Η πολιτισµική διάσταση της Αξιοβίωτης Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης
∆.Ρόκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

1.

Πολιτισµός και «Πολιτισµός» της αγοράς και της φερόµενης ως
«αειφόρου» ανάπτυξης

Πολιτισµός, κατά τις εγκυκλοπαίδειες ευρείας κυκλοφορίας αλλά και σύµφωνα µε
τους πιο αποδεκτούς συµβατικούς ορισµούς του, είναι “το σύνολο των υλικών και
πνευµατικών φαινοµένων που χαρακτηρίζουν µια κοινωνική οµάδα ή ένα έθνος”,
ή µ’ άλλα λόγια :
“η συνολική κοινωνική κληρονοµιά µιας οµάδας ανθρώπων ή του ανθρωπίνου είδους
ως συνόλου, της οποίας η συνέχεια και η ανάπτυξη εξαρτώνται από την ικανότητα
του ανθρώπου να µαθαίνει και να µεταβιβάζει τις γνώσεις στις επόµενες γενιές”.
Ο πολιτισµός συνεπώς κάθε κοινωνικής οµάδας και κάθε έθνους, χαρακτηρίζει σε
κάθε ιστορική περίοδο το επίπεδο ανάπτυξής τους στα πεδία της επιστήµης και της
τεχνολογίας, της παιδείας, των γραµµάτων και των τεχνών, των ιδεών, της
φιλοσοφίας, της ηθικής και των σχετικών θεσµών γενικότερα, όπως αυτά πάντα
σχετίζονται, αλληλεξαρτώνται και αλληλεπιδρούν µε τις αξίες, τον τρόπο και τις
σχέσεις παραγωγής, διανοµής και κατανάλωσης υλικών αγαθών (Ρόκος 1998).
Μέσα στα στοιχεία τα οποία συγκροτούν την πνευµατική κληρονοµιά του
ανθρωπίνου είδους είναι αυτονοήτως και “οι θεσµοί και οι µορφές οικονοµικής,
κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης” και συνεπώς και “η αγορά”, (στις διάφορες
εκφράσεις της), και µάλιστα ως ένα από τα σηµαντικότερα απ’ αυτά, στο βαθµό που
“η γλώσσα, οι ιδέες, οι πεποιθήσεις, αλλά και τα έθιµα, οι κώδικες συµπεριφοράς και
ηθικής, η τέχνη και η πνευµατική δηµιουργία γενικότερα” επηρεάστηκαν απ’ αυτήν,
αλλά και την επηρέασαν καταλυτικά, σε µια αµφίδροµα γόνιµη και προοδευτική
θεωρητικά (σε γενικές γραµµές), διαδικασία αλληλεπίδρασης στις συγκεκριµένες
κάθε φορά κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες.
Αυτό βέβαια ίσχυσε ως την οριακή, ιστορικά, στιγµή κατάρρευσης των χωρών του
λεγοµένου ως τότε υπαρκτού σοσιαλισµού και εγκαθίδρυσης της µονοδιάστατης
νέας τάξης πραγµάτων και κυριαρχίας της πεµπτουσίας της, δηλαδή της άγριας και
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ασύδοτα ανταγωνιστικής, αυτονοµηµένης απ’ την κοινωνία και την πολιτική και
παγκοσµιοποιηµένης αγοράς.
Έτσι, τα τελευταία χρόνια, ζούµε και συµµετέχουµε, συνειδητά ή ασυνείδητα και
θεληµένα
πολιτισµού

ή

αθέλητα,
της

στη διαµόρφωση

µιας νέας µορφής πολιτισµού, του

κυριαρχίας πλέον αυτής της αγοράς, η οποία

επικαθορίζει,

µεταλλάσσει, µεταβολίζει και φέρνει στα µέτρα της όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της
συνολικής µας κληρονοµιάς, φθείροντας, διαφθείροντας και ευτελίζοντάς τα.
Ο καθ’ ένας από µας, στην καθηµερινή του ζωή, στη δουλειά του, (αν ακόµη έχει),
στην αναψυχή και διασκέδασή του, στις ανθρώπινες, κοινωνικές και πολιτικές του
σχέσεις και δραστηριότητες, αλλά και στην πολυδιάστατη αλληλεξάρτηση και
αλληλεπίδρασή του µε το φυσικό και το κοινωνικοοικονοµικό του περιβάλλον,
διαπιστώνει και µαρτυρεί αποσπασµατικά, ψηφίδες της νέας πραγµατικότητας του
πολιτισµού της κυριαρχίας της αγοράς που οικοδοµείται γύρω του, και όχι χωρίς και
τη δική του συµµετοχή, ανοχή και ευθύνη.
Παρακάτω, θα επιχειρήσω να συναρθρώσω και να συνθέσω, στο συγκεκριµένο
περιορισµένο χρόνο (και αναγκαστικά χωρίς όλη την απαραίτητη τεκµηρίωση), όσες
περισσότερες απ’ αυτές τις ψηφίδες µπορέσω για να αποδώσω µια κατά το δυνατόν
ολοκληρωµένη και αξιόπιστη εικόνα της νέας πολιτισµικής και πολιτικής
πραγµατικότητας, για να σκεφθεί ο καθ’ ένας µας και ενδεχοµένως να επανεξετάσει
τη συνολική σχέση του µ’ αυτή.
Στη νέα πολιτισµική, πολιτική και αναπτυξιακή πραγµατικότητα η οποία τα
τελευταία χρόνια επιχειρείται να ψιµυθιωθεί επί το κοινωνικότερο, µέσα από την
συστηµατική πλύση εγκεφάλου για τις α-νοητές έννοιες, σχεδιασµούς, δράσεις και
έργα «βιώσιµης ή αειφόρου» ανάπτυξης, αποθεώνονται τα “νέα προϊόντα” και οι
“νέες υπηρεσίες” (Ρόκος 1992, 1998, 2000).
Η έρευνα στα πανεπιστήµια χρηµατοδοτείται κυρίως και συνήθως µόνο γι’ αυτά.
Αδιάφορο αν είναι χρήσιµα ή άχρηστα.
Αν είναι χρήσιµα για κάποιους τόσο το καλύτερο.
Αν όχι, οι έξυπνες ή “εξυπνακίστικες” επιβολής life style καταιγιστικές και
επαναληπτικές προβολές και άµεσες και έµµεσες διαφηµίσεις θα καταστήσουν, τόσο
τα λιγότερο χρήσιµα για κάποιους, όσο και τα παντελώς άχρηστα απ’ αυτά, στην
αρχή ελκυστικά, στη συνέχεια “δοκιµαστέα” και τέλος “αποκτήσιµα” και όχι µόνο
από τους έχοντες και κατέχοντες αλλά και από όσους ονειρεύονται ένα τέτοιο είδος
ευτυχίας.
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Έτσι οι πολίτες, (δηµιουργοί, παραγωγοί, επιστήµονες, τεχνίτες), µετατρέπονται αργά
αλλά σταθερά σε “πωλητές” της γνώσης, του ταλέντου, της δεξιότητας και της
ευστροφίας τους, γιατί τα πορίσµατα της έρευνας, της καλλιτεχνικής δηµιουργίας
τους και της παραγωγικής τους κοινωνικής δραστηριότητας γενικότερα θα πρέπει να
µπορούν να πωληθούν στις υφιστάµενες, ή ν’ ανοίξουν και να επεκτείνουν νέες
αγορές, στο παγκοσµιοποιηµένο οµογενοποιηµένο παζάρι του πλανητικού χωριού
µας.
2.

Πολιτισµός και πολιτική της αγοράς και της «βιώσιµης» ανάπτυξης

Αναπόδραστες συνέπειες µιας τέτοιας εξέλιξης, στον αγοραίο πολιτισµό της
κυριαρχίας του χωρίς όρια και ηθική ανταγωνισµού, είναι µεταξύ άλλων:
•

η ραγδαία επεκτεινόµενη και διαρκώς και χωρίς αρχές εντεινόµενη συγκέντρωση,
συγκεντροποίηση και συσσώρευση κεφαλαίου, πληθυσµών και επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων, χωρικά και χρονικά, (ή η αποκέντρωση, µόνον όταν η
εκµετάλλευση των ανθρωπίνων και φυσικών διαθεσίµων της περιφέρειας είναι
µακροπροθέσµως ασφαλής και ιδιαζόντως κερδοφόρος), µε δυσµενέστατες πάντα
επιπτώσεις στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον,

•

οι αλλεπάλληλες συγχωνεύσεις των µεγάλων πολυεθνικών εταιρειών, κυρίως
υψηλής τεχνολογίας (και όχι µόνο) και η ασφυκτική και µονοδιάστατη
χειραγώγηση της τεχνολογίας από την συνεχώς διευρυνόµενη αγορά τους,

•

η ανερµάτιστη πολλές φορές και ατεκµηρίωτη αποθέωση του «ιδιωτικού» έναντι
του «κοινωνικού»,

•

η ισοπεδωτική επιβολή σε πλανητικό επίπεδο ενιαίων και µαζικών προτύπων
ζωής και πολιτισµού αλλά και µοντέλων παραγωγής, διανοµής και κατανάλωσης ,

•

η σταδιακή εξαφάνιση των τοπικών πολιτισµών και παραδόσεων και

•

η αναπόδραστη διαπλοκή των συµφερόντων της νέας –µεταδιπολικής- τάξης της
µόνης πλέον υπερδύναµης, της αγοράς και των θυγατρικών της ΜΜΕ και δικτύων
πληροφοριών, µε αυτά των όπου γης πολιτικών τους υπαλλήλων και των
εµµίσθων ή «ιδεολόγων» απολογητών τους.

Το παζάρι του πολιτισµού της αγοράς στήνεται στο κενό της πολιτικής και στην
πολιτική του κενού τα οποία βιώνουµε αδιαµαρτύρητα εσχάτως, ως µονίµως
ενδηµούσα αλλά και επιδηµική κρίση.
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Το “κενό της πολιτικής” διαπιστώνεται τα τελευταία χρόνια µε ραγδαία
αυξανόµενους ρυθµούς, από την απογοήτευση, την αποστασιοποίηση, την αδιαφορία,
την αδράνεια ή και την αποστροφή των πολιτών απ’ αυτή, ως καθηµερινή άσκηση
και βίωση των δικαιωµάτων τους, αλλά και ως συνειδητή, συνεπή και συνεχή
εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των ευθυνών τους.
Στο “κενό της πολιτικής”, τη θέση των οραµάτων, των ιδεών, της θέλησης, της
διαθεσιµότητας, της έµπνευσης και της γόνιµης, δηµιουργικής και αποτελεσµατικής
συµµετοχής των πολιτών στα κοινά, καταλαµβάνει η παθητική θέαση της δράσης των
διαχειριστών της, τους οποίους εν τούτοις οι πολίτες εξουσιοδοτούν µε την ψήφο
τους γι’ αυτό, στη συνέχεια τους λοιδορούν για να τους ξαναεξουσιοδοτήσουν στις
επόµενες εκλογές και πάλι να δρουν πολιτικά εν ονόµατί τους.
Έτσι, στο κενό της πολιτικής ασκείται η πολιτική του κενού, στην οποία ανθούν η
ιλιγγιώδης απόκλιση των έργων από τα λόγια και η διαπλοκή των έτσι και αλλιώς
αλληλέγγυων συµφερόντων επαγγελµατιών της πολιτικής, κοµµάτων εξουσίας,
αλλοτριωµένων συνδικαλιστικών ηγεσιών, συγκροτηµάτων των Μέσων Μαζικής
Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, µεγάλων πολυεθνικών και µη εταιρειών αλλά και το
κυριότερο του διεθνούς παράγοντα, (στη µονοδιάστατη πλέον εκδοχή της νέας
τάξης), µε µοναδικό σκοπό την απόκτηση και διατήρηση της αµοιβαία συµφέρουσας
εξουσίας και/ή ηγεµονίας.
Το κενό αυτό το καταλαµβάνει πλέον η µόνη κυρίαρχη δύναµη, “η αγορά”, µε τους
πολιτικούς

της

υπαλλήλους

ως

χαµηλόβαθµους

διαχειριστές

της,

τους

παρατρεχάµενους της κάθε εξουσίας πανεπιστηµιακούς και ερευνητές, τους από
“ιδεολογία” και όχι από ανάγκη ή δουλικότητα λάτρεις και απολογητές του κάθε
“καινούργιου” εκσυγχρονιστές, και τα εξασκηµένα να εγκαταλείπουν έγκαιρα το
παλιό και να ανεβαίνουν επιδέξια στο κάθε καινούργιο τραίνο στελέχη “της παλιάς
κατάστασης πραγµάτων”.
Η έρευνα, ο σχεδιασµός, ο προγραµµατισµός και οι καινοτοµικές πραγµατοποιήσεις
στα πεδία της κινητής τηλεφωνίας, της τηλεόρασης υψηλής ευκρίνειας, των
λεωφόρων της πληροφορίας, της τηλεµατικής γενικότερα, των διαστηµικών
εφαρµογών, των δικτύων µεταφορών και τηλεπικοινωνιών και των ηλεκτρονικών
διαδικτύων, ενώ προβάλλονται ως στοιχεία προόδου στην κατεύθυνση επίτευξης της
«βιώσιµης ή αειφόρου ανάπτυξης» (Ρόκος 1998, 2000), στην πράξη υπηρετούν
περίπου αποκλειστικά τον πολιτισµό της κυριαρχίας της αγοράς και όσους µε τη
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θέλησή τους ή αναγκαστικά ενσωµατώνονται ή συνεισφέρουν στις διαδικασίες του,
διευρύνοντας ή επεκτείνοντας τη δυναµική του (Ρόκος 2000).
Μια ενδιαφέρουσα άσκηση για το ποιοι, πόσο και γιατί καρπούνται τα αγαθά π.χ. της
κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, θα µπορούσε να κάνει κάποιος διαβάζοντας τις
µικρές αγγελίες της εφηµερίδας “Τα Νέα” το 1998 και πολλών άλλων µέχρι σήµερα.
Τα ποσοτικά και ποιοτικά συµπεράσµατά του θα είναι εξαιρετικά χαρακτηριστικά.
Στην “αγορά” της πολιτικής, ρυθµιστικό ως και καθοριστικό ρόλο παίζουν τα βασικά
αγοραία πολιτισµικά εργαλεία της, η προβολή, η διαφήµιση και το marketing.
Παλαιοί και άθλιοι πολιτικοί µπορούν τεχνηέντως, αν αυτό ωφελεί την “αγορά”, να
αναδειχθούν ως οι χρυσές εφεδρείες «της σωφροσύνης και του ρεαλισµού», µε
συστηµατική καµπάνια ωραιοποίησης του γνωστού και αποκρουστικού (για τους
παλιότερους τουλάχιστον) παρελθόντος τους.
Νέοι και φιλόδοξοι πολιτικοί µπορούν να καθιερωθούν ως «η ελπίδα του αύριο», αν
πείσουν ότι είναι εξ ίσου ρεαλιστές και θυσιάσουν στο βωµό της ανέλιξής τους τους
αγώνες, το ήθος, τη συνέπεια και τις ικανότητές τους, εξαργυρώνοντας τις
περγαµηνές τους και πείθοντας ότι απαλλασσόµενοι από το “έρµα” τους, (παρελθόν,
ιδέες, αρχές και πρακτικές) ή και καταναλώνοντάς το επιτήδεια, µπορούν εύκολα να
µεταλλαγούν, να µεταβολισθούν, να προσαρµοσθούν, να εκσυγχρονισθούν µ’ άλλα
λόγια, για να υπηρετήσουν δυναµικά, µε ευελιξία και ευκαµψία το αναδυόµενο νέο
είδος πολιτικής.
Χαρακτηριστικό στοιχείο της προσωπικότητας αυτών των παλαιών και νέων
πολιτικών είναι ότι ποτέ δεν σχεδιάζουν και δεν προγραµµατίζουν, στερούνται
στρατηγικού οράµατος και έλκονται ή ακόµα και υποτάσσονται εύκολα, χωρίς
τεκµηρίωση, δικαιολόγηση και ενδοιασµούς σε ετεροπροσδιορισµένες στρατηγικές
και επιλογές.
Και αν σχεδιάσουν και προγραµµατίσουν, ποτέ δεν τηρούν τα σχέδια και τα
προγράµµατά τους.
Η έλλειψη ευθύνης, η ανευθυνότητα και η ανεπάρκειά τους εικονογραφούνται πιστά
όταν π.χ. πάντα, µετά από αναµενόµενες µε µαθηµατική ακρίβεια για συγκεκριµένους
λόγους φυσικές και τεχνητές καταστροφές, επισκέπτονται τον τόπο της καταστροφής
και παρουσία όλων των ΜΜΕ εξαγγέλλουν “την συγκρότηση επιτροπής ειδικών” η
οποία θα εκδώσει το πόρισµά της εντός δύο µηνών, ή την διενέργεια Ε∆Ε (ένορκης
διοικητικής εξέτασης) για “τον καταλογισµό των ευθυνών, όπου και αν αυτές
υπάρχουν”.
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•

Είναι οι ίδιοι που στο παρελθόν, παραµονές εκλογών νοµιµοποίησαν αυθαίρετα
στις κοίτες ποταµών και ρεµάτων που πληµµύρησαν και έπνιξαν κατ’
εξακολούθηση τις ίδιες γνωστές περιοχές.

•

Είναι οι ίδιοι που επέτρεψαν την έκδοση νοµίµων πολεοδοµικών αδειών για
ανέγερση πολυτελών κατοικιών σε καµένες από δόλιους εµπρησµούς και κατά
το Σύνταγµα και τους Νόµους “αναδασωτέες εκτάσεις”.

•

Είναι οι ίδιοι που εξαγγέλλουν για εκατοστή φορά το ίδιο έργο που ποτέ εν
τούτοις δεν γίνεται, ή τη λήψη των ίδιων µέτρων που ποτέ δεν θεσµοθετούνται
και δεν υλοποιούνται.

•

Είναι οι ίδιοι που «εξυγιαίνουν» εξακολουθητικά τον ίδιο ασθενή δηµόσιο
οργανισµό καθιστώντας τον ετοιµοθάνατο.

Είναι οι ίδιοι τέλος, που προπαγανδίζουν ότι όλες οι πολιτικές τους επιλογές
εναρµονίζονται απολύτως µε τις αρχές, τις αξίες και τον πολιτισµό, της
ανταγωνιστικής «βιώσιµης ή αειφόρου ανάπτυξης», προσδιορίζοντας µε την
συγκεκριµένη τους πρακτική την ποιότητα και τη φύσης της.
Με την ευµενώς ανεκτική έως και δουλική πολιτική τέτοιας ποιότητας πολιτικών
προς τους εκπροσώπους του µεγάλου κεφαλαίου και των πολυεθνικών, όλο και
περισσότερα πολιτισµικά αγαθά αγοραιοποιούνται, µε µια εκχυδαϊσµένης µορφής
αντίληψη και πρακτική για την υπό κανονικές συνθήκες ευγενή φύση της «χορηγίας».
Πέρα απ’ την εκχώρηση, χωρίς καµιά αντικειµενική διαδικασία και αξιολόγηση,
καίριων επιλογών σε σηµαντικότατους τοµείς του πολιτισµού, σε «ηµετέρους»,
«φίλους», «συµπαραστάτες» πάσης φύσεως, ή ιδιαίτερα –δικαίως ή αδίκωςπροβεβληµένες προσωπικότητες, κανένα πραγµατικά υψηλής ποιότητας πολιτισµικό
γεγονός, (εκτός από τις δωρεάν επετειακές φαραωνικές γιορτές και πανηγύρεις για
ένα κοινό που ξεχνάει και για να ξεχνάει τον άρτο µε τα θεάµατα), δεν γίνεται χωρίς
την οικονοµική συµβολή και σκόπιµη µακροπρόθεσµη επένδυση συνήθως
πολιτισµικά απολύτως αδιάφορων ή και όψιµα εκπολιτισθέντων χορηγών και των
εταιρειών τους.
Έτσι, π.χ. είναι αδύνατον για ένα µέσου εισοδήµατος πολίτη να µπορέσει και όχι
µόνο για οικονοµικούς λόγους να απολαύσει µε την οικογένειά του ένα σηµαντικό
πολιτισµικό γεγονός, µια που θα είναι αδύνατο, ακόµη και την πρώτη µέρα διάθεσης
εισιτηρίων για το γεγονός αυτό, να βρει εισιτήρια, στο βαθµό που οι ευγενείς χορηγοί
έχουν προαγοράσει το µεγαλύτερο ποσοστό τους για να το διαθέσουν για λόγους
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ευγενούς marketing στους πελάτες τους και σε πρόσωπα τα οποία µε τον ένα ή άλλο
τρόπο µπορούν να επηρεασθούν θετικά ή να επηρεάσουν θετικά επιθυµητές εξελίξεις
στις επιχειρηµατικές προσδοκίες τους.
Τα ΜΜΕ τώρα, είτε προβάλλοντας καταιγιστικά ή στηλιτεύοντας ισοπεδωτικά, ή
γελοιοποιώντας συλλήβδην τους επαγγελµατίες πολιτικούς και τα “έργα” τους, αλλά
και τους επιχειρηµατίες εθίζουν απ’ την άλλη µεριά τον πολίτη στον πολιτισµό της
παθητικότητας του θεατή, στην γενικευµένη απόρριψη δίκαιων και αδίκων και στη
γενική ισχύ της λογικής : “αφού αυτός ανεβαίνει έτσι, (ή τα καταφέρνει έτσι), γιατί
όχι και εγώ”.
Στην πολιτική “του κενού” και του πολιτισµού “της αγοράς” δεν υπάρχει και δεν
χρειάζεται ποτέ “πρόβλεψη”, “πρόνοια”, ενδελεχής διερεύνηση εναλλακτικών
λύσεων για τα γνωστά, διαρκώς διογκούµενα και οξυνόµενα προβλήµατα, ή
ολοκληρωµένη µελέτη όλων των διαστάσεων και παραµέτρων τους και των σχέσεών
τους µε το φυσικό, πολιτισµικό και κοινωνικοοικονοµικό τους γενικότερα
περιβάλλον.
∆εν χρειάζεται ακόµη τεκµηριωµένη λήψη των αποδεικτικά βέλτιστων και
κατανοητών απ’ τους πολίτες αποφάσεων, συστηµατική εφαρµογή τους, διαδικασίες
αξιόπιστων ελέγχων της υλοποίησής τους αλλά και απόδοσης ευθυνών ή επαίνων
στους κάθε φορά υπευθύνους.
3.

Ο πολιτισµός της αγοράς και η αλληλέγγυα λειτουργία των ΜΜΕ

Οι πολιτικοί του πολιτισµού “της αγοράς της πολιτικής” απευθύνονται σε µια
κοινωνία “του φαίνεσθαι”, στην οποία µόνη πραγµατικότητα είναι η τηλεοπτική και η
ζωή των ανθρώπων είναι “εικονική” (virtual).
Σ’ αυτή την πραγµατικότητα, πολιτικοί και πολίτες αποτελούν πρωταγωνιστές και
κοµπάρσους σε µικρής ή µεγάλης θεαµατικότητας σειρές εκποµπών στις οποίες
απρόσωπο,

ανώνυµο,

χειροκροτούν,

εκστασιαζόµενο,

διαπληκτιζόµενο

ή

αλληλοσφαζόµενο το κοινό παραιτείται καθηµερινά απ’ τον ρόλο του ενεργού
πολίτη, είτε συναισθανόµενο την αδυναµία του ν’ αλλάξει σ’ αυτές τις συνθήκες τα
πράγµατα ή βυθιζόµενο στη γλυκειά νάρκη της ανυπαρξίας.
Στην “πολιτική του κενού και της αγοράς” :
•

πράγµατα που δεν πρόκειται ή δεν είναι δυνατό να “φανούν”, δεν χρειάζεται να
γίνουν και δεν γίνονται και
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•

τα πρόσωπα υπάρχουν µόνο όταν “φαίνονται” ή µόνο για να “φαίνονται” και
τελικά δεν είναι πρόσωπα, αλλά οι εικόνες τους και µάλιστα οι
προσχεδιασµένες ή µεθοδικά προσχεδιαζόµενες, άλλοτε επιλεκτικά και
καταιγιστικά προβαλλόµενες και διαφηµιζόµενες ή συστηµατικά διασυρόµενες,
(αλλά σε κάθε περίπτωση αναµεταδιδόµενες και διατηρούµενες στην
επικαιρότητα) και άλλοτε “διαπαιδαγωγικά” ή υπαινικτικά αποσυρόµενες για
να επανέλθουν “υπό όρους και προϋποθέσεις”.
Έτσι, έχουµε “εικόνες” προσώπων :

•

που φαίνονται και επιδεικνύονται ως διαρκώς και µονίµως παρόντα και
“επιτόπου”, ενηµερωµένα επί παντός επιστητού και ευαισθητοποιηµένα για
όλες τις αδικίες του κόσµου ετούτου,

•

που “δηλώνουν” ακατάσχετα παντού για οτιδήποτε και οποιονδήποτε,

•

που γενικώς, κατά περίπτωση, συµπαρίστανται, αντιτίθενται και κριτικάρουν
αφ’ υψηλού και εκ του ασφαλούς, καταγγέλλουν, προβάλλουν, επαινούν,
οικτίρουν και σχολιάζουν, υποδηλώνοντας µε τον τρόπο αυτό την αγωνία τους
να διατηρηθούν στην αγορά, να ανεβάσουν την “τιµή” τους ανεξάρτητα απ’ την
αξία τους, να επιβεβαιώσουν την επωνυµία τους, να συναγελασθούν και να
συναγελάζονται µε άλλους πιο επώνυµους απ’ αυτούς, µ’ άλλα λόγια για να
υπάρξουν ως οι εικόνες των µύχιων φιλοδοξιών τους.

4.

Οι αναπόδραστες συνέπειες του πολιτισµού της κυριαρχίας της αγοράς και
της ανταγωνιστικής «βιώσιµης» ανάπτυξης

Το ίδιο κενός και εικονικός είναι όµως όχι µόνο ο συµπολιτευτικός και
αντιπολιτευτικός λόγος προς κάθε ηγεµόνα και ηγεσία, αλλά και ο κάθε
εξουσιαστικός και αντιεξουσιαστικός λόγος όπως και ο κάθε χειραγωγών αλλά και ο
υποτίθεται χειραφετικός λόγος, όπως άλλωστε και αυτός του υπογράφοντος.
Και αυτό, γιατί όλοι εκφωνούνται εν κενώ, µια που οι πολίτες ή πήγαν στο σπίτι τους,
µετρώντας την αδυναµία τους ως µονάδες (ή οµάδες που κατέχουν την “αλήθεια”), ή
κορυβαντιούν (ποιόν άραγε) τροµοκρατώντας, ή γοητεύονται απ’ τις σειρήνες της
(έτσι κι αλλιώς µικρής) εικονικής ζωής µας, διεκδικώντας µια µικρή θέση στο τέλµα
της ή ένα µικρό µερίδιο εικονικής ευτυχίας στο προσκήνιό της.
Και τι µένει τότε, τι µπορεί να γίνει, αν κάτι ακόµη µπορεί ;
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Η γνώµη µου είναι, και την είπα πολλές φορές ως πολίτης και όχι ως κήνσορας, ότι
πρέπει να ξαναµάθουµε, όσοι µπορούµε, να συζητάµε απλά, ανυπόκριτα και
ανυστερόβουλα.
Να δούµε λίγο πέρα απ’ τη µύτη µας, µ’ άλλα λόγια να δούµε :
•

τι επέρχεται, όταν οι λίγοι πλούσιοι γίνονται ακόµη λιγότεροι αλλά πολύ
πλουσιότεροι και όταν οι πολλοί φτωχοί γίνονται ακόµη περισσότεροι και πολύ
φτωχότεροι,

•

τι επέρχεται, όταν αγαπούµε τους οικονοµικούς πρόσφυγες όταν δεν τους
πληρώνουµε καθόλου ή όταν τους πληρώνουµε λίγο, και όταν µε οποιοδήποτε
παράπτωµά τους τους σιχαινόµαστε ως εγκληµατίες,

•

τι επέρχεται, όταν επικαλούµαστε την προσήλωση στο ∆ιεθνές ∆ίκαιο και τις
∆ιεθνείς Συµβάσεις τη στιγµή που η διεθνής κοινότητα και κυρίως η νέα τάξη
δεν τα σέβεται όταν δεν έχει συµφέρον απ’ αυτά,

•

τι επέρχεται, όταν η κυρίαρχη αγορά κατορθώνει να µετατρέπει σε πλασιέ
όπλων τους υπουργούς της µόνης υπερδύναµης και όχι µόνο, συντηρώντας,
αναπαράγοντας αλλά και προκαλώντας ελεγχόµενες τοπικές, εµφύλιες αλλά και
γενικευµένες εντάσεις και πολεµικές συρράξεις για την κατανάλωση του
παλαιωµένου στρατιωτικού υλικού, και την ανάπτυξη έρευνας για νέα
προηγµένα τεχνολογικά οπλικά συστήµατα και την σε συνθήκες πράξης δοκιµή
της αποτελεσµατικότητάς τους.

•

τι επέρχεται, όταν το ξέπλυµα του µαύρου χρήµατος γίνεται τόσο εύκολα και
τόσο «νόµιµα» υπό την ανοχή, την ευµενή ουδετερότητα, ή και την
συνεργασία,

εκλεγµένων

κυβερνήσεων

αλλά

και

των

“ηθικότερων”

αντιπολιτεύσεων τους,
•

τι επέρχεται, όταν η χαρά της δηµιουργίας, της διδασκαλίας και της έρευνας
στα ΑΕΙ γίνεται π.χ. στην Ελλάδα του εκσυγχρονισµού και της «βιώσιµης
ανάπτυξης» δια νόµου “6 ώρες υποχρεωτική διδασκαλία”, είκοσι µόνο ώρες
παρουσίας την εβδοµάδα και θερµή ενθάρρυνση της ελευθεριο-επαγγελµατικής
δραστηριότητας για όλα τα µέλη ∆ΕΠ πλήρους απασχόλησης, αλλά και

•

τι επέρχεται, όταν εµείς οι απλοί πολίτες και εργαζόµενοι βαφτίζουµε τα κάθε
είδους προνόµιά µας σε αδιαπραγµάτευτες “αξίες” και “κατακτήσεις”,
διακυβεύοντας, συνειδητά ή ασυνείδητα, πολύ περισσότερα απ’ όσα
φανταζόµαστε. Γιατί ενώ όντως απ’ τη µια µεριά είναι η ανικανότητα, η
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ανεπάρκεια και τα συµφέροντα των κυβερνήσεων, των αντιπολιτεύσεων και
των διοικήσεων, που υπηρετούν συνειδητά ή ασυνείδητα τον πολιτισµό της
κυριαρχίας της αγοράς ευαγγελιζόµενες την «βιώσιµη ανάπτυξη» ως πανάκεια,
απ’ την άλλη, µας κλείνει πονηρά το µάτι η πλήρης διάλυση και καταστροφή,
στην οποία δεν θα πρέπει να οδηγηθούµε όπως επιθυµεί η κυρίαρχη αγορά µε
τη “λεβεντιά” µας.
(Αν η τελευταία παράγραφος κάνει µερικούς φίλους που ενδεχοµένως συµφωνούσαν
ως εκεί, να προβληµατισθούν: “µε ποιον επιτέλους είναι ο υπογραφόµενος, µε το
λιοντάρι ή µε µας”, θα ήθελα να παρακαλέσω να ειδικολογήσουν στη συζήτηση που
θ’ ακολουθήσει “ποιοι είµαστε άραγε εµείς”, οι οποίοι σ’ αυτό που γίνεται γύρω µας,
δεν έχουµε καµιά απολύτως ευθύνη.
5.

Η πολιτισµική διάσταση της αξιοβίωτης ολοκληρωµένης ανάπτυξης

Με όσα αναφέρθηκαν ως εδώ πιστεύω ότι τεκµηριώθηκε επαρκώς ότι η κρατούσα
οικονοµική, πολιτική και πολιτισµική αντίληψη για µιαν ανάπτυξη στην οποία
κυριαρχούν οι παγκοσµιοποιηµένες αγορές και ο ανηλεής ανταγωνισµός βρίσκεται
στον αντίποδα της αντίληψης για την Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη και τις
σχετικές αρχές, αξίες και πρακτικές της (Ρόκος 1967, 1970, 1972, 1975, 1977, 1980,
1986, 1988, 1993, 1994, 1995, 1998).
Στον αντικειµενικά πολυδιάστατο αξιολογικό όρο "Ανάπτυξη", στον οποίο κάθε
επιστηµονική πειθαρχία, αλλά και κάθε ιδεολογία, κοσµοθεωρία, κοινωνική
οργάνωση, κοινωνική οµάδα και οι πολίτες ως πρόσωπα, άτοµα, παραγωγοί,
εργαζόµενοι,

επιστήµονες

και

δηµιουργοί

δίνουν

διαφορετικό

νόηµα

και

περιεχόµενο, υπερτιµώντας σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό, ή υποτιµώντας
αντίστοιχα κάποιες απ' τις διαστάσεις της, απέδωσα (Ρόκος 1998) µε τον επιθετικό
προσδιορισµό Ολοκληρωµένη την θετικά φορτισµένη έννοια της αρµονικής,
ειρηνικής µε τη φύση και τον άνθρωπο και συνεργιστικής σχέσης, αλληλεξάρτησης
και αλληλεπίδρασης των θεµελιακών συστατικών της, δηλαδή του "οικονοµικού",
του

"κοινωνικού",

του

"πολιτικού",

του

"τεχνικού/τεχνολογικού"

και

του

"πολιτισµικού" ενεργήµατος.
Η Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη, είναι γι' αυτό και Αξιοβίωτη, προεκτείνοντας,
βαθαίνοντας και δυναµώνοντας ριζοσπαστικά την, [µετά το 1976 και κυρίως µετά το
1980 µε τη δηµοσίευση της World Conservation Strategy, αλλά και το 1987 µε τη
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δηµοσίευση της Έκθεσης της Παγκόσµιας Επιτροπής για το Περιβάλλον και την
Ανάπτυξη του ΟΗΕ (World Commission on Environment and Development), "Our
Common Future"], θετική (από την άποψη της ανάγκης διατήρησης των φυσικών
διαθεσίµων και για τις επόµενες γενιές) αλλά µερική µόνο και συντηρητική έννοια
της "Βιώσιµης" ή "Αειφόρου" Ανάπτυξης (Ρόκος 1998), η οποία όµως όπως
αποδείχθηκε (Ρόκος 2000) είναι πλέον απολύτως α-νόητη στο βαθµό που
καθοριστικό πυρηνικό της στοιχείο είναι ο ανταγωνισµός του αγοραίου
κατεστηµένου πολιτισµού µας.
Στο έκτο συνέδριο του Τοµέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
«Προβλήµατα Σοσιαλισµού» το 2000 είχα την ευκαιρία να επιχειρηµατολογήσω για
την οικονοµική, την πολιτική και την κοινωνική διάσταση της Αξιοβίωτης
Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης και στο δεύτερο διεπιστηµονικό διαπανεπιστηµιακό
συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του Μετσόβιου Κέντρου ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας
(ΜΕ.Κ.∆.Ε.) του Ε.Μ.Π. το 1998 µε θέµα «Τεχνολογία, Πολιτισµός και
Αποκέντρωση» ν’ αναφερθώ αναλυτικά στην τεχνολογική της διάσταση.
Σήµερα θα επιχειρήσω να τεκµηριώσω την πολιτισµική της διάσταση.
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 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
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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 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,
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•

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,
-

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
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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.,
µ’ άλλα λόγια, από τα στοιχεία, τα ειδοποιά χαρακτηριστικά και τα πρότυπα της
πολιτισµικής οικολογίας κάθε τόπου, φυλής και έθνους.
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Επιλεγόµενα
Με βάση τα παραπάνω η Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη προϋποθέτει και
απαιτεί έναν καινούργιο πολιτισµό για την ανθρωπότητα. Τον πολιτισµό των
πολιτισµών, που δεν µπορεί ν’ ανθίσει παρά µόνο στο γόνιµο έδαφος της ειρήνης, της
ανοχής, της δηµιουργικής αλληλεπίδρασης και της ευγενούς άµιλλας των κρατών,
των λαών και των ανθρώπων, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, του µέτρου και του
πλήρους και ισότιµου και από όλους σεβασµού των ανθρωπίνων, πολιτικών και
κοινωνικών δικαιωµάτων όπου γης, αλλά και του περιβάλλοντος και αντικειµενικά
δεν µπορεί να συνυπάρξει µε τον πολιτισµό της κυριαρχίας των αγορών και των
αξιών της παγκοσµιοποίησής τους.
Αλλά ένας τέτοιος πολιτισµός δεν πέφτει ως το «µάνα» εξ ουρανού. Προϋποθέτει
συνειδητούς, υπεύθυνους και ενεργούς πολίτες και νέες ώριµες και δυναµικές
συλλογικότητές τους.
Ένα σχετικό κείµενο-σχέδιο πρόσκλησης του υπογραφοµένου σ’ αυτούς τους πολίτες
του κόσµου δηµοσίευσε την 1η Ιουνίου 1992 η εφηµερίδα «Ελευθεροτυπία»
συνοδεύοντάς το µε το παρακάτω εισαγωγικό σηµείωµα.

«Το κείµενο που ακολουθεί, αποτελεί µια πρόσκληση στους "πολίτες του Κόσµου",
ενόψει της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης του ΟΗΕ για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη,
που αρχίζει µεθαύριο στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Όσοι το διαβάσουν και το
ενστερνισθούν, ας το προσυπογράψουν. Συντάκτης του είναι ο καθηγητής του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ∆ηµήτρης Ρόκος. Όσοι έχουν να προσθέσουν
κάτι, µπορούν να το κάνουν γράφοντας στην "Ε". Ο ίδιος ο κ. Ρόκος το τιτλοφορεί,
"σχέδιο κειµένου για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας". Η "Ε",
δηµοσιεύοντάς το, το προσυπογράφει ευχαρίστως».
Εκτιµώντας ότι σήµερα, εννιά χρόνια µετά, και αφού έχουµε ήδη βιώσει και
αναλυτικά µελετήσει και αξιολογήσει τους καρπούς της «βιώσιµης ή αειφόρου»
ανάπτυξης (Ρόκος 1997, 1998, 2000), ευγενούς θυγατέρας του πολιτισµού του
ανταγωνισµού και της παγκοσµιοποίησης, ως δογµατικός και ιδιόρρυθµος πολίτης
και πανεπιστηµιακός µπορώ να υποστηρίζω τις αρχές, τις αξίες, τις αναγκαίες δράσεις
και το περιεχόµενο του κειµένου αυτού µε πληθώρα αντικειµενικών επιχειρηµάτων,
αδιάσειστων στοιχείων διεθνών οργανισµών και ερευνητικών κέντρων και
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συγκεκριµένων παραδειγµάτων, επιτρέψτε µου να το µεταφέρω αυτούσιο εδώ,
κλείνοντας την εισήγησή µου.

«Οι πολίτες του κόσµου που υπογράφουµε το κείµενο αυτό, ανεξάρτητα από
εθνικές, ιδεολογικοπολιτικές, φιλοσοφικές και φυλετικές καταβολές:
1.

ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΣΤΕ

την

οριακή

κρισιµότητα

των

πολυδιάστατων

περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζει το κοινό µας σπίτι, ο πλανήτης
Γη σήµερα και συνεπώς την καταλυτική σηµασία που µπορεί, κάτω από
προϋποθέσεις, να έχουν για την ανθρωπότητα οι αποφάσεις της Παγκόσµιας
∆ιάσκεψης του ΟΗΕ για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη.
2.

ΣΥΝΕΙ∆ΗΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ότι πέρα από τις τεράστιες ευθύνες των κυβερνήσεων,
των πολιτικοϊδεολογικών και κοινωνικών συστηµάτων και των συναφών
µοντέλων παραγωγής, ανάπτυξης και κατανάλωσης, τα οποία βασίστηκαν τελικά
στον άκριτο µετασχηµατισµό και την "καθυπόταξη" της φύσης, τον ανηλεή
ανταγωνισµό και τη µεγιστοποίηση της απόδοσης και του κέρδους, υπάρχουν και
συγκεκριµένες µεγάλες δικές µας ευθύνες ως παθητικών, ανενεργών ή
λιγότερο ενεργών πολιτών, που ανέχονται, ακολουθούν και στηρίζουν
επιλογές, στάσεις και συµπεριφορές µε προφανείς δυσµενείς επιπτώσεις στο
φυσικό και πολιτισµικό µας περιβάλλον.

3.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ να συµβάλουµε ουσιαστικά, ατοµικά και συλλογικά και µέσα
κι έξω από κόµµατα και κοινωνικές, επιστηµονικές και επαγγελµατικές
οργανώσεις, στη συγκρότηση ενός διεθνούς δικτύου πολιτικών, κοινωνικών,
πολιτιστικών, επιστηµονικών και καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών των πολιτών του
κόσµου µε στόχο:
να στείλουµε οριστικά στο σπίτι τους τους χρεοκοπηµένους πολιτικούς και
τις κυβερνήσεις τους, που αφού σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό σχεδίασαν
κι εφάρµοσαν πολιτικές, πολεµικού, ιδεολογικού, τεχνολογικού, βιοµηχανικού
και καταναλωτικού ανταγωνισµού µε οδυνηρές για την ανθρωπότητα
βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα συνέπειες, αυτή την κρίσιµη στιγµή δεν
θα πάρουν άµεσα, αξιόπιστα κι αποτελεσµατικά µέτρα:
-

για τη διατήρηση και προστασία του φυσικού και πολιτισµικού
περιβάλλοντος των λαών της Γης,

-

για τη διάσωση των τροπικών δασών και την παρεµπόδιση της διάβρωσης,
της ερηµοποίησης και της υποβάθµισης των εδαφών,
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-

για την ριζική αλλαγή των µοντέλων παραγωγής και κατανάλωσης, ώστε να
µικρύνει το χάσµα Βορρά-Νότου και η συνεχιζόµενη µεταφορά πόρων από
το φτωχό Νότο στον πλούσιο Βορρά, να µειωθεί η διαφορική
υπερκατανάλωση ενέργειας, να σταµατήσει ολοσχερώς η αναίτια πλέον
κούρσα των εξοπλισµών, να µειωθούν οι δραµατικά αυξανόµενες
ανισότητες στον πρώτο κόσµο και να ελαχιστοποιηθούν οι εκποµπές των
οξειδίων,

κυρίως

του

άνθρακα,

στην

ατµόσφαιρα,

η

χρήση

χλωροφθορανθράκων και η παραγωγή τοξικών αποβλήτων,
-

για το ριζικό επαναπροσανατολισµό της παιδείας και της έρευνας, ώστε οι
νέοι πολίτες του κόσµου, µέσα κι έξω από τα πανεπιστήµια, αλλά και στους
χώρους παραγωγής και δηµιουργίας, να είναι σε θέση να αντιλαµβάνονται,
να συνειδητοποιούν και να συνεκτιµούν µε ολοκληρωµένο τρόπο την
ευθύνη τους ως πολίτες, επιστήµονες κι εργαζόµενοι, µια που οι
επαγγελµατικές τους δραστηριότητες και επιλογές, αλλά και ο τρόπος ζωής
τους µπορεί να στηρίζουν ολέθριες για τον πλανήτη µας και την
ανθρωπότητα πολιτικές στάσεις και συµπεριφορές.

4.

∆ΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ως πολίτες να αντισταθούµε:
-

στον κάθε φύσης και προέλευσης εκφυλισµό της δηµοκρατίας,

-

στη διαφορική κι υποκριτική ευαισθησία της "νέας τάξης" απέναντι στα
δικαιώµατα των λαών της Γης και

-

στην προδιαγραφόµενη στα στρατηγικά κέντρα κι ελεγχόµενη δηµιουργία
και συντήρηση εστιών τοπικών και περιφερειακών συρράξεων, που µε τη
σειρά τους θα "νοµιµοποιούν" τις παρεµβάσεις κι επεµβάσεις τους.

Μπορούµε και πρέπει να αποµυθοποιούµε τεκµηριωµένα µε ειρηνικούς και
δηµοκρατικούς τρόπους κάθε επίδοξο σωτήρα, κάθε ανέξοδο ευχολόγιο και κάθε
"σωστική επιχείρηση" που αποφασίζεται για λογαριασµό µας και πάντα ερήµην
µας.
5.

∆ΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ως χρήστες ή καταναλωτές: να µην εξυπηρετούµε τα
παιχνίδια της ασύδοτης πια ελεύθερης αγοράς, που υπερπαράγει, καταστρέφοντας
τη φύση και διασπαθίζοντας κι εξαντλώντας τα φυσικά διαθέσιµα του πλανήτη
µας, την ώρα που η πείνα, οι ασθένειες, οι οικονοµικές και κοινωνικές
ανισότητες, η ερηµοποίηση, η περιθωριοποίηση και η µόλυνση του φυσικού και
πολιτισµικού περιβάλλοντος επεκτείνονται όχι µόνο στο Νότο, αλλά και στα γκέτο
του Βορρά.
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Μπορούµε και πρέπει να αρνηθούµε την παραπλανητική διαφήµιση, αλλά και τις
επιβαλλόµενες πλασµατικές ανάγκες και να ρυθµίσουµε εµείς µε τις συνειδητές
επιλογές µας τις σχέσεις προσφοράς και ζήτησης.
6.

∆ΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ως επιστήµονες, πανεπιστηµιακοί ερευνητές και δηµιουργοί
να µη συµβάλουµε άκριτα στην καταστροφική για τη φύση και την ανθρωπότητα
εκµετάλλευση των πορισµάτων του έργου µας και στην εµπορευµατοποίηση κάθε
αξίας, ευαισθησίας και οµορφιάς στη ζωή µας.

Μπορούµε και πρέπει να µη δεχθούµε να καταντήσουµε δορυφορικοί
εργαστηριακοί υπηρέτες του εµπορίου και της βιοµηχανίας, παραγνωρίζοντας τον
κοινωνικό ρόλο του επιστήµονα και του δηµιουργού και την ευθύνη µας ως
πολιτών.
7.

∆ΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ως άνθρωποι να προσπαθήσουµε να µη συµβάλουµε µε τις
αδυναµίες µας, µε τις κληρονοµηµένες στάσεις και τις βιασµένες συµπεριφορές
µας στην επιβάρυνση του πλανήτη µας, στην εξαφάνιση της κοινωνικής
αλληλεγγύης, στην υποβάθµιση της ποιότητας της ζωής µας και στο ανώφελο
ξόδεµά της σε σκοπούς και στόχους που τα κάθε είδους συµφέροντα µε χίλιους
και συχνότατα εξαιρετικά ελκυστικούς τρόπους µας επιβάλλουν.

Μπορούµε να αρνηθούµε τις αγοραίες αξίες του συρµού, την πλύση εγκεφάλου του
συστήµατος και των µαζικών µέσων επικοινωνίας του και την ισοπεδωτική
χειραγώγησή µας από τους κάθε είδους εκπροσώπους του "παλιού", που
επιβιώνουν ακµαίοι, αλλά και αναπαράγονται µε ευθύνη µας.
8.

ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ότι µια τέτοια προσπάθεια στις µέρες µας και δύσκολη είναι κι
ανέφικτη για πολλούς από µας, αλλά και προορισµένη να αποτύχει για τους
συµβιβασµένους ρεαλιστές.
Εµείς όµως έχουµε άλλη γνώµη.
Οι πολίτες του κόσµου, οι µέχρι σήµερα παροπλισµένοι, απογοητευµένοι κι
ανενεργοί, συνειδητοποιούµε ότι η κρισιµότητα των περιστάσεων επιβάλλει την µε
ελεύθερη επιλογή µας χειραφετηµένη συλλογική και ατοµική πολιτική και
κοινωνική µας δραστηριότητα, εκεί που ο καθένας µας νοµίζει ότι µπορεί και
θέλει να δράσει, χωρίς καµία καθοδήγηση, καµία ηγεσία, καµία χαρισµατική
ηγετική φυσιογνωµία και κανένα ψευδεπίγραφο όραµα.
Οι απλές, παλιές πανανθρώπινες αξίες της ειρήνης, της οµορφιάς, της κοινωνικής
αλληλεγγύης, της αρµονικής ζωής µε τη φύση και τους ανθρώπους και της χαράς
της δηµιουργίας, µας φθάνουν κι είναι πια καιρός να πάρουν την εκδίκησή τους.
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Η νέα και µόνη ανερχόµενη δύναµη στον κόσµο µας είναι οι υποψιασµένοι,
συνειδητοί, ώριµοι, δηµιουργικοί, υπεύθυνοι, χειραφετηµένοι και ενεργοί πολίτες
του.
Γιατί µόνο αυτοί µπορούν να αλλάξουν τους ηγέτες τους µε την ψήφο τους, να
ενθαρρύνουν ή να αποθαρρύνουν πολιτικές µε την εµπιστοσύνη τους, να ελέγχουν
την αγορά µε τη ζήτησή τους, να στηρίζουν αξίες µε τη στάση και το παράδειγµά
τους και ν' ανοίξουν ένα παράθυρο στην ελπίδα µε την υπευθυνότητα και την
κοινωνική τους πράξη.»
6.
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