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Νέοι συνάδελφοι
Ευχαριστώ τον καθηγητή ∆ηµήτρη Ρόκο για την πρόσκλησή του στο πρωτοποριακό για την εποχή που το
συνέλαβε και ζωτικής σηµασίας για τη δραµατική σηµερινή πραγµατικότητα, ∆ιεπιστηµονικό – ∆ιατµηµατικό
Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα, «Περιβάλλον και Ανάπτυξη». Πράγµατι, βιώνουµε σήµερα την ιδιαίτερα οδυνηρή
για εµάς αλλά καταστροφική για τη δική σας γενιά βύθιση των κοινωνικοοικονοµικών δεδοµένων και στη
χώρα µας που βρίσκεται σε εξαναγκασµένη υποταγή. Αναζητούµε εκ των υστέρων ποιος και γιατί έφταιξε
αλλά οφείλουµε κατ’ αρχήν να αναγνωρίσουµε την άµεση ή έµµεση ευθύνη για το δραµατικό οικονοµικό και
ταξικό πισωγύρισµα όσων είχαµε κατά καιρούς σηµαντικές θέσεις στο εκπαιδευτικό και διοικητικό σύστηµα
της αστικής µας δηµοκρατίας. Το άµεσο τίµηµα της ανοχής ή των επιλογών µας πέραν της οικονοµικής
συρρίκνωσης της ζωής µας είναι η ουσιαστική απώλεια της ατοµικής µας ηρεµίας και ασφάλειας. Αλλά αυτό
βέβαια δεν είναι αρκετό διότι αισθανόµαστε, ελπίζω, την κυοφορούµενη πολύ χειρότερη εξελικτική ζηµιά, τη
χρεωκοπία του µέλλοντος των παιδιών µας.
Πρέπει επιτέλους όχι µόνο να καταθέσουµε την απολογητική άποψή µας για το γενικότερο αδιέξοδο των
µετα-καπιταλιστικών µας κοινωνιών, υπό το πέλµα της επικυρίαρχης παγκόσµιας αυτοκρατορίας της
αγοράς, αλλά και να αναθεωρήσουµε ορισµένα κοινωνικοπολιτικά πιστεύω µας, προχωρώντας και σε
ρεαλιστικές προτάσεις, απαλλαγµένες από τις βολικές συνήθειες και τις αγκυλώσεις που µας οδήγησαν στο
σηµερινό µολυσµένο τέλµα.

1. Οι αναγκαίες και ικανές αρχικές συνθήκες
Αναγνωρίζοντας τη δυστοκία της γέννησης ενός στρατηγικού σχεδίου ριζικού έως και ανατρεπτικού
µετασχηµατισµού, ας θέσουµε το τελικό, πρακτικό ερώτηµα: Υπάρχουν ακόµα κάποιες δικές µας ρεαλιστικές
δυνατότητες διαφυγής προς την κάθαρση ή είµαστε οριστικά υποδουλωµένοι στον ρευστό φόβο, τον
µονοδιάστατο εγωκεντρισµό, την απληστία και την αλαζονεία µας και συνεπώς καταδικασµένοι να
σερνόµαστε ντοπαρισµένοι µέχρι την τελική µας πτώση;; Η όποια απάντηση στο κρίσιµο αυτό ερώτηµα
προϋποθέτει την από το βάθος της προϊστορίας µέχρι σήµερα κριτική θεώρηση των ανοδικών και των
καθοδικών φαινοµένων, συγκρούσεων και ανατροπών στα κοινωνικοοικονοµικά και πολιτικά µας δρώµενα.
Μόνο η γνώση και η κρίση µας µπορούν να θεµελιώσουν τη διατύπωση κάποιας πρότασης διεξόδου από τη
δροµολογηµένη σήµερα υλική και ηθική υποδούλωσή µας στη νέα παγκόσµια αυτοκρατορία.
Σύµφωνα λοιπόν µε την κοινή λογική, η ζητούµενη απάντηση πρέπει να πληροί τις παρακάτω δύο
διαχρονικά αναγκαίες και ικανές αρχικές συνθήκες για να είναι αξιοπρεπώς θεµελιωµένη, άρα στοιχειωδώς
πειστική, αλλά και σε πρώτη προσέγγιση αποτελεσµατική:


Αντικειµενική παρουσίαση και κατανόηση των πραγµατικών ιστορικών δεδοµένων: Πράγµατι, από τον
αρχέγονο «σκεπτόµενο» πρόγονό µας µέχρι τη σταδιακή µετεξέλιξη και αναβάθµισή µας στον σηµερινό
«υπεύθυνο πολίτη», το πρώτο προαπαιτούµενο εφόδιο για την ενεργό κοινωνική παρουσία και
συµβολή ήταν και είναι η καλή γνώση της Ιστορίας. ∆εν µπορεί να υπάρξει απεξάρτηση από τον
παρακµιακό τρόπο της ζωής µας, η ατοµική µας «επανάσταση» στη βολική ή και εφιαλτική
καθηµερινότητα είναι ψυχολογικά αλλά και πρακτικά αδύνατη χωρίς ορισµένες στοιχειώδεις γνώσεις
των ιστορικών γεγονότων που στιγµάτισαν την πορεία µας -µε έµφαση στην κοινωνική τους διάστασηµέχρι και το δραµατικό «σήµερα» στο οποίο οδηγηθήκαµε. Θέτω υπόψη σας µια ενδεικτική
θεµατολογία, χωρισµένη σε πέντε κεφάλαια (χωρισµένα σε τριανταένα επιµέρους θέµατα) και
παραµένω στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες, σε αυτή τη δύσκολη και εκ των πραγµάτων
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συνοπτική καταγραφή. Σε κάθε περίπτωση η κριτική θεώρηση της ιστορίας θα βοηθήσει τον ανήσυχο
και αδογµάτιστο ακροατή όπως εσείς στη διαµόρφωση της πολύτιµης για το κοινωνικό σύνολο, δικής
του προσωπικής άποψης και προβληµατισµού.



Συγκροτηµένη, κατανοητή και ρεαλιστική γενική πρόταση διεξόδου από τον κοινωνικοοικονοµικό
κατήφορο, µε συγκεκριµένες ειδικές συνιστώσες σε κρίσιµα για τη νέα γενιά λειτουργικά θέµατα αλλά και
πρακτικές για την ολοκληρωµένη ενδογενή ανάπτυξη και τις οργανωτικές δοµές της παραγωγικής
δράσης και καταναλωτικής συµπεριφοράς. Αν πράγµατι φιλοδοξούµε να ξεπεράσουµε το αναγκαίο µεν
αλλά όχι και ικανό να δώσει χειροπιαστές λύσεις στάδιο της κριτικής, πρέπει να αποδεχθούµε µια
δεύτερη διαχρονική αλήθεια: ∆εν υπάρχουν στην πραγµατική ζωή επιτυχηµένες αλλαγές πορείας,
ατοµικές ή συλλογικές, χωρίς τα θεµέλια µιας κατανοητής, καλά δοµηµένης και ευρύτερα κατανοητής
αντιπρότασης, µε αξιακό υπόβαθρο και εφαρµόσιµες πρακτικές.

Είναι δηλαδή αναγκαία για τη συγκρότηση του «διά ταύτα», µία θεωρία διεξόδου από το τέλµα που
θεµελιώνεται σε ιστορικά ντοκουµέντα, αντέχει στην κοινή λογική και καταλήγει σε συγκεκριµένες και πρακτικές
κοινωνικοοικονοµικές προτάσεις. Στην προσπάθεια αυτής της συγκρότησης είναι πολύτιµη η σειρά µαθηµάτων
του µεταπτυχιακού σας προγράµµατος.

2. Γενικές διαπιστώσεις
α) Σεβόµενοι τις αρχές της διαλεκτικής για την αναζήτηση της αλήθειας, πιστεύουµε στις πηγές της,
δηλαδή στην ουσιαστικά συµµετοχική δηµοκρατία της ισηγορίας και απορρίπτουµε όλα τα
κοινωνικοπολιτικά δόγµατα. ∆εν καταδικάζουµε εποµένως ούτε ευλογούµε a priori τον καπιταλισµό
και την αγορά. Αναγνωρίζουµε τις θετικές αναπτυξιακές, κοινωνικές και πολιτιστικές συµβολές τους
στην ιστορία της ανθρωπότητας αλλά και τις συχνές εγκληµατικές δράσεις τους σε ατοµικό αλλά και
µαζικό επίπεδο, για τις οποίες δεν υπάρχει το άλλοθι της «ηθικής ουδετερότητας». ∆ιαπιστώνουµε
λοιπόν ότι ο «καπιταλισµός» και η «αγορά», υπό την απλή έννοια της κατοχής, εκµετάλλευσης και
πώλησης των προϊόντων ενός γεωργοκτηνοτροφικού παραγωγικού κεφαλαίου ξεκίνησαν προς το
τέλος της προϊστορίας, εδώ και 5.500 χρόνια και υπό τη µορφή αυτή κράτησαν πέντε ολόκληρες
χιλιετίες µέχρι το τέλος του ευρωπαϊκού µεσαίωνα, περί το 1500µ.Χ. Κατά τη µακρά αυτή περίοδο, η
µετάβαση από την εξειδίκευση και τη διαβάθµιση των κοινωνικών ρόλων στον διαχωρισµό σε τάξεις,
οδήγησε κατά κανόνα στη µόνιµη διαστρωµάτωση. Κυριάρχησε δηλαδή η απληστία και αλαζονεία
µιας άρχουσας οµάδας και ο εγκλωβισµός για εκµετάλλευση της κοινωνικής πλειοψηφίας. Η
ης
επανάσταση της εποχής του σιδήρου προς το τέλος της 2 π.Χ. χιλιετίας γέννησε στην Ευρώπη -και
όχι µόνο- τη µεσαία τάξη των οικονοµικά ανεξάρτητων µικροϊδιοκτητών «πολιτών-οπλιτών» που
χάρισαν στον «∆ήµο» και µερικά διαλείµµατα πραγµατικής εξουσίας. Η άνοδος και η πτώση των
κοσµικών εξουσιών, ανεξαρτήτως µορφολογικών χαρακτηριστικών, συσχετίζονται εντυπωσιακά µε
την ακµή και την παρακµή αυτής της ελεύθερης µεσαίας τάξης.
β) Με το τέλος του Ευρωπαϊκού µεσαίωνα, η κραταιά φεουδαρχία έδωσε την πρώτη θέση στον εµπορικό
ος
ος
ος
(16 , 17 αιώνας) και στη συνέχεια στον βιοµηχανικό (18 αιώνας και µετά) καπιταλισµό. Όµως και
η νέα κυρίαρχη εµποροβιοµηχανική τάξη της αναγεννηµένης µεταµεσαιωνικής Ευρώπης αν και
στηρίζεται στον ορθολογισµό, διαπράττει το µοιραίο και ιστορικό για τις εκάστοτε ηγέτιδες τάξεις,
κοινωνικό λάθος: Αρχίζει να κτίζει και να προβάλλει την απληστία και αλαζονεία της, δηµιουργώντας
µια νέα και χειρότερη «αγοραία» έκδοση του κοινωνικού εγκλωβισµού και των καταχρήσεων της
φεουδαρχικής εποχής. Εκµεταλλεύεται την απαλλαγή από τις υποκριτικές ηθικές δεσµεύσεις της
καθολικής εκκλησίας, παραβλέπει προκλητικά τις περί λιτότητας και εγκράτειας αρχές της
φιλελεύθερης προτεσταντικής µεταρρύθµισης και δεν αισθάνεται την υποχρέωση της στοιχειώδους
φροντίδας για την εξαθλιωµένη εργατική τάξη.
γ) Στην Γαλλική Επανάσταση επεκράτησε πλήρως η κατέχουσα τα νέα µέσα παραγωγής
εµποροβιοµηχανική αστική τάξη, που φρόντισε να πνίξει στο αίµα, όχι µόνο µέρος της παλαιάς
φεουδαρχικής αριστοκρατίας αλλά και τα ζωηρά στελέχη των εργατικών-λαϊκών κινηµάτων. Το θετικό
κοινωνικό αποτέλεσµα είναι ότι επιβλήθηκε σταδιακά στις αναπτυγµένες βιοµηχανικές χώρες ένα
αντιπροσωπευτικότερο σύστηµα διακυβέρνησης, οι αστικές δηµοκρατίες. Μεταβιβάστηκαν δηλαδή οι
κοσµικές εξουσίες από τους ελέω θεού µονάρχες και το φεουδαρχικό τους περιβάλλον στους
πολιτικούς ηγέτες της έµµεσης κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας. Τα κράτη κυβερνώνται από τα
κοινοβούλια των εκλόγιµων αντιπροσώπων των πολιτών µε δικαίωµα ψήφου, συγκροτηµένων σε
πολιτικά κόµµατα. Συµµετέχοντας λοιπόν νόµιµα στις εκλογικές αναµετρήσεις, τα κόµµατα, µέσω των
ηγεσιών τους, διορίζουν κατά πλειοψηφία τις κυβερνήσεις των χωρών τους και ασκούν τις κοσµικές
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εξουσίες, υπό την προεδρία ενός «ανώτατου άρχοντος», βασιλέα ή συνηθέστερα, αιρετού
«προέδρου της δηµοκρατίας».
δ) Η ευρύτερη µικροµεσαία τάξη των µη κεφαλαιούχων εργαζοµένων, δηλαδή οι παρέχοντες τις
υπηρεσίες τους εργάτες, διοικητικοί υπάλληλοι και ελεύθεροι επαγγελµατίες, επιστήµονες και µη,
ο
αρχίζουν από τον 19 αιώνα να οργανώνουν τις αντιστάσεις και τους αγώνες τους στην εξοντωτική
εκµετάλλευση των κατόχων του παραγωγικού κεφαλαίου διότι αντιλαµβάνονται ότι µε τον
πολλαπλασιασµό της οικονοµικής δύναµης της «αγοράς» υποπολλαπλασιάζεται η δική τους
κοινωνική και οικονοµική θέση: Την υποταγή του εγκλωβισµένου δουλοπάροικου στον φεουδάρχη
της γεωργοκτηνοτροφικής εποχής, στα πλαίσια µιας προσωπικής σχέσης εξάρτησης, αντικατέστησε
η σχεδόν άνευ όρων σιδηροδέσµια παράδοση του µη κεφαλαιούχου εργαζόµενου στην απρόσωπη
εµπορική και βιοµηχανική εταιρεία και στο έλεος και την αβεβαιότητα της προσφοράς και της
ζήτησης. Αντιµετωπίζονται όµως σκληρά και κατασταλτικά. Η ιστορική διαδροµή στα αποτελέσµατα
των διεκδικήσεων των εργαζοµένων µέχρι και τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, δείχνει άλλωστε ότι η
κυρίαρχη εµποροβιοµηχανική αστική τάξη δε δίστασε να προχωρήσει και στις πιο ανίερες συµµαχίες,
προκειµένου να τις περιορίσει στο ελάχιστο δυνατό, ας θυµηθούµε τη στήριξή της στο φασισµό και
τον ναζισµό.
ε) Μόνο µετά τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο και καθόλη τη διάρκεια της «Κεϋνσιανής» τριακονταετίας
(1945-1975) ζήσαµε µια κοινωνική όαση, µε την ουσιαστική ενίσχυση του κράτους-πρόνοιας σε όλες
του τις συνιστώσες. Όµως η ανελέητη «αγορά» δεν το έβαλε κάτω: Με αφορµή τις πληθωριστικές
συνέπειες της πετρελαϊκής κρίσης του 1973 η αποτυχηµένη -και υπεύθυνη σε µεγάλο βαθµό για τη
δηµιουργία των φασιστικών καθεστώτων που οδήγησαν στον Β΄ παγκόσµιο πόλεµο- κλασική
οικονοµική παράδοση του laisser-faire, επανέρχεται δριµύτερη ως νεοφιλελεύθερη ιδεολογία.
Πατέρας της είναι ο Μίλτον Φρίντµαν, πρώτοι ενθουσιώδεις εραστές της, (παραλείπεται αιδηµόνως η
Χιλή του Πινοσέτ και ορισµένα άλλα δικτατορικά καθεστώτα της Λατινικής Αµερικής), η Μάργκαρετ
Θάτσερ από το 1979 και ο Ρόναλντ Ρέιγκαν από το 1981 και στόχοι-θύµατα τα δηµόσια αγαθά και οι
εργασιακές κατακτήσεις. Το ξήλωµα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και η µετατροπή τους σε
εµπορεύµατα αρχίζει να γενικεύεται στις αρχές της δεκαετίας του ΄80 και καλπάζει µετά την
κατάρρευση του «αντίπαλου δέους» της Σοβιετικής Ένωσης το 1989. Η τελική έφοδος
πραγµατοποιείται όπως πάντα µετά από µια µεγάλη οικονοµική κρίση, συνέβη πρόσφατα και
σήµερα ζούµε τις οδυνηρές συνέπειές της.
στ) ∆ιαπιστώνουµε εποµένως ότι η αστική µας τάξη κυριάρχησε οικονοµικά αλλά και πολιτικά στον
κόσµο, επί δύο και πλέον αιώνες. ∆ηµιουργήσαµε τις αστικές δηµοκρατίες αλλά δεν τηρήσαµε τις
ιδρυτικές τους αρχές. Σπεύδοντας ασυλλόγιστα µε συνεχώς αυξανόµενες πληθυσµιακές και
κερδοσκοπικές ταχύτητες, φαίνεται ότι οδηγηθήκαµε κατά τις τελευταίες δεκαετίες την πραγµάτωση
του απόλυτα εφιαλτικού ονείρου: Οι κοινωνίες µας εγκλωβίστηκαν στη µόνιµη υποτέλεια διότι
εκχωρήθηκαν στις κυρίαρχες εµποροβιοµηχανικές και χρηµατοπιστωτικές ολιγαρχίες που
συγκρότησαν την παγκόσµια αυτοκρατορία της Αγοράς οι πλουτοπαραγωγικές µας πηγές, όλη η
υπεραξία της µέχρι σήµερα ανθρώπινης εργασίας. Υποτάχθηκαν συνακόλουθα οι κοσµικές εξουσίες
και οι αστικές µας δηµοκρατίες δεν καθορίζουν πλέον τις τύχες µας. ∆ηµιουργήθηκε µε την ανοχή
µας µια πανίσχυρη αυτοκρατορία µε διαφορετικά προσωπεία, προσαρµοσµένα κάθε φορά στον
παραπλανητικό και κατακτητικό στόχο της για τον καθένα µας. ∆ιαπιστώνουµε σε τελευταία ανάλυση
ότι οι αστικές µας δηµοκρατίες µετεξελίσσονται θεσµικά και εθιµικά, σε εξουσίες οικονοµικών
ολιγαρχιών, συρρικνώνουν την ουσία του κοινωνικού συµβολαίου (καλή παιδεία και υγεία µόνο για
τους έχοντες, συντάξεις πείνας για τους πολλούς κ.λπ.) και υποτάσσονται στην ασυδοσία των ναών
της αγοράς και του χρηµατιστηριακού της τζόγου, µε τις συνακόλουθες ακρότητες σε βάρος της
κοινωνικής πλειοψηφίας.
ζ) Έχουµε εξάλλου απαλλαγεί προ πολλού από τον δογµατικό µύθο ότι η οικονοµία της αγοράς και ο
καπιταλισµός γέννησαν και στηρίζουν τη δηµοκρατία. Ο γεωργοκτηνοτροφικός καπιταλισµός των
µεγαλοϊδιοκτητών γης έζησε κατά προτίµηση σε απολυταρχικά καθεστώτα επί 5.500 χρόνια. Ο
ου
εµπορικός καπιταλισµός κυριάρχησε από το τέλος του 15 αιώνα, προηγήθηκε δηλαδή κατά
εκατοντάδες χρόνια της αστικής δηµοκρατίας στην Ευρώπη και στις µέρες µας το παράδειγµα της
Κίνας αποδεικνύει ότι η οικονοµία της αγοράς όχι µόνο λειτουργεί, αλλά µπορεί να θριαµβεύει και
εκτός κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας. Αλλά και εντός της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας υπό την
επικυριαρχία της αγοράς είναι αφελές να πιστεύει κανείς ότι το µόνο που χρειαζόµαστε για να
λειτουργήσουµε δηµοκρατικά είναι σύνταγµα και εκλογές, όπως άλλωστε διαπιστώνουµε καθηµερινά
και εµείς οι ίδιοι. Ακόµα και ένας γκουρού του καπιταλισµού, όπως ο νοµπελίστας Joseph Stiglitz
επισηµαίνει ότι µια από τις µεγαλύτερες αλλαγές που έχουν συµβεί από την αρχή της δεκαετίας του
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1990 είναι το πόσο θολό έχει γίνει το νόηµα της δηµοκρατίας και πόσο εύκολη είναι η χειραγώγηση
των εκλογών.
η) Τα νέα παιδιά βιώνουν οδυνηρά την παρακµή της δηµοκρατίας: Η ανεργία καλπάζει ακόµα και για τους
αποφοίτους των δύσκολων, πολυδάπανων, «περιζήτητων» σχολών όπως οι δικές µας. Υφίστανται και
πάλι τα δεσµά του φόβου που το κοινωνικό κράτος της γενιάς µας είχε υποσχεθεί να ξεριζώσει. Στην
καλύτερη περίπτωση, δηλαδή όταν δεν είναι άνεργα, συνθλίβονται µεταξύ της ηµιαπασχόλησης µε
εξευτελιστικούς όρους και µισθούς, της υπερεκµετάλλευσης της δουλειάς τους και του αχαλίνωτου
καταναλωτισµού. Συνακόλουθα, σβήνει η µόνη ελπίδα που πρέπει να παρέχει η δηµοκρατία στους µη
προνοµιούχους από καταγωγή νέους: Η συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας ελαχιστοποιεί τη
δυνατότητά τους να αγωνιστούν για να φοιτήσουν σε καλό σχολείο, να καλυφθούν αξιοπρεπώς από
γιατρούς, φάρµακα, στέγη και τροφή, να µπορούν µε τις ικανότητες και τη δουλειά τους να αλλάξουν
ουσιαστικά τη ζωή τους προς το καλύτερο. Στοχεύοντας στην αποκατάσταση της ισότητας στην
ανθρώπινη κοινωνία, η νέα γενιά φέρεται εχθρικά προς την εκάστοτε εξουσία, για τον απλό και δίκαιο
λόγο ότι την ενοχοποιεί ως κύριο φορέα επιβολής της υποθήκευσης του µέλλοντός της, της
ανασφάλειάς της, του εξευτελισµού της, των αυξανόµενων κοινωνικών ανισοτήτων.

3.

Οι ειδικές λειτουργικές συνθήκες της οικονοµοκεντρικής Ευρωπαϊκής µας Ένωσης

Ας εντοπιστούµε τώρα στο άµεσο γεωπολιτικό περιβάλλον µας, στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27
χωρών-µελών µε τα 500 και πλέον εκατοµµύρια των πολιτών της:
α) Η δηµιουργηθείσα (µε τη συνθήκη της Ρώµης) το 1957 Ε.Ο.Κ, προχώρησε κατά τη δεκαετία του ’80 σε
µια µείζονα στροφή της οικονοµικής πολιτικής της προς τον νεοφιλελευθερισµό, που κυριάρχησε µετά
την κατάρρευση του αντίπαλου κοινωνικοοικονοµικού συστήµατος στην Ανατολική Ευρώπη. Η
ελεύθερη διακίνηση 350 εκατοµµυρίων πολιτών, κεφαλαίων, εµπορευµάτων και υπηρεσιών µεταξύ
των 12 -τότε- χωρών της, είχε ορισµένες πρώτες σοβαρές αρνητικές παρενέργειες στο παραγωγικό
δυναµικό και τη δηµοσιονοµική ισορροπία και πειθαρχία σε ορισµένες χώρες του Ευρωπαϊκού νότου,
παρά τη σηµαντική οικονοµική τους ενίσχυση. Οι ευθύνες βαρύνουν κυρίως τις κυβερνήσεις τους αλλά
αναδεικνύουν και τη βολική ανευθυνότητα των οικονοµικά ισχυρών χωρών που συνέχιζαν να
επιτρέπουν, εις όφελος και των εξαγωγών τους, την καταναλωτική (ή και εξοπλιστική στην περίπτωση
της Ελλάδας) υπερχρέωση των αδυνάτων χωρών. Στο πλαίσιο αυτό, τον ∆εκέµβριο του 1991, οι
πολιτικοί ηγέτες της ΕΟΚ, προχώρησαν σε ένα σηµαντικό νέο βήµα: Αναβάθµισαν στο Μάαστριχτ τη
µέχρι τότε οικονοµική πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης, µετασχηµατίζοντας την ΕΟΚ σε
«Ευρωπαϊκή Ένωση» (Ε.Ε) και προικίζοντάς τη µε δοµές και εξουσίες που υποτίθεται ότι στόχευαν
στην υπέρβαση του στενού οικονοµικού κεντρικού τετράπτυχου, «ελεύθερη διακίνηση πολιτώνκεφαλαίων-εµπορευµάτων-υπηρεσιών». Από τη µέχρι σήµερα πορεία της Ε.Ε διαψεύδεται κραυγαλέα
η ουσιαστική υλοποίηση του στόχου αυτής της υπέρβασης.
β) Η µετά το Μάαστριχτ δεκαπενταετία χαρακτηρίζεται από µια ενταξιακή έκρηξη στην Ε.Ε των δώδεκα, µε
αποτέλεσµα τον υπερδιπλασιασµό των κρατών-µελών. Η ισχυρή βούληση των µεγάλων βιοµηχανικών
χωρών για την αύξηση των εξαγωγών τους και το οικονοµικό δέλεαρ των κοινοτικών ενισχύσεων προς
τις φτωχότερες χώρες λειτούργησαν αµφίδροµα και καταλυτικά. Η σηµερινή Ε.Ε των 27 χωρών
αριθµεί πλέον 500 εκατοµµύρια πολίτες, εκτείνεται από την Ιρλανδία ως τη Φιλανδία, την Κύπρο και
την Πορτογαλία και κατέχει πληθυσµιακά την τρίτη παγκόσµια θέση, µετά την Κίνα και την Ινδία.
∆ιατηρεί ακόµα την πρώτη θέση στο παγκόσµιο παραγωγικό γίγνεσθαι και τις εξαγωγές, µε ετήσιο
ΑΕΠ που ξεπερνάει σήµερα τα 13 τρισεκατοµµύρια Ευρώ. Προσφέρει εποµένως η Ε.Ε συγκριτικά
πολύ υψηλό µέσο βιοτικό επίπεδο, παρουσιάζοντας όµως και πολύ µεγάλες διαφορές µεταξύ των
κρατών-µελών και από περιοχή σε περιοχή: Το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ έχει το Λουξεµβούργο
και το χαµηλότερο η Βουλγαρία, είναι δε χαρακτηριστικό της έντονης διαφοροποίησης το γεγονός ότι
στις µεγάλες δυτικοευρωπαϊκές πόλεις φθάνει τα 70.000 ευρώ έναντι µόλις 6.000 Ευρώ σε ορισµένες
βαλκανικές πόλεις.
γ)

∆εκαεπτά από τις χώρες της Ε.Ε αποτελούν σήµερα την «Ευρωζώνη», έχουν δηλαδή υιοθετήσει ένα
κοινό νόµισµα, το Ευρώ, εξασφαλίζοντας τη νοµισµατική σταθερότητα, µε προφανές αντάλλαγµα την
εκχώρηση του σηµαντικού τµήµατος της εθνικής κυριαρχίας που αντιπροσωπεύει διαχρονικά σε κάθε
σύστηµα εξουσίας το εθνικό νόµισµα. Αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος για τον οποίο αρνήθηκε η
Βρετανία να εγκαταλείψει τη λίρα. Η συµµετοχή µιας χώρας στην Ευρωζώνη προσφέρει το
πρωτογενές πλεονέκτηµα του σταθερού και ισχυρού νοµίσµατος και επιβάλλει ένα δευτερογενές
πλεονέκτηµα-λαιµητόµο. Την υποχρεωτική πειθαρχία σε ενιαίους και αυστηρούς δηµοσιονοµικούς
κανόνες που διασφαλίζουν τις σταθερές βάσεις και την ανταγωνιστικότητα των ισχυρών της
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καπιταλιστικής οικονοµίας της. Αλίµονο λοιπόν στη χώρα που θα εισέλθει στην Ευρωζώνη µε αδύνατη
παραγωγική βάση, υπερτιµηµένη την αρχική ισοτιµία του νοµίσµατός της και στη συνέχεια θα ξεφύγει
από αυτούς τους κανόνες, όπως είναι και η περίπτωση της Ελλάδας: Η λαιµητόµος απασφαλίζεται
διότι δεν υπάρχει ένα αρχικό παραγωγικό πλεονέκτηµα και κυρίως διότι έχει εξαλειφθεί η συνήθης για
τα εθνικά νοµίσµατα δυνατότητα της έκδοσης παραγωγικού χρήµατος µεσοµακροπρόθεσµης
απόδοσης ή και ήπιας δηµοσιονοµικής διόρθωσης για να µειωθούν αυτόµατα το κόστος παραγωγής,
οι κρατικές δαπάνες και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας.
δ) Το ενιαίο και ισχυρό ευρωπαϊκό νόµισµα, από ασπίδα εναντίον της εξωτερικής νοµισµατικής
κερδοσκοπίας γίνεται εποµένως βρόχος γύρω από τον λαιµό των αδυνάτων χωρών που δεν τα
κατάφεραν. Αρχίζει ο κατήφορος της συνεχούς αποκοπής τµηµάτων της εθνικής κυριαρχίας λόγω της
έξωθεν επιβολής δύο ανελέητων ποινών: Σκληρών οικονοµικών περιορισµών µε οδυνηρό κοινωνικό
αντίκρισµα και εκποίησης εθνικής περιουσίας, ακόµα και σε στρατηγικούς τοµείς, αναγκαίους για τη
στοιχειώδη άσκηση των εθνικών κοσµικών εξουσιών. Η υπερχρέωση επεκτείνεται από τον δηµόσιο
στον ιδιωτικό τοµέα και οι αυξηµένοι τόκοι της επιβαρύνουν δραµατικά τη µειωµένη ήδη
ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της χώρας. Οι ελεύθερες εισαγωγές καταστρέφουν και την
υπόλοιπη παραγωγική δοµή και ο πληθυσµός της χώρας οδηγείται στο διαχρονικό ιστορικό κατάντηµα
των καταναλωτικών κοινωνιών χωρίς ενδογενή παραγωγή.
ε) Παρά τη συµπλήρωση 54 χρόνων από την ίδρυση της Ε.Ο.Κ, είναι σήµερα προφανές ότι αργεί ακόµα η
ωρίµανση των συνθηκών για µια ενσυνείδητη πανευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση. Τα γεωπολιτικά
δεδοµένα έχουν βέβαια αλλάξει δραµατικά: Ο αντίπαλος κοινωνικοοικονοµικός πόλος του σοβιετικού
συνασπισµού αποτελεί µακρινό παρελθόν και το κέντρο βάρους της δύναµης του διεθνούς
καπιταλισµού εγκαταλείπει σταδιακά όχι µόνο την Ευρώπη αλλά και τις Η.Π.Α, µετακινούµενο προς
τους δύο ασιατικούς γίγαντες αλλά και τις άλλες χώρες της ούτως ή άλλως υπερέχουσας σε έκταση,
φυσικούς πόρους και ανθρώπινο δυναµικό, ασιατικής ηπείρου. Με τη βιολογική αποχώρηση της
γενιάς του Β΄ παγκοσµίου πολέµου άρχισαν εξάλλου να σβήνουν και οι µνήµες του ολέθρου, η θέληση
για µια ισχυρή πανευρωπαϊκή οντότητα, την ενιαία Ευρώπη των ισότιµων πολιτών της. Ακόµα και
αυτή η οικονοµοκεντρική πολιτική της Ε.Ε. εγκατέλειψε σταδιακά, µετά τα µέσα της δεκαετίας του ΄70
τις αρχές του Κέυνς για ένα κράτος ισχυρό και παρεµβατικό σε κοινωφελείς υποδοµές και παροχές. Η
Ευρώπη υπέκυψε σταδιακά στην αντεπίθεση της ασύδοτης αγοράς του «laisser faire» που
ισχυροποιήθηκε και αποθρασύνθηκε µετά την κατάρρευση του σοβιετικού αντίπαλου δέους.
στ) Η Ε.Ε λειτουργεί τα τελευταία 30 τουλάχιστον χρόνια στα πλαίσια µιας κυνικής «κοινοτικής» αντίφασης:
Οι «δυνατές» χώρες της κυριαρχούν ήδη στην ενιαία εσωτερική αγορά, τα εµπορικά τους ισοζύγια
αντέχουν και στο άνοιγµα των ευρωπαϊκών συνόρων στις διεθνείς αγορές, γι’ αυτό επιβάλλουν την
απρόσκοπτη διακίνηση αγαθών και κεφαλαίων και µε τις εκτός Ε.Ε «δυνατές» χώρες. Αφήνουν λοιπόν
απροστάτευτες τις κυβερνήσεις και τους λαούς των χωρών που µειονεκτούν παραγωγικά αλλά και τις
παρασύρουν µε κάθε θεµιτό -και µερικές φορές αθέµιτο- µέσο προς την υπερκατανάλωση των
φθηνότερων εισαγόµενων προϊόντων. Τις οδηγούν εποµένως στην αποβιοµηχάνιση, τη συρρίκνωση
της γεωργικής τους παραγωγής και δεν παρεµβαίνουν έγκαιρα µέσω των κοινοτικών οργάνων για να
περιορίσουν τον αλόγιστο δανεισµό και την υπερχρέωση. Αρνούνται παράλληλα να στηρίξουν µε
ενιαία ευρωπαϊκά χρηµατοπιστωτικά µέτρα τις προβληµατικές οικονοµίες αυτών των αδύνατων
χωρών, εγκαταλείποντάς τες στο έλεος της διεθνούς κερδοσκοπίας.
ζ) Παραµένει εποµένως κενός λόγος η ισότιµη προστασία του κοινωνικού κεκτηµένου και η κατοχύρωση
του αισθήµατος ασφάλειας όλων ανεξαιρέτως των ευρωπαίων πολιτών. ∆ιαπιστώνουµε µάλιστα ότι
ακόµα και σε περίοδο µεγάλης οικονοµικής κρίσης όπως η τρέχουσα, η παγκόσµια επιρροή της
αυτοκρατορίας της αγοράς παραµένει κυρίαρχη: Τα συστήµατα πολιτικής εξουσίας της Ε.Ε φροντίζουν
να διασώσουν από την καταστροφή τα ισχυρά κέντρα οικονοµικής εξουσίας. ∆ηλαδή «τα σκυλόψαρα
και όχι τα ψαράκια µε τα οποία τρέφονται τα σκυλόψαρα», όπως εύστοχα επισηµαίνει ο πολωνός
κοινωνιολόγος Ζygmunt Bauman.

4.

Το πρώτο Ζητούµενο:

Αξιοβίωτη και ολοκληρωµένη Ανάπτυξη της ενδογενούς και ανταγωνιστικής παραγωγής, όχι της
κατανάλωσης των εισαγοµένων µε δανεικά
Κατά την παρούσα οικονοµική κρίση, τη χειρότερη για την Ελλάδα, µετά τον Β΄ παγκόσµιο και τον εµφύλιο
πόλεµο, ιεραρχικά πρώτο ζητούµενο είναι η συγκρότηση των αρχών και δοµών µιας νέας ενδογενούς
αξιοβίωτης και ολοκληρωµένης αναπτυξιακής πολιτικής σε συνδυασµό µε τον περιορισµό της κατανάλωσης
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εισαγόµενων προϊόντων, πολύ περισσότερο όταν τα ίδια παράγονται και στον τόπο µας. Χρησιµοποιείται
συχνά τελευταία η λέξη «πατριωτικό καθήκον» προκειµένου να σφίξουν περισσότερο οι µη έχοντες το
ζωνάρι τους. Ας περιοριστούµε µε σεµνότητα στον όρο «αξιοπρεπής επιβίωση» αγοράζοντας από τον
έλληνα παραγωγό, ενισχύοντας τις καινοτοµίες µας και περιορίζοντας στο ελάχιστο δυνατό τις ανάγκες µας
σε εισαγόµενα και δανεικά.
Στη συνέχεια, σκιαγραφούνται για διαβούλευση ορισµένες γενικές αρχές. Θα πρέπει βέβαια να εξειδικευθούν
και οι συνακόλουθοι στόχοι και δράσεις στον µεσοπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα ενός δεκαετούς αναπτυξιακού
προγράµµατος, για την περίοδο 2012-2021.
α) Οµολογούµε κατ’ αρχήν ότι στη µεγάλη µας πλειοψηφία δε βλέπουµε και δεν ακούµε τέτοιου είδους
ασύµβατες µε την παγκόσµια αγορά προτάσεις. Τις θεωρούµε ουτοπικές επειδή θίγουν την
αναπτυξιακή πεπατηµένη µας για µια αγχώδη και απερίσκεπτη αύξηση της προσφοράς και της
ζήτησης και παράλληλα περιορίζουν τον µονοδιάστατο καταναλωτικό εαυτό µας. Υπάρχουν όµως
δυναµικές µειοψηφίες, εκατοµµύρια άνθρωποι σε ∆ύση και Ανατολή που όχι µόνο αντιστέκονται, αλλά
ζουν ήδη την ειρηνική επανάστασή τους. Κατάλαβαν ότι η νέα θρησκεία της άκριτης εξάρτησης από
εισαγόµενα, εξεζητηµένα και περιβαλλοντικά επιζήµια καταναλωτικά προϊόντα, αποκτηνώνεικαταναλώνει και τον καταναλωτή, ότι η αγορά µε την πανίσχυρη διαφηµιστική προβολή της διαφθείρει
αλλά και αποβλακώνει τον πολίτη ήδη από την παιδική του ηλικία, µε την ανοχή ή τη συνέργεια και της
οικογένειάς του. Επέλεξαν λοιπόν ελεύθερα έναν εναλλακτικό τρόπο ενδογενούς παραγωγής και
ήρεµης διαβίωσης, προώθησαν την ολοκληρωµένη ανάπτυξη οικολογικών προϊόντων και ποιοτικών
υπηρεσιών, προτίµησαν την ενδοκοινοτική διάθεση ελεύθερου χρόνου για τη βελτίωση του τοπικού
τους περιβάλλοντος από τις υπερωρίες στο σύστηµα της αγοράς, αντιστάθηκαν στην κατανάλωση των
φανταχτερών υλικών και πνευµατικών σκουπιδιών.
β)

Ζώντας σήµερα τις ωµές επιπτώσεις της κρίσης, περιοριστικές για τις καταναλωτικές συνήθειες των
εχόντων και καταστροφικές για την στοιχειώδη επιβίωση των µη εχόντων, µπορούµε να
προσεγγίσουµε καλύτερα τα δεδοµένα της σηµερινής οικονοµικής και πολιτικής πραγµατικότητας, να
δούµε καθαρά τις ολέθριες συνέπειες της καθολικής και βαθιάς επικράτησης της απληστίας, της
αλαζονείας, του κυνικού εγωκεντρισµού. Είναι δε αισιόδοξο το γεγονός ότι λαµπρές και
πρωτοποριακές επιστηµονικές και πολιτικές προσωπικότητες της εποχής µας έχουν ήδη αναλύσει
αυτό το µείζον παγκόσµιο πρόβληµα, αλλά και συνθέσει σκέψεις για την αντιµετώπισή του. Ζητείται
εποµένως πάντοτε και επειγόντως σήµερα, η χειροπιαστή αντίδρασή µας στην εγκατάλειψη των
πολλών από την κρατική πρόνοια και στην απογοήτευση των λίγων, αν υπάρχουν ακόµα, από τις
ιδεολογίες του παρελθόντος: Ενσυνείδητα ή υποσυνείδητα περιµένουµε τον ρεαλιστικό προσδιορισµό
ενός εναλλακτικού κοινωνικοοικονοµικού συστήµατος, ουσιαστικά συµµετοχικής δηµοκρατίας, που θα
είναι σε θέση να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του απλού ανθρώπου, να κατοχυρώσει την ισότητα
πρόσβασης στα βασικά δηµόσια αγαθά, δηλαδή την ουσία της ελευθερίας και της ισονοµίας, να
ενισχύσει την κοινωνική συνοχή και βέβαια να µπορεί να επιβιώσει ανταγωνιστικά απέναντι στην
παγκόσµια αυτοκρατορία της αγοράς.

γ)

Ζητείται συνακόλουθα η διαφοροποίηση από την κυρίαρχη καταναλωτική κοινωνία της σηµερινής
όψιµης και ρευστής νεωτερικότητας που παράγει το φαντασιακό παραλήρηµα και την υποταγή στον
ηλίθιο κοµφορµισµό της και δηµιουργεί τα ανθρώπινα απορρίµµατα υπό την πίεση της κοινωνίας «του
ρευστού φόβου». Πρέπει δηλαδή να αντιδράσει συλλογικά η κοινωνία που τρέφεται σήµερα από την
ακραία ανισότητα της απληστίας και αλαζονείας των εχόντων που εκτρέφουν παράλληλα και τη
βουλιµία της αγοράς και της ανασφάλειας και εγκατάλειψης των µη εχόντων στον εφιάλτη της ατοµικής
οικονοµικής καταστροφής. Θέτω υπό την κρίση σας δύο αναγκαία πρώτα βήµατα προς αυτή την
κατεύθυνση:

•

Ανασυγκρότηση της κοινωνίας των παραγωγών, θεµελιωµένη στην αξιοβίωτη ολοκληρωµένη
ανάπτυξη, που οδηγεί στην ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.
Τόσο στη µεγάλη και µεσαία κλίµακα των αναγκών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, όσο και
στη µικροκλίµακα της βελτίωσης της καθηµερινότητας έτσι ώστε να αξιοποιούνται δηµιουργικά όλα
τα «περιττά» µέλη της παραγωγικής διαδικασίας.

•

Μεταπετρελαϊκή και µεταανθρακική τρίτη βιοµηχανική επανάσταση, θεµελιωµένη σε οικονοµικά
ανταγωνιστικές οικολογικές θέσεις και προτάσεις για τον εξανθρωπισµό της τεχνολογίας, την
αποκεντρωµένη και ανανεώσιµη ενεργειακή αυτάρκεια, τις αντικειµενικά ωφέλιµες και
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ανακυκλώσιµες παραγωγικές και καταναλωτικές δραστηριότητες, τους ανταποδοτικούς νέους
τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών και την ενίσχυση της άµεσης δηµοκρατίας στη διαχείριση και λήψη
των αποφάσεων. Η χώρα µας διαθέτει προς την κατεύθυνση αυτή σπάνια συγκριτικά
πλεονεκτήµατα και επειδή η ενεργειακή παραγωγή αποτελεί το θεµέλιο κάθε αναπτυξιακής
πολιτικής, υπενθυµίζουµε πέντε κρίσιµες συνιστώσες της:


Ταχύτατη κάλυψη µεγάλου µέρους της ηλεκτροπαραγωγής από αιολική, ηλιακή, γεωθερµική
ενέργεια και βιοµάζα µε τη µεταφορά σηµαντικού τµήµατος της βιοµηχανικής παραγωγής τους
στον ελληνικό χώρο και κίνητρα στην κλίµακα του ιδιώτη-µικροπαραγωγού.



Ενεργειακή αναβάθµιση των κτηρίων σε επίπεδο όχι µόνο εξοικονόµησης ενέργειας αλλά και
θετικής ενεργειακής απόδοσης (µονάδες παραγωγής ενέργειας) σε συνδυασµό µε την αναγκαία
αντισεισµική αναβάθµιση. ∆ηµιουργούνται άµεσα πολλές νέες και οικονοµικά βιώσιµες θέσεις
εργασίας.
Συστηµατική βελτίωση της «ενεργειακής έντασης», δηλαδή της θερµοδυναµικής
αποτελεσµατικότητας και απόδοσης κατά τη διαχείριση της ενέργειας. Η αναλογία της
κατανάλωσης ενέργειας ανά µονάδα παραγόµενου ακαθάριστου εθνικού προϊόντος είναι
δραµατικά «εντροπική» για τη χώρα µας, η Γερµανία π.χ. καταναλώνει µόλις το 40% για την
παραγωγή ισόποσου µε την Ελλάδα οικονοµικού αποτελέσµατος.
Στην υδροηλεκτρική ενέργεια η Ελλάδα αποτελεί κλασικό παράδειγµα ανορθολογισµού. Ενώ
µπορούµε να πετύχουµε τους στόχους παραγωγής καθαρής και ανανεώσιµης ηλεκτρικής
ενέργειας από υδατοπτώσεις µε ενδογενή ελληνική κατασκευή κατά 80%, διαθέτοντας
ενεργειακή απόδοση 95% και καλύπτοντας παράλληλα τις ελλείψεις µας σε καθαρό νερό,
προωθούµε λύσεις διαχείρισης της µιζέριας µας. Αγνοούµε δηλαδή ότι µόνο τα 2/5 του
υδροδυναµικού µας πλούτου έχει αξιοποιηθεί µέχρι σήµερα και δεν προωθούµε ικανοποιητικά
την κατασκευή των αναγκαίων µικρών και µεγάλων υδροηλεκτρικών έργων, µε τα οποία
µπορούµε σε µια επταετία να διπλασιάσουµε, τόσο τα υδατικά µας αποθέµατα όσο και την
ηλεκτροπαραγωγή από καθαρές και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Παραγωγή και αποθήκευση καθαρής και συµπυκνωµένης ενέργειας από τις ανανεώσιµες
πηγές, -όπως τα αιολικά πάρκα- σε ώρες µειωµένης κατανάλωσης, µε την αντλητική ανάκτηση
του υδροδυναµικού φορτίου και µε τη µορφή υγρού υδρογόνου, για την κάλυψη τόσο των
αιχµών της ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια όσο και των άλλων ενεργοβόρων µηχανών (π.χ.
εσωτερικής καύσης).







δ) Το εγχείρηµα της δηµιουργίας µιας νέας αναπτυξιακής πολιτικής µέσα στην Ευρώπη και ειδικότερα στη
χώρα µας δεν είναι δυνατό να προωθηθεί, περιοριζόµενο στα γνωστά πεδία πολιτικών φιλοδοξιών και
αντιπαραθέσεων για την αναδιανοµή της εξουσίας. Είναι αναγκαία η υπερκοµµατική συµβολή των
επαγγελµατικών φορέων των επιστηµόνων. Στο πλαίσιο αυτό οι φορείς αυτοί που συγκροτούν τη
µάχιµη εµπροσθοφυλακή της κοινωνίας της γνώσης, οφείλουν να παρουσιάσουν στην παρούσα
κατάρρευση και ανατροπή των κατεστηµένων οικονοµικών συνταγών, συγκεκριµένες προτάσεις για τη
διάσωση της κρίσιµης αναπτυξιακής διάστασης της οικονοµίας. Υπάρχει ήδη το παράδειγµα του
καθηγητή ∆ηµήτρη Ρόκου µε το δικό σας µεταπτυχιακό πρόγραµµα και το Μετσόβιο Κέντρο
∆ιεπιστηµονικής Έρευνας.
ε)

Γνωρίζουµε ότι δεν υπάρχουν οι άγγελοι που θα εγκαθιδρύσουν αφ’ υψηλού το ιδανικό νέο
κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα. Πιστεύουµε όµως ότι οι αγανακτισµένες κοινωνικές οµάδες δεν
χρειάζεται να αποκτήσουν το θάρρος και τις ικανότητες των ακτιβιστών, δεν χρειάζεται να σπάσουµε
βαριές αλυσίδες για να λυτρωθούµε από τις επώδυνες επιπτώσεις της αυτοκρατορίας της αγοράς.
Αρκεί να συνειδητοποιήσουµε ότι αν και είµαστε ήδη «επιµηθείς», διότι έπρεπε να είχαµε προβλέψει
από καιρό τον ολοκληρωτισµό και τη χυδαιότητα της παγκόσµιας οικονοµίας, µπορούµε, ως έλληνες
επιστήµονες και ενεργοί πολίτες, από το δικό µας µετερίζι, µε τις απλές, αναπτυξιακές επιλογές µας,
να απαλλαγούµε από τον µονόδροµο της ύφεσης και οριστικής περιθωριοποίησης.

στ) Παράλληλα πρέπει να απαλλαγούµε από τις αδιέξοδες και επιζήµιες, για την ψυχική και σωµατική µας
υγεία και αξιοπρέπεια, εξαρτήσεις. Να συνειδητοποιήσουµε ότι επιχειρείται, σιγά αλλά σταθερά, να
µεταµορφωθούµε σε εγωιστικά και µονοδιάστατα τέρατα και ότι ως τέρατα αρχίζουµε ήδη να
αντιµετωπιζόµαστε από τους πληβείους της κοινωνίας µας. Η απόφασή µας για στροφή στις νέες
αναπτυξιακές επιλογές και την απαλλαγή µας από τον άκριτο υπερκαταναλωτισµό δε θα είναι
εποµένως τίποτε άλλο παρά η υγιής αντίδραση του αρχέγονου ενστίκτου µας της ασφαλούς
επιβίωσης στο κοινωνικό σύνολο, η δηµοκρατική
διεκδίκηση µε επιµονή και υποµονή των
ουσιαστικών δικαιωµάτων στην καλύτερη ποιότητα ζωής.
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ζ) Η γενεσιουργός ορµή για τη συνέχεια της ζωής συγκρούεται αέναα µε το υλικό µας περιβάλλον και την
αναγκαιότητα της επιβίωσης, εισάγοντας στην εξελικτική αναπτυξιακή µας διαδικασία την αβεβαιότητα,
το «όνειρο» και την ελευθερία. Η ανθρώπινη ύπαρξη, κατά τον νοµπελίστα Ilya Prigogine, αποκτά
νόηµα µε τη δηµιουργικότητα και την ενεργό συµµετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι, ενώ η αβεβαιότητα,
ως συνέπεια και της αποδέσµευσης από τις βολικές παρακµιακές επιλογές, ως τίµηµα της ελευθερίας,
κάνει τη ζωή συναρπαστική. Αλλά και παράγει σοφία, όπως γλαφυρά παρουσιάζει ο συγγραφέας της
αβάσταχτης ελαφρότητας του είναι, Milan Kuntera. Με τα άµεσα οφέλη, τις νέες ευκαιρίες, αλλά και τις
πρόσθετες υποχρεώσεις και κάποιους κινδύνους που η ελεύθερη επιλογή ενός νέου δρόµου
ανάπτυξης, προσφέρει.

Ενδεικτική σύνοψη θεµατολογίας της ιστορικής κοινωνικοοικονοµικής µας διαδροµής
Αριθµός
Θεµατολογία
Ενοτήτων
1
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ:
α. Άνθρωπος, Κοινωνία και ∆ηµοκρατία
β. Μεσαιωνικό πισωγύρισµα: «Ο καθένας για τον εαυτό του και η Αγορά για όλους»
γ. Ιστορικό ζητούµενο και ρεαλιστικές δυνατότητες
δ. Από τη θεωρία στην πράξη
ε. Το πλήρες ερώτηµα του Αριστοτέλη και το ευρωπαϊκό συγκριτικό πλεονέκτηµα
στ. Ύπνος της λογικής για τερατογένεση ή λογική της ελευθερίας µε αβεβαιότητες;
2
Ελευθερίες και εγκλωβισµοί στο κοινωνικοοικονοµικό και επιστηµονικό γίγνεσθαι
α. Τα προλεγόµενα της γραπτής Ιστορίας µας, (1.000.000 έως 3.000 χρόνια π.Χ.)
β. Ανθρώπινες κοινωνίες: Εξειδίκευση, διαβάθµιση και διαστρωµάτωση
γ. Μορφές και πηγές της κοινωνικής εξουσίας
δ. Από το υπάρχειν στο κυριαρχείν
ε. Πανεπιστήµια και Οικονοµική
στ. Οι σπουδές της νέας γενιάς
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Η εποχή κυριαρχίας της γεωργοκτηνοτροφίας και της απροκάλυπτης δουλείας (10.000π.Χ. έως 1492µ.Χ.)
α. Αρχικές συνθήκες και βασικοί κοινωνικοοικονοµικοί µετασχηµατισµοί
β. Εγγύς Ανατολή (Ν.∆. Ασία), Αίγυπτος, Αρχαϊκή Ελλάδα και προ-Ρωµαϊκή ∆υτική Ευρώπη (10.000 - 480 π.Χ.)
γ. Κλασική Ελλάδα και Ελληνιστικός κόσµος (480 έως 31 π.Χ.)
ος
δ. Η απόλυτη Ρωµαϊκή κυριαρχία (2 αιώνας π.Χ. έως 476 µ.Χ.)
ε. Ανατολική ρωµαϊκή αυτοκρατορία (395-1025µ.Χ.)
στ. Χριστιανική αντίφαση, Βυζάντιο (1026 - 1453 µ.Χ.) και µεσαιωνική Ρωσία
ο
ο
(από τον 9 έως και τον 15 µ.Χ. αιώνα)
ζ. Ο ∆υτικοευρωπαϊκός Μεσαίωνας (476µ.Χ. – 1492 µ.Χ.)
η. Ο κόσµος µέχρι και τους µεσαιωνικούς χρόνους: Ισλάµ, Οθωµανοί, Ινδία, Κίνα, Άπω Ανατολή και Αµερική
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Ο νέος κόσµος του εµπορικού και βιοµηχανικού καπιταλισµού, (16 έως και 19
α. Η µεταµεσαιωνική Ευρωπαϊκή πραγµατικότητα
β. Από τις «ελέω θεού» ευρωπαϊκές µοναρχίες στις αστικές δηµοκρατίες
γ. Οι παγκόσµιες εξελίξεις των κοσµικών εξουσιών
δ. Η εµφάνιση των πρώτων µετά τον µεσαίωνα οικονοµικών και κοινωνικών θεωριών
ε. Η διαχρονική οικονοµική και κοινωνική συνιστώσα του Μαρξισµού
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Μοντέρνοι Καιροί: Εικοστός αιώνας και ξεκίνηµα της τρίτης µ.Χ. χιλιετίας
α. Πρώτος παγκόσµιος πόλεµος και ρωσική επανάσταση
β. Ο κόσµος µεταξύ δύο παγκόσµιων πολέµων
γ. ∆εύτερος παγκόσµιος πόλεµος και παρακµή της δυτικοευρωπαϊκής ηγεµονίας
δ. Ο ∆ιπολικός µεταπολεµικός κόσµος (1945-1989)
ε. Κατάρρευση του σοβιετικού µοντέλου και «νεοφιλελεύθερη» καπιταλιστική παγκοσµιοποίηση (1990-2010)
στ. Μοντέρνες οικονοµικές θεωρίες και ωµή σηµερινή πραγµατικότητα

ος

ος

αιώνας)
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