής αποτελεί η
ενίσχυση των ηλεκτρικών δικτύων τόσο µέσω των διασυνοριακών
διασυνδέσεων όσο και στο εσωτερικό της χώρας. Συγκεκριµένα, κρίνεται
σηµαντικό να εξασφαλιστεί η ενίσχυση των διασυνδέσεων µε τις γειτονικές
χώρες µε την κατασκευή επιπρόσθετων διασυνδετικών γραµµών και τη
σύναψη συµφωνιών για ανταλλαγή ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη
φορτίων αιχµής. Σηµαντική πρόκληση αποτελεί η διασύνδεση του συνόλου
σχεδόν των νησιών µε το ηπειρωτικό δίκτυο καθώς και η περαιτέρω
ενίσχυση του τελευταίου, επενδύσεις που θα έχουν διπλά οφέλη.
Μια από τις σηµαντικότερες προκλήσεις στον τοµέα της ενέργειας είναι
και η ανάπτυξη και βέλτιστη αξιοποίηση των εγχώριων πηγών, τόσο των
συµβατικών καυσίµων, όσο και των τεχνολογιών ΑΠΕ µέσω εκµετάλλευσης
του εγχώριου δυναµικού, γεγονός που θα συµβάλλει σηµαντικά στη µείωση
της τρέχουσας υψηλής εξάρτησης από εισαγωγές, θα παρέχει ασφάλεια ως
προς την κάλυψη των εγχώριων φορτίων και θα αποτελέσει σηµαντικό µέσο
ενίσχυσης και ανάπτυξης της εθνικής οικονοµίας.
Συνοψίζοντας τα παραπάνω, αποφαίνεται ότι η επίτευξη µιας
λειτουργικής εσωτερικής αγοράς ενέργειας αποτελεί σηµαντική πρόκληση
για τον εθνικό ενεργειακό σχεδιασµό και επικεντρώνεται στο ότι όλοι οι
φορείς της αγοράς και κυρίως οι τελικοί καταναλωτές θα επωφελούνται από
την απελευθέρωση των ενεργειακών αγορών και τη διεύρυνση του
ανταγωνισµού. Συγκεκριµένα στόχος αποτελεί η αξιόπιστη, προσιτή και
επαρκής παροχή ενέργειας και ενεργειακών υπηρεσιών σε κάθε καταναλωτή
και επιχείρηση, µε ενίσχυση του ρόλου του στην αγορά.
Με την εφαρµογή του 3ου Ενεργειακού πακέτου της Ε.Ε. αναµένονται
σηµαντικές µεταρρυθµίσεις στην ελληνική αγορά ηλεκτρισµού και φυσικού
αερίου. Ως αποτέλεσµα αυτής της προσπάθειας εναρµόνισης και µέχρι το
2012 σταδιακά θα καταστεί δυνατή µια πλήρως αναµορφωµένη αγορά.
Ο τοµέας της ενέργειας µπορεί να διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο στην
επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης και αποτελεί πρόκληση για τη χώρα να
επενδύσει στους επιµέρους τοµείς της ενέργειας µε έµφαση στην τελική
κατανάλωση, τις υποδοµές, αλλά και την παραγωγή ενέργειας. Κύριος
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στόχος είναι η αξιοποίηση του υψηλού δυναµικού για βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης και η προστασία από την εµφάνιση φαινόµενων
ενεργειακής ένδειας .Η ανάλυση της παρούσας κατάστασης αναφορικά µε
την παραγωγή, διανοµή και κατανάλωση ενέργειας σε όλους τους τοµείς
τελικής χρήσης, υποδεικνύουν ότι απαιτείται πολύ µεγάλη προσπάθεια και
συντονισµός για την κατάρτιση συγκεκριµένων αξόνων δράσης έτσι ώστε
να επιτευχθούν οι βασικοί στόχοι της Ελλάδας στον τοµέα της ενέργειας.
Η αποτίµηση της υπάρχουσας κατάστασης στην Ελλάδα οδηγεί σε
σηµαντικά συµπεράσµατα ως προς τις ιδιαιτερότητες, τις δυσκολίες και τα
εµπόδια για την υλοποίηση της εθνικής ενεργειακής πολιτικής. ∆εδοµένου
ότι η Ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική υποδεικνύει τους στόχους αλλά
αφήνει σηµαντικά περιθώρια για την ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών σε
κάθε κράτος-µέλος, η Ελλάδα θα προχωρήσει σε έναν ενεργειακό
σχεδιασµό, που θα λαµβάνει υπόψη τις ακόλουθες παραµέτρους: την
ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού
µίγµατος µέσω της βέλτιστης αξιοποίησης του εγχώριου δυναµικού, ειδικά
για την ανάπτυξη τεχνολογιών ΑΠΕ, την προστασία του Έλληνα
καταναλωτή µέσω της διασφάλισης µιας λειτουργικής αγοράς ενέργειας, την
προστασία του περιβάλλοντος και τη µείωση εκποµπών αέριων ρύπων, τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε όλους του τοµείς τελικής χρήσης,
την προστασία της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιοµηχανίας , τη
βιώσιµη ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας.
Η χώρα απαιτεί - ένα συνολικότερο σχέδιο αλλαγών και µεταρρυθµίσεων, µε κυρίαρχα χαρακτηριστικά την ποιότητα και την καινοτοµία. Σε
αυτή τη µεγάλη εθνική προσπάθεια, ο τοµέας της ενέργειας έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ανάπτυξη και Ποιότητα,
Έννοιες Αλληλένδετες και Στόχοι Ταυτόσηµοι
Κωνσταντίκος Καγκαράκης, Οµότιµος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Περίληψη
Κατά την ιεράρχηση προτεραιοτήτων για την επιλογή πολιτικής σε κρίσιµα
θέµατα, που αφορούν την τοπική ή την ευρύτερη ανάπτυξη µιας χώρας και
τη βελτίωση ή τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των πολιτών της,
αναδύονται συχνά ορισµένες βασικές διαφορές απόψεων και πεισµατικές
αντιπαραθέσεις. Το αποτέλεσµα είναι να δηµιουργείται η εντύπωση ότι οι
δύο αυτοί στόχοι, η Ανάπτυξη και η Ποιότητα, όπως τυχαίνει να τους
αντιλαµβάνεται ο καθένας, µπορεί να είναι από τη φύση τους
ανταγωνιστικοί, µε τον ένα να θέτει εµπόδια στην πορεία του άλλου. Ένας
βασικός παράγοντας για τη δηµιουργία της αρνητικής αυτής εικόνας είναι η
επικρατούσα ασαφής ή και στρεβλή αντίληψη ως προς το περιεχόµενο των
δύο αυτών εννοιών, και συνήθως η µονόπλευρη, στερηµένη από ποιοτικά
στοιχεία, προσέγγιση της ανάπτυξης, που επικεντρώνεται επιλεκτικά σε
ορισµένες από τις όψεις της, και κυρίως την οικονοµική ανάπτυξη.
Υποστηρίζουµε ότι όχι µόνο δεν υπάρχει εγγενής αντιπαλότητα µεταξύ
των στόχων της ανάπτυξης και της ποιότητας αλλά, αντίθετα, ότι η βαθµιαία
κατάκτηση του ενός αποτελεί προϋπόθεση για την προώθηση του άλλου ή,
αντίστροφα, ότι η αναστολή του ενός µπορεί να προκαλέσει την κατάρρευση
του άλλου. Η στρατηγική για την παράλληλη επιδίωξη της ανάπτυξης και
της ποιότητας θα πρέπει να στηριχτεί στην αποσαφήνιση των εννοιών και
στόχων, στην αναζήτηση των µεταξύ τους δεσµών και στην οριοθέτηση των
απαιτούµενων δεσµεύσεων στην καθεµία, ώστε να εξασφαλιστεί ένα
πλαίσιο αρµονικής και συντονισµένης συµπόρευσης. Οι προϋποθέσεις αυτές
φαίνεται ότι µπορούν να ικανοποιηθούν µέσα από µια θεµατικά, τοπικά και
χρονικά σφαιρική αντίληψη για την ανάπτυξη, που να σέβεται ένα πλέγµα
ηθικών και πολιτισµικών αξιών, όπως αυτό που διατρέχει το δοµηµένο
σύστηµα της ποιότητας. Προκύπτει έτσι, ένα σχήµα στο οποίο η ποιότητα
καθίσταται ταυτόχρονα κίνητρο, υπόβαθρο και στόχος της ανάπτυξης αλλά
και η ανάπτυξη ενός τόπου ή µιας χώρας εµπεριέχει και εξασφαλίζει τις
δυνατότητες για τη στήριξη της ποιότητας ζωής των πολιτών της. Στο σχήµα
αυτό, η ανάπτυξη, η όποια ανάπτυξη, δεν µπορεί να αποτελεί αυτοσκοπό
αλλά είναι το µέσον στην προσπάθεια για την κοινωνική πρόοδο και τη
συνολική και διαγενεακή βελτίωση της ποιότητας της ζωής.
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Εισαγωγή
Σκοπός του άρθρου είναι η επιδίωξη της προβολής της πολυεπίπεδης
αλληλεξάρτησης της ανάπτυξης και της ποιότητας, ώστε να γίνει φανερό ότι
η πορεία για την προσέγγιση τους µπορεί αλλά και πρέπει να γίνεται
παράλληλα αλλά και συνδυασµένα. Προϋπόθεση για την παρουσίαση του
θέµατος είναι η σε βάθος διερεύνηση του περιεχοµένου των αντίστοιχων
εννοιών, αφού αυτό ξεκαθαρίζει συγχρόνως τους επιθυµητούς στόχους της
ανάπτυξης και της ποιότητας αλλά συνακόλουθα και τους σωστότερους
τρόπους για την κατάκτησή τους. Έτσι, στην αρχή εξετάζονται και
σχολιάζονται οι χωριστές διαδροµές των φανερών και κρυφών αντιλήψεων
γύρω από τις επίµαχες αυτές έννοιες. Στη συνέχεια, παρακολουθούνται και
αξιολογούνται οι αντίστοιχες πορείες που εφαρµόστηκαν ή προτείνονται για
την υλοποίηση των εκάστοτε στόχων. Ο εντοπισµός των αντιφάσεων αλλά
και των συνεργειών οδηγεί στο συµπέρασµα που δηλώνεται στον τίτλο του
άρθρου.
Το κείµενο που ακολουθεί προορίζεται να περιληφθεί σε τιµητικό τόµο
για τον Καθηγητή ∆ηµήτρη Ρόκο. Εποµένως επιλέξαµε να κινηθούµε στο
πλαίσιο των ενδιαφερόντων του και παρουσιάζουµε µια προσαρµογή
παλαιότερης δηµοσίευσης σε συλλογικό τόµο, που είχε εκδοθεί µε
πρωτοβουλία του τιµωµένου (Ρόκος 2005α). Το άρθρο εκείνο έχει
εµπλουτισθεί µε πρόσφατες εµπειρίες και µε πολλά πρόσθετα στοιχεία,
προερχόµενα κυρίως, όπως δείχνεται στη Βιβλιογραφία στο τέλος, από άλλα
άρθρα του σηµαντικού συλλογικού τόµου, που αναφέρθηκε παραπάνω.
1. ∆ύο έννοιες πολύπαθες
Ένα κοινό χαρακτηριστικό των εννοιών που κυρίως θα µας απασχολήσουν
στη συνέχεια του άρθρου, δηλαδή της ανάπτυξης και της ποιότητας, είναι οι
πολλοί διαφορετικοί τρόποι µε τους οποίους προσεγγίζεται η καθεµία.
Πρόκειται για έννοιες που έχουν µεγάλη σηµασία, αλλά συγχρόνως και
πολλές σηµασίες. Είναι πολυσήµαντες, πολύσηµες και, όπως θα δούµε, είναι
και πολύπαθες.
Ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι σήµερα η ανάπτυξη και η
ποιότητα βρίσκονται συχνά στις πιο ψηλές θέσεις στην αγορά των αξιών,
του κοινωνικού προβληµατισµού, της δηµοσιότητας, αλλά και του εύκολου
εντυπωσιασµού και της δηµαγωγίας. Χωρίς να έχει γίνει σαφώς αντιληπτό
το περιεχόµενό τους, έχει δηµιουργηθεί η διάχυτη αίσθηση ότι αποτελούν
κάτι σαν πανανθρώπινα ιδανικά, ξεχωριστούς στόχους που πρέπει να
κατακτηθούν για την εξασφάλιση της ευηµερίας ή ακόµα για την επιβίωση
των κοινωνιών. Έτσι, έχει διαµορφωθεί δικαιολογηµένα ένα πιεστικό κλίµα,
ένας συναγερµός για την κατάκτηση της ανάπτυξης και της ποιότητας, που
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πολλές φορές παίρνει τη µορφή σταυροφορίας, ενώ συγχρόνως οδηγεί
συχνά σε σπασµωδικές και οπωσδήποτε αποσπασµατικές ενέργειες.
Άλλωστε, τα θέµατα της ανάπτυξης και της ποιότητας απασχολούν συνήθως
διαφορετικούς χώρους της δηµόσιας διοίκησης, της επιστηµονικής έρευνας,
της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και του κοινωνικού ενδιαφέροντος, και
αυτός είναι ένας βασικός παράγοντας που ίσως δικαιολογεί τη δυσκολία της
ενιαίας και συστηµατικής τους αντιµετώπισης.
Το συνολικό αυτό πλαίσιο καλλιέργησε µονόπλευρες προσπάθειες, που
συνήθως επικεντρώνονται αποκλειστικά σε προβλήµατα είτε της ανάπτυξης
είτε της ποιότητας, αγνοώντας ή υποτιµώντας τη σηµασία της διερεύνησης
της αλληλοσύνδεσής τους και του οφέλους που µπορεί ενδεχοµένως να
προκύψει από αυτή. Πρόκειται για µια αναµενόµενη κλασική περίπτωση
απουσίας διεπιστηµονικής προσέγγισης και αδυναµίας σφαιρικής θεώρησης
παράλληλων δράσεων σύνθετης δοµής, οι οποίες όµως δέχονται ισχυρές
αλληλεπιδράσεις.
Η τάση της αποµόνωσης της ανάπτυξης από την ποιότητα ενισχύεται
από την εντύπωση ότι πρόκειται για δύο στόχους που βρίσκονται από τη
φύση τους σε κατ’ αρχήν ανταγωνιστική σχέση. ∆ηλαδή ότι η ανάπτυξη
µπορεί να είναι επιζήµια για την ποιότητα, π.χ. ότι η εντατική καλλιέργεια
για τη µεγιστοποίηση του όγκου της γεωργικής παραγωγής γίνεται σε βάρος
της θρεπτικής αξίας και της ασφάλειας των τροφίµων και συγχρόνως
επιβαρύνει το περιβάλλον ή ότι οι κατασκευαστικές δραστηριότητες
υποβαθµίζουν την ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος. Και, αντίστροφα,
ότι η επιδίωξη π.χ. της βελτίωσης της ποιότητας των τροφίµων ή της
προστασίας του περιβάλλοντος εµποδίζει την πορεία της ανάπτυξης σε
αντίστοιχους τοµείς.
Όµως πιστεύω ότι οι ενδιαφερόµενοι πολίτες, έστω από διαίσθηση, θα
µοιράζονται την άποψη ότι θεµελιακές διεκδικήσεις, όπως η κατάκτηση της
ανάπτυξης, της ποιότητας ή άλλων ανάλογων ιδανικών της ανθρωπότητας,
δεν µπορεί να ενεργούνται αυτόνοµα και ανταγωνιστικά, δεν γίνεται να µην
υπακούουν σε κοινές αρχές, να µην διέπονται από κοινές αξίες, να µη
συνδέονται µε εσωτερικούς, ίσως αφανείς, δεσµούς. Στη συνέχεια του
άρθρου θα αναζητήσουµε ακριβώς τους εσωτερικούς αυτούς δεσµούς, για
να δείξουµε ότι δεν θα είχε νόηµα, αλλά ούτε και τύχη, η επιδίωξη της
ανάπτυξης για την ανάπτυξη ή της ποιότητας για την ποιότητα. Ότι ο δρόµος
για την ανάπτυξη θα πρέπει να βρεθεί, µεταξύ άλλων, µέσα από την
ποιότητα και ότι η διασφάλιση της ποιότητας θα πρέπει να στηριχτεί, µεταξύ
άλλων, στην ανάπτυξη.
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2. Οι διαφορετικές οπτικές της ανάπτυξης
Το προηγούµενο σύντοµο κεφάλαιο έχει κατακλυσθεί από τις λέξεις
«ανάπτυξη» και «ποιότητα». Για την ακρίβεια, χρειάστηκε να
χρησιµοποιηθούν από 16 φορές η κάθε µία, µε αποτέλεσµα να ζηµιώνεται
όχι µόνο το όποιο στυλ του κειµένου αλλά και η σαφήνειά του, αφού δεν
έχουµε ακόµη ξεκαθαρίσει ή έστω προσεγγίσει ποιο είναι το περιεχόµενο
των δύο αυτών εννοιών.
Όσοι πιστεύουµε στην αξία της χρήσης ορισµών, συνηθίζουµε να λέµε
ότι «αν δεν το ορίζεις, δεν το γνωρίζεις». Ας προσπαθήσουµε λοιπόν, σ’ αυτό
το κεφάλαιο, να συνειδητοποιήσουµε πώς αντιλαµβανόµαστε το
περιεχόµενο της ανάπτυξης. Συνακόλουθα, ποιες είναι οι συνθήκες που θα
πρέπει να τηρηθούν στην επιδίωξη για την κατάκτησή της. Μια αντίστοιχη
διερεύνηση για την ποιότητα θα επιχειρηθεί σε επόµενο κεφάλαιο.
Κατ’ αρχάς, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα, τα συµφέροντα, τις
δεσµεύσεις και τις ιδεολογικές θέσεις του καθενός, η ανάπτυξη µπορεί να
προσεγγίζεται αποσπασµατικά, τοµεακά ή ολοκληρωµένα, µε χρονικό
ορίζοντα βραχυπρόθεσµο ή διαγενεακό, µε διαστάσεις τοπικές, εθνικές,
διεθνικές ή παγκόσµιες, µε προθέσεις ειλικρινείς, υστερόβουλες ή
υπονοµευτικές, µε κοινωνική ευθύνη ή µε αδιαφορία κ.λπ. Είναι µάλιστα
χαρακτηριστικό ότι έχει διατυπωθεί η υποψία, ότι ίσως σκόπιµα θεωρείται
πως η έννοια της ανάπτυξης είναι τάχα αυτονόητη και δεν έχει ανάγκη
ορισµού, ώστε να αποφεύγεται η αποσαφήνιση των κριτηρίων για την
αξιολόγησή της (Νούτσος 2005).
Πάντως στην κυρίαρχη σήµερα αντίληψη, η ανάπτυξη ανήκει στη
σφαίρα της οικονοµίας και ο ρυθµός της ανάπτυξης προσδιορίζεται από την
οικονοµική µεγέθυνση µιας περιοχής, µιας χώρας ή ενός συνόλου χωρών και
µετράται µε µακροοικονοµικά στοιχεία, συνήθως µε την αύξηση του
αντίστοιχου Ακαθάριστου Προϊόντος. Παράλληλα, µια περιοχή ή µια χώρα
χαρακτηρίζονται ως αναπτυγµένες, αρκεί να παρουσιάζουν υψηλό δείκτη
στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, χωρίς να εξετάζεται ιδιαιτέρως η
κατανοµή των εισοδηµάτων και το γενικότερο επίπεδο των συνθηκών ζωής
των πολιτών ή των πολιτισµικών αξιών της κοινωνίας τους.
Η µονοδιάστατη αυτή αντίληψη δηµιουργήθηκε ως αποτέλεσµα της
εκρηκτικής οικονοµικής προόδου που αρχικά εκδηλώθηκε στις βιοµηχανικές
χώρες ύστερα από τη λήξη του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, µε αντίστοιχη
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των λαών τους, ώστε στη συνέχεια να
αποτελέσει το κυριότερο όραµα και στόχο όλων των χωρών και όλων των
πολιτικών συστηµάτων (Κουτσόπουλος 2005). ∆ηλαδή, µια εξέλιξη που θα
έπρεπε να επιδιώξει και ο υπόλοιπος κόσµος, ανεξάρτητα από τη
διαφορετικότητα της κάθε χώρας (Latouche 1992). Η περίοδος της
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αισιοδοξίας, αλλά και της ψευδαίσθησης, που χαρακτηρίστηκε από τους
Γάλλους ως «Les Trente Glorieuses», διάρκεσε περίπου 30 χρόνια (194575), µέχρι την πρώτη κρίση του πετρελαίου. Το πνεύµα της, όµως, πρόλαβε
να ριζώσει και η συγκεκριµένη οπτική της οικονοµικής ανάπτυξης
εξακολουθεί να ασκεί την επιρροή της.
Ιστορικά, η κυρίαρχη αντίληψη της οικονοµικής ανάπτυξης και
συνακόλουθα ο διαχωρισµός των λαών σε αναπτυγµένους και
υπανάπτυκτους άρχισε να καθιερώνεται µε τη σχετική αναφορά στην
εναρκτήρια οµιλία του Αµερικανού προέδρου Χ. Τρούµαν, στις 20.1.1949.
Αυτόµατα, την ηµέρα εκείνη, οι µισοί από τους κατοίκους της γης
σφραγίστηκαν µε τον ταπεινωτικό χαρακτηρισµό του υπανάπτυκτου,
δηλαδή ένα συνώνυµο του οπισθοδροµικού και του καθυστερηµένου, µε
µόνο κριτήριο ότι το µέσο κατά κεφαλήν ετήσιο εισόδηµα στην κοινωνία
τους ήταν χαµηλότερο από ένα αυθαίρετο όριο (Esteva 1992). Και µάλιστα,
το όριο αυτό να εκφράζεται σε ένα ξένο νόµισµα (π.χ. 500 δολάρια), χωρίς
να σταθµίζονται οι όποιες ιδιαιτερότητες της κοινωνικής και της
οικονοµικής τους ζωής. Επανερχόµαστε, δηλαδή, σε αντίστοιχους
απαξιωτικούς χαρακτηρισµούς, όπως οι «ιθαγενείς» ή οι «άγριοι», που
αποδίδονταν παλαιότερα σε λαούς οι οποίοι δεν ήταν προσαρµοσµένοι στο
δυτικό πολιτισµικό πρότυπο (Sachs 1992α). Πολύ µικρή παρηγοριά µπόρεσε
να προσφέρει στην αξιοπρέπεια των θιγόµενων λαών η µεταγενέστερη
εφεύρεση και επιβολή του ευφηµισµού «αναπτυσσόµενος».
Ιδωµένη από άλλες οπτικές, η ανάπτυξη µπορεί να αξιολογείται µε
διαφορετικά κατά περίπτωση κριτήρια, που συνδέονται µε συγκεκριµένες
ενέργειες της δηµόσιας διοίκησης ή µε τις διάφορες άλλες ανθρώπινες
δραστηριότητες, όπως η περιφερειακή ανάπτυξη, η κοινωνική ανάπτυξη, η
βιοµηχανική ανάπτυξη, η ανάπτυξη της υπαίθρου, των επικοινωνιών, του
εµπορίου, του τραπεζικού συστήµατος κ.λπ. Όµως, ούτως ή άλλως, οι
θεωρήσεις αυτές διατηρούν κατά κανόνα τα µειονεκτήµατα της
µονόπλευρης, στενής και στεγνής προσέγγισης. Π.χ. είναι χαρακτηριστικό
ότι σε παλαιότερες εποχές, όταν το αδιαφιλονίκητο στήριγµα της ισχύος
µιας χώρας ήταν η βαριά βιοµηχανία της, ως κριτήριο της ανάπτυξης της
χώρας µετρούσε η κατά κεφαλήν κατανάλωση θειικού οξέος, πρώτης ύλης
για την δραστηριότητα ενός µεγάλου αριθµού βιοµηχανικών κλάδων.
∆ηλαδή ένα τεχνοκρατικό κριτήριο, µε το οποίο ο πολίτης της χώρας δεν
είχε καµία επαφή.
Αντίθετα, αξίζει να παρατηρηθεί ότι, ακόµη και γλωσσικά, το
περιεχόµενο της λέξης «ανάπτυξη» (καθώς και των αντίστοιχων όρων στις
ξένες γλώσσες: development, Entwicklung) είναι πολύ πλουσιότερο από την
αντίληψη ότι πρόκειται απλά για τη µετάβαση προς µια βελτιωµένη
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κατάσταση, που µπορεί να εκτιµηθεί µε αριθµητικούς δείκτες. Π.χ. στη
φιλοσοφία ή, περισσότερο, στη βιολογία, η ανάπτυξη και οι αντίστοιχοι
ξένοι όροι σηµαίνουν (όπως δηλώνει και η ετυµολογία τους) το ξετύλιγµα,
την αποκάλυψη, όπως είναι η διαµόρφωση µιας ιδέας, το άνοιγµα στα
πέταλα ενός άνθους ή το ξεδίπλωµα των φτερών της πεταλούδας. ∆ηλαδή,
την οµαλή εξέλιξη ενός οργανισµού που προχωρά αυτοδύναµα προς την
ωρίµανση και την ολοκλήρωσή του, σε απόλυτα αρµονική συνύπαρξη µε το
περιβάλλον του.
Αν µάλιστα παραµείνουµε στον µαγικό χώρο της γλωσσολογίας, έχει
ενδιαφέρον να συγκρίνουµε την παραπάνω αρχική «ποιητική» εικόνα της
ανάπτυξης µε το ξεστράτισµά της προς την ετυµολογία µιας εξίσου αρχαίας
λέξης, που σήµερα είναι πρακτικά συνώνυµή της. Εννοώ την πρόοδο, που
καθώς προέρχεται από το ρήµα προοδεύω, δηλαδή προηγούµαι,
προπορεύοµαι, παραπέµπει στην επιβράβευση της επικράτησης σε βάρος
του αντιπάλου ενώ η ανάπτυξη, όπως τουλάχιστον την οραµατιζόµαστε,
καταξιώνεται µε την αφύπνιση και την ανάδειξη των δικών της εσωτερικών
δυνάµεων, σε ένα κλίµα συνεργασίας.
3. Η εισβολή της «αειφόρου» ανάπτυξης
Η πρώτη συστηµατική πρωτοβουλία για την αµφισβήτηση της κυρίαρχης ως
τότε αντίληψης της µονοδιάστατης οικονοµικής ανάπτυξης ξεκίνησε το
1972, όταν το «Συνέδριο για το Ανθρώπινο Περιβάλλον» του Ο.Η.Ε. στη
Στοκχόλµη, απασχολήθηκε µε τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις που θα είχε
στο περιβάλλον η ραγδαία αυξανόµενη παγκόσµια ανάπτυξη. Εκεί
προέκυψε η έννοια της «αειφόρου» ή βιώσιµης ανάπτυξης ως µιας
προσπάθειας για ένα συµβιβασµό µεταξύ των αναπτυξιακών αναγκών των
αναπτυσσοµένων χωρών του Νότιου Ηµισφαιρίου και των απαιτήσεων των
αναπτυγµένων χωρών του Βορρά για την προστασία του περιβάλλοντος. Ο
σχετικός προβληµατισµός οδήγησε σε διαδοχικές εισηγήσεις, που
κατάληξαν στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. (∆εκέµβριος
1983) για τη συγκρότηση της «Παγκόσµιας Επιτροπής για το Περιβάλλον
και την Ανάπτυξη», µε Πρόεδρο την Gro Harlem Brundtland, πρώην
Πρωθυπουργό και Υπουργό Περιβάλλοντος της Νορβηγίας. Ως αντικείµενο
της Επιτροπής ορίστηκε η µελέτη της αντιµετώπισης της υποβάθµισης του
περιβάλλοντος και της εξάντλησης των φυσικών πόρων και των επιπτώσεων
στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη. Και κυρίως η σύνταξη µιας
εισήγησης για «µακροπρόθεσµες περιβαλλοντικές πολιτικές, ώστε να
επιτευχθεί η αειφόρος ανάπτυξη από το έτος 2000 και ύστερα».
Το έργο της Επιτροπής ολοκληρώθηκε το 1987 και στην Έκθεσή της µε
τίτλο «Το κοινό µας µέλλον», γνωστότερης ως «Έκθεση Brundtland»,
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δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην αλληλοσύνδεση µεταξύ της κοινωνίας, των
φυσικών πόρων, του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης, και διατυπώνεται ο
ορισµός της αειφόρου ανάπτυξης ως της ανάπτυξης «που αποβλέπει στην
ικανοποίηση των αναγκών της παρούσας γενεάς χωρίς να διακυβεύει την
ικανότητα των µελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους
ανάγκες» (Brundtland Report 1987). Η Έκθεση Brundtland υιοθετήθηκε
από τη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. (Οκτώβριος 1987) ως οδηγός για το
µέλλον, η δε Παγκόσµια ∆ιάσκεψη του Ο.Η.Ε. (Ν. Υόρκη, Σεπτέµβριος
2005) προχώρησε τον παραπάνω ορισµό διευκρινίζοντας ότι για την
αειφόρο ανάπτυξη απαιτείται συµβιβασµός µεταξύ των περιβαλλοντικών,
κοινωνικών και οικονοµικών αναγκών, που τις καθόρισε ως τους τρεις
πυλώνες της αειφορίας.
Σε µια άλλη πρόσφατη διατύπωση, ιδιαίτερα δηµοφιλή σε οργανισµούς
των Η.Π.Α., όπως η Environmental Protection Agency (E.P.A.), η αειφορία
περιγράφεται ως «η βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου,
παραµένοντας στο πλαίσιο των διατηρήσιµων δυνατοτήτων των
οικοσυστηµάτων, από τα οποία αυτή εξαρτάται». Εδώ παρατηρούµε ότι
ουσιαστικά προτείνεται µια στενότερη οπτική, όπου η αειφορία εστιάζεται
στην προσεκτική εκµετάλλευση των φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων,
ώστε να µη ξεπεραστούν οι αντοχές τους.
Σε πρώτη ανάγνωση, η αειφορία αποτελεί µια ελκυστική πρόταση για
την ανάπτυξη, που δείχνει να υπακούει σε έναν κώδικα υπευθυνότητας και
κοινωνικής ευαισθησίας. Γι’ αυτό ακριβώς, η αειφόρος ανάπτυξη έχει
υιοθετηθεί και προβάλλεται ως πανάκεια από όλους σχεδόν όσοι µιλούν για
το παρόν και το µέλλον των κοινωνιών, ιδίως όταν µένουν στις γενικότητες.
Είναι µάλιστα ενδεικτικό της ευρείας αποδοχής της αειφόρου ανάπτυξης ότι
ο όρος είχε περιληφθεί στο Σχέδιο του Συντάγµατος της Ευρώπης του 2003
(µε την ονοµασία βιώσιµη στο Ελληνικό κείµενο), ως ένας από τους
τέσσερις βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (οι άλλοι τρεις ήταν η
προαγωγή της ειρήνης και της ελευθερίας, και οι καλές σχέσεις της
Ευρώπης µε τον υπόλοιπο κόσµο).
4. Ερµηνείες και εκτιµήσεις
Αν όµως προχωρήσουµε σε µια προσεκτικότερη εξέταση, αποκαλύπτει
εύκολα ότι η παραπάνω προσέγγιση για την ανάπτυξη πάσχει, και ίσως
ακυρώνεται, από βασικές αντικειµενικές αδυναµίες, όπως έναν αξιόπιστο
εντοπισµό και ιεράρχηση των αναγκών των µελλοντικών γενεών (Ρόκος
2000). Επίσης, αν προσπαθήσουµε να διερευνήσουµε τις επιδιώξεις που
µπορεί να εξυπηρετήσει η αειφόρος ανάπτυξη, όπως αυτή οριοθετήθηκε
παραπάνω, βλέπουµε κατ’ αρχήν ότι ως κεντρικός στόχος παραµένει
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ουσιαστικά η οικονοµική ανάπτυξη. ∆ηλαδή, η βασική έµφαση δίνεται στην
ανάπτυξη και όχι σε άλλες παραµέτρους του προβλήµατος, όπως είναι η
βιωσιµότητα ή η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων
(Esteva 1992). Η προσπάθεια εντοπίζεται στη βελτιστοποίηση των
στρατηγικών και των µεθόδων της εκµετάλλευσης των φυσικών πόρων,
ώστε να µην εξαντληθούν βραχυπρόθεσµα, ενώ η διατήρηση ή η βελτίωση
του φυσικού περιβάλλοντος βρίσκεται σε δευτερεύουσα προτεραιότητα.
Μπορεί να υποστηριχτεί ότι, στην πραγµατικότητα, η φιλοδοξία της
αειφόρου ανάπτυξης, στη µορφή που έχει προταθεί, κινδυνεύει να εκτραπεί
στην οργάνωση και στην εφαρµογή ενός µεθοδικού προγραµµατισµού της
ανάπτυξης, ώστε απλώς να καθυστερήσει η εξάντληση (ή η καταστροφή)
του φυσικού περιβάλλοντος (Sachs 1992β). Παράλληλα, όµως, δρα
εφησυχαστικά και εποµένως αποπροσανατολιστικά, ως προς την ουσία και
τις παράπλευρες συνέπειες της συγκεκριµένης ανάπτυξης. Π.χ. είναι
χαρακτηριστικό ότι στην αειφόρο ανάπτυξη προβάλλεται η προώθηση των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ως η λύση για την αντιµετώπιση άµεσων
απειλητικών επιπτώσεων της ανάπτυξης, όπως η εξάντληση των φυσικών
πόρων και το φαινόµενο του θερµοκηπίου. Όµως αποφεύγεται, συνειδητά ή
από άγνοια, να επισηµανθεί ότι η πολιτική αυτή αποτελεί λιγότερο και από
ηµίµετρο, αφού στους γνώστες του θέµατος δεν υπάρχει αµφιβολία ότι, στο
ορατό µέλλον και µε τη σηµερινή τεχνολογία, οι ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας σε µικρό µόνο βαθµό µπορούν να υποκαταστήσουν τις
συµβατικές. Έτσι, δεν αναγνωρίζεται ανοικτά ότι, µέχρι να υπάρξει η
κατάλληλη τεχνολογία, δεν φαίνεται να υπάρχει άλλη απάντηση στο
πρόβληµα, εκτός από την προσαρµογή της οικονοµίας των χωρών και του
τρόπου ζωής των πολιτών στις υφιστάµενες δυνατότητες και ανοχές του
φυσικού περιβάλλοντος.
Στο πολυεπιστηµονικό πλαίσιο, έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουµε
πώς διαπιστώνεται, από τη νοµική σκοπιά, η δυσκολία της περιγραφής, της
ερµηνείας και της εφαρµογής των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης,
ειδικότερα στην περίπτωση της προσπάθειας για την εξασφάλιση µιας
ισορροπίας µεταξύ ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος (Hawke
1993). Η πρώτη προσπάθεια στη διεθνή νοµολογία φαίνεται ότι έγινε το
1974, µε την εισαγωγή της έννοιας της απαίτησης για την επιβολή των
βέλτιστων εφαρµόσιµων (ή των λογικά εφαρµόσιµων) µέσων, γνωστής ως
Best Practical (ή Reasonably Practicable) Means - BPM. Το 1988 το ΒPM
απόκτησε έναν ακόµα βαθµό ελευθερίας µε τη διατύπωση της βέλτιστης
εφαρµόσιµης περιβαλλοντικής επιλογής (Best Practicable Environmental
Option - BPEO) και ο κατήφορος συνεχίστηκε µε τη χαλαρή υποχρέωση της
εφαρµογής των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών που δεν συνεπάγονται
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υπερβολικό κόστος (Best Available Techniques Not Entailing Excessive
Cost - BATNEEC). Ακόµα όµως µεγαλύτερη ανοχή περιέχεται στο πνεύµα
µιας άλλης άποψης ευρείας αποδοχής, δηλαδή της αρχής ότι ο ρυπαίνων
πληρώνει (the Polluter Pays Principle - PPP), αφού η επίσηµη ερµηνεία της
από τον ΟΟΣΑ είναι ότι «ο ρυπαίνων θα πρέπει να αναλαµβάνει τις δαπάνες
για την εφαρµογή των µέτρων που εξασφαλίζουν ότι το περιβάλλον είναι σε
αποδεκτή κατάσταση».
Οι διαδοχικές αυτές διατυπώσεις µε τα εξωτικά ακρωνύµια είναι
ενδεικτικές όχι µόνο για την αυξανόµενη ανοχή στη µονόπλευρη επιδίωξη
της ανάπτυξης σε βάρος της ποιότητας του περιβάλλοντος αλλά και για την
ευρύτητα των περιθωρίων στη νοµική ερµηνεία των δεσµεύσεων της
αειφόρου ανάπτυξης. Και βεβαίως, δεν βοηθά στη βελτίωση της σκοτεινής
αυτής προοπτικής, η εκ φύσεως αµφίβολη αντικειµενικότητα που µπορεί να
έχει η εκτίµηση της διαθεσιµότητας µιας τεχνικής, του εφαρµόσιµου ενός
µέσου, του αποδεκτού µιας κατάστασης ή της υπερβολικότητας ενός
κόστους, σε σχέση µε τις άµεσες ή τις έµµεσες επιπτώσεις από τη
συνεπαγόµενη ποιοτική υποβάθµιση.
Άλλωστε σε πρόσφατους απολογισµούς, µε τη συµπλήρωση εικοσαετίας
από τη δηµοσίευση και υιοθέτηση της Έκθεσης Brundtland, διαφαίνεται µια
απογοήτευση ακόµη και από πρωτεργάτες της σύνταξής της, λόγω της
απόκλισης µεταξύ των στόχων των πορισµάτων και των αποτελεσµάτων της
εφαρµογής της (Hauff 2007). Η αποτυχία αποδίδεται ακριβώς σε
διαδικαστικές αδυναµίες. Πάντως, ανεξάρτητα από τις σοβαρές ανεπάρκειές
της, η Έκθεση Brundtland παραµένει ένα κείµενο – ορόσηµο στον
προβληµατισµό πάνω στη σχέση ανάπτυξης και περιβάλλοντος. Επίσης
είναι αξιοσηµείωτο ότι στην Έκθεση επισηµαίνεται µε σαφήνεια ότι «η
φτώχεια µειώνει την ικανότητα των ανθρώπων να χρησιµοποιούν τους
φυσικούς πόρους µε αειφόρο τρόπο». Αποκαλύπτεται, έτσι, η βαρύτητα που
αποδίδει η Έκθεση στην οικονοµική ανάπτυξη ως προϋπόθεση για να
προχωρούν οι κοινωνίες σε κρίσιµες επιλογές, που αφορούν στο παρόν και
στο µέλλον τους. Μια θέση που µπορεί κανείς να τη δει και αντίστροφα.
5. Η διέξοδος της ολοκληρωµένης προσέγγισης
Είναι νοµίζω φανερό ότι το πρόβληµα δηµιουργείται από τη µονοδιάστατη ή
έστω την ασαφή αντίληψη για την ανάπτυξη και εποµένως η λύση του δεν
θα µπορούσε να προέλθει παρά από µια ευρεία, πολύπλευρη και
συντονισµένη αντιµετώπιση µε συγκεκριµένους όρους και στόχους, µε
σεβασµό σε ηθικές αξίες. Τέτοια είναι η πρόταση της Αξιοβίωτης
Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης, που αντιµετωπίζει την ανάπτυξη ως
«ταυτόχρονα οικονοµική, κοινωνική, τεχνική / τεχνολογική, πολιτική και
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πολιτισµική, σε διαλεκτική αρµονία και µε σεβασµό στο συγκεκριµένο φυσικό
και πολιτισµικό περιβάλλον, του οποίου µέρος είναι ο άνθρωπος». Είναι ένα
πλαίσιο µε βασικό χαρακτηριστικό ότι η υλοποίηση της ανάπτυξης
επιχειρείται µέσω µιας διεπιστηµονικής προσέγγισης (Ρόκος 1998, 2000,
2005β). Σε επόµενο κεφάλαιο, µε τη βοήθεια ενός ήδη δοµηµένου και
λειτουργικού συστήµατος, του συστήµατος της διασφάλισης της ποιότητας,
θα προσπαθήσουµε να αναζητήσουµε και να εντοπίσουµε ηθικές αξίες και
µεθόδους, στις οποίες θα µπορούσε να στηριχτεί το παραπάνω προτεινόµενο
πλαίσιο.
Ως προς την προοπτική της ιδέας της Αξιοβίωτης Ολοκληρωµένης
Ανάπτυξης, είναι ίσως χρήσιµο να παρατηρήσουµε ότι ανάλογες προτάσεις
για τη συστηµατική, ενιαία και σύµµετρη προσέγγιση ενός στόχου, που
δοκιµάστηκαν σε άλλους ειδικότερους τοµείς δραστηριότητας, έχουν ήδη
οδηγήσει σε ελπιδοφόρα αποτελέσµατα. Ένα καλό παράδειγµα, που
απασχόλησε τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διάφορα επίπεδα, είναι
η αντίληψη της «ολοκληρωµένης γεωργίας» ή ακριβέστερα της
«ολοκληρωµένης διαχείρισης της γεωργικής παραγωγής». Πρόκειται
ουσιαστικά περί ενός πλαισίου ισόρροπης µέριµνας για την παραγωγή και
την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων και για την αποφυγή της
επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Με την ευκαιρία των συζητήσεων για την
ολοκληρωµένη γεωργία, έγινε φανερό ότι οι πολίτες διαθέτουν πλούσια
αποθέµατα ανησυχιών και ευαισθησίας και ότι είναι κατ’ αρχήν πρόθυµοι να
ανταποκριθούν θετικά σε πολυδιάστατες πρωτοβουλίες και ισόρροπες
προσεγγίσεις, όπως οι παραπάνω.
Έχει ενδιαφέρον να επιµείνουµε λίγο ακόµα στο παράδειγµα της
ολοκληρωµένης γεωργίας και ειδικότερα στον αναπτυσσόµενο τοµέα των
βιολογικών γεωργικών προϊόντων, που παράγονται χωρίς τη χρήση χηµικών
λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων ή γενετικών επεµβάσεων. Μια έρευνα
µεταξύ των Ευρωπαίων καταναλωτών των προϊόντων αυτών, σχετικά µε τα
κίνητρα που τους ώθησαν να τα επιλέξουν, παρ’ όλη την υψηλότερη τιµή
τους σε σχέση µε τα αντίστοιχα συµβατικά προϊόντα, έδειξε το εξής
αξιοσηµείωτο: Ο αριθµός των καταναλωτών που επιλέγουν να
προµηθευτούν βιολογικά προϊόντα διότι πιστεύουν ότι είναι ωφέλιµα για την
υγεία τους (κάτι που άλλωστε δεν έχει αποδειχτεί επιστηµονικά) είναι
περίπου ο ίδιος µε εκείνων που τα επιλέγουν διότι επιθυµούν να συµβάλουν
στην προστασία του περιβάλλοντος. Ένας µικρότερος αριθµός καταναλωτών επηρεάζεται από άλλους υποκειµενικούς παράγοντες, όπως η
προσκόλληση στις παραδόσεις, ο ροµαντισµός ή η συνειδητή αντίδραση
προς τις µαζικές εκµεταλλεύσεις. Βλέπουµε δηλαδή ότι τα κίνητρα, που
καθιστούν τους πολίτες πρόθυµους υποστηρικτές µιας σωστά δοµηµένης
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πρωτοβουλίας, µπορεί να είναι από καθαρά αλτρουιστικά (πληρώνω για το
περιβάλλον όλων) µέχρι απολύτως εγωιστικά (προστατεύω την υγεία µου) και
µέχρι απροσδόκητα (π.χ. δηλώνω την ιδεολογία µου).
Οι παραπάνω παρατηρήσεις µπορούν να ερµηνευθούν ως ένα αισιόδοξο
µήνυµα για την αποδοχή της εφαρµογής του πλαισίου της Αξιοβίωτης
Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης, που αποτελεί, κατά κάποιο τρόπο, υπερσύνολο
της ολοκληρωµένης γεωργίας. Ότι, δηλαδή, µπορεί να υπολογίζει ότι θα
στηριχτεί στα θετικά αισθήµατα, τις ανησυχίες και τα κίνητρα των πολιτών
που διεγείρει η πολυδιάστατη και ισόρροπη προσέγγιση του στόχου της.
Επανερχόµενοι στο θέµα µας, βλέπουµε ότι ο Θ. Τάσιος προστρέχει στα
µαθηµατικά για να αναδείξει και εκείνος την πολυσύνθετη υπόσταση αξιών
όπως η ανάπτυξη. Με γλωσσική ευαισθησία ανασύρει µια σχεδόν
ξεχασµένη Οµηρική λέξη και διατυπώνει τη Συνάρτηση Ολβιότητας ως
δείκτη της ποιότητας ζωής µε πολυποίκιλες συνιστώσες. Πέρα από τα
οικονοµικά µεγέθη, στις συνιστώσες περιλαµβάνονται η σωµατική και
διανοητική υγεία, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η κοινωνική δικαιοσύνη, η
ελευθερία κ.λ.π. (Τάσιος 2005). Ο ίδιος χαρακτηρίζει την πολυµετρική αυτή
συνάρτηση ως εξαιρετικά περίπλοκη λόγω των έντονων αλληλοεπιδράσεων
µεταξύ των µεταβλητών της, µε συχνά απροσδόκητες εξαρτήσεις από το
µέγεθος του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, δηλαδή του ρυθµού
οικονοµικής ανάπτυξης µιας χώρας. Π.χ. οι διαπροσωπικές σχέσεις
βελτιώνονται µε την αύξηση του Α.Ε.Π. µέχρι ενός σηµείου και στη
συνέχεια χειροτερεύουν. Κάτι ανάλογο ισχύει και για την υγεία.
Είναι φανερό ότι ένας δείκτης ποιότητας ζωής, όπως η Συνάρτηση
Ολβιότητας, είναι ανοικτός να περιλάβει παραπέρα στις συνιστώσες του, µε
µεταβαλλόµενη βαρύτητα, έναν απεριόριστο αριθµό αξιών. Είναι επίκαιρο
να αναφέρουµε ότι, ίσως προφητικά, µεταξύ αυτών προτάθηκαν η
προσωπική και η εθνική αξιοπρέπεια, η κοινωνική ασφάλεια, η αισιοδοξία
για τη µελλοντική προοπτική σε προσωπικό, εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο
(Παπαδηµητρίου 2005).
Όµως ο προβληµατισµός γύρω από την έννοια και την αποτίµηση της
ανάπτυξης είναι παγκόσµιος. Ενδεικτική είναι η πρόταση του
εκσυγχρονιστή βασιλιά του Μπουτάν, ήδη από το 1972, να αντικατασταθεί
το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, ως µέτρο της ανάπτυξης µιας χώρας, από
ένα δείκτη της Εθνικής Ευτυχίας (Gross National Happiness), που θα δίνει
έµφαση σε αξίες όπως η κοινωνική ζωτικότητα, η χρονική ισορροπία, η
καλή διακυβέρνηση. Στη συνέχεια, ο δείκτης αυτός αποτέλεσε το βασικό
κριτήριο για τη σχεδίαση των πενταετών προγραµµάτων, που στόχευαν στην
παράλληλη πνευµατική και υλική ανάπτυξη της µικρής και αποµονωµένης
βουδιστικής αυτής χώρας των Ιµαλαΐων, µε αλληλοσυµπλήρωση και
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αλληλοενίσχυση. Με τον καιρό, η ιδέα εξαπλώθηκε και στη ∆ύση, µε
αποτέλεσµα την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε., τον Ιούλιο
2011, να συµπεριληφθεί ο δείκτης Εθνικής Ευτυχίας µεταξύ των µέτρων,
που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εκτίµηση της ανάπτυξης µιας
χώρας.
Στο ίδιο πνεύµα ο Κ. Τσουκαλάς υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη πρέπει να
είναι κοινωνικά ισόρροπη και ότι η ποσοτική ανάπτυξη δεν µπορεί να
θεωρείται τεκµήριο ποιοτικής προόδου (Τσουκαλάς 2005). Υποστηρίζει
επίσης ότι είναι βασικό να αξιολογείται η ποσοτική ανάπτυξη µε την
εφαρµογή ποιοτικών ελέγχων, που θα στηρίζονται σε κανονισµούς µε κοινή,
παγκόσµια αποδοχή. Ανάλογη πρόταση θα ξανασυναντήσουµε παρακάτω,
υλοποιηµένη στον θεσµό της διαπιστευµένης ποιότητας.
6. Το µεράκι δεν είναι µετρήσιµο
Ας περάσουµε τώρα στη δεύτερη από τις αλληλένδετες έννοιες που µας
απασχολούν, στην ποιότητα. Η λέξη είναι αρχαία ελληνική και προέρχεται
από το ποιόν, δηλαδή την εσωτερική αξία, που καθορίζει το ήθος ή τον
χαρακτήρα ενός ατόµου. Παρενθετικά, παρατηρούµε µε ενδιαφέρον ότι και
οι δύο λέξεις, τις έννοιες των οποίων προσπαθούµε να προσεγγίσουµε, η
ανάπτυξη και η ποιότητα, εκφράζαν αρχικά την εκδήλωση εσωτερικών
αξιών και δυνάµεων.
Η αναζήτηση της καλής ποιότητας αποτελεί µια έµφυτη επιθυµία και
ανάγκη του ανθρώπου. Κάποτε, στη µακρινή εποχή της Αλεξάνδρειας του
Καβάφη και της παρακµής, ο σκοπός και οι προθέσεις εκείνου που
«ρωτούσε για την ποιότητα» ήταν εντελώς προσωπικές και το ενδιαφέρον
του ήταν σαφώς εντοπισµένο. Σήµερα, όµως, στην εποχή της προσπάθειας
για τη διέξοδο από την παρακµή και της αναζήτησης της ανάπτυξης, καθώς
όλοι ρωτούµε και µιλούµε για την ποιότητα και τη βελτίωσή της, θα πρέπει
πρώτα να ξεκαθαρίσουµε τι ακριβώς εννοούµε ως ποιότητα και πώς
µπορούµε να την προσεγγίσουµε και να τη διασφαλίσουµε.
Παραδοσιακά υπήρχε η αντίληψη ότι ποιοτικό είναι αυτό που γίνεται µε
µεράκι, έµπνευση, ταλέντο και ευσυνειδησία, δίνοντας συγχρόνως ένα
αίσθηµα περηφάνιας σε εκείνον που κατασκεύασε ένα προϊόν ή προσέφερε
µια υπηρεσία ποιότητας. Αντίστοιχα, ο κάθε καταναλωτής ενός προϊόντος
και ο κάθε χρήστης µιας υπηρεσίας είχε το δικαίωµα να έχει διαφορετικά
προσωπικά κριτήρια για να αξιολογήσει και να εκτιµήσει την ποιότητα του
προϊόντος που καταναλώνει ή της υπηρεσίας που του παρέχεται.
Όµως, ήδη από την εποχή της έντονης οικονοµικής ανάπτυξης, που
εκδηλώθηκε µε τη βιοµηχανική επανάσταση του 19ου αιώνα, άρχισε να
διαµορφώνεται µια ριζικά διαφορετική εικόνα στη σχέση παραγωγή -
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ποιότητα - κατανάλωση, ιδίως στα βιοµηχανικά προϊόντα µαζικής
παραγωγής, ως συνέπεια της επικρατήσασας νοοτροπίας και της διάρρηξης
συχνά των όποιων σχέσεων σύµπνοιας και αλληλοεκτίµησης µεταξύ των
ιδιοκτητών και των εργαζοµένων στις µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες. Κατ’
αρχάς, ο καταναλωτής του µαζικού προϊόντος έχασε τη δυνατότητα
παρέµβασης στην ποιότητά του, η οποία ουσιαστικά καθοριζόταν πλέον µε
κριτήρια των υπεύθυνων της παραγωγής του, ενώ συγχρόνως επήλθε η
εργασιακή αλλά και η ανθρώπινη αποξένωση του εργοδότη ή του επόπτη
της επιχείρησης από τους τεχνίτες και τους εργάτες τους. ∆ηλαδή, η µέριµνα
για την εξασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος έπαψε να αποτελεί
πρωτοβουλία και ευθύνη του τεχνίτη και πέρασε στην αποκλειστική
αρµοδιότητα αρχικά του επόπτη και αργότερα του επιθεωρητή της
επιχείρησης. Είναι µάλιστα ενδεικτική η άποψη που προβάλλεται από τους
θεωρητικούς της διοίκησης των επιχειρήσεων, ότι «το ποιοτικό αποτέλεσµα
δεν µπορεί να είναι τυχαίο, αλλά προκύπτει από τον συνδυασµό του
σχεδιασµού, του ελέγχου και της βελτίωσης» (Juran 1998).
Ούτως ή άλλως, στη σηµερινή παγκοσµιοποιηµένη ανοικτή ανταγωνιστική αγορά, η αξιολόγηση της ποιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών
θα πρέπει να στηρίζεται σε αντικειµενικά και, κατά το δυνατό, µετρήσιµα
κριτήρια. Άλλωστε, η ποσοτική αποτίµηση της ποιότητας ανοίγει
συγχρόνως το δρόµο για τη βελτίωσή της, αφού «ό,τι είναι µετρήσιµο µπορεί
και να βελτιωθεί». Εποµένως, στις σηµερινές συνθήκες θα πρέπει
αναγκαστικά να παραµερίσουµε τα σχετικά µε το µεράκι και το δικαίωµα
στην υποκειµενικότητα. Η ποιότητα ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας θα
πρέπει να είναι µετρήσιµη, να εκφράζεται από το βαθµό στον οποίο
ικανοποιεί τις γενικότερες απαιτήσεις του καταναλωτή ή του χρήστη, αλλά
και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος (Καγκαράκης 2002). Ποιος
ορισµός, λοιπόν, ταιριάζει στην ποιότητα;
7. Η ποιότητα έχει ανοικτό ορίζοντα
Κατ’ αρχάς διαπιστώνουµε ότι, όπως είδαµε στην περίπτωση της ανάπτυξης,
έτσι και η ποιότητα, ως έννοια, προσεγγίζεται συχνά µε τρόπο
αποσπασµατικό και µε µονόπλευρα κριτήρια. Είναι ενδεικτικό ότι στις ΗΠΑ
αντιλαµβάνονταν και χαρακτήριζαν ως «κρίση της ποιότητας», στις αρχές
της δεκαετίας του 1980, την κατά περίπου 25% πτώση των πωλήσεων των
αµερικανικών βιοµηχανιών παραγωγής αυτοκινήτων, συσκευών τηλεόρασης
και προϊόντων µικροηλεκτρονικής, που οφείλονταν στην ποιοτική τους
µειονεκτικότητα, σε σχέση µε τις αντίστοιχες εισαγωγές από το εξωτερικό,
και κυρίως από την Ιαπωνία. Γενικότερα, έχουν κατά καιρούς προταθεί
διάφοροι ορισµοί, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα ή τις γενικότερες θέσεις
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εκείνων που τους διατύπωσαν. Υπάρχουν περίπλοκοι ορισµοί ή άλλοι
υπεραπλουστευµένοι, όπως ποιότητα είναι «ο χαρακτηρισµός του πόσο καλό
ή κακό είναι ένα πράγµα» ή «µια έκφραση αναγνώρισης υπεροχής» ή «η
καταλληλότητα για χρήση» ή «κάθε δραστηριότητα που έχει ως αποτέλεσµα
την ικανοποίηση του πελάτη» ή «η συµµόρφωση προς απαιτήσεις» ή «ό,τι
χαρακτηρίζει και διαφοροποιεί ένα πράγµα από τα όµοιά του» ή «ένα µέτρο
αξιολόγησης, που προκύπτει από µετρήσιµα και επιβεβαιούµενα πρότυπα,
ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες του χρήστη». Από µια άλλη σκοπιά, η
ποιότητα πρέπει να προσδιορίζεται από το βαθµό της κοινωνικής
υπευθυνότητας του παραγωγού ενός προϊόντος ή του παρόχου µιας
υπηρεσίας (McCloskey 1993). Η σχολαστική ίσως επιµονή στην επιλογή του
κατάλληλου ορισµού για την ποιότητα, όπως προηγουµένως και για την
ανάπτυξη, νοµίζω ότι δικαιολογείται αφού µε τον ορισµό µιας έννοιας
προδιαγράφεται συγχρόνως και το πλαίσιο για την πραγµάτωσή της. Έτσι,
προτιµώ για την ποιότητα έναν ορισµό που να µην απέχει από τους
επικρατέστερους ορισµούς της βιβλιογραφίας (ISO Standard 1986), αλλά
συγχρόνως µε αρκετή ευρύτητα, ώστε να περιέχει τα βασικά στοιχεία που
αναζητούµε: «Η ποιότητα ενός προϊόντος, µιας υπηρεσίας, ενός συστήµατος ή
µιας διαδικασίας εκφράζεται από το βαθµό στον οποίο τα χαρακτηριστικά
τους ικανοποιούν τις διατυπωµένες απαιτήσεις ή τις προσδοκίες του
καταναλωτή, του χρήστη ή άλλων ενδιαφεροµένων».
Στην παραπάνω περιγραφή, η λέξη-κλειδί που αποκαλύπτει τις πλατειές
διαστάσεις της έννοιας της ποιότητας είναι οι «προσδοκίες». ∆είχνει ότι η
ευθύνη του παραγωγού ενός προϊόντος ή του παρόχου µιας υπηρεσίας ή
ολόκληρης της κοινωνίας, γενικότερα, που επιδιώκει την ποιότητα, δεν
περιορίζεται στην ικανοποίηση των διατυπωµένων αναγκών του πολίτη
αλλά επεκτείνεται στην αναζήτηση και στην αντιµετώπιση όλων των
ενδεχόµενων παραµέτρων που διαµορφώνουν ένα ποιοτικό περιβάλλον.
Παραµέτρων που δύσκολα περιγράφονται ή ποσοτικοποιούνται, όπως η
ανθρώπινη συµπεριφορά, οι ευαισθησίες, η αξιοπρέπεια, ο σεβασµός, η
αισθητική. Νοµίζω ότι το ζήτηµα το ξεκαθαρίζει η ευρηµατική και
περιεκτική φράση του Ιάπωνα Καθηγητή Noriaki Kano ότι η αναζήτηση της
ποιότητας θα πρέπει να φτάνει σε απαιτήσεις που ο ενδιαφερόµενος «δεν
έχει καν σκεφτεί».
Αυτή η επιδίωξη της ικανοποίησης προσδοκιών είναι το συστατικό της
ποιότητας που τη διαφοροποιεί ριζικά από την προστασία του καταναλωτή,
δηλαδή µια συναφή έννοια που έχει γίνει ήδη γενικότερα αποδεκτή ως
βασική κοινωνική διεκδίκηση υψηλής προτεραιότητας. Στόχος της
προστασίας του καταναλωτή είναι να προφυλάξει τον πολίτη από τα
επικίνδυνα προϊόντα που προµηθεύεται ή τις υπηρεσίες που χρησιµοποιεί,
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καθώς και (στην καλύτερη περίπτωση) από κάθε µορφής εκµετάλλευση
όπως η παραπλάνηση, η κερδοσκοπία, η περιττή ταλαιπωρία κ.λπ.
Πρόκειται, εποµένως, για µια καθαρά αµυντική αντιµετώπιση των ορατών
κινδύνων που µπορεί να συνεπάγεται για τον πολίτη η κατανάλωση ενός
προϊόντος ή η χρήση µιας υπηρεσίας.
Αντίθετα, η επιδίωξη της κατάκτησης της ποιότητας ξεπερνά τον έλεγχο
των προϊόντων και των υπηρεσιών, µε τον οποίο επιβεβαιώνεται η
συµµόρφωσή τους προς συγκεκριµένες απαιτήσεις. Είναι µια δράση µε
απεριόριστες προοπτικές, µε ανοικτούς χρονικούς και χωρικούς ορίζοντες,
που ταιριάζει σε µια κοινωνία µε τη θέληση να αγωνιστεί για τη βελτίωση
του επίπεδου ζωής των πολιτών, την πραγµατοποίηση των ελπίδων τους και
την ευηµερία των µελλοντικών γενεών. Η προσέγγιση ενός τέτοιου
φιλόδοξου στόχου προφανώς απαιτεί τη συντονισµένη συµµετοχή όλων των
διαθέσιµων δυνάµεων και µέσων.
8. Η διασφάλιση της ποιότητας
Σε µικρότερη κλίµακα, στον κόσµο των οργανωµένων επιχειρήσεων, ο
αντίστοιχος στόχος είναι η επίτευξη της «διασφάλισης της ποιότητας», η
οποία περιλαµβάνει το σύνολο των προγραµµατισµένων και συστηµατικών
διαδικασιών που είναι αναγκαίες για να αναπτυχθεί επαρκής εµπιστοσύνη
ότι ένα προϊόν ή µια υπηρεσία θα ικανοποιεί δεδοµένες απαιτήσεις
ποιότητας. Η κατάκτηση του στόχου αυτού επιδιώκεται µε την εφαρµογή
των αρχών της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management TQM). Με πρώτη διδάξασα την Ιαπωνία, το σύστηµα TQM αναπτύχθηκε
στη δεκαετία του 1960 και ενίσχυσε ουσιαστικά τη γνωστή υψηλή
ανταγωνιστικότητα πολλών επιχειρήσεων της χώρας αυτής στην παγκόσµια
αγορά. Ο όρος «ολική» υποδηλώνει ότι η επιδίωξη για τη διασφάλιση της
ποιότητας βασίζεται στην καθολική συµµετοχή του προσωπικού (µε
αντίστοιχη αναγνώριση και ανταµοιβή των προσπαθειών του) και στο
σύνολο των δράσεων της επιχείρησης (Σπανός 1993). Παρατηρούµε,
δηλαδή, ότι µε την ενεργό συµβολή του προσωπικού στην προσπάθεια για
την ποιότητα, επανερχόµαστε κατά κάποιο τρόπο σε µια νοοτροπία
βαθύτερα ανθρώπινου χαρακτήρα, ανάλογη µε εκείνη της εποχής πριν από
τη βιοµηχανική επανάσταση. Επίσης, επισηµαίνεται ότι η «διοίκηση» δεν
ταυτίζεται απλώς µε τα πρόσωπα που κατέχουν ηγετικές θέσεις στην
επιχείρηση αλλά αφορά τις συστηµατικές ενέργειες και διαδικασίες που
οδηγούν στην κατάκτηση των προκαθορισµένων ποιοτικών στόχων (Cartin
1993).
Ένα ερώτηµα, που συνδέεται µε την επιδίωξη της ποιότητας, αφορά το
κόστος που συνεπάγεται η ποιοτική αναβάθµιση των προϊόντων και των
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υπηρεσιών και το ποιους θα µπορεί να επιβαρύνει τελικά το πρόσθετο αυτό
κόστος, µέσα στα πιεστικά περιθώρια της ανταγωνιστικής αγοράς. Ως
απάντηση, υποστηρίζεται από τους ένθερµους γκουρού της ποιότητας ότι,
στη µικροοικονοµική κλίµακα των επιχειρήσεων, µε σωστή διαχείριση, το
κόστος για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών
µπορεί να αντισταθµίζεται από τα συνεπαγόµενα άµεσα και έµµεσα θετικά
αποτελέσµατα, όπως π.χ. η µείωση των απαιτούµενων ελέγχων, των
παραπόνων των πελατών και των αντίστοιχων αποζηµιώσεων, καθώς και η
ευνοϊκή αντανάκλαση στην εικόνα της επιχείρησης και οι επιπτώσεις στο
εµπορικό της πλεονέκτηµα. Το επιχείρηµα φαίνεται ότι είναι βάσιµο, αν
λάβουµε υπόψη το υφιστάµενο τεράστιο περιθώριο για την εξοικονόµηση
δαπανών, που µπορεί να φέρει η βελτίωση της ποιότητας, αφού εκτιµάται
ότι η κακή ποιότητα των προϊόντων συνεπάγεται συνολικό κόστος που
φτάνει στο 10% της οικονοµίας (Arnold 1995).
Έστω και αν αµφισβητηθούν τα παραπάνω, είδαµε στο παράδειγµα των
βιολογικών γεωργικών προϊόντων ότι ο ενηµερωµένος (και µιας κάποιας
οικονοµικής άνεσης) πολίτης έχει συχνά σοβαρά κίνητρα και είναι πρόθυµος
να δεχτεί την οικονοµική επιβάρυνση της πρόσθετης δαπάνης που
συνεπάγεται η βελτίωση της ποιότητας, ακόµα και αν δεν είναι απολύτως
εµφανείς οι επιπτώσεις της. Ταυτόχρονα, είναι έντονη η εκδήλωση της
ανησυχίας των πολιτών ως προς την αποτελεσµατικότητα των µηχανισµών
για την προστασία της ποιότητας, όποτε συµβαίνουν εντυπωσιακά
φαινόµενα ποιοτικών κρίσεων, που συνδέονται π.χ. µε την καταλληλότητα
των τροφίµων ή των ζωοτροφών, µε την ασφάλεια των κατασκευών, µε την
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, µε τη µεταβολή του κλίµατος κ.λπ.
∆ηλαδή φαινόµενα που οφείλονται συνήθως σε άστοχες ενέργειες, οι οποίες
ουσιαστικά στόχευαν στη µονόπλευρη εξυπηρέτηση της οικονοµικής
ανάπτυξης.
9. Η αλυσίδα µεταβίβασης της εµπιστοσύνης
Η διατύπωση συγκεκριµένων απαιτήσεων για την ποιότητα και ο έλεγχος
του βαθµού της ικανοποίησής τους αποτελούν ένα έργο που συνήθως
ξεπερνά τις δυνατότητες όχι µόνο των ιδιωτών καταναλωτών των προϊόντων
και των χρηστών των υπηρεσιών αλλά ακόµα και των επιχειρήσεων, των
κοινωνικών φορέων ή και των δηµόσιων αρχών. Εδώ αναλαµβάνει τον
υπεύθυνο ρόλο του ένα συνεκτικό και αποτελεσµατικό σύστηµα για τη
διασφάλιση της ποιότητας, το οποίο στηρίζεται σε πρότυπα και διαδικασίες
που είναι αποτέλεσµα διεθνούς συνεργασίας και συναίνεσης και έχουν
εξασφαλίσει τη διεθνή αποδοχή. Τη ραχοκοκαλιά του συστήµατος αποτελεί
µια καλά οργανωµένη αλυσίδα µεταβίβασης της εµπιστοσύνης. Ο πολίτης, η
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επιχείρηση ή η δηµόσια αρχή µπορεί να έχει εµπιστοσύνη στην αξιοπιστία
των προβαλλοµένων ποιοτικών χαρακτηριστικών ενός προϊόντος, µιας
υπηρεσίας, µιας εγκατάστασης ή µιας γνωµοδότησης διότι αυτά έχουν
ελεγχθεί ή έχουν πιστοποιηθεί από ένα εργαστήριο ή από ένα φορέα ελέγχου
ή από ένα φορέα πιστοποίησης, που µε τη σειρά του θεωρείται αξιόπιστος
διότι είναι διαπιστευµένος από τον εθνικό φορέα διαπίστευσης της χώρας.
∆ηλαδή η διαπίστευση αποτελεί τον κορυφαίο παράγοντα για τη διασφάλιση
της δηµιουργίας του κλίµατος εµπιστοσύνης, αν και συνήθως δεν είναι
ορατός στον πολίτη, καθώς η συµβολή της χάνεται στο µήκος της αλυσίδας.
Η αντικειµενική επιβεβαίωση, στη συνέχεια, της αξιοπιστίας του
εθνικού φορέα διαπίστευσης παρέχεται µε έναν τρόπο που έχει µια
ενδιαφέρουσα ιδιαιτερότητα, διότι η κατοχύρωσή της δεν παραπέµπεται σε
ένα υπερκείµενο όργανο. Άλλωστε µια ατέρµων αλληλουχία παραποµπών
δεν θα έβρισκε µια πειστική κατάληξη, κοινής αποδοχής. Αντίθετα, στην
Ευρώπη έχει καθιερωθεί να αξιολογείται ο εθνικός φορέας διαπίστευσης
κάθε χώρας από τους αντίστοιχους εθνικούς φορείς των άλλων ευρωπαϊκών
χωρών, που συγκροτούν την «Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη ∆ιαπίστευση»,
(European co-operation for Accreditation - EA). Ένα βασικό κριτήριο στην
αξιολόγηση είναι η διασφάλιση της αµεροληψίας κατά τη λειτουργία των
εθνικών φορέων διαπίστευσης και η δέσµευση ότι τα πρόσωπα τα οποία
µετέχουν στις διαδικασίες είναι ελεύθερα από κάθε οικονοµική ή άλλη πίεση
που θα µπορούσε να τα επηρεάσει (Πρότυπο ΕΝ 45010, 1997). Η ίδια
απαίτηση ισχύει και για τους διαπιστευµένους οργανισµούς, ο µεγάλος
αριθµός των οποίων δείχνει την έκταση της διεθνούς αποδοχής του θεσµού
της διαπίστευσης. Στις 27 χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα
εργαστήρια, οι φορείς ελέγχου και οι φορείς πιστοποίησης, που έχουν
προστρέξει στη διαπίστευση είτε ως υποχρεωτική προϋπόθεση για την
άσκηση της δραστηριότητάς τους είτε εθελοντικά για να αποδείξουν την
υψηλή τους στάθµη και επάρκεια, ξεπερνούν τις 30.000.
Είναι πολύ βασικό ότι µεταξύ των ευρωπαϊκών εθνικών φορέων
διαπίστευσης έχει συναφθεί, ήδη από το 1989, µία Πολυµερής Συµφωνία
(Multilateral Agreement - MLA) για την αµοιβαία αναγνώριση της ισότιµης
επάρκειας και αξιοπιστίας των επιµέρους εθνικών συστηµάτων
διαπίστευσης που αξιολογήθηκαν µε επιτυχία. Η Συµφωνία επιβάλλει την
ανεπιφύλακτη αποδοχή ισοτιµίας για τις εκθέσεις εργαστηριακών δοκιµών
και για τα πιστοποιητικά των φορέων πιστοποίησης και ελέγχου τα οποία
εκδίδουν τα εργαστήρια και οι φορείς που έχουν διαπιστευτεί από τους
συνυπογράφοντες εθνικούς φορείς διαπίστευσης. Θα πρέπει εδώ να τονιστεί
η τεράστια σηµασία της αποδοχής της αµοιβαιότητας αφού αυτή
συνεπάγεται ότι ο κάθε εθνικός φορέας διαπίστευσης υποχρεούται να
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αναγνωρίζει τις αλλοδαπές διαπιστευµένες εργαστηριακές µετρήσεις,
πιστοποιήσεις, ελέγχους κλπ., ως εξίσου αξιόπιστες µε εκείνες που έχει
διαπιστεύσει, µε κάθε αυστηρότητα στη χώρα του. Αποτελεί λοιπόν κρίσιµο
συµφέρον για τον κάθε εθνικό φορέα διαπίστευσης να τηρούνται εξίσου
αυστηρές διαδικασίες κατά την αξιολόγηση ενός άλλου εθνικού φορέα
διαπίστευσης, προκειµένου να γίνει ή να παραµείνει αποδεκτός στην
Πολυµερή Συµφωνία, που αναφέρθηκε παραπάνω.
Εποµένως, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι οι αλυσίδες τις µεταβίβασης
της εµπιστοσύνης και της αξιοπιστίας των συστηµάτων διαπίστευσης των
διαφόρων χωρών τελικά συγκλίνουν και κλειδώνουν σε έναν ισχυρό
συνδετικό κρίκο, από τον οποίο αντλούν την αντικειµενική τους
αναγνώριση. Έναν κρίκο που έχει σφυρηλατηθεί µε την αµοιβαία
εµπιστοσύνη των συνεργαζοµένων εθνικών φορέων διαπίστευσης. Η
εµπιστοσύνη αυτή ενισχύεται από τη διατυπωµένη υποχρέωση των µελών
της ΕΑ να µην ανταγωνίζονται µεταξύ τους.
Η αξιοπιστία και η αποτελεσµατικότητα των εθνικών φορέων
διαπίστευσης πρέπει να αποδεικνύονται καθηµερινά, µε τρόπο πειστικό,
τόσο προς τον κοινωνικό χώρο όσο και προς τη δηµόσια διοίκηση, σε
εθνικές αλλά και σε διεθνείς διαστάσεις. Αλλιώς, δεν θα µπορούσε να είναι
αποδεκτή η παραχώρηση στους εθνικούς φορείς διαπίστευσης (που συνήθως
εποπτεύονται µεν αλλά δεν αποτελούν µέρος της στενής ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης) µιας αρµοδιότητας που ανήκε παραδοσιακά στις κρατικές αρχές.
∆ηλαδή της επίσηµης αναγνώρισης της επάρκειας και της αµεροληψίας
δηµόσιων και ιδιωτικών εργαστηρίων, φορέων πιστοποίησης και φορέων
ελέγχου. Ειδικότερα, σε πεδία όπου ανταγωνίζονται δηµόσιες και ιδιωτικές
δραστηριότητες, οι εθνικοί φορείς διαπίστευσης οφείλουν να λειτουργούν
µεν υπέρ του δηµοσίου συµφέροντος, όχι όµως και υπέρ του συµφέροντος
του ∆ηµοσίου. Πάντως, η οικοδόµηση του συστήµατος της διαπιστευµένης
ποιότητας και της µεταβίβασης της εµπιστοσύνης είναι φανερό ότι εκτίθεται
στον κίνδυνο της κατάρρευσης ολόκληρης της αλυσίδας, αν αστοχήσει ένας
από τους κρίκους της. Όπως π.χ. η εκτροπή των πιστοποιήσεων σε τυπικές
γραφειοκρατικές διαδικασίες αντί για την ουσιαστική διερεύνηση της
αξιόπιστης εφαρµογής των συστηµάτων διαχείρισης της ποιότητας στις
επιχειρήσεις. Εποµένως, είναι απαραίτητη η παράλληλη ύπαρξη ενός
συστηµατικού και αποτελεσµατικού συστήµατος εποπτείας, που θα ασκείται
από τις δηµόσιες αρχές, την Τοπική Αυτοδιοίκηση ή τις επαγγελµατικές και
κοινωνικές οργανώσεις. Επίσης, πρέπει να υπάρχει συνεχής επαγρύπνηση
για τη διαφύλαξη του θεσµού της διαπίστευσης από επιδιωκόµενες
εκπτώσεις στους στόχους της. Όπως π.χ. από την εµφάνιση της τάσης
διεθνώς να υποβαθµίζεται ο σκοπός της λειτουργίας των εθνικών φορέων
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διαπίστευσης, από την ευρύτητα της «προστασίας του δηµοσίου
συµφέροντος» στη στενή «προστασία του γενικού οικονοµικού συµφέροντος».
10. Η συνάντηση της ανάπτυξης µε την ποιότητα
Έως τώρα, επικεντρώσαµε την προσοχή µας στη χωριστή οριοθέτηση της
ανάπτυξης και της ποιότητας και σε µια αξιολόγηση των τρόπων της
προσέγγισής τους. Από πολλές αναφορές, όµως, και κυρίως εκείνες σχετικά
µε τις αδυναµίες της «αειφόρου» ανάπτυξης, τον πολύπλευρο χαρακτήρα
της αξιοβίωτης ολοκληρωµένης ανάπτυξης, της εµπειρίας από την εφαρµογή
της ολοκληρωµένης γεωργίας, της ευρύτητας της έννοιας της ποιότητας, και
της ουσίας του θεσµού της διαπίστευσης, αναδείχτηκε η ύπαρξη των
ισχυρών δεσµών που διασυνδέουν την ανάπτυξη και την ποιότητα. Ο
εντοπισµός και η αξιοποίηση των διασυνδέσεων αυτών θα µπορέσει όχι
µόνο να προκαταλάβει την εκδήλωση απόψεων αντιπαλότητας µεταξύ
ανάπτυξης και ποιότητας αλλά και να συµβάλει στην αρµονική,
συντονισµένη και αποτελεσµατική διαµόρφωση και επίτευξη των στόχων
τους.
Είδαµε παραπάνω ότι, όταν υπάρχει µια στοιχειώδης οικονοµική άνεση,
στις κοινωνίες µε πολίτες που διαθέτουν την απαιτούµενη ενηµέρωση και
οικονοµική άνεση, το αυξηµένο κόστος δεν αποτελεί κρίσιµο ανασταλτικό
παράγοντα για τις επιλογές τους στην πορεία για τη βελτίωση της ποιότητας
των προϊόντων και των υπηρεσιών, και γενικότερα της ποιότητας της ζωής.
∆ηλαδή, για την προώθηση της ποιότητας προαπαιτείται η εξασφάλιση ενός
επαρκούς επιπέδου κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης. Πολύ
περισσότερο, αν µεταφερθούµε στη µακροοικονοµική κλίµακα, η επιδίωξη
και η διασφάλιση της ποιότητας σε ευρύτερα κοινωνικά πεδία, όπως η
προστασία της ποιότητας του περιβάλλοντος, η ασφάλεια των τροφίµων, η
βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης, καθώς και η
δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την εκδήλωση των
επαγγελµατικών, πολιτισµικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων των
πολιτών, απαιτεί οργάνωση και δαπάνες που µπορούν να αντιµετωπιστούν
µόνο µε τη σωστή διαχείριση πόρων και τη στρατηγική, που εξασφαλίζονται
χάρη στη γενικότερη ανάπτυξη µιας χώρας. Όµως, πέρα από την οικονοµική
και την κοινωνική ανάπτυξη, είναι ουσιαστική η συµβολή και των άλλων
συνιστωσών της ολοκληρωµένης ανάπτυξης. Η τεχνολογική ανάπτυξη θα
δώσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό για την υποστήριξη και τον έλεγχο της
ποιότητας. Η οργανωτική ανάπτυξη θα φέρει τις δοµές και τα συστήµατα
διαχείρισης της ποιότητας. Η περιφερειακή ανάπτυξη θα επιτρέψει τη
διάχυση των ποιοτικών στόχων στο σύνολο του πληθυσµού. Η πολιτισµική
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ανάπτυξη θα βοηθήσει στην αναγνώριση, την ανάδειξη και το σεβασµό των
αξιών, που απαιτούνται για τη στήριξη της ποιότητας.
Από την άλλη πλευρά, είδαµε ότι στο σύστηµα διασφάλισης της
ποιότητας είναι ενσωµατωµένος ένας αριθµός ηθικών, πολιτισµικών και
κοινωνικών αξιών (αµεροληψία, αξιοπιστία, εµπιστοσύνη, συναίνεση,
συµµετοχή) και µιας συνεπούς µεθοδολογίας, που το έχουν φέρει σε ένα
υψηλό επίπεδο αποδοχής και λειτουργικότητας. Στις αξίες αυτές
αναγνωρίζουµε τα στοιχεία που συνήθως απουσιάζουν από τις τρέχουσες
στρατηγικές για την ανάπτυξη και την αφήνουν να οδηγείται συχνά σε
αναποτελεσµατικότητα και σε αδιέξοδα. Πιστεύουµε ότι η υιοθέτηση ενός
ανάλογου πλέγµατος αξιών και µεθόδων θα µπορούσε να δώσει ένα νέο
προσανατολισµό στην ανάπτυξη και να αποτελέσει µια ασφαλή πυξίδα για
την επιλογή του τρόπου προσέγγισης και για τον καθορισµό του κεντρικού
απώτερου στόχου της, που δεν µπορεί να είναι άλλος από τη διαχρονική
εξασφάλιση µιας υψηλής ποιότητας στο επίπεδο και τις συνθήκες της ζωής
του συνόλου των κοινωνιών, στις πολιτισµικές τους δραστηριότητες, στη
διαµόρφωση των ελπίδων τους και στις προοπτικές των µελλοντικών
γενεών. Παίζοντας µε τις λέξεις, και χωρίς να αποτελεί ταυτολογία,
ισχυριζόµαστε ότι δρόµος και στόχος µπορεί να είναι η ανάπτυξη µε
ποιότητα για την ποιότητα. Αυτό που απαιτείται είναι µια διαδροµή, που
σέβεται ηθικές αξίες και δεν καθορίζεται από τις δυνάµεις της αγοράς, που
κινείται σε καθορισµένο πολυδιάστατο πλαίσιο και µε συγκεκριµένο στόχο,
που υπαγορεύεται από την αναγνώριση της ισχυρής εσωτερικής συνοχής και
αλληλεξάρτησης µεταξύ της ανάπτυξης και της ποιότητας.
Παρατηρούµε ότι ουσιαστικά επανήλθαµε στην αντίληψη της
διεπιστηµονικής προσέγγισης για την Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη
που αναφέρθηκε παραπάνω. Η κατάληξη αυτή προήλθε αβίαστα από την
ανάδειξη των κοινών αρχών που µπορούν να διέπουν τις έννοιες της
ανάπτυξης και της ποιότητας, τις οποίες αναζητούσαµε εξ αρχής στην
πορεία του άρθρου.
Βιβλιογραφία
Arnold, K. L. and Holler, M., «Quality Αssurance», Glencoe, N. York, 1995.
Brundtland Report, «Our Common Future», United Nations World
Commission on Environment and Development, Oxford University
Press, Oxford 1987.
Cartin, T. J., «Principles and Practices of TQM», ASQC Quality Press,
Milwaukee, 1993.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ. ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΛΗΛΕΝ∆ΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΙ

285

Engel, J.R., «The ethics of sustainable development» in J.R. Engel and J.G.
Engel (eds.), Ethics of Environment and Development, The University
of Arizona Press, Tucson, 1990.
Esteva, G., «Development» in W. Sachs (ed.), The Development Dictionary,
Zed Books Ltd., London, 1992.
Hauff, V., «Brundland Report: A 20 Years Update», Linking Policies,
Implementation, and Civil Society Actions, Berlin 2007.
Hawke, N., «A legal environment for sustainable development», in D. Smith
(ed.), Business and the Environment, Paul Chapman, London, 1993.
ISO Standard 8402-1986, International Organization for Stadardization,
Geneva 1986.
Juran, J. M., «Juran on Planning for Quality», The Free Press, N. York,
1988.
Latouche, S., «Standard of Living», in W.Sachs (ed.), The Development
Dictionary, Zed Books Ltd., London, 1992.
McCloskey, J., Smith, D. and Graves, B., «Exploring the Green Sell», in D.
Smith (ed.), Business and the Environment, Paul Chapman, London,
1993.
Sachs, W., «Environment», in W. Sachs (ed.), The Development Dictionary,
Zed Books Ltd., London, 1992.
Sachs, W., « One World», in W. Sachs (ed.), The Development Dictionary,
Zed Books Ltd., London, 1992.
Καγκαράκης, Κ., «Η συµβολή της διαπίστευσης στη στήριξη της
πιστοποιηµένης ποιότητας», εφηµερίδα Ηµερησία, ειδική έκδοση
«Πιστοποίηση ποιότητας», Απρίλιος 2002.
Καγκαράκης, Κ., «Το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης», περιοδικό Eco-Q,
Αθήνα, Μάιος - Ιούνιος 2003.
Κουτσόπουλος, Κ., «Ολοκληρωµένη µεθοδολογική προσέγγιση της
ανάπτυξης: Η περίπτωση των Γεωγραφικών Συστηµάτων
Πληροφοριών» στο ∆. Ρόκος (εισαγωγή και επιµέλεια) Περιβάλλον και
Ανάπτυξη, ∆ιαλεκτικές σχέσεις και διεπιστηµονικές προσεγγίσεις,
Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα 2005.
Νούτσος, Π., «Για ποιά ανάπτυξη;» στο ∆. Ρόκος (εισαγωγή και επιµέλεια)
Περιβάλλον και Ανάπτυξη, ∆ιαλεκτικές σχέσεις και διεπιστηµονικές
προσεγγίσεις, Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα 2005.
Παπαδηµητρίου, Ε., «Σκέψεις για την ανάγκη επαναπροσδιορισµού της
έννοιας της ανάπτυξης και της προόδου από τη σκοπιά της φιλοσοφίας
και της κοινωνικής οικολογίας» στο ∆. Ρόκος (εισαγωγή και επιµέλεια)
Περιβάλλον και Ανάπτυξη, ∆ιαλεκτικές σχέσεις και διεπιστηµονικές
προσεγγίσεις, Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα 2005.

286

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Πρότυπο ΕΝ 45010, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (European
Committee for Standardization-CEN), 1997.
Ρόκος, ∆., «Η διεπιστηµονικότητα στην ολοκληρωµένη προσέγγιση και
ανάλυση της ενότητας της φυσικής και της κοινωνικοοικοµικής
πραγµατικότητας», στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Τοµέας Φιλοσοφίας
Φιλοσοφία, επιστήµες και πολιτική, Συγκοµιδή προς τιµήν του Οµ. Καθ.
Ευτ. Μπιτσάκη (επιµ. Π. Νούτσος), Τυπωθήτω - Γ. ∆αρδανός, Αθήνα
1998.
Ρόκος, ∆., «Θεµελιώδεις προϋποθέσεις για ένα σχέδιο Αξιοβίωτης
Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης. Η περίπτωση µιας ελληνικής
περιφέρειας. Από τη θεωρία στην πράξη», Συνέδριο Εξουσία και
κοινωνίες στη µεταδιπολική εποχή, Χανιά 2000.
Ρόκος, ∆., Περιβάλλον και Ανάπτυξη, ∆ιαλεκτικές σχέσεις και
διεπιστηµονικές προσεγγίσεις, (εισαγωγή και επιµέλεια), Εναλλακτικές
Εκδόσεις, Αθήνα 2005.
Ρόκος, ∆., «Αξιοβίωτη ολοκληρωµένη ανάπτυξη. Για έναν ειρηνικό και
καλύτερο κόσµο» στο ∆. Ρόκος (εισαγωγή και επιµέλεια) Περιβάλλον
και Ανάπτυξη, ∆ιαλεκτικές σχέσεις και διεπιστηµονικές προσεγγίσεις,
Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα 2005.
Σπανός, Α., Ολική ποιότητα, Γαλαίος - Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1993.
Τάσιος, Θ.Π., «Σχεδιασµός και τεχνολογία. Προβλήµατα αξιολογίας της
ανάπτυξης» στο ∆. Ρόκος (εισαγωγή και επιµέλεια) Περιβάλλον και
Ανάπτυξη, ∆ιαλεκτικές σχέσεις και διεπιστηµονικές προσεγγίσεις,
Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα 2005.
Τσουκαλάς, Κ., «Για την ανάπτυξη» στο ∆. Ρόκος (εισαγωγή και επιµέλεια)
Περιβάλλον και Ανάπτυξη, ∆ιαλεκτικές σχέσεις και διεπιστηµονικές
προσεγγίσεις, Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα 2005.

Ολοκληρωµένο Αναπτυξιακό Κτηµατολόγιο.
Θεωρία και Πράξη
Έφη ∆ηµοπούλου,
Αν. Καθηγήτρια Σ.Α.Τ.Μ. Ε.Μ.Π.

Περίληψη
Ο «αναπτυξιακός», ως θεµελιώδης χαρακτήρας του Εθνικού
Κτηµατολογίου, προσδιορίζεται στην Ελλάδα, ήδη από τη δεκαετία του ’60
(Ρόκος 1967, Ρόκος 1968). Το Κτηµατολόγιο θεωρείται ως µία από τις
θεµελιώδεις προϋποθέσεις ορθολογικής εθνικής ανάπτυξης και προτείνεται
η ίδρυση δηµόσιου φορέα µελετών υποδοµής ανάπτυξης, µέσα στον οποίο,
οι οργανισµοί χαρτογραφήσεων και φωτογραµµετρίας, κτηµατολογίου και
αναδασµών, έρευνας των φυσικών διαθεσίµων της χώρας και αγροτικής
ανάπτυξης, θα είναι υπεύθυνοι, για τη συλλογή, επεξεργασία και απόδοση
των πληροφοριών σε εθνική κλίµακα, για τη στήριξη της αναπτυξιακής
διαδικασίας. Ο προβληµατισµός αυτός προχώρησε σηµαντικά τα επόµενα
χρόνια (Ρόκος 1972, Ρόκος 1976) και µέσα από αγώνες, πρωτοβουλίες και
πολιτικές διεργασίες, το 1986, ψηφίζεται τελικά, το θεσµικό πλαίσιο για το
Εθνικό Κτηµατολόγιο (Ν.1647/86) µε την ίδρυση του Οργανισµού
Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.). Ο Ο.Κ.Χ.Ε. είχε
σαν κύριο σκοπό «τη σύνταξη, τήρηση και ενηµέρωση του ενιαίου
αποδεικτικού Κτηµατολογίου της Ελλάδας, τη γεωδαιτική κάλυψη και τη
χαρτογράφηση της χώρας, την απογραφή και χαρτογράφηση των φυσικών
διαθεσίµων της και τη δηµιουργία τράπεζας στοιχείων γης και
περιβάλλοντος». Οι φιλόδοξοι αυτοί στόχοι του νόµου για «Ολοκληρωµένο
Αναπτυξιακό Κτηµατολόγιο», ως απαραίτητης θεµελιακής υποδοµής
σχεδιασµού, προγραµµατισµού, συντονισµού και παρακολούθησης
αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών έργων, προσκρούουν σε αδυναµίες,
καθυστερήσεις και συντεχνιακά και πολιτικά συµφέροντα, µε αποτέλεσµα η
χώρα να υστερεί στην αναπτυξιακή διαδικασία και να ανθούν φαινόµενα
καταπατήσεων, αυθαίρετης δόµησης, περιβαλλοντικής επιβάρυνσης κ.ά.
∆έκα χρόνια µετά τον ιδρυτικό νόµο του Ο.Κ.Χ.Ε., ιδρύεται το 1995 (µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και
ΠΕ.ΧΩ.∆Ε) η κρατική εταιρεία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., στην οποία
µεταφέρεται η ευθύνη για τη µελέτη, σύνταξη και λειτουργία του Εθνικού
Κτηµατολογίου.
Στη µακρά πορεία προς την υλοποίηση του Εθνικού Κτηµατολογίου,
έχουν γίνει πολλές και ουσιαστικές αναπροσαρµογές, µε αποτέλεσµα να
αλλοιωθεί ο αρχικός, αναπτυξιακός χαρακτήρας του έργου. Το άρθρο αυτό,
επιχειρεί να αναδείξει βασικές αναπτυξιακές συνιστώσες ενός συστήµατος
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Κτηµατολογίου, να επισηµάνει τις αλλαγές που συνέβησαν στη διαδικασία
σύνταξης του Εθνικού Κτηµατολογίου και να κρίνει το όραµα για
«Ολοκληρωµένο Αναπτυξιακό Κτηµατολόγιο», από τη θεωρία στην πράξη.
Λέξεις κλειδιά: Κτηµατολόγιο, Ανάπτυξη, Ολοκληρωµένο Αναπτυξιακό
Κτηµατολόγιο, Εθνικό Κτηµατολόγιο.

1. Εισαγωγή
Το Κτηµατολόγιο αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα
υποδοµής κάθε χώρας, στο πλαίσιο της δηµιουργίας προϋποθέσεων για την
ορθολογική της ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την
εγγύηση των ιδιωτικών ακινήτων και της περιουσίας του δηµοσίου. Στο
έργο σύνταξης του Κτηµατολογίου, περιλαµβάνονται θέµατα που
σχετίζονται και αλληλεπιδρούν µε την τεχνική, νοµική και οικονοµική
διάσταση της γης και καθορίζουν το περιεχόµενό του, στη βάση των
επιλογών κάθε χώρας, λαµβάνοντας σε κάθε χρονική στιγµή υπόψη και τις
διαθέσιµες τεχνολογικές δυνατότητες. Οι επιλογές αυτές διαµορφώνονται
σύµφωνα µε το ισχύον ιστορικό, κοινωνικό, οικονοµικό και θεσµικό
πλαίσιο, και συνδέουν αντίστοιχα τη διαδικασία σύνταξης, λειτουργίας και
εξέλιξης του Κτηµατολογίου µε την αναπτυξιακή προοπτική της κάθε
χώρας.
Η γνώση και η δυνατότητα χρήσης κάθε µετρητικής ή ποιοτικής
πληροφορίας σχετικής µε τα ακίνητα, αποτελεί την υποδοµή κάθε
αναπτυξιακού σχεδιασµού, γεγονός που καθιστά ένα σύστηµα
Κτηµατολογίου ως ένα βασικό εργαλείο διαχείρισης και µοχλό ανάπτυξης.
Επιπλέον, η χρήση τεχνολογίας πληροφορικής κι επικοινωνιών (Information
and Communication Technologies –ICT) και η ανάπτυξη σύγχρονων
κτηµατολογικών συστηµάτων δηµιουργεί εντατική χρήση των περιεχοµένων
πληροφοριών, γρήγορη απόσβεση του κόστους και µετασχηµατίζει
υπάρχουσες λειτουργίες βοηθώντας επί µέρους και συνολικά στην ανάπτυξη
και την ορθολογική υποστήριξη αποφάσεων σε επίπεδο τοπικό,
περιφερειακό και ευρύτερο.
Η αναπτυξιακή διάσταση του Κτηµατολογίου, αποτέλεσε από πολύ
νωρίς αντικείµενο εκτεταµένων αναφορών και διεθνούς βιβλιογραφίας. Ήδη
από τη δεκαετία του 1970, συναντάµε την έννοια του πολυδύναµου/
πολύσκοπου Κτηµατολογίου σε διάφορα κείµενα, όπως των McLaughlin
(1975) και Williamson (1985), όπου πλέον της νοµικής και δηµοσιονοµικής
έννοιας του Κτηµατολογίου, εισάγονται απόψεις για ένα σύγχρονο
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Κτηµατολόγιο, µε συµβολή στην καλύτερη διαχείριση της γης, στο
σχεδιασµό, στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην ανάπτυξη. Οι
διευρυµένες αυτές δυνατότητες του Κτηµατολογίου, αρχίζουν να
εφαρµόζονται σε χώρες της Ευρώπης όπως η Γερµανία, η Αυστρία και
µέρος της Σκανδιναβίας, όπου αναπτύσσονται νέα µοντέλα κτηµατολογικής
οργάνωσης µε αυτά τα χαρακτηριστικά, που εξακολουθούν να στηρίζουν
την αντίληψη περί Κτηµατολογίου και οδηγούν προς τη δηµιουργία εθνικών
υποδοµών γεωχωρικών δεδοµένων (NSDIs).
Οι εργασίες αυτές αποτέλεσαν το έναυσµα για µια σειρά µελετών και
από το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας των ΗΠΑ (National Research Council)
που ξεκίνησαν το 1980, για την ανάγκη δηµιουργίας ενός πολυδύναµου
Κτηµατολογίου (NRC 1980, NRC 1982, NRC 1983), ως αποτέλεσµα των
διαρκώς αυξανόµενων αναγκών για πληροφορία γης σε όλα τα επίπεδα της
διοίκησης αλλά και για τις ανάγκες του ιδιωτικού τοµέα. Η πρώτη µελέτη
του 1980 αποτέλεσε ορόσηµο στην ιστορία της αυτοµατοποίησης των
συστηµάτων καταγραφής γης στις ΗΠΑ, µιας και θεωρεί το µοναδιαίο
εδαφοτεµάχιο ιδιοκτησίας γης ως το θεµελιώδες δοµικό στοιχείο για ένα
ολοκληρωµένο σύστηµα πληροφοριών γης, που θα υποστηρίζει ένα µεγάλο
εύρος διαδικασιών λήψης αποφάσεων.
Στην Ελλάδα, όπου το έργο σύνταξης του Εθνικού Κτηµατολογίου
βρίσκεται σε φάση εξέλιξης, η αντίληψη για το τι Κτηµατολόγιο θέλουµε,
περνάει µέσα από ένα πλούσιο και συχνά µεταβαλλόµενο θεσµικό πλαίσιο,
από διαφορετικές θέσεις των αρµοδίων φορέων και υπευθύνων, αλλά και
από ένα σηµαντικά εξελισσόµενο πλαίσιο τεχνολογικών δυνατοτήτων. Ο
µέχρι σήµερα απολογισµός της µακρόχρονης πορείας του έργου αυτού,
καταγράφει πλήθος προβληµάτων και ιδιαιτεροτήτων που συνδέονται µε τα
χαρακτηριστικά των κτηµατογραφούµενων περιοχών, όπως είναι η µεγάλη
κατάτµηση της ιδιοκτησίας γης, το σύνθετο τοπογραφικό ανάγλυφο, οι
συχνές ελλείψεις σε τίτλους ή άλλα στοιχεία τεκµηρίωσης της νοµικής και
τεχνικής υπόστασης των ακινήτων, οι εγκαταλελειµµένες, καταπατηµένες ή
αµφισβητούµενες ιδιοκτησίες και χρήσεις ή εκµεταλλεύσεις γης. Τα
προβλήµατα αυτά, δηµιούργησαν και εξακολουθούν να δηµιουργούν
χρονικές καθυστερήσεις, µεγάλο κόστος αλλά και πολλά λάθη στο έργο, και
επιδρούν και στη διαδικασία λειτουργία και τήρησης των κτηµατολογικών
στοιχείων. Επιπλέον, η υφιστάµενη διοικητική δοµή και ο τρόπος
µετάβασης από το ισχύον σύστηµα των Υποθηκοφυλακείων στο σύστηµα
του Κτηµατολογίου επιβαρύνει το θεσµό, µε πρόσθετο λειτουργικό και
γραφειοκρατικό κόστος. Οι διαπιστώσεις αυτές, αποµακρύνουν την
προοπτική για τη σύνταξη και λειτουργία ενός Ολοκληρωµένου
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Αναπτυξιακού Κτηµατολογίου, ιδιαίτερα επίκαιρο και αναγκαίο στις
παρούσες δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες στη χώρα µας.
2. Κτηµατολόγιο και Ανάπτυξη
Ο όρος «Κτηµατολόγιο» έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά σε κάθε χώρα,
ανάλογα µε το θεσµικό και διοικητικό της πλαίσιο ανάπτυξης, την ιστορική
της εξέλιξη, τα κοινωνικά και οικονοµικά της δεδοµένα καθώς και το
πολιτιστικό επίπεδο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κατοίκων της. Σε
όλες όµως τις περιπτώσεις, τα συστήµατα καταγραφής της γης αφορούν σε
δικαιώµατα του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα στην ακίνητη ιδιοκτησία, µε
άξονα αναφοράς και οργάνωσης των πληροφοριών γης το γεωτεµάχιο. Οι
πληροφορίες που καταγράφονται περιλαµβάνουν στοιχεία ιδιοκτητών,
γεωµετρικά δεδοµένα (συντεταγµένες, χάρτες), χρήσεις γης κ.ά., που
µπορούν να υποστηρίξουν τις µεταβιβάσεις ακινήτων, την εν γένει καλή
λειτουργία της κτηµαταγοράς, την οικονοµική διαχείριση της γης, την
περιβαλλοντική προστασία, την οικιστική ανάπτυξη, τα δίκτυα υποδοµών
και µεταφορών. Η εξέλιξη των Κτηµατολογίων από την απλή καταγραφή
της ιδιοκτησίας και χρήσης γης σε εργαλεία σχεδιασµού, προστασίας και
ανάπτυξης, οδήγησε στη δηµιουργία πολλαπλών επιπέδων πληροφορίας για
την αντιµετώπιση των νέων αναγκών και στη σταδιακή διεύρυνση του
περιεχοµένου και του ρόλου του Κτηµατολογίου. Αυτό δεν σηµαίνει
αναγκαστικά διεύρυνση του φόρτου εργασιών του υπεύθυνου
κτηµατολογικού φορέα, αλλά µια νέα αντίληψη στον τρόπο συλλογής και
τήρησης της κτηµατολογικού χαρακτήρα πληροφορίας σε βάσεις δεδοµένων
διαφόρων φορέων και οργανισµών µε δυνατότητα επικοινωνίας µεταξύ
τους. Η σηµερινή ψηφιακή εποχή και η συνεχής εξέλιξη των τεχνολογιών
της επικοινωνίας επηρεάζει άµεσα τη φυσιογνωµία των κτηµατολογίων
διεθνώς, παρέχοντας δυνατότητες βελτίωσης της λειτουργικότητας και
διεύρυνσης του ρόλου τους, µε στόχο να παρέχονται σύγχρονες υπηρεσίες
και πληροφορίες γης στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (eGovernment). Η τάση αυτή υιοθετείται και υποστηρίζεται από ευρωπαϊκές
οδηγίες στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής Ευρώπης: µια Κοινωνία
Πληροφορίας για όλους «e-Europe – an Information Society for All»
(βασική πολιτική του EUROGI σε συνεργασία µε το Joint Research Centre
JRC, για τον καθορισµό ευρωπαϊκής πολιτικής δεδοµένων). Η νέα µορφή
του Κτηµατολογίου είναι αυτή ενός Ολοκληρωµένου Συστήµατος
Πληροφοριών Γης που περιέχει νοµικές, φυσικές, τεχνικές, περιβαλλοντικές,
οικονοµικές και άλλες πληροφορίες για τη γη πάνω σε ένα ενιαίο και
ακριβές υπόβαθρο αναφοράς και συνιστά ένα στρατηγικό εργαλείο
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προγραµµατισµού που υποστηρίζει γενικότερα το σύστηµα διαχείρισης και
άσκησης πολιτικής γης.
2.1 Η Ευρωπαϊκή Αντίληψη για το Κτηµατολόγιο και την Ανάπτυξη
Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, συνειδητοποιώντας έγκαιρα την ανάγκη
για αξιόπιστη και άµεσα διαθέσιµη χωρική πληροφορία, για την ορθολογική
αξιοποίηση των φυσικών τους διαθεσίµων, αλλά και ως προϋπόθεση για τον
αναπτυξιακό σχεδιασµό και την προστασία του περιβάλλοντος,
ολοκλήρωσαν ή βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης του εκσυγχρονισµού
των κτηµατολογικών τους συστηµάτων και είναι πλέον σήµερα, σε
διαδικασία ανάπτυξης υποδοµών γεωχωρικών δεδοµένων σε εθνικό και
περιφερειακό τοπικό επίπεδο, ως µια συνειδητή αναπτυξιακή στρατηγική.
Σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή αντίληψη, στην Ευρώπη του 2012, «το
Κτηµατολόγιο θεωρείται ο πυρήνας, το θεµελιακό χαρτογραφικό υπόβαθρο,
επί του οποίου δοµείται, µε την προσθήκη πλήθους άλλων θεµατικών
πληροφοριών για τη γη, η εθνική και κατ’ επέκταση η ευρωπαϊκή υποδοµή
γεωχωρικών πληροφοριών (INSPIRE - INfrastructure for SPatial
InfoRmation in Europe). Η νέα αυτή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη
δηµιουργία µιας υποδοµής γεωχωρικών δεδοµένων στην Ευρώπη ξεκίνησε
το 2001 (Environmental European Spatial Data Infrastructure, E-ESDI), που
στη συνέχεια έγινε γνωστή ως οδηγία INSPIRE. Αρχικός στόχος ήταν η
στήριξη της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής µε αξιόπιστη
γεωγραφική πληροφορία, που επεκτάθηκε και σε άλλους τοµείς ευρωπαϊκής
πολιτικής όπως είναι οι µεταφορές, η αγροτική ανάπτυξη κ.ά. Κεντρικό
ρόλο στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία εναρµόνισης των γεωγραφικών
πληροφοριών έχει το Κτηµατολόγιο και η διοίκηση της γης, ως βασική
υποδοµή ανάπτυξης κάθε χώρας, που στηρίζουν όχι µόνο τις πράξεις
µεταβίβασης στην ιδιοκτησία γης, αλλά ένα πλέγµα σύνθετων
δραστηριοτήτων και περιορισµών πάνω στη γη. Η ηλεκτρονική διοίκηση της
γης (e-land administration) αποτελεί κοµµάτι της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες πληροφορίας και
επικοινωνιών (ICT) και εκσυγχρονίζοντας τον τρόπο δηµιουργίας, τήρησης
και διάθεσης της πληροφορίας γης. Η εθνική υποδοµή γεωχωρικών
δεδοµένων κάθε χώρας (NSDI) στηρίζει την ηλεκτρονική διοίκηση της γης
της και συνιστά υπόβαθρο ανάπτυξης και υλοποίησης της οδηγίας INSPIRE.
Ήδη η οδηγία INSPIRE έχει θεσµοθετηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και
προχωράει η ευθυγράµµιση της χώρας µας (σχετικές πληροφορίες στη
διεύθυνση www.ec-gis.org/inspire/).
Στην κατεύθυνση αυτή αναπτύχθηκε και το πρόγραµµα EULIS,
επιδοτούµενο από την ΕΕ, που επιδιώκει την οµογενοποίηση της διοίκησης
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της γης, ώστε να δηµιουργηθεί ένα διαδικτυακό εργαλείο πληροφορίας γης
που να υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα. Στον ίδιο άξονα κινείται και το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» µέσα από την
πρωτοβουλία «i2010: European Information Society 2010», που στηρίζεται
στις τεχνολογίες IC για τη δηµιουργία ενός ενιαίου πληροφοριακού
υποβάθρου και το πέρασµα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
2.2 Εθνικό Κτηµατολόγιο και Ανάπτυξη
Τα οφέλη από ένα σύγχρονο σύστηµα Κτηµατολογίου, έτσι όπως
τεκµηριώνονται στη διεθνή βιβλιογραφία είναι µεταξύ άλλων: η διασφάλιση
της ακίνητης ιδιοκτησίας, ο εκσυγχρονισµός των διοικητικών δοµών, η
υποστήριξη της κοινωνικής ανάπτυξης, η αξιόπιστη και δικαιότερη
φορολόγηση της ιδιοκτησίας γης, η ενίσχυση της ασφάλειας των
εµπράγµατων συναλλαγών, η κινητοποίηση της αγοράς γης, η αύξηση των
επενδύσεων, η καλύτερη διαχείριση των φυσικών διαθεσίµων, η στήριξη του
αναπτυξιακού σχεδιασµού κ.ά. Τα οφέλη αυτά, δεν είναι προφανή στην
Ελληνική πραγµατικότητα.
Το έργο σύνταξης του Εθνικού Κτηµατολογίου, στην µακρόχρονη πορεία
του, έχει δεχθεί πολλές διορθωτικές παρεµβάσεις, προσαρµογές κι
επανασχεδιασµούς, µέσω διαφορετικών αντιλήψεων, που αλλοίωσαν τον
αρχικό αναπτυξιακό του χαρακτήρα. Ενδεικτικά αναφέρονται:
‒
λάθη των αρχικών καταχωρίσεων, που αποδυναµώνουν το θεσµό,
‒
γραφειοκρατία που έχει βαρύνει χρονικά και οικονοµικά τις
µεταβιβάσεις,
‒
ότι δεν απεικονίζονται και δεν ενηµερώνονται οι δηλωθείσες χρήσεις
ακινήτων και κυρίως δεν απεικονίζονται τα κτήρια, µε αποτέλεσµα να
υπάρχει απόκλιση µεταξύ της νοµικής κατάστασης και της
πραγµατικότητας του Κτηµατολογίου, διαιωνίζοντας το πρόβληµα των
αυθαιρέτων,
‒
ότι δεν έχει το Κτηµατολόγιο την ευθύνη της οριοθέτησης του δασικού
χώρου και δεν έχει κυρωθεί κανένας δασικός χάρτης, µε τα γνωστά
προβλήµατα των αυθαιρεσιών,
‒
ότι υπάρχει έλλειψη κτηµατολογικών δεδοµένων για την άσκηση σωστής
δηµοσιονοµικής πολιτικής,
‒
ότι δεν καταγράφεται συστηµατικά η δηµόσια ακίνητη περιουσία και
συνεπώς δεν µπορεί να προστατευτεί και να αξιοποιηθεί σε ένα
συντονισµένο κι ορθολογικό πλαίσιο,
‒
ότι διατηρούνται προϋφιστάµενες διαδικασίες και υποκατάστατοι
µηχανισµοί µε αποτέλεσµα να δαπανώνται κονδύλια σε ειδικά µητρώα ή
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σε αυτοσχέδιες απεικονίσεις επιδοτούµενων εκτάσεων αγροτών, αντί της
χρήσης των ορίων των γεωτεµαχίων του Κτηµατολογίου,
‒
ότι δεν µπορεί να υποστηρίξει συνολικά και να ελέγξει µέτρα πολιτικής
γης και περιβάλλοντος και άλλα, που δυστυχώς, δεν προσδίδουν
αναπτυξιακή διάσταση στο Εθνικό Κτηµατολόγιο.
Παράλληλα όµως, στην πορεία του έργου, οι τεχνολογικές εξελίξεις που
έγιναν, ενσωµατώθηκαν στον αρχικό σχεδιασµό, δηµιουργώντας µια νέα
διαχειριστική προσέγγιση, µε χαρτογραφικά υπόβαθρα, αξιόλογο σύστηµα
πληροφορικής και διαδικτυακές υπηρεσίες. Η Κτηµατολόγιο Α.Ε. τα
τελευταία χρόνια έχει κάνει τεράστιες επενδύσεις στις τεχνολογίες της
πληροφορικής και ήδη έχει αναπτύξει τις πρώτες εφαρµογές ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.

3. Θεσµικό πλαίσιο και αναπτυξιακές επιλογές
Το ιδρυτικό θεσµικό πλαίσιο της Ελλάδας για το Εθνικό Κτηµατολόγιο
αποτελεί ο Ν.1647/86 ΦΕΚ Α, τ.141 της 19.9.1986, ενώ το θεσµικό πλαίσιο
για τη σύνταξη και τήρηση του Εθνικού Κτηµατολογίου συγκροτούν οι
νόµοι 2308/1995 για τη διαδικασία κτηµατογράφησης και 2664/1998 για την
τήρηση και
λειτουργία του Κτηµατολογίου. Οι νόµοι αυτοί
τροποποιήθηκαν διαδοχικά, κυρίως από τους νόµους 2508/1997,
3208/2003, 3127/2003, 3212/2003 και 3481/2006, επιχειρώντας τη σταδιακή
προσαρµογή της νοµοθεσίας για το Εθνικό Κτηµατολόγιο στις απαιτήσεις
της πράξης, όπως αυτές αναδείχθηκαν από την εµπειρία της εφαρµογής του
θεσµού.
Το 2010 δηµοσιεύεται ο Ν. 3882 (ΦΕΚ 166 Α’) για τη δηµιουργία «Εθνικής
Υποδοµής Γεωχωρικών Πληροφοριών», µε τον οποίο ενσωµατώνεται στο
Ελληνικό δίκαιο η ευρωπαϊκή Οδηγία INSPIRE. Σκοπός του νόµου είναι η
θέσπιση γενικών αρχών, κανόνων, µέτρων και διαδικασιών σε διοικητικό
και τεχνολογικό επίπεδο, που αποσκοπούν στην οργάνωση ενιαίων
πρακτικών διαχείρισης, διάθεσης και κοινοχρησίας γεωχωρικών
πληροφοριών, για την ανάπτυξη και λειτουργία της Εθνικής Υποδοµής
Γεωχωρικών Πληροφοριών, στο εξής «ΕΥΓΕΠ». Σύµφωνα µε το νόµο αυτό,
όλες οι πράξεις της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε χωρική αναφορά, κατατίθενται
υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική µορφή και είναι γεωαναφερµένες, µε σκοπό
τον περιορισµό των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση µιας
πράξης, συµβάλλοντας έτσι στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, αλλά
και στη διαδικασία ανάπτυξης της χώρας, περιορίζοντας άχρηστες δαπάνες
και γραφειοκρατικές χρονικές καθυστερήσεις.
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Νόµος 1647 (ΦΕΚ 141Α/19-09-1986)
Ο Ν.1647/1986 αποτελεί τον ιδρυτικό νόµο του Εθνικού Κτηµατολογίου, µε
τη δηµιουργία του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων
Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.) για τη σύνταξη και τήρηση του Κτηµατολογίου της
Ελλάδας, µε ειδικότερες αρµοδιότητες τη σύνταξη τοπογραφικών χαρτών,
τον έλεγχο των χαρτογραφήσεων του δηµόσιου τοµέα, την εκτέλεση
φωτογραµµετρικών εργασιών για την κάλυψη κρατικών υπηρεσιών και
δηµοσίων οργανισµών καθώς και τη συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς
για τη δηµιουργία θεµατικών χαρτών. Από το πρώτο άρθρο του νόµου,
δίνεται έµφαση στη συνεργασία µε τους δηµόσιους φορείς και στην κάλυψη
των αναγκών τους. Το δηµόσιο άλλωστε θεωρείται ο µόνος φορέας που
µπορεί να δηµιουργήσει Κτηµατολόγιο, που είναι συµβατό µε τον ορισµό
του Κτηµατολογίου καθώς και µε την προοπτική ολοκληρωµένης ανάπτυξης
που προϋποθέτει οργανωµένο κρατικό σχεδιασµό.
Στο νόµο αυτό, προδιαγράφεται επίσης η ανάγκη διεπιστηµονικής
προσέγγισης του έργου, µέσα από την εκπροσώπηση όλων των
εµπλεκοµένων φορέων, αλλά και από τη σύνθεση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, που περιλαµβάνει εκπροσώπους των Υπουργείων που
εφάρµοζαν άµεσα ή έµµεσα πολιτική γης. Παράλληλα περιλαµβάνει και την
Κ.Ε.∆.Κ.Ε., καλύπτοντας έτσι πλήρως το πολιτικό επίπεδο και µε την
τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και το νοµικό και το τεχνικό επίπεδο µε
εκπροσώπους του ∆ικηγορικού και Συµβολαιογραφικού Συλλόγου αλλά και
του Συλλόγου Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών. Έτσι, µε την
αξιοποίηση των υπαρχουσών δυνατοτήτων και δοµών της διοίκησης από τον
Ο.Κ.Χ.Ε., δίνεται η δυνατότητα για καλύτερη αξιοποίηση και συντονισµό
των εµπλεκοµένων φορέων, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του νόµου. Οι
εµπλεκόµενοι δηµόσιοι φορείς, οφείλουν µε βάση το νόµο, να
συνεργάζονται και να ενηµερώνουν για στοιχεία ή και πράξεις τους σχετικά
µε τη διαχείριση και την πολιτική γης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα συνεχή
ενηµέρωση των διαθέσιµων στοιχείων, µε αξιοπιστία και ακρίβεια.
Σηµαντικό στοιχείο του νόµου αποτελεί επίσης η συσχέτιση του έργου
σύνταξης του Κτηµατολογίου µε θέµατα περιβαλλοντικής προστασίας και
διαχείρισης καθώς και µε θέµατα κοινωνικού ενδιαφέροντος (όπως είναι π.χ.
η αντιµετώπιση πληγέντων από τους σεισµούς), η ευθύνη των οποίων
µεταβιβάζεται στους ΟΤΑ. Η διάσταση αυτή συνδέει το έργο µε την έννοια
της ανάπτυξης, ενώ παράλληλα δηµιουργεί πιο ευέλικτες διαχειριστικές
προσεγγίσεις. Κρίνοντας συνολικά το συστατικό νόµο του Εθνικού
Κτηµατολογίου, βλέπουµε ότι αποτελεί µια ολοκληρωµένη προσπάθεια
διεπιστηµονικής και ολιστικής προσέγγισης για την αντιµετώπιση της
καταγραφής και διαχείρισης της απαραίτητης ακριβούς, αξιόπιστης και
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ολοκληρωµένης υποδοµής ποιοτικών και µετρητικών πληροφοριών
σχεδιασµού και ανάπτυξης για ολόκληρη την επικράτεια, µε µοναδιαία
διοικητική αναφορά τον κάθε δήµο ή κοινότητα της χώρας, ενώ παράλληλα
δίνει τη δυνατότητα εµπλουτισµού της µέσα από τις νέες τεχνολογικές
δυνατότητες και δοµές.
3.1 Νόµος 2664 (ΦΕΚ 275Α/03-12-1998)
Η αναπτυξιακή διάσταση του Εθνικού Κτηµατολογίου, είναι
προσανατολισµένη στα δεδοµένα που το σύστηµα µπορεί να προσφέρει,
στηρίζοντας χωροταξικές, πολεοδοµικές και άλλες σχεδιαστικές
δραστηριότητες της χώρας (Αρβανίτης 2000). Η συµβολή του Εθνικού
Κτηµατολογίου στην ανάπτυξη της χώρας περιορίζεται, µέσα από το
θεσµικό πλαίσιο, στην καταχώριση -εκτός των νοµικών και τεχνικών
πληροφοριών για τον ακριβή καθορισµό των ορίων των ακινήτων και τη
δηµοσιότητα των εγγραπτέων στα κτηµατολογικά βιβλία δικαιωµάτων και
βαρών- και στις πρόσθετες πληροφορίες, που αποτελούν µέσο για την
επιδίωξη ιδίως σκοπών ορθολογικής οργάνωσης και ανάπτυξης της χώρας.
Το είδος των πρόσθετων πληροφοριών, ο τρόπος συλλογής και καταχώρισής
τους στα κτηµατολογικά φύλλα, ο χρόνος έναρξης της καταχώρισης, η
ενηµέρωση των σχετικών εγγραφών και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα,
ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµόσιων Έργων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Οργανισµού
Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος και δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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3.2 Νόµος 3882 (ΦΕΚ 166Α/22-09-2010)
Το νοµοσχέδιο «Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών - Εναρµόνιση
µε την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις, τροποποίηση του
Ν. 1647/1986 «Οργανισµός Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας
(ΟΚΧΕ)..» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής έρχεται να διασφαλίσει την ενιαία, αξιόπιστη και ελεύθερη
διάθεση γεωχωρικής πληροφορίας σε ψηφιακή µορφή, τόσο µεταξύ των
δηµοσίων αρχών, όσο και προς τους πολίτες. Με την ψήφιση του νέου
αυτού νόµου δηµιουργείται «Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών»
(ΕΥΓΕΠ), σύµφωνα µε την οποία, τα γεωχωρικά δεδοµένα διατίθενται
δωρεάν για όλους τους πολίτες, ορίζεται µία µόνο δηµόσια αρχή υπεύθυνη
για καθένα από αυτά, η κοινοχρησία τους από όλους τους φορείς της
δηµόσιας διοίκησης είναι υποχρεωτική και καθορίζονται ενιαίες
προδιαγραφές ποιότητας και διαλειτουργικότητας. Παράλληλα συγκροτείται
«Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας», ένα συλλογικό όργανο παρά τω
Πρωθυπουργό µε τη συµµετοχή Γενικών Γραµµατέων από τα συναρµόδια
Υπουργεία, που θα καθορίσουν την «Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας»
και το «Εθνικό Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και
Υπηρεσιών». Ο Οργανισµός Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας
(ΟΚΧΕ), ορίζεται ως αρµόδιος φορέας για την τεχνική υποστήριξη και το
συντονισµό και σε κάθε Υπουργείο, Περιφέρεια και ∆ήµο, συγκροτείται ένα
«Κοµβικό Σηµείο Επαφής», µία διοικητική µονάδα ή συντονιστική επιτροπή
εντεταλµένη για την καταγραφή, προµήθεια, παραγωγή και επικαιροποίηση
όλων των γεωχωρικών δεδοµένων της δηµόσιας αρχής, που θα συνεργάζεται
µε τον ΟΚΧΕ.
Η εξέλιξη αυτή, συµβατή και καθορισµένη από τις διεθνείς πρακτικές στο
χώρο της συντονισµένης διαχείρισης των γεωχωρικών δεδοµένων,
δηµιουργεί µια νέα αντίληψη για τις αναπτυξιακές δράσεις στη χώρα µας,
µέσα από αναβαθµισµένες και πλέον ευέλικτες διοικητικές δοµές και
υπηρεσίες. Στη βάση του νόµου αυτού, η Κτηµατολόγιο ΑΕ, υπεύθυνος
φορέας για τη σύνταξη του Εθνικού Κτηµατολογίου, διαθέτει διαδικτυακά
υπόβαθρα και υπηρεσίες, εξοικονοµώντας ανθρώπινους και οικονοµικούς
πόρους, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στην αναπτυξιακή διαδικασία της
χώρας µας.
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4. Τροποποιήσεις στην πορεία του Εθνικού Κτηµατολογίου
4.1 Στοιχεία συσχετιζόµενα µε τον αναπτυξιακό ρόλο του
Κτηµατολογίου σύµφωνα µε τις αρχικές Προτάσεις του Τεχνικού
Επιµελητηρίου και του ΟΚΧΕ για το Εθνικό Κτηµατολόγιο
Στο σχέδιο πρότασης του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος, ως
«πρόσθετες πληροφορίες», που χαρακτήριζαν κάθε γεωτεµάχιο και
αποσκοπούσαν να υποστηρίξουν τις αναπτυξιακές δραστηριότητες της
χώρας, ορίζονταν οι ακόλουθες (ΤΕΕ, 1994, «Εισαγωγή» και «Τεχνικό
Τµήµα»):
1) Συντεταγµένες του φερόµενου κέντρου (κάθε γεωτεµαχίου) µε ακρίβεια
µέτρου
2) Ο αριθµός πινακίδας του Κτηµατολογικού Χάρτη στον οποίο
απεικονίζονταν το γεωτεµάχιο
3) Η επικρατούσα χρήση του γεωτεµαχίου (ή του κτηρίου στις αστικές
περιοχές)
4) Η αξία του ακινήτου βάσει πινάκων αντικειµενικών αξιών ή από
πληροφορίες.
Τόσο τα στοιχεία αναφορικά µε τη χρήση όσο και αυτά αναφορικά µε την
αξία θα συνοδεύονταν από το χρόνο συλλογής και ενηµέρωσής τους.
Στην τελική πρόταση που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το
Εθνικό Κτηµατολόγιο, η παραπάνω κατάσταση των «πρόσθετων
πληροφοριών» διατηρήθηκε σχεδόν αµετάβλητη µε µόνη διαφορά στην
περίπτωση της αξίας του ακινήτου όπου αντί για την αντικειµενική αξία,
περιλαµβάνονταν η «αξία του γεωτεµαχίου και των επικειµένων» αυτού
κτισµάτων, όπως αυτή αναφέρονταν στο τελευταίο συµβόλαιο µεταβίβασης
(ΟΚΧΕ, 1994, σελ. 37).
4.2 Στοιχεία συσχετιζόµενα µε τον αναπτυξιακό ρόλο του
Κτηµατολογίου σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές
Στις τεχνικές προδιαγραφές κτηµατογράφησης και στα σχετιζόµενα µε αυτές
παραρτήµατά τους υπήρχε πρόβλεψη να καταγραφεί, ή προέκυπτε από τα
συλλεγόµενα στοιχεία, όλη σχεδόν η παραπάνω πληροφορία, µε εξαίρεση
την πληροφορία που αφορούσε στην αξία των γεωτεµαχίων και των
επικείµενων σε αυτά κτισµάτων. Πράγµατι, µε βάση τα τεύχη των τεχνικών
προδιαγραφών (Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 1995, ΟΚΧΕ, 1996,
Κτηµατολόγιο Α.Ε., 1997), η αξία των ακινήτων δεν περιλαµβάνονταν στα
συλλεγόµενα στοιχεία. Επίσης, ο κατάλογος των χρήσεων των ακινήτων, σε
µια προσπάθεια οριστικοποίησής του, είχε αναµορφωθεί. Σηµειώνεται ότι οι
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κατηγορίες χρήσεων που θα έπρεπε να συλλεχθούν είναι οι «δηλούµενες» ή
«παρατηρούµενες» για κάθε ακίνητο και όχι οι «θεσµοθετηµένες» που
υπονοεί ο Ν. 2664/1998 (Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 1998).
4.3 Αλλαγές µε σκοπό την ενσωµάτωση των συλλεχθέντων
κτηµατολογικών στοιχείων στη βάση δεδοµένων του
λειτουργούντος Κτηµατολογίου
Με την ανάπτυξη του συστήµατος πληροφορικής του εθνικού
κτηµατολογίου (ΣΠΕΚ) και την έναρξη της περαίωσης των
κτηµατογραφήσεων των τριών πρώτων προγραµµάτων, τα κτηµατολογικά
στοιχεία που µέχρι εκείνη τη στιγµή συγκεντρώνονταν και διαχειρίζονταν
από τους αναδόχους θα έπρεπε να µεταφερθούν και να εισαχθούν στο ΣΠΕΚ
προκειµένου να αποτελέσουν τη βάση των στοιχείων λειτουργίας των
κτηµατολογικών γραφείων. Για τη µεταφορά των στοιχείων, και κάτω από
την ασφυκτική πίεση για την περαίωση της κτηµατογράφησης και την
έναρξη λειτουργίας των κτηµατολογικών γραφείων, εκδόθηκαν από την
Κτηµατολόγιο Α.Ε. οδηγίες προς τους αναδόχους αναφορικά µε το
περιεχόµενο και τη µορφή των κτηµατολογικών δεδοµένων που θα
ενσωµατώνονταν στο σύστηµα πληροφορικής του λειτουργούντος
κτηµατολογίου. Οι οδηγίες αυτές ήταν συµβατές µε το περιεχόµενο και τις
προδιαγραφές των προς τήρηση στοιχείων στα κτηµατολογικά βιβλία και
διαγράµµατα που είχαν εν τω µεταξύ καθοριστεί µε σχετική απόφαση του
ΟΚΧΕ (Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 2003). Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι
στα στοιχεία που καταγράφονταν στα κτηµατολογικά βιβλία, καθώς και στα
προκύπτοντα από αυτά έγγραφα του λειτουργούντος κτηµατολογίου δεν
προβλέπονταν να αναγράφεται η «δηλωθείσα» χρήση των ακινήτων.
Επίσης, τόσο στο περιεχόµενο των κτηµατολογικών διαγραµµάτων και
αποσπασµάτων όσο και των κτηµατολογικών φύλλων δεν προβλέπονταν να
απεικονίζεται η γεωµετρική και θεµατική πληροφορία για τα κτίριακτίσµατα που είχαν χαρτογραφηθεί κατά την κτηµατογράφηση.
Βέβαια, ο Ο.Κ.Χ.Ε. και η Κτηµατολόγιο Α.Ε., στο πλαίσιο της
ολοκλήρωσης των συµβάσεων κτηµατογράφησης που έχουν συνάψει,
µπορεί να συγκεντρώσουν τόσο τα στοιχεία που αφορούν στη δηλωθείσα
χρήση των ακινήτων όσο και τα στοιχεία που αφορούν στα κτήρια-κτίσµατα
που χαρτογραφήθηκαν κατά τη διάρκεια της κτηµατογράφησης, άσχετα µε
το αν τα εν λόγω στοιχεία, που πιθανότατα δεν έχουν ενηµερωθεί από τη
χρονική περίοδο της συλλογής τους, δεν απεικονίζονται στα επίσηµα
έγγραφα του λειτουργούντος κτηµατολογίου. Μάλιστα, η πληροφορία που
αφορά στα κτήρια (περιγράµµατα, µερική θεµατική πληροφορία), όχι απλώς
συγκεντρώνεται, αλλά είναι ενσωµατωµένη στο ΣΠΕΚ και χρησιµοποιείται
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εσωτερικά τόσο από την Κτηµατολόγιο Α.Ε. όσο και από το προσωπικό των
κτηµατολογικών γραφείων, ως επικουρικό στοιχείο, για να
διεκπεραιώνονται τα υποβαλλόµενα από τους ενδιαφερόµενους αιτήµατα.
Οι παραπάνω επιλογές, που προκάλεσαν, όπως αναφέρθηκε και στην
αρχή του άρθρου, την προσοχή ενός σηµαντικού αριθµού των
ασχολούµενων µε το Εθνικό Κτηµατολόγιο, δηµιουργούν το ερώτηµα για το
ποιες είναι οι επιπτώσεις τους στον αναπτυξιακό ρόλο και χαρακτήρα του
θεσµού. ∆ιατηρείται ο αναπτυξιακός χαρακτήρας του Έργου ή όχι; Και αν
ναι, σε πιο βαθµό σε σχέση, µε τους αρχικώς τεθέντες στόχους και τις
επικρατούσες αντιλήψεις στον Ελληνικό και διεθνή χώρο;

5. Ανάλυση των πιθανών επιπτώσεων των αλλαγών του περιεχοµένου
των συλλεγοµένων κτηµατολογικών στοιχείων στον αναπτυξιακό
χαρακτήρα του Εθνικού Κτηµατολογίου
Μία ανάλυση των στοιχείων που παρατίθενται στο προηγούµενο κεφάλαιο
µας δείχνει ότι οι δύο πρώτες από τις τέσσερις κατηγορίες «πρόσθετων
πληροφοριών» που είχαν περιγραφεί στο σχέδιο µελέτης του ΤΕΕ (οι
συντεταγµένες του κέντρου του γεωτεµαχίου και ο αριθµός πινακίδας
κτηµατολογικού χάρτη) περιλαµβάνονται εµµέσως στη βάση δεδοµένων του
λειτουργούντος κτηµατολογίου και µπορούν να προσδιοριστούν µέσω των
λειτουργιών του Συστήµατος Γεωγραφικών Πληροφοριών του ΣΠΕΚ και
µέσω του τρόπου κωδικοποίησης των πινακίδων. Η τρίτη κατηγορία (η
χρήση των ακινήτων) συλλέχθηκε µεν κατά τη διαδικασία
κτηµατογράφησης των τριών πρώτων προγραµµάτων αλλά δεν έχει
ενσωµατωθεί στο ΣΠΕΚ. Βέβαια µια τέτοια ενσωµάτωση δεν προβλεπόταν
ρητά από το θεσµικό πλαίσιο του Εθνικού Κτηµατολογίου (Ν. 2664/1998),
το οποίο αντίθετα, προβλέπει την καταγραφή χρήσεων καθοριζόµενων µέσω
διοικητικών ή δικαστικών πράξεων (Ν. 2664/1998, Άρθρο 1, παρ. 2). Μέχρι
στιγµής, βέβαια, δεν έχει γίνει προσπάθεια, στο πλαίσιο της σύνταξης και
λειτουργίας του κτηµατολογίου, για τη συστηµατική συγκέντρωση τέτοιου
είδους «θεσµοθετηµένων» χρήσεων, αν και οι διεθνείς φορείς θεωρούν ότι
κάτι τέτοιο είναι αναπόσπαστο τµήµα των σύγχρονων µελλοντικών
συστηµάτων κτηµατολογίου (Kaufman, 1999 - Cadastre 2014). Τέλος,
αναφορικά µε την συλλογή της τέταρτης κατηγορίας πρόσθετης
πληροφορίας (της αξίας των ακινήτων) δεν έγινε προσπάθεια για τη
συλλογή της από την αρχή του προγράµµατος.
∆εν µπορεί να παραγνωριστεί το γεγονός ότι οι δύο από τις παραπάνω
κατηγορίες πρόσθετων πληροφοριών που, είτε δεν συλλέχθηκαν καθόλου
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(«αξίες» ακινήτων) είτε δεν παρουσιάζονται στα επίσηµα έγγραφα του
λειτουργούντος κτηµατολογίου («χρήσεις»), ενσωµατώνουν δυνητικά πολύ
περισσότερη ουσιαστική πληροφορία για τα ακίνητα σε σύγκριση µε τις
άλλες δύο κατηγορίες που είναι διαθέσιµες (φερόµενο κέντρο γεωτεµαχίου
και κωδικός πινακίδας κτηµατολογικού χάρτη). Επηρεάζει αυτή η έλλειψη
την αναπτυξιακή συµβολή του Εθνικού Κτηµατολογίου; Η απάντηση, µε
βάση τη διαίσθηση, είναι ότι θα πρέπει να είναι µάλλον θετική αλλά,
δυστυχώς, στην παρούσα φάση, είναι δύσκολο να τεκµηριωθεί και να
αποτιµηθεί µε οικονοµικούς όρους η ορθότητά της, ιδιαίτερα µάλιστα όταν
αντιπαραβάλλουµε τα κόστη που υπεισέρχονται στη συλλογή, επεξεργασία
και τήρησή της εµπλεκόµενης πληροφορίας µε τα οφέλη που αναµένεται να
προκύψουν από αυτήν. Πάντως, µέχρι στιγµής, τα στοιχεία της
Κτηµατολόγιο Α.Ε. δείχνουν ότι η ζήτηση τέτοιου είδους πληροφορίας από
εξωτερικούς φορείς, που είναι µάλιστα διατεθειµένοι να πληρώσουν γι’
αυτήν, είναι εξαιρετικά µικρή σε σύγκριση µε τη ζήτηση άλλου είδους
κτηµατολογικής και χαρτογραφικής πληροφορίας που είναι διαθέσιµη στην
εταιρεία. Επίσης, η υπάρχουσα βιβλιογραφία δεν τεκµηριώνει το αν η
συλλογή και τήρηση της ανωτέρω πληροφορίας, µε τις προδιαγραφές και
µεθόδους που προβλέπονταν να γίνει, θα είχε τελικά θετικά συνολικά
αποτελέσµατα.
Έχει απολεσθεί, εποµένως, ο αναπτυξιακός χαρακτήρας του Κτηµατολογίου; Για να απαντήσουµε στην ερώτηση, θα πρέπει, πρώτα απ’ όλα, να
αντιπαραβάλουµε τις επιδιώξεις, τις αρχές λειτουργίας, τη δοµή, το
περιεχόµενο και τον τρόπο λειτουργίας του Εθνικού Κτηµατολογίου µε τα
όσα θεωρούνται αποδεκτά, όχι µόνο στον Ελληνικό χώρο, αλλά και στον
διεθνή. Όσον αφορά στην πρώτη µεγάλη επίδραση που έχει ένα σύστηµα
κτηµατολογίου στην ανάπτυξη µιας χώρας, τον προσδιορισµό, δηλαδή, του
οικονοµικού δυναµικού των περιουσιακών στοιχείων, το Εθνικό
Κτηµατολόγιο φαίνεται να πληροί σε µεγάλο βαθµό αυτή την απαίτηση
αφού, µε την πάροδο του χρόνου θα οδηγήσει στον πλήρη προσδιορισµό της
ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα. Οι βασικές αρχές της πλήρους
καταγραφής της χώρας, της κτηµατοκεντρικής οργάνωσης των στοιχείων,
του αµάχητου τεκµηρίου των πρώτων εγγραφών και της σταδιακής
βελτίωσης των γεωµετρικών στοιχείων των ιδιοκτησιών, είναι
χαρακτηριστικά που θα οδηγήσουν τελικά στο σαφή καθορισµό της
ιδιοκτησίας και του αναπτυξιακού δυναµικού που αυτή εµπεριέχει. Το
γεγονός, ενδεχοµένως, ότι στα αρχικά στάδια, και ειδικά πριν από την
οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών, ορισµένα στοιχεία, και ειδικότερα
τα όρια των ιδιοκτησιών, δεν είναι εγγυηµένα στο πλαίσιο του Εθνικού
Κτηµατολογίου, δεν θα πρέπει να προσλαµβάνεται σαν αξεπέραστο εµπόδιο
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αφού το στάδιο αυτό είναι αµελητέο σε σχέση µε το χρονικό ορίζοντα της
λειτουργίας του Κτηµατολογίου.
Όσον αφορά στη δεύτερη επίδραση που αναφέρει ο De Soto και η οποία
έχει να κάνει µε τη συγκέντρωση των διασκορπισµένων πληροφοριών σε ένα
ενιαίο επίσηµο σύστηµα καταγραφής της ακίνητης περιουσίας, το Εθνικό
Κτηµατολόγιο, όπως έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται, έχει τη δυνατότητα να
ικανοποιήσει πλήρως αυτή τη συνθήκη. Θα πρέπει βέβαια να ληφθούν
µέτρα ώστε να ξεκαθαριστούν πλήρως και µε τον πλέον αποτελεσµατικό
τρόπο τα θέµατα των συναρµοδιοτήτων µεταξύ ΟΚΧΕ, Κτηµατολόγιο Α.Ε.,
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης κλπ., που υπεισέρχονται αυτή τη στιγµή στη
λειτουργία του θεσµού, έτσι ώστε η χώρα να µπορέσει να απολάβει στο
µέλλον των µέγιστων ωφελειών που θα προκύψουν από τη λειτουργία ενός
ενιαίου συστήµατος.
Όσον αφορά στην τρίτη επίδραση, την προώθηση δηλαδή της
υπευθυνότητας µεταξύ των ανθρώπων, το Εθνικό Κτηµατολόγιο, βασιζόµενο
στο Εθνικό ∆ίκαιο, το οποίο σε µεγάλο βαθµό είναι εναρµονισµένο µε το
∆ιεθνές ∆ίκαιο και το ∆ίκαιο των πλέον ανεπτυγµένων σήµερα χωρών, είναι
σχεδόν βέβαιο ότι θα συµβάλλει στην καλλιέργεια κλίµατος υπευθυνότητας
µεταξύ των πολιτών και στην εξάλειψη αρνητικών φαινοµένων του
παρελθόντος και του παρόντος (φοροδιαφυγές, καταπατήσεις, αυθαιρεσίες).
Όσον αφορά στην τέταρτη επίδραση, την ανάδειξη των ιδιοκτησιακών
αντικειµένων για συναλλαγή, το Εθνικό Κτηµατολόγιο, ως σύστηµα που
καταγράφει και τηρεί τη νοµική πραγµατικότητα του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος στην Ελλάδα και, επιπλέον, ως σύστηµα που βασίζεται στις
πλέον σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής για τη λειτουργία του
εξασφαλίζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν ενίσχυση της
παραπάνω επίδρασης στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας.
Όσον αφορά στη δικτύωση των ανθρώπων, το Εθνικό Κτηµατολόγιο, αν
και βασίζεται στην αρχή της «∆ηµοσιότητας των κτηµατολογικών βιβλίων»
(Ν. 2664/1998 άρθρο 2, παρ. 4, Αστικός Κώδικας-Άρθρο 1200) και
επιπλέον, έχει τις προοπτικές και τα εχέγγυα να µεγιστοποιήσει την
επίδραση της δικτύωσης των ανθρώπων στην παραγωγική διαδικασία,
εντούτοις µέχρι στιγµής δεν έχει καταφέρει να παρέξει το πλήρες φάσµα των
δυνατοτήτων που υπάρχουν σε αυτόν τον τοµέα και της µέγιστης
αξιοποίησης της τηρούµενης κτηµατολογικής πληροφορίας στην οικονοµία
και στην κοινωνία. Τα θεσµικά, πολιτικά, οργανωτικά, κοινωνικά,
επαγγελµατικά και διαδικαστικά εµπόδια που ανακύπτουν, ως άλλα κεφάλια
µιας «Λερναίας Ύδρας», αποτελούν σίγουρα τροχοπέδη στην εξέλιξη του
θεσµού και του αποστερούν τη δυνατότητα να δώσει στους πολίτες άπλετη,
απρόσκοπτη, γρήγορη και φτηνή πρόσβαση στην αποθηκευµένη
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πληροφορία, προκειµένου αυτοί να µπορέσουν µε τη σειρά τους να την
αξιοποιήσουν στις παραγωγικές τους δραστηριότητες και να απολάβουν τον
καρπό των έργων τους. Σίγουρα, η ένταξη βασικών δράσεων του Εθνικού
Κτηµατολογίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της «Κοινωνίας της
Πληροφορίας» θα πρέπει φυσιολογικά να έχει θετική επίπτωση σε αυτόν τον
τοµέα και να δώσει τη δυνατότητα στο θεσµό να οργανωθεί και να
λειτουργεί όπως λειτουργούν αντίστοιχοι θεσµοί σε προηγµένες από άποψη
κτηµατολογίου χώρες (π.χ. Ολλανδία, Καναδάς, Αυστραλία).
Τέλος, όσον αφορά στη διασφάλιση των συναλλαγών, το Εθνικό
Κτηµατολόγιο, έχοντας ως ακρογωνιαίους λίθους του σχεδιασµού του την
αρχή του ελέγχου της νοµιµότητας των επιγενόµενων πράξεων και τη
διασφάλιση της δηµόσιας πίστης στις συναλλαγές που βασίζονται στις
εγγραφές του (Ν. 2664/1998), ικανοποιεί πλήρως τις συνθήκες της
επίδρασης αυτής και µπορεί να δώσει τη δυνατότητα στους
συναλλασσόµενους να αποκοµίσουν τα µέγιστα οφέλη που τους επιτρέπουν
οι εκάστοτε καταστάσεις.
6. Συµπεράσµατα
Η ανάλυση που έγινε στο παρόν άρθρο υποδηλώνει ότι, αν και υπάρχει µία
υπαναχώρηση από τις αρχικές επιδιώξεις του Εθνικού Κτηµατολογίου, µε το
να µην καταγράφονται σε αυτό στοιχεία αναφορικά µε τη χρήση ή την αξία
των ακινήτων, ή να µην αξιοποιούνται πλήρως και στο µεγαλύτερο βαθµό
πληροφορίες αναφορικά µε τα κτήρια, εντούτοις, ο βασικός κορµός του
αναπτυξιακού χαρακτήρα του Εθνικό Κτηµατολογίου έχει παραµείνει
άθικτος και ο θεσµός έχει όλες τις προοπτικές να προχωρήσει και να
αποτελέσει τη βασική βασικό µηχανισµό για την ανάπτυξη της χώρας.
Αν οι ευρέως διαδεδοµένες απόψεις που παρουσιάζονται στη διεθνή
βιβλιογραφία (Kaufman, 1996, United Nations 1996, De Soto, 2000, Dale
and McLaughlin 2000) είναι ορθές, τότε οι συµβιβασµοί που έχουν γίνει
µέχρι στιγµής ως προς το περιεχόµενο του θεσµού θα πρέπει να έχουν
µικρές σχετικά επιπτώσεις ως προς τον αναπτυξιακό χαρακτήρα του. Εκείνο
που απαιτείται είναι να υπάρχουν συνεχείς προσπάθειες έτσι ώστε, ο
βασικός κορµός του Κτηµατολογίου να ενισχύεται µε επιπλέον λειτουργίες
και περιεχόµενα και το όλο σύστηµα να τίθεται στη διάθεση των πολιτών
που θα το χρησιµοποιούν.
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Περιβάλλον, Ανάπτυξη και Εκπαίδευση.
∆ιδακτικές Προσεγγίσεις του ∆ηµήτρη Ρόκου
Βάιος Κώτσιος, Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ Ε.Μ.Π.
MSc Ε.Μ.Π., MSc Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Περίληψη
Ιστορικά η εκπαίδευση, από την εποχή της ταύτισης της ανάπτυξης µε τη
µεγέθυνση µέχρι και την έλευση της θεωρίας της αειφόρου ανάπτυξης,
αποτέλεσε το βασικό αναπαραγωγικό µηχανισµό της κάθε φορά κυρίαρχης
αναπτυξιακής ιδεολογίας. Η παρούσα εργασία µέσα από µια εκτενή
βιβλιογραφική ανασκόπηση σε συνάρτηση µε την ανάλυση περιεχοµένου
των κειµένων αλλά και των µαθηµάτων του ∆.Ρόκου, επιχειρεί αφενός να
αναδείξει τις αλληλεξαρτήσεις των κυρίαρχων αναπτυξιακών πολιτικών µε
την εκπαιδευτική διαδικασία και αφετέρου να περιγράψει την εναλλακτική
αντίληψη του Ρόκου για την Παιδεία, ως βασικό χαρακτηριστικό µιας
κοινωνίας που βαδίζει προς ένα καλύτερο κόσµο.

Εισαγωγή
Η ιστορική πορεία της ανθρωπότητας απέδειξε ότι η εκπαίδευση δυνάµει
αναπαράγει την κυρίαρχη αναπτυξιακή θεωρία (Sarup, 2006), αφού σε
πολλές περιπτώσεις αποτέλεσε ένα χρήσιµο πολιτικό εργαλείο για την
επίτευξη του κάθε φορά προκαθορισµένου σκοπού της. Όπως σηµειώνει ο
Althusser η κυρίαρχη ιδεολογία πραγµατοποιείται, διαµορφώνεται και
διαδίδεται µέσα και από τους «ιδεολογικούς µηχανισµούς του κράτους»
(1983) και η εκπαίδευση ανέκαθεν βρισκόταν σε παράλληλη πορεία µε τις
κυρίαρχες ιδεολογίες και τις ταυτόσηµες αναπτυξιακές τους προσεγγίσεις
τόσο σε πρακτικό όσο και θεωρητικό επίπεδο.
Τις δυο πρώτες δεκαετίες µετά το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο,
ταυτόχρονα µε την εµφάνιση της έννοιας της ανάπτυξης ως «Μεγέθυνσης»,
σύµφωνα µε την ερµηνεία που δόθηκε στον όρο µετά το 1945, η εκπαίδευση
θεωρήθηκε ως η αναγκαία προϋπόθεση τόσο για την επίλυση των
οικονοµικών και κοινωνικών προβληµάτων όσο και για την επίτευξη του
γενικότερου στόχου της οικονοµικής µεγέθυνσης (Watson, 1988; Crossley et
al, 2007; McGrat, 2010). Οι ειδικότεροι στόχοι της εκπαίδευσης ήταν
αφενός η µετάδοση συγκεκριµένων τεχνικών και κοινωνικών δεξιοτήτων
που απαιτούνταν από τις βιοµηχανικές επιχειρήσεις, αφετέρου ο εµποτισµός
του εργατικού δυναµικού µε το σεβασµό της εξουσίας και της πειθαρχείας
(Jenks et. al, 1972; Illich 1973; Bowles and Gintis 1976; Giddens, 2002).
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Τις δεκαετίες του 1960 και του 1970 τα συνεχώς επιδεινούµενα
περιβαλλοντικά προβλήµατα και η συνειδητοποίηση ότι οι αναπτυξιακές
θεωρίες δεν είχαν πρακτική επιτυχία, οδήγησαν πολλούς να
επαναστοχαστούν στο είδος της επιθυµητής ανάπτυξης και πώς αυτή θα
µπορούσε να επιτευχθεί (Willis, 2005). Το 1972 συνήλθε στη Στοκχόλµη η
∆ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το Ανθρώπινο Περιβάλλον µε στόχο
την εξεύρεση λύσεων για καίρια περιβαλλοντικά ζητήµατα. Σε αυτή τη
∆ιάσκεψη τοποθετείται και επίσηµα η γένεση της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (Π.Ε.), καθώς αναγνωρίστηκε η αναγκαιότητα προώθησής της
ως απάντησης στην υποβάθµιση του περιβάλλοντος και ως σηµαντικός
τρόπος δράσης για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων.
Τη δεκαετία του 1980 οι παραπάνω προβληµατισµοί βρήκαν την έκφρασή τους στην έννοια και στον όρο «αειφορία», ο οποίος αποτύπωσε την
προσπάθεια για το ζητούµενο επαναπροσδιορισµό του αναπτυξιακού
φαινοµένου. Με την δηµοσίευση του «Our Common Future» (WCED,
1987) έγινε το πρώτο σηµαντικό βήµα για την ενσωµάτωση στη θεωρία της
ανάπτυξης, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραµέτρων. Αποτέλεσµα
ήταν η θεωρία της αειφόρου ανάπτυξης να αποκτήσει παγκόσµιο
ενδιαφέρον και να γίνει η λέξη κλειδί για τους πολιτικούς, τους φορείς
λήψεως αποφάσεων, τους αναπτυξιακούς φορείς, τους ακαδηµαϊκούς αλλά
και τις περιβαλλοντικές οµάδες. Όπως σηµειώνει η Sauve (2008) «έγινε ένα
φαινόµενο του παγκόσµιου πολιτισµού, προϊόν και σύγχρονος συντελεστής
παγκοσµιοποίησης». Η αναπτυξιακή θεωρία της αειφορίας, σχετίστηκε
άµεσα µε την παιδεία, την έρευνα και την τεχνολογία. Οι διεθνείς
οργανισµοί προώθησαν την έννοια στο επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα των
χωρών παγκοσµίως µε τη δηµιουργία της «Εκπαίδευσης για την Αειφόρο
Ανάπτυξη» (Ε.Α.Α.), έχοντας την υποστήριξη του πολιτικοοικονοµικού
προγράµµατος του Ο.Η.Ε., το οποίο επιδίωξε την «παγκοσµιοποίηση» της
αειφόρου ανάπτυξης, µε την είσοδό της στα εκπαιδευτικά συστήµατα των
χωρών παγκοσµίως ως µια νέα επιταγή του προγράµµατος σπουδών.
Ανάπτυξη και εκπαίδευση
Οι παραπάνω εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στις περισσότερες περιπτώσεις
δεν είναι πολιτικά ουδέτερες. Απορρέουν, όπως θα δούµε παρακάτω, από
κάθε φορά συγκεκριµένους τρόπους κατανόησης της πραγµατικότητας και
παρουσιάζονται, συνήθως, ως οι µοναδικές εναλλακτικές προτάσεις
οικονοµικοκοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης.
Όπως επισηµαίνει ο Chang (2011:235) η κυρίαρχη άποψη του
προηγούµενου αιώνα για τη σχέση οικονοµικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης,
ήταν ότι ένα άρτια εκπαιδευµένο εργατικό δυναµικό είναι απολύτως
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αναγκαίο για την επίτευξη της οικονοµικής ανάπτυξης. Ειδικότερα µε την
άνοδο της λεγόµενης «οικονοµίας της γνώσης», όπου η γνώση έχει καταστεί
κύρια πηγή πλούτου, η εκπαίδευση και κυρίως η ανώτατη εκπαίδευση,
αποτελούν το απόλυτο κλειδί της ευηµερίας. Αυτή ήταν η άποψη για την
εκπαίδευση όπως διαµορφώθηκε από τη διεθνοποιηµένη οικονοµία της
αγοράς, τις ισχυρές χώρες, διάφορους διεθνείς οργανισµούς και
διακηρύχτηκε σχεδόν από όλες τις εθνικές κυβερνήσεις. Σε αυτές τις
διακηρύξεις οι εκπαιδευτικοί στόχοι συνδέθηκαν µε τις παγκόσµιες
οικονοµικές ανάγκες. Η εκπαίδευση και η παγκόσµια οικονοµία
παρουσιάστηκαν ως στοιχεία που έχουν αλληλεξαρτώµενες σχέσεις. Όπως
σηµειώνει ο Spring (1998), υποστήριξαν ότι η ανταγωνιστικότητα εξαρτάται
από την ποιότητα της εκπαίδευσης, ενώ οι εκπαιδευτικοί στόχοι εξαρτώνται
από την οικονοµική πολιτική. Η άποψη ότι το σύνολο της εκπαίδευσης δεν
οδηγεί στην αύξηση της παραγωγικότητας, αφού πολλά γνωστικά πεδία
(λογοτεχνία, ιστορία, φιλοσοφία και µουσική) δεν έχουν καµία άµεση
επίδραση, οδήγησε κάποιους να διατυπώσουν την άποψη ότι καθαρά από
οικονοµική σκοπιά η διδασκαλία αυτών των µαθηµάτων είναι χάσιµο
χρόνου (Chang, 2011:238).
Οι µεγάλες προσδοκίες, που δηµιούργησαν τα προτάγµατα για
οικονοµική µεγέθυνση, παραλίγο να διαλυθούν τη δεκαετία του 1960 και τις
αρχές της δεκαετίας του 1970, µετά το παγκόσµιο ενδιαφέρον που
προκάλεσε το βιβλίο της Carson1 σε συνάρτηση µε τις αναλύσεις
θεωρητικών (Meadows et al., 1972; Shumacher, 1973) που αµφισβήτησαν
την παγκόσµια προτροπή για οικονοµική µεγέθυνση και διερωτήθηκαν για
την ικανότητα του πλανητικού οικοσυστήµατος να δεχθεί τις απορροές της.
Οι αναλύσεις αυτές είχαν αρκετά µεγάλη επιρροή (McKibben, 2009) και
έτσι µετά από αρκετές δεκαετίες οικονοµικής µεγέθυνσης έγινε πλέον
αντιληπτό ότι ο πλανήτης βρίσκεται σε κρίση. Ως αιτία όλων αυτών των
δεινών αναγνωρίστηκε το ακολουθούµενο αναπτυξιακό πρότυπο. Όπως
χαρακτηριστικά αναφέρθηκε η βιοµηχανική ανάπτυξη ήταν τέτοια, ώστε σε
κάθε χρόνο της συµπιέζονται ολόκληρες δεκαετίες ανάπτυξης του
πρόσφατου παρελθόντος. Αυτή η αναπτυξιακή διαδικασία παρήγαγε
ταυτόχρονα δύο φαινόµενα: την υπερσυσσώρευση πλούτου και τη φτώχεια.
Όπως µάλιστα επισηµάνθηκε, και τα δύο αυτά φαινόµενα ευθύνονται για
την περιβαλλοντική καταστροφή, αφού η φτώχεια «ρυπαίνει» το περιβάλλον
(WCED,1987).
Το 1987 η Παγκόσµια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη
(WCED, 1987), γνωστή και ως Επιτροπή Brundtlant, παρουσίασε µια
1

Silent Spring, Houghton Mifflin, , Mariner Books, 2002
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προσέγγιση για την ανάπτυξη η οποία θα λάµβανε υπόψη τη σχέση µεταξύ
των οικολογικών, οικονοµικών, κοινωνικών και τεχνολογικών ζητηµάτων.
Αυτή η προσέγγιση ονοµάστηκε «αειφόρος ανάπτυξη», νοούµενη, ως
ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να µειώνει τη
δυνατότητα των µελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους.
Σύµφωνα µε τον ορισµό αυτό, η αειφορική ανάπτυξη «υποσχέθηκε»
οικονοµική ανάπτυξη µε την παραδοσιακή έννοια της αύξησης του κατά
κεφαλήν εισοδήµατος, σε συνδυασµό µε τη µείωση της φτώχειας και των
κοινωνικών ανισοτήτων και µε την προϋπόθεση ότι το φυσικό κεφάλαιο δε
θα εξαντληθεί (Atkinson et al., 1997). Με άλλα λόγια, η αύξηση της
ευηµερίας των ανθρώπων δε θα πρέπει να γίνει εις βάρος της ευηµερίας των
µελλοντικών γενεών. ∆υο ήταν οι έννοιες κλειδιά στον παραπάνω ορισµό:
•
Η έννοια των αναγκών και ιδιαίτερα των αναγκών των φτωχότερων
αυτού του κόσµου και στις οποίες θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα.
•
Η έννοια των ορίων, όπως αυτά τίθενται από την κατάσταση της
τεχνολογίας και των κοινωνικών δοµών, στην ικανότητα του
περιβάλλοντος να ικανοποιήσει τόσο τις παρούσες όσο και τις
µελλοντικές ανάγκες.
Η εκπαίδευση για ακόµη µια φορά αποτέλεσε το µηχανισµό για την
επίτευξη των παραπάνω στόχων. Στην παγκόσµια ∆ιάσκεψη για το
Ανθρώπινο Περιβάλλον στην Στοκχόλµη (UNEP, 1972) η πρόταση 96
οριοθέτησε τη δηµιουργία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), ως ένα
από τα πιο σηµαντικά στοιχεία της αντίδρασης στη διαρκώς εντεινόµενη
παγκόσµια κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση. Μια βασική ανάγκη, όπως
προσδιορίστηκε στη διάσκεψη, ήταν η δηµιουργία πολιτών, οι οποίοι να
είναι όχι απλά γνώστες της κρίσης του υπερπληθυσµού, της κακοδιαχείρισης
των φυσικών πηγών, της ρύπανσης και του υποβιβασµού της ποιότητας της
ανθρώπινης ζωής, αλλά και ικανοί να εστιάσουν µε έξυπνο τρόπο στα µέσα
τα οποία µπορούν να αντιµετωπίσουν τα παραπάνω προβλήµατα.
H Π.Ε. στην ιστορική της πορεία, ως νέο επιστηµονικό πεδίο
εδραιώθηκε µέσα από διεθνείς διασκέψεις2 που καθοδήγησαν την πορεία της
µιλώντας για αλλαγές στην εκπαίδευση, εισάγοντας µεθοδολογίες που
βρίσκονταν στο περιθώριο, βάζοντας το θέµα της δηµιουργίας ενός νέου
ήθους. Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιέρωσαν την Π.Ε. ως µια εναλλακτική
µαθησιακή διαδικασία, γεγονός που είχε ως αποτέλεσµα τη διάδοσή της σε
ένα σηµαντικό κοµµάτι του εκπαιδευτικού κόσµου.

2

∆ιάσκεψη του Βελιγραδίου 1975, της Τιφλίδας 1977, της Μόσχας 1987, της Νορβηγίας
1990, του Rio de Janeiro 1992, της Θεσσαλονίκης 1997, του Γιοχάνεσµπουργκ 2002 υπό την
αιγίδα της UNESCO και του OHE.
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Από τη ∆ιάσκεψη της Θεσσαλονίκης (1997) και πέρα, όµως, στη διεθνή
φιλολογία ολοένα και συχνότερα παραµερίστηκε ο όρος «Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση» και αντικαταστάθηκε µε τον όρο «Αειφορική Εκπαίδευση ή
Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη». Η εξέλιξη αυτή υποστήριξαν
κάποιοι (Huckle, 1999, Gough & Scott, 2001) προσέδωσε στην Π.Ε.
ορισµένα βασικά χαρακτηριστικά που απουσίαζαν, µε αποτέλεσµα το πεδίο
της να διευρυνθεί. Σύµφωνα µε τους Hesselink et. al. (2000, σελ.14)
παρατηρήθηκε µια µετατόπιση από τους στόχους για ευαισθητοποίηση,
γνώση, κατανόηση, ανάπτυξη δεξιοτήτων σε καθορισµένους στόχους
περισσότερο πολιτικούς και ηθικούς. Μια προσπάθεια, δηλαδή, για την
αλλαγή της κοινωνικο-οικονοµικο-πολιτικής διάθρωσης και του τρόπου
ζωής για την υποδοχή της αειφορίας.
Η πραγµατικότητα όµως ήταν διαφορετική. Η ανάλυση που έγινε από
τους Sauve et. al., (2000) στα κείµενα των διακηρύξεων, αποκαλύπτει τα
εµφανή αλλά και τα σκοτεινά τους σηµεία. Ο καθορισµός της εκπαίδευσης,
όπως σηµειώνουν οι ερευνητές, δεν είναι ένας εύκολος στόχος, αλλά µια
τέτοια προσπάθεια θα έπρεπε να προσδιορίζει κεντρικές ιδέες που πρέπει να
χαρακτηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Η αποφυγή του προσδιορισµού
θα µπορούσε να οδηγήσει σε ανεπιθύµητα αποτελέσµατα. Στα περισσότερα
κείµενα των διασκέψεων, όµως, δεν προτείνεται κάποιος καθορισµός της
εκπαίδευσης. Αντ' αυτού, προσδιορίζεται ένας στόχος, ένας επείγον στόχος
στην πραγµατικότητα. Τα εκπαιδευτικά συστήµατα παγκοσµίως θα πρέπει
να µεταρρυθµιστούν, επειγόντως, για να εξυπηρετήσουν ένα τέτοιο στόχο.
Σε όσα από τα έγγραφα γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστεί η έννοια
εκπαίδευση, στις περισσότερες περιπτώσεις η ερµηνεία είναι αντίθετη µε
τους κυρίαρχους πολιτικούς στόχους. Στην «Ατζέντα 21», αναφέρεται ότι η
εκπαίδευση, συµπεριλαµβανοµένης της βασικής εκπαίδευσης, της δηµόσιας
ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης πρέπει να αναγνωριστεί ως
διαδικασία µε τις οποία οι άνθρωποι και οι κοινωνίες τους µπορούν να
µεγιστοποιήσουν τις δυνατότητές τους» (UNCED, 1993). Στη ∆ιακήρυξη
της Θεσσαλονίκης επισηµαίνεται ότι η εκπαίδευση είναι ένα απαραίτητο
µέσο για να αποκτήσουν όλες οι άνθρωποι του κόσµου την ικανότητα να
είναι κύριοι της ζωής τους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εξασκήσουν τις
προσωπικές τους επιλογές και ευθύνες και να µαθαίνουν καθ’όλη τη
διάρκεια της ζωής τους δίχως γεωγραφικούς, πολιτικούς, πολιτιστικούς,
θρησκευτικούς, γλωσσικούς ή γενετικούς φραγµούς (UNESCO, 1997).
Εντούτοις, οι προσδοκίες αυτές δε συνάδουν µε τις βασικές αρχές της
«Ατζέντα 21». Στο κεφάλαιο 363 η εκπαίδευση ερµηνεύεται ως «µέσο
εφαρµογής» και συνδέεται άµεσα µε ζητήµατα όπως "οικονοµικοί πόροι και
3

∆ιαθέσιµο στο δικτυακό τόπο: http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_36.shtml
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οι µηχανισµοί", "µεταφορά της περιβαλλοντικά υγιούς τεχνολογίας",
"επιστήµη για την αειφόρο ανάπτυξη", κ.λ.π. Η τελική έκθεση της
∆ιάσκεψης της Θεσσαλονίκης εστιάζει επίσης σε µια τέτοια εργαλειακή
οπτική της εκπαίδευσης, παρόλο που η διάσκεψη πραγµατοποιήθηκε
ενάντια στο σκηνικό του νέου ρόλου της εκπαίδευσης και της δηµόσιας
ευαισθητοποίησης για την επίτευξη της αειφορίας, που είχε προκύψει κατά
τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Παρόλα αυτά, από τη ∆ιάσκεψη της
Θεσσαλονίκης και µετά, η Π.Ε. θεωρείται πλέον όχι ως στόχος αλλά ως
µέσο επίτευξης της αλλαγής της συµπεριφοράς και του τρόπου ζωής, της
διάδοσης της γνώσης, της καλλιέργειας δεξιοτήτων και της προετοιµασίας
του κοινού να υποστηρίξει τις αλλαγές προς την αειφορία, οι οποίες
προέρχονται από άλλους τοµείς της κοινωνίας.
Παιδεία ως µόρφωση και πολιτισµός
Ο Ρόκος αντιλαµβανόµενος τις αλληλεξαρτήσεις των κυρίαρχων αναπτυξιακών πολιτικών µε την εκπαιδευτική διαδικασία, µέσα από τα κείµενα και
τις διαλέξεις του, προσπάθησε να αναδείξει τον καθαρά εµπορευµατικό
πυρήνα τόσο της αειφόρου ανάπτυξης όσο και του αναπαραγωγικού
µηχανισµού της, καλούµενου και ως εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη.
Ο εµπορευµατικός αυτός πυρήνας που κρύφτηκε τεχνηέντως σύµφωνα µε το
Ρόκο (2011), πίσω από ευαίσθητους ορισµούς βασίζεται στην
ανταγωνιστικότητα, στην επιχειρηµατικότητα, στην καινοτοµία και στις
ευέλικτες µορφές εργασίας. Η θεοποίηση της ασύδοτης ανταγωνιστικότητας, όπως αναφέρει, µεταφέρει στο κοινωνικό σύνολο τις αξίες του είδους
«ο άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκος». Η επιχειρηµατικότητα, σηµειώνει, η
οποία µακροπρόθεσµα αποσκοπεί στο να µετατρέψει τους εκπαιδευτικούς
στόχους για την ολοκλήρωση των ανθρώπινων δυνατοτήτων, την
καλλιέργεια τόσο της κριτικής σκέψης όσο και της κοινωνικής συνείδησης,
σε δράσεις για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη «δηµιουργία µιας
αγοράς πωλητών». Η καινοτοµία τονίζει ότι αποβλέπει στην ανάπτυξη, µέσα
στα δηµόσια πανεπιστήµια, νέων καινοτοµικών και αµέσως εµπορεύσιµων
προϊόντων και υπηρεσιών. Ενώ οι ευέλικτες µορφές εργασίας, προωθούν τις
σύγχρονες κοινωνίες σ’ ένα νέο µεσαίωνα (Ρόκος, 2007).
Ο Ρόκος από το 1980 προσπάθησε µέσα από τα κείµενα και τις πράξεις
του, να οριοθετήσει µια εναλλακτική αντίληψη για την Παιδεία ως βασικό
χαρακτηριστικό µιας κοινωνίας που βαδίζει προς ένα καλύτερο κόσµο. Ο
Ρόκος οραµατίστηκε µια Παιδεία ως «µόρφωση και πολιτισµό» όπως
χαρακτηριστικά την περιέγραψε, µε βασικό χαρακτηριστικό την «ελεύθερη
και ανεµπόδιστη προσπέλαση σε κάθε βαθµίδα της, για κάθε άνθρωπο που
µπορεί και το επιθυµεί, µε ίσες ευκαιρίες αλλά και ίσες δυνατότητες, µέσα από
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δηµόσιες, διαφανείς, ανοιχτές, αντικειµενικές και αξιοκρατικές διαδικασίες».
Συµµέτοχους σε ένα τέτοιο όραµα αναζήτησε τους κοινωνούς της, δηλαδή
τους «επαρκείς, εµπνευσµένους και αφοσιωµένους αποκλειστικά στο έργο
τους δασκάλους και τους συνειδητούς, υπεύθυνους, νέους πολίτες,
µαθητές/φοιτητές/σπουδαστές». Η ποιότητά της, όπως σηµειώνει, θα πρέπει
να θεµελιώνεται από «τις προαιώνιες και πανανθρώπινες αξίες της ειρήνης,
της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της
κοινωνικής αλληλεγγύης, του πλουραλισµού και της προστασίας της φύσης και
της παγκόσµιας πολιτισµικής κληρονοµιάς». Η ολική ποιότητα µιας τέτοιας
παιδείας όπως υπογραµµίζει ο Ρόκος µπορεί να εγγυηθεί «µια αξιόπιστη
ανάσχεση στη σηµερινή καταστροφική για την ανθρωπότητα και τον πλανήτη
µας πορεία, την οποία χαράζουν χωρίς ουσιαστικές πολιτικές και κοινωνικές
αντιστάσεις οι ασύδοτες αγορές».
Ο αποδεικτικά και αυθεντικά αξιόπιστος δηµόσιος χαρακτήρας της,
σύµφωνα µε την περιγραφή του Ρόκου, µπορεί να διασφαλισθεί µόνο «σε
"ολικά" δηµοκρατικά (πολιτικά, κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτισµικά)
καθεστώτα - και πάντα υπό προϋποθέσεις- τα οποία κατοχυρώνουν
ιδεολογικά και στην πράξη την απόλυτη ελευθερία της διδασκαλίας και της
έρευνας και την δυνατότητα ολοκληρωµένης πνευµατικής και ηθικής
ανάπτυξης των προσωπικοτήτων των µαθητών όλων των βαθµίδων, δια βίου,
ως κριτικά σκεπτόµενων, ελεύθερων, συνειδητών, ενεργών και υπεύθυνων
πολιτών, οι οποίοι έχοντας σαφή επίγνωση των συνεπειών και των
επιπτώσεων της άσκησης της επιστήµης και του επαγγέλµατός τους θα
µπορούν και θα θέλουν να αξιοποιούν τις επαρκείς και διαρκώς
επεκτεινόµενες και βαθύτερες γνώσεις και τις δεξιότητές τους, προς όφελος
του κοινωνικού συνόλου, για µια καλύτερη ζωή σ’ ένα καλύτερο κόσµο»
(Ρόκος 2007).
Ο Ρόκος αγωνίστηκε για πάνω από σαράντα χρόνια τόσο σε πολιτικό
όσο και εκπαιδευτικό επίπεδο για την καλλιέργεια µιας εναλλακτικής
αντίληψης. Βασικά χαρακτηριστικά της διδασκαλίας του που προάγουν την
µόρφωση «η οποία µένει όταν ξεχάσουµε όλα αυτά που έχουµε διδαχθεί»
όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην τάξη, είναι η ολοκληρωµένη θεώρηση,
η διεπιστηµονικότητα, η ανάλυση της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής «πραγµατικότητας», ο οραµατισµός ενός εναλλακτικού µέλλοντος µε
την τεκµηρίωση της αξιοβίωτης ολοκληρωµένης ανάπτυξης, η καλλιέργεια
της κριτικής σκέψης και η δηµιουργία συλλογικοτήτων αφού, όπως
σηµειώνει, η νέα και µόνη ανερχόµενη δύναµη στον κόσµο µας είναι οι
υποψιασµένοι, συνειδητοί, ώριµοι, δηµιουργικοί, υπεύθυνοι, χειραφετηµένοι
και ενεργοί πολίτες του.
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Ο χαρακτήρας της ανάπτυξης, όπως λέει, είναι σύµφυτος µε τις
συσχετίσεις της φύσης και της κοινωνίας και κατά συνέπεια µε τη
διαλεκτική υπόσταση της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής
πραγµατικότητας αλλά και των αλληλεξαρτήσεων, των αλληλεπιδράσεων
και των εξελικτικών και επαναστατικών µεταβολών τους. ∆ιότι η ανάπτυξη
δεν µπορεί παρά να αποτελεί ένα οργανικό «όλον» των πολυδιάστατων και
πολύπλοκων σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων και αλληλεπιδράσεων των οικονοµικών, κοινωνικών, πολιτικών, πολιτισµικών και τεχνικών/τεχνολογικών
ενεργηµάτων µε το φυσικό περιβάλλον και προσπαθειών επίτευξης αυτής
της αξιολογικής, και γι’ αυτό κάθε φορά διαφορετικής για τους ανθρώπους
και τις κοινωνίες τους «καλύτερης» ισορροπίας. Σήµερα όµως, όπως
σηµειώνει τα προβλήµατα του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης είναι τόσο
δύσκολα που χρειάζονται µια άλλη κουλτούρα, µια άλλη αντίληψη και έναν
κοινό κώδικα επικοινωνίας.
Παρόλα αυτά είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει οµοφωνία της
επιστηµονικής κοινότητας για το πώς νοηµατοδοτείται επακριβώς ο όρος
«ανάπτυξη». Μεγάλο µέρος της γενικότερης συζήτησης για την «ανάπτυξη»
χαρακτηρίζεται από ασαφή και µάλλον συγκεχυµένη πρόσµειξη των
διάφορων διαστάσεων της, µε αποτέλεσµα να µοιάζει µε «καρικατούρα»
κατά την έκφραση της Duflo (2009). Αξίες και προσωπικές προτιµήσεις
προσµειγνύονται µε παρατηρήσεις και στατιστικές αναλύσεις. Ο καθένας
προσδιορίζει το νόηµα της ανάλογα µε την κοσµοθεωρία του, τη
φιλοσοφική του άποψη, την επιστηµονική του πειθαρχεία και τα βιώµατά
του. Η εναλλακτική επιλογή ως προς αυτό σύµφωνα µε τον Martinussen
(2007), δεν είναι να αποφύγουµε τη µελέτη των αξιών και των άλλων
κανονιστικών στοιχείων, γεγονός που είναι αδύνατο από την ίδια τη φύση
της έρευνας των κοινωνικών επιστηµών, αλλά να διατυπώνουµε σαφέστερα
πότε και σε σχέση µε ποια άποψη εξαρτώνται πρωταρχικά οι ερµηνείες και
τα εξαχθέντα συµπεράσµατα και πώς αυτά επηρεάζονται από αξιακές
προκείµενες και προτιµήσεις και όχι από εµπειρικές αναλύσεις.
Στην κατεύθυνση αυτή το ερµηνευτικό πλαίσιο που τεκµηρίωνει ο
Ρόκος (2000) κάθε χρόνο στους µεταπτυχιακούς φοιτητές αποτελεί ένα
σηµαντικό εργαλείο για την αποδόµηση, την κατανόηση και την ερµηνεία
των διάφορων αναπτυξιακών προσεγγίσεων. Είναι ένας κοινός κώδικας
επικοινωνίας, που όπως λέει, «ανεξάρτητα σε ποιον θεό πιστεύουµε, µας δίνει
τη δυνατότητα να µπορούµε να συνεννοηθούµε, ώστε να µπορέσουµε να
αναλύσουµε τα πολυδιάστατα ζητήµατα του περιβάλλοντος και της
ανάπτυξης». Η βασική ερευνητική υπόθεσή του είναι ότι η ανάπτυξη είναι
µια νέα, διαφορετική απ' την προηγούµενη κατάσταση ισορροπίας,
ανθρώπινων, κοινωνικών και παραγωγικών σχέσεων και συστηµάτων
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χρήσεων γης, παραγωγής, διανοµής, απασχόλησης και κατανάλωσης, µε
στόχο τη «βέλτιστη» αξιοποίηση των «πραγµατικών» δυνατοτήτων της
φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας σύµφωνα µε το
κάθε φορά κυρίαρχο κοινωνικό πλαίσιο αξιών κι επιλογών, την κάθε φορά
κοινωνική δυναµική και τη µέση κοινωνική συνείδηση.
Τα παραπάνω όµως στοιχεία και συνθήκες, αλλά και η διαλεκτική
ενότητα της σχέσης των ανθρωπίνων και υλικών παραγωγικών δυνάµεων µε
τις παραγωγικές σχέσεις (κοινωνικές τάξεις, σχέσεις µεταξύ τους και µε την
ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής κλπ.), συναρτώνται ταυτόχρονα τόσο µε
τον τρόπο και τα πρότυπα παραγωγής, διανοµής, ανταλλαγής και
κατανάλωσης, όσο και κατά συνέπεια µε τη συνολική στάση του κράτους,
του ανθρώπου και των κοινωνικών οµάδων απέναντι στο φυσικό και το
δοµηµένο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό ο Ρόκος στις αναλύσεις του
περιγράφει ένα σύνολο αρχών και αξιών που βοηθάει τουλάχιστον να
ξεχωρίζουµε και ν' απορρίπτουµε πράξεις και πολιτικές, που κανοναρχούνται συνήθως απ' όσους έχουν καταλυτικά συµβάλει ως σήµερα στις
ποικιλόµορφες αλλοιώσεις και την υποβάθµιση του περιβάλλοντος και που
εν τούτοις, προσδοκούν µε γνώµονα και πάλι το συµφέρον τους, να
κερδοσκοπήσουν ξανά και απ' την «επιχείρηση» προστασίας του.
Αρχές όπως η αντικειµενικότητα, η δηµοσιότητα, η διαφάνεια, η
ανάγκη επιστηµονικής κι ακόµα καλύτερα διεπιστηµονικής τεκµηρίωσης και
πειστικής αιτιολόγησης πολιτικών και κοινωνικών προτάσεων, επιλογών και
πρακτικών, η αξιοπιστία των ενδεικτικών ή επιτακτικών προγραµµάτων κι η
συνεπής εφαρµογή και παρακολούθησή τους, ο κοινωνικός έλεγχος κι
ανάγκη ανάδρασης σε κάθε συστηµατική «αναπτυξιακή» προσέγγιση και η
ανάληψη ευθυνών και πρωτοβουλιών από µεριάς πολιτών και κινηµάτων
αποτελούν βασικές αρχές µιας ολοκληρωµένης αναπτυξιακής πρότασης.
Παράλληλα όπως υπογραµµίζει τα προγράµµατα και οι δράσεις της µιας
τέτοιας πρότασης θα πρέπει να καλύπτουν ταυτόχρονα, ισότιµα, αρµονικά
και ολοκληρωµένα την οικονοµική, την κοινωνική, την πολιτική, την
πολιτισµική, την τεχνική/τεχνολογική και την περιβαλλοντική της διάσταση,
µε βάση τις πανανθρώπινες αξίες της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της
αλληλεγγύης, της πολιτικής οικονοµικής και κοινωνικής δηµοκρατίας και
ηθικής, της δηµιουργικής άµιλλας, του µέτρου και του σεβασµού στη φύση
και τους πολιτισµούς των ανθρώπων.
Το ξεσκέπασµα των µύθων και ο κλονισµός των βεβαιοτήτων είναι
βασικό χαρακτηριστικό της προσέγγισης του Ρόκου για την κατανόηση των
πολυδιάστατων ζητηµάτων του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η επιχειρηµατολόγια του αναφορικά
µε την αναπτυξιακή προοπτική της αειφόρου ανάπτυξης. Η αειφόρος
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ανάπτυξη, µετά από πολλές διασκέψεις, το 1987 οριοθετήθηκε ως µία νέα
προσέγγιση η οποία προσπάθησε να αντιµετωπίσει κοινωνικά και
περιβαλλοντικά προβλήµατα που εµφανίστηκαν από τη µονοδιάστατη
οπτική της ανάπτυξης ως οικονοµική διαδικασία. ∆ηλαδή πρότεινε µια
οικονοµική ανάπτυξη µε την έννοια της αύξησης του ΑΕΠ ως µεγέθυνση
δηλαδή, σε συνδυασµό µε µείωση της φτώχειας και των κοινωνικών
ανισοτήτων υπό την προϋπόθεση ότι το φυσικό κεφάλαιο δε θα εξαντληθεί.
Ο Ρόκος εδώ και χρόνια υποστηρίζει ότι τέτοιες προσεγγίσεις κάνουν τους
πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους. Γιατί όµως
συµβαίνει αυτό; Ας δούµε αναλυτικότερα το επιχείρηµα του Ρόκου.
Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι µε βάση τους οποίους η οικονοµική ανάπτυξη
µπορεί να µειώσει τη φτώχεια. Ο πρώτος είναι η ανακατανοµή του
εισοδήµατος µε κρατική παρέµβαση, γεγονός που αποκλείεται λόγω της
διεθνοποιηµένης οικονοµίας της αγοράς την οποία υιοθετεί η αειφόρος
ανάπτυξη. Η δεύτερη εναλλακτική επιλογή είναι η διάχυση προς τα κάτω.
Από το 1987 και µετά, όµως, που οι έννοια της αειφόρου ανάπτυξης
εµφανίστηκε επίσηµα στο διεθνές προσκήνιο η αναλογία των εισοδηµάτων
του πλουσιότερου 20% του κόσµου σε σχέση µε το φτωχότερο 20% από το
59:1 το 1987 έγινε το 2008 150:1 (Jalal, 2010). Η όξυνση του βαθµού της
οικονοµικής ανισότητας αναδεικνύει την αποτυχία των πολιτικών υπό το
πρίσµα της αειφόρου ανάπτυξης για περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη
αφού όσο πιο ακραίες είναι οι οικονοµικές ανισότητες, τόσο περισσότερο
βλάπτουν τις κοινωνίες (Wilkinson και Pickett, 2010).
Είναι γεγονός ότι η θεωρία της αειφόρου ανάπτυξης αποτέλεσε ένα
πρώτο βήµα για την ενσωµάτωση στην αναπτυξιακή διαδικασία κοινωνικών
και περιβαλλοντικών ζητηµάτων. Η πορεία των σύγχρονων κοινωνιών στην
εποχή της κρίσης και η όξυνση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών
προβληµάτων απέδειξε ότι η θεωρία δεν επαρκεί. Χρειάζεται πλέον να
προχωρήσουµε σε πρωθύστερα βήµατα. Βέβαια κάτι τέτοιο στις µέρες µας
φαντάζει απίθανο, αφού η απαισιοδοξία λόγω της πολυδιάστατης κρίσης
είναι διάχυτη σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής µας ζωής και έχουµε
πλέον σταµατήσει να ελπίζουµε. Οι ιδέες του Ρόκου, όµως, µας δίνουν το
δικαίωµα να ξανά-ονειρευτούµε, αφού η θεωρία της αξιοβίωτης
ολοκληρωµένης ανάπτυξης, µας περιγράφει το δρόµο για το ταξίδι µας σε
έναν καλύτερο κόσµο.
Αντί επιλόγου
Οι ιδέες και τα οράµατα του Ρόκου, για πολλά χρόνια αποτέλεσαν θέµατα
ευρείας συζήτησης µεταξύ των µεταπτυχιακών φοιτητών και των
καθηγητών του ∆.Π.Μ.Σ. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του Ε.Μ.Π.
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Παρακάτω παρατίθενται απόψεις µεταπτυχιακών φοιτητών για τις προσεγγίσεις του.
«Αυτό που λείπει σήµερα από την κατάσταση που βιώνουµε είναι η
ελπίδα. Όµως δεν πρέπει να ελπίζουµε στην έλευση εθνοσωτήρων που θα µας
λύσουν όλα τα προβλήµατα. Εµείς ως άτοµα και ως σύνολο πρέπει να
στηριχθούµε στις δικές µας δυνάµεις και στις δικές µας πραγµατικές
δυνατότητες. Και να προσπαθήσουµε και να καταπολεµήσουµε κάθε δυσκολία
και την ελπίδα αυτή για τον αγώνα αυτόν µας τη δίνει το ιδεολογικό υπόβαθρο
της θεωρίας της ολοκληρωµένης ανάπτυξης…»
«Το έργο του Ρόκου αποτελεί πηγή έµπνευσης για όλους µας, διότι
αφενός ως επιστήµονας κατάφερε να εντοπίσει επιτυχώς τους συσχετισµούς
των επιµέρους στοιχείων, και αφετέρου ως άνθρωπος έγινε κυριολεκτικά ένα
µε ιδέες, πιστεύω και θεωρίες, που ο ίδιος ανέπτυξε κατά τη διάρκεια της
πορείας του, πράγµατα για τα οποία αγωνίζεται σθεναρά και που διδάσκει
ακούραστα µε την ενέργεια και τον ενθουσιασµό ενός εφήβου, µέχρι και
σήµερα…»

Βιβλιογραφία
Αλτουσέρ Λ., "Ιδεολογία και ιδεολογικοί µηχανισµοί του κράτους",
Θεµέλιο, Αθήνα, 1983
Atkinson, G. Dubourg R. Hamilton, K. Munasinghe, M. Pearce, D. Younge,
C., "Measuring Sustainable Development: Macroeconomics and the
Environment", Edward Elgar, London, 1997
Bowles, S., & Herbert G.., "Schooling in Capitalist America: Education
Reform and the Contradictions of Economic Life ", Basic Books., New
York, 1976
Carson R., "Silent Spring", Mariner Books, 1962
Chang Η.J., "23 Αλήθειες που δεν µας λένε για τον καπιταλισµό", Εκδόσεις
Καστανιώτη, Αθήνα, 2011
Crossley, M., Broadfoot, P., Schweisfurth, M. (Eds.), "Changing Educational
Contexts, Issues and Identities", Routledge Falmer, London, 2007
Duflo Ε., "Η πάλη κατά της φτώχειας", Πόλις, Αθήνα, 2009
Giddens A., "Κοινωνιολογία", Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 2002
Gough S. & Scott W. "Curriculum Development and Sustainable
Development: practices, institutions and literacies". Educational
Philosophy and Theory, 33 (2), 2001
Hesselink, F., Van Kempen, P. & Wals, A., "ESDebate: International Debate
on Education and Sustainable Development". Gland: IUCN
Commission on Education and Communication, 2000

318

ΒΑΙΟΣ ΚΩΤΣΙΟΣ

Huckle J., "Locating environmental education between modern capitalism
and postmodern socialism. Canadian Journal of Environmental
Education. 1999
Illich Ι., "Deschooling Society", Harmondsworth, Penguin, 1973
Jalal, K., "The Challenges of Sustainable Development", Faculty, Harvard
University Extension School, 2010
Jenks C. et. al, "Inequality: A Reassessment of the effects of Family and
School in America", Basic books, New York, 1972
Martinussen J., "Κοινωνία, κράτος, αγορά : Θεωρίες της ανάπτυξης"
(µετάφρ. Βατικιώτης Λ.), Σαββάλας, Αθήνα, 2007
McGrat S., "Education and development: Thirty years of continuity and
change", International Journal of Educational Development, 2010
McKibben B. Πρόλογος στο Jackson T., "Ευηµερία χωρίς ανάπτυξη" Κ2009
Meadows, D.H., Meadows, D.L., Randers, J., Behrens III, W.W., "The
Limits to Growth: A Report for the Club of Rome’s Project on the
Predicament of Mankind", The New American Library, New York
1972
Ρόκος ∆., "Η ολική πλανητική κρίση, η ελληνική εµπειρία και η ανάγκη για
ριζική ανατροπή των κυρίαρχων αναπτυξιακών στερεοτύπων".
Ουτοπία 96:183, 2011
Ρόκος ∆., "Η διαλεκτική σχέση της Ανάπτυξης µε το Περιβάλλον".
Ηµερίδα, Χωρική ανάπτυξη, Χωρικές Πολιτικές. Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Τοµέας Πολεοδοµίας
και Χωροταξίας, 2010
Ρόκος ∆., "Παιδεία, Έρευνα, Τεχνολογία. Από το χθες στο αύριο". Στα
πρακτικά του 5ου ∆ιεπιστηµονικού ∆ιαπανεπιστηµιακού Συνεδρίου
του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. "Παιδεία, Έρευνα,
Τεχνολογία. Από το Χθες στο Αύριο". Ρόκος ∆. (επιµ) Μέτσοβο, 2007
Ρόκος ∆., "Από τη «Βιώσιµη ή Αειφόρο» στην Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη
Ανάπτυξη", Λιβάνη, Αθήνα, 2000
Ρόκος, ∆., "Ο διαλεκτικός χαρακτήρας της ανάπτυξης. Ένα διεπιστηµονικό
µεθοδολογικό εργαλείο για την προσέγγισή της. Πρακτικά Συνεδρίου.
Η διεπιστηµονική προσέγγιση της Ανάπτυξης, Παπαζήση, Αθήνα,
1990
Ρόκος, ∆. "Φυσικά ∆ιαθέσιµα και Ολοκληρωµένες Αποδόσεις". Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1980
Sarup, M., "Μαρξισµός και Εκπαίδευση", Επίκεντρο, Αθήνα, 2006
Sauve L., "Η οικολογική έρευνα. Ενσωµατώνοντας την έρευνα, την
εκπαιδευτική παρέµβαση και την κοινοοικολογική δράση", Η έρευνα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ.

319

στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη, Φλογαΐτη Ε. & Λιαράκου
Γ. (επιµ.), Ελληνικά Γράµµατα. Αθήνα, 2008
Sauve, L., Berryman, T., Brunelle, R., "International proposals for
environmental education: Analyzing ruling discourse", Εισήγηση που
παρουσιάστηκε στο ∆ιεθνές Συνέδριο “ΠΕ στο πλαίσιο της
Εκπαίδευσης του 21ου αιώνα – Προοπτικές και ∆υνατότητες”,
Λάρισα. 2000
Spring, J., "Education and the Rise of the Global Economy", LEA, London,
1998
Schumacher, E.F., "Το µικρό είναι όµορφο", Γλάρος, 1993, 1η Έκδοση
Harper Perennial, New York, 1973
UNEP, "Declaration of the United Nations Conference on the Human
Environment", 1972
UNCED. "The Key Principles". Rio de Janeiro, Brazil, 1993
UNESCO, "Education for Sustainability, From Rio to Johannesburg:
Lessons Learnt from a Decade of Commitment". Report presented at
the Johannesburg World Summit for Sustainable Development. Paris
2002
UNESCO, "Teaching and learning for a sustainable future". Prepared for
UNESCO by Griffith University, Australia, Place de Fontenoy, 75352
Paris 07 SP, France, 2002b
UNESCO, "Environment and Society: Education and Public Awareness for
Sustainability". Background. Paper presented at the “UNESCO
International Conference”. Thessalonica. 1997
UNESCO The Final Report: International Conference on Environmental
Education, Tbilisi, 1978
UNESCO, "The Belgrade Charter", 1976
Wallerstein Ι. "Για να καταλάβουµε τον κόσµο µας. Εισαγωγή στην
ανάλυση κοσµοσυστηµάτων", Θύραθεν Αθήνα: (2009).
Watson, K., "Forty years of education and development: from optimism to
uncertainty". Educational Review 40 (2), 137–174. 1988
World Commission on Environment and Development (WCED). "Our
Common Future", Oxford University Press, Oxford, (1987)
Wilkinson R. & Pickett K., "The Spirit Level: Why Equality is Better for
Everyone". Penguin, 2010
Willis K., "Theories and Practices of Development, Taylor & Francis eLibrary, 2005

