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Εισαγωγή
Στις κάθε φορά συγκεκριµένες ιστορικές, κοινωνικές, πολιτικές, οικονοµικές και πολιτισµικές
συνθήκες, όπως αυτές αλληλεπιδρούν και αλληλοδιαµορφώνονται διαλεκτικά µε τις αξίες, την
κατάσταση, τις προόδους, τις ποιότητες και τις ιεραρχήσεις προτεραιοτήτων της παιδείας, της
έρευνας και της τεχνολογίας, στην αρένα της διαρκούς µαχητικής συνύπαρξης των επιλογών
των δυνάµεων που βρίσκονται στην εξουσία, µε τη µέση κοινωνική συνείδηση και την κοινωνική
δυναµική, τόσο η πολυσηµία και οι αντιφάσεις της αξιολογικής έννοιας και φιλοσοφίας της
"Ανάπτυξης" όσο και το περιεχόµενό της αντίστοιχα, αλλά και τα µέσα και οι διαδικασίες
επιδίωξής της, σηµαδεύονται και οριοθετούνται σε χαρακτηριστικές περιόδους "αναφοράς",
ανάλογα πάντα µε την "µερική", "ειδική", "σύνθετη" ή και "ολιστική" οπτική θεώρησης και
προσέγγισής τους. (Esteva 1999, Ρόκος 2003)
Την περίοδο µεταξύ 1759 και 1859, κατά την οποία οι Wolff και ∆αρβίνος αντίστοιχα, αλλά και
οι σύγχρονοί τους επιστήµονες, χρησιµοποιούσαν εναλλακτικά τους όρους "εξέλιξη" και
"Ανάπτυξη", σηµειώθηκε η πρώτη µεταβολή της έννοιας της "Ανάπτυξης", από την αντίληψη
του µετασχηµατισµού προς µια "κατάλληλη" µορφή, στην αντίληψη του µετασχηµατισµού προς
µια "ακόµη πιο τέλεια" µορφή, για να ακολουθήσει στα τέλη του 18ου αιώνα το πέρασµα της
βιολογικής µεταφοράς στην κοινωνική σφαίρα από τον J.Moser, ο οποίος από το 1768
χρησιµοποιούσε τη λέξη "Entwicklung" για να υπαινιχθεί την βαθµιαία διαδικασία της
κοινωνικής αλλαγής.
Για να φθάσουµε στη σύγχρονη βαθύτατα πολιτική αντίληψη για την "Ανάπτυξη", η οποία όµως
εγκλωβίστηκε έως και ευτελίστηκε από τον Truman το 1949 και τους επιγόνους του στην
µονοδιάστατη έννοια της οικονοµικής αύξησης και τις κατά καιρούς ψιµυθιώσεις της, περάσαµε
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από τον Marx, στο έργο του οποίου η "Ανάπτυξη" αποτέλεσε την κεντρική κατηγορία,
συνυφαίνοντας την ∆αρβινική έννοια της εξέλιξης µε την Εγελιανή αντίληψη της ιστορίας
(Esteva 1999).
Η πολυδιάστατη, εγγενώς θετική και δηµιουργική αντίληψη για την "Ανάπτυξη" µε κινητήρια
δύναµη, πρωταγωνιστή της ιστορίας, τον χειραφετηµένο και ολόπλευρα µορφωµένο πολίτη,
επιστήµονα και εργαζόµενο και τις συλλογικότητές του, ασφυκτιά πλέον στην κυρίαρχη
ιδρυµατική της µορφή την οποία επέβαλε η µετεξέλιξη και µεταλλαγή της δυτικής
καπιταλιστικής παράδοσης, ακρωτηριάζοντας ακόµη και το οριακά "κοινωνικό" κράτος στη
νεοφιλελεύθερη εκδοχή του, ως υπηρέτη και εγγυητή των συµφερόντων των όλο και
ισχυρότερων πολυεθνικών επιχειρήσεων (Ρόκος 2003).
Έτσι, οι σχεδιασµοί της αστικής "Ανάπτυξης" από τις αρχές του 20ου αιώνα, της "Ανάπτυξης και
Ευηµερίας των Αποικιών", (όπως το 1939 η Βρετανία µετονόµασε τον Νόµο των αρχών του 19ου
αιώνα για την "Ανάπτυξη των Αποικιών", πηγή των φυσικών και των ανθρωπίνων διαθεσίµων
τους τα οποία αυτή εκµεταλλευόταν για τη δική της ανάπτυξη, και τη δική τους καθήλωση στην
υπανάπτυξη), από αντικειµενικά πολυδιάστατες, διεπιστηµονικές, ολοκληρωµένες δηµοκρατικές,
συµµετοχικές διαδικασίες σε οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισµικό, τεχνικό/τεχνολογικό
και περιβαλλοντικό επίπεδο, περιορίστηκαν, στις καλύτερες περιπτώσεις, σε κεντρικές
συγκεντρωτικές γραφειοκρατικές διαδικασίες "ειδικών εµπειρογνωµόνων", για την µε
επιστηµονικό επιχειρησιακό τρόπο οργάνωση του χώρου και των οικονοµικών δράσεων, προς
όφελος, πριν απ’ όλα, του κεφαλαίου.
Στα πανεπιστήµια όµως και στην κοινωνία, η ελευθερία της έρευνας και της διδασκαλίας
επέτρεψε να διατυπωθούν θεωρίες αλλά και να εφαρµοσθούν µεθοδολογίες και διαδικασίες
"Ανάπτυξης", µε ανοιχτά παράθυρα στη ζωή, τον άνθρωπο, και το φυσικό και πολιτισµικό του
περιβάλλον.
Θα σταθούµε παρακάτω στη µεθοδολογία και στις διαδοχικές φάσεις των σχεδιασµών
"Ανάπτυξης", όπως αυτές τεκµηριώθηκαν στα κείµενα δύο σπουδαίων επιστηµόνων και
διανοητών, των Patrick Geddes και Peter Hall και στις εργασίες µας για την Αξιοβίωτη
Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη (Ρόκος 2003).
Οι διαδοχικές φάσεις της µεθοδολογίας ενός σχεδιασµού ανάπτυξης κατά την παραδοσιακή
αντίληψη η οποία τεκµηριώθηκε από τον Sir Patrick Geddes (1854-1932) και επικράτησε από το
1920 ως το 1960 ακολουθούσαν τη σειρά:

2

•

Απογραφή (Survey), µ’ άλλα λόγια: αποτύπωση των µεγεθών, της κατάστασης και της
ποιότητας της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας, (ή σύµφωνα µε
άλλες επιστηµονικές πειθαρχίες, του φυσικού και κοινωνικοοικονοµικού χώρου/του
φυσικού και κοινωνικοοικονοµικού περιβάλλοντος/των φυσικών και ανθρωπίνων
διαθεσίµων)

•

Ανάλυση (Analysis) των στοιχείων αυτών και

•

Προγραµµατισµός (Planning) των αναπτυξιακών δράσεων (Geddes 1904, 1915).

Ο Sir Patrick Geddes, γεωλόγος, βιολόγος που ανακάλυψε τη χλωροφύλλη (1879),
κοινωνιολόγος και πολεοδόµος, υπήρξε ένας από τους πρωτοπόρους της έννοιας και της
επιστήµης του αστικού και του περιφερειακού σχεδιασµού, µε ισχυρότατο ενδιαφέρον για τις
θεωρίες παιδείας και γνώσης, αλλά και για τα πεδία της τέχνης, της ιστορίας κ.λπ.
Καθηγητής της Βοτανολογίας στο Πανεπιστήµιο Dundee από το 1888 ως το 1918 (part time), µε
εξαιρετικής ποιότητας διεπιστηµονική και ολιστική κουλτούρα, εφάρµοσε τις µεθόδους των
φυσικών επιστηµών στην κοινωνική ανάλυση και στις διαδικασίες οικονοµικής, κοινωνικής και
περιβαλλοντικής αλλαγής.
Ανάπτυξε έτσι µια καινοτοµική φιλοσοφία αστικού σχεδιασµού (1904, 1915) η οποία υπερβαίνει
αντικειµενικά τα όριά του και αποτέλεσε έτσι για σαράντα χρόνια και πλέον τη βασική
µεθοδολογία αντιµετώπισης των πολύπλοκων και πολυδιάστατων προβληµάτων της ζωής, της
ανάπτυξης και του περιβάλλοντος στην ευρύτερή τους µορφή.
Ως καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήµιο της Βοµβάης (1920-1923) µε τις έρευνες του
στην Ινδία, τη Σκωτία, το Μεξικό και την Παλαιστίνη και επηρεασµένος βαθειά από τα
επιχειρήµατα του ∆αρβίνου για την εξελικτική θεωρία, σχηµάτισε την πεποίθηση ότι η φύση της
ανάπτυξης των ανθρωπίνων κοινοτήτων είναι κυρίως βιολογική και συγκροτείται και εξαρτάται
από την αλληλεπίδραση των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων τους µε το περιβάλλον.
Μετά τον Geddes, oι διαδοχικές φάσεις της µεθοδολογίας ενός σχεδιασµού ανάπτυξης κατά τη
σύγχρονη αντίληψη, η οποία επηρεάσθηκε καταλυτικά από τις αναπτυσσόµενες τότε και τις
διαφαινόµενες για το άµεσο µέλλον νέες δυνατότητες των υπολογιστών και της κυβερνητικής,
αλλά και της ανάγκης συστηµικής προσέγγισης των αντικειµενικά πολύπλοκων προβληµάτων
της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος και τεκµηριώθηκε µε επάρκεια από τον Sir Peter Hall,
(πολυγραφότατο και µεγάλου επιστηµονικού κύρους Καθηγητή τότε Γεωγραφίας στο
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Πανεπιστήµιο του Reading και τα τελευταία χρόνια Σχεδιασµού στο Bartlett School
Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασµού), θα µπορούσαν να συνοψισθούν µε την παρακάτω σειρά:
•

Σκοπός και αντικειµενικοί στόχοι του σχεδιασµού ανάπτυξης,

•

Συνεχής πληροφόρηση για τα µεγέθη, την ποιότητα και την κατάσταση των στοιχείων τα
οποία συγκροτούν τη φυσική και την κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα µιας
περιοχής/περιφέρειας,

•

Εκτίµηση µε βάση τις υφιστάµενες τάσεις και µορφοποίηση των σεναρίων δυνατών
εναλλακτικών µελλοντικών καταστάσεων,

•

Αξιολόγηση/Προαποτίµηση των συνεπειών και επιπτώσεων της εφαρµογής του κάθε
σεναρίου,

•

Επιλογή του βέλτιστου σεναρίου,

•

Εφαρµογή του βέλτιστου σεναρίου, συνεχής παρακολούθηση, ανάδραση (Hall 1974).

Στο πλαίσιο τέλος της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας, αλληλεπίδρασης και
συνεργασίας του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης του Ε.Μ.Π. µε το Κέντρο Ερευνών και
Μελετών ∆ιεπιστηµονικής Προσέγγισης της Ανάπτυξης (Κ.Ε.Μ.∆Ι.Π.Α.)1 από το 1987, µε το
∆ιεπιστηµονικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆.Π.Μ.Σ.) του Ε.Μ.Πολυτεχνείου
"Περιβάλλον και Ανάπτυξη" από το 1994 και το Μετσόβιο Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας
(ΜΕ.Κ.∆.Ε.) του Ε.Μ.Π.2 για την Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος και των
Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισµών από το 1993, αξιοποιώντας και την εµπειρία από την
αναµόρφωση του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος "Περιφερειακής Ανάπτυξης" του Παντείου
Πανεπιστηµίου από το 1983, µε πρωτοβουλία του αείµνηστου συναδέλφου και συντρόφου Σάκη
Καράγιωργα, αναπτύχθηκαν και τεκµηριώθηκαν σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο η
φιλοσοφία, η έννοια και το περιεχόµενο της Αξιοβίωτης Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης (Ρόκος
2003), ως δυνάµει "δρόµου" για ένα ειρηνικό και καλύτερο κόσµο σε τοπικό, περιφερειακό,
εθνικό, υπερεθνικό και πλανητικό επίπεδο.
Η αντίληψη, η φιλοσοφία, η µεθοδολογία και οι φάσεις των σχεδιασµών ανάπτυξης,
επηρεάσθηκαν αποφασιστικά από την χρεωκοπία των µέχρι τότε "µονοδιάστατων", "µερικών"
και "ειδικών" προσεγγίσεων της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος, τόσο από τους αµείλικτους
θιασώτες της αντί πάσης θυσίας "Ανάπτυξης", µε απόλυτη αγνόηση των πολυδιάστατων και
βαρύτατων συνεπειών και επιπτώσεων των δράσεων της στον άνθρωπο και το φυσικό και
πολιτισµικό του περιβάλλον, όσο και από τους νοσταλγικούς φυσιολάτρες οι οποίοι στο όνοµα
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της "προστασίας της φύσης" µηδένιζαν τις πραγµατικές ανάγκες της ζωής και των παραγωγικών
διαδικασιών ικανοποίησής τους.
Και οι δύο αντιµαχόµενες οµάδες, κατέχοντας τη µισή αλήθεια η κάθε µια, αγνοούσαν θεληµένα
ή αθέλητα τις πολυδιάστατες αντικειµενικές διαλεκτικές σχέσεις της φύσης µε την κοινωνία, οι
οποίες επέβαλαν µε διαφορετικό, κριτικό, διεπιστηµονικό (και όχι µονοεπιστηµονικό ή
πολυεπιστηµονικό) και ολιστικό (και όχι "µερικό", "ειδικό", "αποσπασµατικό" κι "ευκαιριακό")
τρόπο, την θεώρηση, την αντίληψη, την προσέγγιση, την µελέτη, την έρευνα και την
αντιµετώπιση των θεµάτων και προβληµάτων της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος.
Η θεµελιακή αντίληψη της διεπιστηµονικής και ολιστικής µεθοδολογίας της Ολοκληρωµένης
Ανάπτυξης ενισχύθηκε αποφασιστικά από την ραγδαία ανάπτυξη της επιστήµης και τεχνικής της
τηλεπισκόπησης, στην διαστηµική της εποχή τη δεκαετία του 70, µετά την εκτόξευση και
λειτουργία του πρώτου τηλεπισκοπικού δορυφόρου του προγράµµατος Earth Resources
Technology Satellite (ERTS) των Η.Π.Α. τον Ιούλιο του 1972 (που ονοµάσθηκε στη συνέχεια
Landsat).
Οι τηλεπισκοπικοί δέκτες του Landsat και των στη συνέχεια αντίστοιχων πιο εξελιγµένων
προγραµµάτων των Η.Π.Α. (IKONOS, Quickbird κ.λπ.) της Γαλλίας (SPOT), της πρώην
Ε.Σ.Σ.∆. (Cosmos, MIR κ.λπ.), της Ινδίας, της Κίνας, της Ευρώπης, της Ιαπωνίας, της Βραζιλίας
κ.λπ. απεικόνιζαν και/ή απεικονίζουν σε πολλές περιοχές του φάσµατος της ηλεκτροµαγνητικής
ακτινοβολίας, µε συστηµατικό και επαναληπτικό τρόπο από πολικές ηλιοσύγχρονες τροχιές, την
φυσική και την κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα του κοινού µας σπιτιού του πλανήτη γη,
(αλλά και τις πολυδιάστατες σχέσεις, αλληλεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις τους και τις τάσεις
µεταβολών τους δια µέσου του χρόνου). Οι διαχρονικές και διεποχικές τηλεπισκοπικές
απεικονίσεις του φυσικού και κοινωνικοοικονοµικού περιβάλλοντος, διαφορετικών κλιµάκων
και ακριβειών, αποτελούν πολύτιµα αρχεία δυναµικών δεδοµένων, από τα οποία, µε κατάλληλες
φωτοερµηνευτικές και τηλεπισκοπικές µεθόδους, αναλογικές και ψηφιακές, σε περιβάλλον
Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (GIS), µπορούν να αντληθούν πολύτιµες πληροφορίες,
µετρητικές και ποιοτικές για τα φυσικά και τα ανθρώπινα διαθέσιµα, για τις χρήσεις/καλύψεις
γης καθώς και για τις αναπτυξιακές δυνατότητες, τα προβλήµατα και τους περιορισµούς της κάθε
περιοχής/περιφέρειας (Ρόκος 1988).
Οι διεθνείς διασκέψεις του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών οι οποίες οδήγησαν στο United
Nations Development Programme (U.N.D.P.) το 1965, στο United Nations Environment
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Programme (U.N.E.P.) το 1972, και µετά το 1972 και το 1982 στις ∆ιασκέψεις Κορυφής για το
Περιβάλλον και την Ανάπτυξη στο Ρίο το 1992 (Rio Declaration on Environment and
Development, Agenda 21, και πρωτοβουλίες για την προστασία της βιοποικιλότητας και την
µελέτη της κλιµατικής αλλαγής) και για την Κοινωνική Ανάπτυξη στην Κοπεγχάγη το 1995,
πέρασαν σταδιακά από τις µερικές, ειδικές και ανεξάρτητες προσεγγίσεις: του Περιβάλλοντος ως
ενιαίας ενότητας, έρευνας, µελέτης και αντιµετώπισης και της Ανάπτυξης ως έτερης ενιαίας
ενότητας έρευνας, µελέτης και αντιµετώπισης, στην αντικειµενικά ορθότερη ολιστική
διεπιστηµονική θεώρηση και προσέγγιση της αδιάσπαστης ενότητας του Περιβάλλοντος και της
Ανάπτυξης. Και σ’ αυτή την πορεία, οι διαστηµικές κυρίως εξελίξεις και πρόοδοι της επιστήµης
και τεχνικής της φωτοερµηνείας και της τηλεπισκόπησης έπαιξαν ένα ουσιαστικότατο ρόλο
(Ρόκος 2003).

Η φιλοσοφία της Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης ως θεµέλιο της φιλοσοφίας του ∆.Π.Μ.Σ. του
Ε.Μ.Π. "Περιβάλλον και Ανάπτυξη"
Ως αναπόδραστη συνέπεια:
• της "µερικότητας" της επιστηµονικής, της ερευνητικής και της "πολιτικής" γενικότερα
θεώρησης, προσέγγισης, ανάλυσης και αντιµετώπισης των εξαιρετικά πολύπλοκων, ιδιαίτερα
σήµερα, θεµάτων και προβληµάτων τα οποία απασχολούν τις σύγχρονες κοινωνίες, αλλά και
• της εντεινόµενης τάσης για µεγαλύτερο κατακερµατισµό της επιστηµονικής και της
τεχνολογικής γνώσης και για αυστηρότερη οριοθέτηση των σχετικών εξελίξεων, στο πλαίσιο
όλο και περισσότερων αλλά και ταυτοχρόνως στενότερων εξειδικεύσεων των ήδη ειδικών
επιστηµόνων και τεχνικών,
τόσο η επιστηµονική κοινότητα, όσο και τα ΜΜΕ, αλλά και η κοινή γνώµη συνήθιζαν αλλά και
συνηθίζουν να χειρίζονται όλα τα θέµατα τα οποία αφορούν στο "Περιβάλλον" και την
"Ανάπτυξη" µερικά, αποσπασµατικά, µονοδιάστατα και το κυριότερο, ανεξάρτητα από τις
αντικειµενικά πολυδιάστατες διαλεκτικές σχέσεις, αλληλεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις τους
στο χώρο και το χρόνο.
Το "περιβάλλον", ως "µερικό όλον", σύµφωνα µε την κυρίαρχη αντίληψη, εξειδικευόταν αλλά
και συνεχίζει να εξειδικεύεται, εξετάζεται και τείνει να αντιµετωπίζεται πάντα "τοµεακά" σε
κύριες κατηγορίες και θεµατικά πεδία, όπως φυσικό, οικονοµικό, πολιτικό, κοινωνικό,
πολιτισµικό, τεχνικό/τεχνολογικό, αλλά και ειδικότερα, (ενδεικτικά):
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• σε οικογενειακό, εργασιακό, σχολικό, κ.λπ.,
• σε γήινο, θαλάσσιο και ατµοσφαιρικό,
• σε εναέριο και διαστηµικό,
• σε

κοµµατικό

και

κοινοβουλευτικό

(κυβερνητικό

και

αντιπολιτευτικό)

και

σε

εξωκοινοβουλευτικό και της κοινωνίας των πολιτών κ.λπ.,
• σε καθαρό/υγιές και ρυπασµένο/µολυσµένο/υποβαθµισµένο, κ.λπ.,
παραγνωρίζοντας τις αιτιώδεις συνάφειες και επιπτώσεις των σχετικών δράσεων και
ενεργηµάτων που "τελούνται" σ’ αυτό, τόσο µεταξύ τους, όσο και στο πλαίσιο το οποίο
καθορίζουν οι "µερικές" τρέχουσες αντιλήψεις, διαδικασίες, πολιτικές και τα αντίστοιχα
προγράµµατα "Ανάπτυξης".
Η "Ανάπτυξη", ως έτερο "µερικό όλον", σύµφωνα µε τις κρατούσες αντιλήψεις, προσεγγιζόταν
και προσεγγίζεται, ερευνάται, σχεδιάζεται, προγραµµατίζεται, υλοποιείται και/ή γενικότερα
αντιµετωπίζεται:
• είτε µονοδιάστατα, ως µόνο οικονοµική, µόνο κοινωνική, µόνο πολιτική, µόνο πολιτισµική,
µόνο τεχνική/τεχνολογική,
• ή ειδικά/κλαδικά/θεµατικά, ως µεµονωµένα αγροτική/γεωργική/της υπαίθρου, βιοµηχανική,
εµπορική, τουριστική, ανθρώπινη, πνευµατική, οργανική κ.λ.π.,
χωρίς να λαµβάνονται υπόψιν οι συνέπειες των αλληλεπιδράσεων, των αλληλοεπηρεασµών και
των επιπτώσεων των ενεργηµάτων και δράσεών της, τόσο µεταξύ τους όσο και µε το
πολυδιάστατο "περιβάλλον" µέσα στο οποίο αυτή "τελείται".
Η ενότητα όµως της κάθε φορά συγκεκριµένης φυσικής και κοινωνικής πραγµατικότητας σε µια
χώρα/περιφέρεια η οποία συγκροτεί το συγκεκριµένο "ολικό" περιβάλλον της ως αδιάσπαστο
ενιαίο "όλον", αποδίδει πιστά την κατάσταση και την ποιότητα της "Ανάπτυξής" της, αλλά και
υφίσταται ταυτοχρόνως,
• τόσο συγκεκριµένες "µερικές" σαφείς και προβλέψιµες µεταβολές, αλλαγές και ευµενείς ή
δυσµενείς επιπτώσεις από συγκεκριµένες "µερικές" και/ή ειδικά σχεδιασµένες αναπτυξιακές
δραστηριότητες,
• όσο και πολλές άλλες, ασαφείς και απρόβλεπτες εκ πρώτης όψεως, οι οποίες συνηθέστατα
προκαλούν σε άλλα πεδία, διαχρονικά αλλά ακόµη και σε πλανητικό επίπεδο, πολύ
περισσότερα και πολύ µεγαλύτερα προβλήµατα απ’ αυτά, τα οποία, αυτές οι αναπτυξιακές
δράσεις επρόκειτο να λύσουν στο συγκεκριµένο χώρο και χρόνο.
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Στα άλλα σχετικά κείµενα του υπογραφοµένου από το 1994 (Ρόκος 2003), αλλά και σε διεθνές
επίπεδο (Rist 1997, Rokos 1988, 1972, Sachs 1992 κ.λπ.) έχει τεκµηριωθεί, ότι η αδιάσπαστη
ενότητα του "όλου" της συγκεκριµένης φυσικής και κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας
µιας περιοχής/περιφέρειας µε τις πολυδιάστατες διαλεκτικές σχέσεις, αλληλεξαρτήσεις και
αλληλεπιδράσεις τους και τις τάσεις µεταβολής τους στο χώρο και το χρόνο, χαρακτηρίζει και
καθορίζει την κατάσταση και την ποιότητα του πραγµατικού οργανικού "όλου" της διαλεκτικής
σχέσης της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντός της και όχι µόνο του µηχανιστικού αθροίσµατος
των µερικών "όλων" τους.
Συνεπώς,

κάθε

αξιόπιστη

αναπτυξιακή

δράση

και

πολιτική

γενικότερα

για

µια

περιοχή/περιφέρεια θα πρέπει να στοχεύουν στην βελτίωση της κατάστασης και της ποιότητας
του "όλου" της αδιάσπαστης ενότητας της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής της
πραγµατικότητας, αλλά και ταυτοχρόνως του ολικού της -έως και του πλανητικού τηςπεριβάλλοντος.
Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µόνο, όταν η ίδια η κοινωνία, µε τις κυρίαρχες επιλογές των κάθε
φορά πολιτικών της εκφράσεων, την µέση κοινωνική συνείδηση που αυτές επηρεάζουν
καταλυτικά (έως και διαµορφώνουν) µε τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, αλλά και τη
συγκεκριµένη δυναµική της, µπορεί να δηµιουργεί και να διασφαλίζει τις απαραίτητες "ολικές"
σχετικές προϋποθέσεις:
• σχεδιάζοντας, συντονίζοντας και εκπονώντας συστηµατικά, αξιόπιστα και αποτελεσµατικά
τις απαιτούµενες έρευνες και µελέτες
• και στη συνέχεια αποφασίζοντας, νοµοθετώντας, προγραµµατίζοντας και πραγµατοποιώντας
συνεργιστικά ενεργήµατα και δράσεις που να τείνουν διηνεκώς στην Ολοκληρωµένη της
Ανάπτυξη, µιαν Ανάπτυξη δηλαδή που να αξίζει να βιωθεί σε όλες τις διαστάσεις της από τα
υποκείµενά της, αλλά και η οποία να µη συνεπάγεται, σε άλλους τόπους και για
οποιουσδήποτε άλλους, οποιασδήποτε φύσης δυσµενείς επιπτώσεις.
Η έννοια της "ολοκλήρωσης" στην Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη αναφέρεται στα υποκείµενά της,
στους στόχους της, στο χώρο, τον χρόνο, τις αξίες, τις κατευθύνσεις, τη µεθοδολογία, τα µέσα
και τις ποιότητες των ενεργηµάτων της στη θεωρία και την πράξη, αποτελεί τον σκοπό και ορίζει
το "ταξίδι" µιας κοινωνίας που θέλει να ζήσει σ’ ένα καλύτερο κόσµο.
Υποκείµενα του ταξιδιού προς την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη, σύµφωνα µε τις αρχές, τη
φιλοσοφία και την ηθική της, είναι οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως εθνικής
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προέλευσης, πολιτισµικών χαρακτηριστικών, χρώµατος, φυλής, θρησκείας, κοσµοθεωριών που
ασπάζονται και πολιτικών προτιµήσεων, οπουδήποτε και αν ζουν ειρηνικά και εργάζονται
σήµερα, ή θα ζήσουν και θα εργάζονται στο κοινό µας µέλλον στον πλανήτη γη, που αποτελεί
και θα αποτελεί όσο υπάρχει ζωή, το κοινό µας σπίτι.
Θα µπορούσαµε λοιπόν να ορίσουµε ως Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη την
διαχρονική πορεία προς την ταυτόχρονα οικονοµική, κοινωνική, πολιτική, πολιτισµική και
τεχνική/τεχνολογική ανάπτυξη, η οποία θα τελείται πάντα σε διαλεκτική αρµονία και µε
σεβασµό στον άνθρωπο και το "ολικό" του περιβάλλον, φυσικό και πολιτισµικό, µέσα στο
οποίο αυτός και οι συλλογικότητές του οφείλουν να εντάσσονται, να δρουν και να
αλληλεπιδρούν ειρηνικά και δηµιουργικά, ως αναπόσπαστα µέρη του και όχι ως κυρίαρχοι,
ιδιοκτήτες και εκµεταλλευτές του.
Κι αυτή η ανάπτυξη ως σκοπός ταξιδιού του σύγχρονου ανθρώπου στην ιστορία, αυτονοήτως,
δεν έχει αντικειµενικά καµµιά σχέση µε ότι σήµερα φέρεται ως "ανάπτυξη" σύµφωνα µε τις
σχετικές κυρίαρχες αξίες, επιλογές και πολιτικές της νεοφιλελεύθερης νέας τάξης και τα ζωτικά
"στρατηγικά" συµφέροντα της παγκόσµιας στρατιωτικής και οικονοµικής ηγεµονικής της
δύναµης, των ΗΠΑ, στα οποία -όπως εκφράζονται κυρίως από τον Παγκόσµιο Οργανισµό
Εµπορίου, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και τη ∆ιεθνή Τράπεζα- υποτάσσονται τελικά ακόµα
και οι υπόλοιπες µεγάλες δυνάµεις και οι υπερεθνικοί τους σχηµατισµοί.
Γιατί οι αξίες της Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης και η αντικειµενικά ηθική φιλοσοφία της δίνουν
µε αρµονικό τρόπο το ίδιο βάρος διαχρονικά στην οικονοµική, την κοινωνική, την πολιτική, την
πολιτισµική και την τεχνική/τεχνολογική της συνιστώσα, σε πλανητικό επίπεδο και για κάθε
ανθρώπινο ον, ώστε όλες οι συνειδητές και υπεύθυνες δράσεις και τα σχετικά ενεργήµατά τους,
σε κάθε επίπεδο, εξ ορισµού να σχεδιάζονται, να προγραµµατίζονται και να ασκούνται χωρίς να
αφήνουν θύµατα τα τέσσερα πέµπτα των κατοίκων της γης αλλά και το πλανητικό, φυσικό και
πολιτισµικό περιβάλλον.

Η οπτική του ∆.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" για την φερόµενη ως
"Βιώσιµη ή Αειφόρο Ανάπτυξη"
Τον ∆εκέµβριο του 1983 ο Γενικός Γραµµατέας του Ο.Η.Ε. Javier Pérez de Cuéllar y de la
Guerra λαµβάνοντας υπ΄ όψη τα πορίσµατα σχετικών µε τα συνεχώς διευρυνόµενα, οξυνόµενα
και διογκούµενα θέµατα και προβλήµατα Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος επιτροπών του, αλλά
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και την αυξανόµενη ανησυχία, ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση των πολιτών του κόσµου,
κάλεσε την Gro Harlem Brundtland, µια επίλεκτη και διεθνώς αναγνωρισµένη πολιτική
προσωπικότητα, να συγκροτήσει και να προεδρεύσει σε µια Ειδική Ανεξάρτητη Επιτροπή για
την αντιµετώπιση της κύριας πλέον πρόκλησης για τη διεθνή κοινότητα. Να πάρει δηλαδή την
τεράστια ευθύνη να διατυπώσει µε την Επιτροπή της µια «πλανητική ηµερήσια διάταξη» για την
αλλαγή της πορείας της ανθρωπότητας και του πλανήτη µας προς την καταστροφή.
Η Gro Harlem Brundtland, Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου, ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόµµατος
και Πρωθυπουργός της Νορβηγίας, µε µακρά θητεία ως Υπουργός Περιβάλλοντος και υπεύθυνη
και µαχητική πολίτις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, µετά από πολλούς ενδοιασµούς για το
µέγεθος και τη σοβαρότητα µιας τέτοιας ευθύνης που θα έπρεπε να αναληφθεί και να ασκείται
παράλληλα µε τα έτσι κι αλλιώς βαριά πολιτικά της καθήκοντα, αποδέχθηκε την πρόταση της
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών και συγκρότησε την Παγκόσµια Επιτροπή για το
Περιβάλλον και την Ανάπτυξη «World Commission on Environment and Development».
Με την ανάθεση του εξαιρετικά φιλόδοξου αυτού έργου, ο Ο.Η.Ε. ζητούσε από την Επιτροπή
•

«να προτείνει µακροπρόθεσµες περιβαλλοντικές στρατηγικές για επίτευξη ″διατηρήσιµης
ανάπτυξης″ (sustainable development) µέχρι το 2000 και µετά,

•

να συστήσει τρόπους ανάπτυξης του γενικού ενδιαφέροντος για το περιβάλλον, οι οποίοι
θα µπορούσαν να µεταφραστούν σε µεγαλύτερη συνεργασία µεταξύ αναπτυσσοµένων
χωρών και χωρών σε διάφορα στάδια οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης και να
οδηγήσουν στην επίτευξη κοινών και αµοιβαία υποστηρικτικών στόχων που θα λαµβάνουν
υπ’ όψη τους τις αµοιβαίες σχέσεις µεταξύ λαών, φυσικών διαθεσίµων, Περιβάλλοντος και
Ανάπτυξης,

•

να µελετήσουν τρόπους και µέσα, µε τα οποία η διεθνής κοινότητα µπορεί να χειριστεί µε
πιο αποτελεσµατικό τρόπο τις περιβαλλοντικές υποθέσεις και

•

να βοηθήσει να προσδιορισθούν κοινές αντιλήψεις για τα µακροπρόθεσµα περιβαλλοντικά
θέµατα και για τις κατάλληλες προσπάθειες οι οποίες απαιτούνται για την επιτυχή
αντιµετώπιση των προβληµάτων προστασίας και ενίσχυσης του περιβάλλοντος, µια
µακροπρόθεσµη agenda για δράση για τις επόµενες δεκαετίες και φιλόδοξοι στόχοι για τη
διεθνή κοινότητα»

Προηγήθηκαν, αλλά και απετέλεσαν θεµελιακές αναφορές της προσπάθειας της Gro Harlem
Brundtland, σε επίπεδο πολιτικής δράσης κα υπευθυνότητας, τα πορίσµατα της Επιτροπής
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Brandt σε θέµατα Βορρά – Νότου «Πρόγραµµα για Επιβίωση και Κοινή Κρίση» και της
Επιτροπής Palme για θέµατα ασφάλειας και αφοπλισµού «Κοινή Ασφάλεια».
Η απολύτως ανεξάρτητη World Commission on Environment and Development (W.C.E.D.)
συγκροτήθηκε µε απολύτως αξιόπιστη "ολική" αντιπροσωπευτικότητα, από είκοσι δύο διεθνείς
έµπειρες πολιτικές και επιστηµονικές προσωπικότητες του "αναπτυγµένου" και του
αναπτυσσόµενου κόσµου και η Πρόεδρός της αναγνώρισε (W.C.E.D. 1987) την πολύτιµη και
ουσιαστική συµβολή όλων των µελών της και ιδιαίτερα του Αντιπροέδρου της Mansour Khalid
(Σουδάν) και του Γενικού Γραµµατέα της Jim Mac Neill (Καναδάς).
Το πόρισµα της Επιτροπής ετοιµάσθηκε µε τη συµβολή χιλιάδων επιστηµονικών, εκπαιδευτικών
και ερευνητικών φορέων, (δηµόσιων, κοινωνικών και ιδιωτικών), καθώς και προσώπων,
κοινωνικών οργανώσεων και οργανισµών απ’ όλο τον κόσµο, από τον πλούσιο βορρά και τον
φτωχό νότο, από τις αναπτυγµένες και αναπτυσσόµενες χώρες, προοδευτικών και συντηρητικών,
εθνικών, υπερεθνικών και διεθνών, οι οποίοι διεπιστηµονικά και ολοκληρωµένα, "διαπολιτικά",
"διαϊδεολογικά" και "διαβιωµατικά", εξέτασαν τα σχετικά θέµατα και παρουσιάσθηκε στη
Γενική Συνέλευση του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών το 1987 ως ένα τρίτο και «υποχρεωτικό»
πλέον κάλεσµα για πλανητική πολιτική δράση µε τίτλο «Το κοινό µας µέλλον» (Our Common
Future).
Το κείµενο της Επιτροπής εκδόθηκε το 1987 από το Oxford University Press, ανατυπώθηκε έξι
φορές το 1987 και τρεις φορές το 1988. Το 1991 είχε γίνει η δέκατη τρίτη του ανατύπωση, αλλά
παρά τις έξοχες, διεισδυτικές και τεκµηριωµένες αναλύσεις του, ο πολύς κόσµος και ιδιαίτερα οι
πολιτικοί (κυρίως των κοµµάτων εξουσίας, αλλά και όχι µόνον) της κεντρικής πολιτικής σκηνής
σε όλο τον κόσµο, τα µέσα µαζικής επικοινωνίας τα οποία διαµορφώνουν και χειραγωγούν τη
µέση κοινωνική συνείδηση, οι υπερεθνικοί οργανισµοί, οι περισσότεροι ευάλωτοι στις σχέσεις
τους µε την πολιτική εξουσία και τις επιχειρήσεις επιστήµονες, (αλλά και πολλοί καλόπιστα
αφελείς), καθώς και οι κυβερνητικές δήθεν "µη κυβερνητικές" οργανώσεις, περιορίσθηκαν να
διαβάσουν µόνο, αλλά και να µυθοποιήσουν κατά το δοκούν, σύµφωνα µε τα κάθε φορά
συµφέροντά τους, τον εξαιρετικά αµφιλεγόµενο ορισµό της "Βιώσιµης" (Sustainable) ή
"Αειφόρου" (όπως απολύτως αντιεπιστηµονικά πλειοδότησε η κατεστηµένη ελληνική
επιστηµονική κοινότητα) ότι λύση για τα δεινά του κόσµου είναι η "Βιώσιµη Ανάπτυξη". Μιας
Ανάπτυξης δηλαδή, η οποία "ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να διακυβεύει τις
δυνατότητες των µελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες".
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Πυρήνα της, σύµφωνα µε την Agenda 21 της Συνάντησης Κορυφής του ΟΗΕ στο Ρίο το 1992,
την Στρατηγική της Λισσαβόνας το 2000, τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας
(Millennium Development Goals) δυστυχώς τελικά απετέλεσαν και µάλιστα αυστηρά και µόνο
στο πεδίο της οικονοµικής της διάστασης: η ανταγωνιστικότητα, στην ακραία της µορφή της
απόλυτης ασυδοσίας των αγορών, η επιχειρηµατικότητα, η οποία ενσταλλάσσεται στις ψυχές
των νέων πολιτών στα σχολεία, από τις πιο ευαίσθητες ηλικίες, η καινοτοµία, η οποία οδηγεί στη
υποταγή της ελευθερίας της παιδείας και της έρευνας ως δηµοσίου αγαθού στα συµφέροντα των
επιχειρήσεων και οι ευέλικτες µορφές εργασίας, οι οποίες γέννησαν σε πλανητικό επίπεδο στην
καλύτερη περίπτωση της γενιά των 700 ευρώ.
Απόλυτη και απόλυτα αξιόπιστη τεκµηρίωση για αυτό είναι οι ετήσιες εκθέσεις του Γραφείου
Ανθρώπινης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, οι αυτοκριτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις "επιτεύξεις"
της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, η αποτυχία επίτευξης των Αναπτυξιακών Στόχων της
Χιλιετίας και η κατάρρευση των νεοφιλελεύθερου αναπτυξιακού µοντέλου της νέας τάξης µε την
"πλανητική οικονοµική κρίση" του 2009, το οποίο εκλογίκευσαν στο εύηχο σωτήριο ιδεολόγηµα
της δήθεν "Βιώσιµης ή Αειφόρου Ανάπτυξης".
Αλλά ας δούµε από µια αξιόπιστη διεθνώς πηγή και συγκεκριµένα µε βάση τα στοιχεία του
Human Development Report Office (U.N.D.P. 1999) µια εικόνα ενδεικτική της "Ανάπτυξης" σε
πλανητικό επίπεδο (πέντε χρόνια µετά την απογείωση της "Βιώσιµης Ανάπτυξης" στο Ρίο), αλλά
και της φύσης και της ποιότητάς της (∆. Ρόκος, "Θεµελιώδεις προϋποθέσεις για ένα σχέδιο
Αξιοβίωτης Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης. Η περίπτωση µιας Ελληνικής Περιφέρειας. Από τη
θεωρία στην πράξη", 2000). Συγκεκριµένα το 1997:
(α) το πλουσιότερο 20% του πληθυσµού της γης, µοιραζόταν το 86% του παγκόσµιου
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (Α.Ε.Π.), το µέσων εισοδηµάτων 60% µοιραζόταν το 13%,
ενώ το φτωχότερο 20% µοιραζόταν µόλις το 1% του παγκόσµιου Α.Ε.Π.,
(β) το πλουσιότερο 20% µοιραζόταν το 82% των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, το µέσων
εισοδηµάτων 60% µοιραζόταν το 17% και το φτωχότερο 20% µόλις το 1%,
(γ) το πλουσιότερο 20% µοιραζόταν το 68% των άµεσων ξένων επενδύσεων, το µέσων
εισοδηµάτων 60% το 31% και το φτωχότερο 20% µόλις το 1%,
(δ) το πλουσιότερο 20% διέθετε το 93,3% των χρηστών του διαδικτύου, το µέσων εισοδηµάτων
60% διέθετε το 6,5% και το φτωχότερο 20% διέθετε µόλις το 0,2%,
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(ε) οι χώρες του O.E.C.D. µε το 19% του παγκόσµιου πληθυσµού της γης είχαν το 71% του
παγκόσµιου εµπορίου αγαθών και υπηρεσιών, το 58% των άµεσων ξένων επενδύσεων και το
91% του συνόλου των χρηστών του διαδικτύου.
Ακόµη, οι διακόσιοι πλουσιότεροι άνθρωποι του πλανήτη υπερδιπλασίασαν την καθαρή αξία
των περιουσιών τους στα τέσσερα χρόνια ως το 1998 φθάνοντάς την σε περισσότερα από 1 τρις
δολάρια, περισσότερα δηλαδή απ’ όσα κατέχει το 41% του παγκόσµιου πληθυσµού, ενώ οι τρεις
µεγαλύτεροι δισεκατοµµυριούχοι είχαν ενεργητικό µεγαλύτερο από το Ακαθάριστο Εθνικό
Προϊόν όλων των ελάχιστα αναπτυγµένων χωρών και των 600 εκατοµµυρίων κατοίκων τους.
Παρά την πρόοδο που επιτεύχθηκε τον εικοστό αιώνα και η οποία εκτιµάται από την Έκθεση για
την Ανθρώπινη Ανάπτυξη του 1999 του U.N.D.P. ως τεράστια, η φτώχεια και η κοινωνική
ανισότητα εξακολουθούν να βρίσκονται παντού, τόσο στις «αναπτυσσόµενες» όσο και στις
«αναπτυγµένες» χώρες. Συγκεκριµένα:
(α) στις «αναπτυσσόµενες» χώρες, µε τροµακτικές και στο εσωτερικό τους ανισότητες σε
περιφερειακό και πολιτικό επίπεδο αλλά και µεταξύ ανδρών και γυναικών,
- περισσότεροι από το ένα τέταρτο των 4.5 δις κατοίκων τους εξακολουθούν να µη έχουν
πρόσβαση στη γνώση και στις ελάχιστες ατοµικές και δηµόσιες υπηρεσίες, το δε
προσδόκιµο της ζωής τους δεν ξεπερνά τα 40 χρόνια,
- περίπου 1.3 δις του πληθυσµού τους δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό,
- περίπου 840 εκατοµµύρια ανθρώπων υποσιτίζονται,
- ένα στα εφτά παιδιά δεν αποκτά ούτε τη στοιχειώδη εκπαίδευση κλπ.
(β) στις βιοµηχανικές ή αλλιώς «αναπτυγµένες» χώρες απ’ την άλλη µεριά, και πάλι µε
σηµαντικότατες εσωτερικές ταξικές και περιφερειακές ανισότητες, ένας στους οκτώ
κατοίκους ακόµη και των πλουσιοτέρων χωρών του κόσµου επηρεάζεται από κάποια από τα
στοιχεία της ανθρώπινης φτώχειας, όπως η µακροχρόνια ανεργία, ένα εισόδηµα κάτω από το
όριο φτώχειας, η µη δυνατότητα να διαβάζουν και να γράφουν, το µέγιστο δυνατό όριο ζωής
τους να είναι τα 60 χρόνια.
Αλλά και το Μάιο του 2009 η Επιτροπή για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη (Commission on Sustainable
Development) του ΟΗΕ αναγνωρίζει την αδυναµία των "σωτήριων" πολιτικών της δήθεν
"Βιώσιµης ή Αειφόρου Ανάπτυξης" και ανασύρει από το παρελθόν µια νέα σωτήρια συνταγή:
την "πράσινη επανάσταση", την οποία ήδη µηρυκάζουν και επαγγέλλονται όλα τα κόµµατα
εξουσίας σ’ ολόκληρο τον κόσµο ως "πράσινη οικονοµία" και "πράσινη ανάπτυξη", µέχρι να
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υπάρξει, αν δεν προχωρήσουµε στη λογική της "Αξιοβίωτης Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης", η
νοµοτελειακά επερχόµενη επόµενη κρίση.

Οι στόχοι του ∆.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. "Περιβάλλον και Ανάπτυξη"
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, µια τέτοια "Ανάπτυξη", όπως η φερόµενη ως "Βιώσιµη" ή
"Αειφόρος" και η οποία δυστυχώς ως "θέσφατον" εµφυλοχώρησε, ως µη όφειλε, παρά την
οξύτατη σχετική κριτική και από δασκάλους του ∆.Π.Μ.Σ., τόσο στο Σύνταγµα της Ελλάδας όσο
και στο Νόµο για τα ΑΕΙ µε τον οποίο επιχειρήθηκε η ανατροπή του Νόµου Πλαισίου 1268/82
για τα ΑΕΙ, µε τον τρόπο που τεχνηέντως διαχέεται, ως "αντίληψη", καταιγιστικά
προπαγανδίζεται και συστηµατικά επιχειρείται να προσλαµβάνεται από τους λαούς του κόσµου
στην παγκοσµιοποιηµένη της µορφή, ως το µόνο σωτήριο όραµα, η µόνη ρεαλιστική δυνατότητα
και η µόνη διέξοδος για ένα "ελεύθερο" και "δηµοκρατικό" πλανητικό σύστηµα διακυβέρνησης,
αποτελεί σήµερα και θα αποτελεί στα χρόνια που έρχονται το µεγαλύτερο, το πιο ανήθικο και το
πιο εγκληµατικό ψέµα, αν οι πολίτες του κόσµου σε κάθε γωνιά της γης, ως υπεύθυνοι και
συνειδητοί επιστήµονες, καλλιτέχνες, παιδαγωγοί, εργαζόµενοι και καταναλωτές, δεν
αρθρώσουν και δεν στηρίξουν στη θεωρία και την πράξη µιαν αξιόπιστη και αποδεικτικά, σ’ όλα
τα επίπεδα, "καλύτερη" και πραγµατοποιήσιµη εναλλακτική λύση.
Τη λύση αυτή, την οποία υπηρετεί και το ∆.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη",
στην κατεύθυνση της επιδίωξης µιας Αξιοβίωτης Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης µε τις αξίες, τα
χαρακτηριστικά και τις ποιότητες που προαναφέρθηκαν, ως ένα κοινό όραµα για έναν ειρηνικό
και καλύτερο κόσµο µε τον ένα ή άλλο τρόπο, περισσότερο ή λιγότερο συστηµατικά και
πειστικά, µε στενότερο ή ευρύτερο περιεχόµενο και µε τοπική ως και πλανητική διάσταση, την
προδιαγράφουν τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι ανεξάρτητοι επιστήµονες, στοχαστές
και πανεπιστηµιακοί, αλλά και οµάδες πολιτών και εργαζοµένων, οι οποίοι συγκροτούν νέες
συλλογικότητες και κινήµατα απαλλαγµένα από τις θεµιτές ή αθέµιτες µονοµέρειες αλλά και
τους αποκλεισµούς των µέχρι σήµερα "σωτηριακών" δογµάτων.
Ο Wolfgang Sachs ως συγγραφέας µέρους αλλά και ως επιµελητής του ρηξικέλευθου
συλλογικού τόµου "The Development Dictionary" (1992, 1999) που εξέδωσε ο εκδοτικός οίκος
Zed Books Ltd., (πρωτοπόρος µε τα βιβλία πλειάδος συνεργατών του στην διεπιστηµονική και
ολιστική κριτική του κυρίαρχου δυτικού υποδείγµατος "Ανάπτυξης") και οι συνσυγγραφείς του
θεµελιώνουν, µαζί µε πολλούς άλλους, τους καινούργιους δρόµους στην ανοιχτή, αδογµάτιστη
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και πολιτικά υπεύθυνη επιστηµονική σκέψη στην έρευνα και µελέτη των διαλεκτικών σχέσεων
της Ανάπτυξης µε το Περιβάλλον.
Καινούργιους δρόµους, τους οποίους παίρνουν πολλές απ’ τις νέες πολιτικές, κοινωνικές,
πολιτισµικές και οικολογικές συλλογικότητες.
Ο κίνδυνος που ελλοχεύει γι’ αυτές τις συλλογικότητες και τα κινήµατα είναι η αναγόρευση της
µερικής "αλήθειας" τους στην οποία καταλήγουν, σε αδιαπραγµάτευτη αξία και η συνακόλουθη
επιφύλαξη και καχυποψία τους προς κάθε άλλη συγγενική αλλά όχι πανοµοιότυπη "αλήθεια", µε
µοιραία συνέπεια την πολυδιάσπαση των δυνάµεων που αντικειµενικά θα µπορούσαν ν’
αποτελέσουν το ισχυρό υποκείµενο µιας αξιόπιστης εναλλακτικής πορείας για το σύγχρονο
κόσµο.
Στη δική µας προσπάθεια στο ∆.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" για την
ολιστική προσέγγιση των διαλεκτικών σχέσεων της ανάπτυξης µε το περιβάλλον, µε τα
επιστηµονικά

εφόδια

των

ειδικοτήτων

των

συνεργατών

του,

τη

µεθοδολογία

της

διεπιστηµονικότητας και την συνειδητή επιλογή µας για την ανάγκη ολοκληρωµένης θεώρησης,
έρευνας, ανάλυσης, µελέτης και αντιµετώπισης των αντικειµενικά πολυδιάστατων, ιδιαίτερα
σήµερα, θεµάτων και προβληµάτων Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, τα ένδεκα τελευταία χρόνια
συνεισφέρουµε σε επίπεδο διδασκαλίας και έρευνας αλλά και θεωρίας και πράξης στη
διαµόρφωση των απαραιτήτων προϋποθέσεων για αξιόπιστες, τεκµηριωµένες, δηµιουργικές και
αποτελεσµατικές συνθέσεις των σ’ αυτά τα πεδία επιστηµονικών, κοινωνικών, πολιτικών,
πολιτισµικών και τεχνικών/τεχνολογικών ιδεών, απόψεων, και οπτικών. Ο ενδιαφερόµενος
µελετητής µπορεί να βρει σχετικά ενδεικτικά "κείµενα για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη" στην
ιστοσελίδα του ∆.Π.Μ.Σ. http://www.survey.ntua.gr/main/studies/environ/envir-g.html.
Στόχοι του ∆.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" εξακολουθούν ανάµεσα σε
άλλους να είναι:
•

η καλλιέργεια, ανάπτυξη, εµπέδωση και δηµιουργική αξιοποίηση ενός κοινού κώδικα
διαλεκτικής επικοινωνίας των διαφόρων επιστηµονικών πειθαρχιών οι οποίες εµπλέκονται
αντικειµενικά στα πολυδιάστατα θέµατα "Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος",

•

η καθόλου εύκολη διαµόρφωση των προϋποθέσεων για ισότιµο διάλογο όλων όσων
ερευνούν, µελετούν, σχεδιάζουν, υλοποιούν σχετικές δράσεις, αλλά και υφίστανται τις
µοιραίες επιπτώσεις τους,
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•

η γνώση, η αξιολόγηση και η δηµιουργική αξιοποίηση µε σεβασµό, της αυτόχθονης σοφίας
και των παραδοσιακών υλικών, δεξιοτήτων και τεχνικών κάθε περιοχής/περιφέρειας, µε τα
οποία οι κάτοικοι κατάφερναν και καταφέρνουν να επιβιώνουν και να λύνουν µε κοινωνική
αλληλεγγύη και ίδια µέσα τα προβλήµατά τους, κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες σε
δυσπρόσιτες, ορεινές και µειονεκτικές περιοχές,

•

η εξάσκηση σε επίπεδο θεωρίας και πράξης στην διεπιστηµονική και ολοκληρωµένη
προσέγγιση, έρευνα, µελέτη, ανάλυση και αντιµετώπιση θεµάτων και προβληµάτων
Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης των νοµών και περιφερειών της χώρας µας, µε ιδιαίτερη έµφαση
στο ορεινό περιβάλλον,

•

η κριτική προσέγγιση και αντίληψη της σηµασίας της πολιτικής, του πολιτισµού, και
συνεπώς και της παιδείας, της έρευνας και της τεχνολογίας ως πολύτιµων και ανεκτίµητων
δηµοσίων αγαθών και κοινωνικών δικαιωµάτων, στη διερεύνηση, µελέτη και αντιµετώπιση
των θεµάτων και προβληµάτων Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης,

•

η συνεχής κριτική αξιολόγηση, ο εµπλουτισµός και η βελτίωση της ολιστικής
διεπιστηµονικής µεθοδολογίας και των φάσεων και των διαδικασιών Αξιοβίωτης
Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης µιας περιοχής/περιφέρειας, µιας ανάπτυξης δηλαδή η οποία
υπερτιµά την πρόληψη από την καταστολή, ενσωµατώνοντας την προστασία και δηµιουργική
ανάδειξη της φύσης και του πολιτισµού ως θεµελιωδών συστατικών σε κάθε ένα από τα
παρακάτω βήµατά της:
-

∆ιεπιστηµονική και ολιστική τεκµηρίωση, διαβούλευση, συµφωνία και αποδοχή από
τους φορείς των πρωτοβουλιών ανάπτυξης, της Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης και των
αρχών, των αξιών, των στόχων, των δράσεων και των ενεργηµάτων της, ως βέλτιστης
επιλογής.

-

∆ιεξαγωγή των απαραίτητων ερευνών και µελετών Ολοκληρωµένων Αποδόσεων της
φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας της περιοχής/περιφέρειας
(αλλά και των πολυδιάστατων σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων και αλληλεπιδράσεών τους)
και συστηµατική παρακολούθηση των τάσεων µεταβολών τους δια µέσου του χρόνου.

-

Ανάλυση των στοιχείων τα οποία συγκροτούν την δυναµική της φυσικής και της
κοινωνικοοικονοµικής

της

πραγµατικότητας,

(ιστορικών,

στατιστικών,

βιβλιογραφικών, κλιµατολογικών, απαντήσεων ειδικών ερωτηµατολογίων, µαρτυριών,
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απόψεων και προτάσεων των κατοίκων και των φορέων της περιοχής, φωτοερµηνείας
και ψηφιακών τηλεπισκοπικών επεξεργασιών, ειδικών ερευνών και µελετών κ.λπ.).
-

∆ιατύπωση και τεκµηρίωση εναλλακτικών αναπτυξιακών σεναρίων Ολοκληρωµένης
Ανάπτυξης της περιοχής/περιφέρειας.

-

∆ιερεύνηση των προβληµάτων, των δυνατοτήτων υλοποίησης και των αντικειµενικών
περιορισµών κάθε σεναρίου.

-

Προεκτίµηση και αξιολόγηση του ισοζυγίου των θετικών και αρνητικών στοιχείων του
κάθε σεναρίου και επιλογή του βέλτιστου για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη της
περιοχής/περιφέρειας.

-

Εφαρµογή

του

βέλτιστου

σεναρίου

Ολοκληρωµένης

Ανάπτυξης

της

περιοχής/περιφέρειας, συνεχής παρακολούθηση, συνεχείς έλεγχοι και ανάδραση.

Σηµειώσεις
1. Το 1987, ορισµένοι – λίγοι αρχικά – πανεπιστηµιακοί και ερευνητές, σε µερικά Πανεπιστήµια
της Ευρώπης και της Αµερικής µελετώντας το πόρισµα της ∆ιεθνούς Επιτροπής Περιβάλλοντος
και Ανάπτυξης (W.C.E.D.), για τη "Βιώσιµη ή Αειφόρο Ανάπτυξη" και έχοντας συνεισφέρει από
την ιδιαίτερη επιστηµονική τους σκοπιά, µε τεκµηριωµένες αναλύσεις τους στη διεπιστηµονική
προσέγγιση των προβληµάτων του Περιβάλλοντος και της Ανάπτυξης, διαπιστώνουν την σοβαρή
πιθανότητα να αγνοηθούν οι έξοχες αναλύσεις της Επιτροπής και να σχεδιάζονται και να
υλοποιούνται "στο όνοµα της", Πολιτικές Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης σε πλανητικό,
υπερεθνικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, σύµφωνες µε τις αρχές, τις αξίες και τα
συµφέροντα των δυνάµεων που εναλλάσσονται στην εξουσία και µπορούν να διαβάζουν και να
ερµηνεύουν κατά το δοκούν αµφίσηµες και αµφιλεγόµενες διατυπώσεις "σηµαινόντων", ριζικά
διαφορετικών από τα πραγµατικά "σηµαινόµενα". Από το 1987 άρχισαν να δηµοσιεύονται
κριτικές απόψεις γι΄ αυτές τις πολιτικές.
Συγκεκριµένα στην Ελλάδα το 1987, µε πρωτοβουλία µιας οµάδας πανεπιστηµιακών από όλα τα
ΑΕΙ της Αθήνας, οι οποίοι, από διαφορετικούς δρόµους και διαφορετικές επιστηµονοτεχνικές
και κοσµοθεωρητικές οπτικές, είχαν συνειδητοποιήσει την αδήριτη πλέον αναγκαιότητα
ολοκληρωµένης και διεπιστηµονικής προσέγγισης των πολυδιάστατων προβληµάτων της
Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος στη δυναµική ισορροπία της µαχητικής τους συνύπαρξης
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συγκροτήθηκε το Κέντρο Ερευνών και Μελετών ∆ιεπιστηµονικής Προσέγγισης της Ανάπτυξης
(Κ.Ε.Μ.∆Ι.Π.Α).
Στο Κ.Ε.Μ.∆Ι.Π.Α συνεργάστηκαν από την ίδρυσή του οι Λ. Βασενχόβεν, καθηγητής Ε.Μ.Π.,
Μ. Καρανδεινός, καθηγητής Γεωργικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ν. Κόνσολας, καθηγητής
Παντείου Πανεπιστηµίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών, Κ. Κουτσόπουλος, καθηγητής
Ε.Μ.Π., Γ. Κριµπάς, καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Κ. Λάσκαρις, ερευνητής Ε.Μ.Π., Θ.
Λιανός, καθηγητής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Κ. Παπαγεωργίου, καθηγητής
Γεωργικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και ∆. Ρόκος, καθηγητής Ε.Μ.Π. Από τον Ιανουάριο του
1991 ως το 1994 συµµετείχαν επίσης στο Κ.Ε.Μ.∆Ι.Π.Α ο Π. Καρύδης, καθηγητής Ε.Μ.Π. και ο
Η. Κουρλιούρος, ερευνητής Ε.Μ.Π. στις θέσεις των καθηγητών Θ. Λιανού που δεν συµµετείχε
πλέον και Ν. Κονσόλα που έγινε επίτιµο µέλος.
Το Κ.Ε.Μ.∆Ι.Π.Α λειτούργησε άτυπα ως τον Ιανουάριο του 1991 (που πήρε τη µορφή µη
κερδοσκοπικού – κυριολεκτικά – φορέα) ως άτυπη διεπιστηµονική οµάδα των ιδρυτικών µελών
του.
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του πραγµατοποίησε δύο ∆ιεπιστηµονικά/∆ιαπανεπιστηµιακά
Συνέδρια και ένα ∆ιεπιστηµονικό Σεµινάριο στα οποία τα θέµατα και τα προβλήµατα
Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης εξετάσθηκαν και συζητήθηκαν µε βάση την αναγκαία ολιστική
και διεπιστηµονική προσέγγισή τους, στην κατεύθυνση επιδίωξης µιας πραγµατικά ριζικής
αλλαγής του επικρατούντος κυρίαρχου, αλλά και άνισου και άδικου και καταστροφικού για το
περιβάλλον υπερκαταναλωτικού αναπτυξιακού µοντέλου.
Συγκεκριµένα, το Κέντρο Ερευνών και Μελετών ∆ιεπιστηµονικής Προσέγγισης της Ανάπτυξης
µε τη συµπαράσταση του Ε.Μ.Πολυτεχνείου οργάνωσε το πρώτο ∆ιεπιστηµονικό Συνέδριο για
τη «∆ιεπιστηµονική Προσέγγιση της Ανάπτυξης» το οποίο και πραγµατοποιήθηκε στις 11, 12
και 13 Μαΐου 1988 στο Ε.Μ.Π. Τα πρακτικά του, µε επιµέλεια του καθηγητή Λ. Βασενχόβεν,
δηµοσιεύθηκαν και κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Παπαζήση.
Το 1989, το Κ.Ε.Μ.∆Ι.Π.Α σε συνεργασία µε τον Τοµέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού
Σχεδιασµού του Ε.Μ.Π. πραγµατοποίησε το διεπιστηµονικό σεµινάριο µε θέµα «Ανάπτυξη και
Σχεδιασµός» και το διδακτικό και ερευνητικό του υλικό, µε επιµέλεια του καθηγητή
Κ. Κουτσόπουλου, δηµοσιεύθηκε και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζήση.
Τον Νοέµβριο του 1992 (26-28) το Κ.Ε.Μ.∆Ι.Π.Α σε συνεργασία µε τα Εργαστήρια
Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφίας του Ε.Μ.Π. πραγµατοποίησαν το δεύτερο ∆ιαπανεπιστηµιακό,
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∆ιεπιστηµονικό Συνέδριο µε θέµα «Επιστήµες και Περιβάλλον στα τέλη του αιώνα. Προβλήµατα
και Προοπτικές». Τα πρακτικά του µε επιµέλεια του καθηγητή ∆. Ρόκου δηµοσιεύθηκαν και
κυκλοφορούν από τις Εναλλακτικές Εκδόσεις. Στον τόµο αυτό στον οποίο περιλαµβάνονται οι
εισηγήσεις του Συνεδρίου που εγκρίθηκαν από την επιστηµονική επιτροπή του, δηµοσιεύθηκαν
και οι προσκεκληµένες συµβολές των συναδέλφων Αλεξάνδρας ∆εληγιώργη, Κωνσταντίνου
Τσουκαλά, Γιάννη Σαµαρά, Ερατοσθένη Καψωµένου, Λουδοβίκου Βασενχόβεν, Κωστή
Κουτσόπουλου και του αείµνηστου Αριστοµένη Προβελέγγιου, οι οποίοι παρακλήθηκαν να
καλύψουν από τις ειδικότερες επιστηµονικές τους οπτικές την ανάγκη ολοκληρωµένης
διεπιστηµονικής προσέγγισης των θεµάτων του Συνεδρίου.
Χαρακτηριστικά, στο προλογικό σηµείωµα των Πρακτικών του 2ου ∆ιεπιστηµονικού/
∆ιαπανεπιστηµιακού Συνεδρίου του Κέντρου Ερευνών και Μελετών ∆ιεπιστηµονικής
Προσέγγισης της Ανάπτυξης µε τίτλο "Επιστήµες και Περιβάλλον στα τέλη του Αιώνα.
Προβλήµατα και Προοπτικές" (Ρόκος 1994), ο υπογραφόµενος σηµείωνε:
«Στα τέλη του αιώνα που διανύουµε, όλο και περισσότεροι επιστήµονες, πολλές φορές µε
αργόσυρτες, ατελείς και επώδυνες προσωπικές και/ή συλλογικές διαδικασίες αντιλαµβανόµαστε
την οριακή κρισιµότητα των πολυδιάστατων περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζει
το κοινό µας σπίτι, ο πλανήτης γη σήµερα και συνειδητοποιούµε αργά αλλά σταθερά και τις
δικές µας ευθύνες.
Γιατί πέρα από τις τεράστιες ευθύνες των κυβερνήσεων, των πολιτικοϊδεολογικών και
κοινωνικών συστηµάτων και των συναφών µοντέλων παραγωγής, ανάπτυξης και κατανάλωσης,
(τα οποία βασίσθηκαν στον άκριτο µετασχηµατισµό και την «καθυπόταξη» της φύσης, στον
ανηλεή ανταγωνισµό και τη µεγιστοποίηση της απόδοσης και του κέρδους), υπάρχουν σαφώς και
συγκεκριµένες µεγάλες δικές µας ευθύνες, ως παθητικών, ανενεργών ή λιγότερο ενεργών πολιτών
και στελεχών της έρευνας, της ανάπτυξης και της παραγωγής, που ανέχονται, ακολουθούν και
στηρίζουν επιλογές, στάσεις και συµπεριφορές µε προφανείς δυσµενείς επιπτώσεις στο φυσικό και
πολιτισµικό µας περιβάλλον.
Το Κέντρο Ερευνών και Μελετών ∆ιεπιστηµονικής Προσέγγισης της Ανάπτυξης θέλοντας να
συµβάλει ουσιαστικά στη δηµιουργία των προϋποθέσεων για έναν συστηµατικό διεπιστηµονικό
διάλογο πάνω στις πολυδιάστατες σχέσεις της Ανάπτυξης µε το Περιβάλλον διοργάνωσε µια
σειρά από επιστηµονικά συνέδρια και σεµινάρια µέσα από τα οποία προβλήθηκαν και
τεκµηριώθηκαν πειστικά ιδέες και προτάσεις :
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-

Για την ανάγκη διατήρησης και προστασίας 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 τη ριζική αλλαγή των µοντέλων παραγωγής και κατανάλωσης : ώστε να µικρύνει το
χάσµα Βορρά – Νότου και η συνεχιζόµενη µεταφορά πόρων από τον 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 τον ριζικό επαναπροσανατολισµό της παιδείας και της έρευνας, ώστε οι νέοι πολίτες του
κόσµου, µέσα και έξω από τα πανεπιστήµια, αλλά και στους χώρους παραγωγής και
δηµιουργίας να είναι σε θέση να αντιλαµβάνονται, να συνειδητοποιούν και να συνεκτιµούν
µε ολοκληρωµένο τρόπο την ευθύνη τους ως επιστηµόνων και εργαζοµένων, µια που οι
επαγγελµατικές τους δραστηριότητες και επιλογές, αλλά και ο τρόπος ζωής τους µπορεί να
στηρίζουν "δυνάµει", ολέθριες για τον πλανήτη µας και την ανθρωπότητα πολιτικές, στάσεις
και συµπεριφορές.

Και αυτά, ήδη, σε συνθήκες πανθοµολογούµενων διαπιστώσεων φαινοµένων:
-

Εκφυλισµού της δηµοκρατίας,

-

∆ιαφορικής και υποκριτικής ευαισθησίας της "νέας τάξης" απέναντι στα δικαιώµατα των
λαών της γης και

-

Προδιαγραφόµενης στα στρατηγικά κέντρα της "νέας τάξης" και ελεγχόµενης δηµιουργίας
και συντήρησης εστιών τοπικών και περιφερειακών συρράξεων, που µε την σειρά τους
«νοµιµοποιούν» τις παρεµβάσεις και επεµβάσεις της.»

Με την ίδρυση από το 1994 και λειτουργία από το 1996 του ∆ιεπιστηµονικού Προγράµµατος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆.Π.Μ.Σ.) του Ε.Μ.Πολυτεχνείου «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», που
συγκροτήθηκε µε την συνεργασία επτά τµηµάτων του Ε.Μ.Π. και στη βάση των αρχών, των
αξιών, των στόχων και των επεξεργασιών του Κ.Ε.Μ.∆Ι.Π.Α, οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες των πολυτεχνειακών µελών του ασκούνται στο πλαίσιο του ∆.Π.Μ.Σ.
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2. Το ∆ιεπιστηµονικό Ερευνητικό Κέντρο του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) µε τίτλο
Μετσόβιο Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.∆.Ε.) του Ε.Μ.Π. για την προστασία και
ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισµών, ιδρύθηκε το
1993 από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, µε απόφαση της Συγκλήτου µετά από εισήγηση του
τότε Πρύτανη Καθηγητή Ν. Μαρκάτου και συγκροτήθηκε, µετά από εισήγηση του Πρύτανη
Καθηγητή Θ. Ξανθόπουλου, µε την απόφαση της 22ας Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ε.Μ.Π.
της 23ης.12.1998 για τη: «Συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες του Μετσοβίου
Κέντρου ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.∆.Ε.) για την προστασία και ανάπτυξη του
ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισµών» και την τροποποίησή της
µε την απόφαση της 09ης/2007 συνεδρίασης της Συγκλήτου της 21ης.9.2007, µετά από εισήγηση
του Πρύτανη Καθηγητή Ε.Μ.Π. Κ. Μουτζούρη.
Σκοπός του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Συγκλήτου για τη
συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητές του, είναι η ανάπτυξη στενής συνεργασίας µε
τους τοπικούς φορείς παιδείας, έρευνας και πολιτιστικής ανάπτυξης της Ηπείρου και ειδικότερα
µε το ∆ήµο Μετσόβου, το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Μετσόβου και το
Ίδρυµα Εγνατία Ηπείρου, µε απώτερο στόχο την πραγµατοποίηση ουσιαστικής σύνδεσης του
Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου µε την γενέτειρα των Ιδρυτών του, το Μέτσοβο, και την
αποτελεσµατική συµβολή του στην Ολοκληρωµένη Ανάπτυξή του.
Η αποστολή του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. συµπεριλαµβάνει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τη
διεξαγωγή ερευνών, µελετών και σεµιναρίων σχετικών µε το ευρύτερο αντικείµενο του
ΜΕ.Κ.∆.Ε., τη δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού ∆ικτύου υπό την αιγίδα του Κέντρου µε φορείς
αναλόγων δραστηριοτήτων ή τη συµµετοχή του σε ήδη υπάρχοντα ∆ίκτυα µε απώτερο σκοπό
την αξιοποίησή του από τους πανεπιστηµιακούς, πολιτιστικούς ερευνητικούς και παραγωγικούς
φορείς, ώστε το Μέτσοβο να γίνει Ευρωπαϊκό Κέντρο αποκεντρωµένης διεπιστηµονικής,
εκπαιδευτικής, ερευνητικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής δραστηριότητας του Εθνικού
Μετσοβίου Πολυτεχνείου.
Για την επίτευξη του απώτερου σκοπού το ΜΕ.Κ.∆.Ε. ανέπτυξε και αναπτύσσει σειρά
δραστηριοτήτων οι βασικότερες από τις οποίες είναι:
•

Η ανάληψη και εκπόνηση ερευνών και µελετών διεπιστηµονικού χαρακτήρα στα πεδία
ανάπτυξης και προστασίας του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών
πολιτισµών, είτε αποκλειστικά από το ΜΕ.Κ.∆.Ε. ή σε συνεργασία µε ερευνητικά
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εργαστήρια του Ε.Μ.Π. και/ή του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ή άλλων ελληνικών ή
αλλοδαπών εκπαιδευτικών, ερευνητικών ή εν γένει επιστηµονικών φορέων.
•

Η ίδρυση της σχετικής µε το αντικείµενο των δραστηριοτήτων του βιβλιοθήκης, η οποία στο
µέλλον θα αποκτήσει τη δυνατότητα αυτόνοµης έκδοσης των τεχνικών εκθέσεων των
ερευνών καθώς επίσης και µελετών και εργασιών που πραγµατοποιούνται στο ΜΕ.Κ.∆.Ε.

•

Η δηµιουργία σεµιναριακού κέντρου διεπιστηµονικής συνεργασίας και επικοινωνίας
ευρωπαίων πανεπιστηµιακών και ερευνητών στα σχετικά πεδία δραστηριοποίησης του
ΜΕ.Κ.∆.Ε.

Η βασική πηγή χρηµατοδότησης του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. είναι το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο, ερευνητικά προγράµµατα από την Ελλάδα και την Ευρώπη και Προγραµµατικές
Συµβάσεις µε τη Νοµαρχία Ιωαννίνων.
Το Ε.Μ.Π. και το ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. καθιέρωσαν το θεσµό οργάνωσης και διεξαγωγής ανά
τριετία ∆ιεπιστηµονικών/∆ιαπανεπιστηµιακών Συνεδρίων συναφών µε το σκοπό και την
αποστολή του στο Μέτσοβο, πατρίδα των ιδρυτών και µεγάλων ευεργετών του Ε.Μ.Π.
Στη σειρά αυτή πραγµατοποιήθηκαν:
-

το 1ο ∆ιεπιστηµονικό/∆ιαπανεπιστηµιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του
Ε.Μ.Π. «Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για το Μέτσοβο. Επιστρέφοντας ένα µέρος
του χρέους», στο Συνεδριακό Κέντρο Μετσόβου, 5-7 Μαΐου 1995. Παρουσιάστηκαν και
συζητήθηκαν 39 διεπιστηµονικές ερευνητικές εργασίες και δηµοσιεύτηκαν στα Πρακτικά
του Συνεδρίου (744 σελίδες),

-

το 2ο ∆ιεπιστηµονικό/∆ιαπανεπιστηµιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του
Ε.Μ.Π. «Τεχνολογία, Πολιτισµός και Αποκέντρωση», στο Συνεδριακό Κέντρο Μετσόβου,
3-6 Ιουνίου 1998. Παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν 50 διεπιστηµονικές ερευνητικές
εργασίες και δηµοσιεύτηκαν στα Πρακτικά του Συνεδρίου (760 σελίδες),

-

το 3ο ∆ιεπιστηµονικό/∆ιαπανεπιστηµιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του
Ε.Μ.Π. «Η Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές. Θεωρία και Πράξη»,
Συνεδριακό Κέντρο Μετσόβου, 7-10 Ιουνίου 2001. Παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν 55
διεπιστηµονικές ερευνητικές εργασίες και δηµοσιεύτηκαν στα Πρακτικά του Συνεδρίου
(1004 σελίδες)

-

το 4ο ∆ιεπιστηµονικό/∆ιαπανεπιστηµιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του
Ε.Μ.Π. «Η Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη της Ηπείρου», Συνεδριακό Κέντρο Μετσόβου, 23-
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26 Σεπτεµβρίου 2004. Παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν 63 διεπιστηµονικές ερευνητικές
εργασίες οι οποίες και δηµοσιεύτηκαν στα Πρακτικά του Συνεδρίου (Τόµος Ι - 507 σελίδες,
Τόµος ΙΙ – 797 σελίδες)
-

το 5ο ∆ιεπιστηµονικό/∆ιαπανεπιστηµιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του
Ε.Μ.Π. «Παιδεία, Έρευνα, Τεχνολογία. Από το Χτες στο Αύριο», Συνεδριακό Κέντρο
Μετσόβου και ΜΕ.Κ.∆.Ε του Ε.Μ.Π, 27-30 Σεπτεµβρίου 2007. Παρουσιάστηκαν,
συζητήθηκαν, αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο και θα δηµοσιευτούν στα Πρακτικά του 60
διεπιστηµονικές ερευνητικές εργασίες.

Στο πλαίσιο συνεργασιών που αναπτύσσει το ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. µε άλλους επιστηµονικούς
και κοινωνικούς φορείς µε αντικείµενο τα σύγχρονα πολυδιάστατα προβλήµατα Περιβάλλοντος
και Ανάπτυξης, πραγµατοποιήθηκαν:
-

το 7ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο «Προβλήµατα Σοσιαλισµού» µε θέµα «Το
Πρόβληµα του Πολιτισµού στο Σύγχρονο Κόσµο»,

Τοµέας Φιλοσοφίας του

Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Ίδρυµα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π., ∆ηµοτική και
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκησης Χανίων, Χανιά, 20-21 Αυγούστου 2003,
-

το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβάλλοντος µε θέµα «Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη και
Περιβάλλον», Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Μετσόβιο Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας του
ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π., Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ., Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Θεσσαλονίκης, Π.Ε.Ε.Κ.Π.Ε. – Παράρτηµα Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 9-12
∆εκεµβρίου 2004,

καθώς και πληθώρα διεπιστηµονικών συνεδρίων, διηµερίδων, ηµερίδων και σεµιναρίων.
Στις εγκαταστάσεις του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο λειτουργεί από το Σεπτέµβριο του
2008 η δεύτερη κατεύθυνση σπουδών του ∆ιεπιστηµονικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (∆.Π.Μ.Σ.) του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» µε αντικείµενο το Περιβάλλον
και την Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών, µε βάση την υπουργική απόφαση 84653/Β7 της 6ης
Σεπτεµβρίου 2007 (ΦΕΚ 1889/τΒ/14.9.2007).
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