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Περίληψη
Έχουµε ορίσει ως Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη “την ταυτόχρονα και διαχρονικά οικονοµική,
κοινωνική, πολιτική, πολιτισµική και κατάλληλη τεχνική/τεχνολογική ανάπτυξη, η οποία θα
τελείται σε διαλεκτική αρµονία και µε σεβασµό στον Άνθρωπο, όπως αυτός και οι
συλλογικότητές του εντάσσονται ειρηνικά, παραγωγικά και δηµιουργικά στο φυσικό και
πολιτισµικό τους περιβάλλον, ως αναπόσπαστο µέρος τους και όχι ως κυρίαρχοι, ιδιοκτήτες,
«επενδυτές» και εκµεταλλευτές τους”. (Ρόκος 2003, 2005).
Μέσα απ’την ερευνητική µας δουλειά τα τελευταία πενήντα χρόνια ως πανεπιστηµιακών
δασκάλων και πολιτών τεκµηριώθηκαν οι αρχές, οι αξίες, οι µέθοδοι, οι διαδικασίες και ο
δρόµος της πράξης για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη, για µιαν ανάπτυξη δηλαδή που να
εξασφαλίζει µια αξιοβίωτη ζωή για κάθε άνθρωπο, όπου γης, ανεξάρτητα από τη φυλή, το
χρώµα, το φύλο, το θρήσκευµα, την κοσµοθεωρία και τις πεποιθήσεις του.
Έτσι λοιπόν είναι φανερό, ότι Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη δεν υπήρξε ποτέ στην ανθρώπινη
ιστορία, ούτε βέβαια υπάρχει σήµερα, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Ευρώπη, ούτε στον
κόσµο, γιατί ιδιαίτερα σήµερα στις συνθήκες κυριαρχίας της νεοφιλελεύθερης
παγκοσµιοποίησης και της απόλυτης ασυδοσίας των χρηµατοπιστωτικών κυρίως αγορών, οι
αρχές και οι αξίες της, που συνεπάγονται ειρήνη, ελευθερία, κοινωνική αλληλεγγύη και
τουλάχιστον πολιτική, οικονοµική και κοινωνική ισονοµία και δηµοκρατία, βρίσκονται στα
αζήτητα, τόσο από τους επαγγελµατίες της πολιτικής και τις πολιτικές δυνάµεις που
κατέχουν, πρακτορεύουν ή διεκδικούν µια κολοβή και δοτή από τις αγορές εξουσία, όσο και
από εκείνους τους πολίτες οι οποίοι εύκολα χειραγωγούνται ή/και εκµαυλίζονται,
παραιτούµενοι των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεών τους.
Η «ανάπτυξη» για τους πρώτους, ιδιαίτερα στις σηµερινές συνθήκες στις οποίες η χρόνια
πολυδιάστατη κρίση αποκτά χαρακτηριστικά ανθρωπιστικής καταστροφής περιορίζεται στην
αντί πάσης θυσίας µεγιστοποίηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου, µε λύσεις επιστηµονικά
και διεπιστηµονικά ηλίθιες, ιδεολογικά µονοδιάστατες και µηχανιστικές, αποκλειστικά
εγκιβωτισµένες στη θεολογία µιας δηµοσιονοµικής πειθαρχίας µε αδιαπέραστες παρωπίδες
δολοφονικής λιτότητας για τους πολλούς και ανεξέλεγκτου, πριµοδοτούµενου και
διασφαλισµένου υπερπλουτισµού για τους λίγους. Για τους λίγους που πάντα ευνοούνται,
ωφελούνται νοµότυπα αλλά όχι ηθικά, διαφθείρουν συνειδήσεις, φοροδιαφεύγουν,
εισφοροδιαφεύγουν, απαιτούν και επιβάλλουν τις µέγιστες δυνατές µειώσεις του εργασιακού
κόστους αλλά και ασύλληπτης φαντασίας κίνητρα και απαλλαγές για τους ίδιους, για να
«επενδύσουν» και να δηµιουργήσουν έτσι «νέες θέσεις εργασίας» ειλώτων, χωρίς κανένα
στην πράξη ατοµικό, ανθρώπινο, κοινωνικό και εργασιακό δικαίωµα.
Ο παράδεισος µε αυτές τις λύσεις θα είναι – λένε – µια «βιώσιµη» ή «αειφόρος»
(sustainable/διατηρήσιµη για τους έχοντες και κατέχοντες όµως µόνο στην πράξη) ή πράσινη
ή έξυπνη «ανάπτυξη» (Ρόκος 2005, 2011), στην οποία θα ευηµερούν µε βάση το
Στο κείµενο αυτό βασίστηκε η εναρκτήρια οµιλία στο οµότιτλο 7ο ∆ιεπιστηµονικό ∆ιαπανεπιστηµιακό
Συνέδριο του Ε.Μ.Π και του ΜΕ.Κ.∆.Ε του Ε.Μ.Π που έγινε στο ΜΕ.Κ.∆.Ε του Ε.Μ.Π στο Μέτσοβο
από 12 έως 15 Σεπτεµβρίου 2013.
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«Ευαγγέλιο» του Μάαστριχ, ως φως στην άκρη ενός διαρκώς επεκτεινόµενου τούνελ, οι
αριθµοί/στόχοι (π.χ. 3% έλλειµµα και σήµερα 120% του ΑΕΠ δηµόσιο χρέος), κι αυτό,
ερήµην των αναπόδραστων, εντεινόµενων εγκληµατικών επιπτώσεων των αυτορρυθµίσεων
των ασύδοτων αγορών, στους ανθρώπους, τις κοινωνίες, τον πολιτισµό, την πολιτική και το
“ολικό” πλανητικό περιβάλλον. (U.N.D.P. 2000, 2003, 2004).
Οι πολυδιάστατες συνέπειες µιας προαναγγελθείσας, πολύ πριν το ξέσπασµά της, αλλά
νοµοτελειακά επερχόµενης και ορατής τουλάχιστον από το 1992 στην Ευρώπη, µε τη
συνθήκη του Μάαστριχτ, συνιστώσας της “ολικής” οικονοµικής, κοινωνικής, πολιτικής και
το κυριότερο πολιτισµικής, πλανητικής και όχι αποκλειστικά Ελληνικής καπιταλιστικής
κρίσης, µας δίδαξαν αρκετά και ελπίζουµε να γίνουµε σοφότεροι για τις διαχρονικές αιτίες
της και για το ποιοι, πόσο και γιατί ευθύνονται και/ή ευθυνόµαστε για όσα δεινά µας
συνέβησαν, συµβαίνουν και θα συµβούν στα χρόνια που έρχονται.
Στην εργασία αυτή συνεχίζουµε την προσπάθεια αναλυτικής κριτικής διερεύνησης των αιτιών
και των ευθυνών για τις εξελίξεις αυτές, κάτω από το συγκεκριµένο παραγωγικό,
καταναλωτικό και αναπτυξιακό µοντέλο, αλλά και τις νοµοτελειακά προδιαγραφόµενες
προοπτικές για τον Άνθρωπο ως πρόσωπο, πολίτη, εργαζόµενο, παραγωγό και δηµιουργό και
τις ανθρώπινες κοινωνίες, τη φύση και τον πολιτισµό, αν δεν υπάρξει µια ριζική εξέγερση και
επανάσταση των συνειδήσεων κι ένας αξιόπιστος, ειρηνικός και δηµοκρατικός εναλλακτικός
δρόµος για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη στις πατρίδες και στον κόσµο, µε πρωταγωνιστές
τους υπεύθυνους ενεργούς και µορφωµένους πολίτες, επιστήµονες, εργαζόµενους και
δηµιουργούς και τις ελεύθερες, αχειραγώγητες, ακαθοδήγητες και δηµιουργικές
συλλογικότητές τους.
Στην κατεύθυνση αυτή διατυπώνονται και τεκµηριώνονται προτάσεις, µέτρα και δράσεις για
µια ουσιαστική συζήτηση που θα έπρεπε να έχει αρχίσει από καιρό και να οδηγεί µε
δηµοκρατία και ασφάλεια σε µια καλύτερη ζωή σ’ ένα ειρηνικό και καλύτερο κόσµο.
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στις θεµελιώδεις προϋποθέσεις για µια τέτοια πορεία που είναι:
• η ριζική, ολική και απόλυτα τεκµηριωµένη αµφισβήτηση του χυδαίου
νεοφιλελεύθερου υποδείγµατος της κυριαρχίας των αγορών και του διεφθαρµένου
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος,
• το ασφαλές χτίσιµο σε πλανητικό, περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο µιας νέας
κοινωνίας ελευθερίας, ισότητας και δικαιοσύνης, στην οποία, το οργανικό πάντρεµα
της θεωρίας µε την πράξη και το πειστικό παράδειγµά τους στο πλαίσιο των αξιών,
των αρχών, των επιλογών και του ήθους των νέων ανθρώπινων, κοινωνικών και
παραγωγικών σχέσεων και των συστηµάτων χρήσεων γης, παραγωγής, διανοµής,
απασχόλησης και κατανάλωσης που συνεπάγεται η Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη, θα
δικαιώνει κάθε σχετική προσπάθειά µας και
• ο θεµελιακός ρόλος της δηµόσιας παιδείας ως µόρφωσης και πολιτισµού, καθώς και
της βασικής και της εφαρµοσµένης έρευνας και της τεχνολογίας, ως ανεκτίµητων και
µη αγοραίων ανθρώπινων, κοινωνικών και πολιτικών αγαθών και δικαιωµάτων για
κάθε πολίτη.

Εισαγωγή
Έχουµε ορίσει ως Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη “την ταυτόχρονα και διαχρονικά σε πλανητικό,
υπερεθνικό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο οικονοµική, κοινωνική, πολιτική,
πολιτισµική και κατάλληλη τεχνική/τεχνολογική ανάπτυξη, η οποία θα τελείται σε διαλεκτική
αρµονία και µε σεβασµό στον Άνθρωπο και τις προαιώνιες ευγενείς αξίες του, όπως αυτός
και οι συλλογικότητές του εντάσσονται ειρηνικά, παραγωγικά και δηµιουργικά στο φυσικό
και πολιτισµικό τους περιβάλλον, ως αναπόσπαστο µέρος τους και όχι ως κυρίαρχοι,
ιδιοκτήτες, «επενδυτές» και εκµεταλλευτές τους”. (Ρόκος 2003, 2005).
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Με κείµενά µου έρευνας και διδασκαλίας από το 1963, µε συλλογικές διεπιστηµονικές
εργασίες µεταπτυχιακών φοιτητών από την ίδρυση και λειτουργία του ∆.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π.
“Περιβάλλον και Ανάπτυξη” και µε εισηγήσεις πολλών συναδέλφων στα έξι από το 1995
∆ιεπιστηµονικά και ∆ιαπανεπιστηµιακά Συνέδρια του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του
Ε.Μ.Π., στο πλαίσιο του θεσµού των ανά τριετία Συνεδρίων τους µε θέµα “Το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο για το Μέτσοβο. Επιστρέφοντας ένα µέρος του χρέους στην πατρίδα
των Ιδρυτών και µεγάλων Ευεργετών του”, τεκµηριώθηκαν οι αρχές, οι αξίες, οι µέθοδοι, οι
διαδικασίες και ο δρόµος της πράξης για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη, για µιαν ανάπτυξη
δηλαδή Αξιοβίωτη για κάθε πολίτη, όπου γης, ανεξάρτητα από τη φυλή, το χρώµα, το φύλο,
το θρήσκευµα, την κοσµοθεωρία και τις πεποιθήσεις του.
Η συντριπτική όµως πλειοψηφία των πολιτικών κοµµάτων, συστηµικών και αντισυστηµικών,
των πάσης φύσεως αναλυτών και δηµοσιολογούντων, των διαπλεκόµενων προπαγανδιστικών
Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, των όσων µονοδιάστατων πανεπιστηµιακών
και διανοούµενων, αλλά και των πολιτών στη χώρα µας, στην Ευρώπη και στον κόσµο,
θεωρούσαν και θεωρούν την «ανάπτυξη» ως αποκλειστικά και µόνο οικονοµική και έτσι
είδαν την κρίση από το ξέσπασµά της αλλά και τη βλέπουν µέχρι σήµερα, ως αποκλειστικά ή
κυριότατα οικονοµική, χρηµατοπιστωτική, δηµοσιονοµική και επιχείρησαν και επιχειρούν να
την κατανοήσουν, να την εξηγήσουν και να την αντιµετωπίσουν στο «πεδίο» της µηχανιστικά
και αµήχανα, µε τα αντίστοιχα µονοδιάστατα εργαλεία, µεθοδολογίες, µέσα, δράσεις και
«λύσεις».
Αγνόησαν έτσι, αλλά και εξακολουθητικά αγνοούν, συνειδητά ή ασυνείδητα, τις
πολυδιάστατες σχέσεις, αλληλεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις του οικονοµικού µε το
κοινωνικό, το πολιτικό, το πολιτισµικό, το τεχνικό/τεχνολογικό και το ευρύτερο “ολικό”
περιβάλλον µέσα στο οποίο η κρίση γεννήθηκε, εξελίχθηκε, βάθυνε, επεκτάθηκε και
πολλαπλασιάστηκε και οι κρατούσες δήθεν διαφορετικές κοσµοθεωρητικά, ιδεολογικά και
πρακτικά λύσεις που προκρίνουν από τη σκοπιά τους προτείνουν και/ή εφαρµόζουν,
περιορίζονται σε απλοϊκές, ή/και λαθεµένες εκ γενετής οικονοµικές πολιτικές,
υπαγορευόµενες και/ή επιβαλλόµενες από υπερεθνικά κέντρα εξουσίας, οι οποίες, εκτός από
ατελέσφορες, εκτός τόπου και χρόνου, άστοχες, «µερικές», ευκαιριακές και αποσπασµατικές,
αποδείχθηκε και αποδεικνύεται καθηµερινά ότι είναι τελικά καταστροφικές για τον άνθρωπο,
την κοινωνία, τον πολιτισµό και τη φύση.
Τη συγκεκριµένη αυτή “πραγµατική” πραγµατικότητα βιώνουµε σήµερα οδυνηρά όχι µόνο
στην Ελλάδα και τις φτωχές χώρες του νότου, αλλά και στον εντός πλέον των τειχών των
πλούσιων «αναπτυγµένων» κρατών «τρίτο κόσµο», των όλο και περισσότερων αστέγων,
ανέργων, µεταναστών και των όλο και περισσότερο κάτω από το όριο φτώχειας διαβιούντων
πολιτών τους.
Έτσι, ο στόχος της πολυπόθητης «επερχόµενης οικονοµικής ανάπτυξης», ως κερασάκι στην
τούρτα των προαπαιτουµένων της, δηλαδή της «σταθερότητας», της δολοφονικής οριζόντιας
λιτότητας και µιας φαύλης από φαύλους σχεδιαζόµενης και υλοποιούµενης «δηµοσιονοµικής
εξυγίανσης», δεν επιτυγχάνεται και δεν πρόκειται ποτέ να επιτευχθεί µε τις αξίες, τα υλικά,
τα δόγµατα, τις συνταγές, τα µέσα, τις διαδικασίες και τους ταγούς του παλιού κόσµου που
αναπόδραστα αυτοκαταστρέφεται, µετρώντας, υπολογίζοντας και προσδοκώντας, κυνικά, τα
-όπως νοµίζει- κέρδη του, την ανάσταση και την επιβίωσή του.
Με βάση τα παραπάνω, είναι λοιπόν φανερό ότι Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη δεν υπήρξε ποτέ,
ούτε βέβαια υπάρχει σήµερα, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Ευρώπη, ούτε στον κόσµο, γιατί
στις συνθήκες κυριαρχίας της νεοφιλελεύθερης παγκοσµιοποίησης και της απόλυτης
ασυδοσίας των χρηµατοπιστωτικών κυρίως αγορών, οι αρχές και οι αξίες της
Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης, που συνεπάγονται ειρήνη, κοινωνική αλληλεγγύη και
τουλάχιστον πολιτική, οικονοµική και κοινωνική ισονοµία και δηµοκρατία, βρίσκονται στα
αζήτητα, τόσο από τους επαγγελµατίες της πολιτικής και τις πολιτικές δυνάµεις που κατέχουν
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ή διεκδικούν µια κολοβή και δοτή από τις αγορές εξουσία, όσο και από εκείνους τους πολίτες
που, χωρίς παιδεία ως µόρφωση και πολιτισµό και αντιστάσεις, εύκολα χειραγωγούνται ή/και
εκµαυλίζονται από καταιγιστικά προβαλλόµενες, διαφηµιζόµενες και επιβαλλόµενες εν
πολλοίς από τα κυβερνητικά και τα συστηµικά διαπλεκόµενα ΜΜΕ, σωτηριακές δήθεν, αλλά
στη θεωρία και την πράξη ολικά καταστροφικές, για τους ανθρώπους, το “ολικό” περιβάλλον,
τις πατρίδες και τον πλανήτη, λύσεις.
Λύσεις ιδεοληπτικά µονοδιάστατες, µηχανιστικές, εγκιβωτισµένες στη θεολογία µιας
δηµοσιονοµικής πειθαρχίας µε αδιαπέραστες παρωπίδες δολοφονικής λιτότητας για τους
πολλούς και ανεξέλεγκτης, πριµοδοτούµενης και διασφαλισµένης αύξησης της κερδοφορίας
για τους λίγους. Για τους λίγους που πάντα φοροδιαφεύγουν, εισφοροδιαφεύγουν, απαιτούν
και επιβάλλουν τις µέγιστες δυνατές µειώσεις του εργασιακού κόστους αλλά και ασύλληπτης
φαντασίας κίνητρα και απαλλαγές για τους ίδιους, για να «επενδύσουν» και να
δηµιουργήσουν έτσι «νέες θέσεις εργασίας» ειλώτων, χωρίς κανένα στην πράξη ατοµικό,
ανθρώπινο, κοινωνικό και εργασιακό δικαίωµα.
Ο παράδεισος µε αυτές τις λύσεις θα είναι – λένε – µια «βιώσιµη» ή «αειφόρος»
(sustainable/διατηρήσιµη για τους έχοντες και κατέχοντες όµως µόνο στην πράξη)
«ανάπτυξη» (Ρόκος 2005, 2011), στην οποία θα ευηµερούν, ως φως στην άκρη ενός διαρκώς
επεκτεινόµενου τούνελ, οι αριθµοί/στόχοι (π.χ. 3% Έλλειµµα και σήµερα 120% του ΑΕΠ
∆ηµόσιο Χρέος), κι αυτό, ερήµην των αναπόδραστων, εντεινόµενων εγκληµατικών
επιπτώσεων των αυτορρυθµίσεων των ασύδοτων αγορών, στους ανθρώπους, τις κοινωνίες,
τον πολιτισµό, την πολιτική και το “ολικό” περιβάλλον (U.N.D.P. 2000, 2003, 2004).
Εύχοµαι και ελπίζω, χωρίς όµως να είµαι απολύτως σίγουρος γι’ αυτό, ότι όλοι µας,
βιώνοντας στο στενότερο αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον µας τις πολυδιάστατες συνέπειες
µιας προαναγγελθείσας, πολύ πριν το ξέσπασµά της, αλλά νοµοτελειακά επερχόµενης,
τουλάχιστον από το 1992 στην Ευρώπη, µε τη συνθήκη του Μάαστριχτ, συνιστώσας της
“ολικής” πλανητικής και όχι αποκλειστικά Ελληνικής καπιταλιστικής κρίσης, διδαχτήκαµε
αρκετά και γίναµε σοφότεροι για το ποιοι, πόσο και γιατί ευθύνονται και/ή ευθυνόµαστε για
όσα δεινά µας συνέβησαν, συµβαίνουν και θα συµβούν στα χρόνια που έρχονται.
Και αυτά τα δεινά, δεν είναι µόνο ατοµικά, προσωπικά και επαγγελµατικά, δεν απειλούν και
δεν θίγουν µόνο την οικογένειά µας και δεν αναφέρονται µόνο σε οικονοµικά προβλήµατα,
δυσπραγίες ή και καταστροφές.
∆ιαχέονται, αναπαράγονται και µεταλλασσόµενα µεγεθύνονται και αλληλεπιδρούν,
επεκτεινόµενα στη γειτονιά, στην τοπική κοινωνία, στην πόλη µας, στην περιφέρειά µας,
αλλά και στη χώρα µας, η οποία µε κυρίαρχη την ευθύνη της πολιτικής τάξης και όχι µόνο
της µεταπολίτευσης, τους άνοιξε διάπλατες τις πόρτες για να στρογγυλοκαθίσουν στις έτσι κι
αλλιώς όχι ειδυλλιακές συνθήκες της “ολικής” πραγµατικότητας της πατρίδας µας.
Επειδή έχοµε, ή τουλάχιστον οφείλουµε να έχοµε, µια στοιχειώδη αυτογνωσία, θα πρέπει να
παραδεχτούµε ότι αυτή την πολιτική τάξη ο καθένας µας λίγο πολύ, άλλος λιγότερο κι άλλος
περισσότερο, τη στηρίξαµε, τη βοηθήσαµε, ή ανεχτήκαµε την εγκαθίδρυσή της, τη
διατηρήσαµε, τη δυναµώσαµε και την παγιώσαµε, κάποιοι για το συµφέρον µας ως πολιτικοί
πελάτες της και κάποιοι άλλοι, µε τη συνειδητή ιδεολογική µας ένταξη η οποία συγχωρούσε
και δικαιολογούσε τα αδικαιολόγητα, µε την αφελή πίστη µας, µε την παθητική ανοχή µας,
µε την απολίτικη αποχή µας από τα κοινά ή και µε την τυφλή κι ατεκµηρίωτη ελιτίστικη και
κατακερµατιστική της κοινωνικής δυναµικής, ή δήθεν αντιεξουσιαστική κι «επαναστατική»
εναντίωσή µας.
Έτσι, δεν θα µπορούσε κάποιος αξιόπιστα να υποστηρίξει, ότι ένας εύκολος καταγγελτικός
λόγος, φαινόµενα αδιάκριτης βιαιοπραγίας κατά των πρώην «εκλεκτών» αντιπροσώπων µας,
χειρονοµίες και φωνασκίες γενικευτικής απαξίωσης σε θεσµούς που κι εµείς οι ίδιοι δεν
περιφρουρήσαµε µε την υπεύθυνη πολιτική και κοινωνική µας πράξη τόσα χρόνια, µια
οπαδικού τύπου συστράτευσή µας κάτω απ΄ τις σηµαίες ενός νέου «σωτήρα», αλλά και τα
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ανιαρά και συστηµατικά επαναλαµβανόµενα θεάµατα τύπου «κλέφτες κι αστυνόµοι» σε κάθε
συλλογική λαϊκή διαµαρτυρία, αποτελούν ή µπορούν να αποτελέσουν τις λύσεις στα
προβλήµατά µας.
Η ριζική ανατροπή των δεινών µας µπορεί να προκύψει µόνο, αν ο καθένας από µας και οι
όποιες συλλογικότητές µας, µε ανυπόκριτη αυτογνωσία και µε σεβασµό στη γνώµη και την
ελευθερία του άλλου διαβουλευθούµε, αντιληφθούµε, κατανοήσουµε και συµφωνήσουµε ότι
χρειάζεται ένας άλλος δρόµος για έναν ειρηνικό και καλύτερο κόσµο.
Ένας δρόµος που θα σχεδιάσουµε, θα µελετήσουµε, θα χαράξουµε και θα κατασκευάσουµε
µε δυσκολίες και οδύνες, αφήνοντας στην µπάντα τις δοξασίες, τα υλικά, τις µεθόδους, τις
διαδικασίες και τις τεχνικές που µας έφεραν ως εδώ.
Όσο κι αν φαίνεται ουτοπικό, ευχολογικό κι αντιρεαλιστικό, όσο κι αν αποτελέσει
αντικείµενο ειρωνείας και καταγγελθεί από τους κάθε φύσης απολογητές και τεχνικούς της
κάθε µορφής ορθοδοξίας, εξουσίας και αντιεξουσίας, υποκείµενο αλλά και υλική βάση µιας
νέας φυσικής και κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας δεν µπορεί να είναι άλλος από τον
συνειδητό, υπεύθυνο, µορφωµένο κι ενεργό πολίτη, δηµιουργό και παραγωγό και τις
συλλογικότητές τους, που αµφισβητώντας και γκρεµίζοντας µετά λόγου γνώσης τις δοµές και
λειτουργίες του παλιού κόσµου, χτίζουν και προστατεύουν µε τις αξίες, τις επιλογές, τις
δράσεις, το συντονισµό και την κοινωνική δυναµική τους, ένα αποδεικτικά καλύτερο κόσµο,
παίρνοντας τη ζωή τους στα χέρια τους.
Και είχαµε τεκµηριώσει από το 1992 (Ρόκος 1992,2003,2012, 2013) τη σχολάζουσα κι
αναξιοποίητη «δυνάµει»(υπό προϋποθέσεις) δύναµη µιας τέτοιας κοινωνίας να πάρει την
κατάσταση στα χέρια της και να δώσει τις λύσεις, στον αντίποδα των νεοφιλελεύθερων
καταστροφικών θέσφατων της Συνθήκης του Μάαστριχτ που στοίχειωσαν το ιδεολόγηµα της
δήθεν «βιώσιµης» ή «αειφόρου», αλλά σίγουρα διατηρήσιµης του συστήµατος και των
ντόπιων και ξένων πολιτικών και επιχειρηµατικών ελίτ, «ανάπτυξης».
Της «ανάπτυξης» δηλαδή που εξακολουθεί να αποθεώνει την «ανταγωνιστικότητα», την
«επιχειρηµατικότητα», την «καινοτοµία» και τις «ευέλικτες µορφές εργασίας» και η οποία
δυστυχώς βρίσκεται ακόµα και στις δέλτους αριστερών και θεωρουµένων ως αντισυστηµικών
πολιτικών κοµµάτων, την ώρα που τιµωρητικά µνηµόνια, γεννούν στρατιές ανέργων,
φτωχοποιούν λαούς, εξοντώνουν τους φτωχότερους πολίτες τους και καταστρέφουν το
φυσικό και πολιτισµικό τους περιβάλλον.
Γιατί η «ανταγωνιστικότητα», σηµαδεύτηκε, σηµαδεύεται και θα σηµαδεύεται – αν
δεν υπάρξει δηµοκρατική ανατροπή της δικτατορίας των αγορών- από τη διαφθορά
των µιζών και µέρους των πολιτικών, επιχειρηµατικών και γραφειοκρατικών ελίτ, τα
διατροφικά σκάνδαλα, τις διοξίνες, τις τρελές αγελάδες, τις νόσους των πτηνών κ.λπ.,
τις φούσκες του real estate, των χρηµατιστηρίων, των τραπεζών των δήθεν τριών Α
προ της χρεοκοπίας τους και των στελεχών τους, των ιδιωτικών ασφαλιστικών
εταιριών και των προστατευόµενων επίγειων φορολογικών και χρηµατοπιστωτικών
παραδείσων, από τις κατά το δοκούν «βαθµολογίες» των φαύλων αλλά και
αντιεπιστηµονικών και ευάλωτων ιδιωτικών εταιριών αξιολογήσεων της
πιστοληπτικής ικανότητας, ακόµα και κυρίαρχων κρατών, αλλά και από τις
εκθειαστικές συνηγορίες των αγοραίων διανοούµενων απολογητών της, οι οποίοι µε
τη λογική του «εξ όνυχος του λέοντα» φορτώνουν όλες τις αµαρτίες του κόσµου στον
δηµόσιο τοµέα και αθωώνουν πανηγυρικά την ανικανότητα, την ιδιοτέλεια και τις
επαναλαµβανόµενες αποτυχίες των «αρίστων», των τεχνοκρατών και των ανθρώπων
της αγοράς.
Γιατί η «επιχειρηµατικότητα», θέλει τους πολίτες µόνο ως πελάτες, πωλητές και
καταναλωτές, τις ευνοούµενες «ανταγωνιστικές» επιχειρήσεις να ανθούν και να
καρπίζουν ως κρατικοδίαιτες σε Ειδικές Οικονοµικές Ζώνες, να απολαµβάνουν κάθε
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τύπου κίνητρα, φοροαπαλλαγές και προστασίες, να επενδύουν πάντα µε δάνεια
κεφάλαια σε κατεστραµµένες οικονοµίες και να κερδίζουν είτε συγχωνευόµενες,
κατακερµατιζόµενες σε θυγατρικές και υγροποιούµενες, ή και χρεοκοπώντας ακόµη,
πάντα δοξολογούµενες ως οι µόνοι δηµιουργοί νέων θέσεων «εργασίας» στην πράξη
δουλείας, εκµεταλλευόµενες και διασπαθίζοντας, αντί πινακίου φακής, πολύτιµα
δηµόσια αγαθά και ανεκτίµητα φυσικά και πολιτισµικά διαθέσιµα και πάντα
ιδιωτικοποιώντας τα κέρδη και κοινωνικοποιώντας τις ζηµιές τους.
Γιατί η «καινοτοµία», θα πρέπει να παράγεται µε όλο και περισσότερο µειούµενους
δηµόσιους πόρους για την παιδεία και την έρευνα από τα προς πλήρη απαξίωση και
ιδιωτικοποίηση δηµόσια πανεπιστήµια και µόνο αν είναι ευπώλητη, στο πλαίσιο
ειδικά χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων µε ισχυρότατη την προπαγανδιστική
επιβολή του κυρίαρχου ιδεολογήµατος (π.χ. κατηγορία «Περιβάλλον και βιώσιµη
ανάπτυξη» και θέµατα ∆ιατροφής, Ασφάλειας, Πλανητικών µεταβολών, ∆ιεθνούς
τροµοκρατίας κ.λπ.) και
Γιατί οι «ευέλικτες µορφές εργασίας», ως αναπόδραστη συνέπεια και στοχευµένη
µνηµονιακή υποχρέωση των πολιτικά υποτελών των αγορών κυβερνήσεων των
φτωχών χωρών του νότου, καταδικάζοντας τους λαούς να πληρώνουν δια βίου τις
εγκληµατικές επιλογές και πολιτικές των κυβερνητικών κοµµάτων εκλογικής
πελατείας τους, εξασφαλίζουν:
στις κρατικοδίαιτες συνηθέστατα επιχειρήσεις τους µιαν αστείρευτη δεξαµενή
πάµφθηνου εργατικού δυναµικού, στις ασφαλείς τράπεζες των πλουσίων χωρών
του βορρά τις καταθέσεις των κερδών των ιδιοκτητών και των υψηλόβαθµων
στελεχών τους και στις εθνικές οικονοµίες των κυρίαρχων κρατών το βέλτιστο,
κατάλληλο και επαρκώς εκπαιδευµένο δυναµικό των χωρών της περιφέρειας που
δεν µπορεί να βρει άλλη λύση επιβίωσης από αυτή της µετανάστευσης.
Σήµερα όµως είµαστε όλοι πιο υποψιασµένοι σε όλα τα επίπεδα. Βιώνουµε, υπεύθυνοι και
ανεύθυνοι, τις συνέπειες των πράξεων, των ανοχών, των εφησυχασµών, των προσωρινών
κάθε φύσης ωφελειών και των οριστικά απολεσθέντων «παραδείσων» ως ονείρων προόδου,
ευτυχίας και υλικής ευηµερίας των πολλών, µέσα από τη µίµηση της ζωής και των
παραδειγµάτων επιτυχίας των διαττόντων αστέρων του χωρίς ήθος ισοπεδωτικού
«πολιτισµού» των νεοφιλελεύθερων ξένων και ντόπιων «ηγεµόνων».
Και αποφασίζουµε, ή οφείλουµε να αποφασίσουµε, να ακολουθήσουµε το δρόµο τον καλό,
στον οποίο πορεύονται ήδη όλο και περισσότεροι πολίτες και συλλογικότητες που
σκέπτονται ελεύθερα, “ολικά” και πλανητικά και δρουν τοπικά, πρωτόβουλα, εναλλακτικά,
παραγωγικά και δηµιουργικά, σε πολιτικό, πολιτισµικό, κοινωνικό, οικονοµικό, κατάλληλο
τεχνικο/τεχνολογικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, αντιλαµβανόµενοι ότι κάθε θεωρία, πράξη
και παράδειγµα σε καθ΄ ένα από αυτά, έχει αντικειµενικά πολυδιάστατες σχέσεις,
αλληλεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις στην “όλη” ζωή µας, πολλαπλασιάζοντας θετικές
συνέργειες, στάσεις και συµπεριφορές.
Ελεύθερες και ακαθοδήγητες πρωτοβουλίες, ενεργήµατα και συνεταιριστικές δράσεις των
ενεργών, υπεύθυνων και συνειδητών πολιτών, εργαζόµενων, παραγωγών, επιστηµόνων και
δηµιουργών και των συλλογικοτήτων τους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας χτίζουν αργά αλλά
σταθερά το καινούργιο, το ριζικά διαφορετικό, θεµελιώνοντάς το µε την πράξη τους, στις
προαιώνιες πνευµατικές και ηθικές αξίες της ειρήνης, της δηµοκρατίας, της ισότητας, της
δικαιοσύνης, της κοινωνικής αλληλεγγύης, του σεβασµού του φυσικού και πολιτισµικού
περιβάλλοντος και της προσωπικότητας και της ελευθερίας του άλλου, της παιδείας ως
µόρφωσης και πολιτισµού, αλλά και στα ανθρώπινα, κοινωνικά, πολιτικά και εργασιακά
δικαιώµατα και τις συναφείς υποχρεώσεις, όχι ως µονίµως διαψευδόµενες διακηρυκτικές
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ποµφόλυγες αναξιόπιστων παλιών και νέων «σωτήρων», αλλά ως συγκεκριµένες, δυνατές,
µετρήσιµες και αποδεικτικά πειστικές, καλύτερες λύσεις, στην κατεύθυνση ξεπεράσµατος της
πολυδιάστατης κρίσης και της προοπτικής για µια άξια να βιωθεί από κάθε λαό
Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη.
Για να βιωθεί αυτή η πραγµατικά και “ολικά” άµεσα δηµοκρατική επαναστατική αλλαγή
απαιτείται να ξαναορίσουµε, να επανεφεύρουµε και να ζωογονήσουµε την πολιτική, όχι ως
τέχνη και τεχνική του εφικτού των ειδικών επαγγελµατιών και των οικογενειών τους, αλλά
ως το µεδούλι της ζωής, της σκέψης και της συντονισµένης πράξης των φυσικών
υποκειµένων της, των συνειδητών, υπεύθυνων και ενεργών πολιτών, δηµιουργών και
παραγωγών.
Στις συγκεκριµένες συνθήκες της σηµερινής οδυνηρής για τους πολλούς πραγµατικής
πραγµατικότητας, οι πολυτέλειες των πάσης φύσεως κοσµοθεωρητικών και ιδεολογικών
ορθοδοξιών, αλλά και ακόµη και των «απολύτως» ορθών θεωρητικών αναλύσεων πολιτικών
και κοινωνικών οµάδων, στο βαθµό που εµποδίζουν τις απαραίτητες θεµελιώδεις συνθέσεις,
συσπειρώσεις και κοινές δράσεις, θα πρέπει να κατατεθούν προσωρινά στην τράπεζα της
κοινωνίας του µέλλοντος και να δώσουν τη θέση τους σε ορθολογικές και ρεαλιστικές,
ηθικές πάντα και ειλικρινείς, συµφωνίες και µαζικές ενωτικές δράσεις, σε πολιτικό,
κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτισµικό, τεχνικό/τεχνολογικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.
Και πρώτα-πρώτα δύο βασικές παραδοχές για τη δική µου µικρή συµβολή στο διάλογο:
1. Θεµέλιο της επαναστατικής πολιτικής αλλαγής δεν µπορεί να είναι παρά µόνο η
∆ηµοκρατία, µέσα από τους εξακολουθητικά κακοπαθιασµένους, αλλά καλύτερους
από κάθε άλλους θεσµούς της, στους οποίους όµως θα πρέπει οι συνειδητοί πολίτες
να αποδώσουµε και να διαφυλάξουµε την πραγµατική τους υπόσταση.
2. Πεδίο, σήµερα, ανάπτυξης των πρωτοβουλιών, των ενεργηµάτων και των δράσεών
µας σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και πλανητικό επίπεδο, δεν µπορεί να είναι άλλο
από την Ευρώπη ως ειρηνική όµως οντότητα, ενότητα και ολοκλήρωση των λαών και
των πολιτισµών της και όχι ως εργαστήριο δοκιµής µονοδιάστατων κοντόφθαλµων
µεταφυσικών και πάντα ηλίθιων νεοφιλελεύθερων οικονοµικών πρακτικών, των
ασύδοτων αγορών και των πολιτικών υποτελών της.
Η ∆ηµοκρατία ως διαδικασία και ουσία. Το πείραµα του ΤΕΕ 1975-1982.
Λέγαµε τα παλιότερα χρόνια , µέσα και αµέσως µετά τη δικτατορία – και ο οµιλών
ενηλικιώθηκε πολιτικά µε αυτές τις αξίες- ότι η ∆ηµοκρατία ή θα είναι ταυτόχρονα πολιτική,
κοινωνική και οικονοµική ή δεν θα υπάρχει καθόλου, κι ακόµα, ότι τρεις είναι οι πυλώνες
της: το Κοινοβούλιο, τα Συνδικάτα και η Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Και µ’ αυτές τις αρχές και τα εργαλεία, θα έπρεπε ενωτικά και δηµιουργικά να χτίσουµε µια
νέα Ελλάδα, χωρίς τις παθογένειες του παρελθόντος, εθνικά ανεξάρτητη, κοινωνικά δίκαιη,
µε µόνη την κυριαρχία του λαού της.
Μια τέτοια ενωτική δηµοκρατική και δηµιουργική εµπειρία θεµελιώσαµε στα χρόνια της
δικτατορίας και εκφράσαµε το 1974 µε τη συγκρότηση της ∆ηµοκρατικής Συνεργασίας
Μηχανικών στο Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδας, στη βάση ενός πειστικού και αξιόπιστου
Προγράµµατος το οποίο προέκυψε µε επώδυνες αλλά απολύτως δηµοκρατικές διαδικασίες,
ψηφίστηκε µε απλή αναλογική από τη µεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων Μηχανικών και
εξασφάλισε τη νίκη της και τη διοίκηση του ΤΕΕ µέχρι το 1982. Για µια οκταετία δηλαδή,
στην οποία ο οµιλών είχε συγκεκριµένη και υπεύθυνη γνώση, συµµετοχή και ευθύνη στα
«κοινά» των Ελλήνων Μηχανικών.
Το κοινό Πρόγραµµα προέβλεπε, από τη σκοπιά των Ελλήνων Μηχανικών, ως απαραίτητες
προϋποθέσεις της πορείας για µια νέα Ελλάδα, που θα την έβγαζε από την ντροπή και την
καθυστέρηση της επτάχρονης ξενοκίνητης στρατιωτικής δικτατορίας:
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την κατάρτιση ενός στρατηγικού σχεδίου Εθνικής Ανάπτυξης της Ελλάδας µε
διεπιστηµονικές, συµµετοχικές, δηµοκρατικές από τα κάτω , αντικειµενικές, διαφανείς
και αξιοκρατικές διαδικασίες,
• τη θεµελίωσή του στην ακριβή αξιόπιστη και ολοκληρωµένη υποδοµή των
µετρητικών και ποιοτικών στοιχείων τα οποία συγκροτούσαν την συγκεκριµένη
φυσική και κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα της Ελλάδας (Εθνικό
Κτηµατολόγιο, ∆ιερεύνηση Απογραφή και Χαρτογράφηση των Φυσικών και
Ανθρώπινων ∆ιαθεσίµων κ.λπ.),
• την συγκρότηση και λειτουργία (µε ανοιχτή δηµόσια πρόσκληση και χωρίς
αποκλεισµούς επιλογή των µελών τους), µόνιµων ∆ιεπιστηµονικών Επιτροπών αλλά
και εκατόν πενήντα οµάδων εργασίας τους, οι οποίες µε ίδιους πόρους του ΤΕΕ (από
τις εισφορές των µελών του) και χωρίς καµία κρατική επιδότηση θα µελετούσαν τα
µεγάλα προβλήµατα της χώρας, της ανάπτυξης και της καθηµερινής ζωής (όπως π.χ. η
συµβολή στην κατάρτιση του Συντάγµατος της Ελλάδας µετά τη δικτατορία, η έρευνα
και αξιοποίηση του ελληνικού ορυκτού πλούτου, η ένταξη της χώρας στην τότε
Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα, το νέο αεροδρόµιο της Αθήνας, η άκρως
απαραίτητη δοµική αλλαγή των Πανεπιστηµίων µας, η ανάπτυξη της έρευνας και της
τεχνολογίας, η σύνταξη, τήρηση και ενηµέρωση του Αναπτυξιακού Εθνικού
Κτηµατολογίου, τα πολυδιάστατα προβλήµατα Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος, τα µεγάλα ζητήµατα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ.) στην
αντιµετώπιση των οποίων οι µηχανικοί νοµιµοποιούνταν ως επιστήµονες και ενεργοί
πολίτες και φιλοδοξούσαν να έχουν τεκµηριωµένη γνώµη και υπεύθυνη συµβολή.
Το κοινό Πρόγραµµα υλοποιήθηκε τα χρόνια αυτά µε ζηλευτή προσήλωση από όλες τις
δυνάµεις της ∆ηµοκρατικής Συνεργασίας, αλλά και µε την υπεύθυνη και συνειδητή στήριξη
της αντιπολίτευσής της σε ό,τι συµφωνούσε, ανεξάρτητα από τις σε πολλά σηµεία
διαφορετικές και αποκλίνουσες απόψεις των πολιτικών φορέων στους οποίους συµµετείχαν
πολλά από τα µέλη της.
Αποδεικτικά στοιχεία για την επιτυχία των στόχων της ∆ηµοκρατικής Συνεργασίας τα χρόνια
αυτά µπορεί να βρει κάθε ενδιαφερόµενος µελετητής στα σχετικά πρακτικά των µεγάλων
Συνεδρίων του ΤΕΕ, στους τόµους των πορισµάτων και των προτάσεων των Επιτροπών και
των οµάδων εργασίας του στο Γραφείο Τεκµηρίωσης του ΤΕΕ, στις ενηµερωτικές, γενικές
και επιστηµονικές εκδόσεις του κ.λπ.
Η εµπειρία µου απ΄ τη θεωρία, την πράξη, τα προβλήµατα που αντιµετωπίσαµε, αλλά και από
αυτά τα παραδείγµατα της «ολικής» συµβολής των Ελλήνων Μηχανικών στην προσπάθεια
για µια νέα Ελλάδα την περίοδο 1975-1982 στοιχειοθετεί και προσπαθεί να τεκµηριώσει την
παρακάτω πρότασή µου, για ένα οριστικό και µόνιµο ξεπέρασµα των συνεπειών της
πολυδιάστατης πλανητικής κρίσης και των δεινών που βιώνουν σήµερα οι άνεργοι αλλά και η
µεγάλη πλειοψηφία του λαού στην η πατρίδα µας (Ρόκος 2012,2013).
•

Θεµελιώδεις πολιτικές και πολιτισµικές προϋποθέσεις για ένα ριζικά διαφορετικό δρόµο
Αξιολογώντας την πορεία της πατρίδας µας, από το ελπιδοφόρο ξεκίνηµα του 1974 µε βάση
τις αρχές, το ήθος, τις αξίες, τις επιλογές και τις δράσεις της συντριπτικής πλειοψηφίας των
πολιτών (και ειδικότερα όσων εµπράκτως αντιστάθηκαν στη δικτατορία) και των
συλλογικοτήτων τους, για µια «ολικά» δηµοκρατική εξέλιξη µετά το επτάχρονο σκοτάδι της,
µέχρι τον πλήρη προοδευτικά εκφυλισµό και την έκπτωσή του στο «όραµα» και την πράξη
µιας µονοδιάστατης, αντί πάσης θυσίας, οικονοµικής «ανάπτυξης», που καθόρισε και
καθορίζει και τις ποιότητες, τα µεγέθη, τα ήθη και την κατάσταση της πολιτικής και του
πολιτισµού ως τις µέρες µας, προκύπτει ως πρώτη και κύρια θεµελιώδης προϋπόθεση για ένα
ριζικά διαφορετικό δρόµο η ανάγκη µιας αυτοκριτικά ανυπόκριτης «ολικής» αυτογνωσίας.
Απαιτείται µ’ άλλα λόγια σήµερα η ακριβής, αξιόπιστη και ολοκληρωµένη απόδοση των
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στοιχείων που συγκροτούν την αδιάσπαστη ενότητα της φυσικής και της
κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας της Ελλάδας, όπως και από όποιους αυτή
επηρεάζεται στο σύγχρονο γεωστρατηγικό, γεωπολιτικό και γεωοικονοµικό παιχνίδι των
συµφερόντων της ηγεµονικής πλανητικής υπερδύναµης, των «οικείων» της υπερεθνικών
οργανισµών, αλλά και των όποιων «δυνάµει» ανταγωνιστών τους.
Η «ολική» αυτογνωσία θα µας επιτρέψει να δούµε καθαρά πώς και γιατί ρουφηχθήκαµε ο
καθένας µας, άλλος σε µεγαλύτερο κι άλλος σε µικρότερο βαθµό, από αυτήν την πολιτική και
τον «πολιτισµό» της, ως αλλοτριωµένοι πελάτες τους και όχι ως πολίτες που θέλαµε να
πάρουµε τις ζωές µας στα χέρια µας.
Στο κρισιµότατο σηµείο στο οποίο βρισκόµαστε σήµερα δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά να
δράσουµε µε ωριµότητα και ευθύνη, αντιλαµβανόµενοι ότι οι λύσεις που χρειαζόµαστε δεν
βρίσκονται ούτε στα µαγικά χέρια επαναληπτικά αποτυχηµένων, αναξιόπιστων παλιών και
επίδοξων νέων σωτήρων, αλλά ούτε και στα όπλα και τις τυφλές εξεγέρσεις, στην ατοµική
«επαναστατική» βία και τη βία της αντιεξουσίας και το χειρότερο στο χυδαίο λαϊκισµό των
νεοναζιστών εγκληµατιών.
Ο νέος ριζικά διαφορετικός δρόµος δεν µπορεί παρά να είναι κοινοβουλευτικός, από ένα
όµως ριζικά διαφορετικό, στη συγκρότηση, τη δοµή και λειτουργία του κοινοβούλιο, µε νέα
κόµµατα αρχών, µε νέο πολιτικό προσωπικό δοκιµασµένου ήθους, ικανοτήτων, αξιακών
επιλογών και πράξης, που έχει την, από στόµα σε στόµα, έξωθεν καλή µαρτυρία κι
αναγνώριση του ήθους και της επαγγελµατικής, παραγωγικής, εργασιακής, κοινοτικής και
κοινωνικής δράσης του και της ενεργού συµµετοχής του σε αχειραγώγητες, συλλογικές
πρωτοβουλίες, ενώσεις, κινήσεις, συνεταιρισµούς και κινήµατα πολιτών, τα οποία
απελευθερώνονται σταδιακά απ’ τα δεσµά πελατειακής οµηρίας του κοµµατικοκρατικού
συστήµατος και παίρνουν τις ζωές τους στα χέρια τους (Ρόκος 2003, 2012, 2013).
Ένα τέτοιο πέρασµα από την υφιστάµενη κατάσταση στην επαγγελόµενη ριζικά διαφορετική,
για να είναι οµαλό και δηµοκρατικό, απαιτούνται ορισµένες θεσµικές και νοµοθετικές
δηµιουργικές δηµοκρατικές υπερβάσεις, οι οποίες µε φαντασία θα εξασφαλίσουν τη δίκαιη
εκπροσώπηση όλων των πολιτών και την πολιτική ισοτιµία της όποιας ψήφου τους.
Έτσι η απλή αναλογική θα πρέπει να καθιερωθεί ως πάγιο εκλογικό σύστηµα, γιατί οι µύθοι:
της «ιταλοποίησης» της πολιτικής ζωής, του «κατακερµατισµού» των πολιτικών δυνάµεων
και της αναπόδραστης ακυβερνησίας µε τη χρήση της, έχουν απολύτως διαλυθεί, όπως
αποδεικνύει η πρόσφατη πολιτική ιστορία µας.
Πραγµατικά, τα µεγάλα αλλά και µικρότερα κόµµατα, πολυδιασπάστηκαν επανειληµµένα,
άλλαξαν ανενδείαστα αρχές, σχέδια, στόχους, επιλογές, εγκαταλείφθηκαν προσωρινά ή και
µόνιµα από στελέχη τους, αλλά και επανασυγκολλήθηκαν µεταξύ τους και µε άλλους µε µόνο
γνώµονα τη διατήρηση ή τη διεκδίκηση µιας αντικειµενικά σήµερα, προτεκτορατικού τύπου
«εξουσίας».
Η αµφισβήτηση µιας τέτοιας εξουσίας όµως δεν γίνεται αξιόπιστη και πειστική όταν
περιορίζεται σε µια συλλήβδην ηχηρή καταγγελία κάθε απόφασης όσων την ασκούν, έστω
και µε την εγκληµατική, υποτακτική στους δανειστές και ανεγκέφαλη οκνηρία λύσεων
επιβολής, χωρίς σχέδιο, µελέτη και τεκµηρίωση, οριζόντιων µέτρων απολύσεων, περικοπών
µισθών και συντάξεων και σταθερά υφεσιακών αντιαναπτυξιακών ρυθµίσεων στο όνοµα µιας
«ανάπτυξης» και της «σωτηρίας» της χώρας η οποία αφήνει στο δρόµο της εκατόµβες
θυµάτων.
Όσοι, κόµµατα, συλλογικότητες και πολίτες, θέλουν να αντισταθούν και να ανατρέψουν
αυτές τις πολιτικές, πρέπει, πριν απ΄ όλα, µε τη θεωρία και την πράξη τους να ξαναδώσουν
νόηµα, υπόσταση και αξιοπιστία στην επαγγελόµενη απ ΄ αυτούς αλλαγή µε συγκεκριµένα
άµεσα, χειροπιαστά και αποτελεσµατικά µέτρα που θα συµβάλουν στη γέννηση και
ζωογόνηση της εµπιστοσύνης και της ελπίδας ιδιαίτερα των αδύνατων, των καθηµαγµένων
και των απελπισµένων πολιτών.
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Μέσα απ΄ την παρούσα βουλή θα πρέπει να υπάρξουν εδώ και τώρα, µετά από υπεύθυνες,
ειλικρινείς, συνειδητές και αποτελεσµατικές διαβουλεύσεις των αντιπροσώπων του λαού οι
οποίοι συνειδητοποιούν και τις δικές τους ευθύνες, νοµοθετικές πρωτοβουλίες και ρυθµίσεις
που θα θεµελιώνουν πειστικά τον ειρηνικό δρόµο και την πολιτική και πολιτισµική
κουλτούρα των αναγκαίων επάλληλων συνθέσεων για την έξοδο από την πολυδιάστατη
κρίση και την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη της πατρίδας µας.
Η ζωή απόδειξε, ότι οι επικοινωνιακές, «µιντιακές» συνήθως, κορώνες των όσων
χρεοκοπηµένων και αποϊδεολογικοποιηµένων εκφραστών ακρότατα ανταγωνιστικών
δίπολων: «µνηµονιακών» και «αντιµνηµονιακών», «δεξιών» και «αριστερών»,
«συντηρητικών» και «προοδευτικών» και «συστηµικών» και «αντισυστηµικών» αφηγήσεων,
δεν έχουν και δεν µπορούν να έχουν καµιά απολύτως αξία και κανένα αντίκρισµα:
• χωρίς ένα υπεύθυνο και τεκµηριωµένο στρατηγικό σχέδιο και πρόγραµµα εξόδου από
την κρίση και Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης της πατρίδας µας,
• χωρίς τις απαραίτητες και κοινά αποδεκτές σε κατ’ ιδίαν συνοµιλίες µεταρρυθµίσεις,
που δεν θα είναι αυτές που ζητούν τώρα να επιβάλουν οι δανειστές µας µε την παντός
καιρού και τόπου οριζόντια µηχανιστική λογιστική λογική τους, αλλά αυτές που
οφείλαµε εδώ και πενήντα χρόνια να έχουµε συµφωνήσει και µεθοδικά εφαρµόσει και
διασφαλίσει για ένα κράτος δικαίου,
• χωρίς την ανυπόκριτη µέχρι το κόκαλο και έµπρακτη αυτοκριτική, του ηγετικού
πολιτικού προσωπικού κοµµάτων, συνδικάτων και τοπικής αυτοδιοίκησης για όσα
έγιναν µε ευθύνη, (ή δεν έγιναν, ή δεν µπορούσαν να γίνουν όταν και όπως έπρεπε),
αλλά και των τµηµάτων του λαού που µε αφέλεια, άκριτη σύµπλευση και/ή
προσδοκία ωφελειών τους στήριζε,
• χωρίς τον δίκαιο καταµερισµό των ευθυνών για τον αλόγιστο δηµόσιο και ιδιωτικό
υπερδανεισµό και την απόδοση δικαιοσύνης σε όλους όσους αποδεδειγµένα έβλαψαν
την πατρίδα,
• χωρίς την συνειδητή, αυτόβουλη απόσυρση των υπευθύνων και των κατιόντων τους
από την πολιτική ζωή και την ριζική οµαλή ανανέωσή τους π.χ. µε διπλάσιο αριθµό
υποψηφίων σε κάθε εκλογική περιφέρεια, εκ των οποίων οι µισοί θα προέρχονται από
το κάθε κόµµα και οι άλλοι µισοί από την κοινωνία στην οποία θα έχουν καταξιωθεί
ως πρόσωπα, µε το ήθος, τις ικανότητες, τις πρωτοβουλίες και τη συλλογική τους
δράση και θα µπορούν να προτείνονται και εφ’ όσον αποδέχονται, να συµµετέχουν
και σε περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια, αυξάνοντας έτσι αποτελεσµατικά τις
πιθανότητες να εκλεγούν, εκτοπίζοντας τα επιβιώνοντα πολιτικά τζάκια και βάζοντας
επιτέλους ταφόπλακα στις πελατειακές οµηρίες,
• χωρίς την άµεση διακοπή της κρατικής χρηµατοδότησης των «εν τη βουλή και
ευρωβουλή» κοµµάτων και των «ερευνητικών ιδρυµάτων» τους, αλλά και την
επιβολή αυστηρών κυρώσεων στις τράπεζες οι οποίες χωρίς κοινή λογική και
ασφαλείς εγγυήσεις τα εδάνεισαν σε βάρος του δηµοσίου συµφέροντος,
• χωρίς την άµεση κατάργηση όλων – απολύτως όλων – των προνοµίων των
αντιπροσώπων του λαού (οι οποίοι προφανώς δεν χρειάζονται επιστηµονικούς
συνεργάτες, πολιτικά γραφεία, εξοπλισµούς κ.λπ, γιατί ο λαός αυτούς και µόνο
διάλεξε να τον εκφράζουν), τον καθορισµό του µισθού τους στον µέσο όρο των
µηνιαίων αποδοχών των εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα, τη συνέχιση της ασφάλισής
τους στο ταµείο της επαγγελµατικής τους απασχόλησης και την απόλυτη διάκριση της
εκτελεστικής από τη νοµοθετική εξουσία,
• χωρίς την άµεση κατάργηση: των ευνοιών του νόµου περί ευθύνης υπουργών, του
νοµοθετικού πλαισίου και των κυβερνητικών πρακτικών που ανέχονται, αν δεν
πριµοδοτούν, την διακριτική φορο και εισφοροδιαφυγή, αλλά και την κλοπή του
δηµοσίου χρήµατος, από ασύδοτες και πάντα ανεξέλεγκτες εξωχώριες εταιρίες, από
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το διαπλεκόµενο µ’ αυτές «επενδυτικό» τραπεζικό σύστηµα και τα κυβερνητικά και
ιδιωτικά ΜΜΕ,
• χωρίς την κατάργηση της δυνατότητας παράτασης απαράδεκτων εκκρεµοδικειών
µέσω αστήρικτων, ανήθικων και µεθοδευµένων αναβολών εκδίκασης των κάθε φύσης
µεγάλων φορολογικών και οικονοµικών εγκληµάτων,
• χωρίς την άµεση κατάργηση της δυνατότητας καταχρηστικής εκµετάλλευσης πράξεων
νοµοθετικού περιεχοµένου και αναδροµικής ισχύος αντισυνταγµατικών νόµων και
υπουργικών αποφάσεων, που καταργούν στην πράξη το νοµοθετικό έργο της βουλής
κι αυτούς τους αντιπροσώπους του λαού,
• χωρίς την ευθεία, άµεση, αδιαµεσολάβητη, αχειραγώγητη, ακαθοδήγητη και
αµφιµονοσήµαντη σχέση κι αλληλεπίδραση του λαού, των συνεταιρισµών και των
συλλογικοτήτων του, των οργανώσεων των παραγωγών, των εργαζοµένων, των
δηµιουργών και των επιστηµόνων, µε τους αντιπροσώπους του για όλα τα µείζονα
θέµατα της πολιτικής, της οικονοµίας, της κοινωνίας, του πολιτισµού, της παιδείας
της έρευνας και της τεχνολογίας, του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης απ΄τη σκοπιά
του δηµοσίου συµφέροντος, γιατί ένας Νόµος για να είναι Νόµος πρέπει να είναι
δίκαιος,
• χωρίς το χτίσιµο συµµαχιών, µε βάση τις αξίες, τις αρχές και το ήθος της
Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης, µέσα κι έξω από τη χώρα, στο βαθµό που η
πολυδιάστατη κρίση έχει πλανητική, υπερεθνική και εθνική έκφραση και επιπτώσεις
στους λαούς, τη φύση και την κοινωνία και το ξεπέρασµά της απαιτεί αντίστοιχες
ώριµες, αλληλέγγυες και συντονισµένες προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα από τους
ενεργούς, υπεύθυνους και συνειδητούς πολίτες που ξέρουν και υπερασπίζονται τα
δικαιώµατά τους αλλά και εκπληρώνουν στο ακέραιο τις υποχρεώσεις τους.
και το κυριότερο:
• χωρίς την άµεση ανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας και της εθνικής αξιοπρέπειας
της χώρας µας ως ισότιµου εταίρου µιας δηµοκρατικής και αλληλέγγυας
Ευρωπαϊκής Ένωσης των λαών της Ευρώπης και των πολιτισµών της, σύµφωνα
µε τις ολιστικές αξίες της ιδρυτικής συνθήκης της Ρώµης και όχι µε τις µίζερες,
αντιεπιστηµονικές, θανατηφόρες και µονοδιάστατα λογιστικές νεοφιλελεύθερες
συνταγές του Μάαστριχ και των συµφερόντων των διαφορικών ευαισθησιών
γραφειοκρατών της Γερµανίας, των άλλων «αδιάφθορων» χωρών του πλούσιου
βορρά και των Βρυξελών, θεµατοφυλάκων του ιερού δισκοπότηρου της
κερδοφορίας του αµαρτωλού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και υπευθύνων
της οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτισµικής γενοκτονίας των λαών των χωρών
του φτωχού νότου.

Προοπτικές για µια ασφαλή έξοδο από την πολυδιάστατη κρίση και για µια αξιοβίωτη
ανάπτυξη στην Ελλάδα και τον κόσµο
∆υστυχώς, πέρα από τις καθεστωτικές, ακόµη και φερόµενες ως «προοδευτικότερες»
πολιτικές δυνάµεις, οι παντός καιρού τεχνοκράτες, οι προβεβληµένοι και εξακολουθητικά
προβαλλόµενοι κυβερνητικοί και «δυνάµει» κυβερνητικοί , δήθεν «µη κυβερνητικοί» και «µη
κερδοσκοπικοί» διανοούµενοι, καθώς και πολλοί καλοί ειδικοί αλλά µονοδιάστατοι
επιστήµονες, θεωρούν ως κυρίαρχο ή και αποκλειστικό µόνο στοιχείο της πολυδιάστατης και
πλανητικής - στην πράξη - κρίσης, το οικονοµικό και από την σκοπιά τους προτείνουν
σωτήριες «αναπτυξιακές» λύσεις, εγκιβωτίζοντάς τες στο ασφυκτικό – και για την περίσταση
εγκληµατικό – πλαίσιο µιας κάποιου τύπου οικονοµικής και µόνο «βιώσιµης ανάπτυξης». Η
«ανάπτυξη» αυτή υποτίθεται ότι θα αχνοφέγγει στην άκρη ενός ατέλειωτου τούνελ θανατερής
λιτότητας και ανεργίας για τους πολλούς, ενώ οι αιώνιοι λίγοι θα απολαµβάνουν, όπως

11

πάντα, µε την εύνοια της ανοιχτόµυαλης γι΄ αυτούς και ράθυµης «ανεξάρτητης» δικαιοσύνης,
τη θεσµική και πολιτική προστασία της ασύδοτης απληστίας τους µε ευρηµατικά «κίνητρα»,
επαναληπτικών περαιώσεων, ευνοϊκών φορολογικών και ασφαλιστικών ρυθµίσεων,
υπαγωγών σε πτωχευτικά δήθεν άρθρα ατοµικού πλουτισµού και εξόντωσης των κάθε φύσης
εργασιακών και κοινωνικών δικαιωµάτων, για να κάνουν «επενδύσεις» για τη «δηµιουργία
νέων θέσεων» καταναγκαστικά «ευέλικτης», συχνότατα αντιπαραγωγικής και ανασφάλιστης,
πολλές φορές, εργασίας.
Αγνοώντας, στην καλύτερη περίπτωση, ή και εκµηδενίζοντας συνειδητά το ρόλο και τη
σηµασία της πολιτικής, της κοινωνίας, του πολιτισµού, της τεχνικής/τεχνολογίας και του
περιβάλλοντος, καθώς και των πολυδιάστατων διαλεκτικών σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων και
αλληλεπιδράσεών τους µε την οικονοµία αλλά και των αναπόδραστων µεταξύ τους
συνεργειών, οι καθεστωτικές δυνάµεις περιορίζονται να εφαρµόζουν αφελείς, ηλίθιες και/ή
εγκληµατικές λύσεις οι οποίες έχουν ως θεµέλια: την αύξηση (ακόµη και ερήµην της
παραγωγής) της όποιας κατανάλωσης, την «αναθέρµανση» αντί πάσης θυσίας της
οικοδοµικής δραστηριότητας (ενώ λιµνάζουν για χρόνια απούλητα 250.000 ακίνητα της
φούσκας του real estate), την ανέγερση υπερξενοδοχείων σε (νοµοθετηµένες δυο και τρεις
φορές ως υπερκορεσµένες τουριστικά) περιοχές, την χωρίς λογική και προϋποθέσεις
περαιτέρω απελευθέρωση των αγορών και της «επιχειρηµατικότητας», την εξουδετέρωση
όλων των θεσµικών, νοµοθετικών, ηθικών, εργασιακών και περιβαλλοντικών «εµποδίων»
στην άσκηση κάθε φύσης κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων, την χωρίς όρους και όρια
εξευτελιστική εκποίηση της γης, του εθνικού πλούτου, των στρατηγικής σηµασίας φυσικών
και ανθρώπινων διαθεσίµων και των κοινωνικών και ανθρώπινων δικαιωµάτων και δηµοσίων
αγαθών στην υγεία, την παιδεία και την κοινωνική πρόνοια, αλλά και αυτής ακόµη της
εθνικής κυριαρχίας και αξιοπρέπειας.
Με τα εργαλεία της ευήχως φερόµενης ως «βιώσιµης» ή «αειφόρου» ανάπτυξης, δηλαδή την
ασύδοτη αύξηση της «ανταγωνιστικότητας», που αφήνει στο δρόµο της νεκρούς, την
αποθέωση της κρατικοδίαιτης – συχνότατα – και µε δανεικά «επιχειρηµατικότητας», το
ξέφρενο κυνήγι της ευπώλητης και µόνο «καινοτοµίας» και τις «ευέλικτες µορφές» µισθωτής
σκλαβιάς, που οι ποιητές την έλεγαν εργασία, δίνουν πειστικά παραδείγµατα για τον
«παράδεισό» τους. Ένα «παράδεισο» ο οποίος, χωρίς συγκεκριµένο, αναλυτικό,
τεκµηριωµένο, δηµιουργικό, εναλλακτικό και ρεαλιστικό αντίλογο, αλλά και την απαραίτητη
πειστική κι ενωτική κινηµατική κοινωνική δυναµική των φτωχών «διεφθαρµένων» του
νότου, κτίζεται από τους πλούσιους «αναµάρτητους» και «αδιάφθορους» του βορρά µε
δοµικά υλικά, τις κερδοφόρες δωροδοκίες τους και την «ολική» στήριξη των ιθαγενών
τοποτηρητών τους στις χώρες της περιφέρειας, τις ελεγχόµενες επιδηµίες, την προώθηση των
µεταλλαγµένων, τη χειραγώγηση των επιτοκίων, την τιτλοποίηση των χρεών, την παραγωγή,
παραπλανητική προαγωγή και εµπορία τοξικών τραπεζικών παραγώγων, την ιδιωτικοποίηση
των υπερκερδών και την κοινωνικοποίηση των χρεών και ζηµιών των τραπεζών τους.
Αντί επιλόγου
Μέσα από την ανάλυση που προηγήθηκε µπορούµε να συνοψίσουµε τα παρακάτω, τα οποία
έτσι και αλλιώς απασχολούν καθηµερινά αλλά και θα απασχολήσουν τον καθ’ ένα και στο
συνέδριο µας από την κοσµοθεωρητική και ιδεολογική σκοπιά του, την επιστηµονική του
πειθαρχία και τη διεπιστηµονική, την εργασιακή, την ταξική, την κοινωνική και την
επαγγελµατική του θεώρηση και αναφορά.
Και πρώτα απ’ όλα η βασική κατά τη γνώµη µου διαπίστωση:
Η Ανάπτυξη, µε την ουσιαστική και αντικειµενικά πολυδιάστατη υπόστασή της, είτε θα είναι
σε επίπεδο θεωρίας, πράξης και παραδείγµατος ταυτόχρονα και διαχρονικά οικονοµική,
κοινωνική, πολιτική, πολιτισµική και τεχνική/τεχνολογική, η οποία θα τελείται σε διαλεκτική
αρµονία και µε σεβασµό στον Άνθρωπο, όπως αυτός και οι συλλογικότητές του εντάσσονται
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ειρηνικά, παραγωγικά και δηµιουργικά στο φυσικό και πολιτισµικό τους περιβάλλον, ως
αναπόσπαστο µέρος τους και όχι ως κυρίαρχοι, ιδιοκτήτες, «επενδυτές» και εκµεταλλευτές
του” (Ρόκος 2003,2005) ή δεν υπάρχει, (όπως δεν υπήρξε άλλωστε µέχρι σήµερα), αλλά και
δεν θα υπάρξει στο µέλλον, αν δεν συντελεστούν οι απαραίτητες θεµελιώδεις ανατροπές στις
συνειδήσεις, τις συµπεριφορές, τις δράσεις και τις πρακτικές των υποκειµένων της, σε όλα τα
επίπεδα της πολιτικής, κοινωνικής, οικονοµικής και το κυριότερο, πολιτισµικής ζωής. (Ρόκος
2011,2012,2013).
Αυτό αποτέλεσε κι αποτελεί την ουσιώδη αιτία των αλλεπάλληλων και πάντα πολυδιάστατων
κρίσεων τις οποίες αντιµετώπισε η ανθρωπότητα στην ιστορία της µέχρι σήµερα.
Γιατί οι µεγάλες δυνάµεις, οι καθεστωτικές ελίτ και οι διαπλεκόµενοι σε όλα τα επίπεδα µε το
σύστηµα και διηνεκώς ωφελούµενοι κρατικοδίαιτοι τραπεζίτες και επιχειρηµατίες, οι
οργανικοί διανοούµενοι και οι πολιτικές δυνάµεις οι οποίες βρίσκονται ή διεκδικούν µε τα
ίδια µέσα µια αντικειµενικά ανήθικη και διεφθαρµένη εξουσία στο σύγχρονο κόσµο και στην
πατρίδα µας, σχεδίασαν, θεσµοθέτησαν κι επέβαλαν δοµές και λειτουργίες, µε τις οποίες, αν
δεν υπάρξει ριζική αλλαγή, θα διατηρούν, θα µοιράζονται και θα αναπαράγουν την κυριαρχία
τους, οδηγώντας τους πολίτες τους στην ανεργία, τη φτώχεια, την κατάθλιψη, τη
µετανάστευση, την παραίτηση και το σηµαντικότερο στην απώλεια της εµπιστοσύνης στις
δυνάµεις τους, προσβάλλοντας βάναυσα την αξιοπρέπεια τους και καθηλώνοντάς τους, µε το
φόβο των χειρότερων που επέρχονται, σε µια παθητική, εφεκτική, απέλπιδα και µάταια
προσµονή µιας «σωτηρίας» που αυτοί και πάλι θα επαγγελθούν ζητώντας και νέες θυσίες.
Κάποιος είπε -και έχει µεγάλο δίκιο- ότι “οι πλούσιοι αυξάνουν την επιρροή τους µε τον
πλούτο τους και µε την επιρροή τους τον πλούτο τους” και η σύµφωνη µε τα εκάστοτε
συµφέροντά τους επιρροή τους εξικνείται όχι µόνο στην οικονοµία (ως έννοια, στόχο και
πρακτική µιας αυστηρά µονοδιάστατης και πάντα κερδοφόρου για αυτούς «ανάπτυξης»),
αλλά και στην κοινωνία µε επικοινωνιακές παθητικού φιλανθρωπικού και συνηθέστατα
αυτοδοξαστικού τύπου ενέργειες «αλληλεγγύης», στην πολιτική µε αµέσου ή εµµέσου τύπου
αθέµιτη υποστήριξη των «ηµετέρων» δυνάµεων ή ανήθικη κατεδάφιση των αντιφρονούντων,
στον πολιτισµό µε την πλήρη ιδιοποίησή του µε τις επιλογές τους, τις οποίες και µε το
αζηµίωτο επιλεκτικά χορηγούν ή “εξαναγκάζουν” τις κυβερνήσεις να χορηγούν και στην
τεχνική/ τεχνολογία την οποία καθοδηγούν σύµφωνα µε την ανάγκη µεγιστοποίησης της
κερδοφορίας τους, αγνοώντας προκλητικά τον Άνθρωπο ως πρόσωπο και πολίτη αλλά και
την κοινωνία, πολεµώντας τις αυτόνοµες, αυτοδιαχειριστικές, ειρηνικές δηµιουργικές και
παραγωγικές συλλογικότητες, πρωτοβουλίες και δράσεις των πολιτών που οραµατίζονται και
παλεύουν για ένα ειρηνικό και καλύτερο κόσµο και ασελγώντας εξακολουθητικά στο φυσικό
και πολιτισµικό περιβάλλον.
Τα φληναφήµατα περί δήθεν «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» εταιρειών, οι οποίες όταν δεν
δραπετεύουν σε ακόµα πιο κερδοφόρους παραδείσους φοροδιαφεύγουν, φοροαποφεύγουν,
εισφοροδιαφεύγουν, απολύουν, κερδοσκοπούν ασυστόλως, «επενδύουν» µε δάνεια πάντα
κεφάλαια από τις µονίµως υπό κατάρρευση αλλά πάντα διασωζόµενες (µε υπερφορολόγηση
των χαµηλόµισθων, των συνταξιούχων, των ανέργων και των µικροµεσαίων επαγγελµατιών)
και διηνεκώς προστατευόµενες εγχώριες τράπεζες από το νεοφιλελεύθερο και υπαλληλικό
του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού συστήµατος ∆ιευθυντήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
επιχειρούν να παραπλανήσουν και δυστυχώς παραπλανούν ένα µεγάλο τµήµα του λαού.
Του φτωχοποιηµένου λαού δηλαδή που σπεύδει µε αγνότητα και αφέλεια να αγκαλιάσει κάθε
εκστρατεία ενίσχυσης των φτωχότερων απ’ αυτόν και προστασίας του περιβάλλοντος
αγνοώντας ή ξεχνώντας ότι οι διαφηµιζοµενες ποµπωδώς «εκστρατείες» προστασίας του
ηπειρωτικού περιβάλλοντος κανοναραρχούνται από επιχειρήσεις οι οποίες ρυπαίνουν µέχρι
πλήρους καταστροφής το θαλάσσιο περιβάλλον µε τα µονοπύθµενα πετρελαϊκά τάνκερς τους,
ενώ αντίθετα οι κοπτόµενες επιχειρήσεις για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος
ασελγούν κυριολεκτικά στο ηπειρωτικό µε ληστρικές για το δηµόσιο συµφέρον και
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καταστροφικές για το περιβάλλον εξορύξεις χρυσού, µε διασπάθιση των δασών, των ακτών
και των ορεινών περιοχών, µε ανέγερση υπερξενοδοχείων (ακόµη και σε πλήρως –
τουριστικά-κορεσµένες περιοχές) και βιλών για τους βόρειους εταίρους µας, αλλά και τους
Ρώσους, Κινέζους και Ινδούς επενδυτές που επιθυµούν βίζες µακροχρόνιας διάρκειας για
αυτούς και τις οικογένειες τους, µε την ευλογία ενός αναξιοπρεπούς πολιτικού συστήµατος
χωρίς οποιαδήποτε έστω και πρόβλεψη στρατηγικής Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης της χώρας.
Οι ευθύνες για τις σχετικές εξελίξεις καταλογίζονται κυρίως στην κρατούσα πολιτική και
τους πολιτικούς οι οποίοι υποτάχθηκαν αδιαµαρτύρητα όχι µόνο στις βουλές των ευτελών
διαχειριστών των οραµάτων για µια Ευρώπη των λαών και των πολιτισµών της, χωρίς
παρουσία, άποψη, τεκµηριωµένες προτάσεις και σθεναρές αντιστάσεις, ούτε καν στα θέµατα
εθνικής σηµασίας και ασφάλειας όπως η παιδεία και η ασφάλεια (για τα οποία προέβλεπε
θετικά η Συνθήκη της Ρώµης), αλλά και στο µεγάλο κεφάλαιο και τα ηγεµονικά στρατηγικά
συµφέροντα των υπερδυνάµεων και του υπέρτερου, ακόµη και αυτών, χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος.
∆εν είναι βέβαια αµελητέες και οι ευθύνες όσων πολιτών αλλοτριώνονται αντί πινακίου
φακής, εξανδραποδίζονται ηθικά και πολιτισµικά και στηρίζουν, ως ανεγκέφαλοι οπαδοί µε
την προσδοκία ενός οσοδήποτε µικρού οφέλους, µια τέτοια πολιτική και τέτοιους πολιτικούς.
Οι αναγκαίες για τη ριζική ανατροπή των αξιών, του ήθους και των πολιτικών του
συστήµατος και των συστηµικών κολαούζων του προτάσεις θα διατυπωθούν και τα
απαραίτητα µέτρα και δράσεις θα βρεθούν και θα αναληφθούν κατά τη γνώµη µου από τους
νέους, µορφωµένους, ενεργούς, υπεύθυνους συνειδητούς και καλά ενηµερωµένους πολίτες
και τις συλλογικότητες τους, οι οποίοι δεν αρκούνται στην καταγγελία των δεινών της κρίσης
και των κατά τη γνώµη τους υπευθύνων, αλλά παίρνουν τη ζωή τους στα χέρια τους ως
επιστήµονες, εργαζόµενοι, παραγωγοί, δηµιουργοί και επαγγελµατίες, µε αυτογνωσία,
διάθεση συνεργασίας και ανάληψης πρωτοβουλιακών και συντονισµένων εναλλακτικών
δράσεων, οι οποίες θα αµφισβητούν τεκµηριωµένα όσα µας οδήγησαν ως εδώ και θα
χαράσσουν ένα καινούργιο δρόµο για το µέλλον, χωρίς τα φθαρµένα υλικά και µέσα και τους
φθαρµένους «ηγέτες» σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής, πολιτισµικής, κοινωνικής και
οικονοµικής ζωής.
Ζωντανά παραδείγµατα γι’ αυτό παραµένουν προς κρίση, αξιολόγηση και πράξη το
Μοντραγκόν, η Μαριναλέντα, η Ανάβρα, οι άπειρες εναλλακτικές πρωτοβουλίες και δράσεις
αλλά και ο δικός µας Ολοκληρωµένος Αναδασµός (Ρόκος 2013, 2005, 2003).
Και για τις όποιες πολιτικές δυνάµεις επαγγέλλονται το καινούργιο και το άφθαρτο, ιδού
στάδιο δόξης λαµπρό. Να παραιτηθούν εδώ και τώρα µονοµερώς και εµπράκτως των
προνοµίων τους και να υποστηρίξουν στη βουλή και στο λαό µε το χειροπιαστό παράδειγµα
τους την αξιοπιστία των επαγγελιών τους.
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