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Εισαγωγή 

Η Ανάπτυξη, µια αξιολογική έννοια µε εγγενές το πρωτογενώς θετικό και δηµιουργικό της 

περιεχόµενο, για όλους τους ανθρώπους, όπου γης, δεν παύει να αποτελεί έναν 

υποκειµενικό/αξιολογικό όρο, συνώνυµο ή παράπλευρο µε µια σειρά από έννοιες µε 

αντικειµενική υπόσταση, όπως π.χ. "αύξηση", "εξέλιξη", "κίνηση", "µεταβολή", "πρόοδος", 

"αλλαγή", "ριζική αλλαγή", "επανάσταση". 

Κι αυτό, ανάλογα µε την κοσµοθεωρητική, κοινωνική, πολιτική, οικονοµική, πολιτισµική, 

φιλοσοφική, αλλά και την ειδικότερη επιστηµονική ή και συντεχνιακή άποψη, επιλογή, 

µονοµέρεια ή και "αποκλεισµό" του καθ’ ενός από µας. 

Έτσι, η "Ανάπτυξη" µπορεί να έχει ιδρυµατική, συγκεντρωτική ή αποκεντρωτική, 

συµµετοχική ή και αυτοδιαχειριστική αντίληψη, αλλά και -σε άλλο επίπεδο- χωρική, 

γεωγραφική, κλαδική, θεµατική ή και τοµεακή αναφορά. 

Σε κάθε περίπτωση, η κατάσταση, τα µεγέθη και οι ποιότητες της όποιας Ανάπτυξης 

(οικονοµικής, κοινωνικής, πολιτικής, πολιτισµικής και τεχνικής/τεχνολογικής), συναρτώνται 

αµέσως ή εµµέσως  

• µε τις κάθε φορά συγκεκριµένες συνθήκες και τις διαλεκτικές σχέσεις της φυσικής και της 

κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας µιας περιοχής, αλλά και µε τις πολυδιάστατες 

σχέσεις, αλληλεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις τους και τις τάσεις µεταβολών τους δια 

µέσου του χρόνου,  

• µε τις πραγµατικές δυνατότητες, τους περιορισµούς και τις προοπτικές των Φυσικών και 

Ανθρώπινων ∆ιαθεσίµων της,  

• µε τις σχέσεις/αλληλοσυνδέσεις/αλληλεξαρτήσεις/αλληλεπιδράσεις του ΑΝΘΡΩΠΟΥ µε 

τη ΦΥΣΗ και τέλος, αυτονοήτως,  

• µε την πολιτική βούληση, το ήθος, τις αξίες και τις επιλογές των δυνάµεων που 

βρίσκονται στην, ή διεκδικούν, ή µάχονται την εξουσία, όπως αυτές, πάντα, µαχητικά 

συνυπάρχουν µε την κυρίαρχη (µέση) κοινωνική συνείδηση και την κάθε φορά κοινωνική 

δυναµική, αλλά και επηρεάζονται καταλυτικά ή και καθορίζονται και από υπερεθνικούς 

(Ε.Ε. κ.λπ.) και διεθνείς παράγοντες. 

Για να υπερβούµε δηµιουργικά όλες τις επιβιώνουσες δογµατικές αντιλήψεις, αλλά και τις 

συνακόλουθες υποκειµενικές, κάθε τύπου, µονοµέρειες και να αποκτήσουµε ένα κοινό τόπο 

συνεννόησης και αναφοράς, θα µπορούσαµε να ορίσουµε την ΑΝΑΠΤΥΞΗ:  

ως µια νέα, διαφορετική απ’ την προηγούµενη, "καλύτερη" κατάσταση 

ισορροπίας ανθρώπινων, κοινωνικών και παραγωγικών σχέσεων και 

συστηµάτων χρήσεων γης, παραγωγής, διανοµής, απασχόλησης και 

κατανάλωσης, µε στόχο τη "βέλτιστη" αξιοποίηση των "πραγµατικών" δυνάµεων 

και δυνατοτήτων της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας, 
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σύµφωνα µε το κάθε φορά κυρίαρχο κοινωνικό πλαίσιο αξιών, επιλογών, 

σχεδιασµών, πολιτικών και δράσεων των δυνάµεων που βρίσκονται, διεκδικούν ή 

µάχονται την εξουσία. 

Αλλά η Ολοκληρωµένη Φύση της διαλεκτικής και αδιάσπαστης ενότητας της κάθε φορά 

συγκεκριµένης φυσικής και κοινωνικοοικονοµικής ολικής πραγµατικής πραγµατικότητας, (ή 

αλλοιώς του Φυσικού και Κοινωνικοοικονοµικού Χώρου ή Περιβάλλοντος, ή των Φυσικών 

και Ανθρώπινων ∆ιαθεσίµων), µ’ άλλα λόγια της Φύσης µε τον Άνθρωπο, τις 

συλλογικότητές του και την κοινωνία, χαρακτηρίζει, καθορίζει, αλλά και 

µαρτυρά/αποδεικνύει την κατάσταση, τα µεγέθη, τις ποιότητες και τις προοπτικές της 

"Ανάπτυξης", στο συγκεκριµένο χώρο και χρόνο, στα πεδία της οικονοµίας, της κοινωνίας, 

της πολιτικής, του πολιτισµού και της τεχνικής/τεχνολογίας, µε θεµελιακές αναφορές στις 

αξίες, τις αρχές, τις επιλογές, τη θεωρία και την πράξη, το ήθος, τις στάσεις και τις 

συµπεριφορές, τη συµµετοχή, την ευθύνη, τη συνείδηση και τη δυναµική των πολιτών και 

των συλλογικοτήτων τους, ως των βασικών παραγόντων "παραγωγής" της. 

Έτσι, απαιτούνται και προϋποτίθενται για κάθε περιοχή/περιφέρεια οι µε 

διεπιστηµονική και ολιστική µεθοδολογία Ολοκληρωµένες Αποδόσεις (Integrated 

Surveys) των φυσικών και ανθρώπινων διαθεσίµων, αλλά και των πολυδιάστατων 

σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων και αλληλεπιδράσεών τους και των τάσεων µεταβολών τους 

δια µέσου του χρόνου, για θεµελίωση µιας πραγµατικά Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης, 

δηλαδή: 

της ταυτόχρονα οικονοµικής, πολιτικής, κοινωνικής, πολιτισµικής και 

κατάλληλα τεχνικής/τεχνολογικής, και γι’ αυτό Αξιοβίωτης Ανάπτυξης, γιατί 

θα τελείται πάντα σε διαλεκτική αρµονία και µε σεβασµό στον Άνθρωπο ως 

πρόσωπο, όπως αυτός εντάσσεται ειρηνικά και δηµιουργικά στο Φυσικό και 

Πολιτισµικό Περιβάλλον του, ως οργανικό και αναπόσπαστο µέρος του και 

όχι ως κυρίαρχος, ιδιοκτήτης, "επενδυτής" ή εκµεταλλευτής του. 

Θεµέλια της Αξιοβίωτης Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης είναι οι απλές ουσιώδεις και όχι 

διακηρυκτικές µόνο αξίες της ανθρωπότητας: η ειρήνη, η δηµοκρατία (πολιτική, κοινωνική 

και οικονοµική), η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η ισότητα και η κοινωνική αλληλεγγύη. 

Μεθοδολογικά εργαλεία της αποτελούν, η διεπιστηµονικότητα και η ολιστική διερεύνηση, 

µελέτη, αντίληψη, κατανόηση και αντιµετώπιση, µε συµµετοχικές διαδικασίες, των 

αντικειµενικά πολυδιάστατων, ιδιαίτερα σήµερα, θεµάτων και προβληµάτων της 

"Ανάπτυξης" και του Περιβάλλοντος, µε ταυτόχρονη αναγνώριση, σεβασµό και αξιοποίηση 

της αυτόχθονης σοφίας των ανθρώπων του µόχθου και των βουνών. 

Και υποκείµενο, αλλά και υλική βάση της Αξιοβίωτης Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης είναι ο 

ενεργός, υπεύθυνος, ευαίσθητος, συνειδητός, µορφωµένος και ολόπλευρα ενηµερωµένος, 

δηµιουργικός πολίτης και οι κινήσεις, πρωτοβουλίες και συλλογικότητές του. 

Αυτός ο πολίτης αντιλαµβάνεται εύκολα τη σκοπιµότητα των ψευδεπίγραφων επιθετικών 

προσδιορισµών της Ανάπτυξης ως "Βιώσιµης" (όταν το 1992 το 20% του παγκοσµίου 

πληθυσµού καρπούται το 86% του παγκοσµίου πλούτου), ή "Αειφόρου" (ένθα η αειφορία 

έχει την ίδια επιστηµονική αξιοπιστία µε εκείνη του "αεικινήτου"), οι οποίοι καταιγιστικά 

προβάλλονται και διαφηµίζονται από τους νεοφιλελεύθερους απολογητές της, αλλά και 

αναπαράγονται καλόπιστα αλλά αφελώς, από όλο και λιγότερους ευτυχώς καλούς 

επιστήµονες, οι οποίοι όµως δυστυχώς αρχίζουν να ενδίδουν πλέον στα θέλγητρα της 

"πράσινης", "µπλε" και "έξυπνης"  τώρα "ανάπτυξης".  

Οι επιστήµονες αυτοί έχουν στο µυαλό τους – και επιφανειακά µόνο – την εξαιρετική 

δουλειά της WCSD (World Commission on Sustainable Development) που µας έδωσε τη 

σηµαντικότατη ανάλυση, αλλά και τον αµφιλεγόµενο ορισµό της "βιώσιµης ανάπτυξης" στο 

“Our Common Future” (1987), και όχι την απόλυτη διαστρέβλωσή της από όσους 

(Ευρωπαϊκή Ένωση, Στρατηγική της Λισσαβώνας, νεοφιλελεύθερες και σοσιαλδηµοκρατικές 
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κυβερνήσεις, ∆ιεθνείς Οργανισµοί κ.λπ.) την θεµελιώνουν στην ανταγωνιστικότητα των 

ασύδοτων στις µέρες µας αγορών, την "επιχειρηµατικότητα" (που θέτει ως όραµα την 

κοινωνία των "πωλητών" και των "πελατών"), την καινοτοµία (η οποία µετατρέπει την 

παιδεία από το κοινωνικό αγαθό και δικαίωµα µόρφωσης και πολιτισµού για κάθε πολίτη, σε 

εµπόρευµα και εργαλείο εξάσκησης στις τεχνικές κερδοφορίας του κεφαλαίου) και τις 

"ευέλικτες µορφές εργασίας" (οι οποίες προσπαθούν να εκλογικεύσουν στις µέρες µας "την 

εκµετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο"). 

Η Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη δεν είναι µια νέα σωτηριακή θεωρία. Είναι ένας 

δύσκολος δρόµος. Είναι ο δρόµος για ένα καλύτερο και ειρηνικό κόσµο για όλους τους 

ανθρώπους, ανεξαρτήτως τόπου, χρώµατος, φυλής, θρησκείας, αντιλήψεων και 

κοσµοθεωριών, στο κοινό µας σπίτι, τον πλανήτη γη. 

Ο δρόµος της θεωρίας, της συνεπούς πράξης και του αποδεικτικού παραδείγµατος της ζωής 

των απλών ανθρώπων ως ολοκληρωµένων προσωπικοτήτων και πολιτών. 

 

Η δυναµική γνωσιακή διεπιστηµονική διαδικασία θεµελίωσης της Αξιοβίωτης 

Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης 

Στη διεθνή βιβλιογραφία όµως,  τους σχετικούς διαδικτυακούς τόπους, τα κάθε φύσης λεξικά, 

τα ιδρυµατικά ερευνητικά προγράµµατα, τις συστηµικές επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των 

πάντα πρόθυµων εκσυγχρονιστών πανεπιστηµιακών, τα αναµασήµατα των ιδιωτικών, 

κυρίως, Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης και τη συντριπτική πλειοψηφία των 

"κτυπηµάτων" των µέσων της φερόµενης ως "κοινωνικής" δικτύωσης, η έννοια, οι στόχοι , το 

περιεχόµενο και η ουσία της επαγγελλόµενης "ανάπτυξης" περιορίζονται κατ’ 

αποκλειστικότητα, στην καλύτερη περίπτωση, στα της οικονοµικής της διάστασης. 

Και συνηθέστερα, κάτω από το πρίσµα της κυρίαρχης από τα µέσα της δεκαετίας του ’80 

στενής νεοφιλελεύθερης οπτικής της, στην οποία σταδιακά ενσωµατώθηκαν υποτακτικά οι 

παγκόσµιες πολιτικές, αιχµαλωτίζοντας τις όποιες κοινωνικές δυναµικές, αλλοτριώνοντας και 

χειραγωγώντας τις κοινωνικές συνειδήσεις, ισοπεδώνοντας τους πολιτισµούς και 

καταστρέφοντας τους ανθρώπους και τη φύση.  

Έτσι, η "ανάπτυξη" ως πολυδιάστατος και πολυδύναµος αντικειµενικά αξιολογικός όρος 

εκφυλίστηκε αντιεπιστηµονικά στο µονοδιάστατο, αποκλεισµένο στο γυάλινο πύργο του, 

υποκατάστατο, µιας οικονοµικής ψευδοτεχνοεπιστήµης µε στόχο την αντί πάσης θυσίας 

µεγιστοποίηση της κερδοφορίας και κερδοσκοπίας του κεφαλαίου.  

Αντίθετα, µε θεµελιακή βάση την παιδεία ως ολοκληρωµένη διεπιστηµονική έρευνα, γνώση, 

µόρφωση και πολιτισµό, η "ανάπτυξη" αποτελεί το πραγµατικό και όχι µόνο νοητό πεδίο, 

µιας δυναµικής διαλεκτικής διαδικασίας διερεύνησης, αντίληψης, κατανόησης και 

αξιοποίησης των πολυδιάστατων αµοιβαίων σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων και 

αλληλεπιδράσεων της φύσης, µε την οικονοµία, την κοινωνία, την πολιτική, τον πολιτισµό 

και την τεχνική/τεχνολογία. 

Και είναι οι µέθοδοι και οι τεχνικές των σχετικών επιστηµών και οι επιλογές, τα ενεργήµατα, 

οι δράσεις και οι πράξεις των Ανθρώπων και των Συλλογικοτήτων τους που καθορίζουν τις 

κάθε φορά καταστάσεις, τα µεγέθη και τις ποιότητες του πραγµατικού "ολικού 

περιβάλλοντος" και της συγκεκριµένης, στον τόπο και τον χρόνο "ολοκληρωµένης τους 

ανάπτυξης" µε βάση την κριτική σκέψη, την ευθύνη, τις αρχές, τις αξίες και το ήθος τους.  

Στο σχήµα 1 είναι προφανές ότι π.χ. ένας θεσµός, ένας νόµος, µια ρύθµιση εκ πρώτης όψεως 

οικονοµικής και µόνο φύσης, αλλά και µια σχετική πράξη εναντίωσης και αντίδρασης των 

Ανθρώπων, δεν είναι ανεξάρτητα από τις πολυδιάστατες επιπτώσεις τους στην κοινωνία, τον 

πολιτισµό, την πολιτική, την τεχνική/τεχνολογία, τη φύση και το ολικό περιβάλλον και  εν 

τέλει την "ανάπτυξη", αλλά και δέχονται µοιραία τους αντίστοιχους πολυδιάστατους 

σχετικούς επηρεασµούς τους. 
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Σχήµα 1: ∆υναµική Γνωσιακή ∆ιεπιστηµονική ∆ιαδικασία 

 

Οι επηρεασµοί αυτοί σε µια ευνοµούµενη πολιτεία µε συνειδητούς και υπεύθυνους πολίτες 

µπορεί να είναι θετικοί και δηµιουργικοί, βελτιωτικοί ή και απολύτως αρνητικοί και 

απορριπτικοί και να εκφράζονται πάντα τεκµηριωµένα, πειστικά και δηµοκρατικά σε µια 

αξιόπιστη διαδικασία ανοιχτής δηµόσιας και διαφανούς διαβούλευσης.  Αλλά µπορεί να είναι 

και τυφλοί αντιδραστικοί, έως και µηδενιστικοί σε µια κατ’ όνοµα µόνο δηµοκρατία 

κοµµάτων επαγγελµατιών ή "δυνάµει" επαγγελµατιών πολιτικών χωρίς αρχές, αξίες και ήθος, 

οι οποίοι έχουν ως µόνο µέληµα να κατακρατούν ή να εποφθαλµιούν µια δοτή σήµερα από 

τις αγορές και το υποτελές σήµερα σ’ αυτές παγκόσµιο διαχειριστικό πολιτικό σύστηµα, αλλά 

ανύπαρκτη στην πράξη εξουσία.  

Με τη νεοφιλελεύθερη παγκοσµιοποίηση και την απόλυτη πλέον ασυνέπεια λόγων, 

επαγγελιών, θεσµών και έργων των µεγάλων παικτών (Ο.Η.Ε./∆.Ν.Τ., Συµβούλιο Ασφαλείας, 

Π.Ο.Ε., Παγκόσµια Τράπεζα, Ο.Ο.Σ.Α., G7, G20, Συνθήκη της Ρώµης/σηµερινή Ε.Ε. και 

Ο.Ν.Ε. κ.λπ.), οι σχετικές διαδραστικές διαδικασίες, πανοµοιότυπων, τυφλών και 

µονοδιάστατων οικονοµικών πολιτικών αυστηρής λιτότητας, "σταθερότητας", 

δηµοσιονοµικών προσαρµογών, απορυθµιστικών δήθεν µεταρρυθµίσεων, και "αφοσίωσης" 

στις αρχές της "βιώσιµης" ή "αειφόρου" ανάπτυξης για τους έχοντες και κατέχοντες (Ρόκος 

2003αβ, Koroneos and Rokos 2012 και United Nations Development Programme 1999, 2001, 

2002, 2003) ασκούµενες σε πλανητικό επίπεδο, γενικεύονται µε πολλαπλασιαστικά, εξόχως 

λανθασµένα αποτελέσµατα και ανυπολόγιστες δραµατικές συνέπειες για τον Άνθρωπο ως 

πρόσωπο και πολίτη και το ολικό πραγµατικό, φυσικό και πολιτισµικό του περιβάλλον, 

(καθώς και στο πολιτικό, το κοινωνικό και το τεχνικό/τεχνολογικό επίπεδο), αλλά και τα 

ανατροφοδοτούν, επιτείνοντας διαλεκτικά αενάως τις όλο και πιο καταστροφικές επιπτώσεις 

τους.  

Γιατί σύµφωνα µε την παιδεία ως µόρφωση και πολιτισµό, η διεπιστηµονική και 

ολοκληρωµένη προσέγγιση, έρευνα, κατανόηση, µελέτη και αντιµετώπιση των αντικειµενικά 

πολυδιάστατων και πολύπλοκων σύγχρονων θεµάτων και προβληµάτων περιβάλλοντος και 

ανάπτυξης στην πολιτική, πολιτισµική, κοινωνική, οικονοµική, κατάλληλα 
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τεχνική/τεχνολογική και περιβαλλοντική τους διάσταση, απαιτεί και προϋποθέτει, πέρα από 

έναν αξιόπιστο κοινό κώδικα επικοινωνίας επιστηµών, αντιλήψεων, πεποιθήσεων και ιδεών, 

και την ανοιχτή, χωρίς µονοµανίες, αγκυλώσεις και αποκλεισµούς κριτική σκέψη σε µια 

διαδικασία υπεύθυνης διαβούλευσης, τεκµηρίωσης, αποδοχής, συµφωνίας, σύνθεσης, 

δέσµευσης και συνεπούς δουλειάς και πράξης στο δρόµο για µια άξια να βιωθεί 

ολοκληρωµένη ανάπτυξη. Μιαν ανάπτυξη µε πρωταγωνιστές της ζωής τους, τους 

µορφωµένους, συνειδητούς, ευαίσθητους και ενεργούς πολίτες, (παραγωγούς, δηµιουργούς, 

εργαζόµενους, επιστήµονες, επαγγελµατίες και νέους), τους ελεύθερους συνεταιρισµούς τους 

και τις συλλογικές πρωτοβουλίες, αυτοδιαχειριστικές συνεργασίες και δράσεις τους, έξω και 

πέρα από τις α-νόητες µονεταριστικές συνταγές των ηµιµαθών επιγόνων της Σχολής του 

Σικάγου, οι οποίες επιβάλλονται "µε τη δύναµη των όπλων" και την αυθεντία όσων 

"ενάρετων" πλουτίζουν επιτυχώς και διηνεκώς από τις φτωχές, "διεφθαρµένες", τεµπέλικες, 

αδύναµες και καθηµαγµένες χώρες. 

Οι επίγονοι αυτοί, ψευδοτεχνοεπιστήµονες και φιλόδοξοι παλαιοκοµµατικοί, αλλά και 

"νεωτεριστές" επαγγελµατίες "πολιτικοί", µείναν στην κλασσική αρχαϊκή οικονοµική 

προσέγγιση της ανάπτυξης: ότι ανάπτυξη υπάρχει όταν "αξιοποιούνται": 

                                                                   

 

 

ανεξάρτητα απ’ τα αναπάντητα θεµελιώδη ερωτήµατα: Από ποιον; Για ποιον; Πώς; και 

Πόσο;  

Αγνοούν συνειδητά τα ακραία ιστορικά προηγούµενα: 

• της ανηλεούς εκµετάλλευσης των γνωστών πλουτοπαραγωγικών πόρων, της 

αποικιοκρατίας, της νεοαποικιοκρατίας, της εξάρτησης, της υπανάπτυξης και του 

διηνεκούς εξωτερικού χρέους των "αναπτυσσόµενων" χωρών, 

• της "αξιοποίησης" του ξένου πάντα κεφαλαίου µε λεόντειες συµβάσεις, µε δολοφονικά 

"κίνητρα" επενδύσεων, µε πληθώρα αντεργατικών νόµων και µε ασύλληπτες 

φορολογικές απαλλαγές, 

• της εκµετάλλευσης της εργασίας µε τη δουλεία, την "εκµετάλλευση του ανθρώπου από 

άνθρωπο", την εκµετάλλευση των στρατιών προσφύγων και µεταναστών από τα 

θέρετρα υποθαλπόµενων συρράξεων και πολέµων, την εκµετάλλευση της φθηνότερης 

γυναικείας και παιδικής εργασίας, της υποχρεωτικής εργασίας των τροφίµων των 

ιδιωτικών φυλακών κ.λπ. 

Κατά τη 2
η
 εκσυγχρονιστική προσέγγιση της ανάπτυξης: ανάπτυξη υπάρχει όταν 

"αξιοποιούνται": 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στον αντίποδα των παραπάνω, µε βάση την πολυετή έρευνά µας από το 1963, την οργάνωση 

και λειτουργία του Εργαστηρίου Κτηµατολογίου και Πολιτικής Γης του Α.Π.Θ., του 

Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης του Ε.Μ.Π. και την συλλογική διδακτική και ερευνητική 

δουλειά µας τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια, στην οργάνωση, λειτουργία και ανάπτυξη του 

∆ιεπιστηµονικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ε.Μ.Πολυτεχνείου 

"Περιβάλλον και Ανάπτυξη", του Μετσόβιου Κέντρου ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας για την 

προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών 

+ η + οι οι 

+ η + το οι ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ   

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΜΕΛΕΤΕΣ, 

ΕΡΕΥΝΕΣ, ΕΡΓΑ 

ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ / 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ, 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, 

ΕΡΕΥΝΑ,  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

∆ΥΝΑΜΕΙ 

ΦΥΣΙΚΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 
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πολιτισµών, του Ιδρύµατος Ερευνών Κτηµατολογίου και του Ιδρύµατος Ανάπτυξης του 

ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. καταλήξαµε, συµφωνήσαµε και υπηρετούµε µε συλλογικές 

διεπιστηµονικές εργασίες, ατοµικά θέµατα και διεπιστηµονικά συνέδρια και ηµερίδες την 

προσπάθεια ν’ ανοίξει ένας δύσκολος, αλλά γοητευτικός και βαθιά ανθρώπινος δρόµος για 

την Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη, µ’ άλλα λόγια για την διεπιστηµονική και 

διαλεκτική ολοκλήρωση της αξιοποίησης των πραγµατικών δυνάµεων και δυνατοτήτων της 

φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας σε διαλεκτική αρµονία µε το 

περιβάλλον, τον άνθρωπο, τις προαιώνιες αξίες του, τους πολιτισµούς του και την υπεύθυνη 

δουλειά των συλλογικοτήτων του. 

Η ραγδαία άνοδος ρατσιστικών ξενοφοβικών και ακροδεξιών κοµµάτων και η αναφορά τους 

σε όλο και µεγαλύτερα ακροατήρια ακραία φτωχοποιούµενων και απογοητευµένων πολιτών, 

φαίνεται να µην προβληµατίζει – παρά τα οδυνηρά ιστορικά προηγούµενα – τις επιβιώνουσες 

σε κάθε κατάσταση χρηµατοπιστωτικές και επιχειρηµατικές µεγαδοµές. Μεγαδοµές, οι 

οποίες διαφθείροντας και διαφθειρόµενες αξιοποιούν κάθε είδους συµφέροντα εργαλεία, 

(προνοµιακού χαρακτήρα Μ.Κ.Ο., Ο.Ο.Σ.Α., κατά το δοκούν επιστρατευόµενοι κάθε φορά 

άτυποι θεσµοί, προπαγανδιστικά Μ.Μ.Ε., αποδεδειγµένα αναξιόπιστοι ιδιωτικοί οίκοι 

αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας κρατών, χρησµοί αυτοανακηρυγµένων και 

"πιστοποιηµένων" από τις αγορές και τους traders των χρηµατιστηρίων γκουρού του "τι 

"µέλλει γενέσθαι", πριν από κάθε "δηµοκρατική" θεσµική διαβούλευση µε τους υποτίθεται 

ισότιµους οµολόγους τους και υπαγορευµένη εκ προοιµίου απόφαση). Αυτές οι µεγαδοµές 

διαπλέκονται, χρεοκοπούν και προνοµιακά διασώζονται, συγκροτούν κυβερνήσεις µε 

µεγαλοστελέχη τους, (κρατώντας πάντα ανοικτή µια θέση γι’ αυτά), συµβουλεύουν (µε ποια 

αξιοπιστία;), παχυλά αµειβόµενοι, έως και καταστρέφουν, χώρες και λαούς εισπράττοντας 

πάντα πολλαπλάσια από όσα δανείζουν. 

 Οι µεγαδοµές αυτές προωθούν και απαιτούν "επενδύσεις", µε ληστρικές λεόντειες συµβάσεις 

(και πάντα µε δανεικά), µέσα από προσχεδιασµένες και εξασφαλισµένες, µε αναδροµική 

απαλλαγή ποινικών και πολιτικών ευθυνών των υπαλλήλων τους, και άλλα αποτελεσµατικά 

µνηµονιακά όπλα, διαδικασίες, ιδιωτικοποιήσεις και αποκρατικοποιήσεις, στις υπό 

επιτροπεία επικράτειες.  

Στην πορεία αυτή, οι Άνθρωποι ως πρόσωπα, πολίτες, εργαζόµενοι ή άνεργοι, παραγωγοί, 

δηµιουργοί και επαγγελµατίες, χειραγωγούνται επιτηδείως, εκφοβίζονται έως και 

τροµοκρατούνται καθηµερινά, βοµβαρδιζόµενοι µε ατεκµηρίωτες, απολύτως ανυπόστατες 

δήθεν αλήθειες από τα διαπλεκόµενα Μ.Μ.Ε., µε στόχο, απογοητευµένοι, καθηµαγµένοι κι 

αποξενωµένοι ο ένας από τον άλλο, να γίνονται ευάλωτοι παθητικοί θεατές µιας πλαστής 

πραγµατικότητας που τους ξεπερνά, αλλοιώνει την κοινωνική τους συνείδηση και µηδενίζει 

την κοινωνική τους δυναµική. 

Υπεύθυνοι γι’ αυτό, µε διακριτές όµως διαφοροποιήσεις, δεν είναι µόνο οι νεοφιλελεύθεροι 

εξουσιαστές, οι πάσης φύσεως αµόρφωτοι, ηµιµαθείς ή µονοδιάστατα εκπαιδευόµενοι 

τεχνικοί της εξουσίας που αυτοανακηρύσσονται σε "σωτήρες", οι µονίµως διαγκωνιζόµενοι 

για ένα µικρό κοµµάτι δοτής εξουσίας, τηλεοπτικοί κυρίως µονοµάχοι, οι παντός καιρού 

"διανοούµενοι", αλλά και όσοι περιφρουρώντας ως κόρη οφθαλµού την "συνέπεια" στην 

αδιαπραγµάτευτη προσωπική ή συλλογική τους ορθοδοξία, εγκλωβίζονται σε αδιέξοδα 

κυνήγια µαγισσών, απορρίπτοντας µετά βδελυγµίας κάθε δυνατότητα, τόσο δηµιουργικής 

δηµοκρατικής διαβούλευσης, συνθετικής αντίληψης και κατανόησης των στοιχείων που 

συγκροτούν την ολική "πραγµατική" πραγµατικότητα, όσο και προγραµµατικής ενωτικής 

τους πράξης. 

Έτσι, οι αυτοαποκαλούµενες "προοδευτικές" σχετικές συλλογικότητες, ενώ διακηρύσσουν ως 

στόχο τους την µετωπική τους "ενότητα" µε τις κοινωνικές δυνάµεις, εξακολουθούν να 

παραβλέπουν την διαρκώς κατακερµατιζόµενη και αποδεκατιζόµενη δυναµική τους, 

αποδεικνύοντας µε την διαρκή πολυδιάσπασή τους την αδυναµία τους να έχουν ένα 
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δηµιουργικό ρόλο στην πανθοµολογούµενα αναγκαία βαθειά κοινωνική αλλαγή και όχι 

προφανώς στην αλλαγή που ευαγγελίζεται η σέχτα τους. 

 

Ολική "πραγµατική" πραγµατικότητα και δυναµική γνωσιακή διαδικασία 

Ένα χρήσιµο πρακτικό εργαλείο για την επίτευξη µιας κατ’ αρχήν αναγκαίας συναντίληψης 

της ολέθριας "πραγµατικής" πραγµατικότητας την οποία η συντριπτική δηµοκρατική 

πλειοψηφία των πολιτών επιθυµεί, (θεωρητικά δυστυχώς και µόνον) ν’ αλλάξει, µπορεί να 

προκύψει µε την διαλεκτική αξιοποίηση της σχέσης του σχήµατος 2 για την Ολική 

Πραγµατική Πραγµατικότητα µε το σχήµα 1 για την ∆υναµική Γνωσιακή ∆ιεπιστηµονική 

∆ιαδικασία. 

 

 
Σχήµα 2: Ολική Πραγµατική Πραγµατικότητα 

 

Είναι αλήθεια, όπως προαναφέραµε, ότι ο Άνθρωπος και οι πρωτοβουλίες του, τα κινήµατα 

και οι κάθε µορφής και είδους συλλογικότητές του προσλαµβάνουν αλλά και αντιδρούν, µε 

θετικό ή αρνητικό, δηµιουργικό ή εξεγερσιακό και κοινωνικοκεντρικό ή ατοµοκεντρικό 

τρόπο, τις νοµοθετικές πράξεις, τις κανονιστικές ρυθµίσεις, τις επιλογές και τις αποφάσεις 

της κάθε τύπου, έξω απ’ αυτούς εξουσίας, οι οποίες υποτίθεται ότι εδράζονται  κάθε φορά σε 

συγκεκριµένα πορίσµατα της πολιτικής, της κοινωνικής και της οικονοµικής επιστήµης, όπως 

τις αντιλαµβάνεται η εξουσία "ιδεολογικά" µε την πολιτική, κοινωνική και πολιτισµική ηθική 

της και πάντα σύµφωνα µε τα συµφέροντά της, συγκυριακά και µακροπρόθεσµα. 

Είναι φανερό ότι ο εξωτερικός παράγοντας επηρεάζει πάντα καταλυτικά, ή και καθορίζει 

απολύτως στις συνθήκες της νεοφιλελεύθερης παγκοσµιοποίησης, κάθε τέτοια πολιτική, 

οικονοµική και κοινωνική απόφαση, και οι αντικειµενικά πολυδιάστατες σχετικές συνέπειες 

και επιπτώσεις στις ζωές της µεγάλης πλειοψηφίας των ανθρώπων, υποβαθµίζουν έως και 

καταστρέφουν  το φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον και βαρύνουν µε φτώχεια, ανεργία, 

ανησυχία και κακή ψυχολογία, φόβο, τρόµο, απελπισία, παραίτηση, αδιαφορία και 
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κατάθλιψη το κοινωνικό σώµα. Ταυτόχρονα τροφοδοτούν µε τις αναπόδραστες έως και 

µηδενιστικές αντιδράσεις οµάδων πολιτών την κατάσταση, τις ποιότητες και τα µεγέθη της 

κάθε φορά ολικής πραγµατικής πραγµατικότητας, που µε τη σειρά τους συµβάλλουν σε 

αλυσιδωτές αλληλεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις αιτίων και συνεπειών σε µια 

καταστροφική έλικα, η οποία αδρανοποιεί και εκπορθεί σταδιακά την µέση κοινωνική 

συνείδηση και µηδενίζει έως και εξαγριώνει τµήµατα της κοινωνικής δυναµικής.  

Έτσι, π.χ. µια ακόµη και σωστή, "σωστή", "θεµιτή" αλλά και "απαραίτητη" νοµοθετική 

ρύθµιση ή απόφαση στο πεδίο της οικονοµίας, συναντά πλέον και αντανακλάται αυτοµάτως, 

απολύτως αρνητικά, από το κοινωνικό σώµα, το οποία έχοντας χάσει πια την αξιοπρέπειά του 

και την εµπιστοσύνη του στα κούφια λόγια και τις παράλογες αυταπάτες των κάθε τύπου 

εξουσιών και δήθεν αντιεξουσιών, που συνοδεύονται πάντα από ανατροφοδοτούµενες άθλιες 

πράξεις, την αγνοεί, την "περιγράφει" ή και στρατεύεται εναντίον της, επιτείνοντας τις 

σχετικές δυσµενείς επιπτώσεις από τη µη εφαρµογή της. 

Και βεβαίως σ’ αυτό το κλίµα, χωρίς πλέον ενεργούς πολίτες, µορφωµένους, συνειδητούς, 

πρωτόβουλους και υπεύθυνους, κάθε έννοια συµµετοχικής δηµοκρατικής δήθεν 

διαβούλευσης για "αποδοχή" και "έγκριση" από το κοινωνικό σώµα, υπαγορευµένων από 

χρεοκοπηµένους πλέον δηµοκρατικούς θεσµούς και τους αυτοπροβαλλόµενους διορισµένους 

µε µεταξύ τους κοοπτάτσια νοµιζόµενους ηγέτες τους, κατ’ εξακολούθηση λανθασµένων και 

καταστροφικών πολιτικών, αποκτά χαρακτηριστικά ευρείας διακωµώδησης της έτσι κι 

αλλιώς ελλειµµατικής δηµοκρατίας και αφαιρεί κάθε ψήγµα αξιοπιστίας και των κοµµατικών 

δυνάµεων του φερόµενου ως δηµοκρατικού τόξου. Ιδιαίτερα όταν αυτές υποκριτικά 

καταφέρονται κατά των ναζιστικών, φασιστικών, ακροδεξιών, ρατσιστικών και ξενοφοβικών 

κινηµάτων, των οποίων την άνθηση και άνοδο προκάλεσαν και προκαλούν µε τις 

αντιφατικές, συµφεροντολογικές και µικροκοµµατικές θεωρίες, πολιτικές και πράξεις τους. 

Πραγµατικά, η διεπιστηµονική έρευνα και γνώση π.χ. των στόχων, της πεµπτουσίας και των 

συνεπειών και επιπτώσεων ενός θεσµού, ενός νόµου, µιας ρύθµισης, εκ πρώτης όψεως 

οικονοµικής και µόνο φύσης, (αλλά και των όποιων αναπόδραστων αντιδράσεων αυτά 

προκαλούν), επηρεάζουν πολυδιάστατα την κοινωνία, την πολιτική, τον πολιτισµό, την 

τεχνική/τεχνολογία, την φύση και το ολικό περιβάλλον και συντελούν στη διαµόρφωση των 

σχετικών διαδραστικών και αλληλοτροφοδοτούµενων πραγµατικών πραγµατικοτήτων. Των 

πραγµατικών πραγµατικοτήτων τις οποίες πρέπει δυνάµει να γνωρίζουµε µε ολοκληρωµένο 

τρόπο, να κατανοούµε την κάθε φορά δύναµη και δυναµική τους, να προεκτιµούµε και να 

αξιολογούµε µε ακρίβεια την ολική δυσκολία επίτευξης µιας υπεύθυνης µελετηµένης και 

αξιόπιστης αλλαγής τους, µ’ ένα συνετό ρεαλιστικό σχέδιο και πρόγραµµα κοινής αποδοχής 

και τις κατάλληλες δράσεις µε στόχο π.χ. το δρόµο για µια Άξια να βιωθεί από κάθε 

Άνθρωπο Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη, όπως αυτός την οραµατίζεται, την επιθυµεί και 

εργάζεται και παλεύει µαζί µε άλλους συνειδητά γι’ αυτήν.  

 

Στο δρόµο για µια Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη. Προϋποθέσεις, Συνέργειες και 

Αλληλεπιδράσεις. Ο ρόλος της παιδείας και των Πανεπιστηµίων 
Επιχειρώντας σήµερα, µε βάση τόσο τα βιωµατικά στοιχεία της ολικής πραγµατικής 

πραγµατικότητας της ζωής µας, όσο και τα αδιαµφισβήτητα πορίσµατα της πολυδιάστατης 

διεπιστηµονικής έρευνας, προσέγγισης, αντίληψης, κατανόησης, ανάλυσης, µελέτης και 

αντιµετώπισης των –αντικειµενικά εξαιρετικά σύνθετων και πολύπλοκων – ζητηµάτων και 

προβληµάτων Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, φαίνεται, ότι όλο και περισσότεροι και όλο και 

περισσότερο συµφωνούµε ότι: 

1. Οι κυρίαρχες παγκοσµιοποιηµένες πολιτικές του καπιταλισµού, στην εκχυδαϊσµένη  

α-νόητη πολλαπλά λανθασµένη και δολοφονική, για τους φτωχότερους κι αδύναµους 

όπου γης, µορφή τους, επεκτείνονται και στα µικροµεσαία στρώµατα, µε την ίδια 

βουλιµία συγκέντρωσης, συσσώρευσης και συγκεντροποίησης ισχύος και πλούτου στα 
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χέρια των όλο και λιγότερων αλλά και όλο και ισχυρότερων και πλουσιότερων ελίτ του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και των ασύδοτων αγορών. Τα σχετικά στοιχεία των 

ετήσιων Εκθέσεων για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών 

(United Nations Development Programme 1999, 2001, 2002, 2003), της OXFAM 

(2016, 2017), της Capgemini (2015), αλλά και πολλών έγκριτων διεθνών οργανισµών 

και φορέων, είναι σε όλους προσιτά και αποδεικτικά, όπως άλλωστε και η τύχη όσων 

χωρών (Χιλή, Αργεντινή, Ελλάδα, Κύπρος, Πορτογαλία, Ισπανία, κ.λπ. 

αναπτυσσόµενες χώρες) υπέστησαν τις σωτηριακές θεωρίες και πράξεις τους. 

2. Οι παχυλότατα χρηµατοδοτούµενες συστηµικές προσπάθειες εκλογίκευσης των 

ιδεολογηµάτων του συρµού, της "βιώσιµης" ή "αειφόρου" ανάπτυξης που ως ∆ούρειος 

Ίππος (Σµπώκος 2015) επιχειρούν, αξιοποιώντας και την αφέλεια  - στην καλύτερη 

περίπτωση – των προθύµων παντός καιρού "διανοουµένων" και πανεπιστηµιακών, να 

ανεχθούν, έως και να υποστηρίξουν την άλωση, την εµπορευµατοποίηση, και την 

ιδιωτικοποίηση των ΑΕΙ στοχεύουν στη συστράτευση του νεοφιλελεύθερου πλέον, 

δραµατικά υποχρηµατοδοτούµενου δηµόσιου πανεπιστηµίου στο άρµα των αγορών 

(Ρόκος 2003). Με αναξιόπιστες, αγοραίες, επικοινωνιακού τύπου, δήθεν αξιολογήσεις, 

δήθεν αυτονοµίες, δήθεν αριστείες, επιχειρούν να µετατρέψουν και µετατρέπουν, όπου 

δεν υπάρχουν αξιόπιστες αντιστάσεις, την παιδεία από µόρφωση, ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης και πολιτισµό, σε τεχνική επαγγελµατική κατάρτιση και εξάσκηση των 

απαραίτητων για το σύστηµα χαµηλόβαθµων τεχνικών της εξουσίας, οι οποίοι, 

συνηθέστατα προαπαλλασσόµενοι πάσης πολιτικής και κοινωνικής ευθύνης, 

αναλαµβάνουν να παίξουν µε απαράµιλλη, στενοκεφαλιά, απολυτοσύνη και αλαζονεία 

το ρόλο δήθεν θεσµών, εξουσιοδοτηµένων να διασώσουν αριθµούς, ενάντια στους 

ανθρώπους, τη φύση και την κοινωνία. 

3. Συµφωνούµε ακόµη, ότι το "µεγάλο" είναι ή τείνει διηνεκώς να ενσωµατώνεται, στις 

λογικές, τις δυναµικές και τις προοπτικές του νεοφιλελευθερισµού και της 

ελλειµµατικής δηµοκρατίας, ενώ το "µικρό" πέρα από όµορφο (Σουµάχερ 1980)  είναι 

συµβατό µε την ανθρώπινη κλίµακα και µε τις αρχές, τις αξίες, τις καταστάσεις, τις 

ανάγκες, τα µεγέθη και τις ποιότητες των απλών ανθρώπων οι οποίοι αποφασίζουν, 

µετά λόγου γνώσης, να πάρουν συµµετοχικά και υπεύθυνα τη ζωή τους στα χέρια τους.  

Οι πολίτες αυτοί, διεκδικώντας την ανθρώπινη και πολιτική τους αξιοπρέπεια και 

παλεύοντας γι’ αυτήν. όχι χωρίς δυσκολίες και πισωγυρίσµατα αφήνουν στη µπάντα τις 

σειρήνες οι οποίες γέννησαν πολλές απ’ τις συνηθέστατα κυβερνητικές, "µη 

κυβερνητικές, (ευρωπαϊκές και διεθνείς) οργανώσεις" (Μ.Κ.Ο.), τις ψευδεπίγραφες 

"Εταιρικές Κοινωνικές Ευθύνες" των πολυεθνικών οµίλων, τις πάντα πελατειακές 

κρατοκεντρικές αλλά και Ευρωπαϊκόκεντρικές πολιτικές χειραγωγούµενων 

ερευνητικών "αναπτυξιακών" προγραµµάτων, αλλά και εκείνων των προγραµµάτων 

κοινωνικής αλληλεγγύης που εκµηδενίζουν πρακτικά τις απαιτούµενες σχετικές 

δηµόσιες δαπάνες, µετατρέποντάς τες σε στοχευµένα µικροφιλοδωρήµατα 

φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Και αναλαµβάνουν, οι πολίτες αυτοί, συνειδητά τις ευθύνες 

τους, µε δηµοκρατικούς συµµετοχικούς σχεδιασµούς, πρωτοβουλίες και δράσεις, 

αξιοποιώντας το µέγιστο κεφάλαιό τους, το κεφάλαιο της εργασίας τους, της επιστήµης, 

της έρευνας, της αυτόχθονης παραδοσιακής σοφίας και του πολιτισµού, συνεργατικά, 

συνεταιριστικά, αυτεξούσια κι αυτοδιαχειριστικά. 

4. Και συµφωνούµε, ότι υπάρχει πλέον µια ασύλληπτη απόσταση ανάµεσα στις αρχές, τις 

αξίες και τις επαγγελίες για την αναγνώριση και προστασία των ανθρώπινων, 

πολιτικών, κοινωνικών και εργασιακών δικαιωµάτων του Οργανισµού Ηνωµένων 

Εθνών, όπως αυτά διακηρύχθηκαν µε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. 

2542(ΧΧIV) της 11
ης

 ∆εκεµβρίου 1969, αλλά και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην 

Ιδρυτική της Συνθήκης της Ρώµης το 1957 και του Χάρτη των Θεµελιωδών 
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∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2010, που διακηρύχθηκε στο Στρασβούργο 

το 2007 και άρχισε να ισχύει (ως µέσο τεκµηρίωσης µόνο χωρίς και να δεσµεύει τα 

θεσµικά όργανά της) µε τη Συνθήκη της Λισσαβώνας το 2009, µε τα έργα και τις 

ηµέρες αυτών των Οργανισµών και των θυγατρικών τους θεσµισµένων αλλά και 

άτυπων  "θεσµών" στις συνθήκες κυριαρχίας της ακραία νεοφιλελεύθερης σηµερινής 

εκδοχής του καπιταλισµού. 

Έτσι, γίνεται πλέον ρεαλιστική η προοπτική ότι πλησιάζει ο καιρός για µια ειρηνική, 

δηµοκρατική και δηµιουργική ανατροπή των οικονοµικών, πολιτικών και πολιτισµικών 

βάθρων του νεοφιλελευθερισµού και αλλαγή της πορείας του προς την ολική καταστροφή 

του Ανθρώπου και του φυσικού, κοινωνικού και πολιτισµικού του περιβάλλοντος, την οποία 

οι τεχνικοί της εξουσίας του α-νόητα, µε εκατόµβες θυµάτων, συνεχίζουν να επιβάλλουν µε 

όλα τα µέσα. 

Θεµελιώδης προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η αξιόπιστη, συστηµατική, συνεχής και συνεπής 

προσπάθεια στη θεωρία, την πράξη και το παράδειγµα, όσων έχουν ερευνήσει, µελετήσει, 

αναλύσει και κατανοήσει το απόλυτο αδιέξοδο της συστηµικής παγκόσµιας κυρίως 

οικονοµικής, αλλά και ολικής τελικά κατοχής της ζωής µας από τις θεωρητικά πανίσχυρες 

χρηµατοπιστωτικές ελίτ, (οι οποίες επιβιώνουν µέχρι σήµερα κάτω από όλες τις καταστάσεις, 

αναγεννώµενες πάντα από την τέφρα των αλλεπάλληλων λαθών και χρεωκοπιών τους, της 

αποδεδειγµένης βαθύτατης διαφθοράς τους, της εµφανέστατης διαπλοκής τους µε τα Μ.Μ.Ε., 

τις κυβερνήσεις και τις αξιωµατικές αντιπολιτεύσεις), να πάρουν τις απαραίτητες 

πρωτοβουλίες και να σχεδιάσουν µε προσοχή, σχέδιο, πρόγραµµα και ευθύνη τις δράσεις 

τους.  

Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να αναληφθεί και µετά από µια ανυπόκριτη και γενναία 

αυτοκριτική συνεκτίµηση των ευθυνών όλων µας, ως πολιτών, δασκάλων, παραγωγών, 

εργαζοµένων, δηµιουργών, επιστηµόνων και επαγγελµατιών, αλλά και µελών των πολιτικών 

και εργασιακών συλλογικοτήτων µας, ώστε να συµβάλλουµε, πριν απ’ όλα, στο χτίσιµο µιας 

αξιόπιστης δηµόσιας δηµοκρατικής και αποτελεσµατικής παιδείας. Μιας παιδείας που δεν θα 

έχει ως στόχο να εγχαράσσει συνειδητά ή µιµητικά, (όπως υποστήριζε ο αξέχαστος δάσκαλος 

και αγωνιστής Σάκης Καράγιωργας), στη νέα γενιά, την άρχουσα – κάθε  φορά – και τώρα 

παγκοσµιοποιηµένη νεοφιλελεύθερη ιδεολογία, αλλά το ουσιώδες έργο προετοιµασίας 

ελεύθερων, µε κριτική σκέψη, χειραφετηµένων, υπεύθυνων, συνειδητών, ενεργών, 

ευαίσθητων, ουσιαστικά µορφωµένων και πρωτόβουλων πολιτών. Πολιτών µε κοινωνική, 

πολιτική, πολιτισµική, περιβαλλοντική, οικονοµική και κατάλληλη τεχνική/τεχνολογική 

νοηµοσύνη, µ’ άλλα λόγια της πραγµατικής δηλαδή υλικής βάσης της αναγκαίας κι 

απαραίτητης κοινωνικής αλλαγής, οι οποίοι µε σύνεση, ήθος και πολλή δουλειά θα είναι σε 

θέση να δώσουν και να διασφαλίσουν, την πραγµατική υπόσταση και ποιότητα της 

κοινωνίας, της πολιτικής, του πολιτισµού, της οικονοµίας και της τεχνικής/τεχνολογίας στον 

εναλλακτικό δρόµο για την Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη. 

 

Αυτοί οι ολοκληρωµένοι, ως πρόσωπα και προσωπικότητες, πολίτες,  

■ θα αντιλαµβάνονται πάντα µε κριτική σκέψη, θα κατανοούν και θα 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 θα 

έχουν συνείδηση των πολυδιάστατων συνεπειών και επιπτώσεων της άσκησης του 

επαγγέλµατος και της επιστήµης τους, στους γύρω τους, στην φύση αλλά και την κοινωνία 

ολόκληρη, 

■ θα γνωρίζουν ότι το νόµιµο πρέπει πάντα να είναι και ηθικό και θα το εφαρµόζουν στην 

καθηµερινή τους ζωή, 

■ θα διεκδικούν µε αυτογνωσία και θα παίρνουν τη ζωή στα χέρια τους, αλλά και  

■ θα γνωρίζουν και θα εκπληρώνουν µε ευθύνη όλες τις υποχρεώσεις τους. 
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Σ’ αυτή την κατεύθυνση η Πολιτική θα είναι ηθική, υπεύθυνη και ολική υπόθεση των 

πολιτών και των συλλογικοτήτων τους, ειρηνική, πολυδιάστατη, στο πλαίσιο µιας εθνικής 

στρατηγικής που θα αναπτύσσεται από το τοπικό ως το πλανητικό επίπεδο, "ολιστική", 

εθνικά ανεξάρτητη, αξιόπιστη στη θεωρία, την πράξη και τα παραδείγµατά της, εθνικά 

αξιοπρεπής, σχεδιασµένη και θεµελιωµένη στις Ολοκληρωµένες Αποδόσεις της ολικής 

φυσικής και κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικής πραγµατικότητας, τις τάσεις µεταβολών 

τους δια µέσου του χρόνου και τις αλληλεπιδράσεις τους µε το ολικό, το γειτονικό και το 

διεθνές περιβάλλον, θα εµπνέει και θα διασφαλίζει θεσµούς, διαδικασίες, στάσεις, 

συµπεριφορές και δράσεις ισότητας και δικαιοσύνης, θα ασκείται από πραγµατικά 

δηµοκρατικά κόµµατα αρχών, θα στηρίζεται στη συνέχεια, τη συνέπεια λόγων και έργων, τη 

δηµοσιότητα, την αξιοκρατία, την αντικειµενικότητα, τη διαφάνεια, την ηθική και τη 

νοµιµότητα και σε µια αξιόπιστη και αποτελεσµατική δηµόσια διοίκηση. 

 

Ο Πολιτισµός θα είναι η θεµελιακή αξία της πολιτικής, της κοινωνίας και της οικονοµίας, ως 

ολοκληρωµένη µόρφωση και παιδεία, κοινωνικό αγαθό και δικαίωµα για κάθε πολίτη, οδηγός 

στη δηµιουργική διεπιστηµονική κριτική σκέψη, έρευνα, γνώση και πράξη, εργαλείο 

σεβασµού του "ολικού" φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος κάθε ανθρώπου όπου γης 

και κατανόησης, σεβασµού και συναδέλφωσής του µε τον και το "άλλο" και θα εξασφαλίζει 

την ισότητα όλων των πολιτών στα κοινωνικά αγαθά και ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα 

υψηλής ποιότητας δηµόσιων δωρεάν υπηρεσιών παιδείας, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. 

 

Η Κοινωνία θα είναι ισχυρή, αλληλέγγυα, δηµιουργική, δυναµική, θα αµφισβητεί 

τεκµηριωµένα άδικες και χρεοκοπηµένες δοµές, διαδικασίες  και λειτουργίες των κάθε φύσης 

εξουσιών  και δήθεν αντιεξουσιών και θα εναντιώνεται σ’ αυτές,  θεµελιώνοντας, 

στηρίζοντας και αναπτύσσοντας δηµιουργικούς συλλογικούς, συµµετοχικούς, εναλλακτικούς 

αυτοδιαχειριστικούς θεσµούς, πρωτοβουλίες και δράσεις. 

 

Η Οικονοµία θα είναι παραγωγική, πολυδιάστατη, αυτοδύναµη, θα έχει ως  πρωταγωνιστές  

ολοκληρωµένες και αυτοχρηµατοδοτούµενες συλλογικότητες παραγωγών, δηµιουργών, 

εργαζοµένων, επιστηµόνων, δεν θα θεµελιώνεται σε δανεικά και σε "επενδυτές" µε µηδενικά 

ίδια κεφάλαια, θα διασφαλίζει τη δίκαιη κατανοµή των βαρών, αλλά και µια στρατηγική 

"ολική αυτάρκεια" και ασφάλεια της κοινωνίας, θα εξασφαλίζει την καθετοποίηση της 

παραγωγής, την διαρκώς αυξανόµενη προστιθέµενη αξία και τον εξοβελισµό των 

µεσαζόντων, θα αµφισβητεί στη θεωρία και την πράξη µε ισχυρά, αξιόπιστα επιχειρήµατα και 

παραδείγµατα την κατεστηµένη παντοδυναµία των ασύδοτων αγορών και τραπεζών, των 

"επενδυτών" χωρίς ίδια κεφάλαια, των δήθεν ενάρετων δανειστών και των κάθε φορά και 

κάθε τύπου επικυρίαρχων δυνάµεων, θα ενθαρρύνει, θα σχεδιάζει και θα στηρίζει νέους 

αυτεξούσιους, εναλλακτικούς, αξιόπιστους, συλλογικούς παραγωγικούς θεσµούς, 

αυτοοργάνωσης, αυτοδιοίκησης και αυτοδιαχείρισης και θα τους ελέγχει συστηµατικά κι 

αποτελεσµατικά. 

 

Η Τεχνολογία θα είναι κατάλληλη στο χώρο και το χρόνο, θα αξιοποιεί δηµιουργικά και τα 

τοπικά φυσικά και ανθρώπινα διαθέσιµα, την αυτόχθονη σοφία και τις παραδοσιακές γνώσεις 

και τεχνικές των πολιτών, θα συµβάλλει στην αντιµετώπιση, τη λύση και/ή την 

ελαχιστοποίηση των προβληµάτων των πολιτών, της οικονοµίας, της κοινωνίας και του 

"ολικού" περιβάλλοντος. 

 

Σταδιακά οι πολίτες, µε µια τέτοια παιδεία, στο δρόµο για την Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη 

Ανάπτυξη θα πάψουν να είναι και να συµπεριφέρονται ως: 
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• άκριτοι και φανατικοί οπαδοί δοξασιών, life styles, κληρονοµικών ή τυχάρπαστων, 

"σωτήρων", καθώς και κοµµάτων, οµάδων και συλλογικοτήτων χωρίς αρχές και 

δηµοκρατικές αξίες,  

• χειροκροτητές αναξιόπιστων κενών λόγων που συνοδεύονται από ολέθριες, ανήθικες και 

ιδιοτελείς πράξεις, 

• χειραγωγούµενοι από τα Μ.Μ.Ε. και κάθε φύσης δηµαγωγούς και λαϊκιστές, εντός και 

εκτός του "δηµοκρατικού τόξου", 

• παθητικοί θεατές των όσων συµβαίνουν γύρω τους, αρκεί να είναι έξω από την αυλή 

τους, 

• µιµητικοί ακόλουθοι της ζωής, των στάσεων και συµπεριφορών διαττόντων "αστέρων", 

"συρµών" life styles και/ή εξατοµικευµένων, αποξενωτικών και αλλοτριωτικών 

τεχνολογιών "αιχµής". 

 

Η Πολιτική θα πάψει να είναι: 

• υπόθεση των επαγγελµατιών της πολιτικής και των οικογενειών τους, 

• "σηµειακού" χαρακτήρα συµβολή των πολιτών ως ψηφοφόρων και µόνο, 

• άθροισµα αντιφατικών, χωρίς πρόγραµµα και ευθύνες, καιροσκοπικών, τυχαίων, 

µερικών, αποσπασµατικών και/ή ατεκµηρίωτων και χαριστικών µέτρων, διοικητικών 

αποφάσεων και νοµοθετικών ρυθµίσεων, 

• στείρα αντιπαράθεση επικοινωνιακού χαρακτήρα συνθηµάτων και ατεκµηρίωτων 

αλληλοκαταγγελιών κοµµάτων και οµάδων χωρίς αρχές, ήθος, αξιοπιστία και συνέπεια 

λόγων και πράξεων, 

• υποταγµένη στα κατά καιρούς κελεύσµατα, συµφέροντα και τις επιλογές των ισχυρών οι 

οποίοι θεσµοθετούν και ερµηνεύουν κατά το δοκούν το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα, 

κοινωνικά, εργασιακά και πολιτικά δικαιώµατα. 

 

Ο Πολιτισµός  θα πάψει να είναι: 

• ευτελές εµπορευµατικό εισαγόµενο προϊόν, 

• υπόθεση των πάσης φύσεως και συµφερόντων "χορηγών" και κερδοσκόπων 

"συλλεκτών"/εµπόρων έργων τέχνης, 

• επιβαλλόµενος, µαζοποιηµένος και ισοπεδωτικός, 

δεν θα υποβάλλει και δεν θα επιβάλλει µε ιµπεριαλιστικό τρόπο πρότυπα, στάσεις, 

συµπεριφορές και πολιτισµικές "αξίες" της ηγεµονικής υπερδύναµης και/ή των 

ανταγωνιστικών της υπερεθνικών οργανισµών,  

δεν θα εκχωρείται σε "ηµέτερες" πολιτισµικές, κυβερνητικές "µη κυβερνητικές οργανώσεις" 

(ΜΚΟ), µηδενίζοντας στην πράξη τη στήριξη των σχετικών δηµόσιων φορέων, 

δεν θα αποτελεί πεδίο τακτοποίησης και αυτοσχεδιασµών άσχετων αυθεντιών, 

"διανοούµενων" παντός καιρού και "δυνάµει" ηµέτερων. 

 

Η Κοινωνία θα πάψει 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, 

δεν θα υποτάσσεται στην αδικία, την ευτέλεια, την αθλιότητα, τον αυταρχισµό και 

την κακοδιοίκηση, στους πρώην αλλά και τους "επερχόµενους" κάθε φύσης επαγγελµατίες 

"σωτήρες" και τους ίδιους ή τους νέους τους "παραδείσους". 
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Η Οικονοµία: 

δεν θα είναι όµηρος των ασύδοτων αγορών και ευέλικτο εργαλείο "πατεντών" και 

διευκολύνσεων του µεγάλου κεφαλαίου, της φοροδιαφυγής και του ξεπλύµατος µαύρου 

χρήµατος, του αενάως ανακεφαλαιοποιούµενου ανήθικου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 

αλλά ούτε και υπηρέτης, των άνοµων, δολοφονικών συχνά, στρατηγικών συµφερόντων των 

µεγάλων δυνάµεων, των δανειστών/"επενδυτών" και  της διαφθοράς και της διαπλοκής τους 

µε τους τεχνικούς της εξουσίας πολιτικούς υπαλλήλους τους, 

δεν θα αυτονοµείται από την κοινωνία, την πολιτική και τον πολιτισµό, επιβάλλοντάς τους τις 

"αξίες" και τα "ήθη" της, 

δεν θα υποδουλώνει την τεχνολογία στο κυνήγι της µεγιστοποίησης των κερδών των 

τραπεζών, των µονοπωλίων, των ολιγοπωλίων και των πολυεθνικών επιχειρήσεων, 

δεν θα ασελγεί στο "ολικό" φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον ντύνοντας τις πράξεις της µε 

εύηχες ευχολογικές και µόνο πολιτικές "εταιρικής κοινωνικής ευθύνης" και "νέας 

οικονοµίας", (δήθεν) κοινωνικής και αλληλέγγυας. 

 

Η Τεχνολογία  δεν θα είναι: 

ξεκοµµένη απ’ τις ζωτικές, πρωταρχικές, θεµελιώδεις ανάγκες µιας αξιοπρεπούς ζωής των 

ανθρώπων,  

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, 

δεν θα υπαγορεύει, αλλά και δεν θα επιβάλλει τη χειραγώγηση της παιδείας και της έρευνας 

στην κατεύθυνση µιας "καινοτοµικής", εµπορεύσιµης και κερδοσκοπικής και µόνο, δήθεν 

αριστείας. 

 

Η παιδεία ως µόρφωση και πολιτισµός 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η παιδεία ως µόρφωση και πολιτισµός αποτελεί την µόνη 

ασφαλή προϋπόθεση για να µπορέσουµε να πάρουµε µε υπευθυνότητα, χωρίς χωριστικές και 

κούφιες ακροδεξιές, νεοφιλελεύθερες, σοσιαλφιλελεύθερες, "αριστερές", "αριστερίστικες" 

και "αντιεξουσιαστικές" τυµπανοκρουσίες, κορώνες, µονοµανίες και εύκολες λύσεις, (που 

βέβαια δεν υπάρχουν), τον δύσκολο, µακρύ, ανηφορικό και επώδυνο δρόµο για την 

Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη. 

Γιατί µόνο η παιδεία ως ισότιµη δηµιουργική δηµοκρατική διαδικασία αλληλεπίδρασης 

φωτισµένων και αφοσιωµένων στο λειτούργηµά τους δασκάλων και παιδαγωγών µε τους 

µαθητές τους, από την προνηπιακή ηλικία τους και για όλη τους της ζωή, µπορεί να χτίσει µε 

τη δουλειά και το ζωντανό παράδειγµά τους σε στέρεες βάσεις, όχι µια καταναγκαστική 

ιδρυµατική και εξουσιαστική εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά να γεννήσει τη χαρά και τη 

θέληση για ουσιαστική γνώση και την απαραίτητη συνεχή και συνεπή προσπάθεια έρευνας 

και κριτικής σκέψης γι’ αυτή.  

Θεµέλιο γι’ αυτή την παιδεία είναι, µαζί µε την οικογένεια, οι άξιοι επιστήµονες και 

παιδαγωγοί οι οποίοι προετοιµάζονται άρτια από το ∆ηµόσιο Πανεπιστήµιο και επιλέγουν µε 

ωριµότητα, µε τη θέλησή τους, να αφιερωθούν στην προσπάθεια δηµιουργίας νέων 

ανθρώπων µε ελεύθερες και ολοκληρωµένες προσωπικότητες, ανοιχτό µυαλό, κριτική σκέψη, 

συλλογικό πνεύµα, ερευνητική διάθεση, σεβασµό στην άποψη του άλλου, εργατικότητα, 

φαντασία, πρωτοβουλία, συνθετική δυνατότητα, κοινωνική ευθύνη και αλληλεγγύη, οι οποίοι 

θ’ αποφασίζουν µε αυτές τις αρχές και αξίες να πάρουν τις ζωές τους στα χέρια τους και µαζί 

το µέλλον του τόπου τους.  

Ο καθένας µας µπορεί εύκολα µε εκτίµηση και σεβασµό να θυµηθεί τον δάσκαλο ή τη 

δασκάλα στο ∆ηµοτικό Σχολείο, τον καθηγητή ή την καθηγήτρια στο Γυµνάσιο, το Λύκειο 

και το Πανεπιστήµιο που τον ενέπνευσαν, που του άνοιξαν το παράθυρο στη γνώση, την 
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έρευνα, τη ζωή και την κοινωνία, αλλά και τον "δίδαξαν" µε το παράδειγµά τους, µε την 

ειλικρίνειά τους και τη συνέπεια των λόγων µε το έργο τους.  

Οι άξιοι δάσκαλοι, που δεν βρίσκονται, έστω και σε σπάνιδα, µόνο στα σχολεία, αλλά και 

στην κοινωνία και τη ζωή, µπορούν να συµβάλλουν στη γέννηση του καινούριου, µε τη 

νεολαία µας, δηλαδή την πολύτιµη και µόνη υλική βάση, για ένα ειρηνικό και καλύτερο 

κόσµο (Ρόκος 1982, 2003α, 2003β, 2005). 

Μια τέτοια ώριµη νεολαία θα µπορεί ν’ αντιληφθεί ότι οι µιµητικές απολύτως ατεκµηρίωτες 

και υποτακτικές αντιγραφές και στη χώρα µας των "µειζόνων", κατά την εξουσία, 

παγκοσµιοποιηµένων εκπαιδευτικών πολιτικών τύπου: 

• «να µειώσουµε το ψηφιακό χάσµα βορρά-νότου», όταν π.χ. παρά την υπερπροβολή και 

ισοπεδωτική κυριαρχία, µε κάθε µέσον και Μέσον Μ.Ε., των επιτυχιών του δόγµατος 

της φερόµενης ως "βιώσιµης" ή "αειφόρου" παρ’ ηµίν, αλλά sustainable (διατηρήσιµης) 

– και µόνο για τους έχοντες και κατέχοντες – "ανάπτυξης", στο UN Wire της 13
ης

 

Μαρτίου 2017 του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, ο Ο.Η.Ε. βεβαιώνει ότι σήµερα, το 

2017, και παρά τη νεοφιλελεύθερη σωτηρία της Agenda 21του Ρίο, η ανθρωπότητα 

αντιµετωπίζει τη µεγαλύτερη από το 1945 ανθρωπιστική κρίση στην Υεµένη, το Νότιο 

Σουδάν, τη Σοµαλία και τη Νιγηρία, από την οποία κινδυνεύουν µε λιµοκτονία 20 

εκατοµµύρια άνθρωποι, 

• «να εισάγουµε τον προγραµµατισµό ηλεκτρονικών υπολογιστών από τα νήπια», ώστε 

να εγχαραχθεί από την πιο τρυφερή ηλικία των παιδιών µας η άρχουσα ιδεολογία, ότι 

ένα επιτυχηµένο µέλλον στηρίζεται µόνο στην εκτελεστική κι αποτελεσµατική 

τεχνολογική επάρκεια υπαλλήλων του συστήµατος κι όχι στην ολοκληρωµένη 

µόρφωση, την έρευνα και τη δηµιουργική κριτική σκέψη ελεύθερων κι υπεύθυνων 

πολιτών, 

• «να βραβεύουµε τις επιδόσεις στη ροµποτική» των µαθητών του δηµοτικού, γιατί η 

κοινωνία που οραµατίζεται το σύστηµα, µεθυσµένο από την µε τόση άνεση υποταγή 

των κληρονοµικώ δικαίω  εξουσιαστών επαγγελµατιών πολιτικών και των φιλόδοξων 

ίδιας ποιότητας αντιπάλων τους, είναι µια κοινωνία ροµπότ, που όλο και περισσότερο 

θα µοιάζουν εξωτερικά µε ανθρώπους, και θα εκτελούν αγόγγυστα, δωρεάν και χωρίς 

ασφαλιστικές επιβαρύνσεις και απεργίες, τις εντολές του, 

• «να σεβόµαστε αδιαµαρτύρητα την επιβολή των σχετικών εργαλείων του Ο.Ο.Σ.Α. ως 

ευαγγελίων», αλλά και να πλειοδοτούµε, αποδεικνύοντας τόσο την απόλυτη ένδεια 

σχετικών κρατικών πολιτικών παιδείας, όσο και την θερµή διάθεση απόλυτης 

προσαρµοστικότητας στα εκσυγχρονιστικά, νεοφιλελεύθερης κατεύθυνσης 

εκπαιδευτικά κελεύσµατά του για εµπορική προετοιµασία πειθήνιων και αποδοτικών 

για το σύστηµα υπαλλήλων του,  

• «να εισάγουµε από την πιο τρυφερή ηλικία των νέων µας και ως το τέλος της ζωής 

τους, χωριστικές, ανταγωνιστικές διαδικασίες διαρκών αξιολογήσεων χωρίς 

παιδαγωγικές, κι αργότερα συνεπείς αξιοκρατικές προδιαγραφές», κι αυτό, όταν 

ύψιστοι ταγοί αυτού του τύπου αξιοκρατίας ακόµη και σε επίπεδο αρχηγών κρατών, 

υπουργών, επικεφαλής "θεσµών", κ.λπ. είτε στερούνται απολύτως οποιωνδήποτε τίτλων 

σπουδών (και οι πιο ευαίσθητοι απ’ αυτούς όταν αποκαλύπτονται παραιτούνται), ή 

δηλώνουν ψευδείς τίτλους σπουδών και παρά ταύτα και τη γενική χλεύη επιµένουν 

στην παραµονή στη δοτή, ελέω της ανυπόστατης θεσµικά ισχύος του προστάτη τους, 

θέση τους, 

• «να προωθηθούν αντί πάσης θυσίας "σχολεία", "κόµβοι" και "εργαστήρια" ακρότατα 

ανταγωνιστικής "καινοτοµικής" επιχειρηµατικού χαρακτήρα αριστείας ως θεµέλια µιας 

άνισης κοινωνίας, νεοφιλελεύθερης "βιώσιµης" ή "αειφόρου" και διατηρήσιµης µόνο 

για τους έχοντες και κατέχοντες ανάπτυξης» κ.λπ.,  
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είναι καταφανώς εργαλεία/παγίδες του συστήµατος για τα πιο ευάλωτα και προσαρµόσιµα 

µέλη της. 

Το περίεργο είναι ότι πρωτοπόροι "µαχητές" και αµύντορες της ελιτίστικης αυτής 

ισοπεδωτικής, δήθεν αριστείας είναι παρά πάσα προσδοκία, όχι πραγµατικά αξιόλογοι 

αριστείς της επιστήµης, της έρευνας και της τεχνολογίας, αλλά κατά γενική οµολογία, 

συνήθως, φιλόδοξοι, πρόθυµοι και προσαρµοστικοί, ανερµάτιστοι, αµόρφωτοι ή ηµιµαθείς 

επαγγελµατίες της "πολιτικής" - χωρίς αρχές, ιδεολογία και συνέπεια – οι οποίοι µέσω της 

εύνοιας ίδιας ποιότητας Μ.Μ.Ε. διεκδικούν µια πολυπόθητη θέση "αντιπροσώπου του 

έθνους" διαγκωνιζόµενοι γι’ αυτό στις κονίστρες των καναλιών. 

 

Συµβολή στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 

Κάθε πολιτικός θεσµός, πολιτική ή κοινωνική οργάνωση, κίνηση και πρωτοβουλία πολιτών 

σε µια ευνοµούµενη δηµοκρατική πολιτεία  οφείλουν να στηρίζουν πάντα τις αναλύσεις, τις 

αποφάσεις και τις δράσεις τους στην ακριβή και ολοκληρωµένη αξιοποίηση συλλογικών 

διεπιστηµονικών διαδικασιών αναλυτικής, ολιστικής διερεύνησης των στοιχείων τα οποία 

συγκροτούν την κάθε φορά δυναµική της πραγµατικής φυσικής και κοινωνικοοικονοµικής 

πραγµατικότητας µιας χώρας/ περιοχής/ περιφέρειας. 

Με βάση τις αρχές, τις αξίες και τη φιλοσοφία της Αξιοβίωτης Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης 

όπως αυτή τα τελευταία είκοσι χρόνια αποτελεί τη θεµελιώδη αναφορά, αλλά και 

συστηµατικό πεδίο ελεύθερης έρευνας, συζήτησης, αντιπαράθεσης λογικών και διαλεκτικών 

επιχειρηµάτων, πολλής δουλειάς και δηµιουργικής σύνθεσης στο ∆ιεπιστηµονικό Πρόγραµµα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆.Π.Μ.Σ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου “Περιβάλλον 

και Ανάπτυξη”(∆.Π.Μ.Σ. 2003), πραγµατοποιήθηκαν µε επίβλεψη των µελών της διδακτικής 

οµάδας του µαθήµατος “Εισαγωγή στις επιστήµες της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος”: 

1. Οι οµαδικές εργασίες 

- Οικονοµική, Κοινωνική, Φυσική, Πολιτική Τεχνική-Τεχνολογική Ανάπτυξη 

Ορεινών Περιοχών της Ευρώπης (Άλπεις, Πυρηναία, Καρπάθια) µε έµφαση στον 

πολιτισµό (2004), 

- Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του Ελληνικού Νησιωτικού Χώρου (2004), 

- Η Συνδιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών (Rio De Janeiro -1992) Για το Περιβάλλον 

και την Ανάπτυξη και η Συµβολή της στη Σχέση Ανθρώπου - Περιβάλλοντος. 

Κριτική Παρουσίαση της Ιστορικής Εξέλιξης Πριν και Μετά. (2004), 

- Νόµοι Χωροταξίας και Πολεοδοµίας. Κριτική προσέγγιση από τη σκοπιά της 

Αξιοβίωτης Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης (2005), 

- Η Περιβαλλοντική Νοµοθεσία στην Ελλάδα από την σκοπιά της Αξιοβίωτης 

Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης (2005), 

- Οι Αναπτυξιακοί Νόµοι της Ελλάδας: κριτική προσέγγιση από την σκοπιά της 

Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης (2005, 2014, 2017). 

2. Οι συλλογικές διεπιστηµονικές εργασίες, από το 2000 ως και σήµερα, στη σειρά µε 

γενικό τίτλο "Ο δρόµος για την Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη" όλων των 

Νοµών και Νοµαρχιακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας, καθώς και 

3. Οι ατοµικές εργασίες των µεταπτυχιακών φοιτητών/ φοιτητριών για όλα τα µείζονα 

ζητήµατα/ προβλήµατα του σύγχρονου κόσµου. 

 

Όλες οι εργασίες είναι προσπελάσιµες από κάθε ενδιαφερόµενο στις βιβλιοθήκες του 

∆.Π.Μ.Σ και του ΜΕ.Κ.∆.Ε του Ε.Μ.Π στην Αθήνα και το Μέτσοβο. 

 

Στην προσπάθεια ολιστικής διερεύνησης των ζητηµάτων/προβληµάτων αυτών, όπως αυτά 

διαλεκτικά επηρεάζονται από θεσµικούς και εξωθεσµικούς παράγοντες, αλλά και επιδρούν 
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στην αναπτυξιακή διαδικασία κάθε χώρας, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές/ φοιτήτριες συζητούν 

αναλυτικά και κριτικά και την ενδεικτική απόπειρα που τους δίδεται π.χ. για τη διερεύνηση 

του “Μεταναστατευτικού/ Προσφυγικού Ζητήµατος/ Προβλήµατος” στις πολιτικές, 

οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτισµικές, τεχνικές/τεχνολογικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις 

του, επειδή θεµελιώδης αρχή του ∆.Π.Μ.Σ. Περιβάλλον και Ανάπτυξη είναι η παραδοχή ότι η 

παιδεία ως µόρφωση και πολιτισµός αποτελεί σε όλες τις βαθµίδες της και ιδιαίτερα στις 

διεπιστηµονικές µεταπτυχιακές σπουδές, µια ισότιµη δηµοκρατική διαδικασία, ουσιαστικής 

συµµετοχής και αλληλεπίδρασης αµοιβαία ωφελούµενων δασκάλων και µαθητών. Οι 

µεταπτυχιακοί φοιτητές / φοιτήτριες καλούνται µε αξιόπιστα επιχειρήµατα να συµβάλλουν 

στην ανίχνευση, την τεκµηρίωση και την επισήµανση των αντίστοιχων αιτίων και συνεπειών 

καθώς και στην τυχόν συµπλήρωση, διόρθωση και τροποποίησή τους µε βάση και το 

καταστάλαγµα των προπτυχιακών τους σπουδών και των βιωµάτων τους. Τέλος, σε όλα τα 

επίπεδα καταλήγουµε σε µια υπεύθυνη συζήτηση µε επιχειρήµατα, για να αναδειχθούν οι 

υπαίτιοι και οι ευθύνες τους, αλλά και όσα υφίστανται απρόκλητα και χωρίς ευθύνη τους, ως 

πολυδιάστατες ευθείες και παράπλευρες δυσµενείς επιπτώσεις τους, συνηθέστατα και κυρίως, 

οι φτωχότεροι και λιγότεροι ισχυροί γείτονες των θερέτρων τέλεσης των γεγονότων αυτών. 

 
 

Ενδεικτική απόπειρα ολιστικής διερεύνησης 

µεγάλων σύγχρονων προβληµάτων, 

Το προσφυγικό / µεταναστευτικό ζήτηµα / πρόβληµα 

 

Πολιτική ∆ιάσταση 

 

Αίτια 

• Αποικιοκρατία, Νεοαποικιοκρατία, 

• Υπεράσπιση στρατηγικών συµφερόντων και γεωπολιτικών επιλογών υπερδυνάµεων (Υ), 

• Αποσταθεροποίηση και/ή επιβολή υποτελών και εξαρτηµένων καθεστώτων από Υ, 

• Πολιτικοοικονοµικός / Γεωστρατηγικός (π.χ. στο έδαφος της Συρίας) /ανταγωνισµός Υ  

(π.χ Η.Π.Α., Ρωσίας).  

• ∆ιατήρηση διεθνούς ή περιφερειακής ηγεµονίας Υ µε όλα τα µέσα, µε περιφερειακούς 

χωροφύλακες, µε τοποτηρητές, µε εγκατάσταση ξενόδουλων και διεφθαρµένων ηγεµόνων, µε 

επεµβάσεις και πολέµους, 

• .................................................................................................... 

• .................................................................................................... 

 

 

Συνέπειες 

• Μαζικές µετακινήσεις πληθυσµών, 

• Υπερεθνικές (∆ουβλίνο ΙΙ) και σχετικές εθνικές πολιτικές, 

• Ενίσχυση και άνοδος ακροδεξιών ρατσιστικών, ξενοφοβικών και φασιστικών κοµµάτων, 

• Καταπατήσεις ∆ιεθνούς ∆ικαίου, ανθρώπινων, κοινωνικών, πολιτικών και εργασιακών 

δικαιωµάτων, 

• Ανισότιµες και διαφορικής ευαισθησίας πολιτικές αντιµετώπισης των προβληµάτων, 

• ∆ιαφορικών συµφερόντων πολιτικές «προστασίας ανθρωπίνων δικαιωµάτων» από Υ (Ουκρανία, 

Συρία, Λιβύη), 

• Ανισότητα στην κατανοµή των βαρών αντιµετώπισης των πολυδιάστατων 

προσφυγικών/µεταναστευτικών προβληµάτων, 

• ....................................................................................................... 

• ....................................................................................................... 
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Οικονοµική ∆ιάσταση 

 

Αίτια 

• Συνέπειες εφαρµογής “µνηµονιακών” µέτρων “βοήθειας” και ∆ηµοσιονοµικής Προσαρµογής του 

∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου σε υπερχρεωµένες χώρες, 

• Εκµετάλλευση φθηνών ανθρώπινων διαθεσίµων, 

• Υποκριτική/κερδοσκοπική δήθεν βοήθεια, 

• Λεηλασία φυσικών διαθεσίµων Τρίτου Κόσµου (Τ.Κ.), 

• Απόκτηση γαιών (για βιοκαύσιµα, παραγωγή τροφίµων, βάσεις κ.λπ.), 

• Εξασφάλιση γεωστρατηγικών διαδρόµων ενεργειακών διαθεσίµων από Υ, 

• Απόλυτη κυριαρχία νεοφιλελευθερισµού, Ανεργία, 

• Εξασφάλιση ενεργειακών και ορυκτών πηγών από Υ, 

• Άνοιγµα, «απελευθέρωση» αγορών, GATTS, Π.Ο.Ε, T.T.I.P, CETA, TPP, TISA, 
• .......................................................................................................  
• ....................................................................................................... 
 

 

Συνέπειες 

• Ανεργία, Μείωση αµοιβών, Εκµετάλλευση, 

• Κονσόρτια κερδοσκόπων «χορηγών» / «δωρητών», 

• Ανάληψη έργων αποκατάστασης καταστροφών, 

• Εκατόµβες/απώλειες ζωής για το κέρδος των εγκληµατιών λαθροδιακινητών, 

• Φυλακές/στρατόπεδα/άσυλα, 

• Άθλιες συνθήκες ζωής και στέγασης, 

• Εκµετάλλευση σε όλα τα επίπεδα (γυναίκα, παιδική εργασία, trafficking), 

• ....................................................................................................... 
• ....................................................................................................... 
 

 

Κοινωνική ∆ιάσταση 

 

Αίτια 

• Όξυνση ανισοτήτων, Φτωχοποίηση λαών, 

• ∆ιώξεις αντιφρονούντων/διαφορετικών, 

• Υπόθαλψη/Πρόκληση από Υ εµφυλίων συρράξεων, 

• Υπόθαλψη/ενίσχυση εξτρεµιστών, Εξοπλισµός από Υ, 

• Βία, Εγκληµατικότητα, Καταπίεση, 

• Έλλειψη ασφάλειας πληθυσµών / Εκπατρισµοί, 

• Ανθρωπιστικές καταστροφές στο δρόµο προς τη «σωτηρία», 

• ...................................................................................................... 

• ....................................................................................................... 
 

Συνέπειες 

• Φτώχεια, Άθλιες συνθήκες υγείας/παιδείας/διαβίωσης, 

• Ξενοφοβία, Ρατσισµός, Εγκληµατικότητα, 

• Εκµετάλλευση εργασίας µεταναστών χωρίς χαρτιά, 

• Ανασφάλεια, Καχυποψία, Φόβος/φοβίες, 

• Συνειδητή ανυπαρξία πολιτικών και δράσεων παιδείας, πρόνοιας, υγείας, ασφάλειας, δικαιωµάτων, 

• Ανασφάλιστη εργασία, 

• Κυνήγι «µαγισσών»,  

• ...................................................................................................... 
• ....................................................................................................... 
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Πολιτισµική ∆ιάσταση 

 

Αίτια 

• Επιβολή άκριτων πολιτικών επιλογών, 

• Επιβολή πολιτισµικών προτύπων και lifestyles (κυρίως µέσω υπερπροβολής και προπαγάνδας, 

ιδιωτικών Μ.Μ.Ε), 

• Θρησκευτικοί και πολιτικοί προσηλυτισµοί, 

• Υπόθαλψη φυλετικών και θρησκευτικών διαµαχών, 

• Βεβήλωση αξιών, παραδόσεων, ηθών, γηγενών πληθυσµών (Γ.Π.), 

• Βίαιες µετακινήσεις και εξόντωση Γ.Π., 

• Βίαια αλλαγή χρήσεων γης και εξάντληση εδαφών, 

• Βίαιες αλλαγές αξιών, παραδόσεων, ηθών, τρόπων ζωής και παραγωγής, 

• ....................................................................................................... 

• ....................................................................................................... 
 

Συνέπειες 

• Καταστροφές πολιτιστικών θησαυρών και ιστορικών µνηµείων, 

• Ισοπέδωση και οµογενοποίηση πολιτισµικών στοιχείων, 

• Εντάσεις στις χώρες διέλευσης/υποδοχής, 

• Γκετοποίηση στις µεγαλουπόλεις υποδοχής, 

• Μεταφορά θρησκευτικών/πολιτικών/πολιτισµικών κ.λπ. αντιπαραθέσεων, 

• Αναβίωση/όξυνση  φυλετικών/θρησκευτικών/ δογµατικών διαµαχών, 

• Γεωπολιτικές επιπτώσεις, 

• Αναβίωση/Όξυνση εθνικών αντιθέσεων ιδίως στα «όρια», 

• Απώλεια τοπικής, ενδογενούς και παραδοσιακής γνώσης, σοφίας και πρακτικών, 

• ....................................................................................................... 

• ....................................................................................................... 
 

 

 

Τεχνική/Τεχνολογική ∆ιάσταση 

 

Αίτια 

• Απόκτηση/κλοπή σπάνιων/κρίσιµων υλών από Υ, 

• Σχεδιασµός και εκτέλεση φαραωνικών έργων, 

• Εγκατάσταση ρυπαινουσών βιοµηχανιών σε “αναπτυσσόµενες χώρες”, 

• ∆οκιµαστήρια νέων οπλικών συστηµάτων, 

• Πειραµατικά εργαστήρια επικίνδυνων διεργασιών, 

• ....................................................................................................... 
• ....................................................................................................... 
 

Συνέπειες 

• Κατασκευή και κατεδάφιση κατοικιών γκέτο µεταναστών, 

• Αστικός χωροταξικός διχασµός, 

• Πρόχειρες/προσωρινές/υποβαθµισµένες εγκαταστάσεις διαµονής/αναµονής, 

• Έργα «προστασίας»/περιχαράκωσης των γηγενών πληθυσµών, 

• Απώλεια παραδοσιακών τεχνικών, 

• ........................................................................................................ 

• ....................................................................................................... 
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Περιβαλλοντική ∆ιάσταση 

 

Αίτια 

• Αποµύζηση εδαφών, Αποψίλωση δασών, 

• ∆ιασπάθιση αλλά και σπάνιδα νερού, 

• Χωρίς όρια ολική ρύπανση/µόλυνση/υποβάθµιση εδαφών, νερών και ατµόσφαιρας, 

• Απόθεση τοξικών αποβλήτων πλούσιων κρατών, 

• Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές (κλιµατική αλλαγή), 

• ....................................................................................................... 
• ....................................................................................................... 
 
Συνέπειες 

• Ολική υποβάθµιση ποιότητας ζωής γηγενών και µεταναστών, 

• Ολική επιδείνωση συνθηκών εργασίας, 

• ∆ιχαστικά/αποµονωτικά περιβάλλοντα, 

• ....................................................................................................... 
• ....................................................................................................... 
 

Στη συνέχεια οι µεταπτυχιακοί φοιτητές/ φοιτήτριες συζητούν και συµβάλλουν µε αντίστοιχο 

τρόπο στη διερεύνηση άλλων µεγάλων συγχρόνων ζητηµάτων / προβληµάτων όπως π.χ (α) 

της υποβάθµισης των γεωργικών εδαφών (β) της βιοποικιλότητας και (γ) της 

εγκληµατικότητας µε την στήριξη επιστηµονικών συνεργατών της διδακτικής οµάδας (Έλυα 

Μιχαηλίδου, Αγγελική Γεροντέλη, Ναταλί ∆ολόγλου), του παγκόσµιου πλούτου, του 

δηµόσιου χρέους, της φτώχειας, της ανεργίας, της ενέργειας, της διατροφής, της κλιµατικής 

αλλαγής κ.λπ., µε στόχο την εµπέδωση ενός τρόπου κριτικής σκέψης που δεν θα µένει στην 

παθητική θέαση της επιφάνειας των γεγονότων, αλλά θα προσπαθεί να µπει στην καρδιά 

τους, να αντιλαµβάνεται τόσο την ουσία τους όσο και τις εναλλακτικές δυναµικές επιδράσεις 

τους στον Άνθρωπο, τη Φύση και την Κοινωνία και έτσι να εφοδιάζει τους µεταπτυχιακούς 

φοιτητές/ φοιτήτριες µε πιο ώριµα και αξιόπιστα εργαλεία συλλογικών δράσεων κατανόησης, 

εκτίµησης και αντιµετώπισής τους.  

Τα προβλήµατα τα οποία επισηµαίνονται στις διαδικασίες ανάπτυξης και ανέλιξης της 

συλλογικής διαδραστικής διεπιστηµονικής διερεύνησης των αντικειµενικά πολύπλοκων 

προβληµάτων/ζητηµάτων ανάπτυξης και περιβάλλοντος και ιδίως όσα αναφέρονται στην 

ουσία, την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα της διαβούλευσης, επιχειρείται ν' 

αντιµετωπίζονται µε τον καταλληλότερο κάθε φορά παιδαγωγικό τρόπο.  

 

Τι (;) να κάνουµε ως το 2030 

Έχουµε αναφερθεί κριτικά από το 1992 πολλές φορές, σε επανειληµµένες δηµοσιεύσεις µας  

και µικρά κείµενα για συζήτηση, (που έχουν συγκεντρωθεί οι περισσότερες στον δικτυακό 

τόπο http://drokos.webnode.gr/), στο α-νόητο και φενακισµένο, παγκοσµιοποιηµένο 

ιδεολόγηµα της φερόµενης ως σωτήριας "βιώσιµης" ή "αειφόρου" νεοφιλελεύθερης 

"ανάπτυξης". 

Στις αµέτρητες από τότε εσωτερικές, ανοιχτές ή κλειστές, κυβερνητικές, διεθνείς, θεµατικές, 

κλαδικές και συνεδριακές προπαγανδιστικές παρουσιάσεις των "επιτευγµάτων" της στον 

σύγχρονο κόσµο και πέρα απ’ τις ανέξοδες κατά καιρούς ευχολογικές, αλλά και "ευγενικά" 

αυτοκριτικές για τις τύχες, τις αυτοαξιολογήσεις του βαθµού και της προόδου 

πραγµατοποίησης των κάθε φορά στόχων της, κάθε νοήµων πολίτης αντιλαµβάνεται εύκολα 

την απόλυτη αποτυχία της για το 99% του παγκόσµιου πληθυσµού. Πράγµατι, ακολουθώντας 

τη διεπιστηµονική µεθοδολογία (α) της ολοκληρωµένης απόδοσης της δυναµικής της 

µεταβολής επί τα βελτίω της ολικής πραγµατικότητας σε κάθε χώρα και στο κοινό µας σπίτι, 
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τον πλανήτη γη γενικότερα, (β) του ελέγχου της αξιοπιστίας των υποθέσεων που τέθηκαν σε 

κάθε στοχοθέτηση και των αποτελεσµάτων της πειραµατικής εφαρµογής των προταγµάτων 

της, η διεπιστηµονική αλλά και η προφανής βιωµατική αποδεικτική διαδικασία οδηγούσε και 

οδηγεί µε µαθηµατική νοµοτελειακή ακρίβεια στο αδιαµφισβήτητο – πέραν των ελίτ και των 

κάθε τύπου οµοτράπεζων συναγελαζοµένων της – συµπέρασµα ότι η οµογάλακτη µε τη 

συνθήκη του Μάαστριχτ "βιώσιµη" ή "αειφόρος" ανάπτυξη επέτυχε να επιβεβαιώσει το 

ρηθέν από κολοσσούς της παγκόσµιας σκέψης αλλά και από τον κοινό νου, ότι στις συνθήκες 

της κυριαρχίας του καπιταλισµού  οι πλούσιοι θα γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί, όλο 

και περισσότεροι και όλο και φτωχότεροι, σ’ έναν πιο άδικο, άνισο, διαιρεµένο και 

αντιµαχόµενο  κόσµο και σε πολιτικό, κοινωνικό, πολιτισµικό, τεχνικό/τεχνολογικό και 

περιβαλλοντικό επίπεδο. 

Στη ∆ιάσκεψη Κορυφής του Ρίο+20 στις 20-22 Ιουνίου του 2012 µε θέµα «Το µέλλον που 

θέλουµε», οι διαπιστευµένοι εκπρόσωποι 191 κρατών µελών του Ο.Η.Ε., (µεταξύ των οποίων 

και πολλοί αρχηγοί κρατών  µε πολυάριθµες συνοδείες) και πολλών διεθνών οργανισµών και 

οι 10.047 εκπρόσωποι "µη κυβερνητικών οργανώσεων" (Μ.Κ.Ο) και άλλων "µειζόνων 

οµάδων", πήραν µέρος σε 500 κύριες και παράλληλες εκδηλώσεις και 3.000 ανεπίσηµες 

συνεδριάσεις και κατέληξαν και πάλι σ’ ένα µη δεσµευτικό ευχολογικό κείµενο, (χωρίς 

συγκεκριµένες δράσεις, χρονοδιαγράµµατα υλοποίησής τους, ελεγκτικές διαδικασίες, 

θεσµισµένες διαδικασίες αξιολόγησης και λοιπά, µνηµονιακής λογικής εργαλεία), σπουδαίο 

όµως ως φύλλο κοινωνικής συκής για τους αφελείς ποπολάρους των νεοφιλελεύθερων σε 

παγκόσµιο επίπεδο εξουσιών.  

Έτσι οι αντίστοιχοι ίδιας ποιότητας Στόχοι της Χιλιετίας της "βιώσιµης" ή "αειφόρου" 

ανάπτυξης για την περίοδο 2000-2015 και της Ευρώπης 2020, έδωσαν από το 2012 τη 

σκυτάλη τους στους 17 νέους Στόχους της (Βιώσιµη παραγωγή και κατανάλωση, βιώσιµα 

αγαθά, νεολαία και εκπαίδευση, κλιµατική βιωσιµότητα, καθαρή ενέργεια, βιοποικιλότητα, 

νερό, υγιείς θάλασσες και ωκεανοί, υγιή δάση, βιώσιµη γεωργία, πράσινες πόλεις, 

"επιχορηγήσεις και επενδύσεις", "νέοι δείκτες προόδου", πρόσβαση σε πληροφορίες, δηµόσια 

συµµετοχή, πρόσβαση σε υπηρεσίες περίθαλψης, περιβαλλοντική δικαιοσύνη για τους 

φτωχούς και περιθωριοποιηµένους, βασική υγεία).  

Σήµερα πέντε χρόνια µετά, το 2017, αυτοί οι 17 σκοποί της "βιώσιµης" ή "αειφόρου" 

ανάπτυξης, ως Sustainable Development Goals (SDGs) µε 169 στόχους για τη µεταµόρφωση 

του κόσµου µας, σε πείσµα της αµέσως ορατής και βιωµένης απ’ τον καθένα, δυσµενέστατης 

για τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών του κόσµου πραγµατικής πραγµατικότητας, και 

συγκεκριµένα από τις 25.9.2015, αλλάζουν, µετασχηµατίζονται και αναδιατάσσονται 

προκαλώντας την κοινή νοηµοσύνη µε την αχαλίνωτη ανερµάτιστη, µη δεσµευτική 

ευχολογική ψευδολογία τους.  

Έτσι, µαθαίνουµε, από την 2030 Agenda for Sustainable Development, όσοι επιστηµονικά 

και διεπιστηµονικά ερευνούµε τα σχετικά πεδία για χρόνια, ότι µε το µαγικό ραβδί των 

οικονοµικών ελίτ και των ρεαλιστών όπου γης πολιτικών υπαλλήλων τους, µέχρι το 2030, µε 

τις παγκοσµιοποιηµένες, νεοφιλελεύθερες πολιτικές της "βιώσιµης" ή "αειφόρου" ανάπτυξης:  

• «θα έχει δοθεί τέλος σε όλες τις µορφές της φτώχειας παντού», 

• «θα έχει δοθεί τέλος στην πείνα, θα έχει επιτευχθεί επισιτιστική ασφάλεια, θα έχει 

βελτιωθεί η διατροφή και η βιώσιµη γεωργία», 

• «θα έχει διασφαλισθεί µια ζωή µε υγεία και θα έχει προαχθεί η ευηµερία για όλους, σε 

όλες τις ηλικίες» 

• «θα έχει διασφαλισθεί η ελεύθερη, ισότιµη και ποιοτική εκπαίδευση µε προαγωγή των 

ευκαιριών για δια βίου µάθηση» 

• «θα έχει επιτευχθεί η ισότητα των φύλων και η χειραφέτηση όλων των γυναικών και 

των κοριτσιών» 
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• «θα έχει διασφαλισθεί η διαθεσιµότητα και η βιώσιµη διαχείριση του νερού και των 

εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους» 

• «θα έχει διασφαλισθεί η πρόσβαση σε οικονοµική, αξιόπιστη, βιώσιµη και σύγχρονη 

ενέργεια για όλους» 

• «θα έχει προαχθεί η διαρκής βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς οικονοµική ανάπτυξη 

και η πλήρης απασχόληση και αξιοπρεπής εργασία για όλους», 

• «θα οικοδοµούνται ανθεκτικές υποδοµές, θα προάγεται η «ανοιχτή» και βιώσιµη 

βιοµηχανοποίηση και θα ενθαρρύνεται η καινοτοµία», 

• «θα µειώνεται η ανισότητα µέσα σε κάθε χώρα αλλά και µεταξύ των χωρών», 

• «θα δηµιουργούνται ασφαλείς "προσαρµοστικές" βιώσιµες πόλεις και ανθρώπινοι 

οικισµοί χωρίς αποκλεισµούς», 

• «θα έχουν διασφαλισθεί η βιώσιµη κατανάλωση και βιώσιµες µέθοδοι παραγωγής»,  

• «θα αναλαµβάνεται "άµεση δράση" για την καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής 

και των συνεπειών της» 

• «θα υπάρξει προστασία και χρησιµοποίηση µε βιώσιµο τρόπο των ωκεανών, των 

θαλασσών και των βιώσιµων θαλάσσιων πόρων για βιώσιµη ανάπτυξη», 

• «θα προωθείται η βιώσιµη χρήση των χερσαίων οικοσυστηµάτων και δασών, θα 

καταπολεµάται η ερηµοποίηση, θα αναστρέφεται η υποβάθµιση του εδάφους και της 

βιοποικιλότητας», 

• «θα θα προάγονται οι ειρηνικές και χωρίς αποκλεισµούς κοινωνίες, θα παρέχεται 

πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους και θα οικοδοµούνται αποτελεσµατικοί θεσµοί 

σε όλα τα επίπεδα» και  

• «θα ενισχύονται τα µέσα εφαρµογής και θα ανανεώνεται η Παγκόσµια Συνεργασία 

για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη» 

 

Παρά τις θεµιτές ενστάσεις για την πραγµατική αξιοπιστία των παγκόσµιων στατιστικών, 

αλλά και αυτής καθεαυτής της αντικειµενικής δυνατότητας να υπάρξουν τέτοιες, µε 

δεδοµένες τις τεράστιες διαφορές και αποκλίσεις των σχετικών εθνικών υποδοµών, θεσµών, 

νόµων, µεθόδων και τεχνολογιών, η ίδια η ζωή όπως βιώνεται , καταγράφεται, αποδίδεται και 

µπορεί να ερµηνευθεί µέσω σχετικών επιστηµονικών και διεπιστηµονικών  ερευνών, 

συστηµατικών πορισµάτων εκθέσεων στελεχών της ερευνητικής δηµοσιογραφίας και 

τηλεοπτικών και κινηµατογραφικών ταινιών τεκµηρίωσης, αποδεικνύει τις εγκληµατικές 

ευθύνες των αφελών και ανίκανων προπαγανδιστών των συµφερόντων της παγκόσµιας ελίτ 

και για τη φούσκα που ξεκινώντας από το Ρίο το 1992 θα σκάσει σε όλον τον πλανήτη ως το 

2030.  

Θα διαπιστωθεί και πάλι τότε ότι και µε αυτή τη φανταχτερή βιτρίνα των νεοφιλελεύθερων 

πολιτικών, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, όπου γης, θα εξακολουθεί , όπως και 

τώρα, να φτωχοποιείται, να πεινάει, να µην έχει καθαρό νερό και ικανοποιητικές συνθήκες 

υγιεινής. Να στερείται της όποιας παιδείας, εφ’ όσον δεν είναι πλούσιος και υγείας εφ’ όσον 

δεν είναι ασφαλισµένος εργαζόµενος, να κρυώνει, να πυκνώνει τις στρατιές των ανέργων, 

των εκ περιτροπής, ευέλικτων ή ενοικιαζόµενων απασχολήσιµων, να εκπατρίζεται ως 

πρόσφυγας ή οικονοµικός µετανάστης για να σωθεί από τους πολέµους των αφεντικών που 

υπερασπίζονται τα στρατηγικά τους συµφέροντα, τα κέρδη και τα πλεονάσµατά τους, να 

χάνει κάθε µέρα και περισσότερα από τα ίχνη αξιοπρέπειας που του απόµειναν στον εικονικό 

παράδεισο της "βιώσιµης" ή "αειφόρου"  (και διατηρήσιµης µόνο για το σύστηµα) 

ψευδοοικονοµικής ανάπτυξης και να βιώνει την όξυνση των κάθε φύσης ανισοτήτων σε όλα 

τα επίπεδα. 

Το νέο προσευχητάρι της απόλυτης υποκρισίας της διεθνούς κοινότητας και των τυπικών και 

άτυπων θεσµών της, της γενικευµένης διαφθοράς, της διαπλεκόµενης κοµµατοκρατίας, των 
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συνειδητών και σκόπιµων ψευδών ειδήσεων του συστήµατος, των χωρίς ποινές αναξιόπιστων 

και διαφορικής ευαισθησίας αξιολογήσεων, των στα λόγια απαγορευµένων αλλά στην πράξη 

ανεκτών, προσχεδιασµένων "απαραίτητων" και προστατευόµενων φορολογικών παραδείσων, 

του ασύδοτου επενδυτικού, χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου και των εξωδικαστικών 

"διευθετήσεων" κακουργηµατικών συµπεριφορών του (όταν δεν αθωώνεται απολύτως για 

ξέπλυµα µαύρου χρήµατος, τοξικά επενδυτικά προϊόντα κ.λπ.) µε ελαφρότατες ποινές, και 

των άγριων αγορών, διεκδικεί και αποκτά την όποια του υπόσταση από την έκπτωση της 

παιδείας  των πολλών ως δικαιώµατος µόρφωσης, κριτικής σκέψης και πολιτισµού, σε 

αγοραία τεχνοεπιστηµονική κατάρτιση των έτσι κι αλλιώς αναλώσιµων πραιτοριανών τους, 

στους προεπιλεγµένους και προσχεδιασµένους  επιχειρηµατικούς θύλακες δήθεν αριστείας 

τους και τις µιµητικές αντιγραφές τους από "ανοιχτόµυαλους" πανεπιστηµιακούς/πολιτικούς 

των όλο και περισσότερο υποχρηµατοδοτούµενων  και ιδιωτικοποιούµενων  δηµόσιων 

πανεπιστηµίων και της χώρας µας από το 1992 κι εδώθε.  

Στην προσπάθεια, λόγω και έργω, αντίστασης στις εγκληµατικές αυτές δράσεις της 

νεοφιλελεύθερης διεθνούς και των φιλόδοξων όπου γης τοποτηρητών της, µέσα και έξω από 

τα πανεπιστήµια, αλλά και κόντρα σε κάθε τύπου λαϊκισµό, δογµατισµό και ελέω Θεού 

ορθοδοξία, αναπτύχθηκε και αναπτύσσεται ένα σταθερό, συνεπές και ανοιχτό δίκτυο 

προσωπικών αντιστάσεων, ήθους, αξιοπρέπειας, δηµιουργικής πράξης και παραδείγµατος 

από πανεπιστηµιακούς δασκάλους µε ολοκληρωµένη προσωπικότητα, πολιτική, κοινωνική 

και πολιτισµική συνείδηση και ανεξαρτησία. Ένα επιφανές µέλος της κοινότητας αυτής, ο 

τιµώµενος µε τη διεπιστηµονική διηµερίδα µας φίλος και συνάδελφος Παναγιώτης Νούτσος, 

ακούραστος, ευρηµατικός, πολυσχιδής και δοτικός σε ό,τι του ζητηθεί έχει την ευγνωµοσύνη 

µου και τις διαχρονικές ευχαριστίες µου για τη σταθερή συµβολή του στο ∆ιεπιστηµονικό 

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ε.Μ.Πολυτεχνείου "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" 

και την πολύτιµη  στήριξή του στο Ίδρυµα Ανάπτυξης του Μετσόβιου Κέντρου 

∆ιεπιστηµονικής Έρευνας  (ΜΕ.Κ.∆.Ε.) του Ε.Μ.Π. για την προστασία και ανάπτυξη του 

ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισµών, ως Μέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και των κριτικών επιτροπών του. 

Η προσπάθεια όµως αυτή ασυντόνιστη αλλά και σε µεγάλο βαθµό αντιφατική έχει να 

αντιπαλέψει µια σειρά από ενδηµούσες αδυναµίες όλων των δυνάµει ελπιδοφόρων 

συλλογικοτήτων. 

Και συγκεκριµένα τη δυσπιστία, την έλλειψη εµπιστοσύνης, την περιχαράκωση στην οικεία, 

συνεπή, ασφαλή και δοκιµασµένη στάση  και συµπεριφορά του καθενός, τη δυσκολία 

διεξαγωγής της οποιασδήποτε δηµοκρατικής και ανυπόκριτης διαβούλευσης για την 

αντίληψη, την κατανόηση και το σεβασµό της "αλήθειας" και της άλλης, οσοδήποτε εκ 

πρώτης όψεως, συγγενικής πλευράς για τη διαµόρφωση όρων επιδίωξης – µε αµοιβαία 

αποδεκτά επιχειρήµατα – επάλληλων συνθέσεων, στην κατεύθυνση καθορισµού του κοινού 

σκοπού και των αρχών, των αξιών, των µέσων και των µεθοδολογιών επίτευξής του.  

Έχοµε υποστηρίξει (Ρόκος 1982, 2003β, 2010) την θεµελιακής σηµασίας σχέση της 

φιλοσοφίας της Αξιοβίωτης Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης µε πυρήνα την κριτική σκέψη, τις 

Ολοκληρωµένες Αποδόσεις της ολικής πραγµατικής πραγµατικότητας και των προοπτικών 

της στο σύγχρονο κόσµο, και την παιδεία ως µόρφωση και πολιτισµό µε την ανάγκη βαθειάς 

κοινωνικής αλλαγής µε δηµοκρατικό, ειρηνικό, δηµιουργικό και συµµετοχικό τρόπο, µακριά 

από την επιβιώνουσα ευτέλεια των χωρίς ουσία, τεκµηριωµένα επιχειρήµατα και 

προγράµµατα κοµµατικών διαγκωνισµών για µια εκ γενετής υποτελή και δοτή από τις 

παγκοσµιοποιηµένες ελίτ  δήθεν εξουσία. 

Η λύση µπορεί να είναι αργή, επώδυνη αλλά ουσιαστική µόνο αν ο ίδιος ο Άνθρωπος ως 

πρόσωπο και ενεργός πολίτης  και οι δηµιουργικές και αποτελεσµατικές συλλογικότητές του 

αποφασίσουν να πάρουν και πάρουν τις τύχες τους στα χέρια τους. 
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Τα παιχνίδια των εξουσιαστών και τα εξ αντιδράσεως οµόλογά τους των δήθεν 

αντιεξουσιαστών, (που καµιά σχέση δεν έχουν µε τους πραγµατικούς ελευθεριακούς 

αγωνιστές, τη θεωρία, την πράξη και το παράδειγµά τους στην ιστορία), δεν θα έχουν πια 

κανένα νόηµα και δεν θα ξεγελούν παρά µόνο εκείνους που θέλουν να ξεγελασθούν.  
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