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Σχέδιο κειµένου για την ανάπτυξη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας 
στην παγκόσµια διάσκεψη του Ρίο 

 
Πρόσκληση στους πολίτες του κόσµου για το Περιβάλλον* 

1992 
 

*Στο φύλλο της εφηµερίδας «Ελευθεροτυπία» της 1ης Ιουνίου 1992 δηµοσιεύθηκε η 
"Πρόσκληση στους πολίτες του κόσµου" συνοδευόµενη από το παρακάτω: 
«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». 

 
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, 
- 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 
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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. 

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. 
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 
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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. 


