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Περίληψη
Η «βιώσιµη», (ή και «αειφόρος» παρ’ ηµίν), «ανάπτυξη» παρά το “εύηχόν” της ως επιθετικού
προσδιορισµού µιας όλο και περισσότερο επιθετικής και καταστροφικής για τον άνθρωπο και
το περιβάλλον «ανάπτυξης», έχοµε αποδείξει µε σειρά δηµοσιεύσεων από το 1963, (Ρόκος,
1992, 1997, 2003, 2005, 2012), αλλά και µε ανάλυση των στοιχείων των εκθέσεων του
Human Development Report Office του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών από το 1992 (UNDP,
2000, 2003, 2004) µέχρι σήµερα, ότι στην πραγµατικότητα δεν είναι παρά η Sustainable /
∆ιατηρήσιµη δηλαδή για τους έχοντες και κατέχοντες µόνο «ανάπτυξη», στο βαθµό που το
20% του παγκόσµιου πληθυσµού, σε διαρκώς επιδεινούµενες για το “ολικό” τους πλανητικό
περιβάλλον συνθήκες, εξακολουθεί να καρπούται το 86% του παγκόσµιου πλούτου.
Στον αστερισµό λοιπόν της «βιώσιµης» ή «αειφόρου ανάπτυξης», ως πολυδιαφηµισµένου και
δήθεν γενικής αποδοχής ιδεολογήµατος της κυριαρχίας του νεοφιλελεύθερου υποδείγµατος
στον κόσµο σήµερα, µπορούν άραγε να υπάρξουν βιώσιµα µοντέλα ανάπτυξης;
Η πρόσφατη ευχολογική και αφελής, επικοινωνιακού χαρακτήρα ψιµυθίωσή της µε τους
βασικούς «πυλώνες» των θεµελίων της, δηλαδή την Οικονοµία, την Κοινωνία και το
Περιβάλλον, αντικειµενικά δεν µπορεί να διασφαλίσει στην πράξη ανάπτυξη πουθενά µε το
εγγενώς θετικό, δηµιουργικό και “ολικό” οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισµικό,
τεχνικό / τεχνολογικό και περιβαλλοντικό της περιεχόµενο, πολύ δε περισσότερο στις
ορεινές περιοχές, της ορεινότερης περιφέρειας της πατρίδας µας, µιας απ’ τις δυο ορεινότερες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µάλιστα στις άγριες συνθήκες της πολυδιάστατης
“ολικής” και όχι µόνο χρηµατοπιστωτικής, πλανητικής και όχι µόνο ελληνικής, κρίσης την
οποία βιώνει τα τελευταία χρόνια ο κόσµος µας (Ρόκος, 2012).
Και αυτό βέβαια γιατί στα βουνά µας - και ιδιαίτερα στα βουνά της Ηπείρου-, θύλακες
οµορφιάς, τόπους ελευθερίας και αντίστασης στους κάθε τύπου κατακτητές και επίβουλους,
πεδία ανοιχτών οριζόντων, κοινοτικής αλληλεγγύης και αρµονικής δηµιουργικής συνύπαρξης
µε το µοναδικό αλλά και ευάλωτο φυσικό και πολιτισµικό τους περιβάλλον, αλλά και
συνεχούς πάλης µε τα στοιχεία της φύσης, τους φυσικούς και τεχνικούς κινδύνους, τα
πραγµατικά, ιδιαίτερα µετά τη συνθήκη του Μάαστριχ, θεµέλια της δήθεν βιώσιµης ή
αειφόρου ανάπτυξης, δηλαδή: η «ανταγωνιστικότητα», η «επιχειρηµατικότητα», η
«καινοτοµία» και οι «ευέλικτες µορφές εργασίες» δεν έχουν, ούτε στη θεωρία ούτε στην
πράξη, καµιά έννοια και καµιά υπόσταση, είναι αντικειµενικά, στην καλύτερη περίπτωση, ανόητα και στην πραγµατικότητα απολύτως καταστροφικά σε όλα τα επίπεδα και ιδιαίτερα
στις συγκεκριµένες συνθήκες των αποµακρυσµένων, δυσπρόσιτων, συνειδητά ξεχασµένων
από το κράτος και εγκαταλειµµένων απ’ τους κατοίκους τους ορεινών περιοχών.
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Στην εργασία αυτή επιχειρούµε να τεκµηριώσουµε ότι χρειάζεται, περισσότερο από κάθε
άλλη φορά, ένας άλλος δρόµος, ριζικά διαφορετικός από αυτόν του κατεστηµένου
ιδεολογήµατος της «βιώσιµης» ή «αειφόρου» ανάπτυξης για να ξαναζωντανέψουν οι ορεινές
περιοχές µας. Κι αυτός ο δρόµος είναι ο εναλλακτικός δρόµος για την πραγµατικά
Ολοκληρωµένη Ανάπτυξή τους, δηλαδή την “ταυτόχρονα στο χώρο και το χρόνο
οικονοµική, κοινωνική, πολιτική, πολιτισµική και κατάλληλη τεχνική / τεχνολογική
ανάπτυξη, η οποία θα τελείται πάντα σε διαλεκτική αρµονία και µε σεβασµό στον
Άνθρωπο και το φυσικό και πολιτισµικό του περιβάλλον, µέσα στο οποίο αυτός
εντάσσεται ειρηνικά, παραγωγικά και δηµιουργικά, αξιοποιώντας και την αυτόχθονη
σοφία, ως οργανικό και αναπόσπαστο µέρος του και όχι ως κυρίαρχος, ιδιοκτήτης,
«επενδυτής» ή εκµεταλλευτής του”.
Η Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη ως θεωρία και πράξη αποτελεί τον µόνο τρόπο για να
κρατηθούν ζωντανές και να δυναµώσουν οι ορεινές περιοχές µας, µε την συνετή, αρµονική κι
ολοκληρωµένη σύµφωνα µε τις αξίες, τις αρχές και τις µεθόδους της αξιοποίηση των
φυσικών αλλά και των ανθρώπινων διαθεσίµων τους και την πρωτόβουλη, υπεύθυνη και
συνειδητή συµβολή των εργαζοµένων, των επιστηµόνων, των παραγωγών και των
δηµιουργών που ζουν, κατάγονται ή επιλέγουν να ζήσουν σ’ αυτές µια πραγµατικά
ολοκληρωµένη και αξιοβίωτη ζωή.
Έτσι, οι αντικειµενικά πολύπλοκες και πολυδιάστατες σχέσεις, αλληλεξαρτήσεις και
αλληλεπιδράσεις των κάθε φύσης ιδεών, πράξεων, δράσεων και ενεργηµάτων προσώπων και
συλλογικοτήτων, σε κάθε πεδίο των συνιστωσών της «ανάπτυξης», καθιστούν εκ των ών ουκ
ανευ την ανάγκη για σχεδιασµένες, συντονισµένες, ελεύθερες, συλλογικές, συνεταιριστικές,
παραγωγικές και δηµιουργικές πρωτοβουλίες και δράσεις Αξιοβίωτης Ολοκληρωµένης
Ανάπτυξης (Α.Ο.Α.), οι οποίες να αµφισβητούν µε αξιοπιστία και αποτελεσµατικότητα τις
κλασικές, παραδοσιακές, αλλά και τις σηµερινές νεοφιλελευθερες ευρωπαϊκές
κρατοκεντρικές και πελατειακές πολιτικές µιας χρεοκοπηµένης, αναπαραγόµενης και µη
ανανεούµενης πολιτικής τάξης, η οποία προτάσσει των ανθρώπων τους αριθµούς και
εξασφαλίζει την «βιωσιµότητά» της, εξακολουθώντας να παραµένει όµηρος, εντολοδόχος και
υποτελής των ασύδοτων αγορών.
Αλλά τι είναι η Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη;
Ως Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη έχοµε ορίσει από το 1963 (Ρόκος 2003) την ταυτόχρονα και
διαχρονικά οικονοµική, κοινωνική, πολιτική, πολιτισµική και κατάλληλη τεχνική /
τεχνολογική ανάπτυξη, η οποία επιδιώκεται να/και τελείται σε διαλεκτική αρµονία και µε
σεβασµό, από, και στον άνθρωπο και τις συλλογικότητες του, όπως αυτοί εντάσσονται
ειρηνικά, παραγωγικά, και δηµιουργικά στο φυσικό και πολιτισµικό τους περιβάλλον, το
διαµορφώνουν, αλλά και το προστατεύουν µε τη δράση τους, όντας αναπόσπαστα µέρη του
και όχι ιδιοκτήτες, κυρίαρχοι, “επενδυτές” ή εκµεταλλευτές του. Έτσι, η Ολοκληρωµένη
Ανάπτυξη αποτελεί σκοπό και στόχο αλλά και εξαιρετικά δύσκολο και γοητευτικό δρόµο για
ένα ειρηνικό και καλύτερο κόσµο και µια αξιοβίωτη ζωή (Ρόκος 2005), για το κοινό µας
µέλλον (WCΕD 1987), στο κοινό µας σπίτι, τον πλανήτη γη.
Για τα δοµικά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης (Ρόκος 2003,
2005), αλλά και για την “ολική πλανητική (και όχι µόνο ελληνική) κρίση” (Ρόκος 2011),
έχουµε από το 1963 –πολλοί από µας- συζητήσει και συζητούµε διεξοδικά στο πλαίσιο των
διεπιστηµονικών συνεδρίων και διηµερίδων µας από το 1995 [Ρόκος και Ρόκος (επιµ.) 1995,
1998, 2001, 2004, 2007, 2010] και των σχετικών, από το 1994 και µετά, εκπαιδευτικών και
ερευνητικών διαδικασιών του ∆ιεπιστηµονικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(∆.Π.Μ.Σ) του Ε.Μ.Π “Περιβάλλον και Ανάπτυξη” και του Μετσοβίου Κέντρου
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∆ιεπιστηµονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.∆.Ε) του Ε.Μ.Π. για την προστασία και ανάπτυξη του
ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισµών.
Πώς προέκυψε η Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη ως έννοια, περιεχόµενο, θεωρία και πράξη;
Μελετώντας σε βάθος την εξαιρετική συλλογική διεπιστηµονική έκθεση της Παγκόσµιας
Επιτροπής για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (World Commission on Environment and
Development WCED) “Our Common Future” (1987) που πραγµατοποιήθηκε µε την ευθύνη
µιας σηµαντικότατης προσωπικότητας: της Προέδρου της Gro Harlem Brundtland, κράτησα,
σε αντίθεση µε την συντριπτική πλειοψηφία όσων από τότε παπαγάλισαν και παπαγαλίζουν
µέχρι σήµερα τον ορισµό της «sustainable», «βιώσιµης» ή «αειφόρου» ανάπτυξης, ως της
«ανάπτυξης» “η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να διακυβεύει τις
δυνατότητες των µελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες”, την µεστή,
αξιόπιστη και τεκµηριωµένη ανάλυσή της, η οποία όµως αγνοήθηκε σκανδαλωδώς από όλους
όσους πολιτικούς και διανοούµενους παντός καιρού, µετέτρεψαν τον πλασµατικό µέσο όρο
του ορισµού της sustainable development, ως κυρίαρχο πλέον νεοφιλελεύθερο ιδεολόγηµα,
ιδιαίτερα από το 1992 και µετά, µε αποκορύφωµα τη συνθήκη του Μάαστριχ (1997), αλλά
και όλες τις επόµενες συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έτσι, µε την διεθνή επικράτηση του νεοφιλελευθερισµού τη δεκαετία του ’80 και ιδιαίτερα
από το 1992 και µετά, µε σειρά κειµένων επιχειρήσαµε και επιχειρούµε µια τεκµηριωµένη,
αναλυτική αλλά και ανηλεή κριτική των δοµικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της
«βιώσιµης» ή «αειφόρου» ανάπτυξης που δεν ήταν και δεν είναι άλλα από:
• την ασύδοτη «ανταγωνιστικότητα» των άπληστων αγορών και των επιχειρήσεων των
ηγεµονικών, µεγάλων και δυνατών κρατών, η οποία καµία σχέση δεν είχε και δεν έχει µε
ό,τι οραµατίστηκε ο Adam Smith ως “ανταγωνισµό ο οποίος προάγει και το κοινωνικό
συµφέρον µέσα από την προαγωγή του ατοµικού, σε συνθήκες υγείας και ασφάλειας της
κοινωνίας”, ενώ αντίθετα οδηγεί στην όξυνση των ανισοτήτων, την ολική φτωχοποίηση,
και εξαθλίωση των αδύνατων κρατών της περιφέρειας, την δραµατικών διαστάσεων
ανεργία των λαών τους, την καταπάτηση των δηµοκρατικών δικαιωµάτων και της
αξιοπρέπειας των πολιτών τους και την απώλεια της εθνικής τους ανεξαρτησίας,
• την «επιχειρηµατικότητα», µε τα ιδιαίτερα σήµερα συµπαραµαρτούντα της,
(δωροδοκία, διαφθορά, φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή, εισφοροδιαφυγή, κατά το δοκούν
αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας και φορέων του δηµοσίου από πάντα
ανεξέλεγκτους ιδιωτικούς κερδοσκοπικούς φορείς αµφιβόλου επαγγελµατικού ήθους και
ικανοτήτων, ανοχή αλλά και προστασία των φορολογικών παραδείσων και των
εξωχώριων εταιριών, ιδιωτικοποίηση και µάλιστα αντί πινακίου φακής στρατηγικής
σηµασίας δηµόσιων και κοινωνικών αγαθών όπως η γη, τα βουνά, οι ακτές, το νερό, η
ενέργεια, η παιδεία, η υγεία, οι επικοινωνίες κ.λπ),
• την «καινοτοµία», και µάλιστα µόνο όταν αυτή είναι ευπώλητη, όταν εκµεταλλεύεται
τους πενιχρότατους δηµόσιους πόρους που διατίθενται για την έρευνα στα όλο και
περισσότερο ιδιωτικοποιούµενα σήµερα δηµόσια πανεπιστήµια µιας αγοραίας δήθεν
«αριστείας», για την επιτάχυνση της «προόδου» και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων,
εις βάρος της υγείας, της ποιότητας και ποσότητας της διατροφής των φτωχών
πληθυσµών στον πρώτο και τρίτο κόσµο κ.λπ και
• τις «ευέλικτες µορφές εργασίας», οι οποίες καταργούν κάθε έννοια ανθρωπίνων,
κοινωνικών και εργασιακών δικαιωµάτων, για κάθε εργαζόµενο, ηµεδαπό ή µετανάστη,
και όχι µόνο στις ειδικές οικονοµικές ζώνες
Η Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη απογυµνώνει τον αντικειµενικά αµφιλεγόµενο αξιολογικό όρο
της οικονοµικής και µόνο «ανάπτυξης», ως συνοδού «καρότου» του – µετά ιδιαίτερα το
Μάαστριχτ- «µαστιγίου», της θανατηφόρου βορειοευρωπαϊκής θρησκείας της λιτότητας, από
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τα όποια, ενίοτε εύηχα, δήθεν σωτηριακά ψιµύθιά του, αποδίδοντας σ’ αυτήν το εγγενές
θετικό νόηµα και περιεχόµενο που αυτή φέρει από αιώνες στη γλώσσα και τη φιλοσοφία µας.
Η Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη έτσι, δεν έχει καµιά σχέση µε την «ανάπτυξη» (development),
ως µονοδιάστατη οικονοµική αύξηση, που πρωτακούστηκε από τον Πρόεδρο των Η.Π.Α
Τρούµαν και επιχειρήθηκε ως στρατηγική να υλοποιηθεί στην καθηµαγµένη από τον 2ο
Παγκόσµιο Πόλεµο Ευρώπη µε το σχέδιο Μάρσαλ, µε αποκλειστικό σκοπό την οικονοµική
της ανασυγκρότηση, ως ανάχωµα και ανάσχεση στον “επελαύνοντα κοµµουνιστικό κίνδυνο”.
Ακόµα, η Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη δεν έχει καµιά σχέση µε τις µονοδιάστατες, µερικές,
ειδικές, ευκαιριακές και αποσπασµατικές κλαδικές και τοµεακές θεωρήσεις της «ανάπτυξης»,
οι οποίες κατά καιρούς και πάντα σύµφωνα µε τα κάθε φορά συµφέροντα των κυρίαρχων
τάξεων και των σε κάθε επίπεδο πολιτικών και πολιτισµικών υποτελών τους, αποτέλεσαν κι
αποτελούν τις δήθεν σωτήριες συνταγές για την αποτροπή των κάθε φύσης “επερχόµενων”
καταστροφών.
Η Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη αντιλαµβάνεται την υπόστασή της ως µιας νέας
“καλύτερης” ισορροπίας ανθρώπινων, κοινωνικών και παραγωγικών σχέσεων και
συστηµάτων χρήσεων γης, παραγωγής, διανοµής και κατανάλωσης, η οποία µπορεί να
επιτευχθεί, όταν στην κάθε φορά µαχητική συνύπαρξη
• των αρχών και επιλογών των δυνάµεων που βρίσκονται ή διεκδικούν την
εξουσία,
• µε τη µέση κοινωνική συνείδηση την οποία η διαπλοκή τους µε τα Μέσα
Μαζικής Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας επιχειρεί πάντα να χειραγωγεί,
• και την σχετική θετική ή αρνητική κοινωνική δυναµική,
οι υπεύθυνοι, µορφωµένοι, ενεργοί και συνειδητοί πολίτες, παραγωγοί, δηµιουργοί και
εργαζόµενοι µε τις πρωτοβουλίες, τις κινήσεις, τις συλλογικότητές τους, το ήθος και τις
δράσεις τους, παίρνουν κυριολεκτικά τις ζωές τους στα χέρια τους.
Ουσιώδης προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η σε οικονοµικό, πολιτικό, πολιτισµικό, κοινωνικό και
τεχνικό / τεχνολογικό επίπεδο απαλλαγή τους από τα γλυκερά κι αποχαυνωτικά σε τελική
ανάλυση δεσµά και τις παρωπίδες:
• της αλαζονείας της αυθεντίας της κάθε επιστηµονοτεχνικής µονοµέρειας,
• του µανιχαϊστικού εγωισµού της κάθε κοσµοθεωρητικής πειθαρχίας,
• της µόδας, των συρµών και του lifestyle, τα οποία προβάλλονται καταιγιστικά ή
ύπουλα και επιβάλλονται µαζικά από επιχειρηµατικά, “καλλιτεχνικά”, επικοινωνιακά
και εµπορικά ή αυτοδοξαστικά πολιτισµικά ιερατεία, αλλά και εγχώριους και διεθνείς
γκουρού και κρατικοδίαιτους συνηθέστατα ή διαπλεκόµενους φορείς χορηγών και
υποστηρικτών, καθώς και των αφελών κολαούζων τους,
• των κάθε φύσης εξατοµικευµένων και/ή µαζικοποιηµένων εξαρτήσεων από ουσίες,
από ραγδαία ανανεούµενες και άκρως ευπώλητες τεχνολογικές καινοτοµίες, από
αναλώσιµους ηγετίσκους, κοµµάτων, κοµµατίδιων αλλά και από «επαναστάτες» του
γλυκού νερού, από οµάδες-θρησκείες και από χαζοχαρούµενες, ψευδοσυγκινησιακές
και τροµολαγνικές τηλεοπτικές αποδράσεις από την κοινωνία και την πραγµατική
ζωή,
• των διαχρονικά επαµφοτεριζόντων, συχνότατα αντιφατικών, στην ουσία πολλές φορές
επιφανειακών και αγοραίων αναλύσεων των παντός καιρού διαθέσιµων κυβερνητικών
ή αντικυβερνητικών αλλά και –εξουσιαστικών ή αντιεξουσιαστικών οπτικών –
διανοούµενων και δηµοσιολογούντων “µαχητών”, µόνιµων θαµώνων των
τηλεοπτικών ριγκ,
• των κάθε φύσης κατασκευασµένων ειδώλων και των πιστών “followers” τους στο
εικονικό και εικονιστικό ψηφιακό “κοινωνικό” χωριό
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Έτσι, η Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη ως δύσκολος, ανηφορικός αλλά γοητευτικός εναλλακτικός
δρόµος, αντιστρατεύεται “ολικά”, αξιακά, θεωρητικά και πρακτικά, την καταστροφική για το
90% των πολιτών του κόσµου και το ολικό φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον τους,
«βιώσιµη» ή «αειφόρο» ανάπτυξη, γιατί αυτή, όντας πλέον µετά το 1992 το ιδρυµατικό και
θεσµικό ιδεολόγηµα της νεοφιλελεύθερης Ευρώπης αλλά και των ελίτ του κόσµου
ολόκληρου µετά την συνάντηση κορυφής του Ρίο, εξακολουθεί να προπαγανδίζεται
καταιγιστικά µε όλα τα µέσα και σε όλα τα επίπεδα και να ωραιοποιείται µε συστηµατική τη
συµβολή των παντός τύπου εραστών της «προόδου», αλλά και της ταχύτητας και των ρυθµών
επιτάχυνσής της, της αντί πάσης θυσίας ανθρώπων και φυσικού και πολιτισµικού
περιβάλλοντος,
«παραγωγικότητας»,
κερδοφορίας,
«αποτελεσµατικότητας»
και
κατανάλωσης.
«Ειδικοί» και γκουρού των συναφών συρµών, επιστρατεύονται για να την επιβάλουν, ως
ισοπεδωτικό ενάρετο ευαγγελικό λόγο θυσιών και λύτρωσης για τους πολλούς για µια
καλύτερη ζωή, αλλά µετά το τέλος της ζωής τους.
Η «βιώσιµη» ή «αειφόρος» ανάπτυξη είναι ακόµη, (αλλά για πόσο;) η καραµέλα της µόδας
για τους εξουσιαστές, για όσους φιλοδοξούν να τους µοιάσουν αλλά και για τους
µισθοφόρους απολογητές τους, στα πανεπιστήµια, τα ερευνητικά κέντρα και τις ειδικά
«προγραµµατισµένες» από «µη κυβερνητικές» και «µη κερδοσκοπικές» αλλά στην πράξη
κυβερνητικές οργανώσεις, πρωτοβουλίες και δράσεις.
Τα χαρακτηριστικά της «βιώσιµης» ή «αειφόρου» ανάπτυξης εξακολουθούν, σε πείσµα των
δραµατικών συνθηκών της “πραγµατικής” πραγµατικότητας, να είναι τα ίδια και οι συνταγές
επίτευξής της πανοµοιότυπες, για όλα τα κράτη, πλούσια ή φτωχά, πρώην και νυν
αποικιοκρατικά ή αποικιοκρατούµενα, πρώην κεϋνσιανά ή κοµµουνιστικά και νυν ακρότατα
νεοφιλελεύθερα και ολιγαρχικά.
Οι συγκεκριµένες πολιτικές, οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτισµικές, τεχνικές/τεχνολογικές
και περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες, οι χωρικές, οι κλιµατικές, οι γεωµορφολογικές, οι
γεωγραφικές και οι γεωπολιτικές διαφορές, αλλά και οι παραδόσεις, τα ήθη, οι πεποιθήσεις,
οι στάσεις και οι συµπεριφορές των ανθρώπων, ως “απειροστά ανώτερης τάξης” για την
κερδοφορία του κεφαλαίου παραλείπονται στη «βασιλεία» της «βιώσιµης» ή «αειφόρου»
ανάπτυξης, σε µια εξίσωση που ο άγνωστος της χ είναι εκ θεού γνωστότατος εκ προοιµίου
στο κονγκλάβιο του πάντα χρεωκοπούµενου και µε τις εκατόµβες των ανέργων, των
εργαζοµένων και των µεταναστών διασωζωµένου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και των
δορυφορικών του ∆ιεθνών και Υπερεθνικών Οργανισµών όπως το ∆ιεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο, η ∆ιεθνής Τράπεζα, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου, ο Οργανισµός
Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η Οικονοµική Νοµισµατική Ένωση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λπ.
Εκατοντάδες συνέδρια κάθε χρόνο σε όλη την Ευρώπη αλλά και τον κόσµο µε συµµετοχή
χιλιάδων συστηµικών πολιτικών, επιχειρηµατιών, πανεπιστηµιακών και παντός τύπου
οργανώσεων, εξακολουθούν να οµνύουν σήµερα στα θέσφατα της «βιώσιµης» ή «αειφόρου»
και τώρα και «πράσινης» και «έξυπνης» ανάπτυξης, εικοσιένα χρόνια µετά το 1992 και
µάλιστα παρά τις αµήχανες και ανέξοδες αυτοκριτικές ακόµα και της ιδίας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (2008α, 2009α, 2010α, 2010β, 2011) για την κατάσταση της θεωρητικά «προς
Ολοκλήρωση αλληλέγγυας Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης την οποία χαρακτηρίζουν τα 20 εκατοµµύρια ανέργων στο
σύνολό της και τα δραµατικά ποσοστά ανεργίας και ιδιαίτερα των νέων, χιλιάδες
αυτοκτονίες, δραµατικές µειώσεις των µισθών και των συντάξεων, εκατοντάδες χιλιάδες
λουκέτων στις µικρές επιχειρήσεις, ιδιωτικοποιήσεις αντί πινακίου φακής των φυσικών
διαθεσίµων των λαών τους, απαξίωση και εµπορευµατοποίηση των δηµόσιων κοινωνικών
αγαθών της παιδείας, της έρευνας και της τεχνολογίας, της υγείας, της πρόνοιας, του
πολιτισµού και του περιβάλλοντος, και κύµατα µετανάστευσης νέων επιστηµόνων,

5

εργαζοµένων και κεφαλαίων από τις υπό εξόντωση «διεφθαρµένες» χώρες του φτωχού νότου
στις «ενάρετες», ασφαλείς και ανταγωνιστικά ηγεµονικές χώρες του πλούσιου βορρά.
Η διαρκώς επιτεινόµενη ύφεση όχι µόνο δεν οδηγεί στην «οικονοµική» έστω ανάπτυξη, µέσω
της θανατερής λιτότητας και των «οριζόντιων µέτρων», αλλά συνθλίβει την κοινωνία και
κάθε ελπίδα για µιαν “άλλη” πορεία για ένα ειρηνικό και καλύτερο κόσµο, µια που η
πολιτική είναι πια η πιστή θεραπαινίδα των αγορών και δεν µπορεί να δώσει λύσεις, ούτε µε
αυτούς τους πολιτικούς που την έφεραν σε αυτή την κατάσταση, αλλά ούτε και µε αυτούς
που ονειρεύονται, να την «αλλάξουν» απλώς καταγγέλλοντάς την, χωρίς να χτίζουν µε
ειλικρίνεια, υπευθυνότητα και ενωτική συστηµατική προγραµµµατική δουλειά και
αντίστοιχες συµµετοχικές δράσεις, τις απαραίτητες για αυτό θεµελιακές προϋποθέσεις, σε
πλανητικό, υπερεθνικό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.
Περνώντας από τη φενάκη της βιωσιµότητας / sustainability και των «βιώσιµων»
(δήθεν) αναπτυξιακών λύσεων στον δρόµο της Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης.
Ρίχνοντας µια τελευταία µατιά στο κείµενο της εισήγησής µου, στις 9 Μαΐου του 2013,
βεβαιώθηκα ότι και πάλι θα αντιµετωπισθεί στη συζήτησή του στο Αναπτυξιακό Συµπόσιο,
όπως άλλωστε πάντα από το 1992 και µετά σε αντίστοιχες διοργανώσεις, ως “αιρετικό”,
“ακρότατα επιθετικό”, “ριζοσπαστικό” ή και “ανατρεπτικό” από τους καθώς πρέπει
συναδέλφους, αλλά και περιέργως από τους πολιτικούς όλων των κοµµάτων µηδέ των ως
«προοδευτικών» θεωρουµένων.
Την βεβαιότητα αυτή της πολυτέλειας της µονοµανίας µου ήρθε να ανατρέψει, προς µέγιση
όµως χαρά µου, το άνοιγµα του email µου στο οποίο το Worldwatch Institute µόλις µου είχε
στείλει την ετήσια έκθεσή του για την κατάσταση του κόσµου το 2013 µε τίτλο “Is
sustainability still possible?”
Το εµβληµατικό πρώτο κείµενο του συλλογικού τόµου µε τίτλο “Beyond Sustainababble”
υπογράφεται από τον Πρόεδρο του WorldWatch Institute Robert Engelman και αναφέρεται
στην φούσκα, (τη φλυαρία, τη µωρολογία, το χαζολόγηµα) του υπερκαταναλωµένου και
υπερκαταναλωνόµενου ακόµη όρου «βιώσιµο»/sustainable, που δολίως προσδιορίζει,
ψευδεπίγραφα αλλά και α-νόητα ως απατηλό της επίθετο την καταστροφική όπως
τεκµηριώσαµε παραπάνω, στην ουσία της, νεοφιλελεύθερη «ανάπτυξη».
Γιατί έχουµε από το 1992 και δώθε χιλιάδες συνέδρια, συµπόσια και επιστηµονικές αλλά και
επιχειρηµατικές, κυβερνητικές και αντικυβερνητικές εκδηλώσεις, αλλά και πρόσφατα
γερµανοευρωπαϊκές και ευρωπαϊκογερµανικές αντιπαραθέσεις µε κοινό παρανοµαστή τα
σωτηριακά πάντα, αλλά αυτοκριτικά όµως αποτυχηµένα- για όσους διαβάζουν προσεχτικά τα
σχετικά επίσηµα κείµενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης- βιώσιµα αναπτυξιακά µοντέλα στον
αστερισµό της «βιώσιµης» ή «αειφόρου» ανάπτυξης.
Έτσι, έχοµε «βιώσιµες» αλουµινοκατασκευές, «βιώσιµη» κινητικότητα, «βιώσιµους»
ποδηλατόδροµους, «βιώσιµες» πόλεις, «βιώσιµες» επιχειρήσεις, sustainable banking and
finance, global sustainable finance, κ.λπ, αλλά και διθυραµβική υποστήριξη της «βιώσιµης»
ανάπτυξης από την παγκόσµια σύµπραξη των υπερδιακοσίων «κορυφαίων εταιρειών από 35
χώρες και από 20 βασικούς βιοµηχανικούς κλάδους σε επίπεδο ανώτατης διοίκησης» του
World Business Council for Sustaibale Development (www.wbcsd.org).
Κι ακόµα, έχοµε τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jose Manuel Durao Barroso,
υπερασπιζόµενο τη «βιώσιµη» ανάπτυξη να δηλώνει ότι “κοινωνικά και πολιτικά, µια
πολιτική που γίνεται ορατή µόνο ως λιτότητα, δεν είναι βεβαίως «βιώσιµη»”, εγκαλώντας
σχετικά το γερµανικό διευθυντήριο της Ευρώπης (Guardian 22.4.2013), ενώ ο εκπρόσωπός
του Wolfgang Schäuble ανταποδίδει τα πυρά κατηγορώντας την Commission ότι καθυστερεί
για την αντιµετώπιση της ανεργίας των νέων κ.λπ., οµνύοντας και αυτός στην «βιώσιµη»
ανάπτυξη, την οποία µάλιστα περιέργως ταυτόχρονα επικαλούνται σε κάθε δηµόσια
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εµφάνισή τους και πολλοί εκ των ηγετών της ευρωπαϊκής αλλά και της ελληνικής αριστεράς
και σοσιαλοδηµοκρατίας.
Την ίδια ώρα τα τιµωρητικά µνηµόνια των κατά τας γραφάς αλληλέγγυων αλλά στην πράξη
άτεγκτων εταίρων / δανειστών των φτωχών χωρών του νότου ασκούν ασφυκτικές πιέσεις και
επιβάλλουν σκληρά χρονοδιαγράµµατα σε ανορθολογικές, αντιφατικές, λαθεµένες, πολλές
φορές ανόητες επιλογές κι επιταγές µονοδιάστατων υπαλλήλων και εντολέων των αγορών, οι
οποίες όµως ταυτόχρονα προνοούν να αναβάλουν και να εκφυλίζουν ποσοτικά και ποιοτικά
τον συµφωνηµένο από 11 χώρες φόρο επί των χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών αλλά και να
παραπέµπουν στις καλένδες κάθε προσπάθεια περιορισµού της ασυδοσίας των εξωχώριων
εταιρειών και των φορολογικών παραδείσων, ελέγχου των τραπεζικών χειραγωγήσεων των
επιτοκίων και της παραγωγής τοξικών παραγώγων, αλλά και των κατά το δοκούν -διαφορικής
ευαισθησίας- αξιολογήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας κρατών και επιχειρήσεων, από
αυτόκλητους και ανεξέλεγκτους ιδιωτικούς οίκους.
Αλλά την προσήλωση στις αρχές της λιτότητας και της ανύπαρκτης στην πράξη κοινωνικής
συνοχής της «βιώσιµης» ανάπτυξης την βιώνει τα τελευταία χρόνια η συντριπτική
πλειοψηφία των λαών της γης, της Ευρώπης και της πατρίδας µας και είναι πλέον καιρός, από
τα κάτω, δηµοκρατικά, συµµετοχικά και υπεύθυνα, να ξεπεράσουν τις ανέξοδες διαπιστώσεις
και καταγγελίες και να συνθέσουν δηµιουργικά, παραγωγικά και ακαθοδήγητα το δικό τους
στρατηγικό όραµα για µια Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη.
Η Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη µπορεί να υπάρξει µόνο:
• όταν οι πολίτες του κόσµου αντιληφθούν και πιστέψουν ότι η Ανάπτυξη δεν µπορεί
να είναι «οικονοµική» µόνο και µάλιστα κρατοκεντρική, κοµµατοκεντρική,
ευρωκεντρική ή τραπεζοκεντρική, αλλά αφορά όλες τις πλευρές της ζωής τους και
είναι υποχρέωση και ευθύνη τους να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους και να παλέψουν
για αυτή,
• όταν κατανοήσουν ότι η οικονοµία, η κοινωνία και η πολιτική είναι κύµβαλα
αλαλάζοντα χωρίς ηθική και παιδεία ως µόρφωση και πολιτισµό και
• όταν οι πολίτες αναλάβουν το πραγµατικό µερίδιο των συγκεκριµένων ευθυνών τους
για τη σηµερινή κατάσταση των πραγµάτων, ως πρωταγωνιστών, συνεργών,
κοµπάρσων ή απλά θεατών των δρώµενων µιας κολοβής κοινωνικής, οικονοµικής και
πολιτικής δηµοκρατίας.
Ο εναλλακτικός δρόµος για µια άξια να βιωθεί Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη (σχήµα 1),
• προϋποθέτει τις αρχές της διεπιστηµονικότητας και της ολοκληρωµένης προσέγγισης,
µελέτης, έρευνας, ανάλυσης και αντιµετώπισης των αντικειµενικά πολύπλοκων και
πολυδιάστατων προβληµάτων περιβάλλοντος και ανάπτυξης, στην πολιτική, την
πολιτισµική, την οικονοµική, την τεχνική/τεχνολογική και την περιβαλλοντική τους
διάσταση,
• απαιτεί ως µέσα, ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας, επιστηµών, αντιλήψεων,
πεποιθήσεων και ιδεών και µια ακηδεµόνευτη και χειραφετηµένη διαβούλευση,
τεκµηρίωση, αποδοχή, συµφωνία και δέσµευση στο δρόµο για µια Αξιοβίωτη
Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη ως διεξόδου από την ολική, πλανητική και πολυδιάστατη
κρίση και
• στηρίζεται στους συνειδητούς, ευαίσθητους, υπεύθυνους, ενεργούς πολίτες
(παραγωγούς, δηµιουργούς, εργαζόµενους, επιστήµονες, επαγγελµατίες και τις
ελεύθερα συντονιζόµενες συλλογικότητές τους, στους ελεύθερους συνεταιρισµούς και
στις συλλογικές πρωτοβουλίες, συνεργασίες και δράσεις: κοινωνικής αλληλεγγύης,
ολοκληρωµένων αναδασµών, ολοκληρωµένων µονάδων παραγωγής, τυποποίησης,
µεταποίησης, διανοµής, ανταλλαγής και διάθεσης τοπικών προϊόντων πιστοποιηµένης
ποιότητας και θεσµών ελεύθερης παιδείας ως µόρφωσης, πολιτισµού, έρευνας και
τεχνολογίας σε σταθερή συνεργασία µε τα πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ.
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Σχέδιο 1

Ένα παράδειγµα στην κατεύθυνση της Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης των Ορεινών
Περιοχών. Ολοκληρωµένοι Αναδασµοί για Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη της Ηπείρου.
Από την κεντρική εισήγησή µου στο 3ο Συνέδριο του Ε.Μ.Π και του ΜΕ.Κ.∆.Ε του Ε.Μ.Π το
2001 «Η Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές. Θεωρία και Πράξη», επαναφέρω
εδώ το παρακάτω απόσπασµα: “Μια ολοκληρωµένη πολιτική γης, περιβάλλοντος και
ανάπτυξης στις ορεινές περιοχές οφείλει να αξιοποιεί τις πολυδιάστατες δυνατότητες του
Oλοκληρωµένου Aναδασµού (Integrated development consolidation)
Ο Ολοκληρωµένος Αναδασµός (Ρόκος 1981), µπορεί να διευρύνει ουσιαστικά και
αποτελεσµατικά τις τυπικές δυνατότητες του παραδοσιακού αναδασµού, ο οποίος ιδιαίτερα στις
ορεινές περιοχές, µε προοδευτικά φθίνοντα και γηρασµένο πληθυσµό, στερείται έννοιας, στο
βαθµό που η εκούσια ή ακούσια συνένωση και µεγέθυνση των αγροτικών ιδιοκτησιών για
βελτιστοποίηση της παραγωγής, χωρίς το απαραίτητο ανθρώπινο, αγροτικό (και όχι µόνο)
δυναµικό, παραµένει γράµµα κενό περιεχοµένου.
Οι συγκεκριµένες ιδιαιτερότητες της αδιάσπαστης ενότητας της φυσικής και της
κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας στις ορεινές περιοχές, όπως π.χ. ο υπερβολικός και
συνεχώς επιτεινόµενος κατακερµατισµός των αγροτικών εκµεταλλεύσεων και η αναγκαστική
διασπορά των προκυπτουσών εξαιρετικά µικρών, µοναδιαίων ιδιοκτησιών / χρήσεων /
εκµεταλλεύσεων γης (Μ.Ι.Χ.Ε.Γ.), ως συνέπεια, όχι µόνο του έντονου και ραγδαία
εναλλασσόµενου τοπογραφικού αναγλύφου, αλλά και της ιδιότυπα «σοσιαλιστικής
ισοκατανοµής» τους από γενηά σε γενηά µέσω κληρονοµιών, γονικών παροχών, του
επιβιώνοντος ακόµη θεσµού της προίκας κ.λπ. (και όχι µόνο στους µόνιµους κατοίκους τους
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αγρότες, αλλά και στους κατιόντες που ζουν και εργάζονται στις πόλεις και στο εξωτερικό),
επιβάλλουν µια ριζικά διαφορετική αντίληψη για τη φύση, το αντικείµενο και τη λειτουργία του
αναδασµού, ως αξιόπιστου θεµελίου Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης των ορεινών περιοχών.
Έτσι, ο Ολοκληρωµένος Αναδασµός στις ορεινές περιοχές αντιλαµβάνεται ολιστικά και
διεπιστηµονικά το συνολικό πρόβληµα στο οποίο θα πρέπει να δοθεί λύση και το οποίο αφορά,
όχι µόνο στην υπό αναδασµό αγροτική γη αλλά και -το σηµαντικότερο- στις περιβαλλοντικά
ευαίσθητες, κλιµατικά ευάλωτες, γεωλογικά «εύθραυστες», εδαφολογικά κρίσιµες,
γεωµορφολογικά ασυνεχείς, ραγδαία µεταβαλλόµενες υψοµετρικά, υπόλοιπες και πιο
αποµακρυσµένες και δυσπρόσιτες εκτάσεις τους.
Εξαιρετικής σηµασίας παράµετροι του προβλήµατος είναι, η ανάγκη επανάκαµψης και/ή
προσέλκυσης νέου αγροτικού (και όχι µόνο) δυναµικού, όσο και η θεµελιώδης διαπίστωση και
πεποίθηση, ότι η Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη των ορεινών περιοχών δεν µπορεί να βασίζεται
µόνο ή κυρίως στον αντικειµενικά σηµαντικό πρωτογενή τοµέα της αγροτικής παραγωγής (και
µάλιστα µε την µονοδιάστατη οικονοµική προσέγγιση και επιδίωξη εξασφάλισης της οριακής
«επιβίωσης» των λιγοστών κατοίκων στις ορεινές περιοχές), αλλά και στην βέλτιστη
αξιοποίηση των φυσικών και πολιτισµικών διαθεσίµων τους, µε στόχο την ολοκληρωµένη και
αξιοβίωτη ζωή τόσο για τους παληούς όσο και για τους νέους κατοίκους τους.
Για να σχεδιασθεί, να µελετηθεί, να προγραµµατισθεί και να υλοποιηθεί ένας Ολοκληρωµένος
Αναδασµός σε µια ορεινή περιοχή προαπαιτούνται οι Ολοκληρωµένες Αποδόσεις των στοιχείων
που συγκροτούν τη συγκεκριµένη φυσική και την κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητά της,
αλλά και τις πολυδιάστατες σχέσεις, αλληλεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις τους δια µέσου του
χρόνου µε το ευρύτερο περιβάλλον τους (Ρόκος 1980).
Υποκείµενα του Ολοκληρωµένου Αναδασµού στο πλαίσιο των αρχών αρµονικής συνεργασίας
του ιδιωτικού, του κοινωνικού και του δηµόσιου τοµέα µπορούν να είναι:
ενεργοί αγρότες, µόνιµοι κάτοικοι µιας συγκεκριµένης περιοχής οι οποίοι συνεισφέρουν
τη γη, τον εξοπλισµό και την προσωπική τους εργασία,
απόµαχοι αγρότες, µόνιµοι κάτοικοι, οι οποίοι συνεισφέρουν τη γη και τυχόν τον
εξοπλισµό τους,
απόδηµοι, περιστασιακοί κάτοικοι του χωριού, οι οποίοι συνεισφέρουν τη γη τους,
νέοι ακτήµονες αγρότες, οι οποίοι συνεισφέρουν την προσωπική τους εργασία,
νέοι ακτήµονες επιστήµονες, τεχνικοί και επαγγελµατίες µε καταγωγή απ’ την
συγκεκριµένη περιοχή, οι οποίοι επιλέγουν µε βάση τα πορίσµατα των Ολοκληρωµένων
Αποδόσεων (Integrated Surveys) της πραγµατικότητας της συγκεκριµένης ορεινής
περιοχής να εγκατασταθούν σ’αυτή, συνεισφέροντας την επιστηµονική τους γνώση, τις
δεξιότητες και την εργασία τους για τη σύνταξη αξιόπιστων και συµβατών µε τις αρχές,
τις αξίες και τις απαιτήσεις της ολοκληρωµένης ανάπτυξης (Ρόκος 2001) σε
περιβαλλοντικό και πολιτισµικό επίπεδο, επενδυτικών σχεδίων, µελετών και εφαρµογών,
η τοπική αυτοδιοίκηση η οποία θα συνεισφέρει, την µε χωροταξικούς, περιβαλλοντικούς
και αναπτυξιακούς όρους και προϋποθέσεις χρήση κοινοτικών εκτάσεων της ορεινής
περιοχής,
το δηµόσιο, εκπροσωπούµενο από την Περιφέρεια, το οποίο θα επιτρέψει την σύµφωνη
µε το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο και τις αρχές της Αξιοβίωτης Ολοκληρωµένης
Ανάπτυξης, χρήση, διαχείριση και αξιοποίηση των δηµοσίων γαιών της περιοχής.
Η συνεισφορά,
•
σε γη (ανάλογα µε την έκταση, την ποιότητα, τις εναλλακτικές δυνατότητες χρήσης της, τη
µορφολογία, την παραγωγικότητά της κ.λπ.),
•
σε εξοπλισµό (ανάλογα µε τον αριθµό, το είδος, την ιπποδύναµη, την δυναµικότητα, την
ποιότητα, την απόδοση των µηχανηµάτων κ.λπ.),
•
σε προσωπική εργασία (ανάλογα µε τις ανθρωποώρες και λογικές συµβατικές τιµές
µονάδος του αντίστοιχου έργου),
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σε χρήση κοινοτικών εκτάσεων και δηµοσίων γαιών, καθώς και σε κεφάλαιο κίνησης,
αποτιµάται µε αντικειµενικά και προσυµφωνηµένα κριτήρια, από τα υποκείµενα και τους φορείς
του Ολοκληρωµένου Αναδασµού και συγκροτεί τον καταστατικό χάρτη των ποσοστών
συµµετοχής αλλά και ευθύνης τους στα αποτελέσµατα λειτουργίας του.
Για λόγους αποφυγής χρονοβόρων γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, αλλά και υπέρβασης, τόσο
της κυρίαρχης παθητικής κρατοκεντρικής αντίληψης για την ανάπτυξη, όσο και του
ιδεολογήµατος της µονοδιάστατης ανταγωνιστικής και γι’ αυτό α-νόητης, ιδιαίτερα για τις
ορεινές περιοχές, «βιώσιµης» ή «αειφόρου» κλαδικής/θεµατικής ανάπτυξης, η ένωση των
ελευθέρως και µε τη βούλησή τους συµµετεχόντων στον Ολοκληρωµένο Αναδασµό παραγωγών
υπό µορφή συνεταιρισµού, συνάπτει σχετική προγραµµατική σύµβαση µε τον οργανισµό τοπικής
αυτοδιοίκησης και την Περιφέρεια Ηπείρου στα όρια των οποίων βρίσκεται η συγκεκριµένη
ορεινή περιοχή.
Η προγραµµατική σύµβαση περιλαµβάνει και περιγράφει αναλυτικά και συγκεκριµένα το
αντικείµενο, τους σκοπούς, τις δράσεις, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των
συµβαλλοµένων µερών στην κατεύθυνση επιδίωξης της ολοκληρωµένης, ταυτόχρονα
οικονοµικής, κοινωνικής, πολιτικής, πολιτισµικής και τεχνικής/τεχνολογικής ανάπτυξης της
συγκεκριµένης ορεινής περιοχής, η οποία θα τελείται µε σεβασµό και σε διαλεκτική αρµονία µε
τον άνθρωπο και το φυσικό και πολιτισµικό του περιβάλλον (Ρόκος 2000) και θα συνεπάγεται
τη συγκρότηση των απαραίτητων όρων και προϋποθέσεων για αξιοβίωτη ζωή και συνεπώς για
το ξαναζωντάνεµά της.
Όσο δύσκολο και αν φαίνεται το συµµετοχικό, «εξ ιδίων», από τα κάτω, εγχείρηµα του
Ολοκληρωµένου Αναδασµού ως εργαλείου και οχήµατος για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη των
ορεινών περιοχών, θα πρέπει να κατανοηθεί ότι είναι η µόνη λύση για να µη τις εγκαταλείψουν
και οι λίγοι εναποµείναντες κάτοικοί τους, οι οποίοι αντιλαµβάνονται πολύ καλύτερα την
συγκεκριµένη πραγµατικότητά τους, απ’ όλους όσους στην Ευρωπαϊκή Ενωση ή στα Υπουργεία
των Εθνικών Κυβερνήσεων µε τις ειδικές, µερικές θεµατικές/κλαδικές, συχνότατα αντιφατικές
και απολύτως ασυντόνιστες «αναπτυξιακές» πολιτικές, ενταφιάζουν επί χάρτου τη ζωή των
ορεινών περιοχών σε σχέδια αβίωτων ανταγωνιστικών «βιωσιµοτήτων».
Στο βαθµό που η γεωργία, η δασοπονία, η κτηνοτροφία και τα φυσικά διαθέσιµα γενικότερα
(νερά, µεταλλεύµατα, ορυκτά, δάση, βοσκές κ.λπ.), καθώς και ο σχετικός µε την παράδοση, τον
πολιτισµό, την ποιότητα ζωής και το φυσικό περιβάλλον τουρισµός µιας ορεινής περιοχής
συγκροτούν βασικές δυνατότητες Ολοκληρωµένης Ανάπτυξής της, ή συγκεκριµένη µετρητική
και ποιοτική χωρική τους αναφορά σε σχέση µε τις εξαιρετικά µικρές, έντονου και ραγδαία
εναλλασσόµενου αναγλύφου και διεσπαρµένες µοναδιαίες ιδιοκτησίες/χρήσεις/εκµεταλλεύσεις
γης που ανήκουν σε ιδιώτες, στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε φορείς του δηµοσίου, αποτελεί
την απαραίτητη υποδοµή για τον Ολοκληρωµένο Αναδασµό, ο οποίος έτσι συνιστά µια
αντικειµενικά ιδιαίτερης βαρύτητας ολιστική και θεµελιακής σηµασίας πολιτική γης,
περιβάλλοντος και ανάπτυξης για τις ορεινές περιοχές.
Γιατί οι µεµονωµένες και µονοδιάστατες τοµεακές «ανταγωνιστικές» (σύµφωνα µε την
κυρίαρχη ευρωπαϊκή ιδεολογία) αναπτυξιακές πολιτικές π.χ. στα πεδία της γεωργίας, της
κτηνοτροφίας, της δασοκοµίας, του τουρισµού, της εξόρυξης µεταλλευµάτων κ.λπ., οσοδήποτε
ως «βιώσιµες», «αειφόρες» ή και «ολοκληρωµένες» εξαγγέλλονται ή/και επιχειρείται να
εφαρµοσθούν στις ορεινές περιοχές, λόγω της ιδιαιτερότητας των αντικειµενικών δυσχερειών
και των οξύτατων προβληµάτων που συνεπάγονται τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά της
συγκεκριµένης αδιάσπαστης ενότητας της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής τους
πραγµατικότητας, δεν µπορούν αντικειµενικά σε καµία περίπτωση να συγκροτήσουν τις
απαραίτητες προϋποθέσεις, για να σταµατήσει η εγκατάλειψή τους από τους ήδη λίγους
κατοίκους τους και πολύ περισσότερο για την επανάκαµψη των αποδήµων και την προσέλκυση
νέων, οι οποίοι θα πείθονταν απ’ αυτές για ν’ αποτελέσουν ενεργά υποκείµενα ανάπτυξης των
ορεινών περιοχών.
•
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Έτσι, στις συγκεκριµένες συνθήκες της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας
των ορεινών περιοχών δεν µπορεί αντικειµενικά να είναι αξιόπιστο και στερείται στην πράξη
αλλά και στη θεωρία νοήµατος, ένα σχέδιο ή µια στρατηγική π.χ. µόνο «γεωργικής», ή µόνο
«αγροτικής» ανάπτυξης που θα διατυπώνονταν από το Υπουργείο Γεωργίας µε την µηχανιστική
µεταφορά ανταγωνιστικών ευχολογίων «προώθησης της παραγωγής, µεταποίησης και εµπορίας
προϊόντων υψηλής ποιότητος», «αξιοποίησης των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών»,
«ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας των αγροτών» κ.λπ.
Συνεπώς, ένας παραδοσιακός αναδασµός στις ορεινές περιοχές, έχοντας από τη φύση του τον
αποκλειστικό χαρακτήρα συµβολής στη βελτίωση της απόδοσης των µεγεθυµένων, θεωρητικά
(µετά απ’ αυτόν), αγροτικών εκµεταλλεύσεων, δεν µπορεί στην πράξη να έχει νόηµα, εφ’ όσον
θα περιορίζεται στη µονοδιάστατη «αναπτυξιακή» σχέση του γηρασµένου φτωχού αγρότη µε τα
και πάλι πολλά µικρά και διεσπαρµένα, χαµηλής παραγωγικότητας αγροτεµάχια, της έτσι κι
αλλιώς µικρής αγροτικής του εκµετάλλευσης, που θα παραµείνουν και µετά τον αναδασµό,
λόγω των αντικειµενικών γεωµορφολογικών, γεωλογικών και εδαφολογικών περιορισµών.
Αντίθετα, ο Ολοκληρωµένος Αναδασµός αντιµετωπίζει την ιδιωτική, την κοινοτική και τη
δηµόσια γη των ορεινών περιοχών ως ολότητα όλων των δυνάµει φυσικών και ανθρωπίνων
διαθεσίµων τους, τα οποία µπορούν ν’ αξιοποιηθούν µόνο µέσα από µια ολιστική πολιτική
Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης, που θα είναι αξιοβίωτη στο βαθµό που θα ζωντανεύει εκτός από
τις φυσικές, και τις ανθρώπινες δυνάµεις και δυνατότητες όλων όσων αποφασίσουν εθελοντικά
και συνεργιστικά να συµµετάσχουν σ’ ένα τέτοιο ελπιδοφόρο πείραµα.
Θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι η προγραµµατική σύµβαση Ολοκληρωµένου Αναδασµού ως
θεµελίου για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη της κάθε ορεινής περιοχής, µε βάση τα στοιχεία των
Ολοκληρωµένων Αποδόσεών της, θα αναφέρεται αναλυτικά, τόσο στις υποχρεώσεις, όσο και
στα δικαιώµατα, των συµβαλοµένων φορέων (δηµοσίων, κοινωνικών και ιδιωτικών) οι οποίοι
αναλαµβάνουν τις σχετικές πρωτοβουλίες και σε καµία περίπτωση δεν θα θίγει το ιδιοκτησιακό
καθεστώς των ιδιωτικών, κοινοτικών και δηµοσίων γαιών οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν για
συνδυασµένες γεωργικές, κτηνοτροφικές, δασικές, µεταλλευτικές, πολιτισµικές, κοινωνικές,
τεχνικές/τεχνολογικές, τουριστικές κ.λπ. πρωτοβουλίες και δράσεις στο πλαίσιο της
Ολοκληρωµένης Ανάπτυξής της.”
Επαναφέρω λοιπόν αυτούσιο αυτό το απόσπασµα, υποστηρίζοντας και σήµερα την
χρησιµότητα του όπως φαίνεται αναλυτικότερα και στο διάγραµµα ∆.Ρ 2012 που ακολουθεί
από το µάθηµα “Κτηµατολόγιο, Χρήσεις και Πολιτική Γης” του ∆.Π.Μ.Σ του Ε.Μ.Π
“Περιβάλλον και Ανάπτυξη”, για τα υποκείµενα, την υλική βάση και τα µέσα, τις διαδικασίες
και τις µεθόδους των Ολοκληρωµένων Αναδασµών.
Ο τοπικός και εθνικοτοπικός τύπος, τα τοπικά ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε, τα Επαγγελµατικά και
Επιστηµονικά Επιµελητήρια και οι οργανώσεις επιστηµόνων κι εργαζοµένων µπορούν να
υποβοηθήσουν και να ενθαρρύνουν τη συγκρότηση εθελοντικών, διεπιστηµονικών και
διεπαγγελµατικών συλλογικοτήτων, οι οποίες µε αξιοποίηση και των ευρύτατα διατιθέµενων
φθηνών υπολογιστικών συστηµάτων και των δωρεάν, ελεύθερου ή/και ανοιχτού κώδικα,
λογισµικών τηλεπισκόπησης, ψηφιακών επεξεργασιών τηλεπισκοπικών απεικονίσεων και
γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών (The Open Source Geospatial Foundation OSGeo,
http://www.osgeo.org), µπορούν να συνεισφέρουν αποτελεσµατικά στη συγκρότηση της
πρώτης αλλά ουσιώδους προσέγγισης των Ολοκληρωµένων Αποδόσεων των φυσικών και
ανθρωπίνων διαθεσίµων κάθε περιοχής.
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΙ
Υλική Βάση
Ολοκληρωµένων Αναδασµών

Υποκείµενα
Ολοκληρωµένων Αναδασµών

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ενεργοί αγρότες µε καλλιεργούµενες γαίες
Υπερήλικοι αγρότες µε καλλιεργούµενες γαίες
Ακτήµονες αγρότες (µε διάθεση παραµονής)
Επιστήµονες / τεχνικοί (κάτοικοι)
Επιστήµονες / τεχνικοί (διασποράς)
Επαγγελµατίες / εργατοτεχνίτες (κάτοικοι)
Επαγγελµατίες / εργατοτεχνίτες (διασποράς)
Ιδιοκτήτες παραδοσιακών σπιτιών (κάτοικοι)
Ιδιοκτήτες παραδοσιακών σπιτιών (διασποράς)
Νέοι αγρότες (µε διάθεση εγκατάστασης)
Μετανάστες αγρότες, εργατοτεχνίτες (µε
διάθεση εγκατάστασης)

• Καλλιεργήσιµες γαίες ∆ηµοσίου / ΟΤΑ / Εκκλησίας
• Αγροτικές Μοναδιαίες Ιδιοκτησίες / Χρήσεις / Εκµεταλλεύσεις Γης
(Μ.Ι.Χ.Ε.Γ.)
• Σχολάζουσες Γαίες
• Οικιστικός Πλούτος
• Ζωϊκό Κεφάλαιο
• ∆άση
• Λιβάδια
• Νερά
• Λοιπά Φυσικά ∆ιαθέσιµα
• Αρχιτεκτονικά / Ιστορικά / Εκκλησιαστικά Μνηµεία
• Βιοτεχνίες / Εκσυγχρονισµός παραγωγής
• Παραγωγική βάση

Ολοκληρωµένες Αποδόσεις των στοιχείων, (δυνάµεων, δυνατοτήτων και
περιορισµών) τα οποία συγκροτούν την φυσική και κοινωνικοοικονοµική
πραγµατικότητα της περιοχής

Ελεύθερες
∆ηµιουργικές
Συµµετοχικές
Πρωτοβουλίες και ∆ράσεις κατοίκων, αποδήµων,
τοπικών Μ.Μ.Ε., διαδικτυακών επικοινωνιών

Αξιοβίωτη
Ολοκληρωµένη
Ανάπτυξη

Μέσα/Μέθοδοι/∆ιαδικασίες
Ολοκληρωµένων Αναδασµών
• Νέες
καλλιεργητικές
µέθοδοι,
Αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών
• Οµαδικές συνεταιριστικές καλλιέργειες,
πρωτοβουλίες συνεταιριστικής παραγωγής
καθετοποίησης, τυποποίησης, προβολής και
διάθεσης προϊόντων
• Μέθοδοι βελτίωσης ποιότητας παραγωγής
(βιολογικές καλλιέργειες και προϊόντα)
• Νέες τεχνολογίες αιχµής (Τηλεπισκόπηση,
Ψηφιακές Επεξεργασίες, GIS)
• Μέθοδοι εξοικονόµησης (ενέργειας, υδάτων,
εξοπλισµών
παραγωγής,
κόστους
διαµεσολάβησης µεταξύ παραγωγών καταναλωτών)
• ∆ηµιουργική αξιοποίηση της ολοκλήρωσης
των
δυνατοτήτων
των
τεχνολογικών
εξελίξεων, της τοπικής παραδοσιακής σοφίας
και των παραδοσιακών τεχνών, δεξιοτήτων
και υλικών
• ∆ηµιουργική ανάπλαση και λειτουργία
παραδοσιακών οικογενειακών υποδοµών
φιλοξενίας,
περιήγησης
και
φυσικής
κοινοτικής ζωής
• Ανάπτυξη τοπικών αγορών / διαδικασιών
τοπικών συµφώνων ανταλλαγών µεταξύ
παραγωγών και ενώσεων εργαζοµένων /
διαδικασιών συνεταιριστικής µεταποίησης,
διανοµής. Εξωστρέφεια.
• Θεσµικές πρωτοβουλίες
Πρωτοβουλίες
παιδείας,
µόρφωσης
και
πολιτισµού από το νηπιαγωγείο ως την δια βίου
παιδεία

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΗΣ
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Ο παλιός συνεργάτης µου στο Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης του Ε.Μ.Π, Πολυχρόνης
Κολοκούσης σε εσωτερικό κείµενο του Εργαστηρίου σηµειώνει: «Μάλιστα, το OSGeo live
DVD (http://live.osgeo.org) έχει προεγκατεστηµένα σχεδόν όλα τα προγράµµατα. Αρκεί να
κατεβάσει κανείς και να ξεκινήσει µε τον υπολογιστή του να δοκιµάσει τις δυνατότητες
όποιου προγράµµατος θέλει. Τον εξελληνισµό των προγραµµάτων του DVD και την
προετοιµασία της Ελληνικής έκδοσης του DVD συντονίζει ο Άγγελος Τζώτσος από το
Εργαστήριό µας, ενώ στη διαδικασία αυτή συµµετέχουν πολλοί προπτυχιακοί και
µεταπτυχιακοί φοιτητές από την κοινότητα του ελεύθερου λογισµικού ΣΑΤΜ
(https://foss.ntua.gr/wiki/index.php/Foss.satm) και του ΕΜΠ (http://foss.ntua.gr)».
Κι αυτό, µαζί µε πολλά άλλα, αποτελεί µια “δυνάµει” σηµαντικότατη συµβολή του
δυναµικού του καθηµαγµένου από τα µνηµόνια δηµόσιου πανεπιστηµίου στην προσπάθει για
Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη και των Ορεινών Περιοχών της πατρίδας µας.
Οι µαθητές των Λυκείων της κάθε περιοχής, µε αξιοποίηση των ευρύτατα κυκλοφορούντων
ακόµη και σε κινητά τηλέφωνα συστηµάτων τοπογραφικού εντοπισµού (G.P.S) και
µεγεθύνσεων δορυφορικών τηλεπισκοπικών απεικονίσεων µπορούν να πραγµατοποιούν
εθελοντικά µετά από ένα σεµινάριο µιας ηµέρας από ειδικούς επιστήµονες τους
απαραίτητους επίγειους ελέγχους (Ρόκος 2003).
Συµπεράσµατα
Στο
δρόµο
λοιπόν
για
µια
ας συνοψίσουµε εδώ τις θεµελιακής
Αλληλεπιδράσεις:

Αξιοβίωτη
Ολοκληρωµένη
Ανάπτυξη
σηµασίας Προϋποθέσεις, Συνέργειες και

οι Πολίτες, ως πρωταγωνιστές της, δεν µπορούν να είναι:
• άκριτοι και φανατικοί οπαδοί δοξασιών, κοµµάτων, οµάδων και των κάθε φορά
προπαγανδιζόµενων life styles,
• χειροκροτητές αναξιόπιστων κενών λόγων που συνοδεύονται από ολέθριες, ανήθικες
και ιδιοτελείς πράξεις,
• χειραγωγούµενοι από τα ιδιωτικά και τα κυβερνητικά ΜΜΕ και από τους κάθε
φύσης δηµαγωγούς και λαϊκιστές,
• παθητικοί θεατές των όσων συµβαίνουν γύρω τους, έξω από την αυλή τους,
• µιµητικοί ακόλουθοι δήθεν «προοδευτικών» συρµών και/ή εξατοµικευµένων
αλλοτριωτικών τεχνολογιών "αιχµής”.
αντίθετα, οι Πολίτες θα πρέπει να είναι:
• ελεύθεροι, χειραφετηµένοι, συνειδητοί και υπεύθυνοι,
• ενεργοί και συµµέτοχοι, ευαίσθητοι και αλληλέγγυοι,
• µορφωµένοι και πρωτόβουλοι, συνετοί αγωνιστές µε ήθος·
και ως παραγωγοί, δηµιουργοί, επιστήµονες, εργαζόµενοι, επαγγελµατίες, οι ίδιοι και οι
συλλογικότητές τους:
• να αντιλαµβάνονται πάντα, να κατανοούν και να πραγµατώνουν στα ενεργήµατα και
τις δράσεις της καθηµερινής τους ζωής, την αδιάσπαστη ενότητα του οικονοµικού µε
το κοινωνικό, το πολιτικό, το πολιτισµικό και το τεχνικό/τεχνολογικό και να έχουν
συνείδηση των επιπτώσεων της άσκησης του επαγγέλµατος και της επιστήµης τους,
• να γνωρίζουν ότι το νόµιµο πρέπει πάντα να είναι και ηθικό και να το εφαρµόζουν
στην καθηµερινή τους ζωή,
• να διεκδικούν µε αυτογνωσία και να παίρνουν τη ζωή στα χέρια τους, αλλά και να
εκπληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις τους.
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η Πολιτική δεν µπορεί να είναι:
• υπόθεση των επαγγελµατιών της πολιτικής και των οικογενειών τους,
• "σηµειακού" και "επετειακού" χαρακτήρα συµβολής των πολιτών ως αγόµενων και
φερόµενων ψηφοφόρων και µόνο,
• µηχανιστικό
άθροισµα
ευκαιριακών,
αντιφατικών,
τυχαίων,
µερικών,
αποσπασµατικών και/ή ατεκµηρίωτων και χαριστικών µέτρων, διοικητικών
αποφάσεων και νοµοθετικών ρυθµίσεων.
αντίθετα, η Πολιτική θα πρέπει να είναι:
• ηθική και "ολική" υπόθεση των πολιτών, ειρηνική και πολυδιάστατη, στο πλαίσιο
µιας εθνικής στρατηγικής που θα αναπτύσσεται από το τοπικό ως το πλανητικό
επίπεδο
• "ολιστική" και εθνικά αξιοπρεπής και ανεξάρτητη
• αξιόπιστη στη θεωρία, την πράξη και τα παραδείγµατά της,
• σχεδιασµένη και θεµελιωµένη στις Ολοκληρωµένες Αποδόσεις της φυσικής και
κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας, τις τάσεις µεταβολών τους δια µέσου του
χρόνου και τις αλληλεπιδράσεις τους µε το ολικό, το γειτονικό και το διεθνές
περιβάλλον
αλλά και:
• να εµπνέει και να διασφαλίζει θεσµούς, διαδικασίες, στάσεις και συµπεριφορές
ισότητας, ηθικής, δικαιοσύνης, αξιοκρατίας, αντικειµενικότητας και διαφάνειας,
• να ασκείται από πραγµατικά δηµοκρατικά κόµµατα αρχών,
• να στηρίζεται στη νοµιµότητα, στη συνέχεια και σε µια αξιόπιστη δηµόσια διοίκηση.
η Κοινωνία δεν µπορεί να είναι:
• παθητική,
• αγόµενη και φερόµενη από µόδες, από τη µυθοποιηµένη θέαση της ζωής των άλλων
και από τις αγοραίες επιλογές των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης,
η Κοινωνία δεν µπορεί:
• να υποτάσσεται στην αθλιότητα, τον αυταρχισµό, την κακοδιοίκηση, την ευτέλεια
και την αδικία,
• να προσδοκά και να προσκυνά τους "επερχόµενους" κάθε φύσης «σωτήρες» και
"παραδείσους”.
αντίθετα, η Κοινωνία θα πρέπει να είναι:
• ισχυρή , αλληλέγγυα, δηµιουργική, δυναµική,
αλλά και
• να αµφισβητεί τεκµηριωµένα άδικες και χρεωκοπηµένες δοµές, διαδικασίες και
λειτουργίες των κάθε φύσης εξουσιών να εναντιώνεται σ’ αυτές, θεµελιώνοντας,
στηρίζοντας και αναπτύσσοντας συλλογικούς, συµµετοχικούς, εναλλακτικούς
αυτοδιαχειριστικούς θεσµούς, και αντίστοιχες κοινωνικές, πολιτισµικές,
περιβαλλοντικές και παραγωγικές πρωτοβουλίες και δράσεις.
η Οικονοµία δεν µπορεί να είναι:
• όµηρος των ασύδοτων αγορών, του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος,
των
στρατηγικών
συµφερόντων
των
µεγάλων
δυνάµεων
και των δανειστών/ «επενδυτών», της διαφθοράς και της διαπλοκής,
αλλά και
• να µην αυτονοµείται από την κοινωνία, την πολιτική και τον πολιτισµό να µην
υποδουλώνει την τεχνολογία στο κυνήγι της µεγιστοποίησης των κερδών των
τραπεζών, των µονοπωλίων, των ολιγοπωλίων και των πολυεθνικών επιχειρήσεων,
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να µην ασελγεί στο "ολικό" φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον ντύνοντας τις πράξεις
της µε εύηχες ευχολογικές και µόνο πολιτικές «εταιρικής κοινωνικής ευθύνης»,
«κοινωνικής οικονοµίας» και τώρα «πράσινης» και «έξυπνης» ανάπτυξης.
αντίθετα η Οικονοµία πρέπει να είναι:
• παραγωγική, πολυδιάστατη και αυτοδύναµη, µε πρωταγωνιστές ολοκληρωµένες και
αυτοχρηµατοδοτούµενες συλλογικότητες παραγωγών, δηµιουργών, εργαζοµένων και
επιστηµόνων, σε συνεργασία µε τα δηµόσια πανεπιστήµια, τα ΤΕΙ και τα ερευνητικά
κέντρα,
αλλά και
• να µη θεµελιώνεται σε δανεικά
• να διασφαλίζει τη δίκαιη κατανοµή των βαρών, αλλά και µια στρατηγική "ολικής
αυτάρκειας" και ασφάλειας της κοινωνίας,
• να εξασφαλίζει τη βέλτιστη ποιότητα, την καθετοποίηση και τυποποίηση της
παραγωγής, την προστιθέµενη αξία, τον εξοβελισµό των µεσαζόντων και
συντονισµένα δίκτυα ανταλλαγής, τοπικών αγορών και διανοµής,
• να αµφισβητεί στη θεωρία και την πράξη την κατεστηµένη παντοδυναµία των
ασύδοτων αγορών, των τραπεζών και των συνηθέστατα αρπακτικών
«επενδυτών»/δανειστών,
• να ενθαρρύνει, να σχεδιάζει και να στηρίζει νέους εναλλακτικούς αξιόπιστους,
συλλογικούς, παραγωγικούς θεσµούς και κουλτούρες αυτοοργάνωσης, αυτοδιοίκησης
και αυτοδιαχείρισης
•

η Τεχνολογία δεν µπορεί να είναι:
• εργαλείο πλουτισµού µέσα από τη χειραγώγηση, την αλλοτρίωση, τον αποµονωτισµό,
την εξατοµίκευση, την µονοµέρεια και την εξάρτηση κάθε µέλους της κοινωνίας,
ανάλογα µε τις επιθυµίες, τα πάθη, τις µονοµανίες ή τις "ατυχίες" του.
αντίθετα, η Τεχνολογία θα πρέπει να είναι:
• κατάλληλη στο χώρο και το χρόνο,
• να αξιοποιεί δηµιουργικά αλλά και διεπιστηµονικά και
"ολιστικά" τα τοπικά
φυσικά και ανθρώπινα διαθέσιµα, την αυτόχθονη σοφία και τις παραδοσιακές γνώσεις
και τεχνικές των πολιτών και
• να συµβάλλει στην αντιµετώπιση, τη λύση και/ή την ελαχιστοποίηση των
προβληµάτων των πολιτών, της οικονοµίας, της διακυβέρνησης, της κοινωνίας και
του "ολικού" περιβάλλοντος.
Ο Πολιτισµός δεν µπορεί να είναι:
• εµπορευµατικό προϊόν,
• υπόθεση των πάσης φύσεως και συµφερόντων "χορηγών",
• εισαγόµενος, µαζοποιηµένος και ισοπεδωτικός,
αλλά και δεν µπορεί
• να υποβάλει και να επιβάλει πρότυπα, στάσεις, συµπεριφορές και πολιτισµικές "αξίες"
της ηγεµονικής υπερδύναµης και/ή των ανταγωνιστικών της υπερεθνικών
οργανισµών,
• να εκχωρείται µε "αντιπαροχές" σε χορηγούς και µαικήνες, σε "ηµέτερες"
πολιτιστικές κυβερνητικές "µη κυβερνητικές οργανώσεις" (ΜΚΟ) και σε γκουρού των
γραµµάτων και των τεχνών, µηδενίζοντας στην πράξη τη στήριξη των σχετικών
δηµόσιων φορέων.
Ο Πολιτισµός θα πρέπει να είναι:
• η θεµελιακή αξία της πολιτικής, της κοινωνίας και της οικονοµίας, ως ολοκληρωµένη
µόρφωση και παιδεία,
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κοινωνικό αγαθό και δικαίωµα για κάθε πολίτη,
οδηγός στη δηµιουργική διεπιστηµονική σκέψη, έρευνα και γνώση,
εργαλείο σεβασµού του "ολικού" φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος κάθε
ανθρώπου και κατανόησης, σεβασµού και συναδέλφωσης µε τον και το "άλλο",
αλλά και
• να εξασφαλίζει την ισότητα όλων των πολιτών στα δηµόσια αγαθά υψηλής ποιότητας
δηµοσίων υπηρεσιών παιδείας, υγείας και πρόνοιας.
•
•
•
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