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Θ.Π. ΤΑΣΙ ΟΣ

Οµότιµος Καθηγ ητής ΕΜΠ

******** ****** * *

Συντον ιστής: Κ αθηγητής ∆ηµήτρ ης Ρόκος
Σας

ευχαρισ το ύµ ε

για

τη

µεγά λη

συµµ ετοχή

σ ας

στην

προηγούµ εν η σχετι κή συνεδρίασ η και τώρα στο σ τρογγυλό τραπέζι µε
αντικείµενο

τις

διαλεκτικές

σ χ έσεις

και

αλληλεπιδράσεις

για

το

της

Ανάπτυξ ης και το υ Περιβάλλον τος.
Να

ξεκιν ήσο υµε

µε

δ ύο

λόγια,

πως

θ έλο υµε

να

παρακαλέσο υµε να δοµηθεί και να λει τουργ ήσ ει αυτή η συζ ήτησ η.
Πρώτα – πρώ τα φιλοδ οξο ύµε να είναι απολύτως ισ ότιµ η και
δηµο κρατι κή η συµµετοχ ή η δική µ ας και η δική σας σ’ αυτή τη
συζ ήτησ η και α κρ ιβώς µε τους ίδιο υς όρο υς. Αυτο ύς το υς όρ ους θα
επιχειρ ήσ ω να σας πω και αν θέλετε, σηµειώσ τε τους, γ ιατί θα πρέπει
να υπάρξουν, απ ’ όσο υς ενδιαφέρ ονται να κάνο υν παρεµβάσεις,
γραπτές οι παρεµβάσεις το υς και µάλιστα ακριβώς του ι δίου µεγέθ ους,
δηλαδ ή διάρκειας δύο λεπτών όπως και οι δικές µας.
Θα ήθελα κα τ’ αρ χήν να εκφρά σω τη µεγά λη λύπη µο υ, γιατί οι
συνάδελφοι

Καθηγητές

Ε υτύχ ης

Μπιτσάκης

και

Κωνσταντίνος

Τσουκαλάς για λόγ ους σοβαρό τατο υς, ανώτερο υς από τη θέλησή το υς,
δεν µπόρεσαν να είναι σήµερα εδώ µ αζί µας και ξ εκινάω, µε το τρόπ ο
που λέµε να διαρθ ρωθεί η συζήτησ η.
Βασική µας επιλογή και επιδίωξ η είναι ότι δεν θέλο υµε ο
διάλογός

µας

να

γίνει

άθροισµα

κουρασ τικών

και

ασύµβατων

µονολόγων. Γι’ αυτό λοιπόν, ο κάθε ένας απ’ εµάς τους 5, που είµαστε
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στο τραπέζι, µέσα σε δύο λεπτά, α πό όποια οπτι κή, επιστηµονι κή,
διεπιστηµον ική,

φιλο σοφική,

πο λιτική,

κοιν ωνική,

πολιτισµι κή

προκρίνει και επιθ υµεί, θα πει πως α ντιλαµβάνεται το αντικείµενο της
συζ ήτησ ης, δηλαδ ή για το «Περι βάλλον και την Αν άπτυξ η και τις
διαλεκτι κές σχ έσ εις και αλληλεπιδ ράσεις το υς » και πως αυτή θα
µπορούσ ε να συµ βάλει σ την καταν όησ η αυτών των αντικειµ ενι κά
πολύπλο κων

και

αλληλεξαρτήσ εων

και

πολυδιάσ τατων

διαλεκτικών

σχέσ εων,

αλληλεπιδρ άσεων

α λλά

σχετι κών

και

των

προβληµά των, δρά σεων, στάσ εων και συµπερ ιφορ ών.
Μπορούµ ε να εξοι κονοµ ήσο υµε χρόν ο εάν -και αυτό ισχύει για
µας τους 5- εάν αυτή την πρώτη δίλεπτη τοποθέτησή µας την
περάσουµ ε

µέσα

από

ένα

παράδειγµα

της

ζω ής

και

της

καθηµερινότητας, σε ένα ή περισ σό τερα από τα πεδία της πολι τι κής,
της οι κονοµ ίας, του πολι τισ µού, της παιδείας, της κοινωνίας, της
επιστήµ ης, της έρ ευνας, της τεχνι κής και της τεχνο λογίας για ν’
αναδειχθεί, έσ τω και σε πρώτο επίπεδ ο, η ανάγκη της δι επιστηµονι κής
και ολι στι κής αντι µετώπι σης των προ βληµά των της ανάπτυξ ης και του
περιβάλλοντος, πο υ δεν α φορο ύν ο ύτε το περιβά λλον µόνον και τους
φυσιολά τρες, ούτε την ανάπτυξ η µόνο και τις όπ οιες δυσµεν είς
επιπτώσ εις

των

δράσεων

ό σων

την

επιδιώ κο υν

ξεχνών τας

το

περιβάλλον.
Στη συν έχεια, θα καλείται ο κάθε έν ας από εµάς να απαντά στα
έξι ερωτήµατα, πο υ έχο υµ ε διατυπώσ ει, ή και σ ε άλλα, που ο καθ ένας
από

εµάς

θεωρεί

ότι

µπορεί

να

συνεισ φέρ ει,

π ροσθέτοντας

τροποποιών τας κ.λπ. τα αρχικά που εί ναι τα εξ ής:
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Ερώτηµα 1 ο

Τι είναι ανάπτυξ η για σας; Π ως θα την ορ ίζατε; Ποιες είναι οι
διαστάσ εις της; Πο ιο περιεχ όµενο θα της αποδίδατε; Και γιατί;
Ερώτηµα 2 ο
Πότε µια χώρα κα τά τη γνώµ η σας µπορεί να θεωρηθ εί αναπτυγµ ένη
και γιατί; Π οια είν αι η σχ έσ η της πολιτικής µ ε την ανάπτυξ η;
Μπορεί να υπάρξει ανάπτυξ η σ τον π λανήτη µας ό ταν π.χ. το 2 0% του
πληθυσµο ύ καρπο ύται το 86% του πα γκόσµιο υ πλούτο υ;
Ερώτηµα 3 ο
Σε ποιο υς ανήκουν και πως κα τανέµονται οι αρµοδ ι ότητες και οι
ευθ ύνες δ ιατύπω σ ης αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών πολιτι κών και
σχετικών αποφάσεων; Και γιατί;
Ερώτηµα 4 α
Κάτω από ποιες π ροϋποθέσεις είναι δυνατόν, αναπτυξιακές δρά σεις
των µ ηχανικών ( µελέτες, κα τασκευές έργων, βι οµηχανία, γεωργία
κ.λ.π. ανθρωπογεν είς παρεµβάσεις), να σέβονται το "ό λο" περιβάλλον
φυσικό , κο ινωνι κό και πολι τισµι κό;
Ερώτηµα 4 β
Ποιος κα τά τη γν ώ µη σας µπορεί να είναι ο ρόλος των Πανεπιστηµίων
και Πο λυτεχν είων για ουσια στι κή συµβο λή των αποφοίτων το υς σ το
δρόµο

για

πολιτι σµική

την
και

ολοκληρωµ ένη

(ο ικονοµι κή,

τεχνι κή/ τεχνολο γική)

κοιν ω νική,

ανάπτυξ η

µε

πο λιτι κή,

ταυτόχρον η

προστασία του π ερ ιβάλλον τος;
Ερώτηµα 5 ο
Έχει όρια και ποι ότητες η ανάπτυξ η και ποια είναι αυτά; Ποι ος τα
ορίζει; Ποια είναι η ευθ ύν η των επισ τηµόν ων, των µ ηχ ανικών και των
πολιτών γενι κό τερ α; Υπάρχει η διάσ ταση της ηθι κής σ την αναπτυξιακή
διαδικασία;
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Ερώτηµα 6 ο

Γιατί θα προκρ ίν ατε ενδ εχοµ ένως, την ανάγκη διεπι στηµονι κής και
ολισ τι κής

θ εώρ ησης,

προσ έγγισ ης,

έρευνας,

ανάλυσ ης

και

αντιµετώπισ ης τω ν αναπτυξιακών και περιβαλλοντι κώ ν θεµάτων και
προβληµά των; Πο ι α άλλη µ εθοδο λογ ία θα θεωρούσα τε ενδεχοµ ένως
καλύτερη και γιατί ;

Όσοι από σας επιθυµεί τε, σας παρακαλούµ ε να ετοιµάσ ετε
γραπτές παρεµβάσ εις, διάρ κειας δ ύο λεπ τών πο υ θα τι ς διαβάζετε για
λόγους οι κονοµίας χρόνου, όταν ολο κληρώνον ται όλες οι απαντήσεις
των µ ελών το υ σ τρ ογγυλο ύ τραπεζιού.
Μπορείτε, είτε να απαντάτε σ’ ένα α πό τα 6 ερωτήµα τα, που σας
ενδιαφέρει ιδιαίτερα, που ξέρ ετε καλύτερα τα σχετικά µ’ αυτό, και/ ή
να συµ φων είτε, ή να διαφων εί τε τεκµηρ ιωµένα µε τι ς απόψεις των
µελών το υ στρ ογγυλο ύ τραπεζιο ύ, ή ακόµ η και να δια τυπών ετε µ ετά
απ’ όλες τις απαντήσεις, την κατά τη γνώ µη σας βέλτισ τη σύνθ εσ η
απόψεων για το κάθε ερώ τηµα.
Έτσι λέµε να γίν ει αυτή η συζ ήτηση, γιατί συν ηθέσ τατα σ τις
συζ ητήσ εις σ τρογγ υλο ύ τραπεζιού λέει ο κάθ ε ένας µας το µακρ ύ το υ
και το κον τό του και καµία σύνθ εσ η δεν µπορεί να προ κύψ ει.
Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσ ω, ξ εκιν ώντας από το δάσκαλό
µας, -δεν ξέρο υν ό τι εί σαι µεγαλύτερ ος και ότι σ ε θεωρ ούµε καλύτερό
µας- τον Καθηγητή Θεοδ όσ η Τάσιο, να κάνει την αρχ ική γ ενική το υ
τοποθέτηση.

Θ’

ακο λουθ ήσο υν

µετά

οι

Καθ ηγητές

Κω στής

Καγκαράκης και Γιάννης Μι σιρλής, ο ∆ρ. Μιχάλης Μ οδινός και στο
τέλος ο υποφαινόµ ενος. Κ ύριε συνάδ ελφε έχετε το λόγο .

5η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ & ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 5 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ∆ΙΑΛΕΚΤΙΚΕΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ & ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ

7

HELECO ’05 – ΤΕ Ε
Θεοδόσ ης Τάσ ιος:

... Πώς µπορο ύµ ε να κατανο ήσο υµ ε κα λύτερα την περιπλοκή το υ
πράγµατος, περιβάλλον και ανάπτυξη, και αν την κα τανοήσο υµ ε, πώς
µπορούµε να συµ β άλλο υµε στη β ελτί ωση των συµπεριφορών.
Λόγου χάριν αν ο κύρι ος Σ υνάδελφο ς όπου µιλο ύσαµε µαζί την
περασµέν η ώρα είναι παρών, θα του έλεγα πως η συµπερ ιφορά
απέναντι ενός γίγαντος της γλυπ τικής, που είναι µία ανεµογενν ήτρια,
ενδέχ εται

να

µην

είναι

αντιφατι κή

προς

την

αισθητική

το υ

περιβάλλοντος.
Αυτός λοιπόν είν αι ο σκοπός της δικής µο υ ει σαγωγής. Θα
ξεκινήσω από τον ορισµό το υ Αρι στο τέλους περί ευδαιµ ονίας. Θεωρεί,
αντιφαρισαϊ κό τατα ,

ότι

σ κοπός

του

ανθρώπο υ

εί ναι

να

είναι

ευτυχ ισµ ένος . όλα τα υπόλοιπα είναι µπούρδες. Έστω και αν 40
θεολόγοι , ή 45 δι κτάτορες, ή 45 οι κολόγ οι σο υ λέν ε τι πρέπει να
θέλεις, η ευδαιµονί α είναι εκείνο στο οποίο σκοπεί ο άνθ ρωπος.
Ευδαιµονία θα ’πεί ικανοποίησ η των αναγκών που νοιώθει ο
άνθρωπος. Οι ανάγκες όµως ξέρο υµ ε πως είναι α)οικονο µικές β εβαίως,
αλλά και β)κο ινων ικές, - µέσ ω της έν νοιας της δ ιαπροσ ωπικής σχέσ ης
(∆εν µπορ είς να ζ ήσ εις χωρίς τον δ ιπλανό σο υ), γ)περιβαλλον τι κές,
διότι το ακο ύσαµε και το ζούµ ε, πόσ ο το περιβάλλον είναι δεµένο µ ε
την ύπαρξη µας, και βεβαίως δ)πολιτισµικές.
Αυτές οι ανάγκες είναι εξαιρετι κά αλληλοεξαρτώµ ενες, όπως µας
λέει και ο συν τονι στής µας, και µερι κές απ’ αυτές είνα ι αντιφατι κές.
Όντως, και η αισ θητι κή της γενν ήτριας, που τον ενο χλεί λέει τον
λουόµενο, είναι αν τιφα τική µ ε το γ εγ ονός ότι τρώ ει σ τη µάπα όλη τη
ρύπανση από την π ετρ ελαϊ κή ενέργ εια του Κερα τσινίο υ.
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Τώρα,

µας

χρειάζεται

ο

καθένας

να

έχει,

ένα

κατάλληλο

ανάµειγµα προσωπ ικό, (πώς να το ’πώ, µενο ύ): ποι ες α νάγκες απ’ όλες
αυτές θα υπηρετήσει πι ο πολύ, ποι ές λίγο. Α υτό εξα ρτάται από την
ιστορι κή συγ κυρ ία, από την πολιτισ µική του θέση, από τη µόρφωσ η
του. Είναι ό µως α νόητον, (δ ηλαδ ή δ εν νοείται) να θ εω ρήσω ότι είναι
δυνατό να µι λήσω για κάθε µία απ’ αυτές τις ανάγκες χ ωριστά.
Όλες οι ανάγκες α υτές είναι µ εταξ ύ τους αλληλο εξαρτώ µενες και
γι’ αυτό όσα ακο ύσ τηκαν στην προ ηγούµ εν η συν εδρί αση, είναι ένα
καλό προο ίµιο, γι’ αυτά πο υ λέγοντα ι τώρα. ∆ηλαδ ή, δ εν νοεί ται µία
ανάπτυξη

οι κονο µική,

σταθερό τητας.

χωρίς

Π ροφανώς:

το ν

µία

παράγοντα

οι κονοµι κή

της

κοινων ικής

σ ταθερ ότητα

που

θα

προκαλο ύσ ε φτώχ εια θα ήταν τερατοα νάπτυξ η.
Εποµένως πρέπει να υπάρχει και κοινωνική σταθ ερό τητα. Εξ
άλλο υ, µία κο ινων ική σταθερότητα η οποία θα αδιαφορούσ ε για την
παράδοση τελείως, θα σκόνταφτε σ την ικανοποί ησ η των αναγκών των
συµπο λιτών µας: ο καθένας θέλει και το τσάµι κο το υ, β ρε αδελφέ, δεν
µπορεί να ζήσει µό νο µε rock and roll .
Εποµένως κι αυτό θα µπεί µέσα σ το παιχνίδι. Ε! εντάξει, άµα
συµ φωνο ύµε ότι ό λα θα µπουν στο π αιχνίδι, τό τε συνάδελφοι, έχο υµε
να κάνουµ ε µ’ α υτό που ον οµάζο υµε τετραδιάσ τατη σ ταθερό τητα,
διότι α λλι ώτι κα µ πορεί να φτάσο υµ ε σ τις εξής ακρό τητες,

τι οποί ες

επαναλαµβάνω:
Ένας
οικονοµι κή

φανατικός

περιβαλλοντι σµός

καθυσ τέρ ησ η,

ή

σε

µί α

µπορεί

κοινωνική

να

οδηγήσει

αδικία,

γιατί

σε
οι

φτωχ ότεροι π ληρ ώ νουν την υπόθεση. Ύσ τερα, εάν θέλεις µία τυφλή
µεγεθυν σιακή

ανάπτυξ η,

τότε

κατασ τρέφεις

το

περιβάλλον,

δηµιο υργείς ασ χήµ ια και εν πο λλοίς, ανεργία.
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Αν πάλι λες " όχι ο πολι τισ µός πρ ώτος", αυτό σ ηµ αίνει ό τι
ενδέχ εται να κατεβάσει στεγανά, σα ν εκείνο τον Υπουργό προ ολίγων
ετών που µας έλεγ ε «Ζ ήτω τα απαράγραπτα δικαιώµατα της Ε ΡΤ, κάτω
η ξ ένη τηλεόρασ η» κατα λάβατε; Όλα αυτά ήταν φοβερή αποµόνωσ η
και ένας προσ τατευτι σµός απαράδεκτος.
Γι’ αυτό λέµ ε ό τι είναι τετραπλή η δ ιάστασ η της σ ταθερότητας,
είναι τετραπλή η δ ιάστασ η της ανάπτυξ ης. Μόνον αν το δεχτο ύµε α υτό
είναι δυνατόν να καταλάβουµ ε και το υς µηχανισ µούς και τους τρόπους
µε

τους

οποίους

µπορούµ ε

να

κατασ τήσουµε

τις

µάζες

φί λο-

περιβαλλοντι κό τερ ες.
Τελευταίο συµπέρ ασµα: Κάθε φορά που θα παρουσιάζ εται, κύρι ε
Πρόεδρ ε, οποιαδήποτε περιβα λλον τι κή πρό ταση και δ εν συν οδεύεται
από τις οικονοµι κές επιπτώ σεις, από τις κοιν ωνικές επιπτώσεις, από
τις πολι τισµ ικές επ ιπτώσ εις θα κείται εκτός διαλόγ ου. Σα ς ευχαρι στώ .
Συντον ιστής:
Ο συνάδ ελφος Κω στής Καγκαράκης.
Καθηγητής Κωστ ής Καγκαρ άκης:
Σ’ αυτή την πρώτη φάσ η, την εισαγ ωγική, αναγκαστι κά θα κινηθώ κι
εγώ στο πλαίσιο που καθόρισ ε ο καθηγητής Τάσιος, αλλά θα βάλω
έναν παράγοντα δυσκο λίας παραπέρα.
∆ηλαδή, σ’ αυτό το σύστηµα, σ’ αυτό το σύνο λο που το
χαρακτηρίσατε περίπλοκο, και είναι πολύ ωραία λέξ η, είχε δώσ ε µία
διέξοδο,

µία

πρ οσπάθεια

διεξόδο υ

ο

συνάδ ελφος

Ρόκος

στην

προηγούµ εν η συν εδρίαση, µι λώντας για την ποιοτι κή ανάπτυξη, πο υ
θα µας οδηγούσε εκεί όπο υ ό λοι διαι σθανόµαστε ότι πρέπει να πάµε.
Αλλά α υτό το «δια ισθανόµαστε», πο υ αναφέρατε προηγ ουµέν ως,
έχει µεγάλο βάρος , συνάδ ελφε Τάσι ε, γιατί σας θυµίζ ω τι πάει να πει
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ποιότητα.

Ποιό τητα,

όπως

θέλο υµ ε

να

το

αντιλαµ βανόµαστε

οι

περισσό τερ οι, είν αι ο βαθµός της ανταπόκρι σης σ ε καθορισµ ένες
απαιτήσεις, αλλά ό χι µόνο. Είναι και της ανταπό κρισ ης σε προσδ οκί ες.
∆ηλαδή, σε µ η διατυπωµ ένες, ή ακόµ η και µη διατυπώσιµ ες
απαιτήσεις.
Θέλω

να

πω

λο ιπόν

ότι

ό ταν

έχουµε

µπροσ τά

µας

ένα

απροσδιόρισ το στόχο, διότι δεν ξ έρουµ ε πού θέλο υµε να πάµε,
πιστεύω ό τι δεν µ πορούµε να προδι αγράψουµε την πο ρεία. Εποµένως,
τι κάνο υµ ε;
Το τι να κάνουµ ε θα προκύψει, ίσ ως, από προτά σει ς που θα
ακουστο ύν ελπίζω στη συν έχ εια, αλλά είµαι σίγουρος γ ια το τι δεν θα
πρέπει να κάνο υµε: Να µη προ καλο ύµε µη ανασ τρ έψιµες κατασ τροφές.
∆ηλαδή, σ’ α υτή την π εριπλο κό τητα, η όποια πορ εία, η οποία
συγ κεκριµέν η ανάπτυξ η, αν είναι ο ικονοµι κή ή ό, τι άλλο, να µην
προκαλέσει µια µ η αναστρ έψιµη καταστρο φι κή επίδρ αση σ ε κάποιο
άλλο χ ώρο της ανάπτυξ ης, όπως την π ολιτισµι κή ή την κοινωνική, ή σε
κάποιο άλλο το µέα του ανθρωπογενο ύς ή το υ φυσικού π εριβάλλον τος.
Αυτό θα έλεγα ό τι θα πρέπ ει να είναι, για µ ένα, η πρώ τη
προσοχή πο υ θα πρέπει να δώ σουµ ε. Ευχαρισ τώ.
Συντον ιστής:
Ο συνάδ ελφος Γιάννης Μι σιρλής.
Καθηγητής Γ ιάνν ης Μισ ιρλής:
Αγαπητοί φίλες κα ι φίλοι, θα ξεκιν ήσ ω µ’ ένα κατ’ ευθ είαν ερώτηµα.
Είναι δυνατόν ακό µα και υπό τις ευν οϊκό τερ ες συνθήκες, σ’ έν α
καπιταλι στι κό σύσ τηµα, ειδι κά στη σηµ εριν ή άγρια ν εοφι λελεύθερ η
κυριαρχ ία το υ, να υπάρξει ανάπτυξ η για όλο υς σ’ ένα περιβάλλον µε
τα πολυπόθητα χαρακτηρισ τι κά, όπως οι κάποτε, παλιά, 4 εποχές του
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χρόνου, ο καθαρός αέρας και το άφθονο καθαρό νερό, η εξάλειψ η της
φτώχ ειας, της παιδικής θνησιµό τητας, των πολέµων και των συνεπει ών
τους; Κατηγορηµα τικά, προ σωπικά, α παντώ όχι.
Μπορεί η αλληλεπίδραση συνο λικής ανάπτυξης, δ ηλαδ ή µ ε
όρους, να θυµ ηθούµε το 178 9, ισό τητας, αδελφοσύν ης και ελευθερίας,
να

εξασφαλισ τεί

σ’

ένα

άλλο

αντι καπιταλιστικό

και

κοινωνι κοοι κονοµ ι κό σύστηµα, α υτή η συσχέτισ η ανάπτυξης και
υγιούς π εριβάλλον τος;

Ει κάζω ό τι είναι η µόνη δ ιέξοδος για την

επιβίωσ η της ανθρ ωπότητας και το υ πλανήτη συνο λικά.
Οι

όποιες,

λοιπ όν,

θεωρ ήσ εις

γ ια

την

αντιµ ετώ πιση

των

σηµ ερινών και στο άµεσο µέλλον σ χετι κών προβ ληµά των, έχ ουν την
αξία τους, προσ φέρουν σ την ανθρωπ ότητα, στο σύν ολο της και σ τον
πλανήτη µας, αν συν εισ φέρο υν, αν οδηγο ύν, αν προβ ληµα τίζουν για
την

αναγκαιό τητα

συσ τήµατος

και

χαρακτηρισ τικά.

του

το

τέλο υς

κτίσιµ ο

Πολύ

της

ενός

δύσκο λη

ιστορίας
άλλου

µε

δουλειά,

του
τα

καπιταλισ τικο ύ
προαναφερθέντα

στους

σηµ ερινο ύς

δυσ κολότατους χρ όνους.
Αν η συνολική π ροσέγγισ η, συζήτησ η για την παιδεία, που
ακούγ εται αυτές τι ς µέρες µας στο Συνέδρι ο µας, την περιβαλλοντική
εκπαίδευσ η,

τα

προσέγγισ η του

προγράµµατα

σπουδών,

αν

η

συνολι κή

αυτή

εκπαιδευτικο ύ συσ τήµα τος προσανατολιζόταν στην

προσπάθεια για διαµόρφω ση ολο κληρ ωµένων προσ ωπικοτήτων µ ε
έµφασ η σε σ ηµα ντικά ουµανιστι κά ιδανικά, στην

εµπέδωσ η της

επιστηµονι κής µεθόδου δι ερεύν ησ ης και απόκτησης γνώσεων, σ τη
διαλεκτι κή σύνδεσ η της γ ενι κής παιδ είας µε την εξειδι κευµέν η κλίσ η
του καθένα µας, η περιβαλλοντι κή συνιστώ σα θα ήταν «εκ των ων ο υκ
άνευ».
5η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ & ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 5 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ∆ΙΑΛΕΚΤΙΚΕΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ & ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ

12

HELECO ’05 – ΤΕ Ε

Βέβαια, τέτοια προσέγγισ η µόν ο σ ε ευχ ολόγια και δι ακηρ ύξ εις
Υπουργεί ων, λευκών βίβλων κλπ, µπορεί κανείς να αναζητήσει. Η
διαµόρφω ση
σύσ τηµα

ολο κληρωµ ένων

είναι

α δύνατη,

θα

προ σωπικο τήτων
ισοδ υναµούσε

από
µε

το

υπάρχον

αυτοκτονία

του

συσ τήµατος.
Ένα

παράδειγµα,

όπως

µας

ζήτησ ε

ο

Πρό εδρος

µας

να

διατυπώ σουµ ε σ την αρχή, θα έλεγα το εξ ής. Τελευταία όλο και
περισσό τερ ο γινό µαστε µάρ τυρ ες, αλλά και αρκετοί επιστήµον ες
ασχολο ύνται µε τις λεγόµεν ες ξαφν ικές κλιµατικές αλλαγές και το
θέµα αντιµετωπίζεται φαινοµ ενολο γικά, δηλαδ ή ως µη εξηγ ήσ ιµο
ακόµη.
Μια παρατήρηση, µιας και η λέξη δι αλεκτι κή υπάρχει στο τίτλο
του τραπεζιο ύ µας , θα έλεγα ό τι ο ι νόµοι της δια λεκτικής βο ηθο ύν
κάπως την προσέγγ ιση της κατανό ησ ης αυτών των φαινο µένων.
Ουσια στι κά µιλάµ ε για µετατροπ ή της ποσότητας σ ε ποιότητα.
Είναι σαν το φαινόµενο το υ βρασµο ύ, ξέρ ετε όλοι το νεράκι που το υ
δίνουµ ε θερµό τητα µέχρι τους 1 0 0 βαθµούς οπο τε και ξαφνι κα
αλλάζει ποιό τητα, δηλαδ ή από υγρό ν α γίνεται ατµός.
Ο βιασµός του π εριβάλλοντος ειδι κά τα τελευταία χρόνια σε
πολλά επίπεδα και σε πολλές κα τευθ ύνσ εις, έχ ει τέτοια συσ σώρ ευση,
που είναι πιθανό να έχουµ ε φτάσει σ τα όρια µι ας επικείµ ενης
ποιοτικής µ εταβολής µε απρόβλεπτες κατασ τρο φικές γ ια την ύπαρξ η
της ζω ής , όπως τη ξέρο υµε, συνέπει ες.
Εποµένως πρέπ ει ν α δούµ ε πολυποί κι λα, µε πολλές παρ αµέτρο υς,
από πολλές οπ τικές γωνίες τι µπορεί να γίνει σ ήµερα, αλλά µε τέτοιο
τρόπο, που να αλλαχθούν άρδην, εκείνες οι συνθήκες, γ ια να µπορέσει
κάποτε η επόµεν η, µεθ επόµεν η και βάλε γ ενιά να συζ ητήσ ει, αν
5η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ & ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 5 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ∆ΙΑΛΕΚΤΙΚΕΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ & ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ

13

HELECO ’05 – ΤΕ Ε

υπάρχει µ έχρι τό τε, για τη βιω σιµό τητα της ανθρωπό τητας και το υ
πλανήτη. Ε υχαρισ τώ.
Συντον ιστής:
Ο συνάδ ελφος Μιχ άλης Μοδ ινός.
∆ρ. Μιχάλης Μο δινός:
Σε τρία λεπ τά λοιπ όν. Αξιωµατικά,

ας

επιχειρ ήσ ω

κι

εγ ώ

µερι κές

πρώτες προσ εγγίσ εις στο ζ ήτηµα.
Θα συµφων ήσ ω, δ εν θα µπορο ύσα και να µη συµφων ώ, µε την
Αριστοτελι κή προσέγγισ η στην ανθρώπινη ύπαρξη. Πράγµατι, κι εγώ
πιστεύω ό τι βασι κός στόχος ό λων εί ναι η ευτυχία, αλλά βέβαια µέσω
της κοιν ωνίας-όχι σε α τοµι κό επίπεδ ο- και υποθ έτω ό τι έτσι το ορίζει
και ο Αρι στο τέλης.
Να προσθέσω ότι πιθανότατα έχο υµε ως εί δος ένα δεύτερο
στόχο, πο υ δεν εί ναι λογικά επεξ ερ γασµένος και που είναι ο στόχ ος
της

επιβίω σης.

Σ’

αυτό

το

επίπεδο,

πιθα νόν,

να

µην

διαφοροποιο ύµασ τε απ’ όλα τα άλλα όντα και ο ενστικτώδ ης αυτός
στόχος, η επιδίωξ η αυτο ύ του στόχο υ, ενδεχ οµένως απο κτά δραµατι κή
επικαιρό τητα λόγ ω το υ οι κολογικο ύ ζ ητήµατος. Άρα, ίσ ως δίπλα σ την
ευτυχ ία θα έπρεπε να βάλουµε και το ζήτηµα της επιβίωσης. ∆εν
ξέρο υµε για τί θέλο υµε να επιβ ιώσο υµ ε ως είδ ος, αλλά π άντως θέλουµ ε
να επιβιώσο υµ ε ως είδος.
Ζήτηµα

δεύτερον,

η

σχέση

π εριβ άλλον τος

και

αν άπτυξ ης:

υπήρξ ε, είναι και ενδεχοµ ένως θα εί ναι αντιθετι κή. Γεγονός είναι ό τι
σε επίπεδο άσκησ ης πολιτι κής επιχ ειρήθηκε τα τελευταία χρόνια να
παντρευτο ύν οι δύο έννοι ες, η προ στασία το υ περιβ άλλον τος και η
διατήρ ησ η της ανάπτυξ ης. Προ ϊόν του γάµο υ αυτο ύ υπήρξε η έννοια
της βι ώσιµ ης ή αειφόρο υ ανάπτυξ ης, {Sustai nable Develop me nt,}
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αξιοβίω τη θα µας την πει αργότερα, ί σως, ο ∆ηµ ήτρ ης ο Ρόκος. Ο όρος
είναι προϊόν ενός γάµου, που ενδ έχεται να είναι ευτυχ ής ή δ υστυχ ής,
όπως όλοι ο ι γάµοι - θα το συζητήσο υµε και στη συνέχει α.
Σηµεί ο τρίτο : το οικολογι κό κίν ηµα δοµήθηκε εδώ και 300
χρόνια πάνω σε µία ριζική κρ ιτι κή της ανάπτυξης. Προσέξτε, της
ανάπτυξης

ν έτα-

σκέτα,

ωραιοποιητικά

στοιχεία.

σοσιαλισ τικό

κίν ηµα

χωρίς

Όπως

άλλο υς

ακριβώς

δοµήθ ηκαν

το

προσ διορισµο ύς
εργατι κό

ιστορι κά

ως

κίν ηµα,

κριτι κή

ή
το
το υ

καπιταλι σµού, κατά αντίστοιχο τρ όπο και µέσω µίας εννοιολογικής
διολίσθ ησ ης,

το

οικολογικό

κίν ηµα

δοµήθ ηκε

ως

κριτι κή

της

ανάπτυξης.
Βεβαίως, σ τις µέρ ες µας, µε την υιο θέτησ η το υ όρου « Βιώσιµ η
Ανάπτυξ η», µε την επιδίωξη της ανάπτυξ ης του Τρί το υ Κόσµο υ ώσ τε
να αντιµετωπισθ εί η φτώχεια και ο ύτω καθ εξής, µεγ άλο µέρ ος το υ
οικο λογικού κινήµ ατος δεν απαρνείται αυτόν τον όρο . Εντούτοις, η
αξιωµατι κή παραδοχή και αρχι κή δό µησ η το υ ήταν πάν ω σ την κρ ιτι κή
της αναπτυξιακής διαδικασίας.
Η ανάπτυξ η θεωρ ήθηκε από το οι κολογικό κίν ηµα ως ταυτό σηµ η
µε τη µεγέθ υνσ η, το λέω αυτό για να µην έχο υµε παρεξηγ ήσ εις. ∆εν
λέω ό τι αυτό είνα ι καλό ή κακό , ή επιστηµονι κά παραδεκτό ή όχι,
αλλά

η ανάπτυξ η νοήθηκε µετά το ν Β΄ Παγκόσµ ιο Πόλεµο ως µία,

καθολι κή, παγκο σµ ιοποιηµ ένη, γενι κώ ς παραδεκτή και ευλογηµ ένη απ’
όλο υς, καθο λική δι αδικασία.
Γι’ α υτό το λόγο και µε τα αδιέξ οδα τα οποία συσ σώρ ευσ ε σ τον
δυτι κό

καπιτα λισ τικό

τρ όπο

παραγωγής

και

σ το ν

ανατολι κό-

σοσιαλισ τικό , θεω ρήθηκε ως µία ενι αία διαδικασία, που αγκάλιαζε τον
πλανήτη.

Γι’

αυτό,

το

ο ικο λογι κό

κίν ηµα

την

κριτικάρι σε
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ολοκλήρο υ.

Επαναλαµβάνω,

υπήρξαν

συµβιβασµ οί,

υπήρξαν

αποκλίσ εις, υπήρ ξ αν κι ά λλες προ σεγγίσ εις, α υτή π άντως ήταν η
κεν τρική παραδοχή.
Ανέφερα ήδ η τρία σηµ εία, και δεν θ α πω το τέταρτο, θα το φυλάξ ω
για αργότερα. ∆εν θα συµφωνήσω ό µως µε µία δια τύπωση, µε την
οποία φαντάζοµαι και ο ίδιος ο κύρι ος Τάσιος δεν θα συµ φων ήσ ει µε
τον εα υτό το υ σ ε λίγο ( το λέω έτσ ι γι να ζωντα νέψουµ ε), ό τι
οποιαδήποτε περι βαλλον τική πρότα ση προϋποθ έτει ο ικονοµι κή και
κοινωνι κή δικαί ωσ η, το είπατε, αξιο λόγησ η, µ ελέτη.
Απ’ τη µ εριά µο υ θα ισχυρ ισθώ το ακριβ ώς αντίσ τροφο ,ότι
δηλαδ ή οποιαδήπο τε επενδ υτική επιλογή
µία

περιβαλλοντι κή

αξ ιολόγ ησ η

στις µέρ ες µας απαιτεί και

προκειµ ένο υ

να

βιωσιµό τητα της, µε όρους οι οποίο ι ενσωµατώνουν
µέριµνα

και

ευαισθ ησ ία.

∆ηλαδή,

µέσ ω

αποδείξει

τη

την κο ινωνι κή

διαδ ικασιών,

πο υ

εσω τερι κεύο υν τις εξω τερι κό τητες, τις εξωτερι κές επιπτώσ εις της
αναπτυξιακής διαδ ικασίας. Ε υχαρισ τώ.
∆ηµήτρ ης Ρόκος:
Και εγώ δύο λόγι α τώρα, για την πρώτη µου τοποθέτησ η πάνω στις
διαλεκτι κές

σ χέσ εις

και

αλληλεπι δράσεις

της

Ανάπτυξ ης

µε

το

Περιβάλλον, µέσα από τρία απλά παραδείγµατα απ’ την καθηµ εριν ή
ζωή.
Είδα

προχθές

στη

τηλεόρασ η,

την

ώρα

του

χιον ιά,

έναν

κτηνοτρόφο σ τα ο ρεινά της Ηπεί ρου να λέει ό τι πέρ υσ ι πούλησ ε σ τον
έµπορο το κατσ ίκι 0,30 το υ ευρώ το κιλό, ενώ στην αγορά βέβαια
όπως θα ξέρετε η τιµή του φθάνει τα 13 ευρώ το κιλό.
Τον ρω τάει ο ρ επ όρτερ, "πως το δεχθήκα τε αυτό εσ εί ς", "τι να
κάνω", απαντάει ο κτην οτρό φος "εδώ που είµαι;" " Ο έµπορος, του
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χρόνου, µπορεί να µου πει 0,20 και αν θέλεις". Να ’ρθ ώ κι εγώ σ την
πρωτεύο υσα; ∆ηλαδή, να εγκα ταλείψω και εγ ώ το χωριό και τη
δουλειά µο υ; Μ’ α υτά θα ζήσω, ό σο και όπως θα ζήσ ω, εδώ".
∆εύτερο

παράδειγ µα:

κατέβαινα,

µια

φορά

όταν

πιο

νέος

µπορούσα και π ερ πατούσα πιο εύκο λα, το µονοπάτι δίπλα απ’ τον
οδοντω τό σιδ ηρόδ ροµο στα Καλάβρ υτα, σ το Βουραϊ κό , και όταν µου
είχε βγ ει η γλώσσ α έξω µετά από πολλά χι λιόµετρα περπάτηµα, λέω
στη διπλανή µ ου περιπατήτρια, που ήταν συνάδελφος βιολόγος, ενώ
έβλεπα µέσα από τα συρµατοπ λέγµα τα των πορτοκα λεώνων κάτω απ’
τα δέντρα χιλιάδ ες πορτοκάλια πεσ µένα και αφηµ ένα. "Ε ρε και να
είχαµε ένα πορτο κάλι."
Μία κυρία, που εί χε βγάλει έξω το σκυλί της, µο υ λέει, "θέλετε
πορτοκά λι; Μπείτε µέσα και πάρτε όσ α θέλετε, δι κά µ ου είναι." Ρω τάω
"Γιατί δ εν τα µαζεύετε;" "Κοι τάξτε, απαντάει η κυρία, για να τα
µαζέψουµε πρ έπει να πληρώσ ουµ ε το ν Αλβανό περίπο υ 30 δραχµές το
κιλό , η τιµ ή που δίνει ο έµπορος είν αι 20 δραχµές το κιλό. ∆εν αξίζει
λοιπόν και έτσι πρ οτιµο ύµε να τα αφήσο υµε να σαπίσο υν."
Τώρα, το πως αυτά διαλεκτικά συνδ έονται µ ε τις τι µές και τις
αξίες, µε τα µοντέλα παραγωγής, διανοµής και κα τανάλωσ ης, µε την
αστυφι λία και µε τη µετανάσ τευσ η, µ ε την συνεχιζόµεν η µε εντατι κο ύς
ρυθµο ύς εγ κατάλει ψη της υπαίθρου α πό τους νέο υς και τις νέες, µ ε την
εκχ έρσω σ η των δα σών και την υποβάθµιση της ποιότητας ζωής και το υ
περιβάλλοντος

σ το

πλαίσιο

µ ιας

πολιτι κής

αν άπτυξ ης

που

επαγγέλλεται τη " βιωσιµό τητα", την "αειφορία" και το ν "σεβασµό στο
περιβάλλον" µπορεί εύκο λα να το καταλάβει ο καθ’ ένας µας.
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∆εύτερο παράδειγ µα: Μπαρόζο, παλαιός αριστερισ τής, σήµ ερα
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένω σης και η Απόφασ η της ∆ιάσκεψης
Κορυφής της Ε.Ε. της Λισ σαβόνας το 2000.
"Η Ευρώπ η στο π λαίσιο της κυρίαρ χης ιδεο λογίας της για την
"Βιώσ ιµη"

ή

" Αειφόρο"

Ανάπτυξ η

θα

πρέπει

να

γίνει

η

ανταγωνιστι κό τερ η δύναµη µ έχρι το 2010, µ ε παράλληλη, όµ ως,
κοινωνι κή συνοχ ή. "
Με δεδοµένο ότι πυρήνας της φερόµενης ως "βι ώ σιµης" ή
"αειφόρ ου"

αν άπτυξ ης

είναι

η

ανταγων ιστι κό τητα,

η

επιχειρ ηµατι κό τητα, η καινο τοµία και οι ευέλι κτες µο ρφές εργασίας,
θα ήθελα να προβ ληµα τισθο ύµε αν η ανταγωνι στι κό τητα έχ ει τελι κά
και πόσ η σχ έσ η µε τη β ιωσι µότητα κα ι την κοιν ωνική συνοχή.
Και

αναρωτι έµαι.

Μία

επιχεί ρησ η

γίν εται

βιώσιµ η,

ανταγωνιστι κά, ό ταν µπορεί να κάν ει καλή δο υλειά και να πουλάει
φθηνό τερα. Όταν όµως η κερδο φορί α µιας βιώ σιµ ης επιχείρησης την
επόµεν η χρον ιά προσδοκά ται από τους δι εθνείς ιδιω τικο ύς φορ είς
αξιολόγ ησ ης να είναι 3% µικρότερη από την περσινή του αντίσ τοιχο υ
τετραµήνο υ,

τό τε

βλέπουµ ε

και

διαβάζουµε

απολύσεις

13. 000

επιστηµόνων µε δι δακτορι κά και πτυχία, και άλλων ερ γαζοµένων της
µε πολύτιµ η εµπει ρία.
Και αυτό βέβαια γι’ αυτο ύς δεν συνι στά ούτε βιω σιµό τητα ούτε
κοινωνι κή συνοχ ή. Τα ίδια βέβαια κα ι χειρό τερα ι σχύουν και για όλες
τις οµόλογ ες επιχ ειρήσεις (αλλά και για το σύνολο του προσωπικού
τους) πο υ δ εν άν τεξαν τον ανταγω νισµό και ήδ η χρ εοκόπ ησαν στο
βωµό της επί τευξ ης της βιω σιµό τητας, της απολύουσ ας σήµερα, για
τον

παραπάνω

λόγο

προσδοκίας

µείωσ ης

της

κερ δοφορίας

επιχείρ ησ ης.
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Σε πολλές από τις εργασίες µου αλλά και στο διαδί κτυο αλλά και
στις καθηµ εριν ές εφηµ ερίδ ες και τα ειδικά περ ιοδικά υπ άρχουν άπειρα
σχετικά

τεκµηρ ι ωµένα

παραδείγ µατα

και

για

τις

συνέπει ες

συγχων εύσεων επι χειρήσεων για να παραµείνουν βι ώσιµ ες κ. λπ.
Άλλο ένα ερ ώτηµα τώρα.
Οι

επενδύσεις

"βιώσιµ ης"

ή

π ου

" αειφόρο υ"

θεωρο ύν ται
ανάπτυξ ης

για

τους

µοχλός

απολογητές
της

της

οικονοµι κής

ανάπτυξης δ ηµιο υργούν νέες θέσει ς εργασίας; Έγιναν νέες θέσεις
εργασίας στην Ελλάδα; Πως βγαίνουν οι βιοµήχανοι και λέν ε κάθε
φορά ακόµ η και σ ε νεο φι λελεύθερ ες παρατάξεις; "Απα ιτο ύµε, ζ ητάµ ε
κίνητρα,

θ έλο υµ ε

φορο λογι κές

απ αλλαγές,

θ έλο υµ ε

µικρό τερους

φόρο υς κ. λπ. γιατί µόνο έτσι θα έχο υµε ανάπτυξ η µε απ ασχόλησ η" και
δεν υπάρχει κανεί ς να το υς πει : "Ε σείς τι έχετε κάν ει γι’ αυτό τον
τόπο" όπως έλεγ ε και κάποιος Κ έννεντυ παλιά. " Τι προσ φέρ ετε
εσείς;" "Επανεπ εν δύσατε τα χρήµατα που κερδί σατε σ τη φο ύσ κα το υ
Χρηµατιστηρίο υ;" Και πόσες θέσεις παρήχθησαν όταν η κερδ οφορία
σας έφθασ ε σ ε ύψ η που ούτε εσείς περιµένατε;"
Όλα αυτά νοµίζω, µας βοηθούν να καταλάβο υµε ό τι τα θέµατα
και τα προβλήµατα Ανάπτυξ ης και Π εριβάλλον τος είναι αντικειµενι κά
πολυδιάσ τατα, πο λύπλοκα και περι πεπλεγµένα και τις διαλεκτι κές
σχέσ εις και αλληλεπιδράσεις το υς θα επιχειρ ήσο υµ ε να διερευν ήσο υµε
προσπαθώντας ν’ απαντήσο υµε στα έξ ι ερω τήµα τα που τέθηκαν.
Λοιπόν, ας ξεκιν ήσο υµε µ ε το π ρώτο ερ ώτηµα. Και τώρα
ξεκινάει και η δ ική σας συµµ ετο χή µ ε τις σ ηµ ει ώσεις που θα
κρατήσ ετε για τις παρεµβάσεις πο υ θα κάνετε σ τη συν έχεια. Τ ι είναι
ανάπτυξη; Για τον κάθε ένα από εµάς και για τον κάθε ένα από εσάς;
Πως θα την ορίζατε; Ποιες είναι οι δ ιαστάσ εις της, ποι ο περιεχόµ ενο
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θα της αποδίδατε και γιατί; ∆εν είν αι αναγκαίο να απαντήσο υµε σ’
όλα, απαντάµε σ’ αυτό, πο υ θεωρούµ ε καίριο .
Το λόγο έχει α υτή τη φορά πρώτος ο συνάδελφος ∆ρ. Μιχά λης
Μοδινός.
Μιχάλης Μο δινός:
Είπα ήδη ότι ως ανάπτυξη κατέληξ ε - ή κατάντησ ε αν θέλετε- να
θεωρεί ται

η

οι κονοµική

µπερδευόµαστε,

είναι

προσδιορίζο υµε

ως

µεγέθ υν ση.

ένας

όρος

εµπερι έχοντα

που

Η

ανάπτυξ η,
παρά

το

κοινωνι κές

ότι
και

για

να

µην

συχνά

τον

πολιτι σµικές

διαστάσ εις, δ εν πα ύει σ ήµερα παρά να αντιπροσωπ εύει τη µεγ έθυν ση
της οικον οµίας. Ο όρος, αν κοιτάξ ετε λ.χ. λεξικά, το υ 17 ο υ – 18 ο υ
αιώνα, σήµαινε κά τι τελείως άλλο σ το παρελθόν, σήµ αινε τη φυσι κή
εξέλιξ η εν ός όντος, την α υτοπραγµάτωσ η του, το ξεδίπλωµα των
ικανοτήτων το υ ..
Κατέληξε, µετά το Β΄ Παγκό σµιο Πό λεµο,

-αφ’ ό του µπορούµε

να µιλάµε για ανάπτυξ η ως καθο λικό πολιτι κό σχ έδιο- να µετράει το
ακαθάριστο εγχώρ ιο προϊόν (ΑΕ Π). Υποτέθ ηκε,

από το υς ∆ι εθνείς

Οργανισµούς και α πό τον Πρόεδρο Τ ρούµαν, που πρωτο χρησιµ οποίησε
τον όρο µεταπο λεµικά, µε το πολι τικό περιεχόµενο π ου το υ δίνεται
σήµ ερα, ό τι είναι µία έννοια καθολι κή, ότι µπορεί να εφαρµο σθεί σ’
όλα τα µ ήκη και πλάτη το υ πλα νήτη, ό τι προ ϋποθέτει µαζικές
επενδύσεις και ό τι όλες οι κοινωνί ες µπορούν , κα τά το φι λελεύθερο
λεξι λόγιο της ν εο κλασι κής οι κονοµ ικής σχο λής,

να απογειωθο ύν,

ώστε να φτάσο υν το επίπεδο ευηµερίας της ∆ύσ ης.
Και στη Σοβιετι κή Ένωση και σ τις χ ώρες οι οποί ες ακολο ύθησαν το
σοσιαλισ τικό υπόδειγµα τα χρόνια εκείνα, µε άλλα µέσα, µε άλλους
ίσως στόχ ους, υπο τέθ ηκε επίσης ότι η ανάπτυξη µπορεί να γίνει κτήµα
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όλων των κοινωνι ών. Βασι κός αγωγ ός αυτής της προσ πάθειας βεβαίως
υπήρξ ε το κρά τος, µε µαζικές επενδ ύσ εις, οι οποί ες αγνόησαν, όπως
και σ τη ∆ύσ η τα φυσικά ό ρια, µε αποτέλεσµα π ολλές από τις
επενδύσεις, πο υ πραγµατοποιήθηκαν στην τό τε Σοβ ιετική Έν ωσ η να
υποχωρ ήσο υν ατά κτως, λόγω των φυσ ικών και άλλων περιβαλλον τι κών
παραµέτρων. Θ υµί ζω την επέκτα ση των τρακτέρ σ τις δ ηµο κρατί ες της
Κεντρι κής Σιβ ηρί ας, που κα τέληξαν στην ίδια α κριβ ώς υποχώρ ησ η,
όπως και στο αµερικανικό

Mi dwes t µε το περίφηµο φαινόµενο το υ

Dust Bow l σ το µεσ οπόλεµο.
Η ανάπτυξη λοιπό ν, είναι µία διαδικασία υποτιθέµεν ης διαρκούς
µεγέθυν σ ης. Yποθ έτει ότι όλες οι κοινωνίες µπορο ύν να ανέβουν τα
ίδια σκαλιά. Οι θεωρίες της ανάπτυξ ης ενός µεγάλο υ θ εωρ ητι κο ύ, το υ
Βλαντιµί ρ

Ροσ τώ φ,

Ρωσι κής

καταγωγής

αλλά

αµερικανο ύ

στο

πολίτευµα, υπέθεσ αν ότι όλες οι κοιν ωνίες ανεβαίνο υν τα ίδια σκαλιά,
τα ίδια εξ ελι κτικά βήµατα, και ότι αυτό µπορο ύν οι υποανάπτυκτες
κοινωνί ες να το π ραγµατώσο υν σε π ολύ µ ικρό τερ ο χρ όνο απ’ ότι οι
κοινωνί ες της ∆ύσ ης, από το τρ οφο συλλεκτι κό στάδι ο, ως το σ τάδιο
της βι οµηχανι κής και µεταβιοµ ηχανι κής κο ινωνίας.
Ως τέτοιο καθο λικό σχέδιο, κιν ητοπο ίησ ε πόρους, την περίφηµ η
∆ιεθν ή Τράπεζα και το υς θεσµο ύς του Bretto n Wo ods, αλλά και
συνο λική αναπτυξι ακή προσπάθεια, η οποία γύρω σ το ’ 70, φάνηκε ότι
άρχισε να λαχανιάζει. Αποδ είχθηκε απλούσ τατα, ό τι η ανάπτυξ η δεν
είναι µία έννοια η οποία µπορεί άκρι τα να εφαρµοσθ εί σ’ όλα τα µ ήκη
και πλάτη του π λανήτη.
Ύστερα από πέντε -έξι δεκαετίες µπορούµε να πούµε ότι η
εφαρµογ ή αυτο ύ του συνο λι κού σχ εδ ίου δ εν πέτυχ ε το υς στόχ ους το υ,
ότι ναι µ εν ο ι κοι νωνίες έφτασαν να εξαρτώνται η µία από την άλλη,
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µε σχ έσ η παραγωγού – πελάτη, αλλά ότι πρώ τον η φτώ χεια οξ ύνθηκε
σε υπέρτατο βαθµό καθώς για πρώτη φορά έχο υµ ε τό σο τροµα κτι κές
ανισότητες στον πλανήτη. και δεύτερον, ότι τα βι οφυσικά όρια της
ανάπτυξης, δηλαδή η οι κο λογική υπο βάθµιση, έχει δεί ξ ει για τα καλά
τα

δόντια

της,

υποβάθµισ η

να

σε

σ ηµ είο

βρίσκον ται

ώ σ τε
σ ήµερα

φτώχ εια
σε

πάρα

και
πολύ

περιβαλλοντι κή
στεν ή

σχ έσ η

αλληλεπίδρασης..
Συντον ιστής:
Ο συνάδ ελφος Γιάννης Μι σιρλής.
Γιάννης Μ ισιρ λής :
Βέβαια δ εν είναι το θέµα µας, αλλά θ α ήταν ενδια φέρον να δούµ ε γιατί
ο τρόπος µε τον οπ οίο προσπάθησ ε να αναπτυχθεί η Σοβι ετι κή Ένωσ η,
οδήγησε σ τα αποτελέσµατα, µερι κά από τα οποία ανέφερ ε ο κύριος
Μοδινός.
Είναι

ενδιαφέρον

ότι

σ’

ένα

άρθρο

το υ

ο

εξαίρετος

οικονοµ ολόγος, π ου πέθανε πέρ σι, ο Paul Sweez y, ο εκδό της το υ
Monthl y Revi ew, σ ’ ένα άρθρο του το 1989 µε τίτλο καπ ιταλι σµός και
περιβάλλον έχ ει µί α ενδιαφέρο υσα υποσηµ είω ση, όπο υ αναφέρεται ότι
στις χώρες του υπαρκτο ύ σο σιαλι σµού, επί σης έγι νε προσπάθεια
εκτατι κής ανάπτυξ ης και θα ήταν εν διαφέρον, λέει ο P aul Swe ez y, τι
θα γινόταν αν δεν υπήρχ ε η πί εσ η το υ εξω τερι κο ύ περιβάλλοντος,
δηλαδ ή των αναπτυγµένων καπι ταλισ τικών χωρ ών, µ ιας που οι στόχ οι
ανάπτυξης ήταν τελείως διαφορ ετι κοί , κατά τον Sw eez y πάλι, από το υς
στόχο υς ανάπτυξ ης των δυτικών κα πιταλισ τι κών χωρ ών. Αλλά αυτό
ήταν µία παρένθ εσ η.
Να συν εχίσω όµω ς µε λίγ η ισ τορι κή ανασκόπ ησ η, όσ ον αφορά
στην ανάπτυξη. Μ ε το τέλος του 2 ο υ Παγκοσµίο υ πο λέµ ου, είδαµε (και
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ο κάθε ένας έχ ει τους δ ικο ύς του λόγους να πει για τί και πως), µια
απελευθέρω ση του µισού πληθυσµο ύ της γ ης, από άµεσα, κυρίως, αλλά
και από έµ µεσα ιµ περιαλισ τι κά δεσµ ά. Ήταν οι ν έες χ ώρες, Α φρι κή,
Νοτιοανατο λι κή Α σία, Λατιν ική Αµ ερική, νωρί τερα, κλπ.
Στις χώ ρες α υτές άρχισαν αµέσ ως επενδύσ εις από τις ΗΠΑ και
από τα πρώην αφεντικά, µ ε σκοπό πρώτον να φτιάξο υν υποδοµές και
µετά, λόγω των υποδοµών, να κά νει επένδ υσ η εκεί το εµπορικό,
βιοµηχανι κό και το χρηµατι στηρια κό κεφάλαιο.
Περίεργο βέβαια ήταν ότι αυτές οι επ ενδύσεις έγιναν µε δηµόσιο
χρήµα, ό σα δε φαγ ώθηκαν από το υς ν τόπιους ηγ έτες, επέστρεψαν πάλι
στις δυτι κές τράπεζες, γιατί τα έργα τα έκαναν οι ίδιοι οι οποίοι θα
ανέπτυσσαν αυτές τις χώρ ες.
Ας

θυµ ηθο ύµε

ότι

υπήρχ ε

τό τε

ο

ψ υχρός

πό λεµος,

η

αντιπαράθεση µ ε τη Σοβι ετι κή Ένωσ η και ένας από το υς λόγο υς που
γινόταν αυτές οι επενδύσεις, µ ε όχι πάντα «σ ωστούς » οικονοµι κο ύς
όρους, ήταν για τί υπήρχ ε αυτός ο αν ταγωνισµός, πο υ α πέβλεπ ε και σε
πολιτι κά και ά λλα αποτελέσµατα.
Οι λαοί αυτών τω ν χωρών είδαν ελάχιστη βελτί ωσ η της ζω ής
τους, αλλά το ακαθάριστο εθνι κό προϊόν, αυξ ήθηκε. Να λοιπόν µία
ανάπτυξη, δ ηλαδή είχαµε, σ τα αγγλικά econo mic growt h, χωρίς όµως
ανάπτυξη µε την ά λλη αγγλι κή λέξη develop men t.
Εποµένως εκεί, συµφωνώ µε τον κύριο Μοδιν ό ως προς την
ορολογία. Εποµέν ως πρέπει να δούµε τι είναι ανάπτυξ η. Συγχρόν ως
άρχισε να αυξάνει το δηµό σιο χρ έος, για να εκπληρ ωθούν οι ελάχισ τες
απαιτήσεις το υ πληθυσµού. Και για να ξαναδανειστο ύν , κύρ ια από την
Παγκόσµια

Τράπεζα

και

από

το

∆ιεθνές

Νοµ ισµ ατικό

Ταµείο,

έµπαιναν πλέον δ ηµοσιονοµι κοί και π ολιτικοί όροι.
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Ο φαύλος αυτός κύκλος επαναλήφθηκε αρκετές φορ ές, έγινε
τροχοπέδ η και βρό γχος στο υς λαο ύς του τρ ίτο υ κόσµο υ και έχο υµ ε την
εξής κατάσ ταση. Αφ’ ενός να χύν ονται κρο κοδείλια ή πραγµατικά
δάκρυα για την κατασ τροφή, π.χ. του Αµαζονίο υ, να ζητούν οι
κυβ ερν ήσεις, ας πο ύµε της Βραζιλίας, τη διευθέτησ η το υ χρέο υς για να
διαχειρισ το ύν τον Αµαζόνιο καλύτερ α, αυτό να µην γίνεται από τους
φορείς

χρ ηµα τοδ ότησης,

άν τ’

α υτο ύ

να

έχο υµ ε

δικτα τορί ες,

εκχ ερσώ σεις, βίαιες αναπροσαρµογές κλπ.
Και σα να µην έφτανε αυτή η συνθ λι πτική πολιτι κή το υ ∆ιεθνο ύς
Νοµισµατικο ύ

Τα µείο υ,

το

οικονο µικό

κατεστηµ ένο ,

δηλαδ ή

το

Παγκόσµιο Καπιτα λισ τικό σύσ τηµα προχωράει στις µέρ ες µας, σ ήµ ερα
που µιλάµε, σ ε ακόµα πιο δραστικές διεθνείς πρακτι κές, περισσότερ ες
συµ φωνί ες ελεύθερ ου εµπορ ίου, f ree trade agree me nts.
Και βλέπετε την AFTA, βλέπετε την CAD που έγιν ε WDO,
βλέπετε την MAI N, Mult ilateral ag ree ment o n inv est me nt to ORS A,
βλέπετε την FTA A και πάει λέγοντας.
Εποµένως,

επανέρ χοµαι και

κλείν ω εδ ώ,

σ την

αρ χική

µο υ

τοποθέτηση, ότι ό, τι και να κάνο υµε, εάν δεν βο ηθάει σ την αλλαγή το υ
πως βλέπει το κοιν ωνικό µας σύσ τηµ α το π εριβάλλον και τον άνθρωπο,
δεν µπορούµε να έχουµε ανάπτυξ η συµβατή µ ε το περιβ άλλον.
Συντον ιστής:
Ο Καθηγητής Κω σ τής Καγ καράκης, απάντησ η σ το ίδι ο ερώτηµα.
Κωστής Καγκ αράκης:
Η λέξ η αυτή, ανά πτυξ η, εκτός από καραµέλα βέβαια που είναι, έχ ει
γίνει ένα ιδανικό, έχει αποκτήσει δηλαδή µία θεοποί ησ η και ένα πολύ
µεγάλο ειδικό βάρ ος.
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Εγώ βέβαια, δ εν θ α τολµ ούσα να δώ σω έναν ορισµ ό της σωσ τής
ανάπτυξης, αυτό εξαρτάται από την προοπτική που έχ ει ο καθένας, τις
προτεραιό τητες, τη φιλοσο φία του, γι’ αυτό νοµίζω ότι θα είναι
καλύτερα σαν ο ρισ µό να µείν ουµ ε στο αυτονόητο, ότι α νάπτυξ η είναι
η µετάβασ η σ ε µία καλύτερη κα τάστασ η, σ’ αυτό , το υλάχισ τον,
µπορούµε να συµ φωνήσ ουµ ε ό λοι.
Ανάπτυξ η,

λοιπό ν,

είναι

η

µ ετάβαση

σε

µ ία

καλύτερη

κατάσ ταση. Να κρατήσ ουµ ε δηλαδή σκόπιµα έναν ορισ µό αόριστο και
ανοικτό,

ώσ τε

σ τη

συν έχεια

η

«σωσ τή» ανάπτυξ η

να

είναι το

αντικείµενο εν ός π ροβληµατισ µού, π ου γι’ αυτό ά λλωσ τε είµασ τε και
εδώ. Ε υχαρισ τώ.
Συντον ιστής:
Ευχαρισ τώ πο λύ, ο Καθηγητής Θεοδό σης Τάσ ιος.
Θεοδόσ ης Τάσ ιος:
Ευχαρισ τώ. Αν ταποκρίνοµαι σ την απαίτηση ορι σµο ύ. Λέω σ τον κύριο
Καγκαράκη ό τι έν ας ορισµός δεν εί ναι κατ’ ανάγκη δ εσµευτικός το υ
περιεχοµ ένο υ, αλλά µπορεί να εί ναι ορισµός περι γράµµατος και
εποµένως π ερίγραµ µα. Ήδη, ο κύρ ιος Καγκαράκης έδω σε ένα. Προς τα
εκεί θα κιν ηθώ κι εγώ.
Πρώτον λο ιπόν, αυξητι κή ανάπτυξ η, όπως τα είπε ο κύρ ιος
Μοδινός και µ ήν µου τη σνοµπάρετε σας παρακαλώ γιατί είσ τε όλοι
υψηλόµισθ οι

εδώ.

Εγώ

όταν

πρωτοµπήκα

σε

πολυκα τοικία,

σε

διαµέρισµα των 60 τετραγων ικών , φι λήσαµε όλη µο υ η οικογέν εια το
µωσαϊκό , διότι µέχ ρι εκείνη την ώρα ζούσαµε σ ε ισόγ ει α δωµάτια, και
ο κοινός απόπατος ήταν απ’ έξ ω σ την αυλή.
Εσείς λοιπόν, οι πλούσ ιοι, µ ην µο υ κοκορεύεστε ότα ν γίνεται
αυξητι κή ανάπτυξη των φτωχ ών ανθρώπων. Πρέπει να είστε ιδιαιτέρως
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προσεκτι κοί

όταν

µιλάτε,

αναπτύξεως,

ανεξαρτήτως

υποτιµ ητι κά
της

περί

οικονοµι κής

της

οικον οµικής

καταστάσεως

των

ανθρώπων που την αποζητο ύν.
Σήµερα όµως, ευτυχώς, είµασ τε σ ε θέση να µην την αγαπούµε
αυτήν και µ όνη.
Ο

σηµ ερινός

σ τόχος

ευρ ύτερος όρος). Και

είναι

η

Α νθρωπική

Ανάπτυξη

(ένας

ποιος θα το κρίν ει; Μόνο κάθε φορά το

συγ κεκριµέν ο κοιν ωνικό σύνο λο, η συγκεκρι µέν η ιστορ ική συγ κυρία,
µε τους συγκεκριµ ένους δηµοκρα τικούς θεσµο ύς εάν υπάρχουν, (εάν
δεν υπάρχο υν, σ ηµ αίνει ότι αυτό που θα λένε α υτο ί ανάπτυξ η δεν θα
είναι).
Με την προϋπόθεσ η λοιπόν αυτή, οι πολίτες µπορούν να δώσουν
τους συµµ ετοχικο ύς συν τελεστές βα ρύτητας σ’ όλα εκείνα τα αγαθά
που καθι στο ύν τον βίο καλύτερο. Και ποιες είναι ο ι συνισ τώσ ες το υ
καλύτερου; Είναι το τί θα φάω, άν θα κρυών ω, είναι άν θα νοιώθω
αδελφοσύνη, ή θα πεθάνω νευρωτικό ς, είναι αν θα ευχα ριστι έµαι χω ρίς
να παθαίνω αποξένωση, είναι λο ιπόν το σύν ολο των αναγκών που
περιγράφουµε.
Είναι το σύνολο των 4 α υτών κα τευθύνσεων της ανάπ τυξ ης. Ε!
αυτή τη δεύτερ η ανάπτυξ η να τη λέµ ε, αν θέλετε, προς διάκριση από
την

α υξ ητι κή

α νάπτυξ η,

να

την

λέµ ε

Ανθρ ωπική

Ανάπτυξη.

Ευχαρισ τώ.
∆ηµήτρ ης Ρόκος:
Με τη σειρά µο υ α παντώ και εγ ώ σ το πρώτο ερώτηµα.
Στην προ ηγούµεν η απ’ το τραπέζι µας συνεδρία, φάνηκε σε
πρώτο επίπεδο και ιδιαίτερα για όσους δεν έχο υν ενδιαφερθεί ή
ασχοληθεί µε την ουσία των πραγµάτων, ό τι ανάµ εσα στις εισ ηγ ήσεις
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τη δική µ ου και κάποιες άλλες υπ άρχει ένας α σίγασ τος πόλεµος σε
θέµατα ορολογίας. ∆ηλαδ ή µια ψευδοαντιπαράθεση α νάµεσα στο υς
όρους

"βιώσ ιµη

ή

α ειφόρ ος",

και

"αξ ιοβίω τη,

ολο κληρω µέν η

ανάπτυξη".
Θα επιχειρήσω να δώσω δύο πρακτι κούς ορισµο ύς, που µπορούν
να µας κάνουν όλο υς µας να συµφωνήσουµε, ό τι µπορούµ ε µε
επιστηµονι κή,

δι επιστηµονι κή

κα ι

ολισ τική

µεθ οδολογία

να

προσεγγίσο υµ ε, να ερευν ήσο υµε, να µελετήσο υµ ε τη φύσ η, την ουσία
και το π εριεχ όµενο του αντι κειµ ενι κά αξιολογι κο ύ όρο υ "Ανάπτυξ η".
Όταν λέµε "Ανάπτυξ η", ο καθένας α πό µάς µπορεί να αντιληφθ εί
ως συνών υµες τις λέξ εις α ύξ ησ η, α λλαγή, µεταβο λή, µετασχηµατι σµός,
εξέλιξ η, πρόοδος κ.λπ., µε βάσ η την κοσµοθεωρητι κή του αντί ληψ η,
τη φιλοσο φία το υ, τις αξί ες και τι ς αρχές το υ και ότι γενι κό τερα
πιστεύει ότι είναι σωσ τό.
Ποτέ όµ ως κανέν ας, όταν λέει ό τι θέλει το παιδί του να
αναπτυχθεί σ ωσ τά, δεν επιθυµ εί το παιδί του να γίν ει 400 κι λά βαρύ
και 5 µέτρα ψηλό και µε παπούτσι 80 νούµερο. Θ έλει αντίθετα να
αναπτυχθεί σύµ µετρα, αρµονι κά, σ το οι κογεν ειακό, το φιλι κό, το
κοινωνι κό και το σχολι κό του περιβ άλλον, σ τον εργασ ιακό το υ τοµέα
αύριο, στο συναι σ θηµατι κό και τον πνευµατι κό το υ κό σµο, στην υγ εία
του και β εβαίως σ την όλη ζω ή του.
Και σ’ αυτό πο υ είπ ε πολύ σ ω στά ο

κύρ ιος Τ άσιος και

φαντάζοµαι, καν έν ας από το τραπέζι δεν το αρνεί ται, το να µπορεί
πραγµατικά να ζήσει µία ζωή, που να έχει µία στοιχ ειώδη ποιότητα,
την ποιό τητα βεβ αίως, η οποία γίν εται αντι ληπ τή υπ οκειµ ενι κά µε
διαφορετι κά µάτια από τον καθένα.
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Ένας

δεύτερ ος

κοινής

αποδοχ ής

πιστεύω

ορισµ ός,

που

θα

τολµο ύσα να δώ σω για την "Ανάπτυξ η", πο υ είναι καθαρά αξιολογι κός
όρος όπως είπε κα ι ο κ. Τάσιος και ο καθένας νοµιµοπ οιεί ται να δίνει
το δι κό του περιεχ όµενο, είναι ο εξής :
"Ανάπτυξ η" µπορ εί να θεωρ ηθεί µία νέα, διαφορ ετική από την
προηγούµ εν η,

" καλύτερη"

αξιο λογικά,

( εντός

εισαγωγι κών),

κατάσ ταση ι σορρο πίας ανθρωπίνων και παραγωγικών σχέσ εων και
συσ τηµάτων
απασχόλησ ης

και

σχέσεων

και

χρήσεων

κατανάλωσ ης

γης,

µε

παραγω γής,

στόχο

τη

διανοµ ής,

"βέλτισ τη",

(σ ε

εισαγωγι κά), αξιο ποίησ η των "πραγµατικών ", ( εντός ει σαγωγικών)
δυνατο τήτων

της

φυσικής

κα ι

της

κο ινωνι κοοι κονοµι κής

πραγµατικότητας, σύµ φωνα µε το κάθε φορά κυρία ρχο κοιν ωνικό
πλαίσιο,

αξ ιών

βρίσκονται

σ την

και

επι λογών

εξο υσία

και

πο υ
η

εκφράζουν
πολιτι κή

οι

ηγ εσί α

δυνάµεις
µίας

που

χώρας

γενικό τερα, κυβ έρ νησ η, αντιπολίτευση, εξω κοινοβο υλευτικοί θεσµ οί
κ.λπ., όπως αυτές µαχητι κά συν υπάρχουν µε τη µ έσ η κοιν ωνική
συν είδηση και την κοινωνι κή δυναµι κή.
Η κάθε φορά κο ιν ωνική δυναµι κή, µ πορεί να εκτείνετα ι από το
τέλµα της ησυχίας ενός νεκροτα φείο υ κά τω από µία δι κτατορία, έως
µία πάρα πολύ ζω ντανή, α λλά έως και ανεξέλεγ κτη "επαναστατική" ή
"ριζοσπαστι κή" κατάστασ η, σ την οποία δεν διασώζονται ούτε οι
στοιχ ειώδ εις δηµ ο κρατι κοί θεσ µοί και τα ανθρώπινα, πολιτι κά και
κοινωνι κά δι καιώµ ατα.
Η µέσ η κοινωνι κή συν είδηση, τώρα, επηρεάζεται κατα λυτικά από
τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και ιδιαίτερα τα περιοδι κά LIFE
STYLE, την παραπλανητι κή διαφήµι ση, τα κα ταιγισ τικά προβαλόµενα
πρότυπα " επιτυχία ς", "ευτυχίας" και κατανάλωσ ης, µε άξονα πάντα
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την επιδίω ξη της µ έγιστης κερδ οφορ ί ας των αντί στοιχω ν "επενδ υτών".
Άρα λοιπόν, µ ε βάση αυτές τις απόψεις, εγώ νο µίζω ότι
µπορούµε να συζητήσουµ ε και ο καθ ένας να συν εισ φέρ ει ανάλογα µ’
αυτό που πι στεύει ως πιο σω στό τη συµβο λή του για τις διαλεκτικές
σχέσ εις.
Περνάµε τώρα στο δεύτερο ερώ τηµα. Το δ εύτερο ερ ώτηµα είναι:
Πότε µια χώρα, κατά τη γνώµ η σας, µπορεί να θεωρηθ εί αναπτυγµένη;
Και γιατί; Ποια εί ναι η σχέση της πο λιτι κής µε την ανάπτυξ η; Μπορεί
να υπάρξει ανάπτυξ η σ τον πλανήτη µας, όταν π.χ. το 20% το υ
παγκόσµιο υ πληθυσµού καρπούται το 86% το υ παγκό σµι ου πλο ύτου; "
Αυτό είναι το ερώ τηµα, και µπορο ύµε να ξ εκιν ήσ ουµ ε αυτή τη
φορά µε την απάντησ η του συναδ έλφου Γιάννη Μ ισιρ λή.
Γιάννης Μ ισιρ λής :
Νοµίζω ό τι δεν θ α απαντήσω σ τα επόµενα δύο ερω τήµατα, να
πάρω λίγο παραπάνω χρόνο σ’ α υτό, α φαιρώ δ ηλαδή το όποι ο
δικαίωµα θα µου δίνατε σ τα επόµεν α ερωτήµατα για να ολοκληρώ σω
µία σκέψη, πάνω στο αν µπορ εί να υπάρξει ανάπτυξ η µε τα τρέχον τα
δεδοµένα

και

ελπίζω

να

µην

αποθαρρύνω

µερι κο ύς

απ’

εσάς,

χρησιµ οποιώντας µ ερικο ύς όρ ους θ ερ µοδυναµι κής.
Φαντάζοµαι, οι π ερισ σότεροι, αν είναι µηχανι κοί, ξέρο υµε,
έχουµ ε α κούσει το δεύτερο θ ερµοδ υν αµικό αξί ωµα, που µε απλά λόγια
σηµαίν ει ό τι κάθε σύστηµα µεταβαί νει από τη τάξη στην αταξία. Ο
ορισµός αυτός είν αι ελλειπ ής, παρ’ όλο που οι περι σσ ότερο ι φοι τητές
και οι απόφοιτοι έτσ ι δίνο υν αυτό τον ορι σµό, για ν α προχωρήσ ω
παρακάτω τη σ κέψ η µο υ.
Ή αν θέλετε, σ ε κάθε ενεργειακή µετατροπή, έχ ουµ ε α πώλει ες,
διασκόρπισ η της ενέργειας. Μά λισ τα πριν από 100 τόσ α χρόνια, αυτή
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η α ύξ ησ η της εν τροπίας, όπως συν ηθίζεται να λέγ εται, θεωρ ήθηκε,
ειδικά από θρησ κευτικούς κύκλο υς, ως η απόδειξη του θ ερµικού
θανάτου το υ σύµπ αντος, αν θέλετε και της γης µας, γι’ αυτό και η
κόλασ η συνήθ ως συνδέεται µε τη φω τιά, κάτι θα καεί, η 2 η Παρουσία
και ούτω καθεξ ής.
Αυτή όµως
σύσ τηµα

η δι ατύπωσ η,

µεταβαίνει

συσ τήµατα,

κοντά

από
σε

τάξ η

που εί πα προηγουµ ένως , ότι το
σε

αταξία,

κατάσ τασ η

ισ χύει

ισ ορροπίας.

για

κλεισ τά

Νοµίζω,

ό λοι

καταλαβαίνο υµε ό τι ένα σύστηµα που δεν ανταλλάσ σ ει ενέργ εια και
µάζα µε το περι βάλλον το υ, µπορο ύµ ε να το θ εωρ ήσο υµ ε ως κλεισ τό.
Ένα βιολογικό σύσ τηµα, εµ είς, ένας άνθρωπος, είναι όµως
θερµοδυναµι κά αν οικτό σύσ τηµα, ανταλλά σσει µάζα και εν έργεια
αλλιώς

θα

είχα µε

σκάσ ει,

θα

πεθαίναµε.

Μάλιστα,

όπως

αναπτυσσόµα στε η αταξία γίνεται τάξη. Τρ ώµε, διασπώ νται οι τρο φές ,
φτιάχνο υµε

ό ργανα

στο

σώµα

µα ς,

εποµένως

από

το

κον τινό

περιβάλλον των τρ οφών και του ανθ ρώπου τη σ τιγµή t , στην επόµεν η
στιγµ ή, t+ ∆t, είµα στε ποιο οργανωµ ένοι.
Τι συµβαίν ει λοιπ όν; Ανοικτό και µ η αντισ τρεπτό σύστηµα. οι
βιολογι κοί οργανι σµοί τρ έφονται µ ε την αρνητική εντροπία και ο
συχω ρεµ ένος Sh ro edinger είχε γρά ψει ένα πο λύ ωρ αίο βιβλιαράκι
πάνω στο τι είναι ζωή, από θ ερµοδ υναµική άποψη. Ή αν θέλετε, ο
οργανισµός πληρώ νει σε εν έργεια για να αποκτήσει πληροφορία και να
λει το υργήσει.
Αν τώρα, θ εωρ ήσ ουµε το εξ ής σύσ τηµα, ο δ υτικός κόσµος, οι
πλούσ ιες χ ώρες, οι αναπτυγµέν ες χώρ ες, όπως συν ηθίζεται να λέγ εται,
είναι το σύστηµα αναφοράς και ο υπόλοιπος κόσµ ος του πλανήτη είναι
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το περιβάλλον και η ροή εν έργειας και µάζας συµβαίν ει κυρίως κα τά
ένα τρόπο, από το περιβάλλον προς το σύστηµα.
Έχουµ ε δηλαδή, ρ οή εν έργειας, πρώ των υλών και, αν θ έλετε, και
γνώσης καµιά φορ ά, µε τη µετάβαση των κα λύτερ ων µ υαλών σ’ αυτό
τον κόσ µο, που σ ηµαίνει τι; Το σύστηµα αναφοράς από την αταξία,
πηγαίνει σ τη τάξ η.
Εάν αυτό µπόρεσα να σας το µ ετα φέρ ω µε κάποιον τρόπ ο, επειδ ή
το σύσ τηµα είναι κλεισ τό, εν µ έρει, της γ ης µας, το υ ο ικοσυσ τήµατος
µας, συνο λικά έχο υµε, και ξ έρο υµε ότι ο δ εύτερ ος θερµοδυναµι κός
νόµος είναι άτεγκτος, συνο λι κή α ύξ ηση της α ταξίας.
Εποµένως, αφού το σύστηµα αναφορά ς των αναπτυγµένω ν χωρών
αυξάνει σε τάξ η, ο υπόλο ιπος κό σµος , που την τρο φοδο τεί, µειών ει τη
δική

το υ, δ ηλαδ ή έχουµ ε αύξ ησ η της ανισότητας, περαιτέρω µ είωσ η

της σ τάθµης από την οποία αυτός ο περιβάλλων κόσµ ο ς κάποια µέρα
θα µπορέσει να αναπτυχθεί µε ό ρ ους ανάπτυξ ης, ό πως αυτοί που
ακούστηκαν σ’ αυτό το τραπέζι.
Εποµένως, εάν συνεχισθ εί

αυτή η κατάστασ η, θα

µεγ αλώνει η

απόσταση µ ετα ξύ πλουσ ίων και φτω χών τη στιγµή πο υ υπο τίθεται ότι
όλες ο ι πολι τικές, τι Ε υρωπαϊκή Ένω ση θ έλετε, τι Ιαπωνία, τι παντο ύ,
οδηγο ύν, ή µάλλον λέν ε ότι οδ ηγούν στην ανάπτυξ η.
Εποµένως, αν θ έλετε µ ’ αυτό το σχ ήµ α και το θερ µοδυν αµικό και
µάλιστα αν κανείς το προχωρ ήσ ει, µπ ορεί να βρ ει πο λλά σηµ εία να το
στοιχ ειοθ ετήσ ει επιστηµονικά, κατά τη γνώ µη µ ου α ν δεν αλλά ξει
δραστι κά αυτή η α ντιµετώπισ η, το σύστηµα θα είναι α σταθές, η α ταξία
θα µεγαλώσ ει, µ ε ό τι συνέπειες µπορο ύν να προέλθουν α π’ αυτό.
Με συγχωρείτε για το χρόνο, αλλά δεν θα µιλήσω για τα επόµενα
δύο, ευχαρι στώ .
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Συντον ιστής :
Η σειρά τώρα του συναδέλφου Κωσ τή Καγκαράκη.
Κωστής Καγκ αράκης:

Αυτά τα περί εν τρ οπίας, κύρι ε Μι σιρ λή, µ ε έφεραν πίσ ω σε εφια λτι κές
περιόδους της φοι τητι κής µου ζωής.
Προσπαθούσαµ ε να καταλάβουµ ε τι είναι και όταν είδα µε ότι δεν
µπορούµε να το καταλάβουµ ε περιο ριστήκαµ ε στην α ποστήθ ισ η µιας
µαθηµατι κής σχ έσ ης. Θα έλεγα ότι , χωρίς να θέλω να θίξω τους
θεωρητι κο ύς φυσ ι κούς, ό τι είναι κάπως ένας τεχν ητός κό σµος, όπως
τεχν ητή

είναι

κι

αυτή

η

ατυχής

λέξη,

εντροπία,

που

κάποιος

µισοελληνι στής ηµ ιµαθής την ει σ ήγαγε τον 17 ο αιώνα.
Εγώ σ το ερώ τηµα το υ συναδ έλφου Ρόκο υ, πο υ ήταν πότε µ ία
χώρα

µπορεί

να

θεωρηθ εί

αναπτυγµ ένη,

θα

ξαν αγυρίσω

σ τον

Αριστοτέλη, όπως µας τον παρουσίασ ε ο συνάδελφος Τά σιος, µία χώρα
όπου οι κά τοικοί της είναι ευτυχ ι σµένοι. Π ως θα το µετρήσο υµε
∆ηµ ήτρη, αυτό, δεν το ξ έρο υµε.
∆ηµήτρ ης Ρόκος:
Ευχαρισ τώ τον συν άδελφο Καγκαράκη. Η σειρά µο υ τώ ρα.
Πιστεύω, ότι µία χώρα µπορεί να θεωρηθεί αναπτυγµένη µε την
έννοια που έδω σε ο κύρι ος Τάσιος, που δίνω κι εγώ, όταν συν ειδ ητά
αποφασίζει ένα δ ύσκο λο, γο ητευτι κό και επίπονο ταξίδ ι µε σ τόχο την
άξια

να

βιωθεί

από

όλους

το υς

κατοί κο υς

της

Ολο κληρωµ ένη

Ανάπτυξ η.
Την τα υτόχ ρονα και διαχρονικά µ ’ άλλα λόγια, σ το χώρο ,
οικονοµι κή, κοινω νική, πο λιτική, πο λιτι σµι κή και κα τάλληλη τεχνι κή,
τεχνο λογι κή ανάπτυξ η, η οποία θα τελείται πάντα σε διαλεκτική
αρµονία και µε σεβασµό στον άν θρωπο και στο φυσι κό και στο
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πολιτι σµικό περι β άλλον, µέσα στο οποίο αυτός εντά σσεται όχ ι ως
κυρίαρχ ος, ιδιο κτήτης ή εκµεταλλευτής του, α λλά ω ς αναπόσπαστο
µέρος του.
Μ’

αυτόν

λοιπό ν

τον

ορ ισµό

της

ανάπτυξης,

και

µε

το

συγ κεκριµέν ο περιεχόµενο πο υ του δ ίνω πιστεύω ότι µία χώρα µπορεί
να θεωρηθεί αναπτυγµ ένη, ό ταν η κοινωνία της είνα ι πολιτι κά και
πολιτι σµικά αναπτυγµ ένη και αντι λαµβάνεται ότι δεν µπορεί να
υπάρξει µ ία όαση ανάπτυξ ης για κά ποιους λίγους τυχ ερούς, σ’ έναν
όλο και φτωχότερ ο κό σµο, µε κατεστραµµέν ο το φυσ ικό π εριβάλλον
και το υς πολι τι σµο ύς, το υ κοινο ύ µας σπιτιο ύ, του π λανήτη γη.
Περνάω

τώρα

σ το

δεύτερο

µέρ ος

του

ερω τήµατος .

"Είναι

δυνατόν, το 2 0% του παγκόσ µιο υ πληθυσµο ύ να καρπο ύται το 86% το υ
παγκόσµιο υ

πλούτου

και

να

θεω ρούµε

τις

πιο

πλούσιες

χ ώρες

"αναπτυγµέν ες";
Μπορείτε

να

σκεφτεί τε

όταν

συνεχώς

βαθαίνει,

παρά

το

κυρίαρχ ο ιδεο λόγηµα της "βιώσι µης" δήθεν ή "αει φόρο υ" ανάπτυξ ης,
το χάσµα ανάµεσ α στις πλο ύσι ες ελί τ το υ αναπτυγ µένου και του
αναπτυσσόµ ενο υ κόσµου και τα δισ εκατοµµ ύρια των π άµφτωχ ων του
τρίτο υ κόσµ ου (α λλά και των ό λο και αυξανόµ ενων νεόπτωχ ων το υ
πρώτου κό σµο υ) το παρακάτω υποθ ετι κό σ ενάριο;
Κάποια στιγµ ή, π άνω σε πιρόγες 30 εκατοµµ ύρια µαύροι ή
κίτριν οι, αρχίζο υν , επειδ ή δ εν υπά ρχει πια ελπίδα παρά η σ κληρ ή
πραγµατικότητα ν α πεθάνουν από π είνα, ή από δίψα ή από A IDS, να
επιτίθεν ται "χ ωρίς αρχές" στις αναπ τυγµ ένες χ ώρες, οι οποίες για να
αµυνθούν και να περιφρο υρ ήσο υν τα προνόµια του π αραδείσο υ το υς
χρησιµ οποιούν

πυρηνικά

όπλα,

µετά

πυραύλο υς

αέρος

–

αέρος,
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εδάφο υς – αέρος κ.λπ., και σ κοτών ουν τα 10 εκατοµ µύρια, τα 20
εκατοµµύρ ια, τα 2 9 εκα τοµµ ύρια.
Θα

φτάσ ουν

όµ ως

σ την

300.00 0,

Ακρόπο λη,

µν ηµεί ο

το υ

πολιτι σµο ύ του πλανήτη µας, στην πόλη του φωτός το Παρίσι, και τα
χρηµατι στήρια

το υ

Λονδίνο υ

και

της

Νέας

Υόρ κης

και

θα

τα

ισοπεδώ σουν για τί δεν θα έχο υν ΤΙ ΠΟΤΕ πια να χάσουν και δ εν θα
µπορεί καν ένας "πολιτισµ ένος" να το υς θεωρ ήσ ει "απο λίτισ το υς".
Γιατί δ εν θα ξέρουν, ο ύτε τι εί ναι η Ακρόπο λη,

ούτε ο

Παρθενώνας, ο ύτε τίποτα. Για τί αυτοί οι άνθρωποι δεν εί χαν, δεν
έχουν και δεν θα έχουν µ ε την θεοποίησ η της αντα γωνιστι κό τητας
στον ήλι ο µοίρα, και δεν το υς µέν ει, όχι το να σπάσο υν τα δεσµά το υς
αλλά να εκδικηθο ύν τυφλά.
Άρα λοιπόν, τότε, "νυν υπέρ πάντων ο αγών". Ό σο ι και να
χαθούν, οι κο λασµ ένοι το υ πλανήτη µπορούν να ισοπεδ ώσο υν το cit y,
µπορούν να ισοπεδώσο υν το θόλο της χιλι ετίας, που έκανε ο Μπ λερ
στην Αγγλία, ό λα τα µεγάλα µουσεία κ.λπ.
Αυτή τη σ τιγµή αν ήθελα "γενναιόδ ω ρα" να προσφέρω µία λύση
σωτηρίας στους ν εοφι λελεύθερ ους, στη νέα τάξη της ασυδοσ ίας των
παγκοσµιοποι ηµέν ων αγορών, θα τους έλεγα: ∆εν κα ταλαβαίνετε γιατί
τώρα µεν τρώ τε κα λά. Σε λίγο όµως τι θα γίνει;
Επέρχονται

αυξηµένα

κύµα τα

πολιτι κών

και

οικονοµικών

προσφύγων, και " τροµο κρατών " όπ ως λέτε. Και καλά, εσ είς σ την
Αµερι κή έχ ετε δ ύσκο λο υς νόµο υς, πράσινες κάρ τες, δεν µπαίνο υν
εύκολα µέσα. Εµεί ς όµως οι κα ηµένο ι που αποτελούµ ε και τα σύν ορα
της Ε υρώπ ης και είµαστε και ει ρηνό φιλο ι και αντιρα τσ ιστές αλλά και
οι φτωχό τερ οι της Ευρ ώπης και έχ ο υµε τεράστι ο ν ησι ωτι κό χώ ρο και
αρχιπέλαγος και χι λιάδες ν ησιά τι θα κάνουµ ε;
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Πως µπορούµε ν α υπερασπισ το ύµε αυτά τα σύνορα και να
σταµατάµε το υς οικονοµι κο ύς και το υς πολι τι κο ύς πρόσφυγες και
αυτο ύς οι οποίοι τυραννιο ύνται α πό τις δικτα τορίες τους, από τα
θεοκρα τικά καθεσ τώτα τους και τ’ ά λλα τα αντιδ ηµο κρ ατικά; Π ως θα
µπορούµε; Τι θα κάνουµε; Θα το υς σ κοτώνουµε;
Άρα λοιπόν, µήπ ως µπορείτε να καταλάβ ετε, εσ είς η µόνη
οικονοµι κή και στρατιωτική υπερδ ύν αµη και οι υπο τελείς, της ότι σας
κόσ τισ ε πολύ ο π όλεµος σ το Ιρά κ και δεν µπορεί τε να φύγ ετε από
εκεί;

Μ ήπως

κα ταλαβαίνετε,

έσ τω

και

τώρα,

ότι

το

µοντέλο

υπερπαραγωγής και υπερκατανάλω σης, δεν σας συµφέρ ει; Μήπως
πρέπει να σκεφτεί τε λίγο αλλιώς; Γι ’ αυτό λοιπόν πισ τεύω, ότι όσοι
θεωρο ύν

ότι

το

σηµ ερινό

δ υτικό

υπόδειγµα

ανάπτυξ ης

σ την

εκλεπτυσµ έν η του µορφή της δήθ εν "βιώ σιµης ή αειφόρου" είναι το
καλύτερο δ υνατό στις συγ κεκριµ ένες συνθ ήκες και υπεραµύνον ται µ ε
"επιχειρ ήµατα"

α υτο ύ

το υ

πράγ µατος,

λαθεύουν

και

πρ έπει

διεπιστηµον ικά και ολισ τι κά να επανεξετάσ ουν τη θέσ η τους.
Συνει σέφερα σε µι α τέτοια προοπτι κή µε την ει σ ήγησ ή µου πριν
δύο ώρ ες σ’ αυτή την αίθο υσα και µε τα αποδει κτι κά στοιχ εία το υ
ίδιου του Ο ΗΕ για τους δείκτες ανθρ ώπινης ανάπτυξ ης και τις τάσ εις
τους

την

δεκαετί α

1992-2002

της

αποθέωσης

της

"βιώσιµ ης

ή

αειφόρο υ" ανάπτυξ ης.
Όσοι ήταν εδώ τα άκουσαν. Ό λοι θα µπορείτε να τα βρεί τε
αναλυτι κά σ τα πρακτι κά το υ Σ υνεδρ ί ου ό ταν κυκλο φορ ήσο υν.
Η σειρά τώρα του συναδέλφου Μιχάλη Μοδιν ού.
Μιχάλης Μο δινός:
Το ερώ τηµα ήταν ποιες χώρ ες µπορο ύν να θεωρηθο ύν αν απτυγµέν ες
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Νοµίζω ό τι εκεί η απάντησ η είν αι απλή, αυτές ο ι οποίες έχο υν
ακαθάριστο εγχώρι ο προϊόν(ΑΕΠ) υψ ηλό τερ ο από κάποι ες άλλες.
Σύµφωνα µ’ αυτό τον ορισµό οι Ηνωµ ένες Πο λι τεί ες Αµ ερικής, η
Ελβετία, αλλά και η Σαουδική Αραβ ία και ενδεχοµέν ω ς το Μπρουνέι
µπορούν να θεωρ ηθούν αναπτυγµέν ες χώρες. Είναι το µ όνο πεδίο σ το
οποίο µπορο ύµε ν α συν εννο ηθούµ ε, διότι διαφορ ετι κά θα πέσο υµε σ’
ένα σχετικισµό τα ύτι σης της ανάπτυξης µε την ευτυχία , που δεν είναι
καθόλο υ βέβαιο ότι µπορεί να ισχ ύσει.
Και ο λόγος που δεν νοµίζω ό τι µπ ορεί να ισχ ύσ ει η πιο πάνω
ταύτισ η

είναι

δι ότι

σε

αναπτυγµ ένες

κοινωνί ες

έχουµε

σαφείς

κοινωνι κο ύς δεί κτες, που αποδεικν ύουν ό τι πλο ύτος , συσ σώρευσ η,
ανάπτυξη, εξέλιξ η ορισµ ένων οικον οµικών ή άλλων δεικτών,

δ εν

ταυτίζονται µ ε κοινωνικούς δ είκτες που δήθ εν οµ οιοµόρφως θα
αυξάνονταν..
Εδώ τα παραδείγµατα είναι πο λλά, παρά ταύτα πρέπ ει να πει
κανείς ότι χώ ρες, , µε υψηλό εισ όδηµα εµφανίζο υν και υψηλούς
δείκτες κοινωνι κής προστασίας, όπ ως στην περίπτωσ η της Ευρ ώπης,
ας µην το υπο τιµ ούµε, µ έχρι σήµερ α το υλάχι στον. Υ ψηλο ύς δ εί κτες
κοινωνι κής προστασίας, είχαµε άλλωστε και στα κα λά χρόνια της
Σοβιετικής Ένω σης..
Ενδεχοµ ένως υψ ηλότερ η ποιότητα πο λιτι σµο ύ,

µετρο ύµενη λ. χ.

µε περισσ ότερα καλά κινηµα τογραφι κά ή λογοτεχν ικά έργα παράγεται
στη Γαλλία, παρά στη Μπο υργκίνα Φ άσο, σ τις µ έρες µα ς, καθώς ά λλες
είναι οι προτεραιό τητες εκεί. Και εν δεχοµέν ως το ίδιο ισχύει για την,
έρευνα την τεχνο λογική εξέλιξ η, την παιδεία. Άρα συχνά η ανάπτυξη
συµβαδίζ ει µ ε ορι σµένο υς από τους καλύτερο υς δ είκτες, όχι όµ ως
πάντα.

Και

ερχό µαστε

σ το

δ εύτερο

σ κέλος

του

ερω τήµα τος,
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µπορούµε, ρώ τησε ο ∆ηµ ήτρης Ρό κος, να φαν ταστο ύµ ε την ανάπτυξ η
ως µία διαδικασ ία η οποία παράγει αυτή τη τροµακτική ανισό τητα
στον πλαν ήτη; Η α πάντησ η είναι δ υσ τυχ ώς ναι, διότι οι αναπτυξιακοί
ρυθµοί της Ινδίας, ήταν επί 6 0 χρόνι α της τάξ εως το υ 6% µε 10% το
χρόνο.

Αποτέλεσ µα,

τεράστι ος

πλούτος,

εξαιρ ετική

έρευνα

στη

βιοτεχνολογία, στην πληροφορική, αλλά και 300 εκατοµ µύρια άστεγοι
που µάλι στα αυξ άνουν κάθε χρόν ο. Σε χώρ ες της υποσαχάρειας
Αφρι κής, βιώθ ηκα ν εξαιρετι κά υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξ ης,π.χ. στο
Καµερούν , στο ο ποίο έζησα, στη Νιγηρία, σ την Αιθιοπία είχαµε
υψηλότα τους ρ υθµ ούς ανάπτυξ ης. Τ ο ξέρ ετε ότι στην Αιθιοπία, εν
µέσω των µ εγάλω ν λοιµών, η χώρα αυτή ήταν εξαγω γέας κρέατος;
∆ηλαδή από τη µία έφτανε η δ ιατρο φι κή βοήθ εια µ ε σι τά ρι και κριθάρι
από τις Μεσοδυτι κές Πολι τεί ες των Ηνωµένων Πο λι τει ών και από την
άλλη

εξήγ ετο

απλούσ τατα

κρ έας

οι

µοσχαρί σιο

φτωχ οί

κάτοι κοι

στην
της

Ε υρωπαϊκή
Αιθιοπίας

Ένωσ η,
δεν

δι ότι

είχαν

την

αγοραστική δύναµ η να αγοράσουν το κρέας το υς. Αν τίθετα µπορούσε
αυτό να εξάγεται.
Ανάπτυξ η µπορεί να συν υπάρχει µε τρο µακτική α νισότητα,
µάλιστα θα το προ έκτεινα, θα το έκα να ακόµη πιο προ κλητικό αυτό το
επιχείρ ηµα. Η ανάπτυξ η προ ϋποθέτει µεγάλη ανισό τητα . Σε πο λύ λίγ ες
κοινωνί ες πάνω σ τον πλανήτη, καταφέραµε να σ τήσο υµε συστήµατα
αναδιανοµής, που κατασ κεύασαν το κράτος πρόνο ιας, ή το κρά τος
κοινωνι κής προστα σίας.
Ευτυχώς σ την Ευρώπη αυτό βιώθ ηκε. Βιώθ ηκε και σε πο λλές
παραδοσιακές κοιν ωνίες σ το παρελθ όν, αλλά δεν ξέρ ω αν πρέπει να
πάµε πίσω στην ισ τορία. Εποµένως, συχνά η ανάπτυξη δεν συµβαδίζ ει
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µε την ευηµ ερία, και δεύτερον, συχν ό τατα η ανάπτυξη συµβαδίζει και
µε την περιβα λλον τική υποβάθµισ η, αλλά και µ ε την εκπτώχευσ η.
Συντον ιστής:
Ο κύριος Τάσι ος, πρέπει να είναι ευτυχ ής γιατί

θα αστράψει και θα

βροντήξει .
Θεοδόσ ης Τάσ ιος:
Το ίδιο το ερώ τηµα είναι αξιο λογι κού χαρακτήρος και εγώ θα
είµαι υπέρ το υ κυρίου Καγκαρά κη γ ια άλλη µ ία φορά, ο οποίος είπε,
ρε παιδιά να ρωτήσουµ ε τους ίδιο υς. Είναι ευχαρισ τηµ ένοι; Βεβαί ως ο
κύρι ος Μο δινός, επιστηµονικά βρίσ κει µία τεράστια δ υσχ έρεια (και
έχει

δίκιο)

ευτυχ ίας,

ή

στην

απόκτησ η

κα λύτερα

περί

αν τικειµενι κο ύ
της

κριτηρί ου

ευδαιµονίας

τω ν

περ ί

της

αντίσ τοιχων

κοινωνι κών ο µάδω ν.
Να το κρατήσουµ ε αυτό, το συνυπογ ράφω. Αλλά παρά ταύτα ας
δούµε νοµιναλι στι κά, το υλάχιστον, την ένν οια, τί θέλω να πω; Πάς σ ε
µία συγ κεκριµέν η περιοχή της Αµερικής και τους ρ ωτάς «Are yo u
happ y? » δ ηλαδ ή είσαστε ευτυχ είς χ άρη στο γεγονός ότι έχ ετε ένα
ακαθάριστο εθνι κό προϊόν το οποί ο είναι θηρι ώδες; Τότε α υτο ί σ ε
κοιτούν σ τα µάτια και λέν ε, τί µας ρ ωτάει αυτός τώρα; Εγώ ξέρω ό τι
το παιδί µο υ είναι άρρωστο, ό τι προ χθές µε έφτυσαν σ το δρόµο κά τι
µαύροι ( έχει τα δ ικά του προβλήµα τα αυτός). Ώσ τε το ερώ τηµα σ’
αυτόν αν είναι ευτυχής, πράγµατι, έχ ει έναν φοβερ ό σχ ετικι σµό.
Προσέξτε όµως ο κύριος Μ οδινός τι είπε:
Ότι

στην

πραγµ ατικό τητα,

εκεί

όπου

υπάρχει

αυξ ηµέν η

οικονοµι κή ευµάρ εια, εκεί οι υπό λοιποι εκείν οι παράγοντες που
συν εργούν σ την ευδαιµονία, αυτοί πάνε καλά. Άρα είναι σαν να
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υπεσ τήριξε ό τι η συνάρτησ η της ευδα ιµονίας είναι συνάρτηση µίας και
µόνο παραµέτρο υ, που είναι η οι κονο µική επαύξ ηση.
Αυτό δεν είναι γενικώς ακριβ ές, και νοµίζω ότι ευχ ερ ώς θα το
παραδεχτεί κι εκείνος, αλλά κι εµ είς δεν πρέπει να υποτιµο ύµ ε τη
σηµασία α υτο ύ του συν τελεστή βαρύτητας, σ την οι κονο µική ευµάρεια,
όταν τίθ εται το ερ ώτηµα αν είναι κάποιοι ευτυχείς.
Υπάρχουν

όµως,

σας

διαβεβαι ώ,

πάρα

πολλές

οµάδες

αµερικανών, απ’ εκείν ες τις οµάδες που δίνο υν αρνητική απάντησ η
στο περ ί ευτυχία ερώτηµα, οι οποίο α ισθάνονται πραγµατικά µία ενοχ ή
εκ το υ γεγονό τος ότι ξέρ ουν, ό τι αυτά που θα δώσουν στο Γαλλι κό
εστιατόριο απόψε, είναι ικανά να δ ώσο υν τετρα κόσια εµβόλια σε µ ία
υποσαχάρεια περ ιο χή εναν τίον της µα λάριας.
Να περάσω τώρα σ το περί φηµο, σχ όλιο των παλαι ών ασ τών: Σο υ
λέν ε, αχ καλέ, τι έρχεσ τε από το Κερ ασοχώρι; Τι έρχ εσ τε σ την Αθ ήνα;
∆εν κάθεστε εκεί , που έχ ετε τον καθαρό σας αέρα, που έχ ετε το
ψωµάκι σας, έχ ετε το νερά κι σας, έχετε το υς φίλο υς σας. Και το υ
απαντάει ο "αστύφιλος", γιατί δεν έρ χεσαι εσύ εκεί, να έρθω εγ ώ εδώ ;
Η απάντησ η είναι ότι α υτός πο υ είνα ι εκεί, παρά το γεγονός ότι
έχει ό λα τ’ άλλα ( και αισθητι κή ατµ όσφαιρα και προσ ωπικές σ χέσ εις
και πολιτισµι κά το υ αγαθά) -έλα το ρ ηµάδι που δεν έχει , το άλλο, την
υγεία, τη σ ταθερό τητα, τα λεφτά; Και για τη δι κή του κρ ιτι κή και
ελεύθ ερη α ξιολογία, βάζει µεγαλύτερο συν τελεστή βαρύτητας σ’
εκείνα,

ενώ

εγώ ,

ο

χορτασµένος,

βάζω

µεγαλύτερ ο

συντελεσ τή

βαρύτητας σ τ’ άλλα.
Αυτό φέρν ει όµως νερό στον µ ύλο µας, ότι δεν µπορεί ν α κάνετε
έναν ορισµό της ανάπτυξ ης, (θα την ονοµάσουµ ε Ανθρ ωπική ευρύτερ η
Ανάπτυξ η), δ έν µ πορείτε να το κάνετε αυτό αγνοώ ντας όλες τις
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συνι στώ σες της ευδαιµονίας, (σας κο υράζω που το επαναλαµβάνω) για
τις οποίες έχει δικαίωµα αξιολογι κό ο κάθε χρ ήσ της, ο κάθε πολί της
να δίνει το υς δι κο ύς του συν τελεστές βαρύτητας.
Σας έδειξα παραδείγµατα και εδώ σ ταµατάω, όπου ένας που έχ ει
τα µέν θέλει τα δέ, και ο άλλος που έχει τα δέ θέλει τα µέν. Εξ αυτο ύ,
λοιπόν, ορίζ εται ό τι αυτό είναι µία έννοια η οποία παρ’ όλο που δ εν
επιδέχεται έναν αν τικειµ ενικό καντια νό ορισµό, παρά ταύτα µπορεί να
µορφοποι ηθεί σ’ ένα περίγραµµα- και να αποθέσοµε την ελπίδα της
τελικής κρίσ εως στην δηµ οκρα τική οµάδα, η οποία αποφασίζει το
είδος της ανάπτυξης που γουστάρ ει.
Συντον ιστής:
Πριν πάρει το λόγ ο πάλι ο κύριος Τ άσιος, γιατί θα πάµε µ’ αυτή τη
σειρά,

τώρα,

θέλω

να

θυµίσω

ό τι

µπορείτε

να

ετοιµάζετε

τις

παρεµβάσεις σας και θα έχει νόηµ α αυτή η συζήτηση αν τυχόν,
πραγµατικά,

µπο ρούµε

µετά

να

ακο ύσο υµε

ρητές

αντιρρ ήσ εις,

συµ φωνί ες κ. λπ.
Ο Γιάννης Σχ ίζας θα ήθ ελε κάτι ν α πει αν και θα έχει ό λο το
χρόνο αργότερα. Έ να λεπτό τώρα.
Γιάννης Σχ ίζας:
Στο Ζο λώ τα αναφέροµαι, ο οποίος έζησ ε ό λο τον πρ οηγο ύµενο
αιώνα, και ο οποίος µε το έργο του «οι κονοµι κή µ εγέθυν ση και
φθίνουσα οικονοµι κή ευηµ ερία », το οποίο δεν διαβάσ τηκε, δυστυχώς,
όσο

του

συναίσθ ηµα

άξιζε,

αναφέρεται

α κριβώς

σ το

α υτό

υπο κειµ ενικό

πο υ λέγεται βί ωµα της ευτυχίας και αναφέρ εται σε µία

συγ κεκριµέν η κοιν ωνία, η οποία είχε την προνο ητικό τητα να προβεί σε
κάποιες µετρ ήσ εις, οι οποίες µ ετρ ήσ εις έδει ξαν το εξ ής.
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Ότι το έτος βάσεω ς του Ζ ολώ τα, που ήταν το έτος 1977 , γιατί το
βιβλίο του εκδόθ ηκε το 198 1, σε σχέσ η µε το 195 7, σ’ αυτή την
εικο σαετία είχ ε υπ άρξει µία σ ηµαντι κή υποχώρ ησ η του βιώµατος της
ευτυχ ίας,

από

ένα

συγκεκρι µένο

αντιπροσω πευτικό

δείγµα

ερωτηθέν των.
Μέσα απ’ αυτό, ο Ζολώ τας, έτσι συγ κεκριµένα και καθόλο υ
εικο το λογών τας αποδείκν υε ότι η ο ικονοµι κή µεγ έθυν ση δ εν έφερν ε
την ευδαιµ ονία.
Συντον ιστής:
Το ερώ τηµά µας εί ναι:
"Σε ποιο υς ανήκο υν και πως καταν έµονται ο ι αρµοδι ότητες και οι
ευθ ύνες, διατύπωσ ης αναπτυξια κών και περιβαλλοντικών πολιτι κών
και σχ ετικών αποφάσεων και για τί; Και το λόγο τώρα έχ ει ο
Καθηγητής Θεοδό σ ης Τάσιος.
Θεοδόσ ης Τάσ ιος:
Εφευρέθ ηκε και µί α δηµοκρα τία, τι ν α γίνει; Εµείς θα τα πούµε
όλα; Εφ’ όσ ον το θέµα είναι αξιολογικο ύ χαρακτήρο ς (και αυτό το
αναγνωρίσαµε όλο ι), µοιραίως ανάγεται σε θέµα τα πολιτικής. Είναι
πολιτι κό γίγνεσθαι , δεν µπορεί να είναι επιστηµ ονικό. Άρα δεν µπορεί
να το λύσουµε εµ είς µόνοι . Άρα η κάθε κοιν ωνική οµάδα έχει το
δικαίωµα και το κα θήκον να αποφα σί σει τι διάο λο θέλει απ’ όλα αυτά.
Το ερώ τηµα όµ ως είναι νοµίζω, γενι κότερο . Αναφέρ εται λέει και
σε ευθ ύνες. Και ί σ ως να αναφέρ εται σε εκείνο που προ είπε πριν από 5
λεπτά ο κύρ ιος Ρ όκος, εν σχέσει µε την πλανητι κή πλευρά. ∆ιό τι
καµµίας κοινωνι κής οµάδας, όπως µας είπε προσφυέσ τατα, ο κύρι ος
Μισιρ λής, καµίας κοινωνι κής οµάδας οι στόχοι δεν είν αι ανεξάρτητοι
από τους σ τόχο υς των γει τονι κών , ή και των αποµακρυσµέν ων
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κοινωνι κών οµάδ ων, και υπάρχει µία τεράσ τια παγκοσµι ότητα και
κάµποσα

φαινό µενα,

παγκοσµιοποί ησ η,

που

χωρίς
προήλθ ε,

κατ’
ή

ανάγκην

την

υποδαυλίζεται

από

πονηρά
µία

µόνο

συγ κεκριµέν η δ ύνα µη.
Λέω, επειδ ή δ εν είµαστε σ ’ ένα κλει στό κο υτί και υπάρχει
επιρροή απ’ έξω, η δικιά µο υ ανάπτυξ η, είναι αλήθ εια, ι δίως σε εποχές
παγκοσµιοποί ησ ης, ότι επηρ εάζεται α πό τα πρότυπα και τις αποφάσ εις
αναπτύξεως άλλων οµάδων, ή ά λλων χωρών.
Εκεί πια, αν αυτό ήταν ο σκοπός το υ ερωτήµατος, εκεί τα
πράγµατα είναι ζόρικα. Ως µι κρ ή συµβολή στη συζ ήτηση αναφέρω ό τι
αµέσως µ ετά τη δ ικτα τορία, η Επιτροπή του ΟΗΕ γι α την Ευρ ώπη,
(Γεν εύη), είχ ε ορ γανώσει µία συν άντησ η την Αθήν α µε θέµα τα
ενεργειακά προβλήµατα. Και η ∆Ε Η µου ζ ήτησ ε να κάνω ένα είδος,
inaugural s peech, στο υς ∆ελφο ύς µά λισ τα.
Εγώ ξεκίνησα µεν από τα ενεργει ακά, που ενεργ ει ακά όµως
σηµαίν ει

και

περιβαλλον τι κά

(ήδ η

από

τότε,

τα

ξέραµε,

τα

µισοξ έραµε) και π αρουσίασα ένα µι κρό, µαθηµατι κό πρ οσοµοίω µα, το
οποίο

και

δηµο σ ίευσα

και

κάνα

δύο

φορ ές.

Το

προσοµοί ωµα

αναζητούσε το opti mu m της δωρεάν βοηθείας των αναπτυγµένων
χωρών προς τις µ η αναπτυγµ ένες χ ώρες. Προ κειµένο υ οι πλούσιες
χώρες να αντιµετω πίσουν τις µελλοντικές το υς δαπάνες, θα πλήρωναν
για να αντιµετωπί σουν όλες τις συν έπειες της φτώχ ει ας των άλλων.
Μπεζακτάδι κο

µο ντέλο,

τίπο τα

το

συναισθ ηµατι κό.

Λαµβάνονταν

υπόψη οι ει σβο λές των διαφόρων µ εταναστών, οι αρρώστι ες και οι
πόλεµοι, εξαι τίας της φτώχειας των χωρών αυτών κ. λπ. Και σ το τέλος
έβγαλα ένα νο ύµερο ότι το o pti mu m θα ήταν, περ ίπου, εικοσαπλάσιο
από εκείνο το οπο ίον τότε ο ΟΗΕ έλεγε ό τι πρέπει να δίνουµε. (Τ ο
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περίφηµο 0,15 %, έναντι του οποίο υ τώρα όπως ξέρ ετε, οι Ηνωµ ένες
Πολι τεί ες της Αµερικής δίνο υν τα µι σά απ’ ό,τι δίν ει η Γαλλία, ή το ¼
απ’ ό,τι δίνει η Ιρ λανδία, και ούτω κα θεξής).
∆ηλαδή, για να ξανάρθουµε σ το ειδικό ερώτηµα πράγµατι
υπάρχουν ευθ ύνες για το γεγονός ότι διατηρείται ένα παγκοσµίως
ασταθές σύσ τηµα, το οποίο επ ηρεάζει κατά έναν σ ηµαντικό βαθµό την
ανάπτυξη όχι µ όν ο των φτωχό τερ ω ν, αλλά και των πλουσιο τέρων
χωρών. Α υτό είναι ένα σηµαν τι κό θέµ α ευθ υνών.
Για να ξαναρίξω και νερό και σ το δικό µο υ µύλο, ποιος
αποφασίζει τον χρ όνο εν τός το υ οποί ου θα γίν ει η βελτι στοποί ησ η της
τιµής αυτής της δω ρεάν βοήθ ειας; Ε κεί είναι που εγώ εί χα τον άσο σ το
µανίκι σ ’ εκείνο το µαθηµατι κό προ σοµοίωµα. Αν το βάλεις µ ε την
5ετία, δ εν υπάρχει καµία αµφιβολία, ότι η λύση του π ροσοµοι ώµατος
είναι µηδ έν βο ήθει α.
Αν όµως είναι η 50ετία; Ε! οπό τε λαµβάνο υν χώρ α πολλά
φαινόµενα και εξ ελί σσον ται ό λοι α υτο ί οι εναντίον των πλουσίων
κίνδυν οι -οι οποίο ι µάλιστα τό τε δεν περιείχαν και το στοιχείο, που
σήµ ερα ονοµάζετα ι τροµο κρατία και που είναι µία από τις µορ φές το υ
πολιτι κο ύ φον ταµεταλισµ ού, αφ’ ενό ς και αφ’ ετέρου της τεράσ τιας
κοινωνι κής αδικία ς- λέω , τό τε δεν το είχαµε αυτό, αλλά αν το είχαµ ε,
το µον τέλο θα έβγ αζε µεγαλύτερα νο ύµερα δ ωρεάν β οήθειας προς τις
φτωχ ές χώρ ες.
Απ’ αυτή την άποψη, συµ φωνώ ό τι οι ευθ ύνες είναι δ υσανάλογα
κατανεµ ηµέν ες

και

ανεξάρτητες

από

τις

τοπι κές

κοινωνί ες

που

αποφασίζουν το δι κό τους o pti mu m.
Συντον ιστής:
Η απάντησ η τώρα του συναδ έλφο υ Μ ιχάλη Μοδινο ύ.
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Μιχάλης Μο δινός:

∆ύσκο λη ερ ώτησ η Όποια ανάπτυξη και αν θεωρήσ ουµ ε ότι έχ ουµ ε σ το
τραπέζι,

τελι κώς

τις

αποφάσεις,

θα

έλεγε

κάπ οιος

θεσµι κός

πολιτειολόγος, τις λαµβάνουν οι κυβερνήσ εις, σ’ ένα άλλο επίπεδο, η
Τοπική Α υτοδιοί κησ η, ενώ τις µεγάλες αποφάσεις, τις µεγάλες και σ ε
παγκόσµιο επίπεδ ο εννοώ τις λαµβ άνουν οι διεθν είς οργανισµοί, οι
διακρατι κές σχέσει ς κλπ.
Φαντάζοµαι όµως ότι η ερώ τηση είν αι λίγο πιο φι λοσο φική. Ας
πούµε, πο λλο ί θεωρούν ό τι η τεχν ολογική πρόοδ ος, µία έννοια που
ξεχάσαµε, η τεχνο λογική εξ έλι ξη είν αι αυτή πο υ αποφασίζει περ ίπου
από µόνη της, ντετερµινισ τι κά Το «α πό µόνη της » δ ε σ ηµαίνει βέβαια
ότι φορ έας της τεχ νολογίας δεν είναι ο άνθρωπος, είναι, αλλά µοιάζει
σαν, έλεγε ένας φι λόσο φος Ι ησο υί της , ο Ζακ Ε λλο ύλ, δείχνει να έχ ει...
Technolog y ha s a mind of its own, είχε πει; δείχ νει σαν η
τεχνο λογία να έχ ει µία δική της εξ έλιξ η και µάλι στα συχνά δ είχνει
ανεξέλεγ κτη,

Αν

δούµε

σήµ ερα

τα

Ευρωπαϊ κά

θεσµι κά

όργανα

παλεύο υν σ την π ερίπτωσ η της βιο τεχνολογίας να ελέγ ξουν, τελικώς,
µια

εξέλιξ η

που

δεν

είναι

της

κοινωνίας,

δεν

αποφασίστηκε

δηµο κρατι κά. Βεβ αίως, χρηµατοδ οτήθηκε κατά κόρο ν, βεβαίως τα
Πανεπιστήµια κάν ουν την έρ ευνα τους και αυτό εί ναι ένα άλλο
επίπεδο,

προφαν ώς,

δεν

ζούµε

στην

εποχή

των

µεµονωµέν ων

εφευρ ετών, αλλά αυτή η χρηµα τοδ ότηση και οι σχετικές επιλογ ές,
συχνά είναι κατά τη γνώµ η µο υ ανεξέλεγκτες, α υτονο µηµέν ες. Αλλά
θα ήθελα να α κούσω κι εγώ βέβαια, την άποψη των Π ανεπιστηµιακών
δασκάλων σ’ α υτό το τραπέζι και νο µίζω ό τι θα µας δο θεί η ευκαιρία
παρακάτω, αν και δείχνει συχνά να µην ξ έρουµ ε πο υ το πάµε.
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Θέλω όµως να σας πω δύο λογάκια για τον όρο Βιώσιµ η
Ανάπτυξ η, είτε µα ς αρέσει, είτε όχι. Προσωπι κά, τον θεωρώ αντί φασ η
όρων, το λέω εξα ρχής, αλλά παραµένει χρ ήσιµ η έννο ια για το δια
ταύτα, για τις πρακτικές δηλαδή συνεκδοχές της ανάπτυξης.
Είναι περίεργο, πως επιβλήθηκε ο όρος. Επιβλήθ ηκε µε ένα
ραπόρτο, περίπου τυχαία. Ο όρος sustainabil it y κυκλοφορ ούσε σ τα
οικο λογικά φόρα, αλλά όχι για να περιγράψει την ανάπ τυξ η, αντίθετα
για να περιγράψει το στόχ ο της β ιω σιµότητας γενι κώς βιωσι µότητας
του

ανθρωπίνου

γένους,

των

ειδ ώ ν

κλπ.

ευρυτέρ ω ν

κατηγοριών

δηλαδ ή.
Και βρέθ ηκε το ΄87 ξαφνι κά, να νοµιµοποι είται µέσω της
Επιτροπής Br undla nd, µιας επιτροπής σο φών, όπο υ η Πρω θυπουργός
της Νορβ ηγίας η κυρία Brundl and

ήταν επικεφα λής , και βρ έθηκε

ξαφνικά στο τραπ έζι των διαπραγµατεύσ εων για να γί νει το ΄92 σ το
Ρίο κυρίαρχος όρ ο ς.
Είναι ενδιαφέρον το πως δ ιαπλέκο νται επισ τήµη, τεχνολογία,
κυβ ερν ήσεις, δι εθ νείς οργανισµ οί και πως ένας όρ ος επιβάλλεται.
Προσωπι κά δεν εί µαι ούτε γλω σσο λόγος, ούτε κο ινων ιολόγος, ίσ ως
άλλοι µπορο ύν να δώσο υν απάντησ η σ’ αυτό, το πώς δηλ. επιβάλλεται
ένας όρος, α λλά θα έλεγα ότι ο ό ρος Βιώ σιµ η Ανά πτυξ η ήρθε ως
κατάληξ η ό λης αυτής της προσπάθει ας, να αποδοθούν στην ανάπτυξη
ανθρωπιστι κές και βελτιω τικές ιδιό τητες.
Αυτή η προσπάθει α άρχισε γύρω στο ΄70, στη ∆ι εθν ή Τράπεζα µε
Πρόεδρο τό τε τον Robert McNa ma r a,( µόλις είχ ε χάσ ει τη θ έσ η του
στο Βι ετνάµ, ως Υ πουργός Αµύν ης των ΗΠΑ) που αν έλαβε τη ∆ιεθν ή
Τράπεζα

και

άρ χισε

µία

προσπά θεια

εξανθρ ωπισµ ού

το υ

όρο υ
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ανάπτυξη: να αποστερήσει την ανάπτυξ η από τις όποιες κακές της
ιδιότητες.
Και ξεκίν ησ ε µία ιστορία, που περ ιείχε τους όρο υς ισόρροπη
ανάπτυξη, κοινωνι κά δίκαιη ανάπτυξ η, σωσ τή ανάπτυξ η, αυτά όλα σ ε
κείµ ενα

της

δ εκαετίας

το υ

΄7 0

και

στη

συν έχεια

σε

πιο

εκσυγχρονι σµένα κείµ ενα και βεβαί ως φτάσαµε σ το να επιβληθεί ο
όρος Βιώσιµ η Ανάπτυξ η για λόγους, που η ταχύτητα της επιβολής το υ
όρου, πραγµατικά, δεν µας επιτρ έπ ει µ ε πλήρ η δια ύγεια να τους
γνωρίζουµ ε.
Αυτό που γν ωρίζο υµε όµως είναι ότι τώρα πια είναι ένας όρος
που επιβ λήθ ηκε, άρεσε στους ∆ι εθνείς Οργανισµο ύς, άρεσε σ τις
κυβ ερν ήσεις, και συχνά υπό την οµ πρέλα το υ, όν τας χρησ τικός και
περιλαµβάνοντας τις κανονισ τι κές προσπάθειες να τακτοποιήσο υµ ε τα
του π εριβάλλοντος , αποδεικν ύεται δηµοφιλής στις µ έρες µας.
∆ηµήτρ ης Ρόκος:
∆εν απαντώ στο ερώτηµα, πρέπει να κάνω πρώ τα ένα σχόλι ο πάνω σ’
αυτά που είπε ο συνάδελφος Μοδινός για τη βι ωσιµ ότητα.
Βιωσιµ ότητα ή δι ατηρ ησιµό τητα δεν είναι θέµα ορολογίας. Αν
γυρίσο υµ ε πίσ ω σ το «Our Co mmon F uture » την έκθεση της Επιτροπ ής
Brundland στην σύνταξ η της οποίας συµµ ετείχαν 1200 περίπου, τους
µέτρ ησα, επιστήµο νες και πολιτι κοί από το Βορρά και το Νό το, την
Ανατολή και τη ∆ύσ η, νεο φι λελεύθεροι έως αρισ τερισ τές, πλο ύσ ιοι,
φτωχ οί κ. λπ, (έχω κάνει ανάλυση και από ποιες χώρες προέρχονται)
και τη διαβάσο υµ ε µε προσ οχή ΟΛΗ και όχι µόν ο τον ορισµό της
"Sustaina ble Deve lop ment" όπως συνήθως κάνουν πολλο ί άκριτο ι
αµύντορ ές της, θα πούµε και πρώτο ς εγώ, ότι είναι ένα εξαιρετι κό
κείµ ενο

και

συµ φωνώ

µ’

ό λα

α υτά

πο υ

λέει

ο

Μιχάλης,
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πραγµατικά,

αυτό θα µπορούσε να συγ κροτήσ ει ένα όραµα για τον

κόσµο . Η ανάλυσ ή της είναι εξόχ ως αξιόπιστη και πειστι κή. Ο
πλασµατι κός µέσο ς όρος του "ορι σµ ού" είναι το λάθος . Για του λόγο υ
το αληθές θα µετα φέρω στα Π ρακτικά αυτολεξ εί ένα κοµµάτι απ’ τη
σελίδα 303 της Έ κθεσης.

PEACE A ND SE C URITY
Box 11-1. Spen din g on Milit ary Versus Envi ron me nta l Security

The world sp ent w ell over $900 b illi on on militar y pur poses in 198 5,
mo re than $2.5 b il lion a da y. The rea l cost is what the s ame re sources
mi ght othe rwise be used f or:


An Action Plan f or Tropical Forests would cost $1.3 bil lion a year
over the course of f ive year s. This an nual su m is the equivalent of
half a da y of milit ar y expendit ure wo rldwide.



Imple menti ng t he UN Acti on Plan f or Desert if ication would c ost
$4.5 billi on a ye ar during the las t tw o decades of this c entur y-the
equivalent of less than two da ys of mi litar y spend ing.



One of the greates t environ me ntal ha zards in the T hird Wo rld is
lack of clean water f or household use, contributing to 80 per cent
of disease. Th e U N Water and Sani tation D ecade, alt hough g ive
onl y a s mall f rac tion of support n eeded, would hav e cost $30
billion

a

year

d uring

the

1980s .

This

is

the

ap proxi mate

equivalent of 10 days of milit ar y spen ding.


To suppl y contra ce ptive mater ials to all wo men alread y mo tivated
to use f a mil y pla nning wo uld cos t an additio nal $1 billion per
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ye ar on top of the $2 billion spen t toda y. Th is add itional $1
billion is t he equi v alent of 10 hours o f militar y s pending .
Sources: Internati o nal Task Force , Tr opical F orests A C all f or Action
(Wa shingto n, D C: World Reso urces Institut e, 19 85); Dr. M. K.Tolba,
‘Desertif ication an d the Eco no mics of Survival’, UN E P Inf orma tion
86/2, 25 March 19 86; A. Agarwal et al., Water Sani tat ion and Health
f or

All?

(London:IIED/Eart hscan,

1981);

World

Bank,

World

Develop me nt Repo rt 1984 (Ne w York : Oxf ord Universit y P ress, 1 984).
Όλα

αυτά

τα

τό σο

σ ηµαντικά

όµ ως,

ξ εχάστηκαν

όταν

οι

συγγραφείς έφτασ αν να δώσουν έν αν ορισµό. Μπήκαν λοιπόν στον
πειρασµό και στην αναγκαστική ί σως λογική του π λασµ ατικο ύ µέσο υ
όρου, όπως π.χ. είναι το κατά κεφαλήν ει σόδ ηµα. Εγώ έχ ω δ ύο
δισεκατοµµ ύρια, ο κύριος Μοδινός έχει µ ηδέν, οι δύο µας έχο υµε από
ένα δις. ∆εν έχουµ ε. Ο ύτε εγώ έχω 1 δις, έχω 2 και ο κύριος Μ οδινός
έχει 0 .
(Το παράδειγµα έπρεπε ί σως να το πω ανάποδα, ο κύρ ιος
Μοδινός έχει 2 δι ς και εγώ 0). Ε ίν αι εδώ µία συνάδ ελφος, η οποία
τελεί ωσε το ∆ιεπ ιστηµονι κό Π ρόγρ αµµα Μεταπτυχια κών Σπο υδών
(∆.Π.Μ .Σ.) το υ Ε.Μ.Π. "Περι βάλλον και Ανάπτυξη", του οποίου έχ ω
την ευθ ύν η. Η κ.Γκούτη έκανε µία εξαιρετι κή διπλω µατική εργασία,
για τους δεί κτες της ανάπτυξ ης, το υς σύνθετο υς δεί κτες κ.λπ. και
µπορεί αν θέλει να µας δώσει στο τέλος την άποψή της για την
αξιοπιστία των δ ει κτών .
Η Επιτροπή λοιπό ν κατέληξε µ ετά την εξαιρ ετι κή της ανάλυσ η στον
ορισµό: "Βι ώσιµ η είναι η ανάπτυξη η οποία ι κανοποιεί τις ανάγκες το υ
παρόντος, χωρίς ν α διακυβεύει τις δ υνατό τητες των επ οµένων γ ενεών,
να αντιµετωπίζουν κι αυτοί τις δι κές τους ανάγκες".
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Άρα λοιπόν εκ πρ ώτης όψεως φαίν εται να είναι προο δευτική, δίκαια
και µε διαγ ενεακή ισότητα η Βι ώσιµ η Ανάπτυξ η.
Και λέω εγ ώ τώρα, ποιος ξέρει τις αν άγκες το υ κό σµο υ µετά από
20 χρόνια; Τις ξέρ ουµε τις ανάγκες; Μπορούµ ε να τις πούµε; Και πως
µπορούν να ικανοποιηθο ύν οι ανάγκες του παρόντος; Εί ναι οι ίδιες οι
ανάγκες των Παπούα των aborigi n als και ίδιες οι ανάγκες των
Νορβηγών ;
∆εν είναι ίδιες βέβ αια, αλλά και ποι ες είναι οι ανάγκες; Είναι οι
πραγµατικές ανάγκες; Ή οι πλασµ ατικές, οι οποί ες καταιγισ τι κά
διαφηµίζον ται από τα µέσα µαζικής επικοινωνίας για να επιτύχο υν την
ευδαιµονία, όπως κάποιοι άλλοι την επιδιώκο υν.
Γι’ α υτό λο ιπόν η αντίθεση δεν είν αι στην ο ρολογία, είναι στο
περιεχόµ ενο και να γιατί. ∆ιό τι όλο το ιδεο λόγ ηµα πλέον της
Ευρωπαϊκής Ένω σ ης, από το 19 92 κα ι µετά και σ ε παγκόσµιο επίπεδο,
έχει ως πυρ ήνα τι; Την ανταγωνι στι κότητα, την καινοτοµία, την
επιχειρ ηµατι κό τητα, τις ευέλι κτες κα ι ελασ τικές σχ έσει ς εργασίας. Και
αυτό αποδει κν ύεται από χιλιάδες κείµ ενα και Συν έδρια για την
"Sustaina ble Devel op ment" πο υ µπορ ούµε να β ρούµ ε σ το διαδίκτυο.
Έχω χαραµίσει πο λλά από τα τελευταία χρόνια της ζωής µου για
να διαβάζω αυτά τα ευχο λογικά κεί µενα τα οποία δο ξολογο ύν την
"Βιώσ ιµη ή Α ειφό ρο" Ανάπτυξ η, ενώ τα πραγµατι κά σ τοιχεία το υ Ο ΗΕ
για την ανθρώπιν η ανάπτυξη αποδεικνύουν ότι από το ’ 92 ως το 2002
οι λίγοι πλούσιοι γίναν λιγότεροι αλλά πολύ πλο υσ ιότερ οι και ο ι
πολλοί φτωχοί α κό µη περι σσό τερο ι και πολύ φτωχότερο ι.
Σήµερα παρουσία σ ε κάποιος συνάδελφος µία σχετι κή ει σήγ ησ η.
Όταν έφθασ ε στα συµπεράσµα τα, γύρισα σ τον κύριο Τάσιο και του
είπα,

"έχω

διαβ άσει

300 0

εργα σίες

µε

τα

ίδι α

κατά

λέξ η
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συµπερά σµατα". Λέν ε όλο ι "Να ενθαρρύνουµ ε το διάλογο Βορρά
Νότο υ". Για τί να µην τον ενθαρρύνουµε; Να κάνο υµε το ύτο, να
κάνουµ ε τ’ άλλο.
Αυτά όµως, όπως αποδεικν ύεται µε τα επίσηµα κείµενα το υ ΟΗ Ε
δεν οδηγο ύν πουθ ενά. Ας απαντήσ ω κι εγώ για το ποιου είναι οι
αρµοδιότητες και οι ευθ ύνες σχ εδιασµού, χάραξης και ά σκησ ης
πολιτι κών ανάπτυξ ης και περιβάλλοντος.
Για την Ε λλάδα, π.χ. είναι του κρά το υς, των κυβερν ήσεων, αλλά
και

των

αντιπολι τεύσ εων,

δηµιο υργικές

αλλά

και

να

κάνουν

τεκµηρι ωµ ένες

εναλλακτικές
προτάσ εις

θετικές

και

όχι,

και
κατ’

ανάγκην, σ τείρα α ντιπολι τευτικές.
Είναι

ακόµη

ευθύν ες

και

αρµοδιότητες

της

Τοπικής

Αυτοδιοί κησης, τω ν Συνεταιρισ τικών Οργανώσεων. Επ ανέρχοµαι στο
παράδειγµα της πρώτης µο υ τοποθ έτησ ης. Αν οι α γρότες και ο ι
κτηνοτρόφο ι

έκα ναν

έντιµες

λει τουργι κές

και

αποτελεσµα τικές

συν εταιρι στι κές εν ώσεις και είχαν καλύψει και τον εν διάµεσο χώρο
των εµπόρων/ µεσα ζόντων, θα έφταναν στην κεν τρική κρεαταγορά, και
θα µπορούσαν να πουλο ύν το κρ έας του κατσι κιού, σ ε ικανοποιητι κή
τιµή και γι’α υτο ύς και για το υς κα ταναλωτές.
∆εν θ έλω ν’ ανο ίξ ω το θέµα: Πώς ο ανταγωνισµός επηρεάζει πια
τη δια τρο φική αλυσίδα.
Πως θα γίνει χωρί ς να διακυβευθεί το κέρδος των µεσαζόντων
φθηνό τερ ο το κρ έας; Όταν βέβαια ταΐζουµε τα ζώ α µε διοξίνες,
ακαθαρσίες

ή

και

µε

ά λλα

σά πια

κρέα τα.

Α υτό

είναι

υγι ής

ανταγωνισµός; Κα ι ένα τέτο ιο κρ έας, πρόξενος χιλιά δων ασθενει ών
είναι τελι κά φθ ηνό ;
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Μπορεί να κάνει ελέγχο υς η Ε υρωπα ϊκή Κοινό τητα, (που πολλά
της κα ταµαρτυρώ, αλλά παραδέχοµαι ότι έχει κάν ει και πολλά καλά).
∆εν µπορεί όµως να κάνει πέραν το υ δ ειγµατο ληπ τικο ύ ελέγχο υ
εξαντλητι κό έλεγχ ο σε κάθε σφαγεί ο, ιδίως σαν α υτά τα "σφαγεία" που
έχουµ ε εµείς εδώ σ την Ε λλάδα.
Ποιοι άλλοι έχο υν αρµοδιότητα κα ι ευθύν η για τις βασικές
επιλογές της Ανά πτυξ ης; Οι επισ τήµονες και οι Πανεπιστηµιακο ί,
τεκµηρ ιώνον τας προτάσεις και λύσεις, οι οποίες να είναι αποτέλεσµα
ολισ τι κής και δι επιστηµονι κής προσ έγγισης ανάλυσης και µελέτης. Να
µην λέει π.χ. ο µο νοδιάστατος οικον οµολόγος ό τι πραγµατικά µπορεί
να υπάρξει αυξητι κή, µεγ εθυν τι κή ο ικονοµι κή ανάπτυξ η, (όπως κατά
κόρον υποστηρίζο υν οι σο µόν σ ελί δες των εφηµ ερίδ ων), εάν τυχόν
πραγµατικά, περιο ριστεί ο φόρ ος τω ν επιχειρ ηµα τιών από το 45 , σ το
40, στο 30, ή σ το 1 0%.
Αν κάναµε µία συσ τηµα τική αποτί µησ η το υ τι κερδ ίσαµε ως
χώρα όταν µ ειώ σα µε το φόρο στο υς επιχειρ ηµα τίες, εάν σκεφτούµε
πόσες φορ ές έχο υν µηδ ενισ τεί οι παγωµένες πιστώσεις για την
τουρ ισ τική ανάπτυξ η µε τα µεγαθ ήρια της Ρόδο υ, της Κω, της
Κέρκυρας και της Κρήτης κ. λπ. θα φθάναµε σε θλιβερά συµπεράσµα τα
για το αναπτυξ ιακό µον τέλο των τελευταίων πεν ήντα χρόνων σ την
Ελλάδα

και

τις

επιπτώ σεις

το υ

στο

φυσι κό

και

πολιτι σµι κό

περιβάλλον.
Ας σκεφτο ύµε τώ ρα, τι επαπειλείται: Επαπειλεί ται το ορ εινό
περιβάλλον, για το οποίο, αν µο υ επι τρέπετε να πω κάτι, και το λέω µ ε
πόνο ψυχής, σ’ έν α αφιέρωµα των Ν ΕΩΝ πριν από 3 εβδοµάδες για τα
ακίνητα, εί χε το τι γίνεται σ την Αρ άχοβα. Μεζον έτες, συγ κρο τήµα τα
αστικών µ εζονετώ ν, µέσα σε δάσο ς ελά της 20 µ έτρ ων και µε το
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∆ήµαρχ ο, καλόπισ τα, νοµίζοντας ότι έτσ ι συµβάλλει στην τοπική
ανάπτυξη, να ενθ αρρύνει µε κάθε τρόπο την ανέγερ ση πολυτελών
λυοµ ένων (απ’ αυτά τα πολύ µόν ιµα λυόµ ενα, µε τους ξ ύλινο υς
κορµο ύς από τη Φι νλανδία), αλλά και πέτρινων σπι τιών στο µοναδι κό
ορεινό τοπίο της π εριοχ ής.
Αυτός το κάν ει γ ια το καλό, νοµ ί ζει για το καλό, για την
"ανάπτυξ η" της περιοχής και δεν φτά νει σ το θέµα της α ισθητικής, πο υ
συζ ητήθηκε γ ια τις ανεµογενν ήτρι ες, σ’ αυτή την αίθουσ α το πρωί.
Αν κάνεις µεγάλο υς δρόµο υς ταχεία ς κυκλο φορίας σ τα ορεινά,
για να εξ υπηρετήσεις µία παρόµοι α µε των παράκτιων περιοχ ών
ασύδο τη αστι κο ύ τύπο υ ανάπτυξη, τότε λόγω ευάλωτων γεω λογι κών
σχηµα τισµών ,
προκαλείς

γεωµορφο λογίας

κα τολισθήσεις,

θα

κα ι

τοπογραφικού

δ ηµιο υργείς

αναγλύφο υ

προβ λήµα τα

θα
σ τις

κατασ κευές, θα καταστρ έφεις την αισθητική του µ ον αδικού ο ρεινο ύ
τοπίου και θα σο υ κοσ τίζο υν τα έργα ο κο ύκος α ηδόνι.
Πιστεύω τέλος, επειδή ο καθένας πρέπει να τοποθετηθ εί και εγ ώ
τοποθετούµαι, έτο ιµος να υποσ τώ ανηλεή κριτική α π’ εσάς, ότι
πραγµατικά πολύ µ εγάλη ευθ ύνη για την ανάπτυξ η έχουν οι πολίτες, οι
µεµονωµ ένοι πολίτες, οι πρωτο βουλί ες και οι ενώ σεις των πολιτών και
οι συν εταιρ ισµοί και τα συνδ ικά τα τω ν εργαζοµένων.
Γιατί δεν µπορ ούν όλοι να ζητούν , και να απαιτο ύν από το
κράτος. Πρ έπει και να δίνουν. Τι να δίνουν; Από τεκµηρ ιωµέν ες
προτάσεις, µέχρ ι αυταπόδει κτο ατο µικό και συλλογικό σ εβασµό στο
περιβάλλον και σε µία ανάπτυξη, που να µην θίγει το υς άλλο υς.
Κωστής Καγκ αράκης:
∆ηµ ήτρη, α υτή, εί ναι βέβαια µία βαθύτατα πο λιτι κή ερώτησ η, όπως
την έχ εις διατυπώ σει, υπάρχο υν οι προφανείς απαντήσεις, όπως αυτή
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που κα τέληξες, α λλά το υλάχι στον εγ ώ προσωπι κά δεν µ πορώ να πω ό τι
έχω την επάρκεια να βρεθώ απέναν τι σ’ ένα τέτο ιο ερώτηµα για να
δώσω µία απάντησ η.

∆ηλαδή, παρ’ όλο που µου βάζεις τώ ρα νερό, θα

έλεγα απελθέτω αυτό το ποτήρι από εµένα.
∆ηµήτρ ης Ρόκος:
Ο Κω στής Καγ καράκης, που είναι στο Πο λυτεχν είο στυλοβά της το υ
Μεταπτυχια κού

Προγράµµατος

" Περιβάλλον

και

Ανάπτυξ η",

διακρίνεται από µι α τροµακτική σ εµν ότητα.
Όλοι εµ είς εδώ ό µως εκτιθέµεθα και εκτιθ έµεθα λελογισµένα.
Όπως είπε ο κύριο ς Τάσιος παίζουµ ε ένα παιχνίδι, ο καλός, ο κακός
και

ο

άσχ ηµος.

Όπως,

αν

θυµ άται

κανένας,

ο

Μπάµπαλης,

ο

Καραπαναγιώτης και ο Μάλλι ος κάπο ια χρόνια πριν, που για τα παιδιά
εδώ πέρα είναι λίγ ο ως πολύ άγνωσ τα.
Αν θέλει ας απαντήσ ει ο συνάδελφος Γιάννης Μισιρ λής .
Γιάννης Μ ισιρ λής :
Θα ήθελα να απαντήσω σ ε µία το ποθέτησ η το υ κ. Μοδινο υ (που
δυσ τυχ ώς λείπει α υτή τη σ τιγµ ή) κα τά πόσο η τεχνο λο γία αφ’ εαυτής
προωθεί ό τι προωθ εί. Νοµίζ ω ότι έχ ω τελεί ως διαφορ ετι κή εντύπωσ η.
Η Ευρ ωπαϊκή Ένω ση σ’ όλα α υτά τα προγράµµατα πλαίσια που
έχει κατα φέρ ει και τώρα σχεδιάζει το 7 ο , αποφα σίζει από τα πριν, τα
ποσοστά των χρ ηµ άτων που θα δοθο ύν σ ε συγκεκριµ έν ες ενέργ ειες. ..
∆εν αµφιβά λλω, αλλά αυτό δε σηµαί νει ότι η τεχνο λογί α από µόνη της
αναπτύσσ εται.

Αν

δεν

της

δ ώσ εις

λεφτά,

δ εν

θα

αναπτυχθεί...

επιτρέψ τε µ ου.
Τηλεπικο ινωνί ες

και

πληροφο ρική,

όλοι

ξ έρουµε

ό τι

αναπτύσσον ται πάρα πολύ γρ ήγορα ... δεν είναι µόνο λόγω στρατού,
κάποιοι

έχουν

αποφασίσ ει

και

κάποτε

συµµ ετείχα

και

σε
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προσπάθεια

πως

θα

βάλουµε

τα

ερευν ητικά

εν διαφέρον τα

το υ

επιστηµονι κο ύ κοι νού µ έσα σ τη διατύπωσ η αυτών των προτάσεων , για
να υποβάλλο υν προτάσεις οι πανεπιστηµια κοί, τα οποία αυτά κανένας
δεν τα έλαβε υπ’ ό ψιν του.
Εποµένως, εάν δεί τε ότι τα τελευταί α 10 χρόνια το 30% µε 35%
των χρηµά των της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και τη
τεχνο λογία πηγαίνει σ’ αυτόν το το µέα, καταλαβαίνετε γιατί αυτός
αναπτύσσ εται.
Από την άλλη µερ ιά, όλη αυτή η δέσµη τµ ηµάτων πληροφορίας
που δεχόµασ τε, µ έσα από το διαδίκτυο, µέσα από τα µαζικά µέσα, δεν
θα πω το Ε, το τελευταίο Ε το υ Μ ΜΕ, κατα λαβαίνετε ότι δεν έχει,
ούτε καν συζητιέται, ούτε καν µελετάται πως επηρεάζο υν, αν θέλετε,
ακόµη και τις νευρωνι κές συνδέσεις του εγ κεφάλο υ µας στο να
κατανοήσο υµε, στο να πάρουµε αποφά σεις.
Εκεί η έρευνα είν αι 0, ή αν θέλετε, στις κοινωνι κές επιπτώσεις
όλων α υτών των εξελίξ εων, η έρ ευνα περίπου είναι στο 0. Μόνο
δίνονται χρήµα τα, κι αυτό είναι πολύ σηµαντι κό, για να διαχυθούν τα
αποτελέσµατα της τεχνολογικής έρευνας στο υς Ευρωπ αίους πολίτες,
έτσ ι ώσ τε να αποδεχτο ύν αυτά τα πλαίσια ως έχο υν.
Μ’ άλλα λόγια, κα ι αυτός είναι ένας µηχανισµός, πο υ δ είχνε ό τι
η πορ εία της ανθρ ώπινης ζω ής, αν θέλετε σ τον µικρ ό µας χώρο, πο υ
είναι τό σος δα, η Ευρώπ η, είναι προ καθορισµ ένος από συγ κεκριµέν ους
οικονοµι κο ύς κι άλλους κύκλο υς, που έχουν την εξουσία.
Γι’

αυτό

από

την

αρχή

τοποθετήθηκα

µε

τον

τρ όπο

που

τοποθετήθ ηκα και θα ήθελα κάποιον να πάρει µία αντίθετη άποψη στο
ότι αν µπορεί να βελτιωθ εί κάτι τις , µε το δεδοµένο κυρίαρχ ο άγριο
πολιτι κό, κοινων ικό, οικον οµικό σύσ τηµα, που έχο υµε.
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∆ηµήτρ ης Ρόκος:

Πριν από 17 περίπου χρόνια, είχαµ ε κάνει ένα Συν έδρι ο µε τον Τοµ έα
Φιλοσ οφίας,

του

Πανεπιστηµίο υ

Ιωαννίνων

και

το

κείµ ενο

της

εισ ήγησής µο υ δηµοσιεύεται σ το βι βλίο µο υ «Από τη "Βιώ σιµ η ή
Αειφόρο" στην Αξ ιοβίωτη Ο λο κληρ ωµέν η Ανάπτυξη» που πρόσ φατα
κυκλοφόρ ησ ε.
Είχα κάνει τό τε ανάλυσ η των πρ ώτων τριών προγ ραµµάτων
πλαισίων 1 984-19 87, 1987- 1991 και 1990-199 4, για την έρ ευνα και
την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσ ης. Προοδευτικά, το κύριο βάρος
των

σχετι κών

χ ρηµατοδ οτήσ εων

πέφτει

στις

νέες

τεχνολογίες,

επικοιν ωνιών, πληροφορίας βιοµ ηχαν ιών και νέων υλι κών ενώ η υγεία,
η ποιότητα ζω ής κ.λπ. είναι ουραγοί. Τα ακριβή στοιχεία µπορείτε να
τα δεί τε εκεί και ν α τα συµπληρώ σετε µε τις εξελίξ εις τους από το υς
δικτυακούς τόπους της Ε υρωπαϊ κής Έ νωσης.
Ποιοι ετο ίµαζαν και ετο ιµάζουν α υτά τα προγράµµατα ; Ούτε το
Ευρωπαϊκό Κοινο βούλιο, ο ύτε οι " προοδευτι κές" ή "συν τηρητικές"
κυβ ερν ήσεις των κρατών µ ελών, αλλά κάποιοι γραφει οκράτες, σ τενά
διασυνδ εδεµ ένοι µ ε τα lob bies των επιχειρήσεων. Αν δ εν θέλει να µ ε
πιστεύσ ει ο κύριο ς Τάσιος, ας µπει στο υς Friends of Europe, ένα
δυναµικό τατο lobb y, το οποίο φέρ ει ι σοτίµ ως το σήµα της Ευρ ώπης µ ε
τα 15 ασ τερά κια, µε τους λογό τυπο υς της UNILE VER, της PRO CTER
AND GA BLE, της SHELL κ.λπ.
Είναι άραγε το ίδι ο, ισό τιµο, πράγµα η Ε υρώπ η, µε τα 4 αυτά και
τα άλλα επιχειρ ηµατικά µεγαθήρια; Και είναι πολύ ενδιαφέρον να
ερευνηθ εί πώς επηρεάζουν αυτοί,
αναπτυξιακή,

περ ιβαλλον τι κή,

οι "φίλοι της Ευρώπ ης", την

και νοτοµι κή

κ. λπ.,

πολιτι κή

της.

Υπάρχουν βέβαια και άλλα 500 ακό µη lobb ies αλλά και κυβ ερν ητι κές
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"µη κυβερν ητικές" οργανώσεις που επηρεάζουν τις σχετικές πολιτι κές
επιλογές της Ευρ ω παϊκής Ένω σης.
Λοιπόν και επειδ ή θα πρέπει να τεκµηρ ιώσ ω λίγο για την
επιστηµονι κή µου περιοχή, την Τ ηλεπισκόπηση ( Re mot e Sensing) το
ρόλο

των

επι χειρήσεων

συµπλέγµατος

στην

και

ανάπτυξη

του

τω ν

στρα τιω τικο βιοµ ηχανικο ύ

δορυφορι κών

τηλεπισ κοπι κών

συσ τηµάτων δι ερεύνησης των φυσ ικών διαθεσίµων της γης, θα πρέπει
να πω ότι τα δεδ οµένα το υς από το 1972 χρησιµοπο ιούνται και για
ειρην ικο ύς

σκοπούς,

ενώ πολύ πριν,

πολύ µεγάλες

επιχειρήσεις

τεχνο λογιών αιχµ ής όπως η MOTO R OLA, είχαν εξοπλί σει αεροπ λάνα
µε τέτοια µ ηχανήµατα και µε On line δυνατό τητες επεξεργασ ίας
δεδοµέν ων, για τη διερ εύν ησ η µεταξύ άλλων και των ενεργειακών
φυσικών διαθεσί µ ων, των πετρελαίω ν του πλαν ήτη µας και την άµεσ η
ενηµ έρω ση της δ ι οίκησ ης των ΗΠΑ . Αµέσ ως µετά ετοιµαζόταν και
ετίθ εντο σε ι σχ ύ σ χετι κές δ ιακρατι κές συµ φωνί ες.
Μία απ’ αυτές ήταν µεταξ ύ των Ηνωµένων Πο λι τειών της
Αµερι κής και της χώρας, της οποία ς σήµερα Πρ ωθυπ ουργός είναι ο
Τσάβες.
Κωστής Καγκ αράκης:
∆ηµ ήτρη, α υτό πο υ θα έλεγα είναι β έβαια θα συµφωνήσω κι εγώ όπως
όλοι σ’ α υτό που είπες, ποι οι πρέπ ει να πάρουν τις πρωτοβο υλί ες,
αλλά υπάρχει ένα προαπαιτούµενο, ο πολίτης να είναι υπεύθ υνος, να
είναι συνειδ ητοποι ηµένος, να είναι επ αρκής.
Αυτό
αναγνώστη,

που
να

έλεγε

ο

Σεφέρ ης,

απευθύν εσαι

σε

αυτός

κάποιον

ζητο ύσ ε

που

τον

περι µένεις

επαρκή
ότι

θα

µπορέσει να το α φοµοιώσ ει και να το προχωρήσει. Νο µίζω είναι µία
προϋπόθεσ η, η οπο ία δεν είναι εξασ φαλισµέν η.
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Συντον ιστής:

Ο συνάδελφος Τά σ ιος, παρακαλεί ται, να απαντήσ ει σ το ερώτηµα κάτω
από ποιες προϋπ οθέσεις είναι δ υν ατόν αναπτυξια κές δράσεις των
Μηχανι κών, στις µ ελέτες και τις κατασκευές έργων, τη βιοµηχανία, τη
γεωργία κ. λπ., αλλά και οι άλλες ανθρωπογενείς παρεµβάσεις να
σέβον ται το όλο π εριβάλλον, φυσι κό, κοινωνι κό και πολι τισµι κό;
Θεοδόσ ης Τάσ ιος:
Μετά σεβασµ ού υπ ενθυµίζω ότι η σει ρά τώρα είναι ανά ποδα...
Συντον ιστής:
Ζούµ ε σ ε µία κοιν ωνία, που βα σιλεύει η "διαπλο κή", επιτρέψτε µο υ να
σας χαριστώ και εγ ώ µία φορά.
Θεοδόσ ης Τάσ ιος:
Ευχαρισ τώ πο λύ.
(Απευθ υνόµεν ος προς έναν νέο- εισ ερ χόµενο Σ ύνεδρ ο, λέει)
Πρόεδρ ε έχεις χάσ ει το καλύτερο µ έρος, τώ ρα που ήρ θες αργά,
ήδη αποφασί σαµε να κοντύνο υµ ε τις ανεµογενν ήτριες κατά 10 µέτρα.
Λοιπόν,

η

δο υλειά

του

Μ ηχανικο ύ

είναι

να

θυµά ται

πως

δεν

επιτρέπ εται να έχει τεχνο κρατι κά σύν δροµα.
Μην ακούτε τον Ανδρέα Παπανδρέου, πο υ δ εν ήξερε καλά
ελληνι κά και ονό µαζε τεχνο κράτες τους ειδι κευµένο υς. Τεχνοκρα τία
είναι ο φα σισµός σ την επισ τήµ η –δ εν είναι η Ειδικότητα.
Λοιπόν, ο Μηχαν ικός πρέπει και να εκπαιδεύεται ευρ ύτερα.
Εκτός από το γνωσ ιακό αντι κείµενο υπάρχει και ένα θέµ α, που λέγεται
βελτισ τοποί ησ η

µε

παράγοντες

υπόλοιπων

και

όχι

γνωσ ιακών

δεδοµέν ων. Α υτό είναι η ειδοποιός δ ι αφορά ανάµεσα σ το επισ τηµ ονικό
και το µ ηχανο τεχνι κό εν έργηµα.
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∆ηλαδή,

ο

Μηχα νικός

οφεί λει

να

απαντά

µε

εναλλακτι κά

σενάρια, αλλά όχι να αποφασίζει. Και να µετράει τις επ ιπτώσ εις αυτο ύ
που θα κάνει, από απόψεως οι κονοµ ικής (προσοχ ή, το πικής α λλά και
περιφερεια κής, δι ότι ενδ έχεται η ο ι κονοµία το χωριο ύ, να είναι εις
βάρος

της

οι κον οµίας

της

περι φέρειας)

και

να

απαντά

στις

περιβαλλοντι κές συνέπει ες, µόνο αυτός µπορεί να απαντήσει. Π οιος θ’
απαντήσει ;
Οι χοροδιδάσ καλοι θα απαντήσο υν επειδή και µόνον ανήκουν
στο σύλλογο των οικολόγων της πόλεως; Ιδέα δεν έχο υν . Ο Μηχανικός
που κάνει το συγκεκριµέν ο έργο, α υτό ς οφεί λει να δίνει συγ κεκριµέν ες
απαντήσεις για τις περιβαλλοντι κές επιπτώσεις το υ κάθε σ εναρίου που
παρουσιάζει.
∆εν

µο υ

αρέσει

η

ιδέα,

της

διαρροής

ευθυνώ ν

µέσω

περιβαλλοντι κών µελετών που ανατίθενται σε "άλλο υς". Λόγο υ χάρ η
στην Πιπί τσα, πο υ εί χε σπουδάσ ει φιλολογία και µ ετά πήγ ε σ το
Manchester

και

γύρισ ε

"περι βαντολλόγος",

( δεν

υπάρχει

περιβαλλοντι κός ό λα είναι περι βαντο ...).
Ε! όχι φίλε, εσύ ο ίδιος ο Μηχανι κός θα το κάνεις, µόνο η
συγ κεκριµέν η τεχν ική οµάδα οφείλει , έχει υποχρ έωσ η επιστηµονική
και δεοντο λογι κή να δώσει απαντήσ εις σ το ποιες είνα ι οι επιπτώ σεις
στο π εριβάλλον, π οιες είναι οι επιπτώσ εις σ την υγεία και δό ξα τω
Θεώ, χάρη σ την Ευρωπαϊκή Ένω σ η, κυρίως, έχ ουµ ε πάρα πολλές
τεχνι κές προδ ιαγραφές και πρότυπα, που ρ υθµίζουν τα αντι κείµ ενα
αυτά.
∆ουλειά το υ Μηχανικο ύ λοιπόν είναι όχι να παίρνει αποφάσεις
αλλά να µελετά πλήρως τα σενάρια. Αν ο Μ ηχανικός β ρίσκεται κον τά
στην πολι τι κή εξ ο υσία, η οποία έχ ει κάνει τις µ ελέτες αποδοτικό τητας
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πριν

απ’

τον

προγραµµατισµό,

εκεί

βεβαίως,

η

δουλειά

του

Μηχανι κού, είναι σχεδόν η δο υλειά του πο λιτικο ύ. ∆ηλαδή δεν είναι
δουλειά επι στήµον ος, είναι σχ εδόν το υποκα τάστα το της δηµο κρατι κής
εξο υσίας, που δίνει συντελεσ τές βαρ ύτητας σ’ αυτή κα ι σ’ εκείν η τη
µορφή

της

ανάπτυξ ης.

Άρα,

ο

καθ’

εαυτό

µελετητής

και

κατασ κευαστής, ν οµίζω, ό τι αν απαλλαγεί από τα, δ υστυχώς, παχυλά
τεχνο κρατι κά του συσ τατι κά, θα έχ ει κάνει σωσ τά τη δο υλειά το υ.
Και

πάντως,

ο

µελετητής

δεν

έχει

κανένα

δι καί ωµα

να

υποκαθισ τά το δ ηµοκρατι κό σύνολο και να παίρν ει αποφάσεις, τις
οποίες θα τις παίρνουν άλλοι, και γι’ αυτό σ ε πολλές περιπτώσ εις,
ευτυχ ώς και τώρα , υποχρεούν ται οι µελετητές να εµ φανίζουν δ ύο
σενάρια, δύο µελέτες. Ευχαρι στώ.
Συντον ιστής:
Ο συνάδ ελφος Μιχ άλης Μοδ ινός τώρ α.
Μιχάλης Μο δινός:
Κάτω από ποιες πρ οϋποθέσ εις; Σ υµ φωνώ µε τον κύριο Τάσιο για το τι
οφεί λει να κάν ει ο µηχανι κός, πλην όµως δ εν το κάν ει και ο µόνος
τρόπος για να το κάνει, κι εγώ µ ηχαν ικός είµαι για να διευκρινί σω...
Θεοδόσ ης Τάσ ιος:
Κανείς δεν είναι τέλειος.
Μιχάλης Μο δινός:
Κανείς δεν είναι τέλειος ναι… ο µόνο ς τρόπος για να το κάνει είναι ο
κοινωνι κός έλεγχο ς.
Στην περίπτωσ η το υ περι βάλλοντος έχουµε ισ τορι κά έν α ζωντανό
κίνηµα, το µοναδ ικό κίν ηµα που αναπτύχθηκε σ τα τέλη το υ 20 ο υ
αιώνα, το οποίο άσ κησε ακρ ιβώς αυτό ν τον κοιν ωνικό έλεγχο, µε µ έσα
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ενίοτε βίαια, µε µέσα δηµο κρατι κά , µε µέσα νοµικά , και µε µέσα
γνωστι κά επίσ ης.
Το οικο λογικό κίν ηµα είναι περίεργ ο υβρίδιο, ανέπ τυξε ακόµ η
και έρευνα δι κιά του. Σ υχνά ραπόρ τα διαφόρ ων κινήσεων και οµάδων
οικο λογικών,

µε

τη

σύµπραξη

βεβαίως

εγκρίτων

επιστηµόνων,

καθοδήγ ησαν µ εγάλους διεθν είς οργ ανισµούς στη λήψ η µέτρων και
αποφάσεων.
∆εν θα υπήρχε το Πρωτόκολλο το υ Κιότο, ας πούµε, αν δεν
υπήρχ ε η δράση της
και

µ υριάδων

GRE ENPE AC E, των Φίλων της Γης, το υ WWF

ά λλων

µι κροτέρων ,

αλλά

εξ’

ίσ ο υ

σ ηµαντικών

οργανώσεων και πολύ σ ηµαντικών δ ιανοουµέν ων, γύρ ω απ’ αυτά τα
ζητήµατα.
Κοινωνι κός

έλεγχ ος

λοιπόν,

δεδο µένου

ότι

τώρα

πια

οι

αποφάσεις είναι σύνθετες, πο λυποί κιλες, δ εν νοµίζ ω ότι επαρκεί ο
Ho mo Fab er, ο µ ηχανικός ο ιδεα τό ς κατασ κευαστής που αντλεί τη
τεχνο λογι κή το υ εξ ουσία, την τεχνι κή το υ εξο υσία από το πρότυπο του
Λεονάρν το

Ντα

Βίντσι,

ενδ εχο µένως.

Χρειαζόµ αστε

σύνθετες,

πολυεπιστηµονι κές οµάδες, πο υ αντι µετωπίζο υν τα έργ α µε σύνθετο,
πολυεπιστηµονι κό τρόπο, υπάρχει και µία ερώτησ η παρακάτω και
εποµένως ναι µ εν , τεράστια η ευθ ύνη το υ µηχανι κο ύ, ο φείλει να
βλέπει όσα µπορεί να δει, α λλά δ εν εί µαι βέβαιος ότι µπορεί να τα δ ει
πάντα.
Συντον ιστής:
Πάλι ένα σχό λιο µ ικρό γι’ αυτά που λέει ο Μιχάλης. ∆ι αφωνώ µε την
πολυεπιστηµονι κό τητα ως προς το περιεχόµ ενο που της αποδίδεις.
Πιστεύω ό τι το σω στό είναι δι επιστηµονικό τητα.
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Μιχάλης Μο δινός:
Το αποσύρω , και λέω δι επιστηµονι κό.
∆ηµήτρ ης Ρόκος:

Θα βοηθ ήσει πιστεύω στη δι ευκρίν ησ η της σ ηµασίας των όρων η
αναφορά στη διαφορά ανάµεσα στο " πολύ" και σ το "δ ιά".
Το

συν επάγεται

"διά"

διεί σδυσ η,

αλληλεπίδρασ η,

οργανικό

πάντρεµα, το "πο λύ" απ’ την άλλη µεριά είναι πολλές φορές ένα
µηχανισ τικό

άθροισµα.

Και

θυµίζ ω

ένα

πολύ

µ εγάλο

Έλληνα

χωροτά κτη και πο λεοδό µο τον Κ ωνσ ταντίνο ∆οξιάδ η, που στην αρχή
όταν πρωτο έβαλε στις µ ελέτες το υ και την άποψη του οικονοµ ολόγο υ,
του κοινωνιο λόγο υ, κ.λπ. έκαν ε ένα θετι κό και προοδευτι κό για την
εποχή το υ άλµα από την µονοεπισ τηµον ική στην πολυεπιστηµον ική
προσέγγισ η των πρ οβληµάτων.
Έτσι, σε µια πολεοδοµι κή µελέτη ζητήθηκε από τον αείµνηστο
Σάκη Καράγιωργα , σηµαντι κό δάσ καλο και αγωνισ τή, να αναφερθεί
στα σχετικά οι κο νοµικά χαρα κτηρι στι κά και µ εγέθη και από τον
Βασίλη Φί λια αν θυµάµαι κα λά ( σ’αυτή ή σε ά λλη µελέτη) να
αναφερθεί στα κοι νωνικά χαρακτηρι στι κά της περι οχής. Οι συµβο λές
τους παρατέθηκαν στο τέλος της µελέτης δί κην παραρτηµάτων, χωρίς
να

υπάρχει

κοινωνι ολόγο υ

η

αλληλεπίδρασ η
µε

το υς

του

µηχα νικο ύς

οι κονοµο λόγου
στη

και

διερεύνηση

το υ
των

πολυδιάσ τατων προβληµάτων ανάπτυξης της πό λης.
Η δική µο υ λοιπ όν απάντηση σ’ αυτό το ερ ώτηµα είναι ότι
πρέπει να υπάρξει διεπισ τηµονική και ολι στι κή προσ έγγιση και δ εν
φτάνει ο µ ηχανικό ς, ή οι µηχανι κοί πολλών ειδι κο τήτων στη µ ελέτη
των

σχετικών

θεµάτων.

Χρ ειάζονται και άλλοι

επ ιστήµονες

και

χρειάζεται κατά την παραδοσιακή µέθοδο του Ge des. Απογραφή,
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Ανάλυση, Σ ύνθεσ η και κατά την νεώτερ η και πληρέσ τερ η το υ Peter
Hall, να

υπάρχει

πέρα

από

την

απογραφή

και

συστηµατι κή

παρακολούθ ησ η των αλληλεπιδρά σεων και της δυναµι κής µεταβολής
της φυσι κής και της κο ινωνι κοοι κονοµικής πραγµατικότητας κάθε
περιοχής,

να

υπ άρχει

ανάλυση

των

στο ιχεί ων,

δι ατύπωσ η

των

εναλλα κτι κών ανα πτυξια κών σ εναρί ων µε σ εβασµό στον άνθρωπο και
το φυσ ικό και πο λιτι σµι κό του π ερι βάλλον, αξ ιολόγ ηση και επι λογή
του βέλτι στο υ και φυσικά στο τέλος η απαραίτητη πάντα ανάδραση.
Και βεβαίως, δ εν είναι λύσ η, στην Ελλάδα τουλάχισ τον, οι εκ
των υσ τέρων µελέτες περιβαλλον τικών επιπτώσ εων, γι α ανάπτυξ η µε
προστασία το υ περιβάλλον τος για τον εξής λόγο. Γιατί όταν υπάρχει
ένα έργο, το οποίο έχει ενταχθ εί στον προϋπολογισµό το υ οικον οµικού
έτο υς

και

στον

προγραµµατισµό

και

έχ ει

εξαγγ ελθεί

από

την

κυβ έρν ησ η και έχ ει προκηρ υχθεί, δ εν υπάρχει καµία πιθανότητα η
περιβαλλοντι κή µ ελέτη, µ ελέτη των επιπτώσ εων, να πει ότι αυτό θα
έχει δυσµεν είς περ ιβαλλον τι κές επιπτώσεις. Γιατί τό τε θα ξεσ ηκωθο ύν
ακόµη και οι τοπι κές κοινωνί ες για να γίνει το έργο , ακόµη κι αν
χρειασθεί να βαφτι σθεί το κρ έας ψάρι σύµ φωνα µε την π αροιµία µας.
Θεοδόσ ης Τάσ ιος:
Έχουν

αλλά ξει

οι

µελέτες.

Εδ ώ

φτάσαµ ε

στην

περίπτω ση

του

Αχελώου, αυτή τη στιγµ ή να είναι η µισ ή παροχή α λλά και το ύψος
του φράγµατος να αλλάξει, να µει ω θεί. Περιβα λλον τι κή ευαισθ ησ ία
δεν σ ηµαίνει οικον οµική αυτοκτονία.
∆ηµήτρ ης Ρόκος:
Ευχαρισ τώ.
Χαίροµαι που πρα γµατικά µαθαίνω κάτι παραπάνω, ό τι πραγµατι κά
µελέτες

περιβαλλοντι κών

επιπ τώ σεων

έχ ουν

σ ταµατήσ ει
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προβληµα τικό περ ιβαλλον τι κά έργο. Θα είναι ευτύχ ηµα να αποβούν
µία πραγµατικά και αποδεικτικά αξιό πιστη διαδι κασία και εγώ θα γίνω
έτσ ι λιγό τερ ο "αντί-Ευρωπαίος" και µου χρ ειάζεται ίσω ς.
Η σειρά το υ συναδ έλφου Κωσ τή Καγ καράκη τώρα.
Κωστής Καγκ αράκης:
Εγώ νοµίζω ότι το θέµα είναι πάρα πολύ δ ύσ κολο. ∆ηλαδή µιλάµε για
περίπλοκα, ξαναχρησιµ οποιώ την ω ραία λέξ η το υ Θ εοδόση, έχο υµε
περίπλοκα σύνολα, δεν θα τα έλεγα καν συσ τήµατα, γι ατί δεν β λέπω
να έχουν και µία εσω τερι κή συνοχ ή, µία εσ ωτερι κή δοµή και α υτά
µοιραία οδηγο ύν σ ε απρόβλεπ τα αποτελέσµατα, τόσο ως προς το είδος,
αλλά πολύ περισ σότερο ως προς το µ έγεθος το υ αποτελέσµατος.
∆ηλαδή θα αρχί σ ουµε να µιλάµ ε πάλι για πεταλο ύδες, Βραζιλί ες,
καταιγίδες, χάος.
Η δικιά µου άποψη είναι ότι οι τρεις λέξ εις που χρησιµο ποιήσατε
και οι τρ εις, ο Θεοδόσης µί λησ ε για µέτρ ηµα επιπτώ σ εων, ο κύριος
Μοδινός για έλεγ χο, ο ∆ηµ ήτρης για παρακολούθ ηση, ναι, α λλά
συν εχή. ∆ηλαδή δ εν βλέπω ό τι για τα δύσ κολα µπορεί να γίνει αυτό
που είχ ε πει η Μ οροπούλου ν ωρίτερα, εφαρµογ ή εν ό ς συστήµατος
λήψ εως αποφάσ εω ν.
Μα τι σύσ τηµα; Ό σο πολυκρι τηριακό και αν είναι δεν µ πορείς να
το φτιάξ εις α υτό το σύσ τηµα όταν έχ εις τέτοια µ εγάλη πολυπλο κό τητα
και

όταν

επιπλέο ν,

έχεις

και

ένα ν

απροσδιόρισ το

στόχο,

για τί

εξακο λο υθώ να θεωρώ ότι την ανάπτυξ η, δ εν την έχο υµε καθορίσ ει.
∆εν ξέρ ουµ ε την ανάπτυξη. Έχο υµ ε µόνο µ ία διαίσθ ηση το υ τι είναι
ανάπτυξη.
Η δικιά µο υ λοιπό ν η θέσ η είναι όχι να µην γίνει τίποτα, αλλά
όπως είχα π ει και στην αρχ ή, να µ ην γίν εται κάτι µ ε ενέργ ειες που
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οδηγο ύν σε µ η αν αστρέψιµ ες κα τασ τροφι κές επιπτώ σεις. Να υπάρχει
ένας συν εχ ής έλεγχ ος σε κάθε β ήµα. Μια βήµα προς β ήµα ανάπτυξη.
∆ηλαδή, εγώ τροµ άζω όταν ακούω ότι έχο υµ ε στό χο ανάπτυξ η
5% ή 1 0%.Ο Θ εός να φυλάει. Από πο υ να φυλαχ τούµε;
Συντον ιστής:
Πριν πάρει το λό γο ο συνάδελφος Γιάννης Μισιρ λής, θα ήθελα να
ρωτήσω αν υπάρχ ουν παρεµβάσεις, επειδ ή πραγµατικά θα έχει νόηµα
και θα αξίζει α υτό το στρογγ υλό τρα πέζι όταν ακουστο ύν ό λοι και να
σταµατήσο υµ ε εµ εί ς.
Υπάρχουν παρεµβά σεις – απαντήσ εις;
Υπάρχουν. Ωραία τον λόγο τώρα έχει ο συνάδελφο ς Γιάννης
Μισιρ λής.
Γιάννης Μ ισιρ λής :
Θα είµαι πολύ σύν τοµος, νοµίζω ό τι έχουν γίν ει βήµα τα για το πως οι
µηχανικο ί αντιµ ετωπίζουν αυτό το τεράστι ο ζήτηµα, αν και όχι τό σο
πολύ.
Να σας πω το εξ ής, ήµο υν φοιτητής στο Μετσό βιο, 5 ο έτος,
1969, είχαµε ένα µάθηµα οι κονοµ οτεχνι κή µ ελέτη εγκατασ τάσ εως
βιοµηχανι κών µον άδων. ∆υο ήταν τα κριτήρια για να περάσεις το
µάθηµα αφο ύ έκαν ες ό λα τα υπό λοιπ α. Να βάλεις το ερ γοστάσιο κοντά
στις πρώ τες ύλες, και το δ εύτερο, σε λιµάνι, θά λασσ α, ή λίµν η, ή
ποτάµι, για να έχει ς έτοιµ η την απόθεση των αποβλήτων .
Έχουν περάσ ει µ ερ ικά χρόνια, σ τα µέσα- τέλη της δεκαετίας του
’70, ήµ ουν στον Καναδά σ’ ένα Π ανεπιστήµιο και ένας συνάδελφος
µου µεταλλειο λόγ ος, που δούλευε τότε σ το Υπουργ εί ο Βιοµηχανίας,
µου στέλνει µία σ ελίδα, τό τε, µε το f ax, την περιβαλλοντι κή µελέτη
για την εγ κατάσ ταση εργοσ τασίο υ αµίαντο υ σ το Ζ ιδάνι Κοζάνης,
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υπογεγραµµέν η απ ό έναν καθηγ ητή του Πο λυτεχνείο υ, δεν είναι εν
ζωή τώρα.
Μία σ ελίδα! Για τί µου την έσ τειλε; Επειδ ή ο Κανα δάς είναι
µεγάλη παραγωγό ς χώρα σε αµίαντο και εκεί σ το Πανεπιστήµιο
υπήρχαν πάρα πολλές µελέτες πάνω στα ζητήµατα αµι άντου, και την
έστει λε για να την αξιολογ ησο υµε.
Ναι, έχει γίν ει, π ως θα το πούµε π ρόοδος, αλλά θα πω κάτι σ’
αυτό που είπε ο κύριος Μοδινός, ξέρ ω ό τι έχ ει α σχοληθεί, έχει
αγωνισθεί πο λύ µ έσα από περιβαλλοντικές οργανώ σει ς, που έχο υν
πραγµατικά αναπτυχθεί πάρα πολύ τα τελευταία 10 – 2 0 χρόνια,
Νοµίζω ότι οι ευαι σθησ ίες που αναπτύχθηκαν κυρίως στο ∆υτικό
κόσµο ,

αλλά

όχι

µόνο,

ήταν

αυτές

πο υ

γιγάν τω σαν

αυτές

τις

οργανώσεις, οι οπ οίες, κατά την ταπεινή µου γνώµ η ό µως, έχο υν ένα
περιθώριο περιορ ι σµένο επ εµβάσ εων για να περιοριστεί το πρόβληµα
και να µην δι ογκω θεί.
Μ’ άλλα λόγια, αν το σύσ τηµα, και επαναλαµβάνω αγαπητέ
κύρι ε Τάσι ο, εάν το σύστηµα αποφασ ίσει ό τι οι ενέργ ει ες των όποι ων
µη κυβ ερν ητι κών οργανώσεων υπέρ το υ περιβά λλον τος, είναι τόσ ες
και τέτοι ες, που απειλεί κάποιες από τις προτεραιό τητες το υ, τό τε
υπάρχει µ ηχανισµ ός και τον έχουµε δει πολλές φορές ή να τις
διαλύσει, ή να τις εξαγοράσει , ή να τις βάλει στην άκρ η.
Θεοδόσ ης Τάσ ιος:
Ένθα σύσ τηµα τι ο νοµάζουµε;
Γιάννης Μ ισιρ λής :
Ένθα σύσ τηµα ονο µάζουµε, π.χ. τη H ALLIBUR TON, ή την E NRON .
Θυµάσ τε ό λοι πέρ σι τι έγινε... τα απλά µαθηµατικά λέν ε ότι
αυτές οι µονάδ ες µαζί µε τις σχ έσ ει ς που υπάρχουν στη δόµ ησ η το υς,
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ως εξο υσία, και το τι είναι εξο υσία εί ναι ένα άλλο τερά στιο ζήτηµα να
το συζ ητήσο υµ ε, οριοθετούν αυτούς που επιβάλλουν µέσ ω πο λλώ ν
παραγόντων την κυρίαρχη αντί ληψη για το πως λειτο υργούµ ε. Α υτό
λέω σύστηµα.
Συντον ιστής:
Πάµε σ το 5 ο ερώ τηµα και έχ ει το λόγο πάλι ο συνάδ ελφος Γιάννης
Μισιρ λής. "Έχει ό ρια και ποιότητες η ανάπτυξ η και πο ια είναι αυτά;
Ποιος τα ο ρίζει; Π οια είναι η ευθ ύνη των επιστηµόν ων, των µ ηχανικών
και των πολι τών γενικό τερα, υπάρχ ει η διάσ ταση της ηθικής στην
αναπτυξιακή διαδι κασία;"
∆εν είναι ανάγκη να απαντάµε σ’ όλα, απαντάµε όπου θέλο υµε,
σε 1 λεπ τό, για να µπορέσο υµε να συζ ητήσο υµ ε σ τη συν έχεια .
Γιάννης Μ ισιρ λής :
Το 2003 δ ηµοσι εύτηκε ένα άρθρο από το Παν επισ τήµιο Tuf ts των
Ηνωµένων Πολι τει ών, µε τίτλο «επαν απροσεγγίζοντας, αν λέω καλά το
reconciling, την αν άπτυξ η µε το περ ιβ άλλον ».
Κύρια ήταν µακρ οοικονο µικής πολι τικής αυτό το άρ θρο, εγώ
είµαι

µ ηχανικός

της

ιατρι κής

δεν

καταλαβαί νω

πολλά

από

µακροοι κονοµι κο ύς όρους. Αφο ύ αναφέρθ ηκε στον τρόπ ο δόµησ ης της
κοινωνίας το υ Jo s hua Mill , για τη σ ταθεροποι ηµέν η κατάστασ η όπο υ
συνδ ύαζε την κατανάλωση µε τη συνεχ ή πο λιτι στι κή ανάπτυξ η, µ’
άλλα λόγια έβαζε ένα πλαφόν, ένα όριο ανάπτυξ ης, αλλά επ ένδυε
περισσό τερ ο ο γνω στός ο J.S. Mill σ τη συνεχ ή πο λιτι σ τική ανάπτυξ η,
αυτό το άρθρο αναφερό ταν σε όλα τα δεινά του πλανήτη σήµερα,
χρήσ η εν έργειας, θερµοκήπιο, α υτο κί νητο, γεωργία, τοξ ικά, νερά κ.λπ.
Και που κατέληγε; Αναφέροµαι πά λι σ τον κύριο Τά σιο, που
έλεγε, εγώ εδ ώ κα ι τώρα, ή εσύ εκεί και πέρα. Πολύ σ ωστό , αλλά ας
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πάρουµε το παράδειγµα της γεωργία ς, και στη χώρα µας, αλλά και
γενικό τερα. Οι γεωργοί δεν έχο υν κίνητρα από την αγορά, από τις
δυνάµεις πο υ κυριαρχούν πάλι, ν α µην σπαταλο ύν , έτσ ι που να
ενισχ ύεται η αν τίληψη ότι σ το µ έλλο ν πρέπει να υπάρχ ει απόθεµα για
τις επόµ ενες γεν ιές .
∆ηλαδή η ίδια η αγορά και γι’ αυτό επιµένω πολύ σ ’ αυτό το
σύσ τηµα, ενι σχύει την εκτατι κή κα λλιέργ εια και την εκτατική χρ ήσ η
µέσων. Εποµέν ως, στο ερώ τηµα κα ταλήγο υν και αυτοί οι συνάδελφοι
από το Tuf ts Πανεπιστήµιο ό τι χρ ειάζονται καινο ύργια µέτρα.
Μερι κά απ’ αυτά που αναφέρουν , και τελειώνω, είναι καλύτερο
σύσ τηµα φορ ολόγ ησης, ανάγκη του ν α ενισχ υθεί η κοιν ωνική αντί ληψ η
των ενδιαφεροµ έν ων µερών, µία νέα προσέγγιση σ τα προβλήµατα.
Τελι κώς πρέπει και εύχον ται καλύτερ η και πιο ισόποσ η κατανοµ ή το υ
παραγόµενου πλο ύτου.
Και λέω πάλι, είναι δυνατόν α υτά να γίνουν µ’ α υτό το σύσ τηµα;
Συντον ιστής:
Ο συνάδ ελφος Κω στής Καγκαράκης τώρα.
Κωστής Καγκ αράκης:
Εξακο λουθ ώ να υπ οστηρίζω ότι , αυτό που είχ ε πρω τοπ εί ο καθ ηγητής
Τάσιος, ότι η αν άπτυξ η θα πρέπει να συντείνει στην ευτυχία των
πολιτών.
Και θεωρών τας τώ ρα, σ’ ένα πιο ιδανικό περιβά λλον, ως πολίτη,
αυτό πο υ είπαµε πιο πριν, τον επαρκή πο λί τη, εποµένως τον πο λίτη
που έχ ει συναίσθ ηση των ευθ υνών του, πισ τεύω ό τι η διάστασ η της
ηθικής µπαίνει α υτόµατα µέσα σ’ αυτό το θέµα.
Ένας

πολίτης

πο υ

δ εν

θα

υποσ τηρίζει

µία

συγ κεκριµ έν η

ανάπτυξη, η οποία θα του δ ηµι ουργ εί αισθήµατα ενοχ ής αν η ανάπτυξ η
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αυτή θα έχει µία δυσµ ενή επίδραση π αραδίπλα, και εποµένως αυτό θα
αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό ηθικό κριτήρ ιο για τις αποφάσεις πο υ θα
πάρει.
∆ηµήτρ ης Ρόκος:
Ευχαρισ το ύµε. Η σ ειρά µου τώρα.
Εγώ νοµίζω ότι έχει, προφανώς, όρ ια η ανάπτυξη και αυτό το
βιώνουµ ε καθ ηµερ ινά, δεν θέλω να το επαναλάβω, στο κλίµα και σ τις
πλανητι κές µ εταβο λές, σ τη εξα φάνισ η των ειδών, στη συχνό τητα και
στα µεγ έθη των φυσικών και τεχν ητώ ν κατασ τροφών κ.λπ., κ.λπ..
Ποιος ορίζει α υτά τα όρια; Θα τελει ώσω σ ε 20 δευτερ όλεπτα. Ο
ισχυρ ότερος τα ορί ζει σήµερα, το σύσ τηµα όπως είπ ε γρηγορότερα και
συµ φωνώ απόλυτα µε τον συνάδελφο Μισιρλή, ό τι η H ALLIBUR TON
και

οι

άλλες

εταιρείες,

κ.λπ.,

και

οι

πολιτι κά

υποτελείς

το υς

κυβ ερν ήτες. Α υτο ί αποφασίζουν.
Παλιά ήταν το σ τρατιω τι κοβιοµ ηχα νικό σύµπλεγµα. Υπάρχει
ακόµα, είναι σύστηµα, αύριο όµως τι; Γι’ αύρι ο όµω ς εγώ έχω µία
αισιόδοξ η άποψη την οποία και λέω στα παιδιά, στους φοιτητές, στο
µεταπτυχιακό ιδιαί τερα.
Η µόνη ανερχόµ εν η πολιτι κή δύναµ η κατά τη γνώµ η µο υ είναι οι
ενεργοί, συνειδ ητοί και υπεύθυνοι πολίτες και καλοί επισ τήµονες .
Αυτοί µπορούν ν α ανεβάζουν και να κατεβάζο υν κυβερνήσεις, να
αγοράζουν ή να µην αγοράζουν πρ οϊόντα πο υ δεν χ ρειάζονται. Να
σέβον ται τη φύσ η τους πο λιτισµο ύς και την άλλη άπ οψη γιατί έτσι
σέβον ται και προ σ τατεύο υν τον εα υτό το υς.
Άρα λοιπόν έχο υµε τη δυνα τότητα να βάλο υµε την ηθική
διάστασ η στην αν άπτυξ η και αυτό ν α γίνει από τα κάτω. Α υτό όµ ως
απαιτεί µία άλλη κουλτο ύρα. Αυτή την άλλη κο υλτο ύρα κατά τη γνώµ η
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µου

θα

έπρεπε

να

τη

διδάσκουµε

µε

αξιόπισ το

τρόπο

σ τα

Πανεπιστήµια, σ τη δευτερο βάθµια, σ την πρω τοβάθµια εκπαίδευση και
ακόµη στα προν ήπι α. Αυτό µπορεί να γίν ει και το εύχ οµαι.
Η σειρά το υ συναδ έλφου Μιχάλη Μ ο δινού
Μιχάλης Μο δινός:
Νοµίζω

έχ ει κυλήσ ει πολύ ν ερό

στο

αυλάκι από

το

΄72

ό ταν

κυκλοφόρ ησ ε το π ερίφηµο ευαγγέλιο της Λέσχ ης της Ρ ώµης «Τα όρια
της ανάπτυξης » Αποδείχθηκε, δυσ τυχ ώς ή ευτυχ ώς, ότι αν και η
ανάπτυξη

µεταµο ρφώνεται,

παίρνει

άλλες

διασ τάσει ς,

παραµένει,

χονδρικά, ίδια, επεκτείνεται µεν α λλά µένει στη θέσ η της.
Ορισµ ένες από τις προβλέψεις εκείνες, δ εν επαληθεύτηκαν,
αλλά ένας λόγος π ου δεν επαληθεύτηκαν δεν είναι επ ει δή ήταν κακές
προβλέψεις, αντίθετα ήταν επεξ εργασ µένες , καλές προ βλέψεις. Μόνο
που, για να δώσ ω µία αισιόδο ξη πινελιά, το παγκό σµιο σύσ τηµα
αναπροσαρµόστηκε έτσι, χάριν σ ’ εκείνες τις προβλέψεις και µετά από
διάφορο υς πολι τι κούς και κοιν ωνι κούς αγώνες, αν τιµετωπίσθηκαν
ορισµένα από τα προβλήµατα πο υ έθετε η εξαν τλησιµό τητα των
φυσικών πόρων.
Παραδείγµατος χά ρη, σ τον Αµαζόνι ο, στον οποίο έχ ει τύχει να
δουλέψω και να ταξιδεύσω, παρά τα όσα λέγον ται δ ηµοσι ογραφι κά
κάθε τό σο, ο ρ υθµ ός ανάπτυξης της κατασ τροφής του δάσους, δ ηλαδ ή
η αύξ ηση της κατα στρο φής το υ δάσο υς περιορίσ τηκε.
Είναι πονηρός ο ό ρος, υπάρχει κα τα στρο φή το υ Αµαζο νίου, αλλά
υπάρχει πια σε πλαίσια, που λίγο ακόµ η να προσπαθήσ ει η ∆ι εθνής
Κοινότητα, ή να πειστεί η Βραζιλι άνικη κυβέρν ησ η, που δ εν είχε
πεισθεί

30

χρόν ια

πριν,

µπορεί

και

να

φτάσο υµε

σε

µ ία

αντιστρ εψιµό τητα των διαδι κασι ών ό πως ετέθη λίγο πρ ιν. ∆ηλαδή, να
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µην κα ταστρ έφεις πιο πολύ δάσος απ ’ αυτό πο υ µπορεί να αναγεννηθεί
µε φυσι κούς τρόπ ους, αν και απέχουµε ακό µη απ’ εκεί. Θέλω να πω
πάντως ότι καµιά φορά η προφητεία- και τα όρια της ανάπτυξ ης ήταν
µία ευφυής προφητεία- κατά τη γνώµ η µου έχει , όπως έλεγε και ο Max
We ber την εσ ωτερι κή ευχ ή της αυτοδι άψευσ ής της και γι ’ αυτό συχνά,
όσοι προβ λέπο υν, προφητεύο υν, πρ οβάλλο υν, εύχονται βαθιά µέσα
τους να µ ην επαληθευθο ύν.
Το ίδιο ισχύει και για το οικολο γικό κίν ηµα βεβα ίως. Όταν
συχνά οι ο ικο λόγ οι λέν ε αυτό θα συµβ εί, τούτο ή το άλλο και
αργότερα κάποιοι ευφυείς τεχνο κράτες σο υ λέν ε, µα, δ ιαψευσ τήκατε,
βεβαίως διαψευσ τήκαµ ε διότι όταν λέγαµε ας πούµ ε γ ια την εκτροπή
του Αχελώο υ ξέρ ετε παιδιά, δ εν είν αι τόσο το ν ερό, είναι δύο φορ ές,
τρεις

φορές

λιγό τερο

το

ν ερό

µε

απλές

µετρήσει ς

υδρολογίας,

στοιχ ειώδ ους πρω τοετο ύς υδρο λογία ς, ουδείς το πίστευε, απεδείχθ η
ότι µάλλον είχαν δ ίκιο οι οικολόγο ι.
Λοιπόν, τα όρια της ανάπτυξ ης είναι µία χρ ήσιµ η έννο ια,
απεδείχθη όµως ό τι δεν υπάρχουν, το υλάχι στον µ έχρι σ ήµερα. Κάπο τε
θα τελειώ σει το π ετρέλαιο, µ έχρι τότε, ενδ εχοµ ένως, θ α έχουν βρεθ εί
άλλες µορ φές ενέργειες, ελπίζω ήπιες και ανανεώσ ιµες, άλλο ι όµ ως
πιστεύο υν ό τι ο µόνος τρ όπος αντιµετώπισης του φαινοµένου του
θερµοκηπίο υ, είνα ι για παράδειγµα, η πυρ ηνική εν έρ γεια, η οποία
αντεπιτίθ εται.
Ας µην αυταπατώµεθα, είναι εκεί το πρόβληµα. Εποµένως,
υπάρχουν άλλες ποιότητες στην ανάπτυξ η, υπάρχο υν ενδεχοµ ένως
όρια, αλλά όχι τό σο πολύ πια τα βι οφυσικά όρια. Π ισ τεύω ό τι ένας
από τους θριάµβο υς της Παγκοσµίο υ Κοινότητας µε το υς αγώνες της,
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δεν ξέρ ω ποια είνα ι αυτή η κο ινότητα , πάντως όχι η HA LLIBURT ON,
ήταν η αντιµ ετώπιση α κριβώς α υτών των βιο φυσι κών ορ ίων.
∆ιεθν είς συµβάσ εις όπως αυτές της βιοποικι λό τητας και της
ερηµοποί ησης έχο υν κα ταφέρει µερι κά πραγµατάκια και µάλισ τα σ ε
σχέσ η µε την εκπτώχευσ η των τοπικών κο ινωνιών, µε τη δηµ ιουργία
θέσεων εργασίας, µε τη τοπι κή ανάπτυξ η, και εποµένω ς δεν είναι όλα
τόσο µα ύρα.
Υπάρχει µια ηθική διάσταση κατά τη γνώµη µου, όχι σ την ίδια
τη σκληρ ή αναπτυξιακή διαδι κασία , αλλά στους αγώ νες εκείνο υς πνευµατι κο ύς, επι στηµονι κούς, πο λι τικο ύς, κοινωνι κο ύς- οι οποίοι
τείνο υν να την περιορίσο υν µέσα σ τα όρια της και κυρίως, να την
ελέγξο υν ανάντι, ό πως λέµ ε σ την υδρ ολογία, upst rea m.
∆ηλαδή, να ελέγξ ουν σύµ φωνα µ ε τις αρχές της πρό ληψης , το
προϊόν της αναπτυξιακής διαδι κασί ας πριν αυτό παρ αχθεί. Άρα να
αποτυπώσο υν τις ενδεχόµεν ες αρνητι κές συνέπ ειες -δεν υπάρχουν
βέβαια

µόνο

αρν ητι κές-

και

να

τις

περιορί σο υν

ή

και

να

τις

απαλείψουν.
Συντον ιστής:
Ο συνάδ ελφος Θ εο δόσης Τά σιος και τελειώνο υµε εµ είς.
Θεοδόσ ης Τάσ ιος:
Έχει ποι ότητες η ανάπτυξ η; Βεβα ίως έχ ει, τις είπ αµε και έχ ει
συνι στώ σες κατά τον δεύτερο ορι σµό.
Τι κάνο υν οι Μ ηχ ανικοί; Τ ο είπαµ ε. Αν έχ ει ηθι κή συνιστώ σα η
αναπτυξιακή διαδι κασία, ακόµα και ο κ.Μο δινός το δέχθηκε, έστω και
µε µία άλλη δο µή... γιατί όχι; Εδώ έχουµε και φτωχ ούς... εγώ ήδ η
τρώω πο λύ, αλλά έχουµε και το υς φτωχούς, πο υ πρέπ ει να φάνε, έχουν
απόλυτο δικαί ωµα να φάνε περι σσό τερο.
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Μιχάλης Μο δινός:
Ανάπτυξ η

σ ηµαί νει

αύξ ηση,

µπ ορείτε

να

τρώτε

κάθε

µέρα

περισσό τερ ο;
Θεοδόσ ης Τάσ ιος:
Αύξ ησ η ναι, δι ότι οι Κιν έζοι, πρέπ ει να έχ ουν δ ικαί ωµα να φάνε
περισσό τερ ο.
Πρέπει όµως να έχουν δικαί ωµα να κάνουν τρ ία παιδιά; ∆έν το
έχουν α υτή τη σ τιγµή, τους τα κό βουν. Ώστε υπάρχει µία ανάγκη
αυξητι κή, η οποία όµως έρχεται σ ε σύγ κρουση µ ε άλλες ανάγκες και
εκεί είναι πο υ µπαί νει η ηθι κή, άρα να το δεχθο ύµ ε κι α υτό.
Ο διάολος είναι το άλλο κρ υµµένο ερώτηµα που έχ ει βάλει ο
Πρόεδρος περί των πολιτών γενι κότερ α, το είπε ο κύριος Καγκαράκης,
ποίος θα κρεµάσει το κουδ ούνι της γά τας; Ξέρετε, η Γενι κή Συν έλευση
των ποντι κών πο υ αποφάσισε να κρ εµάσο υν ένα κο υδ ούνι σ το λαιµ ό
της γάτας όταν έρ χεται, να το α κούν και να φεύγουν τα ποντίκια. Και
το ερ ώτηµα είναι π οίος θα το κρεµάσ ει το ρ ηµάδι;
Ποίος πολίτης είν αι αυτός, ο οποίος θα κάνει τον έλεγχο, την
αλλαγή, ακόµα κα ι την ανατροπ ή α υτο ύ πο υ ο κ. Ρόκος ονόµασ ε το
σύσ τηµα που µας κυβ ερνά ό λο υς. Α λλά οι πο λίτες από κάτω τί θα το υ
κάνουν; Ά σχετο αν εγώ δεν συµ φωνώ µ ε το επι χείρηµα αυτο ύ
µυσ τηρ ιώδο υς συσ τήµα τος, βεβαί ως, γιατί αυτό είναι µί α µορφή ο ιονεί
µεταφυσ ική τη σ τι γµή που δεν µπορ εί να ορι σθεί µε συγκεκρι µένο υς
όρους, αλλά µόνο µε συγκεκρι µέν ες επαληθεύσιµ ες αποδείξεις.
Ο διάολος είναι ότι κίνδ υνοι πράγµατι υπάρχουν και ό τι η λύση
πρέπει να προκύψ ει από τα κάτω, µάλιστα. Απ’ τον πολίτη. Τώρα
κοίτα να δ εις τί του ζητάµε: Του ζ ητάµε πρώ τον να εί ναι εξαιρετι κά
µορφωµ ένος, για τί αν είναι αµόρφωτος λέει τρίχ ες κατσαρ ές. ∆εν
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µπορεί να πάρει αποφάσεις σ’ α υτά τα σύγχρονα, εξόχ ως περίπλο κα
φαινόµενα.
∆εύτερον,

πρέπει

να

είναι

ιδιαιτέρ ως

οξυµένο υ

ηθικο ύ

αισθήµατος. Πρ έπει να νοιώθει την ανάγκη των δισ εγγό νων του και να
τρώει σ ήµερα ψω µί και α λάτι αν τί να τρώει τυρί, για να µείνει και
λίγη πρασινάδα για τα δισ έγγονα το υ.
Τρίτον, πρέπει επί πλέον να έχει και οξυµ έν η καλλιτεχνι κή
διάθεση, ώσ τε να τον πονάει και το γεγονός ότι χάν ει την αισθ ητική
ατµόσφαιρα µ έσα σ’ αυτά τα ... σπίτια όπου ζει για να προστατεύσει
εαυτόν.
Λοιπόν κο ιτάξ τε ν α δείτε ποιο είναι το βάσανο. Το υς γυρεύο υµε
πάρα πολλά και δεν µπορούν, ή δεν προκάµουν , όπως λέει και γνωστός
πολιτι κός αρχηγός . ∆ιότι επιβαρ ύν θηκαν ήδ η ιδιαιτέρως από την
πολλή δο υλειά, απ ό τις πολλές π ληρ οφορί ες, από τις π ολλές ευθ ύνες,
περιεπλάκη η ρηµ άδα η πραγµατικό τητα κι α υτό είναι το στοιχεί ο της
απαισιοδοξίας.
∆εν είµαστε σ την εποχή των Αθην ών , στην Εκκλησία του ∆ήµο υ
εννοώ, ο ύτε στη φύση των αποφά σ εων που ήσαν απλές. ∆έν µπορεί
όµως εξ α υτού το υ φόβο υ να πούµ ε ότι παραιτούµ εθα, όχ ι.
Εκεί όµως που νο ι ώσαµε ό τι τελικώς µάλλον ό λοι συµ φωνήσαµ ε,
είναι ότι ο πο λίτης ο αρµόδιος, ο πολίτης ο µορ φωµέν ος, ο πολίτης ο
πολιτι κά ενήµερος και ο εγρήγορος αυτός είναι εκείνο ς που είναι η
µόνη ελπίδα για το µέλλον. Πρ ος αυτόν πρέπει να απευθ υνθούµ ε.
Με ποιον τρόπο; Α γωνιζόµενος και εδ ώ συναν τώµαι µε τον κύρ ιο
Μισιρ λή, αγωνιζό µενοι ώσ τε να αυξ ήσο υµε τα κον δύλια για την
παιδεία,

να

αυξήσουµ ε

τον

πατρι ωτισµ ό

και

τη

µόρφω ση

των
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δασκάλων, π ερισ σ ότερο από άλλο υς τινές, έτσ ι ώσ τε να µπορέσουµε
πραγµατικά να παραγάγουµε µία γενι ά τέτοιων πο λιτών.
Εκεί είναι, φοβάµ αι, η πιο βαριά ερώτησ η από όσες µας έθεσε ο
Πρόεδρος. Πώς θα αναπτύξο υµε τον π ολίτη. Ε υχαρι στώ.
Συντον ιστής:
Θέλω

να

ευχαρι στήσω

όλους

το υς

εκλεκτο ύς

συναδέλφους

το υ

τραπεζιού για τη συµβολή το υς. Ο Κω στής Καγ καράκης µου είπ ε
γρηγορότερα ότι, από την πείρα που έχουµ ε 45 χρόνια δάσκαλοι, ό τι
ποτέ σ τρογγ υλό τραπέζι δεν κρά τησε τόσο κόσ µο τέτοια ώρα. Α υτό
είναι θετικό .
Τώρα συν εχίζο υµε. Η µπάλα πέφτει σ’ εσάς, ποιος συνάδελφος
είναι έτοιµος; Ο συνάδελφος µ εταπτυχιακός φο ιτητής Γι άννης Λαϊνάς.
Γιάννης Λαϊν άς:
Γεια σας, λέγοµαι Λαϊνάς Γιάννης , είµαι µηχανικός Χωροταξίας,
Πολεοδοµίας

και

περιφερ ειακής

ανάπτυξης,

και

µεταπτυχιακός

φοιτητής στο ∆.Π . Μ.Σ. το υ Ε. Μ.Π. " Περιβάλλον και Αν άπτυξ η".
Ενδιαφέρον τα όλα τα πράγµατα που συζητήσατε. Απλώς έχω κάποια
φάουλ µπορώ να πω, όσον αφορά στη φιλο σο φία γενικό τερα της
HELECO.
Πρώτα απ’ όλα ο τίτλος. Ε ίναι "Τεχν ολογία το υ Π εριβά λλον τος",
δεύτερον οι χορ ηγοί. Έχο υµε τη ∆Ε Η, την ΑΚΤ ΩΡ και την Α ττι κή
Τράπεζα. Σ’ αυτό δεν θέλω να απαντήσετε εσείς. Να κάνω µία νύξ η,
θέλω.
Μια παρατήρ ησ η κάνω γενικό τερη, δ εν θέλω να απαντήσ ετε.
Για τη ∆ΕΗ, που είναι ο µεγαλύτερ ος ρυπαντής σ ε αέριους και
ατµοσφαιρ ικο ύς, σ ε αιωρο ύµενα σ ωµ ατίδια. Για την Α ΚΤΩΡ, πο υ έχ ει
το µεγα λύτερο µέρ ος στα τεχνι κά έργ α. Για την Α ττι κή Τράπεζα, έχει
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άµεση σ χέσ η µε την ανάπτυξ η, όπω ς ξέρουµ ε οι περι σσό τεροι πο υ
χρωστάµ ε.
∆εν λέω µόν ο για την Α ττι κή Τράπ εζα, απλώς λέω τι κρ ύβεται
πίσω απ’ όλο αυτό, χωρίς να θέλω να πω ότι αυτοί οι χορηγοί
συν έτειναν στο το τι θα κάνετε εσ είς στα θέµα τα σ ας, πως θα τα
διατυπώ σετε.
∆εύτερο θέµα. Α ναλωθήκαµε πολύ, πιστεύω, σ το θ εωρ ητι κό
υπόβαθρο, δ ηλαδ ή, πως εννοεί ο ένας την ανάπτυξ η, πω ς την εννο εί ο
άλλος, τι είναι α ξι οβίωτη, τι είναι βι ώσιµ η;
Εγώ θα ήθελα προ σωπικά να υπάρχει µεγαλύτερη συµµ ετοχ ή του
πολίτη στο Σ υνέδρ ιο. Βάζοντας κατ’ αρχάς ως εγγραφή τα 100 ευρώ ,
δεν έχ ουµ ε συµµ ετοχ ή το υ απλο ύ πολίτη. Το Π ερ ιβάλλον και η
Ανάπτυξ η αφορά ό λους το υς πολί τες. Το λέτε και σ εις οι ίδιοι, πρέπει
να υπάρχει συµµ ετοχή του πο λί τη. Αυτό είναι. ..
∆ηλαδή σ το pa nel, εγώ πι στεύω ό τι δ εν θα έπρ επε να ήταν µόνο
η επισ τηµ ονική κο ινότητα. Θα έπρεπ ε να ήταν ένας αντιπρόσωπος από
τους αγρό τες, ο Πρ όεδρος του Σ ΕΒ, κ.λπ., για να έχο υµε συγ κεκριµένα
παραδείγµατα.
∆ηλαδή αν πο ύµε στον Πρ όεδρο το υ ΣΕΒ ότι αν βάλει ς τέτοια,
αν εφαρµό σεις π εριβαλλον τι κή τεχν ολογία, ποιο θα εί ναι το κόσ τος,
θα κολλήσει; Τι θ α κάνει; Τέλος πά ντων, α υτά είναι κάποια δικά µο υ
ερωτήµατα.
Όσον αφορά εσάς συγ κεκριµ ένα, α υτό που θ έλω να πω είναι,
συγ κεκριµένα σ το ν κύριο Ρόκο, ό ταν εννοεί τε αξιοβ ίωτη ανάπτυξη
έχετε εφαρµ όσει, ας πούµε, όλο το Μ ετσόβιο ένα συγ κεκριµ ένο
παράδειγµα στο Μέτσοβο. Ποια ήταν τα αποτελέσµα τα της κατά τη
δικιά σας άποψη α ξιοβίω της ανάπτυξ ης; Ποια ήταν τα αποτελέσµατα,
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συγ κεκριµένα απο τελέσ µατα, δ ηλαδ ή τι άλλαξ ε αφο ύ εφαρµόσα τε
εσείς τη λεγόµεν η αξιοβίω τη ανάπτυξ η; Ε υχαρισ τώ.
∆ηµήτρ ης Ρόκος:
Τώρα, µε ό λη την αγάπη που σο υ έχω, είσαι λίγο "εκτός σχ εδίο υ".
Γιατί δεν εφαρµόσ αµε ποτέ σ το Μέτσοβο και δ εν θα µ πορούσαµε να
εφαρµό σουµ ε καµί α ανάπτυξη και κατά µείζονα λόγο την αξι οβίω τη
ολοκληρωµ ένη

ανάπτυξ η.

Και

ούτε

εδ ώ

κουβ εντιάσαµε

για

την

αξιοβίω τη ανάπτυξ η.
Εγώ είπα την άποψη µου και την άποψη µου αυτή την έθεσα στην
κρίσ η σας και σ την κρ ίσ η των συναδέλφων εδ ώ σ το τραπέζι και
ακούστηκαν αν τιπαραθέσεις πο λύ εν διαφέρο υσ ες κα τά τη γνώµ η µο υ
και πολύ τεκµ ηρι ω µένες.
Άρα λοιπόν τα πρ ώτα ερωτήµα τα, τα οποία τα έβα λες σ την αρχή,
εγώ τα συµµ ερίζ οµαι. Κατ’ αρχ ήν το θέµα το υ Σ υνεδρί ου είναι
"Περιβά λλον και Ανάπτυξ η", α λλά πάντοτε επειδ ή η ρουµπρίκα της
HELECO ήταν απ ό όλα τα προηγο ύµενα χρόνια έτοιµ η, "Τ εχνολογίες
του Περι βάλλοντος ", µας "καπέλωσ ε".
Ένας συ νάδ ελ φος προς τον κ. Λαϊν ά:
Αυτά συζ ητήθ ηκα ν κατά κόρ ον, δεν ήσασ ταν το πρωί εδώ, ακρ ιβώς
αυτά συζητήθ ηκαν µε το ΣΕΒ, µ ε ό λους α υτο ύς. ∆εν διαβάσατε το
πρόγραµµα του Σ υνεδρίο υ, προφανώς .
Συντον ιστής:
Εποµένως νοµίζω ότι ήσο υν και λίγ ο έξω από τη διαδ ικασία, µ ε την
έννοια ότι συµφω νήσαµε, για να έχει νόηµα και υπόστασ η αυτή η
συζ ήτησ η, να απα ντάµε και εµείς κα ι εσ είς, σ’ α υτά τα συγ κεκριµ ένα
έξι ερω τήµατα και πάνω σ’ αυτά τα ερω τήµα τα, θα έπρεπε να
κονταρο κτυπηθο ύµ ε µε τις απόψεις πο υ ακο ύσ τηκαν εδ ώ.
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Παρακαλώ το υς επόµενους συναδέλφους να περιο ρισ τούν σ’
αυτό το επίπεδ ο γι α να είναι εποικοδ οµητική η ανταλλαγή απόψεων. Ο
κύρι ος Γιάνν ης Σχί ζας συγγραφέας και ενεργός πο λίτης.
Γιάννης Σχ ίζας:
Θα ήθελα να κάνω µερι κές επισ ηµάν σεις, προ σπαθώντα ς να συµ βάλω
σ’ αυτό τον πολύ ενδιαφέρον τα διάλο γο.
Κατ’ αρχήν , όσ ον αφορά τα λεγόµ εν α του
την

συµβο λή το υ

κυρί ου Μι σιρλή για

«κινηµα τικού π αράγοντα» σ τη δ ιαδικασία

κατανόησ ης των αναπτυξιακών αδιεξόδων,

νοµίζω ότι είναι

της
µια

µάλλον προβ ληµα τική φι λοφρόν ησ η π ρος τα κιν ήµατα- και ειδικά προς
το οι κολογ ικό . Έχ ω τη γνώµη ότι α υτο ύ του είδο υς οι φιλο φρον ήσ εις
– «τόσο ποσο στό οφεί λεται στα κινήµα τα, τόσ ο ποσοσ τό σ τους
προοδευτι κούς επι στήµονες » κλπ είδος

οδηγεί στο να απ οδεχθο ύµε ένα

«γνω σιολογ ικο ύ αυθορµ ητισµ ού». Σ το να θεω ρήσουµ ε δ ηλαδ ή

ότι η συνειδητοπο ίησ η των προβ ληµ άτων το υ π εριβάλλοντος και των
σηµ ερινών αδι εξό δων προέρχ εται κυρίως και πρωτίσ τως

από µία

εγγενή

αυτή

ανάπτυξ η

της

επισ τηµ ον ικής

γνώσ ης.

Όµως

η

γνωσιολογική αυτοτέλεια ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας. Υπάρχει
σαφής
ακριβώς

«διαπλο κή»
υπάρχουν

κιν ηµάτων
τεχνο λογι κοί

και

γνωστικής

ανά πτυξ ης.

π ροσανατολισµοί

µε

Όπως

βάσ η

τα

κεφάλαια που επενδύονται και γνω σ τικά πεδία που ανα πτύσ σονται µε
βάση τις επι ταγές της άρχουσας τάξης, ακριβώς το ίδιο συµβαίνει και
από την ανάποδη, αλλά µε έναν ανάποδο τρόπο.
Το οικο λογικό κίν ηµα και

το ευρύτερο περιβαλλον τικό ρεύµα,

παρά το ότι ποσοτικά δεν συγκρο τεί ένα κοινωνι κό µέγ εθος τερασ τίων
διαστάσ εων,
στο υς

παίζ ει κα ταλυτι κό ρό λο στις τεχν ολογι κές επιλογές και

γνωσιο λογ ικο ύς

προσανατο λισµο ύς,

σ την

ανάλυσ η
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κατανόησ η των πλανητι κών δ ιακινδ υνεύσεων και αδιεξ όδων :

Όπως

ακριβώς συµβαίνει µε µια χ ηµι κή δι αδικασία, πο υ επι σπεύδ εται από
τη παρουσία κάποιων στοιχ είων, ή όπως συµβαίνει µ ε τη δι είσδ υσ η
ενός παράγοντα σ το πολιτι κό σκηνι κό, πο υ έχ ει ως

αποτέλεσµα την

υποχρέω σ η των άλλων παραγόντων στο να πλειοδοτήσο υν από την
άποψη

της

οικο λογικό

πολι τικής

συνθηµα το λογίας,

κίν ηµα

υπαγορεύει

προσανατολι σµο ύς. Γίνεται δηλαδή

έτσι

ακριβώς

νέους

και

το

γνωσιολογι κο ύς

όρος της επισ τηµ ονικής έρευνας

και των αναζητήσεων, προµηθ ευτής έµπνευσ ης, εµπειρι κών στοι χεί ων,
ηθικής ανάτασ ης. Υποκινεί ν οητικές αλλαγές, όπως

και υποκιν είται

από αυτές.
Με τη διαρκή εγρ ήγορσ η, µε τη διαρκή πάλη του ενα ντίον της
οκνηρ ίας -

ας πούµε της ευρ ύτερ ης οκν ηρίας και των ευρύτερ ων

συµ φερόν των -

α υτό το κίνηµα έπαιξε και παίζει

Θα έλεγα µάλι στα

δυσανάλογο, σε σχέση

σηµαίνοντα ρόλο.

µε το ποσοτι κό το υ

µέγεθος.
Όσον αφορά τα λεχθέντα σχ ετι κά µε την έννο ια της α νάπτυξ ης,
συµ φωνώ και εγώ ότι

η έννοια αν επαρκώς προσδι ορίσ τηκε. Πισ τεύω

ότι υπάρχει ένα τεράστιο θ έµα σ ηµ ει ολογίας, µ ε την έννοια ακριβώς
αυτή που χρ ησιµο ποιείται σ τη γλω σ σολογία. ∆ηλαδή

ότι η άρθρω ση

του «σ ηµαίνον τος » ανάπτυξ η µ ε το «σ ηµαινόµεν ο », µε το κάποιο
σηµαινόµ ενο, ξ εκι νά κατ’ αρχήν απ’ έναν εµπειρι κό προσδιορισµ ό.
Αλλά από αυτό τον εµπειρ ικό πρ οσδιορι σµό µέχρι τον αυστηρό
επιστηµονι κό ορ ισ µό υπάρχει απόσ τα ση.
Καταρχήν πρέπει να βρούµε το υς κο ινωνικο ύς, κοινο ύς τόπους,
οι οποίοι προσάπτονται

σ τη λέξη α νάπτυξ η από την κοινό τητα των

χρησ τών της γλώ σσας. Με αυτό το σκεπ τικό ,

η «εξί σωσ η» το υ
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Μιχάλη Μοδινο ύ προϊόντος και

ότι ανάπτυξ η είναι η µεγ έθυν σ η το υ υλι κού

τω ν υπηρεσιών -

µάλλον

απηχεί

το ν πλειοψηφι κό

κοινωνι κό τόπο.
Αυτό είναι ανάπτυξ η, στην

κοινω νική συνείδηση. Πρόκειται

όµως για έναν εµπ ειρικό, ορισµό πρώτης ανάγκης,πο υ δεν είναι και ο
βαθύτερος δυνατό ς. Όταν ακριβώς θελήσο υµε

να περάσουµ ε σ το

υπόβαθρο και να δούµ ε το π εριεχ όµενο και ποιόν
µεγέθυν σ ης,

της υλικής

τότε αντιµετωπίζουµ ε σύνθετα προβλήµατα, όπως είναι

η ένν οια του ακαθάριστου εγχώ ρι ου προϊόν τος. Εκφράζει α υτή η
έννοια το πραγµατικό επίπεδ ο ζω ής ; Αποκλίνει και

πόσο

από την

έννοια της κοινωνι κής ευηµ ερίας;.
Η υλι κή µεγ έθυνσ η συν τη µεγ έθυν σ η των υπηρ εσιών µ πορεί να
είναι ηλίθια, µπορ εί να είναι φαραων ική, µπορεί να είνα ι άσχετη µ ε τις
αξίες χρήσ ης που α ναγνωρίζει η ευρύτερη κοινων ία. Οι δ ε

υπ ηρεσίες

µπορεί να είναι υπηρεσίες κα ταστολής, άσκησ ης εξο υσί ας, άσχετες µε
την εξ υπηρ έτηση του κα ταναλωτή. Ο securit y, σ τον οποίο πληρώνο υν
κάποιοι λεφτά, δεν δηµιο υργ εί κοιν ωνικό προϊόν, α λλά συνι στά απλή
εξω τερι κή προϋπό θεση για να εισπρ αχθεί ένα κοινων ι κό προϊόν, που
µπορεί να λέγεται εξοχι κό, πρώτη κα τοικία,

αυτοκίν ητο ή οτιδ ήποτε

άλλο.
Πιστεύω ότι ενεδ ρεύει
δηλαδ ή

το

να

λέµ ε:

ανάπτυξη. ...Αλλά έτσ ι

πάντοτε ο κίνδυν ος µιας ταυτολογίας,

ανάπτυξη

είναι

αυτό

και

αυτό

είναι

έχουµε µια απλή νοητική αυθ αιρεσία, τίπο τε

περισσό τερ ο.
Το

ζήτηµα

εποµένως

εµπειρι κή έννοια
µεγέθυν σ η το υ

είναι ν α

εµβαθύνο υµε

και να δούµε το κατά πόσο η

προϊόντος και των υπηρ εσιών

κάτω από

την

οικον οµική

συνεπ άγεται

αύξησ η
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της ευτυχίας. Πρ άγµατα

για τα οποία ο Ξενοφών

έκανε τροµερές αναφορές ήδ η από το 19 81 , στο έργο του

«Ο ικονο µική µ εγέθ υνσ η και φθίνο υσα κοινωνι κή ευηµερ ία».
Τέλος θα ήθελα ν α σχολιάσω κάτι σ το οποίο

και ο Μιχάλης ο

Μοδινός έχει αρκετές φορ ές σ το πα ρελθόν αναφερθεί , δηλαδ ή σ το ότι
οι αναπτυξια κές κοινωνίες είναι

ένα ιστορι κό και όχι διαχρονικό

µόρφωµα - παντός καιρού και εποχής. .
Υποστηρίζεται λοι πόν ότι
αναπτυξιακές,

δηλαδ ή

ξαναεισέπρατταν
ξανακατανάλωναν,

από

οι

ζο ύσαν
τη

µ’

φύσ η

διάγοντας

πρωτόγονες κοινωνί ες

σε

αυτά

το υς
µια

πο υ

δεν ήταν

εί χαν

και

µετά

της

και

το υς

καρπο ύς
κατάστασ η

αδιατάρακτης

αειφορίας. Α υτό πιστεύω ότι πρέπ ει να ελεγχθεί. Το «οικονοµ είν », η
οικονοµι κή δρασ τηριό τητα, ως δρα στηριό τητα ελαχισ τοποίησης το υ
κόπου ή µ εγισ τοπο ίησ ης το υ παραγωγικο ύ αποτελέσµα το ς ή και τα δυό
µαζί, ως δραστηρ ιότητα αλλαγ ής των παραγωγικών µεθοδεύσ εων,
φαίνεται να έχει ένα χαρακτήρα διαχρονικό και να αντιστοιχ εί µε την
ανθρώπινη

φύσ η.

Προφανώς,

η

υπόθεσ η

χρήζει

βαθύτερ ης

ανθρωπολογικής έρευνας. ∆εν ξ έρω το αν ο «αναπτυξι ακός άνθρωπος »
αποτελεί µια νέα κατάσ ταση, ή αν απλώς συν εχίζει και κάνει ορατό
και πασιφανές α υτό που ήταν πάντα ο άνθρωπος
Συντον ιστής:
Βέβαια, θα ήθελα να σου υποβάλω µ ία ερώτησ η Γιάννη, εσύ δεν έχεις
ακούσει πο τέ το ν

όρο

κοινων ική

ανάπτυξη,

πο λιτική ανάπτυξ η,

πολιτι σµική ανάπτυξ η; Γιατί έτσι , π εριορίσ τηκες τόσο στην αύξ ησ η
και τα λοιπά, πο υ είναι ο κοινός τόπος, ο κοινός τό πος δηλαδ ή τι
νοµίζει ο κόσµ ος...
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Γιάννης Σχ ίζας:
Όντως,

δεν

χαρα κτήρισα

διάφο ρες

δευτερεύο υσες

όψεις

ανάπτυξης, που µ πορεί να είναι πο λλά πράγµατα, όπως η

της

επέκτασ η

των κοιν ωνι κών δεσµών, η ανάπτυξ η των τεχνών κλπ. Α υτό πο υ
θέλησα να χαρακτηρίσ ω εδώ

ήταν ο πυρήνας

του ν οήµατος

που

λέγεται ανάπτυξ η, υποστηρίζον τας πριν απ΄όλα ό τι θέτει ένα µεγάλο
σηµ ειολογικό

πρό βληµα,

που

πρ έπει

αντιµετωπίζεται, εάν δεν θέλουµ ε ν α
Εάν

δεν

θέλουµε

αυθαίρετες,

να

αναδεικν ύεται

και

να

καταλήγο υµε σ ε ταυτολογ ίες.

θ ετι κές

ή

αρν ητι κές

σηµάνσ εις

διαφόρων κατασ τάσεων, και άσ κοπη χρήσ η επιθ ετι κών προσδιορισµ ών
Συντον ιστής:
Νοµίζω ό τι λες αυτό πο υ έλεγε ο Τρο ύµαν το 19 50, αυτό είναι
ανάπτυξη, α υτό πο υ λες είναι ανάπτυξη. Εγώ όµως έτσ ι που σε ξέρ ω
και έχω διαβάσει κείµ ενα σο υ και λοιπά, σήµ ερα εκπλήσσ οµαι, αλλά
θα τα πούµε κάποι α άλλη φορά.
Το λόγο έχει ο κ. Γιώργος Παπαλάµπρου.

Γιώργος Παπ αλ άµ πρου:
Γιώργος Παπαλάµ πρου. Πραγµατι κά ο διάλογος, επειδ ή δεν είχαµε τα
ερωτήµατα από την αρχή και η δ όµηση το υ δια λόγο υ θ α έλεγα ότι δ εν
είναι ισό τιµα. Απλώς κάνω µερι κές π αρατηρ ήσεις. ∆εν είναι ισό τιµα,
αλλά όχι µόν ο σ το τυπι κό µέρος, αλλά και το ο υσ ιαστι κό.
∆ηλαδή ο πλο ύτος των ιδ εών πο υ έχ ει το pan el δεν µπορ εί, (αυτό
που είπε ο κύρι ος Τάσιος, φορτώνο υµε πο λλά στον π ολίτη...) λέω ο
πλούτος των ιδεώ ν, της εµπειρ ίας που έχ ει το Panel, δεν µπορεί να
αντισταθµι στεί από την οµήγ υρ η. Έτσι β λέπω εγώ και θα σας πω
αµέσως γιατί.
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Θα σας πω χρονι κά πρώτα, πρώ τα. Έχουµ ε φά ει τα 2/3 το υ
χρόνου... αυτό κύριε Τάσ ιο, αφήσ τε µε, δ ηλαδή πραγµ ατικά αφήσαµ ε
20 λεπτά στο τέλο ς, έγιναν α υτές οι ανταλλαγές γνωµ ών και εγώ το
είπα εξ’ αρχής ό τι οι όροι του παι χνιδιού και το υ δ ιαλόγου έχο υν
ορισµένα όρια, ό πως υπάρχουν όρι α στην ανάπτυξ η, υπάρχουν και
όρια στο δ ιάλογο. Τα οποία δεν τα θέσαµε εξ’ αρχής.
∆εν είναι καθαροί οι όρο ι του παιχνιδιού, δηλαδή, δεν είναι
ισότιµ ος ο διάλογ ος. Αµέσ ως να σα ς πω. Χρειάζεται κατά τη γνώµ η
µου, αναστρ οφή ακριβώς της µεθ ο δολογίας που εφα ρµοσατε κύριε
Πρόεδρ ε.
∆ηλαδή να πάρετε τις ερω τήσεις και τα θέµατα από την οµήγυρ η
και επ’ αυτών να συζ ητήσο υµ ε. Θεω ρώ πιο δηµοκρα τικό και είναι και
αναπτυξιακό για τον πολί τη και α ναπτύσσ εται και η συµµ ετοχι κή
διαδικασία.
Συντον ιστής:
Αυτό πο υ προτείνα τε το βρήκα πο λύ σωσ τό. Λέω λοιπό ν στο Γιάννη το
Σχίζα, η "Οι κο τοπί α", το περιοδ ικό π ου εκδίδ ει, αλλά και στον Μ ιχάλη
Μοδινό να προκα λέσ ουν µία συζ ήτησ η σ τρογγυλής τράπεζας, στην
οποία να τεθο ύν εκ των προτέρων τα όρια και οι όρο ι . Να πούµε π.χ.
ότι όσ οι θα πάρουν µέρος θα θέσο υν ελεύθερα τα ερω τήµατά το υς και
οι τάδε, τάδ ε, τάδ ε, που επι λέγον ται από σας, µε όποια διαδικασία
θέλετε, θα απαντούν. Είναι µία καλή πρόταση, η πρό τασ ή σας.
Γιώργος Παπ αλ άµ πρου:
Να συµπληρώσ ω σ ’ αυτό, ότι πρώ τον υπάρχει µία απώλεια µεγάλη από
τους δ ύο, που είν αι ο κοινωνιο λόγο ς και ο φιλό σοφος

στην οµάδα,

που ναι µεν ο κύρ ιος Τάσιος είναι µ ε την ευρύτητα της παιδείας που
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έχει και µε το λεκτι κό, κα λύπτει ίσως, αλλά θα έλεγα ότι δ εν
παρέµεινε α λώβ ητο το σ τρογγ υλό τρ απέζι.
Και κάποια στιγ µή πρέπει να ορίσουµ ε τι σ ηµαίν ει, αφο ύ
επιµείνατε σ το υς ο ρισµο ύς, τι σηµαίν ει σ τρογγυλό τραπ έζι. ∆ι ότι στην
προκειµ ένη περίπ τωση το στρ ογγυλό τραπέζι δίνει την εντύπω ση, δ εν
λέω ό τι είναι, α υτό που γίνεται και σ τις αποφάσεις της πολιτείας, όσον
αφορά στα περ ιβαλλοντι κά. Ποι ος παίρνει τις απο φάσεις ;
Ο πολί της; Μα δεν ερω τάται. Επιπλέον, δεν έχ ει την παιδεία και
τη µόρφωσ η να συµµετάσχ ει, δ ηλαδ ή, δ εν ξ έρεις, όπ ως είπε και ο
κύρι ος Τάσιος και εδώ είναι µία αντιγραφή το σ τρο γγυλό τραπέζι,
δηλαδ ή, τα 2/ 3, µ ην πω περι σσό τερ ο, το υ χρόνο υ αν αλίσκεται στην
ανταλλαγή γνωµώ ν, αλλά ... πο υ εί ναι, αυτό είναι το σηµαν τικό το
στρογγ υλό τραπέζι ;
Το είπαµε αυτό, τώρα πάµε παρακάτω. Κύρ ιε Τάσιο ενίσ ταµαι
στο εξής σηµ είο, διότι κι εσ είς εί στε δάσκαλος, θα έλεγα για όλους
µας δάσκαλος, α λλά και ό λη η οµήγυρ ις είναι οι περισσό τερ οι
δάσκαλοι , είναι το εξ ής, ότι ο δά σ καλος δεν είναι φυγόπονος, αλλά
δεν έχ ει την παιδεί α να ασκήσει το έρ γο του.
Προσωπι κά έχ ω σ χετι κή πείρα και σας ευχαριστώ ό λους που
συµµ ετείχα σ’ α υτή τη συζήτησ η. Π ήρα πάρα πολλά πράγµατα. Θέλω
να κάνω µερι κές επισηµάνσ εις. Κ ύρι ε Μισ ιρλή θέσατε πολύ εξαιρετι κά
το θέµα ό σον αφορ ά στην παιδεία, κα ι ευχαρι στώ για όσ α είπατε.
Μιλήσατε για έρ ευνα που κάνατε στο Πανεπισ τήµι ο για τη
βελτίω ση της ζωής του πολί τη και τα λοιπά. Κάποια στιγµή µετά την
έρευνα, όπως ξέρ ετε και στα κοιν οτικά προγράµµατα απαιτείται η
διάχυσ η των αποτελεσ µάτων.
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Συνήθ ως, κατά 90 % ξεχνι έται αυτό. Είναι το τελευταί ο στάδιο,
αλλά αφο ύ γίνει το πρόγραµµα η διάχυσ η των αποτελεσµάτων και η
ενηµ έρω ση το υ πολίτη δεν γίνεται, απ’ ότι έχ ω δει δ ηλαδή από τα 32
χρόνια υπηρ εσίας που έχ ω. Και θα γίνει χειρ ότερ ο, στο µέλλον
συµ φωνώ από λυτα.
Και αυτό γίνεται, παρ’ όλο που υπάρχουν τεράσ τιο ι πόροι.
Γίνεται η έρ ευνα, ας πούµε, ανεβα ίνει το επίπεδο, αλλά δυσ τυχώς
αυτός πο υ πρέπει ν α είναι αποδέκτης, ο πολίτης, δ εν µετέχει.
Ένα άλλο, αν µο υ επιτρέπ ετε. Ε ίπατε ότι η αντίθ εσ η κύριε Ρ όκο
δεν είναι σ την ορ ο λογία, αλλά σ το περιεχό µενο. Μα το λάθος αυτό το
κάναµε, επιµένο υµ ε πολλές φορ ές, το λέει ο Σ ωκρά της στον Πλά τωνα,
στο υς διαλόγο υς, ότι επιµ ένο υµε στους όρο υς για να ορίσο υµε τα
πράγµατα.
Υπάρχουν όρ οι, π ου δ εν ο ρίζονται εκ των πραγµάτων. Είναι
βασικές έννοιες και αυτό το έχο υµ ε δει, από το σύνολο µέχρι τη
δύναµη και άλλα τινά. Εµ είς λοιπ όν επιµένο υµ ε σ’ ένα ατέρµονα
διάλογο, να ορίσο υµε τα πράγµατα και λέει ο Σωκράτης πέστο όπως
θέλεις, µα τι έγινε στην ουσία των πρ αγµάτων;
Και εµ είς, αναλώ νουµε θα έλεγα, όπως αναλώνο υµε κι απόψε
εκλεκτό µ έρος της συζήτησης επιµ έν οντας στην ορολο γία. Θα έλεγα
ότι είναι βασ ικό στοιχ είο επιστηµο νικότητας, αλλά από την άλλη η
υπερβο λική, ας πούµε, εµµον ή στην ορολογία µπορ εί ν α µας οδηγ ήσει
στο αντίθετο αποτέλεσ µα.
∆εν θέλω να πάω περισσό τερ ο, αλλά είπατε, το τελευταίο, η
µόνη δ ύναµη είναι ο ενεργός πολίτης, πως θα το κάνο υµε α υτό; Και
εδώ ερχόµασ τε στα θέµατα της παιδεί ας.
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Ερχόµαστε σ’ αυτό που είναι το ερ ώτηµα σ τον Π λάτωνα, ποιος
θα κάνει το υς πολί τες επαΐοντες και ποιος θα εκπαιδ εύσει α υτο ύς πο υ
θα εκπαιδεύσο υν και τους επαΐον τες. Κλείν οντας ευχαρι στώ πάρα πολύ
για τις ιδ έες πο υ π ήρα και θα πρότει να ένα στρογγυλό τραπέζι και µε
τα δύο µ έλη, πο υ έλειπαν. Θα εµπλο υτίζον ταν περι σσό τερο το panel .
Ευχαρισ τώ πο λύ.
Συντον ιστής:
Ευχαρισ το ύµε πο λύ κύρι ε συνάδελφε.
Γιώργος Παπ αλ άµ πρου:
∆εν είχα επι κρι τικό...
Συντον ιστής:
Ήταν κατανοητό. Υπάρχει άλλη παρέµβαση; Η κ.Σο λωµ ού.
Μαρία Σολω µού:
Μαρία

Σολωµο ύ,

αρχιτέκτονας,

µε

µεταπτυχια κό

Πολεοδο µίας

Χωροταξ ίας σ το Μετσόβιο. Πρό κει ται µόνο για κάποιες σ κέψεις, σε
σχέσ η µε θέµα τα τα οποία συζητήθ ηκαν απόψε, αλλά και ερωτήµατα
και προς τον ίδ ιο µου τον εα υτό και προς τους άλλο υς. Τελειώνω µόνο
µε µία ερ ώτησ η.
Είναι ευχάρισ το το ότι είπαµε απόψε, πως αντίθετα µ’ αυτό που
είπε ο Ρο ύσβ ελτ κάποτε ό τι η φτώχεια, όπου και αν αυτή βρ ίσ κεται
αποτελεί απειλή γ ια όλους µας, το αποψινό συµπέρασ µα, ούτε καν
συµπέρα σµα, σ κέψεις, συνείδ ησ η, είναι πως η φτώχεια αποτελεί
ντροπή για ό λο υς µ ας στην πραγµατι κότητα.
Ξέρο υµ ε πως δεν υπάρχουν σαφή όρι α µεταξ ύ το υ περ ιβ άλλον τος
και του ανθρωπίν ου νο υ, η ευτυχία είναι υποκειµ ενι κή έννοια, και
διαµορφών εται ανά λογα µε πολλο ύς π αράγοντες.
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Άστυ δεν σ ηµαίνει απαραίτητα τά ξη και ανάπτυξ η και εδώ πάλι
θα µπερδευτο ύµε αν θέλουµε να κα θορίσουµε την έν νοια τάξη και
ανάπτυξη και αυτό προσπαθούµε να το κάνουµ ε για να καταλάβουµ ε
ότι µιλάµ ε όλοι γι α το ίδιο πράγµα. Πάρα πολλές φορ ές νοµίζω ότι απ’
εκεί ξ εκινά ει ο καθορισµός της έννοια ς µίας λέξ ης.
Επίσης υπάρχει αν άπτυξ η όταν υπάρχει ανεπάρκεια, φτώχεια και
εξαθλίω σ η;

Πο λλοί

απ’

εµάς

συµφωνο ύν

πως

όχ ι,

η

ισόρροπ η

ανάπτυξη είναι ενά ντια σ τη φύσ η του ανθρώπου, ή ενάν τια στην αγωγ ή
του; Μ ήπως η λύση βρ ίσ κεται σ ε µία συλλογική συνείδηση, που ο
άνθρωπος δεν θέλει, ή δ εν µπορεί να διαµορφώ σει;
Και εφ’ όσον ο πολιτι σµένος κό σ µος, συν ήθως έχει και ένα
πολιτι σµένο πολί τευµα, δηλαδή δηµ οκρατι κό πολί τευµ α, έσ τω και αν
αυτό

µπορο ύµε

να

το

βάλουµ ε

εντός

εισαγωγι κών ,

όπως

είναι

διαµορφωµ ένα τα πράγµατα σήµερα και εφ’ όσον ό λοι ψηφίζο υµε κατά
εικόνα και οµοίω σ η, άρα, µ ήπως η διαµόρφω ση προέρ χεται από τον
ίδιο το ψηφοφόρ ο ; Και πριν γίνει ψηφο φόρος είναι µαθητής, είναι
φοιτητής.
Άρα, µήπως α υτό που χρ ειάζεται τελι κά είναι µία συλλογική
αειφόρος αναπτυξι ακή παγκόσµια συνείδηση και πως µπορούµε αυτή
να

την

αναπτύξ ουµε

ενάντια

σ το

ισχύον

σύστηµα,

αυτό

που

κατασ τρέφει τα πάντα;
Καραµπάτσος:
Καραµπάτσος λέγ οµαι και είµαι Μηχανι κός Π εριβ άλλον τος. Κάνω
µεταπτυχιακό στο Πολυτεχνείο Κ ρήτης. Μ ία παρατήρ ησ η. Κατά τη
γνώµη µο υ η σηµαντικό τερη ερώ τησ η, που τέθ ηκε εξ’ αρχής από τον
κύρι ο Μ ισιρ λή το αν, δηλαδ ή, µπορο ύµε να µι λάµε για ανάπτυξη, που
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θα σέβεται το περιβάλλον στο υπ άρχον οικονοµ ικό σύσ τηµα, δεν
απαντήθηκε από κανέναν από τους συνοµι λητές.
Και µία παρατήρηση τώρα προς εσά ς κ.Τάσιε, για τί ήσασταν ο
µόνος που δι καιολόγησ ε το ό τι δ εν απάντησε σ’ αυτή την ερώ τηση,
προσπαθώντας να αφορίσετε την έννοια σύσ τηµα κα ι ποιοι κύκλοι
αποφασίζουν κ.λπ.
∆εν νοµίζω ό τι κα νείς είπε ότι µαζεύονται 10 µυσ τήριοι τύποι σ’
ένα δωµάτιο , παίρνουν κάποι ες αποφάσεις και οι υπό λοιποι είµαστε
µαριονέτες. Από την άλλη δεν µπορ είτε κι εσείς να αρνηθεί τε αυτό
που όλοι µας β λέπο υµε, ό τι δηλαδή υπάρχουν α υτή τη στιγµ ή
συγ κεκριµένα
παίρνουν

συµφέρον τα και συγ κεκριµέν οι κύκλοι , οι οποίο ι ναι

κάποιες

αποφάσεις,

τι ς

οποίες

βλέπουµε

µετά

να

υλοποι ούν ται από τις κυβ ερνήσεις.
∆ηλαδή εγώ είµαι φοιτητής, µεταπτυχιακός αυτή τη στι γµή, µας
λέν ε για διάλογο, εθνικό διάλογο για την παιδεία, και ακούω την
Τετάρ τη να βγαίν ει ο Πρόεδρος το υ ΣΕΒ και να λέει ότι οι άξον ες
στο υς

οποίο υς

π ρέπει να

κινηθο ύµε είναι,

ας

πούµε,

δια

βίο υ

κατάρτι ση, διασύν δεσ η µε τις επιχειρ ήσ εις κ. λπ.
Και, βλέπω την επόµενη µ έρα την Υ πουργό Παιδείας να βγαίνει
και να λέει ό τι οι άξον ες σ το υς οποίους πρέπει να κιν ηθεί η
εκπαίδευσ η είναι οι ίδιοι. Και να λέει εθνι κός διάλογος, ενώ τα
νοµοσχέδ ια έχο υν περάσει, πριν ξεκι νήσ ει καν ο διάλογ ος.
Σ’ αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι µία διαπλοκή, είναι µία σχέσ η
εξο υσίας και είναι κάποιες κατευθ ύν σεις, που δίν ει, ας το πω έτσι, το
κεφάλαιο και κινο ύνται οι κυβερν ήσ εις, οπό τε µε βάσ η αυτό, πισ τεύω
ότι πρέπει να απαντηθ εί η ερώ τησ η.
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Μετά µία παρατήρ ησ η – ερώτηση πρ ος τον κύρι ο Ρό κο. Κατά τη
γνώµη µου έπ εσ ε σε µία αντίφασ η. ∆ηλαδή παραδεχθήκατε ό τι όντως
υπάρχει αυτό που ειπώθηκε σύσ τηµ α και το συγ κεκρ ιµενοποι ήσατε,
ωστό σο είπατε ότι η απάντησ η σ’ α υτό µπορεί να δ οθ εί µε µία άλλη
παιδεία, µε µία κα λύτερ η δο υλειά πο υ µπορο ύν να κάνο υν οι δάσ καλοι
µέσα σ τα σχο λεία και σ τα πανεπιστήµια.
∆ηλαδή σ’ αυτο ύς το υς χ ώρους το εκπαιδευτι κό σύστηµα, αυτό
που εσείς ο ίδιο ς ονοµάσετε σύσ τηµα, δ εν επεµβ αίνει και δεν
παρεµβαίνει µ ε κανέναν τρόπο; Το ποιος θα γίνει δά σκαλος σ’ ένα
Πανεπιστήµιο και το ποιος δεν θα γίνει, δεν έχει να κάνει µε το τι
σχέσ η κρατάει σ την έρευνα, σ’ α υτά που λέει και σ’ αυτά που πράττει;
Τέλος για να κλείσ ω, εντελώς επιγραµµατικά. Α κόµα και το ίδιο
το

περιβάλλον

και

αυτό

που

λέγεται

αειφό ρος

ανάπτυξη,

αντιµετωπίζεται µε τους ίδιο υς όρο υς µεγέθ υνσ ης σ ήµερα. ∆ηλαδή αν
µπει κάποιος σ το διαδίκτυο θα δει ό τι οι φανατικό τερο ι υπο στηρι κτές
της έννοιας της α ειφορ ίας δεν είναι αυτή τη σ τιγµ ή οι οι κολογικές
οργανώσεις.
Είναι ένας συνασ πισµός εκα τοντάδ ων επιχειρ ήσ εων, οι οποίοι
και συµµ ετείχαν στο πως διαµορφώθηκε αυτός ο όρος, οι οποίοι
µιλο ύν για αει φο ρία, είναι α υτό που η Rita Man toto ονοµάζει
καπιταλι σµός σ το βιβλίο της και α ρκεί να κάνετε µί α βόλτα κάτω
στο υς χώ ρους της έκθεσ ης για να κα ταλάβετε γιατί επι χείρησ η µι λάµε
αυτή τη σ τιγµ ή, γι α την επιχείρ ησ η π εριβάλλον.
Συντον ιστής:
∆εν πειράζει , που συµφωνώ απολύτως µαζί σας. Απλώς βιάζοµαι να
συµ φων ήσω και ν α κλείσ ω για να µην τρώω χρόνο και να µ ην µο υ
σύρ ει κάποιος α υτά που µου έσυρ ε ο συνάδελφος Παπαλάµπρου πριν.
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Ένας σύ νεδρος:

Βασικά µ ε πρό λαβ ε ο φί λος µας απ ό εκεί. Ασχ ολο ύµ αι µε ανάλυσ η
κύκλου ζω ής εδώ και 5 χρόνια και το µόνο που δι απιστώνω, ένα
πράγµα που ήθελα να µου λύσ ετε την απορία σήµ ερ α, που δεν τη
λύσατε, εάν το να βαφτίσ ουµ ε τα π ροϊόντα πράσινα είναι τρυκ το υ
mar keting για να συνεχί σει το σύστηµ α. Για να πουλά ει.
Και σαν παράδειγµα, ας πούµε, πρώτη ανάλυσ η κύκλου ζω ής
που έγιν ε το ’72, ήταν από την C OCA CO LA, για να δείξει ότι τα
προϊόντα της είναι πιο φιλι κά προς το περιβάλλον, από άλλες εταιρ είες
και αυτό συµβαίνει τώρα. Πάντα ψάχνουµε ας πούµε, να κάνουµε τα
προϊόντα πιο πράσι να, για να τα πουλήσο υµε.
Σ’ αυτό το θέµα δ εν αναφερθήκατε και δεν µου λύσα τε αυτή την
απορία.

Μήπως,

όπως

το

είπ ε

ο

συνάδ ελφο ς

εκεί,

είναι

χρηµατοδ ότησ η, ας πούµε, των εται ρειών για το περι βάλλον, για να
συν εχισ τεί α υτό το παιχνίδι και να γί νεται το Mark eting καλύτερα;
Συντον ιστής:
Τα ερωτήµατα ανέλαβε να τα ετοιµά σει ο Συν τονισ τής της συζήτησ ης,
ο οποίος δεν δέχ εται επηρ εασµο ύς για λόγους αρχής και ιδεο λογίας
από κανέναν. Ά ρα λοιπόν ούτε την ΑΚΤΩΡ ξ έρω, ούτε κανέναν από
τους άλλους χορ ηγούς εδώ. Απλώς στην Επιστηµονι κή Επιτροπή του
Συνεδρί ου αποφα σ ίσαµε αυτά τα ερ ωτήµατα και δ εν συµπερ ιλάβαµε
αυτό. Πολύ καλό είναι κάποια σ τιγµή, µ ε κάποιον τρόπο να το
συζ ητήσο υµ ε. Πρ έπει να κλείνο υµε, γιατί ο χρόνος µας τελείωσ ε.
Βίκτορ ας Κουλο υ µπής:
Ονοµάζοµαι Βί κτο ρας Κουλουµπ ής, είµαι Μ ηχανικός Παραγωγής και
∆ιοί κησης και είµ αι επίσης από το Πολυτεχνεί ο Κρήτης, όπως και ο
συνάδελφος.
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Κάνω διδακτορι κό πάνω στο υς δεί κτες αειφορίας και π ροσπαθώ
να προσεγγίσω τη βελτισ τοποί ησ η τους, την ευαι σθησ ία τους µε την
ασαφή λογι κή. Πρ οσπαθώ, µάλλον, δ εν ξέρω αν βγαίνω από εδώ πέρα
πιο σοφός, ή πιο µ περδεµέν ος, πάντω ς όπως και να έχ ει είναι κα λό.
Ένα από τα προβλήµατα µο υ είναι ό τι προσπαθο ύσα ν α βρω και
είναι και φι λοσο φικό το ερώ τηµα, όσο αυξάνεται η γνώσ η λόγω
εντροπίας,

αυξάν ονται

και

τα

προβλήµα τα

που

πρέπει

να

διαχειρισ το ύµε, οπ ότε συν εχώς δεν φθάνουµε σ την Ιθάκη πο τέ, αλλά
ζούµε σ’ ένα ωραί ο ταξίδι, άραγε θα βρούµ ε κάποτε το ζητο ύµεν ο;
Αυτό το οποί ο θα είναι η ο λο κληρωµ ένη µονάδα, πο υ θ α µετρά ει
την αειφορία; Και αν ναι, ποιο µ έτρο είναι το κατά λληλο; Πόσο υς
δείκτες πρέπει να αθροίσουµ ε και µε ποιους τρόπους; Τι συν τελεστές
θα βάλουµ ε σ’ α υτό;
Και έσ τω ότι το β ρίσκο υµ ε, µια και η πολικρι τήρια αν άλυσ η δ εν
µπορεί να δώ σει κάποια λύσ η, η ασ αφής λογι κή µπορ εί να βο ηθ ήσ ει
στο γ εγονός ό τι γι α παράδειγµα, ένα κορι τσάκι που κο υνιέται σ ε µία
κούν ια, δεν γνωρίζει τίποτα για τη βα ρύτητα, ή για το εκκρ εµές, ή για
οτιδ ήποτε, παρ’ ό λα αυτά χρησιµοπ οιεί ό λες τις δυνά µεις της φύσ ης,
χωρίς να ξέρει πω ς περιγράφονται και πως λειτο υργο ύν, χρησιµ οποιεί
αυτό µα ύρο κουτί , έτσι ώσ τε να ι κανοποιήσει το σ κοπό το υ, το
αποτέλεσµα του.
Μήπως τα ν ευροα σαφή συστήµατα θα µας βοηθούν κι εµάς να
καταλήξο υµ ε σε κάποια χρήση, η οπ οία στο τέλος β έβ αια, µάλλον θα
είναι ξεπ ερασµέν η και πάντα θα είµασ τε σ’ ένα άδει ο τρ απέζι;
Συντον ιστής:
Ευχαρισ το ύµε, τον κ. Κο υλουµπ ή. Ο κ.Μιχα λόπουλος.
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Ανδρέ ας Μιχ αλό π ουλος:

Ανδρέας Μιχα λόπο υλος λέγοµαι. Πο λιτικός Μ ηχανικός. Κάτι λιγότερο
φιλο σοφικό, απλώ ς για τον κύριο Μοδινό. Αποπροσανατολί στηκα
λιγάκι από το τι α κριβώς είναι η αν άπτυξ η, γιατί είπα τε τύπο υ α, β,
τελικά και µεγ έθυνση αν είναι, ελπίζω περιβαλλοντι κή ανάπτυξη, να
σηµαίν ει περιβα λλοντική µ εγέθ υνσ η…
Τελι κά, δεν κατά λαβα ποια είναι η πολι τι κή ανάπτυξ ης, ας
πούµε,

η

δικιά

σας,

ως

Πρ οέδρ ου

εδώ

το υ

Εθν ικο ύ

Κ έντρο υ

Περιβάλλον τος πο υ βλέπω... α! Σ το s ite, αναλυτικά...
Μιχάλης Μο δινός:
Μια δύο π ληρο φορ ίες, µο υ επι τρέπετε κύρ ιε Πρ όεδρ ε;
∆ύο

κείµενα

πο υ

οι

µεταπτυχια κο ί

κι

άλλοι,

µπο ρούν

να

χρησιµ οποιούν ως επίσ ηµα κείµ ενα, και εί µαστε περ ήφανοι γι’ αυτά,
είναι η Εθνική Στρατηγι κή για τη Β ιώσιµ η Ανάπτυξ η και οι ∆εί κτες
Αειφορίας, που έχει εκπονήσει το Εθνικό Κ έντρο Περιβάλλον τος.
Βρίσκονται στο sit e µας και το λέω π ραγµατικά για να έχετε υπ’ όψιν
σας δύο

επίσηµα κείµενα, το ένα έχει γίνει πράξ η του Υπουργι κο ύ

Συµβο υλί ου

και

λοιπά,

που

ενδεχοµ ένως

σας

ενδιαφέρουν

επιστηµονι κά.
∆εν λέω αν είναι καλά ή κα κά, είνα ι όµως επίσηµα. Π ροφανώς
υπάρχουν και καλύτερα, κα λύτερ ες έρευν ες, απλώς αυτά είναι τα
επίσηµα κείµ ενα, που το ΥΠΕΧ Ω∆Ε, η Ε λληνι κή Πολι τεία κα τά
κάποιον τρόπο τα έχει υιοθετήσει, ά ρα ενδεχοµέν ως στις έρευν ες σας
είναι χρήσιµα.
Συντον ιστής:
Για να υπάρχει " ο λισ τική" απάντησ η, αν θέλετε, µπορ είτε να µπείτε
και

στο

δι κτυα κό

τόπο

του

Μεταπτυχιακού

Προγράµµατος
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«Π εριβά λλον και Ανάπτυξ η» το υ Ε θνικού Μ ετσ οβίο υ Πολυτεχνείου
http://ww w.surve y. ntua.gr/ mai n/studi es/environ/e nvir-gr .ht ml και θα
βρείτε και εκεί και κείµενα για τις διαλεκτι κές σχ έσεις Ανάπτυξ ης και
Περιβάλλον τος πο λλών συναδέλφων . Του Ε υτύχ η Μ πιτσάκη, το υ
Κωνσταν τίνο υ

Τσουκαλά,

το υ

Θεοδό ση

Τάσιο υ,

του

Κωσ τή

Καγκαράκη, το υ Κωστή Κο υτσόπο υλου, το υ Θ ύµιο υ Παπαδηµητρίου,
του Παναγιώ τη Ν ούτσο υ, το υ Ερατοσθέν η Καψωµένο υ, το υ ∆ηµ ήτρ η
Βλάχου, της Μαρί ας Πουρνάρη και δ ικά µου.
Μιχάλης Μο δινός:
Παρεξ ηγήθ ηκα δ εν έκανα προσωπι κή αναφορά.
Συντον ιστής:
Το κατά λαβα. Απλά συµπλήρω σα... και µε άλλες οπτικές.
Γιώργος Κουντ ού µης:
Λέγοµαι Γεώργιος Κουν τούµ ης και εί µαι Τοπογράφος Μ ηχανικός. Έχω
και εγώ πο λλές φι λοσο φι κές απορίες από τη σηµ εριν ή συζ ήτησ η, απλά
θα διατυπώσω µό νο µία, η οποία είναι πρακτι κή και αφορά στις
παραµέτρους της β ιώσιµ ης ανάπτυξ ης .
Όταν έχο υµε ένα έργο ανάπτυξ ης, ο ι παράµετροι της βιώσιµ ης
ανάπτυξης πο υ είν αι η οι κονοµία, η κοινωνία και το περιβάλλον, κατά
βάση, και έρχον τα ι σ ε αντίθ εσ η µ εταξύ το υς, όπως για παράδειγµα τα
εθνικά πάρκα στην Αφρική, που χρησιµ οποιούν ται για τουρισ τι κή
ανάπτυξη, για οικονοµική εκµ ετάλλευση, όταν έρ χονται σε αντίθ εσ η
αυτοί ο ι παράµετρ οι, οικον οµία, κο ιν ωνία και περιβάλλον, ποιος θέτει
τις προτεραιότητες , δηλαδ ή, ποια παρ άµετρος παίζει το πιο σηµαν τικό
ρόλο; Ε υχαρισ τώ.
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Θεοδόσ ης Τάσ ιος:

Σε µία πρω τογεν ή δηµο κρατία είναι προφανές ό τι, ( επειδή πρό κει ται
περί αξιολογίας), δέν έχει κανένα δι καίωµα η επισ τήµη να αναφέρεται
στο

τί

γο υσ τάρει

ο

κάθε

κάτοικος

στη

συγ κεκρι µένη

ιστορική

συγ κυρία. Την απ όφασ η την παίρνει η κοινωνι κή οµ άδα. ∆ιότι δεν
υπάρχουν αντι κειµ ενικο ί δεί κτες, ό ταν έχει να κάν ει µε την αξι ολογία
του συγκεκριµ ένο υ ατόµο υ ή της οµά δας ατόµων. Το θ έµα είναι ηθι κό
πολιτι κό.
Έλα όµως, που αυτές οι κοινωνί ες δεν είναι ανεξάρ τητες, από
επιρροές (πον ηρές ή κα λές) του ευρ ύτερο υ κοιν ωνι κού ή πλανητι κού
περιβάλλοντος και εκεί είναι πο υ µπλέκο υν τα πράγµατα.
Ώστε το ερώτηµα σας φαντάζοµαι ό τι είναι ρ ητο ρικό . Κ αι νοµίζω
ότι εγώ π ήρα το θ άρρος να ξαναθυµί σω, αν µ η τι ά λλο, τον τύπο των
µηχανισµ ών, οι οποίοι αποπειρώνται να δώσουν απαντήσεις αυτού του
είδο υς, χωρ ίς β εβ αίως να µπορο ύν να δώσ ουν πολύ συγκεκριµ ένες
απαντήσεις εν απο υσία των αρµοδί ων κατοί κων.

Συντον ιστής:
Με ό λες τις ελλεί ψεις και τις αδυνα µίες µας, σας ευχα ριστο ύµ ε πάρα
πολύ

πο υ

πήρατε

µέρος

σ’

α υτή

τη

συζ ήτησ η,

και

ευχόµασ τε

καλύτερες συζ ητήσ εις σ το µέλλον.

Τέλος της συζήτησ ης

******** *
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