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∆. Ρόκος, Οµότιµος Καθηγητής Ε.Μ.Π.
∆.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη»
Μετσόβιο Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.∆.Ε.) του Ε.Μ.Π.
1. Μπορούµε σήµερα να ελπίσουµε σε µια ενδογενή και αποκεντρωµένη παραγωγική
ανασυγκρότηση της πατρίδας µας χωρίς αρχές, υπεύθυνο και τεκµηριωµένο στρατηγικό
σχεδιασµό Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης, αλλά και «µετρηµένες» ριζικές και πολλές φορές
επώδυνες συλλογικές ανατροπές και δράσεις;
• Από ποιον; • από πολιτικούς οι οποίοι στην πλειοψηφία τους υπέστειλαν την σηµαία της
εθνικής αξιοπρέπειας, κυριαρχίας και ανεξαρτησίας και χωρίς καµιά
τεκµηρίωση και αυτοκριτική «ισοδυναµούν» την ανθρωπιστική καταστροφή
στην οποία οδήγησε η πολιτική τους µε την ανάγκη πλήρους εφαρµογής,
ηλίθιων, αντιεπιστηµονικών και φανερά λαθεµένων «προαπαιτούµενων»;
• από πανοµοιότυπα, αποϊδεολογικοποιηµένα, νεοφιλελεύθερα εν πολλοίς και εν
τούτοις πάντα ενδο- και αλληλοσπαρασσόµενα κόµµατα τα οποία κατείχαν,
κατέχουν ή διεκδικούν µια κολοβή και δοτή στην πράξη εξουσία και έδωσαν και
δίνουν σηµεία γραφής τους µε την άτεγκτη και αδιοπραγµάτευτη «καθαρότητα»
των «αρχών» και «αξιών» τους που τα εµποδίζει να διαβουλευθούν και να
συµφωνήσουν έστω και σε ελάσσονες κοινούς τόπους;
• από βουλευτές οι οποίοι συνηθέστατα πολιτεύονται µέσα από ατέρµονες,
άχαρες, απωθητικές, αδιέξοδες και κακόγουστες τηλεµαχίες και δρουν οι
περισσότεροι παζαρεύοντας, ονειρευόµενοι και προετοιµάζοντας την
επανεκλογή τους και µε την ανταποδοτική βοήθεια κάθε διαπλεκόµενου
κέντρου εξουσίας;
• από κοµµατικά συνδικάτα χωρίς κοινωνικές αναφορές, αναιµικά, αναξιόπιστα,
χειραγωγούµενα κι αναποτελεσµατικά;
• από τοπική αυτοδιοίκηση παράρτηµα κοµµάτων και εφαλτήριο συνήθως για
πολιτική ανέλιξη φιλόδοξων πολιτευτών;
• Με ποιους; • µε αδιάφορους, κλεισµένους στον εαυτό τους, απογοητευµένους,
καθηµαγµένους, παθητικούς, αποσυρµένους και καταθλιπτικούς πολίτες, αλλά
και τους πρώην και νυν και αεί οπαδούς παλιών και νέων «σωτήρων» και
πιστούς χειροκροτητές, που χωρίς ίχνος αυτοκριτικής θα προσδοκούν πάντα
«την καλή»;
• µε αναίτια (και αδικαιολόγητα τις περισσότερες φορές) αντιµαχόµενων και
απόλυτα ασύµβατων «φραστικά» ορθοδοξιών συλλογικότητες;
• µε τους γνωστούς υπερκινητικούς «διανοούµενους» παντός καιρού οι οποίοι
ανενδοίαστα διαθέτουν προς κατανάλωση την αυθεντία τους σε κάθε συστηµική
ή ανερχόµενη ριζοσπαστική «εξουσία»;
• µε τους πάντα διορατικούς επαγγελµατίες «εθελοντές» των κυβερνητικών µη
κυβερνητικών και δήθεν µη κερδοσκοπικών οργανώσεων;
• µε την στοχευµένη (και πολλά πάντα υποσχόµενη ανταποδοτικά) υποκριτική και
αναξιοπρεπή «φιλανθρωπική» δράση µελών των µεγάλων «οικογενειών» και
την ψευδεπίγραφη «εταιρική κοινωνική ευθύνη» των κρατικοδίαιτων
επιχειρήσεων και των φορο και εισφορο φυγάδων παντός τύπου;
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• Πώς;

• µε την πολιτική και τους πολιτικούς απαξιωµένους και συρόµενους, (αν και
είναι «ορκισµένοι εχθροί του», αλλά για λόγους «ρεαλισµού») στο άρµα του
νεοφιλελευθερισµού και της πολυδιάστατης υποτέλειας στο χρηµατοπιστωτικό
σύστηµα και πάντα για τη «σωτηρία» της πατρίδας;
• µε την κοινωνία καθηµαγµένη και εξοντωµένη µε µια τέτοια «ολική»
ανθρωπιστική κρίση και καταστροφή;
• µε τη µέση κοινωνική συνείδηση βυθισµένη στο χυλό της ελέω Μ.Μ.Ε. κυρίως
περιρέουσας ολικής πολιτισµικής υποβάθµισης;
• µε τον «πολιτισµό» (κυρίως µέσω των διαπλεκόµενων Μ.Μ.Ε.) απόλυτα
εµπορευµατοποιηµένο, ισοπεδωµένο στο χαµηλότερο δυνατό σηµείο,
εκµαυλιστικό και αλλοτριωτικό;
• µε τους ανθρώπους και το φυσικό και χτισµένο περιβάλλον όπου γης σε
θανάσιµο κίνδυνο από τις επεµβατικές πολιτικές διασφάλισης των στρατηγικών
συµφερόντων των υπερδυνάµεων και της κερδοφορίας των πολυεθνικών
κολοσσών;
• µε τις στρατιές οικονοµικών µεταναστών και πολιτικών προσφύγων από τα
θέρετρα των αντιφατικών γεωπολιτικών ασκήσεων και παιγνίων εξουσίας και
ανταγωνισµού των υπερδυνάµεων και των εκάστοτε περιφερειακών
τοποτηρητών τους;
• µε την τεχνική/τεχνολογία στοχευµένη να λεηλατεί τα φυσικά και ανθρώπινα
διαθέσιµα του πλανήτη και τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώµατα όπου γης;
• µε εκείνους τους µικρόψυχους πανεπιστηµιακούς οι οποίοι αφού ωφελήθηκαν
απ’ τις µεταβατικές διατάξεις του, όχι µόνο δεν υπερασπίστηκαν και δεν
αξιοποίησαν
τις
επαναστατικές
δηµοκρατικές,
αξιοκρατικές
και
αυτοδιαχειριστικές πρόνοιες του Νόµου Πλαισίου 1268/82 για τα Πανεπιστήµια,
για να αντικρούσουν µε το έργο και το παράδειγµά τους την νεοφιλελεύθερη
επιδροµή στους ναούς της έρευνας, της ελεύθερης διακίνησης ιδεών και της
κριτικής σκέψης, αλλά συνήργησαν στην κατασυκοφάντησή τους ως «άντρων»
διαφθοράς, διαπλοκής και αναρχίας από τους υπάιτιους της γενικευµένης
απαξίας της πατρίδας µας;
• µε νεοφιλελεύθερα, συνεχώς υποχρηµατοδοτούµενα, ιδιωτικοποιούµενα και
εµπορευµατοποιούµενα Πανεπιστήµια, ταγµένα να εγχαράσσουν την άρχουσα
ιδεολογία και τα αγοραία ήθη της στη νέα γενιά µας σε αγαστή ανταγωνιστική
σύµπνοια µε τα καταιγιστικά ενισχυόµενα «ισότιµα» ιδιωτικά δήθεν
πανεπιστήµια;

2. Και µπορεί να υπάρξει ενδογενής και αποκεντρωµένη, παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας ερήµην της ολοκληρωµένης της ανασυγκρότησης;

σε

•
•
•
•
•
•

πολιτικό
πολιτισµικό
κοινωνικό
οικονοµικό
τεχνικό /τεχνολογικό και
περιβαλλοντικό
επίπεδο ;
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χωρίς να γίνουν πρωταγωνιστές της ζωής τους:

οι

•
•
•
•
•

ενεργοί,
υπεύθυνοι,
µορφωµένοι,
ολόπλευρα και αξιόπιστα
ενηµερωµένοι και
συνειδητοί

πολίτες ως

•
•
•
•
•

εργαζόµενοι
επιστήµονες
παραγωγοί
δηµιουργοί και
επαγγελµατίες;

3. Και είναι δυνατή αυτή η ολοκληρωµένη ανασυγκρότηση χωρίς ένα καινούργιο
εµπνευστικό και αξιόπιστο όραµα;
• που να λεει την πραγµατική αλήθεια προς όλες τις κατευθύνσεις χωρίς ψιµυθιώσεις και
µισόλογα;
• που να µην τάζει σε όλους λαγούς µε πετραχήλια ενώ στην πράξη θα εγγυάται µόνο αντί
πάσης, ακόµα και καταστροφικής, θυσίας των πολλών, την διασφάλιση των συµφερόντων του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, των διαπλεκόµενων Μ.Μ.Ε. και των φορο- και
εισφοροφυγάδων;
• που να µην κανοναρχείται από αποτυχηµένους πρώην, ή φιλόδοξους και µαταιόδοξους νέους
«σωτήρες» που δεν αντιλαµβάνονται µε διεπιστηµονικό και ολοκληρωµένο τρόπο τη σηµασία,
την ανάγκη και την αξία της συστηµατικής δηµιουργίας και ενηµέρωσης των απαραίτητων
πληροφοριακών υποδοµών ακριβών και αξιόπιστων µετρητικών και ποιοτικών στοιχείων τα
οποία συγκροτούν την πολυδιάστατη «πραγµατική» φυσική και κοινωνικοοικονοµική
πραγµατικότητα, την οποία όµως, χωρίς να την ξέρουν, «µαγικά» υπόσχονται να την αλλάξουν
προς ένα «άδηλο» αξιολογικά «καλύτερο» µέλλον;
• που να µην εξαντλείται στη θεοποίηση µιας περισσότερο ή λιγότερο παραπλανητικής και
πάντα ζηµιογόνου για τους πολλούς «εξόδου στις αγορές»;
• που να µην αγωνίζεται για ένα δολοφονικό για τους πολίτες και το περιβάλλον παντοτινό αλλά
«βιώσιµο» δηµόσιο χρέος;
• που να µην αποκαθηλώνει τη συνθήκη του Μάαστριχτ, τη συµφωνία της Μπολόνια για τον
ενιαίο νεοφιλελεύθερο πανεπιστηµιακό χώρο στην Ευρώπη, το ∆ουβλίνο ΙΙ, τα Σύµφωνα
σταθερότητας (λέγε µε θανατερής λιτότητας) και (ανύπαρκτης) ανάπτυξης, «βιώσιµης» ή
«αειφόρου» για τους έχοντες και κατέχοντες µόνο (από το 1992 ως σήµερα) και «πράσινης»
και «έξυπνης» µέχρι το 2020 σύµφωνα µε την νέα δεκαετή στρατηγική της (µέχρι σήµερα
τουλάχιστον) νεοφιλελεύθερης και καθόλου αλληλέγγυας και «ολοκληρωµένης» και µε
κοινωνική συνοχή Ευρωπαϊκής Ένωσης;
• χωρίς, µ’ άλλα λόγια, σε επίπεδο θεωρίας, πράξης και αξιόπιστου παραδείγµατος, το άνοιγµα
ενός δύσκολου και γοητευτικού εναλλακτικού δρόµου ολικής ανατροπής, προς µια άξια να
βιωθεί απ’ όλους τους πολίτες σε πλανητικό, υπερεθνικό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο και ανεξάρτητα από χρώµα, φυλή, φύλο, θρησκεία και κοσµοθεωρία
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,
µε ειρήνη, δηµοκρατία, ελευθερία, αξιοπρέπεια, αξιοκρατία, διακαιοσύνη, ήθος, ίσες ευκαιρίες
και κοινωνική αλληλεγγύη;
Μιας καινούργιας δηλαδή «καλύτερης» ισορροπίας ανθρώπινων, κοινωνικών και
παραγωγικών σχέσεων και συστηµάτων χρήσεων γης, απασχόλησης, παραγωγής, διανοµής και
κατανάλωσης, όπως αυτή θα διαµορφώνεται στις κάθε φορά συνθήκες µαχητικής συνύπαρξης:
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•
•
•

των αρχών και επιλογών των δυνάµεων που θα βρίσκονται στην δηµοκρατική κυβέρνηση
µε τη µέση κοινωνική συνείδηση που δεν θα διαπλάθεται απ’ τα διαπλεκόµενα ΜΜΕ και
τους πολυδιάστατα αµοιβόµενους θεράποντές τους, και τη
δυναµική µιας αναγεννηµένης κοινωνίας µε θεµέλιο την δηµόσια παιδεία ως µόρφωση και
πολιτισµό, κοινωνικό αγαθό και δικαίωµα για κάθε πολίτη στον οποίο και θα υπαγορεύει
πειστικά και τις δικές του υποχρεώσεις για µια δηµοκρατική κοινωνία;

4. Με ποιες προϋποθέσεις στην κατεύθυνση αυτή µπορεί να ανοίξει ο δρόµος για µια
αξιόπιστη αλλαγή;
Θα µπορούσε να υποστηριχθεί µεταξύ άλλων:
• µε µια δηµόσια, ανοιχτή, δηµοκρατική παιδεία ως µόρφωση και πολιτισµό για κάθε πολίτη και
εργαζόµενο που θα µπορεί, θα θέλει, και θα υπερασπίζεται αξιοκρατικά και δεµένα, µε τις
ανάγκες των ανθρώπων, της κοινωνίας και της χώρας, δηµόσια πανεπιστήµια, σχολεία και
νοσοκοµεία,
• µε ελεύθερη, αλλά και µε στοχευµένη στην κατεύθυνση του ήθους και των αξιών της
Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης πανεπιστηµιακή έρευνα και τεχνολογία, στο πλαίσιο αξιόπιστων
και πραγµατικά διεπιστηµονικών προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών,
• µε τη συστηµατική, ανυπόκριτη, ανοιχτή, ειλικρινή διαβούλευση των κοινωνικών δυνάµεων από
τα κάτω για όλα τα µεγάλα αλλά και τα καθηµερινά προβλήµατα των ανθρώπων,
• µε ενότητα στη δράση και µε σεβασµό στις διαφορετικότητες και τις διαφορές,
• µε προστατευόµενα τα θεµέλια των Επάλληλων Συνθέσεων στις οποίες θα καταλήγουν οι
συστηµατικές και συντονισµένες διαβουλεύσεις,
• µε σεβασµό στις συµφωνίες, µε δηµιουργική διερεύνηση των τυχόν διαφωνιών και των αιτιών
τους και µε διάθεση υπέρβασης των αναιτιολόγητων εµµονών κάθε πλευράς,
• µε την επιτέλους ολοκλήρωση των εργασιών του Εθνικού Αναπτυξιακού Κτηµατολογίου, το
οποίο θα αποτελεί και µε αξιοποίηση των τεχνολογιών αιχµής της φωτοερµηνείας, της
τηλεπισκόπησης και των ψηφιακών επεξεργασιών εικόνων υψηλής ευκρίνειας την ασφαλή,
αξιόπιστη και ολοκληρωµένη υποδοµή ποιοτικών και µετρητικών πληροφοριών για τη γη, τις
ανθρωπογενείς δραστηριότητες και επεµβάσεις και το περιβάλλον, µ’ άλλα λόγια, για τις
Ολοκληρωµένες Αποδόσεις των στοιχείων που συγκροτούν την πραγµατική φυσική και
κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα της πατρίδας µας και θα αποτελούν τη βάση για τον
Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασµό της Ολοκληρωµένης της Ανάπτυξης,
• µε
την
ανάπτυξη και
λειτουργία
ελεύθερων,
ανεξάρτητων,
αχειραγώγητων,
αυτοδιαχειριζόµενων, συνεταιριστικών, παραγωγικών και δηµιουργικών συλλογικοτήτων, που
να στηρίζονται στις δικές τους και µόνο δυνάµεις, που να αναλαµβάνουν τις ευθύνες τους και να
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους,
• µε τη ριζική αµφισβήτηση και απόρριψη των κατεστηµένων, καταιγιστικά προβαλλόµενων και
εκµαυλιστικά επιβαλλόµενων, στάσεων, συµπεριφορών, διαδικασιών και καταναλωτικών
«ευκολιών» του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος,
• µε το χτίσιµο νέων ανθρώπινων, κοινωνικών και παραγωγικών σχέσεων που να είναι πειστικά
«καλύτερες» απ’ όσες επαγγέλθηκαν ή επαγγέλονται, εφαρµόσθηκαν ή επιβλήθηκαν µέχρι
σήµερα, από τους κάθε φύσης εξουσιαστές ή «σωτήρες»,
• µε τον δύσκολο αλλά αποτελεσµατικό πολιτικό συντονισµό των εναλλακτικών συλλογικών
πρωτοβουλιών και δράσεων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
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5. Υπάρχουν πειστικά παραδείγµατα του καθόλου ουτοπικού αυτού δρόµου προς µια
Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη;
Η θεωρία, η πράξη και τα παραδείγµατα του Μοντραγκόν, της Μαριναλέντα, της Ανάβρας, των
αυτόνοµων εναλλακτικών κοινωνικών, δηµιουργικών και αυτοδιαχειριζόµενων παραγωγικών
συλλογικών συνεταιριστικών πρωτοβουλιών, δοµών και δράσεων που φυτρώνουν από τα κάτω,
ζουν και αποδίδουν σ’ όλη την Ελλάδα και οι Ολοκληρωµένοι Αναδασµοί στο κέντρο και την
περιφέρεια, ανοίγουν το δύσκολο δρόµο της ριζικής αλλαγής που αποφασίζουν να πάρουν οι
ενεργοί, υπεύθυνοι, µορφωµένοι και συνειδητοί πολίτες. Οι Ολοκληρωµένες Αποδόσεις των
στοιχείων που συγκροτούν την συγκεκριµένη φυσική και κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα
κάθε περιοχής θα θεµελιώνουν την Ολοκληρωµένη της Ανάπτυξη µε αξιοποίηση των πραγµατικών
δυνάµεων και δυνατοτήτων των φυσικών και ανθρώπινων διαθεσίµων κάθε περιφέρειας από αυτές
τις αυτόνοµες νέες διεπιστηµονικές συνεταιριστικές εναλλακτικές παραγωγικές συλλογικότητες
που θα αµφισβητούν µε φαντασία και πολλή δουλειά πειστικά και αποτελεσµατικά τις
κατεστηµένες διασπαθίσεις πολύτιµων δηµοσίων πόρων, µέσα από τα αιώνια προγράµµατα
ψευδοκαταρτίσεων και επαναψευδοκαταρτίσεων (µε τα οποία οι συστηµικές κατεστηµένες
κοµµατικές δυνάµεις επιχειρούσαν και επιχειρούν να αποφορτίζουν κατά το δοκούν περιστασιακά
τους αριθµούς των τεράστιων ποσοστών ανεργίας και ειδικότερα της ανεργίας των νέων, µε τη
σύµφωνη γνώµη αλλά και πράξη πολλές φορές, των κατά τα άλλα καταγγελλόντων τις
µνηµονιακού ήθους «µεταρρυθµίσεις»).

Επιµύθιο
Έχουµε υποστηρίξει και επανειληµµένα τεκµηριώσει ότι :
Θεωρία χωρίς Πράξη = 0
Πράξη χωρίς Θεωρία = 0 και
Θεωρία και Πράξη χωρίς Πειστικό Παράδειγµα = 0
Τα πειστικά παραδείγµατα των µε ήθος, δηµιουργικότητα, φαντασία, αυτοπεποίθηση,
διεπιστηµονική θεµελίωση (που θα αγκαλιάζει και την παραδοσιακή αυτόχθονη σοφία) και µε
πολλή δουλειά ελεύθερων και αποφασισµένων συλλογικοτήτων, θα πολλαπλασιάζουν την
κοινωνική δυναµική, θα διαπλάθουν νέες συνειδήσεις και θα αναδεικνύουν και θα στηρίζουν
αξιόπιστες δηµοκρατικές κυβερνήσεις στον όµορφο δρόµο της πραγµατικής αλλαγής.

Αναφορές
http://drokos.webnode.gr/
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