
ΤΕΥΧΟΣ 24 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 www.vimaideon.gr

Εικαστική αντιπυρική προστασία
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

ΒΗΜΑΙδεών

ρςΓ. Παπασταμαπο

λ

O c S

Π ά

ουδοβίκος Βασενχόβεν Θάνος Β 
ρος Κουβέλης Σπ. Ντάφης Βασ 
ΙπέτυΤσακαρέστοι Γρηγόβ 

χόβεν 9άνος Βλαστοί Πά
Βασίλης Παπ ^

στου  ̂ ? ' Ιρ^Σαρτζε·
στός ινοςΔρι ας Γι^^^<αράκωστας 
Παπαδάπουλ 
τας ΞιιτύχιοςΣα 
Γιάννης Καράκο 
γκοτης Γ. 
τζετάκης 
κώστας 
σταματΐο
βίκος Βασενχόβεν

> 1 > η

Π α ν α γ ι ώ τ τ ^

ννης Καράκωστας Σπύ- 
ς Γ- Παπασταματίου 
Λουδοβίκος Βασεν- 
υρος Κουβέλης Σπ, 

Μπέττυ Τσακαρέ- 
θάνος Βλα- 

νης Σπ. Ντάφης Βασίλης 
ΓρηγόρηςΙ.Τσάλ- 

άνοςΛρούγκας 
υλος ΓΙανο,“ 

χιοςΣαρ- 
ηςΚαρά- 
ςΠΠαπα- 

Λουδο-
Γ ά ρ ο ς  

Μ η έ τ -

~ ? η ς

Γοηγό-
ρηςΙ.Τσάλτας
Δρούγκας
λος τηςΓ-nc
χιοςΣαρτζετάκης 
Καράκωστας 
Παπασταματίου
δοβίκος Βασενχόβεν 
Κουβέλης Σπ.Ντάφη 
τυΤσακαρέστου

Ι>

(ουβέλης Σπ.Καφ* W1 
/Τσακαρέστου Γρτ ,σρ 
)ά\κ>ς Βλαστός Πανος ¿pe /κ , > 
Βασίλης Παποδόπουλος 
>ρηςΙ.Τσάλπ3 Ευτύχιος Σαρτζετάκης

λ ι  ιανος
® f c ¡ * ' n o u -  

Ευτύ- 
^Λς I ιύννης 

^ a v w / ι ώ τ η ς Γ .

*  τάκηι Λου- 
Σπύρος 

ματίου Μπέτ-

Μουσείο της Ακρόποϋης: Μουσείο της Ευρώπης ■ Συμμετοχική Δημοκρατία ■  Δαπάνες 
υγείας: κόστος ή επένδυση; ■  Οι επικίνδυνες παρενέργειες του κοινωνικού μπιχεβίορισμού 
■  θρησκεία και ποήιτική: η εΜ ηνική ιδιαιτερότητα ■  ΚαΟοήικό επίδομα

ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΠΙΣ ASPIS BANK 5
A S P I S  B A N K

http://www.vimaideon.gr


Π ερ ιβ α λλοντ ική  Εκπαίδευση

ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΛΟΓΑΪΤΗ -  ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΑΡΑΚΟΥ
(επιστημονική επιμέλεια)

Η ΕΡΕΥΝΑ
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ I. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ

ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 
Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ
Διδοκπχή προσέγγιση με ιο παραδοσιακό 
και το εποικοδομητικό πρότυπο

ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΛΟΓΑΪΤΗ

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η  
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Λ
\

«- ' ■> 
V

■»

•̂Μΐιΐίι· *-· 1

% · /

ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΛΟΓΑΙΤΗΠεριβαλλοντικήΕκπαίδευση
Γ . ’ - τ Ι

Νέε$ προτάσεΐ5 και προσεγγίσει για χη διαμόρφωση 
περιβαλλονιική5 συνείδηση$ σχου5 ενεργοί^ πολίτε$.

\&λληνικά\
β ά μ μ α τ α .



Περιεχόμενα
Το ΒΗΜΑ ΙΔΕΩΝ ....................................................................................3

ΓράμματααπότηνΕυρώπη..................................................................4

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Επιμέλεια: fiów n s Ν. Μπασκόόοε

Περιβάλλον............................................................................................ 5
Γιάννηε Μπασκό&β
Ο δρόμος προς την Κοπεγχάγη ....................................................... 6
ΓρπγόρηεΙ.Τσάλταε
Οικολογία, περιβάλλον και δ ίκαιο .....................................................7
Ιωάννηε Καράκωσταε
Αμφίδρομη σχέση οικονομίας και περιβάλλοντος .......................8
Ευτΰχιοε Σαρτ&τάκηε
Ενεργειακός σχεδιασμός για ένα καθαρό μέλλον .........................9
Παναγιώτπε Γ. Παπασταματίου
Η ρύθμιση χρήσης της γης ως πηγή σύγκρουσης.......................10
Λουδοβίκοε Βασενχόβεν
Διαχείριση υδάτινων πόρων............................................................ 1 1
Σπύροε Ντάφηε
Πόλεις απελευθερωμένες από αυτοκίνητα ....................................12
Θάνοε Βλαστόε
Κλιματική αλλαγή και α κ τ έ ς ............................................................ 13
Βασίληε Παπαδόπουλοε
Προςνέοπλαίσιογιατααπόβλητα................................................. 14
Πάνοε Δρουγκαε 
Πολιτική για το περιβάλλον
ή το περιβάλλον στις πολιτικές μ α ς;............................................... 15
Σπύροε Κουβέληε
Μ ετο  βλέμμα στο 2015 ................................................................... 16
Μπέττυ Τσακαρέστου

θ ε σ μ ο ί : ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Οι απόπειρες των εκπαιδευτικών
μεταρρυθμίσεων συνεχίζονται.......................................................17
Δημήτριοε Π. Ψωινόε
Το αίτημα της Αμνηστίας..................................................................18
Κυριάκοε Μαργαρίτηε
Πολιτισμός και Παιδεία......................................................................18
ΘανάσηεΠ.Τάσιοε
Η απουσία του πολεοδόμου - χω ροτάκτου.................................. 19
Παν. Χρ. Καραγεώργοε

Εικαστική αντιπυρική προστασία.......................................................20
Γ ιάννπε Ψυχοπαίδηε
Δαπάνες υγείας: κόστος ή επένδυση;............................................... 22
ΓιάννηεΤούνταε
Ο «βιασμός» της ανθρώπινης συμπεριφοράς.................................. 23
Θ. Καράβατοε
Το Μουσείοτης Ακρόπολης: Μουσείο της Ευρώπης..................... 24
France8co Buranelli

Θρησκεία και πολιτική......................................................................... 25
Γ ιώργοε X. Σωτπρέλπε
Αστοχίεςτου ελληνικού πολιτικού συστήματος ...........................26
Αντώνηε Καραμπατέόε
Η άρση της αντινομίας............................................................................. 27
Ανδρέαε Ν. Λύτραε
Συμμετοχική Δημοκρατία ..................................................................28
Νίκοε Κ. Κυριαζηε
Αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση στο διεθνές σύστημα . . .  .29
Βύρων Θεοδωρόπουλοε
ΗπροεκλογικήρητορικήτουΠροέδρου ............................................. 30
Χριστίνα Σίνου
Καθολικό επίδομα...................................................................................31
ΑγγελοεΣτεργίου
Μαγικέςλέξεις ........................................................................................ 31
ΓιάννηεΔρόσοε

Ο Plantu είναι μόνιμος σκιτσογράφοςτης γαλλικής εφημερίδας Le Monde 
και τακτικός συνεργάτης του ΒΗΜΑΤΟΣ ΙΔΕΩΝ

Χρειάστηκε σχεδόν μισός αιώνας για να αρχίσει να 
συνειδητοποιεί η παγκόσμια κοινότητα ότι οι κλι

ματικές αλλαγές και οι επιπτώσεις τους δεν είναι ένα 
απλό ζήτημα που θα ξεπεραστεί με επί μέρους πολιτι
κές ανάλογα και με την καλή θέληση της κάθε κοινό
τητας. Πρόκειται αναμφισβήτητα για ένα τεράστιο πα
γκόσμιο πρόβλημα που απαιτεί συνολικές δράσεις από 
όλα τα κράτη της Γης.

Η επικείμενη σύνοδος της Κοπεγχάγης τον  Δεκέμ
βριο του 2009 θεωρείται κομβική από την άποψη 

του αν θα ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα ικανά να αντι
στρέφουν την πορεία για την προστασία του περιβάλ
λοντος προς όφελος της παγκόσμιας κοινότητας ή θα 

επικρατήσουν πάλι, όπως στη  σύνοδο σ το  Μπαλί, δυ

νάμεις αρνητικές σε μια παγκόσμια κίνηση σωτηρίας 

της ανθρώπινης ζωής πάνω σ τον  πλανήτη.

Η αλήθεια είναι ότι ω ς  τώρα  η συνειδητοποίηση του 
μεγέθους του  προβλήματος τω ν  κλιματικών αλ

λαγών βρισκόταν σε χαμηλά επίπεδα, γι’ αυτό και οι πε
ρ ισσότερες πολιτικές ηγεσίες αυτοσχέδιαζαν ή απω
θούσαν τη  χρονική στιγμή λήψης συγκεκριμένων μέ

τρω ν σε απώτερο διάστημα.

Οι επιστήμονες είχαν προ πολλού κρούσει τον  κώ
δωνα του κινδύνου. Οι κλιματικές αλλαγές οφεί

λονται σε παγκόσμιες γεωλογικές μεταβολές που συ- 
ντελούνται εδώ  και χιλιάδες χρόνια, η κατάσταση όμως 
επιδεινώνεται συνεχώς από τις ανθρώπινες πολιτικές.

Η αύξηση της θερμοκρασίας θέτει το  μεγαλύτερο οι
κολογικό δίλημμα σε όλους τους κατοίκους του

πλανήτη Γη: πρέπει να πάρουμε μέτρα τώρα για να υπάρ
ξει αύριο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βρεθούν οι στρα- 
τηγικές ώ σ τε  να επιτευχθούν οικονομική αύξηση, κοι
νωνική πρόοδος και περιβαλλοντική προστασία χωρίς 
κάποιος από τους τρεις αυτούς πυλώνες να αποβεί εις 
βάρος του άλλου.

Η ορθή και έγκαιρη αντιμετώπιση της κλιματικής αλ
λαγής σχετίζεται και με τους υπόλοιπους στόχους 

της χιλιετίας, όπως η εξάλειψη της πείνας, η μείωση της 
παιδικής θνησιμότητας, το  ζήτημα της υγείας σε μεγά
λα τμήματα του παγκόσμιου πληθυσμού, η καταπολέ
μηση τω ν  επιδημιών κ.ά.

Είναι φανερό ότι το  ανθρώπινο και το  οικονομικό οι
κοσύστημα αλληλεξαρτώνται και θέτουν υπό ανα

θεώρηση τα  μοντέλα διακυβέρνησης αλλά και τις αν

θρώπινες συμπεριφορές.

Γ ιατί, αν η ευθύνη τω ν κυβερνώντων είναι μεγάλη για 
την επιλογή συγκεκριμένων οικολογικών στρατη

γικών, εξίσου σημαντική είναι και η ατομική επιλογή 
καθενός μας για το  πώς ζει και συμπεριφέρεται στην 
καθημερινότητά του σε σχέση με το  περιβάλλον.

Το Βήμα Ιδεών

ΤΟ ΒΗΜΑ Πρόεδρος του ΔΣ: Χρήστος Δ. Λαμπράκης Εκδότης - Διευθυντής: Σταύρος Π. Ψυχάρης

Ιδρυτής: Δημήτριος Λαμπράκης

Αναπληρωτής Διευθυντής: Χρ. Μεμής
Διεύθυνση Συντάξεως:
Αντ. Καρακούσης, Β. Μουλόπουλος.

_________________ Β Η Μ Α ΐ δ ε ώ ν  ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΥ____________ _____
Συντακτική Επιτροπή: Τάσος Γιαννίτσης, Ηλίας Κούβελας, Ιωάννης Μάνος, 

Μπέττυ Τσακαρέστου, Μέμος Φιλιππίδης.
Διεύθυνση Συντάξεως: Γιάννης Δρόσος Αρχισυνταξία: Γιάννης Ν. Μπασκόζος

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΟ ΒΗΜΑ

Γραφεία: Μιχαλακοπούλου 80, Αθήνα 115 28 E-mail: epistolesevimaideon.gr Internet: http://www.vimaldeon.gr Τηλ. κέντρο: 211-365.7000 Κωδικόε ΕΛΤΑ: 2696 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική, η καιά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, 
μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλον, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν σιην Ελλάδα.

Δπμοσιογραφικόε Οργανισμόε Λαμπράκπ ΑΕ
Εκτελεστική Επιτροπή:

Χρήστοε Δ. Λαμπράκηε, Πρόεδροε ΔΣ, 
Σταύροε Π. Ψυχάρηε, Αντιπρόεδροε ΔΣ και 
Διευθύνων Σύμβουλοε, Π. Καψήε, μέλσε ΔΣ, 
Στ. Νέ&ιε, Γενικόε ΕπιχειρησιακόεΔιευθυντήε, 
Ν. Πεφάνηε, Γενικόε Οικονομικόε Διευθυντήε, 
Πάνοε Στ. Ψυχάρηε, Διευθυντήε Ψηφιακών 
Μέσων, T. I. Κουταλϊδηε, Νομικόε Σύμβουλοε, 
I. Μάνοε, Σύμβουλοε Διοικήσεωε.

http://www.vimaldeon.gr


Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ  2 0 0 9

I

Μ ια άλλη
τηλεοπτική λο γικ ή

Η  διαμάχη  
γ ια  την πίστη

πίστη, ω ς γνωστόν, κά
νει θαύματα. Αλλά όχι 
μόνο. Παράγει και έργα 
υψηλής τέχνης. Δίπλα 
στην αγάπη είναι από τα 

πιο δημιουργικά συναισθήματα. Και από 
τα πιο κοινωνικά. Χωρίς πίστη σ τον  άλ
λον, το  χάος. Επόμενο λοιπόν, οι φιλό
σοφοι να την έχουν αναγάγει σε απόλυ
τη  αξία, σε ανθρωπολογική σταθερά.

Στο παρελθόν το  συναίσθημα αυτό εί
χε μονοπωληθεί από την Εκκλησία. Οι 
«άθρησκοι» θεωρούνταν περίπου ανώ
μαλοι. Από την εποχή του Διαφωτισμού 
όμως σήκωσαν κεφάλι και διακηρύσ
σουν ότι είναι και αυτοί πιστοί, αλλά με 
άλλον, πιο γνήσιο τρόπο, επειδή κρατά- 
νε ανοιχτά τα μάτια και δεν θαμπώνονται 
από τις θεϊκές δοξασίες. Η θρησκευτική 
εκδοχή της πίστης, λένε, είναι απλώς 
αναχρονιστική και πάντως όχι η σημα
ντικότερη.

Από τό τε  η διαμάχη μεταξύ τω ν  δύο 
στρατοπέδων μαίνεται συνεχώς -  πότε 
υπόγεια, πότε ανοιχτά. Ο νέος γύρος 
άνοιξε προσφάτως στο  Βερολίνο με πρω
ταγωνιστές τους αθεϊστές, που σχέδια
ζαν να τοποθετήσουν πλακάτ σ το  μετρά 
της πόλης με το  σύνθημα: «Δ εν  υπάρχει, 
με απόλυτη σχεδόν  σιγουριά, Θεός. Η  
όμορφη ζω ή δεν έχει ανάγκη την (θρη
σκευτική) π ίσ τη ». Για κακή τους τύχη η 
διεύθυνση του μετρά έβαλε φρένο σ το  
σχέδιο. «Δ εν  επ ιτρέπουμε προπαγάνδα 
ούτε υπέρ ού τε κατά του  Θ εού » είπε εκ
πρόσωπός της. Οι αθεϊστές υποπτεύο
νται δάκτυλο της Εκκλησίας. «Ο ι άν
θρωποί της είναι πιο δικτυωμένοι και πα
νούργοι και από το υ ς  μ α σ ό ν ο υ ς » είπε 
ένας από αυτούς.

Στην πραγματικότητα βέβαια η Εκ
κλησία -  η Καθολική και η Ευαγγελική, 
που στη  Γερμανία μοιράζονται το  σύνο
λο τω ν  πιστών -  έχει εντελώς διαφορε
τικά προβλήματα: π τώση  του  κύρους 
της, μείωση τω ν  εγγεγραμμένων μελών

της, ερήμωση τω ν  ναών. Εκατοντάδες 
από αυτούς βγήκαν τα  τελευταία χρόνια 
σ το  σφυρί, ορισμένοι μετετράπησαν 
ήδη, κυριολεκτικά, σε οίκους εμπορίου 
-  σουπερμάρκετ, εμπορικά, αντιπρο
σωπείες.

Η έξοδος από την Εκκλησία, σύμφω
να με το ν  κοινωνιολόγο ΟύλριχΜπεκ, 
δεν σημαίνει οπωσδήποτε άρνηση της 
θρησκευτικής πίστης. «Ο ι άνθρωποι 
φτιάχνουν τώ ρα τον  δικό τους, σπιτικό  
θ εό » λέει. Ετσι γεννιούνται αμέτρητοι νέ
οι θεοί, κλώνοι, παρακλώνοι και αντι- 
κλώνοι του ενός και μοναδικού. Πολυ- 
θεϊσμός εντός του μονοθεϊσμού.

Οι αθεϊστές όμως το  βιολί τους. Αυτοί 
δεν αρκούνται στην παρατήρηση και κα
ταγραφή τω ν  αλλαγών στην Εκκλησία, 
αλλά απεργάζονται τη  διάλυσή της. Και 
προς τον σκοπό αυτόν έχουν ω ς σύμμα
χο έναν κορυφαίο αναλυτή, το ν  Σ ί- 
γκμουντ Φρόιντ. Ο πατέρας της ψυχα
νάλυσης είχε ανακαλύψει, ω ς γνωστόν, 
ότι το  θρησκευτικό συναίσθημα είναι ψυ- 
χοπαθολογικό νόσημα, νεύρωση. Ο Θε
ός, έλεγε, είναι η φαντασιακή μετατρο
πή του πατέρα-προστάτη σε υπερφυσι
κό ον. Εκείνοι που πιστεύουν σε αυτό εί
ναι έτσι ανώριμοι, αιώνια παιδιά, κοινώς 
παλιμπαιδιστές. Και σε αυτούς, πρόσθε
τε  ειρωνικά, ανήκουν και πάρα πολλοί 
πολιτικοί ηγέτες και επιστήμονες, που 
κάνουν δημόσια τους σοβαρούς.

«Ο ι σκύλοι γαβγίζουν, όμω ς το  καρα
βάνι συνεχίζει το ν  δρόμο το υ »  ήταν το  
σχόλιο καθολικού ιερωμένου στον οποίο 
τέθηκε υπόψη η φροϋδική ανάλυση. 
«Εμείς συγχωρούμε τους  βλάσφημους. 
Αλλοι είναι εκείνοι, πιο ψηλά, που φ ρο 
ντίζουν για το  πυρ το  εξώ τερον ».

Η βελγική τηλεόραση κάθε 
άλλο παρά μοιάζει με την 
ελληνική. Στο Βέλγιο δύ
σκολα κανείς μπορεί να ξε
χωρίσει αν ένα δελτίο ειδή

σεων είναι της κρατικής ή της ιδιωτικής τη
λεόρασης. Και αυτό διότι όλα τα δελτία συ- 
νιάσσονται εμφανώς βάσει κάποιων κοινών 
δημοσιογραφικών κανόνων, γενικώς απο
δεκτών και εφαρμοστέων. Το αποτέλεσμα 
ίσως να μην είναι τόσο  «φαντεζί» όσο τω ν 
ελληνικών δελτίων. Ωστόσο είναι βέβαιο ότι 
η βελγική κοινή γνώμη, σημαντικό τμήμα 
της οποίας ενημερώνεται κυρίως από την 
τηλεόραση, έχει μια σφαιρική αντίληψη για 
το  τι σε γενικές γραμμές συμβαίνει εντός και 
εκτός τω ν βελγικών συνόρων.

Παράλληλα, σε «δύσκολες στιγμές» όπως 
στην περίοδο του παιδεραστή και παιδο- 
κτόνουαπαγωγέαΝτιτρού που προ ετών ανα
τρίχιασε το  Βέλγιο, όλα τα βελγικά κανάλια 
έδειξαν σοβαρότητα και υπευθυνότητα Αντι
μετώπισαν το  θέμα δίδοντας ιδιαίτερο βάρος 
στο πώς οι συνομήλικοι των θυμάτων θα αντι- 
ληφθούν ορθώς αυτή την τραγωδία, τόσο  
από κοινωνικής όσο και από ψυχολογικής 
απόψεως. Με άλλα λόγια τα βελγικά κανάλια 
έδειξαν εν προκειμένω ωριμότητα.

Μια ωριμότητα που ασφαλώς δεν είναι 
άσχετη από το  γεγονός ότι το  βελγικό κρά
τος εξέδωσε τον πρώτο νόμο περί Τύπου το 
1831, λίγο μετά τη σύστασή του. Στην Ελλά
δα αυτό συνέβη έναν αιώνα αργότερα.

Εκτοτε το  βελγικό κράτος εξέδωσε ουκ 
ολίγους νόμους περί Τύπου και Οπτικοα- 
κουστικών Μέσων, και από πλευράς φιλο
σοφίας του Δικαίου το  ερώτημα που εδώ και 
σχεδόν 180 χρόνια απασχολεί τους Βέλγους 
(και ασφαλώς όχι μόνο) είναι ένα: Ποια είναι 
τα όρια παρέμβασης του κράτους στον χώ
ρο του Τύπου και πότε η παρέμβαση αυτή 
μπορεί να αποτελέσει απειλή κατά της ελεύ
θερης διατύπωσης τω ν απόψεων;

Σε ό,τι αφορά τον ραδιοτηλεοπτικό τομέα 
του Βελγίου το  μόνο βέβαιο είναι πως λει
τουργεί βάσει ενός νομοθετικού πλέγματος

που μάλλον είναι ένα από τα πλέον σύνθετα 
παγκοσμίως. Αποτέλεσμα αυτού του πλέγ
ματος είναι ότι η ραδιοτηλεόραση του δη- 
μόσιουτομέα διοικείται μάλλον διακομματι
κά, με το  διοικητικό της συμβούλιο να μετα
βάλλεται ανάλογα με τα αποτελέσματα των 
βουλευτικών εκλογών -  όχι όμως και η 
«γραμμή» της. Σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά κα
νάλια, λειτουργούν βάσει συμβάσεων έργου 
που έχουν υπογράψει με το  Δημόσιο και υπό 
την αυστηρή εποπιεία τόσο κρατικών όσο 
και ανεξάρτητων αρχών.

Παρά όμως αυτό το  εξαιρετικά περίπλοκο 
και ενίοτε ασφυκπκό πλαίσιο λειτουργίας της 
βελγικής τηλεόρασης, οι περιπτώσεις πα- 
ρέμβασηςτωναρχών στηλειτουργίατης μάλ
λον σπανίζουν. Οι παρεμβάσεις του Ανώτα
του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου στα  22 
χρόνια της ύπαρξήςτου είναι μετρημένες στα 
δάχτυλα του ενός χεριού και αφορούν κά
ποιες περιπτώσεις μετάδοσης σκηνών «δω 
ρεάν βίας» στα δελτία ειδήσεων ή συγκεκα- 
λυμμένης διαφήμισης προϊόντων σε ζωντα
νές εκπομπές.

Αυτή η επί της ουσίας ακύρωση τω ν δυ
νατοτήτων παρέμβασης του κράτους στα 
βελγικά ραδιοτηλεοπτικά πράγματα συνι- 
σ τά  χωρίς αμφιβολία ένδειξη ωριμότητας 
τόσο  της βελγικής κοινωνίας όσο  και του 
δημοσιογραφικού της κόσμου, που δεί
χνουν να έχουν αντιληφθεί ότι στα  σύγχρο
να κράτη Δικαίου η ελευθερία στην πληρο
φόρηση συνεπάγεται δικαιώματα και υπο
χρεώσεις. Ελεύθερη δημοσιογραφία χωρίς 
υπεύθυνη δημοσιογραφία δεν μπορεί να 
υπάρξει, και αντιστρόφως. Υπό την έννοια 
αυτή η δημοσιογραφική αυτορρύθμιση και 
ο σεβασμός τω ν  κανόνων της δημοσιο
γραφικής δεοντολογίας αποτελούν σήμε
ρα ένα από τα πλέον αποτελεσματικά όπλα 
κατά τω ν  προσπαθειών που όλες οι εξου
σίες κατά καιρούς κατέβαλαν και καταβάλ
λουν, έχοντας έναν βασικό στόχο: τον έλεγ
χο της πληροφόρησης και κατ’ επέκταση 
τον έλεγχο της κοινής γνώμης.



ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση για την 

ανθρωπότητα, που καλείται να ανατρέφει τα δυσμενή περιβαλ

λοντικά δεδομένα και να αναστρέψει την πορεία για τη σωτηρία 

του περιβάλλοντος. Η σύνοδος της Κοπεγχάγης τον Δεκέμβριο 

του 2009 θα είναι καθοριστική καθώς θα σημάνει -  αν συμφω

νήσουν όλοι -  την αποδοχή μιας σειράς μέτρων σωτηρίας του 

οικοσυστήματος του πλανήτη Γη.

Οι αναφορές των επιστημόνων μάς λένε ότι έχουμε φθάσει σε 

ένα κομβικό όσο και οριακό σημείο για τη λήψη μέτρων.

Τα βασικά ζητήματα στα οποία η επιστημονική κοινότητα συ

γκεντρώνει την προσοχή της είναι η αύξηση της μέσης θερμο

κρασίας της επιφάνειας της Γης, η ύψωση του επιπέδου της θά

λασσας, η μείωση των αρκτικών θαλάσσιων παγόβουνων, οι συ

γκεντρώσεις αερίων του θερμοκηπίου, οι συγκεντρώσεις αν- 

θρωπογενών αιωρούμενων σωματιδίων, η ερημοποίηση, οι εναλ

λακτικές μορφές ενέργειας κ.α.

Το αφιέρωμά μας αποσκοπεί στο να θέσει μερικά βασικά προ

βλήματα και προτάσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και 

ταυτόχρονα να αποτελέσει αφορμή για έναν διάλογο με στόχο 

τη συνειδητοποίηση της ανάγκης να λάβουν όλοι, πολιτικοί, κόμ

ματα, φορείς και ο καθένας μόνος του, την ευθύνη για αυτό το 

παγκόσμιο πρόβλημα.

Επιμέλεια αφιερώματος ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο δρόμος προς 
την Κοπεγχάγη
Γρηγόρης Ι.Τσάλτας
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 
ΓΙΑΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Είναι προφανές. Τα αποτελέσματα από 
τη ραγδαία επιδεινούμενη κλιματική 
αλλαγή στον πλανήτη τείνουν να ξε- 

περάσουν ακόμη και εκείνα που θεωρούνται 
ότι έχουν φέρει στα πρόθυρα της απόλυτης 
κατάρρευσης το  παγκόσμιο οικονομικό σύ
στημα. Συγκρινόμενα τα δύο αυτά φαινό
μενα αναδεικνύουν μια άμεσα ελλοχεύουσα 
σχέση μεταξύ τους. Σχέση η οποία αποδει- 
κνύεται αμφίδρομη τόσο  σε επίπεδο από
λυτης υποβάθμισης τω ν  φυσικών συνθη
κών διαβίωσης πάνω στον πλανήτη όσο και 
σε επίπεδο σημαντικής επιδείνωσης όλων 
τω ν αναπτυξιακών δεικτών από την αειφο- 
ρική προσέγγισή τους. Μια προσέγγιση η 
οποία ξεπερνά την από πολλού εγκαταλει- 
φθείσα μονόπλευρη οικονομική θεώρηση 
της ανάπτυξης υπέρ της παράλληλα αλλη- 
λοσυμπληρούμενης κοινωνικής και περι
βαλλοντικής της διάστασης. Αλλωστε τοξι- 
κό περιβάλλον και τοξική οικονομία (ομό
λογα) μόνο σε σχέση με την επιμέρους ανα
πτυξιακή τους θεώρηση διαφέρουν.

Ηδη η παγκόσμια συνάντηση στην Κο
πεγχάγη (Δεκέμβριος 2009) θεωρείται η 
ύστατη προσπάθεια της οργανωμένης διε
θνούς κοινότητας να προγραμματίσει, μέ
σω  γενναίων και προς άμεση υιοθέτηση μέ
τρων, την πολυπόθητη αναστροφή της πα
γκόσμιας περιβαλλοντικής υποβάθμισης. 
Με άλλα λόγια, πρόκειται για τη  διεθνή συ
νάντηση η οποία, αν δεν αποφέρει τα ποθη
τά για όλους αποτελέσματα, τό τε  η διεθνής

συνεννόηση και συνεργασία στον τομέα αυ
τό ν  θα αποβεί για το ν  άνθρωπο ένας μοι
ραίος όσο και μοναχικός μονόδρομος δίχως 
επιστροφή και με κατεύθυνση τη  βαθμηδόν 
απόλυτη καταστροφή του.

Το ερώτημα παραμένει όμως διαχρονικά 
το  ίδιο: Πώς φτάσαμε στην κατάσταση αυ
τή και με ποιον τρόπο είναι δυνατόν να την 
αντιμετωπίσουμε επιτυχώς, έσ τω  και την 
υστάτηώρα;

Μια πρώτη απάντηση θα μπορούσε να δο
θεί σχετικά εύκολα σε σχέση με τα αίτια της 
επαπειλούμενης καταστροφής. Η απόλυτη 
αδιαφορία προς το  περιβάλλον, μέρος του 
οποίου είναι και ο ίδιος ο άνθρωπος, φάνη
κε, ιδιαίτερα μετά τη  βιομηχανική επανά
σταση, να αποτελεί την κορυφαία αιτία κα
ταστροφής του. Μιας καταστροφής η οποία 
στηρίζεται παράλληλα στην υπερεκτίμηση 
τω ν δυνατοτήτων της φύσης να αντεπεξέλ- 
θει σ την καθημερινή, σφοδρή  και πολύ
πλευρη επίθεση που δέχεται στον βωμό του 
αλόγιστου οικονομικού υπερκέρδους, χω
ρίς προγραμματισμό για το  αύριο, θεωρώ
ντας παράλληλα ότι η όποια υποβάθμιση του 
φυσικού περιβάλλοντος θα μπορούσε να θε
ωρηθεί αναστρέψιμη με τη  λήψη άμεσων 
μέτρων.

Η ίδια αδιαφορία χαρακτήρισε επίσης 
και τον  διεθνή θεσμικό παράγοντα (ΟΗΕ), 
ο οποίος αμέλησε σκανδαλωδώς να προ- 
βλέψει, αλλά και να αντιμετωπίσει, την όλη 
κατάσταση με τη  λήψη τω ν  απαραίτητων

μέτρων τιθάσευσης της ανθρώπινης αδια
φορίας σχετικά με το  περιβάλλον. Ετσι 
χρειάστηκαν 20 χρόνια μετά την πρώτη 
σημαντική συνάντηση όλων τω ν  κρατών 
της οργανωμένης διεθνούς κοινότητας στη 
Στοκχόλμη (1972) για να συνειδητοποιή
σει ότι η προστασία  του  περιβάλλοντος 
αποτελεί αναπόσπαστη συμπληρωματική 
παράμετρο του  φαινομένου της ανάπτυ
ξης, υπό την αειφορική της διάσταση, δη
λαδή εκείνης που συμπεριλαμβάνει επί 
ίσοις όροις και δίχως ιεράρχηση την οικο
νομική αύξηση, την κοινωνική πρόοδο και 
την περιβαλλοντική προστασία. Η επίσημη 
αποδοχή της θεωρίας αυτής έγινε σ το  Pío 
(1992) για να οδηγηθούμε στη συνέχεια και 
10 χρόνια μετά στην τρίτη κατά σειρά μεγά
λη σχετική συνάντηση σ το  Γιοχάνε - 
σμπουργκ (2002), όπου έγινε πλέον κοινά 
αποδεκτό ότι η όποια συζήτηση για την πα
γκόσμια περιβαλλοντική διαχείριση και προ
στασία συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικώς 
στην αειφορική παγκόσμια προσπάθεια για 
ολοκληρωμένη ανάπτυξη.

Παράλληλα εντοπ ίστηκε ότι ανάμεσα 
σ τα  κυριότερα περιβαλλοντικά προβλή
ματα που πλήττουν σήμερα τον  πλανήτη 
(αραίωση της στιβάδας του όζοντος, ρύ
πανση τω ν  θαλασσών, απερήμωση τω ν  
εδαφών) και σ το  πλαίσιο της σύγχρονης 
περιβαλλοντικής φιλοσοφίας, η οποία 
απορρέει από τη  διαπίστωση ότι η ρύπαν
ση δεν γνωρίζει από σύνορα, το  σημαντι
κότερο ίσως πρόβλημα είναι εκείνο που 
οφείλεται σ την υπερθέρμανσή του (φαι
νόμενο του θερμοκηπίου), το  οποίο και πα
ραπέμπει στην παγκόσμια κλιματική αλ
λαγή, με αποτελέσματα που αφορούν τό 
σο  τη  διεθνή οικονομική κρίση όσο και την 
κοινωνική καθυστέρηση.

Από την εποχή του Pío (1992) ξεκίνησε μια 
σημαντική πρωτοβουλία με την υιοθέτηση 
της Σύμβασης για την Κλιματική Αλλαγή, η 
οποία είχε και τη  συνέχειά της, πέντε χρόνια 
αργότερα, με το  γνωστό μας Πρωτόκολλο 
του Κιότο, το  οποίο οδήγησε με τη σειρά του, 
πριν από έναν χρόνο, στην πολλά υποσχό
μενη συνάντηση για την Κλιματική Αλλαγή 
σ το  Μπαλί της Ινδονησίας (Δεκέμβριος 
2008). Δυστυχώς, οι προσδοκίες της αν
θρωπότητας στο  Μπαλί διαψεύστηκαν πλή
ρως. Και τούτο διότι η σθεναρά για μία ακό
μη φορά αντίδραση, κυρίως τω ν ΗΠΑ του 
Μπους, για άμεση συμμετοχή στη λήψη αυ
στηρών μέτρων με τη δραστική μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην 
ατμόσφαιρα παρέπεμψε σε αναβολή της ου
σιαστικής ρύθμισης του θέματος για τον Δε
κέμβριο του 2009 στην Κοπεγχάγη.

Η απάντηση σ το  δεύτερο ερώτημα που 
ετέθη στην αρχή και αφορά την πρόταση για 
διέξοδο από την παγκόσμια περιβαλλοντι
κή κρίση που αντιμετωπίζει ο πλανήτης σή
μερα έχει σχέση, για μία ακόμη φορά, με την 
αλλαγή της παγκόσμιας στρατηγικής που 
ακολουθεί η διεθνής κοινότητα τα τελευταία 
σαράντα χρόνια σχετικά με την προσπάθεια 
σύζευξης της ανάπτυξης με την περιβαλλο
ντική συνιστώσα της.

Η πρώτη σχετική δεκαετία, όπως περι- 
γράφτηκε προηγουμένως, βρισκόταν κά
τω  από την απόλυτη επιρροή της Νέας Διε
θνούς Οικονομικής Τάξης. Η δεύτερη και 
τρίτη δεκαετία που ακολουθούσε επρόκει-

το  να εντοπίσει τα διεθνή προβλήματα στη 
σφαιρική διάσταση της σύγχρονης θεώρη
σης της ανάπτυξης κάτω από τη  φιλοσοφία 
μιας Νέας Διεθνούς Ανθρώπινης Τάξης. 
Ω στόσο  τα  μέχρι σήμερα αποτελέσματα 
δεν επαρκούν, σ ε  σύγκριση με την καθη
μερινώς διαπιστούμενη περιβαλλοντική κα
ταστροφή, για να δικαιώσουν τον χαμένο 
χρόνο. Ετσι, ενώ  η θεσμική αντιμετώπιση 
του προβλήματος βαίνει με ρυθμούς αριθ
μητικής προόδου, η περιβαλλοντική υπο- 
βάθμιση και καταστροφή εξελίσσεται πλέ
ον με γεωμετρικούς ρυθμούς.

Η παγκόσμια κοινότητα θα βρεθεί ύστε
ρα από λίγους μήνες (Κοπεγχάγη, Δεκέμ
βριος 2009) μπροστά σ το  δίλημμα της 
άμεσης και δραστικής αντιμετώπισης του 
όλου θέματος ή της υπογραφής μιας πο
λιτικής καταδίκης που οδηγεί σ τη ν  αν
θρώπινη αυτοκαταστροφή, η οποία για 
πολλούς φαίνεται να περνά μέσα από τη 
φ ιλοσοφική αναζή τηση  τη ς ίδιας της 
ύπαρξης του ανθρώπου.

Η αναπόφευκτη λύση που προτείνεται εί
ναι η υιοθέτηση πλέον μιας Νέας Διεθνούς 
Περιβαλλοντικής Ηθικής Τάξης στη  βάση 
της στρατηγικής εκείνης που θα οδηγήσει 
στην έξοδο από το  αδιέξοδο της παγκόσμιας 
περιβαλλοντικήςκρίσης, που άλλωστε πλήτ
τει σ το  σύνολό της και την όποια αναπτυ
ξιακή προοπτική της σύγχρονης ανθρωπό
τητας. Πρόκειται για την ύστατη στιγμή για 
την οργανωμένη διεθνή κοινωνία, τόσο κά
τω  από τη διακρατική της μορφή όσο και 
εκείνηντηςΚοινωνίαςτων Πολιτών, που πα
ραπέμπει έτσι στην άμεση ενεργοποίηση 
όλων τω ν ανθρώπων.

Ετσι η στρατηγική αυτή, η οποία μετεξε
λίσσεται παράλληλα και σε ύψιστο ανθρώ
πινο ηθικό χρέος, πρέπει να ενεργοποιήσει 
σε εθνικό επίπεδο και όλους τους επίσημους 
σχετικούς πολιτικούς εκφραστές της κοι
νωνίας, όπως τα πολιτικά κόμματα, ταΜΜΕ, 
οι OTA, οι ΜΚΟ, αλλά και το  σύνολο τω ν επι
στημονικών ενώσεων. Ειδικότερα, τα πολι
τικά κόμματα θα πρέπει να εγκαταλείψουν 
τον  στείρο μεταπολεμικό πολιτικό καιρο
σκοπισμό τους και να τεθούν επικεφαλής 
ριζοσπαστικών προτάσεων, με σαφείς λύ
σεις που να παραπέμπουν στην αναβίωση 
της ελπίδας για το  κοινό μέλλον όλων μας, 
ενώ  τα MME να ενεργοποιηθούν εντονότε
ρα σ τον  τομέα της περιβαλλοντικής ενη
μέρωσης αλλά και της ευαισθητοποίησης 
του κοινού. Κύριος συντονιστής όλων των 
δράσεων αυτών ασφαλώς και θα μπορού
σε να είναι ένα αυτόνομο υπουργείο Περι
βάλλοντος, με απόλυτα διευρυμένες αρμο
διότητες σε όλα τα θέματα που άπτονται τό 
σο  του φυσικού όσο  και του ανθρωπογε- 
νούς περιβάλλοντος.

Τ  ο μέλλον της ανθρωπότητας περνά υπο
χρεωτικά μέσα από την άμεση αποκατά
σταση της διασαλευθείσας, βαρέως, διε
θνούς ηθικής τάξης και την αποδοχή μιας 
παγκόσμιας στρατηγικής για μια ολοκλη
ρωμένη πράσινη ανάπτυξη. Και τούτο γιατί 
το  χρέος για τη διάσωση του πλανήτη δεν εί
ναι ούτε οικονομικό ούτε πολιτικό. Είναι βα
θύτατα ηθικό και περνά πλέον μέσα από την 
υποχρεωτική συνεργασία όλων, θεσμώνκαι 
ανθρώπων, με στόχοτηναποφυγήτου δρά
ματος που θα κληθούμε να βιώσουμε εμείς, 
τελικά, και όχι τα παιδιά μας.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οικολογία, 
περιβάλλον 
και δίκαιο
Ιωάννης Καράκωστας
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣΤΟΥΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Το περιβάλλον και η προστασία του 
από τις καταστροφικές επιδράσεις 
τπς τεχνολογικός προόδου, τπς 
απρογραμμάτιστος οικονομικής ανάπτυ- 

ξης και του  σύγχρονου καταναλωτικού 
τρόπου ζω ή ς αποτελεί αντικείμενο επι
στημονικής επεξεργασίας, τόσο  τω ν  θε
τικών επιστπμών που μελετούν τπ σύστα- 
σπ, τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις με
ταξύ τω ν  στοιχείων του, όσο  και τω ν  κοι
νωνικών επιστημών που ασχολούνται 
κυρίως με τη  σχέση του ανθρώπου προς 
το  φυσικό και το  τεχνητό περιβάλλον. Επι
πλέον αποτελεί αντικείμενο νομικής ρύθ
μισης μέσω κανόνων δημοσίου και ιδιω
τικού δικαίου σε εθνικό και διακρατικό επί
πεδο. Ταυτόχρονα η προστασία του περι
βάλλοντος έχει αναχθεί σε μείζον πολιτικό 
ζήτημα, συνυφασμένο με τις πολιτικές επι
λογές και σε άλλους τομείς, όπως η οικο
νομία, η ανάπτυξη και η απασχόληση.

Γενικά ο όρος «περιβάλλον» χρησιμο
ποιείται για να υποδηλώσει τόσο  ενότητες 
προσώπων που συνδέονται μεταξύ τους 
από το  γεγονός ότι ανήκουν στην ίδια οι
κογένεια ή σ το ν  ίδιο επαγγελματικό κύ
κλο ή, ακόμη, αποτελούν μέλη της ίδιας 
κοινωνικής ομάδας όσο και σύνολα αγα
θών. Στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για 
το  ανθρώπινο περιβάλλον, που αποτελεί- 
ται από υποκείμενα του δικαίου, ενώ  στη

δεύτερη περίπτωση πρόκειται για το  πραγ
ματικό περιβάλλον, που είναι αντικείμενο 
του δικαίου.

Αλλοτε ω ς πραγματικό περιβάλλον νο 
είται μόνο το  φυσικό περιβάλλον, που 
σχηματίζεται από τα φυσικά αγαθά, το  νε
ρό, τη  θάλασσα, τον  αέρα, τη  χλωρίδα και 
την πανίδα και γενικά ό,τι περιβάλλει τον 
άνθρωπο και έχει δημιουργηθεί χωρίς την 
παρέμβασή του, και άλλοτε παρατηρεί- 
ται μια πλήρης γενίκευση που καταλήγει 
σ το  συμπέρασμα ότι όλα είναι περιβάλ
λον. Σε αυτήν την περίπτωση η νομική 
προστασία του  περιβάλλοντος καταλαμ
βάνει και το  τεχνητό περιβάλλον που δια- 
κρίνεται σε οικιστικό και πολιτιστικό και 
σχηματίζεται από ανθρώπινα δημιουρ
γήματα.

Η νομική έννοια του περιβάλλοντος νο
είται σε σχέση με τον  άνθρωπο, το ν  απο
δέκτη τω ν  κανόνων δικαίου.

Προσβολή του περιβάλλοντος είναι κά
θε πράξη ή παράλειψη που οδηγεί σε «ρύ 
πανση», «μόλυνση» ή «υποβάθμισή» του 
και επιφέρει δυσμενείς επενέργειες τόσο  
στα  ίδια τα περιβαλλοντικά αγαθά όσο και 
σ το ν  άνθρωπο, που εξαρτάται από αυτά 
για την επιβίωση και την υγιεινή και ποι
οτική διαβίωσή του  και αποτελεί το ν  τε 
λικό αποδέκτη κάθε προσβολής τους.

Οι συνέπειες τη ς προσβολής για το ν

άνθρωπο μπορεί να είναι άμεσες (π.χ. έκ
θεση σε ακτινοβολία ραδιενέργειας) ή έμ
μεσες (π.χ. μόλυνση νερού), μπορεί να 
αφορούν συγκεκριμένα άτομα (π.χ. η 
χρήση γεωργικών φαρμάκων σε  συγκε
κριμένη περιοχή) ή το  σύνολο  τω ν  αν
θρώπων (π.χ. το  φαινόμενο του  θερμο
κηπίου).

Η τοπική και χρονική έκταση κάθε προ
σβολής του περιβάλλοντος ποικίλλει και 
τις π ερ ισσότερες φορές είναι αδύνατον 
να προσδ ιορ ιστεί εκ τω ν  π ροτέρω ν. Η 
προσεκτική παρατήρηση τη ς περιβαλ
λοντικής ζημιάς, ω ς  συνολικού φαινομέ
νου, οδηγεί σ το  συμπέρασμα ότι η παρε
νόχληση που προέρχεται από μια πηγή 
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης επενεργεί 
με ποικίλους τρόπους σε  π ερ ισσότερα  
αγαθά και σ το ν  άνθρωπο και το  συνολι
κό τη ς  αποτέλεσμα είναι αδύνατον να 
προβλεφθεί, αλλά και δυσχερές να απο- 
τιμηθεί εκ τω ν  υστέρων. Π.χ. οι επενέρ- 
γειες της οδικής κυκλοφορίας σ το  περι
βάλλον ξεκινούν από τον θόρυβο, την εκ
πομπή βλαβερών καυσαερίων, αιθάλης, 
σκόνης και φθάνουν μέχρι τις δονήσεις.

Από την άλλη πλευρά η εξέτα ση  τω ν  
διαφόρων ειδών προσβολών οδηγεί σ το  
συμπέρασμα ότι προέρχονται από το ν  
συνδυασμό πολλών παραγόντων, με απο
τέλεσμα να είναι δύσκολο να απομονω
θεί και καταπολεμηθεί η πηγή τους, π.χ. 
ο θόρυβος προέρχεται από βιομηχανικές 
και βιοτεχνικές, λατομικές ή μεταλλευτι
κές δραστηριότητες, εργοτάξια, χώρους 
ψυχαγωγίας κ.λπ. (άρθρο 14 παράγραφος 
4 του νόμου 1650/1986), αλλά και από τη 
χρήση τω ν μέσων μεταφοράς.

Τα φαινόμενα αυτά έχουν χαρακτήρα 
διάσπαρτο τόσο  κατά την εκδήλωσή τους 
όσο  και σε σχέση με τις συνέπειές τους. 
Η πυρηνική μόλυνση λ.χ. δεν περιορίζε
ται σ τον  χώρο όπου πρωτοεκδηλώθηκε, 
αλλά διασπείρεται σε απεριόριστη έκτα
ση. Το χαρακτηριστικό αυτό αποτελεί και 
την εξήγηση της ανάγκης διακρατικής κι
νητοποίησης και συνεργασίας για την 
αντιμετώπισή τους.

Οι περιβαλλοντικές προσβολές έχουν 
επίσης χαρακτήρα συλλογικό, με την έν
νοια ότι οι άμεσες και έμμεσες ζημιογό
νες συνέπειές τους θίγουν μεγάλο και συ
χνά απροσδιόριστο αριθμό ανθρώπων.

Οι επιπτώσεις τω ν εν λόγω φαινομένων 
έχουν διαχρονικό χαρακτήρα,επηρεά
ζουν όχι μόνο την παρούσα αλλά και τις 
μέλλουσες γενεές, γεγονός που επιβάλ
λει τη  διαμόρφωση τω ν  προστατευτικών 
μηχανισμών ύστερα από μελέτη και σχε
δίασμά προσανατολισμένο τόσο  στη  βρα
χυπρόθεσμη όσο  και στη  μακροπρόθε
σμη αντιμετώπιση τω ν  προβλημάτων.

Η οικολογική ζημιά δεν είναι πάντοτε 
αμέσως εμφανής και επομένως είναι δυ- 
σχερώ ς αποδείξιμη τό σ ο  η ύπαρξη όσο  
και η έκτασή  τη ς σε  ένα συγκεκριμένο 
χρονικό σημείο. Είναι δυνατόν όμως να 
είναι βέβαια ή πιθανή η επέλευσή της σ το  
μέλλον, όπως επίσης είναι δυνατόν οι συ
νέπειές της να έχουν χαρακτήρα επανα
λαμβανόμενο.

Υπό την πίεση της πρόιούσας υποβάθ- 
μισης του  περιβάλλοντος, οι συνέπειες 
της οποίας άρχισαν να γίνονται αισθητές

από το ν  άνθρωπο, έχει διαμορφωθεί σε 
εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο ένα 
πλούσιο κανονιστικό πλαίσιο, το  οποίο 
πραγματώνει την αρχή της προστασίας 
του περιβάλλοντος.

Οι διατάξεις αυτές εντάσσονται κυρίως 
σ το  δημόσιο Δίκαιο και έχουν ω ς έρεισμα 
σ το  μεν ελληνικό Δίκαιο το  άρθρο 24 του 
Συντάγματος, σ το  δε κοινοτικό Δίκαιο τα 
άρθρα 130Ρ επ. της Συνθήκης της Ρώμης 
(σήμερα, μετά την τροποποίησή της με 
τη  Συνθήκη του  Αμστερνταμ  του 1997, 
άρθρα 174 επ.).

Το  δημόσιο και ιδίως το  διοικητικό δί
καιο θεωρείται το  πλέον πρόσφορο για 
την υλοποίηση της προστασίας του περι
βάλλοντος, εν όψει του ότι συνιστά το  κύ
ριο μέσο πραγμάτωσης του  δημοσίου 
συμφέροντος, ένα από τα  σημαντικότε
ρα σε έκταση και ουσία πεδία του  σύγ
χρονου κρατικού παρεμβατισμού. Το δι
οικητικό δίκαιο μπορεί να περιλάβει τους 
όρους και τις διαδικασίες που προσφέ- 
ρονται για την πρόληψη και αποκατά
σταση  περιβαλλοντικών ζημιών και για 
το ν  περιορισμό ή και την πλήρη απαγό
ρευση ρυπογόνων δραστηριοτήτων. Επί
σης το  δημόσιο δίκαιο του περιβάλλοντος 
περιλαμβάνει και διατάξεις δικονομικού 
δικαίου, και ιδίως αυτές που αφορούν την 
πρόσβαση στη  δικαιοσύνη και την προ
σωρινή δικαστική προστασία. Σημαντικό 
μέσο πρόληψης θεωρείται η ποινικοποί- 
ηση τουλάχιστον τω ν  σημαντικότερων 
προσβολώ ν του περιβάλλοντος, η οποία 
όμως δεν συμβάλλει στην αποκατάστα
ση της περιβαλλοντικής προσβολής που 
έχει ήδη επέλθει.

Δεν θα πρέπει όμως να παραγνωρίζε
ται και ο ρόλος του ιδιωτικού δικαίου, μέ
σω  του οποίου παρέχεται σ τον  ιδιώτη η 
δυνατότητα να κινητοποιηθεί ατομικά για 
τη  διαφύλαξη του ζωτικού του χώρου, να 
αποτρέψει περιβαλλοντικές κα ταστρο
φές, αξιοποιώντας ιδίως την ταχεία δια
δικασία τω ν  ασφαλιστικών μέτρων (άρ
θρο 682 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικο
νομίας), να επιτύχει την αποκατάσταση 
τω ν  επ ιπ τώσεων τη ς βλάβης του  περι
βάλλοντος σ ε  ατομικά του  αγαθά, στη  
ζωή, στην υγεία του και γενικά στην προ
σωπ ικότητά  του, αλλά και να παρέμβει 
προκαλώντας τον  δικαστικό έλεγχο της 
συμπεριφοράς τω ν  φ ορέω ν βλαπτικών 
για το  περιβάλλον δραστηριοτήτων, αντι
σταθμίζοντας τη συχνή αδιαφορία ή αβελ
τηρία τω ν  δημοσίων αρχών.

Τ  ο δίκαιο του περιβάλλοντος είτε θεω 
ρηθεί ιδιαίτερος κλάδος του δικαίου είτε 
πλέγμα κανόνων διάσπαρτων σε όλους 
τους κλάδους του  δικαίου οι οποίοι εκ
φράζουν και πραγματώνουν τη  συνταγ
ματική αρχή τη ς προστασίας του  περι
βάλλοντος, και ο έλεγχος της εφαρμογής 
του από τον δικαστή δεν μπορεί χωρίς τη 
συνδρομή και άλλων παραγόντων να απο- 
τελέσει τη  λύση. Δ εν αρκεί η συχνά απο
σπασματική και χωρίς γενικότερο προ
σανατολισμό νομοθέτηση, αλλά απαιτεί
ται κυρίως αλλαγή τω ν κοινωνικών και πο
λιτικών αξιών και προτεραιοτήτων, ώ σ τε  
να πάψει το  δίκαιο του περιβάλλοντος να 
αντιμετωπίζεται ως περιττό εμπόδιο στην 
οικονομική ανάπτυξη.



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αμφίδρομη σχέση
οικονομίας
και περιβάλλοντος
Ευτύχιος Σαρτζετάκης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΤΟΥΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Είναι πλέον πέρα από κάθε αμφισβή
τηση όη  ακόμη και προβλήματα πο
λυσύνθετα όπως οι κλιματικές αλλα

γές οφείλονται σ την ανθρώπινη δραστη
ριότητα. Για πολλά χρόνια είχαμε την ψευ
δαίσθηση ότι η συνεχής μεγέθυνση της 
οικονομικής δραστηριότητας είναι δυνατή 
και ω ς εκ τούτου θέσαμε ω ς πρωταρχικό 
στόχο τη μεγέθυνση του Ακαθάριστου Εθνι
κού Προϊόντος. Εχοντας απορροφηθεί από 
αυτή την προσπάθεια παραβλέψαμε δύο ση
μαντικούς περιορισμούς τους οποίους θέτει 
το  οικοσύστημα: την περιορισμένη ποσό
τητα φυσικών πόρων που μπορεί να μας πα
ρέχει και την επίσης περιορισμένη δυνατό
τητα αφομοίωσης τω ν ρύπων που δημιουρ- 
γούνται από την παραγωγική διαδικασία και 
την κατανάλωση. Γ ια πολλά χρόνια οι πε
ριορισμοί αυτοί δεν μας ανησυχούσαν με συ
στηματικό τρόπο, δεν ήταν δηλαδή δε
σμευτικοί και έτσι δεν λαμβάνονταν υπόψη. 
Τις τελευταίες όμως δεκαετίες είναι εμφα
νέστατοι και επιβάλλουν επαναπροσδιορι
σμό τω ν στόχων.

Το περιβάλλον έχει χαρακτηριστικά κοι- 
νόκτητου πόρου, δηλαδή κανείς δεν μπορεί 
να αποκλειστεί και η χρήση του ω ς αποδέ
κτη ρύπων είναι σωρευτική. Ενώ είναι γνω 
σ τό  ότι η λελογισμένη χρήση τω ν  κοινό- 
κτητων πόρων από τον καθένα μας μεγι
στοποιεί τη συλλογική ωφέλεια, η έλλειψη 
συντονισμού και εμπιστοσύνης μεταξύ τω ν 
ατόμων οδηγεί τον καθένα στην όσο το  δυ
νατόν πιο εντατική χρήση του πόρου και έτσι

συνολικά στην υπερεκμετάλλευση και στην 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Προσπα
θώντας να μεγαλώσουμε το  ατομικό μας με
ρίδιο μικραίνουμε τη  συνολική πίτα και στα
διακά και το  δικό μας κομμάτι. Εχουμε ήδη 
εξαφανίσει κάποιες «π ίτες » (όπως συγκε
κριμένα αλιεύματα, δασικούς πόρους κτλ.) 
και συνεχίζουμε να μικραίνουμε ταχύτατα 
αυτές που απομένουν (υδάτινα αποθέματα, 
καθαρός αέρας κτλ.).

Ενώ ω ς παραγωγοί και ω ς καταναλωτές 
απολαμβάνουμε τα  οφέλη από την παρα
γωγή και την κατανάλωση τω ν προϊόντων, 
δεν επωμιζόμαστε αντίστοιχα και το  πλήρες 
κοινωνικό κόστος, παραβλέποντας όη η πα
ραγωγική διαδικασία και η κατανάλωση δη
μιουργούν ρύπους. Αυτό συμβαίνιε γιατί οι 
αγορές δεν παρέχουν τα  απαραίτητα κίνη
τρα για την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης. 
Τουναντίον κάθε επιχείρηση έχει κίνητρο να 
ρυπαίνει σ τον μέγιστο δυνατό βαθμό ελαχι
στοποιώντας το  κόστος της και μετακυλίο- 
ντας το  κόστος από τη ρύπανση και την προ
σπάθεια καθαρισμού στους άλλους και στις 
επόμενες γενιές. Α ν η χρήση του νερού εί
ναι ελεύθερη στη γεωργία, κανείς παραγω
γός δεν έχει κίνητρα να επενδύσει σε μεθό
δους άρδευσης που ελαχιστοποιούν την κα
τανάλωση ή να στραφεί σε καλλιέργειες και 
μεθόδους που απαιτούν μικρότερες ποσό
τητες νερού. Αντίθετα, θα επενδύει σε νέες 
γεωτρήσεις που αντλούν νερό από ολοένα 
και μεγαλύτερο βάθος. Η αδυναμία ενσω 
μάτωσης του περιβαλλοντικού κόστους και

του κόστους διαχείρισης τω ν κοινών πόρων 
(εξωτερικά κόστη) οδηγεί σε στρεβλές επι
λογές στην παραγωγική διαδικασία. Τα εξω 
τερικά κόστη δημιουργούν στρεβλώσεις και 
στην κατανάλωση καθώς αγαθά που δημι
ουργούν σχετικά μεγάλες περιβαλλοντικές 
επιβαρύνσεις εμφανίζονται με σχετικά χα
μηλή τελική τιμή και επομένως έχουν μεγα
λύτερη από την κοινωνικά άριστη ζήτηση. 
Επομένως δημιουργούνταιστρεβλώσειςτό- 
σο  στην παραγωγική διαδικασία όσο  και 
στην κατανάλωση.

Από τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη 
παρέμβασης του κράτους ώ στε  να αποτρα
πεί η τραγωδία τω ν κοινόκτητων πόρων και 
να ενσωματωθούν τα  εξωτερικά κόστη. Η 
θεωρία προτείνει, και στην πράξη έχουν 
εφαρμοστεί, μια πλειάδα εργαλείων κυβερ
νητικής παρέμβασης. Η πλέον διαδεδομέ
νη μορφή παρέμβασης είναι οι άμεσες νο
μοθετικές ρυθμίσεις που θέτουν όρια στους 
ρύπους ή επιτάσσουν τη  χρήση συγκεκρι
μένων τεχνολογιών. Τις τελευταίες δεκαε
τίες κερδίζουν έδαφος τα εργαλεία πολιτι
κής που δίνουν οικονομικά κίνητρα, όπως 
οι περιβαλλοντικοί φόροι, οι μεταβιβάσιμες 
άδειες, τα φορολογικά κίνητρα, τα συστή
ματα κατάθεσης - επανείσπραξης και εγ
γυοδοσίας. Επίσης σημαντικό ρόλο μπορεί 
και πρέπει να διαδραματίσει η περιβαλλο
ντική ενημέρωση - ευαισθητοποίηση τω ν 
καταναλωτών. Η περιβαλλοντικά φιλική κα
ταναλωτική συμπεριφορά μπορεί να μειώ
σει σημαντικά τη ρύπανση στο  στάδιο της 
κατανάλωσης αλλά και να στρέψει τις επι
χειρήσεις προς πιο φιλικά προς το  περιβάλ
λον προϊόντα και διαδικασίες παραγωγής 
χωρίς άμεση κρατική παρέμβαση. Το κα
θένα από τα παραπάνω εργαλεία περιβαλ
λοντικής πολιτικής έχει πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα και κάθε κυβέρνηση καλεί
ται να εξετάσει τα  χαρακτηριστικά τω ν επί 
μέρους προβλημάτων που αντιμετωπίζει και 
να επιλέξει το  σω σ τό  μείγμα πολιτικών.

Επομένως τα προβλήματα είναι υπαρκτά 
και τεράστια, τα αίτιά τους αναγνωρισμένα 
και μια ευρεία γκάμα πολιτικών είναι διαθέ
σιμη. Οπως και η εξελισσόμενη οικονομική 
κρίση, η περιβαλλοντική κρίση έχει δύο επί
πεδα: το  παγκόσμιο και το  τοπικό. Και οι δύο 
κρίσεις, οικονομική και περιβαλλοντική, και 
στα δύο επίπεδα, παγκόσμιο και τοπικό, συν
δέονται άμεσα και απαιτούν ηγεσίες οι οποί
ες θα δεσμευτούν αξιόπιστα σε ένα στρα
τηγικό σχέδιο εξόδου και θα συστρατεύσουν 
την ευρύτερη δυνατή κοινωνική πλειοψη- 
φία για την εφαρμογή του. Σε παγκόσμιο επί
πεδο διαμορφώνεται ήδη ένα νέο οικονομι
κό πλαίσιο με αιχμή τα  θέματα προστασίας 
του περιβάλλοντος. Η Ευρωπαϊκή Ενωση 
έχει θέσει συγκεκριμένους δεσμευτικούς πε
ριβαλλοντικούς στόχους για το  2020, η νέα 
ηγεσία τω ν ΗΠΑ έχει κάνει ήδη σοβαρά βή
ματα, αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Κίνα 
προχωρούν σε σημαντικότατες επενδύσεις 
σ το  περιβάλλον, ενώ  χώρες όπως η Δανία, 
η Γερμανία και η Πορτογαλία έχουν τοπο
θετηθεί στρατηγικά στον κρίσιμο τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η ανάγκη 
εξόδου από τις δύο παράλληλες κρίσεις δια
μορφώνει ταχύτατα ένα νέο παγκόσμιο οι
κονομικό περιβάλλον σ το  οποίο καλείται να 
τοποθετηθεί και η χώρα μας.

Η θέση της χώρας μας σ το  νέο αυτό πε

ριβάλλον εξαρτάται από το  πόσο γρήγορα 
θα αναπτύξει και θα εφαρμόσει ένα ολο
κληρωμένο στρατηγικό σχέδιο που θα λαμ
βάνει υπόψη του τις περιβαλλοντικές, κοι- 
νωνικέςκαι ακονομικές παραμέτρους. Οσον 
αφορά την περιβαλλοντική διάσταση, η επι
λογή του κατάλληλου μείγματος πολιτικών 
θα πρέπει να βασιστεί στη συστηματική ανά
λυση τω ν επί μέρους προβλημάτων και στην 
ποσοτικοποίηση του κόστους και του οφέ
λους που προκύπτουν από την εφαρμογή 
τω ν εναλλακτικών πολιτικών. Για να γίνει αυ
τό  εφικτό θα πρέπει πρώτα να αποτιμηθεί 
συστηματικά ο φυσικός πλούτος της χώρας 
και στη  συνέχεια να καταγράφονται οι με
ταβολές του. Οπως παρακολουθούμε τις με
ταβολές του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊό
ντος και λαμβάνουμε πολιτικές αποφάσεις 
με βάση αυτά τα δεδομένα, το  ίδιο θα πρέ
πει να γίνει και με τον φυσικό μας πλούτο. 
Αν, π.χ., δεν έχουμε καταγράψει πλήρωςτα 
υδατικά αποθέματα της χώρας, δεν γνωρί
ζουμε πώς και από ποιους χρησιμοποιούνται 
και πώς μεταβάλλονται διαχρονικά, πώς εί
ναι δυνατόν να αναπτύξουμε μια δίκαιη και 
αποδοτική τιμολόγηση του νερού στις διά
φορες χρήσεις του (οικιακή, αγροτική, βιο
μηχανική);

Πέρα από την οικονομική αποδοτικότη- 
τα, μεγάλη σημασία έχει και η αποτελεσμα
τικότατα τω ν πολιτικών η οποία εξαρτάται 
από την ικανότητα του κράτους να σχεδιά
σει και να εφαρμόσει τις πολιτικές και από 
τον βαθμό αποδοχής τους από τους κοινω
νικούς εταίρους. Οσον αφορά το  κράτος, 
απαιτείται άμεσα η σύσταση ενός υπουρ
γείου Περιβάλλοντος, η ένταξη  της περι
βαλλοντικής παραμέτρου σε όλα τα υπουρ
γεία και ο κεντρικός συντονισμός σε θέμα
τα  περιβάλλοντος. Οσον αφορά την απο
δοχή τω ν περιβαλλοντικών πολιτικών, αυτή 
απαιτεί την ενημέρωση τω ν  πολιτών για τα 
περιβαλλοντικά προβλήματα, το  μέγεθος 
και τις επιπτώσεις τους και τη  διαβούλευση 
με όλους τους κοινωνικούς εταίρους.

Οι δύο παράλληλα εξελισσόμενες παγκό
σμιες κρίσεις χτυπούν την πόρτα μας και αλ
λάζουν τη μορφή του παγκόσμιου χωριού. 
Καλούμαστε να προστατεύσουμε το  σπίτι 
μας ελαχιστοποιώντας τη  ζημιά βραχυχρό
νια και κάνοντας τις απαραίτητες προσαρ
μογές ώ σ τε  να βελτιώσουμε τη  θέση μας 
σ το  παγκόσμιο χωριό μακροχρόνια. Η πο- 
λυπλοκότητα και τω ν δύο κρίσεων αυξάνει 
τις απαιτήσεις σε επίπεδο στρατηγικού σχε- 
διασμού, επιλογής τω ν εργαλείων πολιτικής 
παρέμβασης, αξιόπιστης δέσμευσης γιατην 
εφαρμογή τω ν πολιτικών μηχανισμών συ
ντονισμού και εφαρμογής τω ν πολιτικών και 
επίτευξης ευρείας κοινωνικής συναίνεσης. 
Με βάση τη σημερινή κατάσταση της ελλη
νικής κοινωνίας, η επίτευξη του συνδυασμού 
τω ν παραπάνω προϋποθέσεων φαντάζει μα
κρινό όνειρο. Αλλά είναι ένα όνειρο που πρέ
πει και μπορούμε να κάνουμε πραγματικό
τητα. Οπως όλες οι κρίσεις, έτσι και οι τωρι
νές δημιουργούν και τεράστιες ευκαιρίες. 
Αυτές τις ευκαιρίες πρέπει άμεσα να εκμε
ταλλευτούμε κινητοποιώντας το  σύνολο του 
κεφαλαίου της χώρας μας (ανθρώπινου, φυ
σικού και χρηματικού) γύρω από ένα κοινό 
όραμα ανάδειξης τω ν συγκριτικών μας πλε
ονεκτημάτων, κύριο τω ν οποίων είναι το  φυ
σικό περιβάλλον.
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Ενεργειακός 
σχεδιασμός 
για ένα
καθαρό μέλλον
Παναγιώτης Γ. Παπασταματίου
ΔΙΔΑΚΤΟΡ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟ ΓΟΣ Μ ΗΧΑΝIΚΟΣ,
ΑΝΤΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣΕΝΠΣΗΣΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οι διεθνείς εξελίξεις τω ν τελευταίων 
δύο ετώ ν απέδειξαν και σ τον  πιο 
δύσπιστο την ανάγκη να υπάρξει 

στη χώρα μια επεξεργασμένη και συνεκτι
κή ενεργειακή στρατηγική, η οποία θα έχει 
εξασφαλίσει έναν ελάχιστο βαθμό συναίνε
σης τω ν εμπλεκομένων στον κλάδο (πολι
τεία, επιχειρηματικός κόσμος, επιστημονι
κός κόσμος, ΜΚΟ). Η κατάληξη της στρα
τηγικής αυτής το  2020, σ ε  επίπεδο Ευρώ
πης, είναι γνωστή , βάσει του νέου 
δεσμευτικού στόχου 20-20-20 για το  2020. 
Οι ευρωπαϊκοί αυτοί στόχοι για το  2020 εί
ναι μεσοπρόθεσμοι στόχοι (εξισορρόπησης 
τω ν εκπομπών αερίων θερμοκηπίου) σ το  
πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής 
που για το  2050 αποβλέπει σε μειώσεις εκ
πομπών της τάξεως του 50%-60%. Η μετα
στροφή του ενεργειακού μοντέλου της Ευ
ρώπης δεν σταματά σ το  2020.

Σε κάθε περίπτωση, η ποσοτική μετά
φραση αυτών τω ν στόχων είναι σημαντική 
για το  ελληνικό ενεργειακό σύστημα Το σχέ
διο Οδηγίας που προωθείται προβλέπει για 
την Ελλάδα -  πέραν τω ν άλλων -18% συμ
μετοχή τω ν  ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας) στην τελική ενεργειακή κατανά
λωση τηςχώραςτο2020από 6,9%που ήταν 
το  2005. Ειδικά για την ηλεκτροπαραγωγή, 
ο στόχος αυτός σημαίνει παραγωγή «πρά
σινης» ηλεκτρικής ενέργειας ίσης περίπου

με 35% της εγχώριας εθνικής κατανάλωσης 
ηλεκτρισμού. Στα περισσότερα από τα σε
νάρια επίτευξης του στόχου ΑΠΕ που έχουν 
ανακοινωθεί ή δημοσιοποιηθεί ω ς  σήμερα, 
η εγκατεστημένη ισχύς αιολικής ενέργειας 
κυμαίνεται περί τις 10.000ΜΥν. Το μέγεθος 
αυτό είναι το  απολύτως ελάχιστο, διότι βα
σίζεται σε υποθέσεις που είναι ευνοϊκές για 
τις λοιπές ΑΠΕ.

Σύμφωνα όμως με τις επίσημες ανακοι
νώσεις, η υλοποίηση της εγκεκριμένης Με
λέτης Ανάπτυξης του Συστήματος Μετα
φοράς (ΜΑΣΜ) εξασφαλίζει την απρόσκο
πτη σύνδεση και διείσδυση6.000-6.200Μ\ν 
αιολικών πάρκων. Παρ’ ότι τα μεγέθη αυτά 
είναι ήδη πολύ αυξημένα σε σχέση με την 
τρέχουσα πραγματικότητα (1.000 Μ\Υ), εί
ναι εξίσου σαφές ότι ο τρόπος με τον οποίο 
έχει προγραμματιστεί ω ς σήμεραηανάπτυξη 
του ηλεκτρικού μας συστήματος δεν επαρ- 
κεί για την επίτευξη του στόχου για το  2020.

Ο Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδια- 
σμός (ΜΕΣ) θα πρέπει να στηρίζεται σε στρα
τηγικές επιλογές που θα επιτρέψουν τη  συ
νέχιση και ενίσχυση της πολιτικής στον ορί
ζοντα πέραν του 2050. Βασικοί άξονες μιας 
τέτοιας στρατηγικής είναι οι ακόλουθοι:

1. Οι στόχοι 20-20-20για το  2020είναι ένα 
σύνολο ισοδύναμων απαιτήσεων που πρέ
πει να επιτευχθούν όλοι, ταυτόχρονα και συ
μπληρωματικά. Σενάρια ή πολιτικές που επι

τυγχάνουν μόνο μερικούςαπότουςστόχους 
δεν είναι αποδεκτά π.χ. τον στόχο ΑΠΕ αλ
λά όχι τον στόχο για μείωση τω ν αερίων φαι
νόμενου θερμοκηπίου (ΑΦΘ).

2. Τα σενάρια για την εξέλιξη τω ν  τιμών 
τω ν καυσίμων και για τη  διαμόρφωση τω ν 
τιμών δικαιωμάτων εκπομπών πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τη  στενότητα τω ν σχετι
κών πόρων και τις διεθνείς εξελίξεις του 
προηγούμενου έτους. Ο ΜΕΣ πρέπει να πε
ριλαμβάνει και σενάρια με υποθέσεις για 
υψηλές τιμές ορυκτών καυσίμων και κό
στους δικαιωμάτων εκπομπών.

3. Η εξοικονόμηση ενέργειας απαιτεί κατ’ 
ελάχιστον την άμεση ενσωμάτωση σ το  ελ
ληνικό Δίκαιο τω ν  σχετικών Ευρωπαϊκών 
Οδηγιών και την εφαρμογή πολιτικών δια
χείρισης ζήτησης (DSM).

4. Η επίτευξη του στόχου για αυξημένη δι
είσδυση ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή σχε
τίζεται άμεσα με την εξέλιξη του ηλεκτρικού 
συστήματος και την επιλογή του υπόλοιπου 
ενεργειακού μείγματος.

4.1. Τα έργα ανάπτυξης του ηλεκτρικού 
συστήματος που έχουν ενταχθεί στην υφι
στάμενη ΜΑΣΜ πρέπει να υλοποιηθούν 
εντός τω ν εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμά
τω ν  (π.χ. κόμβος 400 kV της Πελοποννή- 
σου, διασύνδεση τω ν Κυκλάδων).

4.2. Οι εγχώριες διασυνδέσεις και νέες 
ηλεκτρικές ενισχύσεις πρέπει να προωθη
θούν πέραν της εγκεκριμένης ΜΑΣΜ (π.χ. 
νησιά Αιγαίου).

4.3. Η ολοκλήρωση και η ενσωμάτωση 
του ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος σ το  
ευρωπαϊκό πρέπει να προωθηθούν. Στο πλαί
σιο αυτό, απαιτούνται νέες διεθνείς διασυν
δέσεις (Ιταλία, Βαλκάνια) και νέα έργα στην 
περιοχή τω ν Βαλκανίων.

4.4. Η ανάπτυξη του δικτύου διανομής πρέ
πει να αξιοποιήσειμεσο-μακροπρόθεσμα τις 
τεχνολογίες πληροφορικής και έξυπνων δι
κτύων με σκοπό την ευρεία διείσδυση της 
αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας.

4.5. Η έννοια της αποθήκευσης ενέργει
ας σ το  διασυνδεδεμένο σύστημα πρέπει να 
αποτελέσει σημαντική παράμετρο του σχε- 
διασμού. Η αντλησιοταμίευση είναι σήμερα 
η πιο άμεση λύση, ενώ άλλες λύσεις -  όπως 
είναι η ηλεκτροκίνηση και η παραγωγή υδρο
γόνου, πάντα με χρήση ΑΠΕ -  πρέπει επί
σης να ενταχθούν στον με ορίζοντα τ ο 2050 
σχεδίασμά.

4.6. Εξαιρετικής σημασίας είναι η προσε
κτική επιλογή του  μείγματος συμβατικής 
ηλεκτροπαραγωγής ώστε να μπορεί να υπο
στηρίξει τις ανάγκες διείσδυσης ΑΠΕ και μεί
ωσης εκπομπών ΑΦΘ. Οι νέοι συμβατικοί 
σταθμοί -  που θα συνοδεύουν τις ΑΠΕ και 
την αντλησιοταμίευση -  πρέπει να είναι ευ
έλικτοι και να μπορούν γρήγορα να εντάσ
σονται σ το  σύστημα και να ανακτούν φορ
τίο. Είναι ευτύχημα ότι η ελληνική πολιτεία 
εγκατέλειψε την πολιτική αύξησης του με
ριδίου σταθμών βάσης με στερεά καύσιμα, 
διότι αυτό θα οδηγούσε αφενός μεν σε αυ
ξημένο κόστος εκπομπών ΑΦΘ, αφετέρου 
δε σε αυξημένο κόστος εφεδρείας και δια
χείρισης μεταβλητής παραγωγής εξαιτίας 
της αδυναμίας βέλτιστης λειτουργίας τω ν 
συγκεκριμένων σταθμών λιθάνθρακα σε ένα 
σύστημα με αυξημένη διείσδυση ΑΠΕ. Πε
ραιτέρω οι αδυναμίες αυτές της πρόσθετης 
ισχύος από στερεά καύσιμα θα οδηγούσε εί

τε  σε αντιοικονομική λειτουργία τω ν πρό
σθετων αυτών λιθανθρακικών σταθμών εξαι
τίας απαγορευτικά αυξημένων παύσεων εί
τε  σε απαράδεκτες περικοπές παραγωγής 
από ΑΠΕ και άρα σε μη επίτευξη τω ν στό
χων της εθνικής ενεργειακής πολιτικής. Πρέ
πει να είναι λοιπόν σαφές ότι το  συνολικό 
κόστος του ηλεκτρικού συστήματος με αυ
ξημένη διείσδυση αιολικής ενέργειας εξαρ- 
τάται κυρίως από την επιλογή του υπόλοι
που συμβατικού μείγματος και δευτερευό- 
ντως από την ύπαρξη αυτής καθ’ αυτής της 
αιολικής παραγωγής.

5. Η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδια
σμού και η ενεργειακή ανεξαρτησία είναι 
στόχοι της ενεργειακής στρατηγικής που 
εξυπηρετούνται βέλτιστα μέσω της πολιτι
κής για την προώθηση τω ν ΑΠΕ και της εξοι
κονόμησης ενέργειας.

6. Η επιτάχυνση της απελευθέρωσης της 
αγοράς ενέργειας, με τρόπο που θα αποκα- 
λύψει το  πραγματικό και πλήρες κόστος των 
καυσίμων και θα διασφαλίσει την ισότιμη 
και δίκαιη πρόσβαση σ το  δίκτυο.

7. Ερευνα και καινοτομία. Η επίτευξη των 
σ τόχω ν της νέας ενεργειακής πολιτικής 
προϋποθέτει την εφαρμογή στην Ελλάδα 
σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών 
οι οποίες είναι ώριμες και αφορούν τόσο  
την παραγωγή όσο και τη  μεταφορά, δια
νομή και χρήση της ενέργειας. Παράλλη
λα, η δεκαετία 2010-2020 θα θέσει τις επι
στημονικές και τεχνολογικές βάσεις για το  
πώς θα κινηθεί ο πλανήτης μετά το  2020. 
Οι ΑΠΕ, η εξοικονόμηση ενέργειας, η απο
θήκευση ενέργειας κτλ. βρίσκονται σ ε  υψη
λό  τεχνολογικό επίπεδο, τέτο ιο  ώ σ τε  να 
προσφέρουν μια βιώσιμη και ριζική λύση, 
πολύ πιο ώριμο από άλλα μοντέλα -  όπως 
για παράδειγμα πυρηνικής τεχνολογίας -  
που προβάλλονται ω ς  πιθανή λύση αλλά 
απαιτούν τεράστιους δημόσιους πόρους 
και πάρα πολύ χρόνο για την πιθανολο
γούμενη και εξαιρετικά αμφίβολη βιώσιμη 
εμπορική εξέλιξή τους, πέρα από την επι- 
κινδυνότητα με την οποία συνδέεται η λει
τουργία τους και κυρίως η διαχείριση τω ν 
αποβλήτων τους. Η Ελλάδα έχει την ευκαι
ρία σ το  πλαίσιο μιας νέας ενεργειακής 
στρατηγικής να επενδύσει σε επιλεγμένους 
τομείς έρευνας και καινοτομίας στην ενέρ
γεια (π.χ. ηλιακά, αποθήκευση, υδρογόνο, 
γεωθερμία κτλ.), ώ σ τε  να συμμετάσχει 
ενεργά στη  νέα εποχή και να απολαύσει 
πολλαπλασιαστικά οφέλη.

Διακινδυνεύοντας μιαν απλοποίηση, τολ
μούμε να πούμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται 
μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι:

-  Είτε θα παραμείνει προσκολλημένη στα 
ορυκτά καύσιμα, θα αυξήσει την ενεργεια
κή της εξάρτηση και θα καταβάλει σε βάθος 
χρόνου τεράστιο οικονομικό και κυρίως κοι
νωνικό κόστος

-  Είτε θα προσπαθήσει να εκμεταλλευθεί 
δυναμικά το  νέο ρευστό περιβάλλον, μέσα 
από το  οποίο αναδεικνύονται νέες επιστη- 
μονικές-τεχνολογικές και άρα κοινωνικές 
δυνάμεις, και θα προσπαθήσει συντεταγμέ
να και με σχέδιο να διεκδικήσει μια καλύτε
ρη θέση στον μελλοντικό πλανήτη.

Το μέλλον δεν καθυστερεί επειδή κάποι
οι σπάνε τα ρολόγια για να μη βλέπουν ότι ο 
χρόνος τρέχει. Το μέλλον θα έλθει. Η Ελλά
δα θα είναι εκεί;
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Η ρύθμιση 
χρήσης της γης 
ως πηγής 
συγκρούσεων
Λουδοβίκος Βασενχόβεν
ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΤΟΥΕΜΠ

Ο
πολεοδομικός και χωροταξικός 
σχεδιασμός και η ρύθμιση τω ν  
χρήσεων γης βρίσκονται σήμερα 
σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Η διπλή κρί
ση, οικονομική και περιβαλλοντική, τον θέ

τει σε μια μεγάλη δοκιμασία. Στη χώρα μας, 
όπου ο σχεδιασμός του χώρου και η περι
βαλλοντική προστασία πάσχουν από καιρό, 
η δοκιμασία μάς βρίσκει σε μια κατάσταση 
αποτελμάτωσης και αδυναμίας. Σε έναν τό 
πο που ανέκαθεν χαρακτηριζόταν από μια 
κουλτούρα εχθρική προς τον σχεδίασμά και 
από δυσπιστία προς το  κράτος η σημερινή 
συγκυρία είναι κρίσιμη καθώς οι διαθέσιμοι 
πόροι λιγοστεύουν, οι περιβαλλοντικές απει
λές αυξάνονται, η αντίδραση τω ν πολιτών 
προς τις ενέργειες της πολιτείας εντείνεται 
και η διοίκηση παραμένει αναποτελεσματι
κή και αλλεργική στις έννοιες της συμμετο
χικής δημοκρατίας και της συνεργασίας με 
τους πολίτες.

Ο συνδυασμός συνθηκών που αντιμετω
πίζουμε έχει ήδη οδηγήσει σε εκρηκτικές 
καταστάσεις και θα προκαλέσει νέες, ακό
μη εκρηκτικότερες, καθώς θα εκδηλώνο
νται πιέσεις οφειλόμενες στην κλιματική αλ
λαγή και σε προθέσεις εντατικότερης εκ
μετάλλευσης της γης και προσέλκυσης 
επενδύσεων, με παραγνώριση τω ν  περι
βαλλοντικών επιπτώσεων, μέσα σε ένα κλί

μα οικονομικής αβεβαιότητας, κοινωνικής 
αναταραχής και επικράτησης συγκρουσια- 
κών και βίαιων αντιδράσεων. Βιώνουμε ήδη 
την πραγματικότητα μιας διάχυτης, ανοι
κτής ή υπολανθάνουσας, ανομίας και βίας, 
που τρέφεται από την αίσθηση τω ν πολιτών 
ότι η έκνομη δραστηριότητα παραμένει ατι
μώρητη, αν δεν επιβραβεύεται κιόλας, ότι 
οι ανισότητες διευρύνονται και το  μέλλον 
διαγράφεται αβέβαιο.

Αυτές οι παρατηρήσεις ισχύουν και για τις 
σχέσεις κοινωνίας και κράτους στον  τομέα 
της χρήσης της γης, ιδιαίτερα στον αστικό 
χώρο, που πάντοτε είχε έναν προνομιακό 
ρόλο στη  λειτουργία της ελληνικής κοινω
νίας. Από καιρό γνωρίζουμε ότι η γη και η 
ρύθμιση της χρήσης της αποτελούν πηγές 
τριβών μεταξύ πολιτών και τοπικών κοινο
τήτων αλλά και μεταξύ πολιτών και κράτους, 
όπου κυρίως εστιά ζω  το  ενδιαφέρον μου. 
Πρόκειται για τριβές που παίρνουν ολοένα 
και βιαιότερη μορφή. Σε μια εισήγησή μου 
σε  ένα συνέδριο το  1999, αναφερόμενος 
στις προτεραιότητες τω ν θεωρητικών μας 
αναζητήσεων και ερευνών, είχα επισημάνει 
την ανάγκη να προβληματιστούμε πάνω στη 
συγκρουσιακή και βίαιη αντιμετώπιση τω ν 
ρυθμιστικών προθέσεων του σχεδιασμού 
του χώρου στην κοινωνία μας. Πρέπει εξί
σου να μας απασχολήσει η άλλη πλευρά του

νομίσματος, δηλαδή ο καταναγκασμός που 
εμπεριέχεται στις ρυθμίσεις της ίδιας της πο
λιτείας, χωρίς επαρκή σεβασμό για τις προ
τιμήσεις και αξίες τω ν  πολιτών, ιδίως όταν 
οι ρυθμίσεις αυτές έχουν αμφίβολη νομική 
θεμελίωση και ακόμη περισσότερο όταν εξυ
πηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα που η κοι
νή γνώμη αντιλαμβάνεται ω ς εχθρικά προς 
το  δημόσιο συμφέρον. Μπορεί να είναι οι 
αντιδράσεις που παίρνουν ανοικτά έκνομη 
ή και βίαιη μορφή, και ο καταναγκασμός 
όμως από πλευράς πολιτείας αποτελεί μια 
μορφή βιαιότητας. Αυτό που έχει ιδιαίτερη 
σημασία είναι το  έλλειμμα νομιμοποίησης, 
όπως τουλάχιστον το  αντιλαμβάνεται ο πο
λίτης, και όχι η νομιμότητα τω ν ενεργειών 
της εξουσίας.

Θα ήταν υποκρισία και ασύγγνωστη επι
πολαιότητα να παραγνωρίσουμε ότι η αμ
φισβήτηση τω ν πράξεων της πολιτείας εκ
φράζεται συχνά με βίαιο τρόπο μακριά από 
κοινά αποδεκτούς κανόνες διαλόγου. Πολ
λές φορές επικρατεί μια εκ προοιμίου άρ
νηση αποδοχής τω ν παρεμβάσεων τω ν δη
μόσιων αρχών που αφορούν χρήσεις γης. 
Μικρές κοινωνικές ομάδες ή ακόμη και δη
μόσιοι φορείς, π.χ. τοπικές αυτοδιοικήσεις, 
αντιδρούν με ανοικτά βίαιες ενέργειες ή συ- 
γκεκαλυμμένες απειλές βίας. Πρόκειται για 
μια συχνά επαναλαμβανόμενη κατάσταση, 
ακόμη και σε περιπτώσεις όπου απόλυτα θε
μιτές και επιβεβλημένες ρυθμίσεις συνα
ντούν τη  βίαιη αντίσταση ιδιωτικών συμφε
ρόντων. Υπάρχει, όμως, όπως ανέφερα, και 
η αντίστροφη περίπτωση, όπου η διοίκηση 
παραβιάζει πρώτη, αν όχι τους κανόνες της 
νομιμότητας, τουλάχιστον τις αποδεκτές 
στη σημερινή κοινωνία αξίες και κοινωνικές 
ευαισθησίες και μάλιστα χωρίς την προϋ
πόθεση επικοινωνίας και διαλόγου.

Α ν και οι ιδιοκτησιακές διεκδικήσεις της 
γης ήταν πάντα μια πηγή σύγκρουσης και 
βίας, αυτό που με ενδιαφέρει εδώ είναι η ρύθ
μιση και ο έλεγχος της χρήσης της γης από 
πλευράς της δημόσιας διοίκησης ω ς πηγή 
σοβαρών συγκρούσεων. Είναι ένα φαινό
μενο που θα γίνει ασφαλώς σοβαρότερο στο 
σημερινό κλίμα όπου η κουλτούρα της βίας 
τείνει να γίνει ενδημική. Η εξέλιξη δεν είναι 
δυνατόν να μας αφήσει αδιάφορους διότι 
οφείλεται στην επανειλημμένη εμφάνιση 
μιας συγκρουσιακός συμπεριφοράς, όπου 
η κοινωνία, ιδίως τοπικές κοινότητες, και η 
διοίκηση επιδιώκουν ασύμβατους στόχους, 
πράγμα που είναι και η ουσία της σύγκρου
σης. Ετσι τουλάχιστον αντιλαμβάνονται την 
κατάσταση α  πολίτες και αυτό αρκεί. Το επό
μενο βήμα, που ίσιος έχει ήδη γίνει, είναι να 
εκδηλώνεται συγκρουσιακό συμπεριφορά 
όχι μόνο λόγω διαφοράς επιδιώξεων αλλά 
και ω ς έκφραση μιας πάγιας πλέον και πι
θανώς ανορθολογικής εχθρότητας προς τις 
αρχές, που βέβαια δεν μπορεί να αποσυν
δεθεί από το  γενικότερο κλίμα και ξεπερνά 
κατά πολύ την παραδοσιακή δυσπιστία.

Είναι αυτονόητο ότι μια κατάσταση σύ
γκρουσης μπορεί να επιλυθεί χωρίς ενέρ
γειες καταναγκασμού, π.χ. με συνεννόη
ση και συμβιβασμό. Αυτό  που πρέπει να 
γίνει εννοιολογικά κατανοητό είναι ότι ο 
καταναγκασμός από πλευράς αρχών απο
τελεί συγκρουσιακό συμπεριφορά, έσ τω  
και αν δεν παίρνει την κλασική μορφή βίας, 
διότι χρησιμοποιεί ενέργειες καταπίεσης

ή εξαναγκασμού επιδιώκοντας να αποδυ
ναμώσει τον  «αντίπαλο» ή να τον  κάνει να 
χάσει το  ηθικό του. Αυ τό  κάνει όταν τον 
απειλεί με αστυνομικά μέτρα, ό ταν του  
αποστερεί πόρους (π.χ., περιβαλλοντικούς) 
που χρειάζεται (ή πιστεύει ότι χρειάζεται) 
ή τον ταπεινώνει. Η βία εξάλλου δεν είναι 
μόνο σωματική. Επεκτείνεται σε πράξεις, 
εκφράσεις, στάσεις και δομές που προκα- 
λούν και ψυχολογικές, κοινωνικές ή περι
βαλλοντικές ζημιές ή απλώς παρεμποδί
ζουν τα  άτομα να πετύχουν και να απο
λαύσουν αυτό για το  οποίο έχουν τις δυ
νατότητες και το  δικαίωμα.

Σε μια τέτο ια  κα τάσταση  εκείνο που 
προέχει είναι όχι η νομιμότητα με τη  σ τε 
νή έννοια τω ν  πράξεων της πολιτείας αλ
λά η κυρίαρχη αίσθηση ότι παραβιάζονται 
κάποιες ηθικές αρχές και αξίες, ιδίως αν 
έτσ ι εξυπηρετούνται ιδιοτελή συμφέρο
ντα. Αυτή  η αίσθηση είναι ευμετάβλητη 
και δυσανάγνωστη , δεν παύει όμως να 
απαιτεί μεγάλη ευαισθησία, διότι πίσω από 
αυτήν κρύβεται μια άλλη, εκείνη της αδι
κίας που αισθάνεται μια τοπική κοινότη
τα διότι δεν της παρέχονται εκείνα που δι
καιούται ω ς  κομμάτι της ευρύτερης κοι
νωνίας και τα οποία άλλοι απολαμβάνουν 
με το  παραπάνω. Αυτή  η αδικία γίνεται 
αντιληπτή έντονα από το ν  πολίτη, αν και 
δεν αφορά προσωπικές ανταμοιβές, διό
τι προσβάλλει τη συλλογικότητά του, δη
λαδή τη  μικροκοινωνία στη ν οποία ανή
κει, και συνδέετα ι με ένα αίσθημα συ
γκριτικής στέρησης.

Οσο για τις αντιδράσεις ενδέχεται να πά
ρουν ακόμη και τη  μορφή σωματικής βίας 
ή απειλής βίας, και μάλιστα για την υπε
ράσπιση άνομων συμφερόντων. Συνηθέ- 
σ τερο  είναι να εκφρασθούν με μορφή πα
θητικής αντίστασης ή κοινωνικής ανυπα
κοής, που δεν παύει, με την τεχνική έννοια, 
να είναι παράνομη. Ο, τι από αυτά και αν 
συμβαίνει πρόκειται για ένα φαινόμενο που 
μόνο με μια δομική αλλαγή νοοτροπίας σε 
όλα τα  επίπεδα της διοίκησης μπορεί να 
αλλάξει ώ σ τε  με τη  σειρά του  να πεισθεί 
και ο πολίτης. Οσο και αν είναι βέβαιο ότι 
το  δίκιο δεν είναι αναγκαστικά και πάντα 
με το  μέρος του, ο δρόμος του διαλόγου 
και η ειλικρινής ενσωμάτωση  του τελευ
ταίου σε όλες τις διαδικασίες σχεδιασμού 
μπορεί να βοηθήσουν και στην εφαρμογή 
μιας καλής και αποδεκτής πολιτικής χρή
σεω ν γης και στη  συναίνεση για την κατα
δίκη παράνομων ή απλώς εξωφρενικών 
ιδιωτικών απαιτήσεων. Ο τελικός στόχος 
δεν είναι μόνο μια εύρυθμη, κοινωνικά απο
δεκτή και δημοκρατική διαδικασία σχε- 
διασμού του χώρου. Τόνισα ήδη ότι οι πε
ριβαλλοντικές πιέσεις και αλλοιώσεις που 
δέχεται η γη, που ω ς έννοια εμπεριέχει την 
φυσική, αλλά και την πολιτιστική μας κλη
ρονομιά που οικοδομήθηκε πάνω της, εί
ναι ήδη έντονες και έχουμε κάθε λόγο να 
περιμένουμε ότι θα ενταθούν σ το  μέλλον 
λόγω  τω ν  επιπτώσεων της κλιματικής αλ
λαγής. Οι ρυθμίσεις για την βιώσιμη ανά
πτυξη της γης είναι ένα από τα  σημαντι
κότερα εργαλεία που διαθέτουμε τόσο  για 
να προλάβουμε τα χειρότερα, όσο  και για 
να ανακτήσουμε, όπου αυτό είναι ακόμη 
δυνατό και όσο δεν είναι πολύ αργά, το  πε
ριβάλλον που κληρονομήσαμε.
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Διαχείριση 
υδάτινων πόρων
Σπάρος Ντάφης
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛΚΕΘΕ)

Το νερό αποτελεί πηγή ζωής για κά
θε οργανισμό, φυτικό ή ζωικό, μια 
και η ζω ή  εμφανίστηκε μέσα σ το  

νερό, αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση 
και βασικό συντελεστή  για κάθε είδους 
ανάπτυξη.

Η κατανομή της κατανάλωσης του  νε
ρού σ τις  σύγχρονες ανεπτυγμένες κοι
νωνίες εμφανίζεται κατά προσέγγιση και 
μέσο όρο ω ς εξής: 73% για τη  γεωργία , 
22% για τη  βιομηχανία και άλλους οικο
νομικούς κλάδους (τουρισμός κ.λπ.) και 
5% για οικιακή χρήση. Σ τη  χώρα μας η 
κατανάλωση νερού κατανέμεται ω ς  εξής 
κατά μέσο όρο: γεωργία  86,6%, βιομη
χανική χρήση και παραγωγή ενέργειας 
3%, αστική χρήση και τουρισμός 10,4%. 
Και ενώ  σ τις  ανεπτυγμένες χώ ρες η κα
τανάλωση  νερού για τη  βιομηχανία και 
τις οικιακές ανάγκες συνεχώ ς αυξάνε
ται, τα  υδάτινα αποθέματα τη ς Γης είναι 
αυστηρώς περιορισμένα. Ανέρχονται σε 
1.460.000.000 Ιση3 εκ τω ν  οποίων 97% 
βρίσκεται σ του ς ωκεανούς, 2% είναι δ ε
σμευμένο σ του ς  π α γετώ νες  και σ του ς 
πάγους τω ν  π όλω ν και μόνο 1% α ντ ι
στοιχεί σ τα  επιφανειακά και υπόγεια νε 
ρά.

Το ενεργό νερό που κυκλοφορεί και δεν 
δεσμεύεται στα  πετρώματα ανέρχεται σε 
830.000 Ιαη3. Τα αποθέματα του  γλυκού 
νερού (τρεχούμενα νερά, λίμνες και υπό
γεια νερά, προσιτά σ το ν  άνθρωπο με τα 
σημερινά μέσα) ανέρχονται σ το  0,014% 
τω ν  συνολικών υδάτων της Γης. Από αυ
τά, με τα σημερινά τεχνικά και οικονομικά 
μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο 
20.000-30.000 Ιαη3 ετησ ίω ς, ποσότητα  
που πριν από το  2050 θα αποδειχθεί ανε
παρκής για την κάλυψη τω ν  ανθρώπινων

αναγκών χωρίς την έγκαιρη λήψη μέτρων 
συνετής διαχείρισης και λογικής χρήσης 
του νερού. Α σ  σημειωθεί ότι η παγκόσμια 
κατανάλωση νερού από 40 ΚηΤ Ιο  1900 
αυξήθηκε σε 6000ΚηΤ το  2000

Η «δίψα για νερ ό » ή η «κρ ίση  νερού » 
βρίσκεται προ τω ν  πυλών αν δεν ληφθούν 
εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα, όπως η αύ
ξηση της παραγωγής και τω ν αποθεμάτων 
νερού με συνετή διαχείριση τω ν  λεκανών 
απορροής και κατασκευή ταμιευτήρων, η 
εκλογίκευση της χρήσης του νερού, ιδιαί
τερα στη γεωργία, στη βιομηχανία και στον 
τουρισμό, κλάδοι που καταναλώνουν συ
νολικά το  95% του διαθέσιμου νερού, η δια
τήρηση και βελτίωση της ποιότητας του 
νερού (ένα σημαντικό μέρος της διαθέσι
μης ποσότητας γλυκού νερού είναι ακα
τάλληλο για χρήση λόγω  της ρύπανσης) 
και η ανακύκλωση του  χρησιμοποιούμε
νου νερού, πρωτίστως στη  βιομηχανία και 
σ τον  τουρισμό αλλά και στη  γεωργία.

Για όλα όσα αναφέραμε ω ς τώρα  καθί
σταται απαραίτητη η ορθολογική διαχεί
ριση τω ν  αποθεμάτων νερού κάθε χώρας 
που επιβάλλεται για τις χώρες της Ευρω
παϊκής Ενωσης βάσει της οδηγίας 
60/2000/ΕΚ.

Βασικοί άξονες της διαχείρισης τω ν υδα
τικών πόρων είναι:
1. Η αύξηση τω ν  αποθεμάτων νερού.
2. Η εκλογίκευση τω ν  χρήσεων.
3. Η εξασφάλιση της ποιότητας του νερού
4. Η ανακύκλωση της χρήσης του νερού.

Αύξηση των αποθεμάτων νερού
Το ύψος τω ν  βροχών δεν μπορούμε να το  
επηρεάσουμε, είναι δεδομένο, μπορούμε 
όμως να επηρεάσουμε την ταμίευση του 
νερού.

Αυτό το  πετυχαίνουμε με τρεις τρόπους:
α) Με την ορθολογική διαχείριση τω ν λε

κανών απορροής και συνεπώς τω ν  οικο
συστημάτων που εμφανίζονται σε αυτές. 
Σκοπός της διαχείρισης είναι η παραγωγή 
της μέγιστης δυνατής ποσότητας νερού, 
άριστης κατά το  δυνατόν ποιότητας, σ το  
πλαίσιο της γενικής διαχείρισης του υδα
τικού δυναμικού. Απαραίτητη προϋπόθε
ση για την ορθολογική διαχείριση μιας λε
κάνης απορροής είναι η κατάρτιση ενός 
ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης, το  
οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις αβιοτικές, 
βιοτικές και κοινωνικές συνθήκες της πε
ριοχής και θα καθορίζει τα απαραίτητα μέ
τρα  που πρέπει να ληφθούν ώ σ τε  να επι
τευχθεί ο σκοπός της διαχείρισης όπως το
ποθετήθηκε παραπάνω.

β) Με την ενίσχυση και επέκταση φυσι
κών ταμιευτήρων. Τέτοιοι φυσικοί ταμι- 
ευτήρες είναι τα  δάση, οι φυσικές λίμνες 
και οι υπόγειοι υδροφορείς.

Τα δάση αποτελούν τους μεγαλύτερους 
φυσικούς ταμιευτήρες νερού γιατί έχουν 
την ικανότητα με το  έδαφος τους, που πα
ρουσιάζει το  μεγαλύτερο πορώδες από 
κάθε άλλο έδαφ ος χάρη σ το  ριζικό σύ
στημα τω ν  δένδρων, τη  δραστηριότητα 
τω ν  σκουληκιών και άλλων ζώ ω ν  που 
ζουν σ το  δασικό έδαφος, να συγκρατούν 
και να ταμιεύουν το  νερό  κατά τη  διάρ
κεια τω ν  βροχών και να το  διαθέτουν κα
τά  τη  διάρκεια της ξηρασίας. Τον μεγα
λύτερο ρόλο σ τη ν παραγωγή και ταμίευ
ση νερού παίζουν τα ορεινά δάση και ιδι
α ίτερα  εκείνα που βρίσκονται προς τα 
δασοόρια γιατί εκεί πέφτουν τα περισσό
τερα  χιόνια. Το  δάσος έχει την ικανότητα 
να παρατείνει το  λιώσιμο του  χιονιού κα
τά  3-4 εβδομάδες το  νερό που παράγεται 
από αυτό διηθείται μέσα σ το  έδαφος και 
ταμιεύεται εκεί.

Για την αύξηση της ταμιευτικής ικανό
τητας του δάσους ενδείκνυνται αναδασώ
σεις με σκοπό την ανύψωση τω ν  δασοο
ρίων, δηλαδή στην υψηλότερη ζώ νη  του 
δάσους. Οι Ισπανοί, οι οποίοι έχουν οξύ- 
τερο  πρόβλημα νερού απ’ ό,τι εμείς, διέ
θεσαν 1,2 δισ. ευρώ για αναδασώσεις με 
σκοπό την αύξηση της ταμίευσης νερού.

Οι άλλοι φυσικοί ταμιευτήρες, οι λίμνες, 
τα ποτάμια και ιδίως τα υπόγεια νερά, έχουν 
υποστεί ληστρική εκμετάλλευση με απο
τέλεσμα να έχει πέσει η στάθμη τω ν λιμνών 
μας και ιδιαίτερα τω ν  υπόγειων υδροφο- 
ρέων. Πρέπει να ληφθούν μέτρα ώ σ τε  οι 
φυσικοί αυτοί ταμιευτήρες να επαναπο- 
κτήσουν την ταμιευτική ικανότητά τους με 
την ανύψωση της στάθμης τω ν λιμνών και 
τω ν  υπόγειων υδροφορέων τό σ ο  με το ν  
εμπλουτισμό τους με τεχνητές πλημμύρες 
όσο  και με τον  περιορισμό της ληστρικής 
άντλησης νερού.

γ) Μια τρίτη λύση είναι η δημιουργία τε 
χνητών ταμιευτήρων με την κατασκευή 
φραγμάτων και η δημιουργία τεχνητών λι
μνών σε  συνδυασμό με την παραγωγή 
ενέργειας ή και χωρίς αυτήν. Οι Ισπανοί 
έχουν προγραμματίσει την κατασκευή μιας 
σειράς ταμιευτήρων στις οροσειρές τους 
με σκοπό την αύξηση ταμίευσης νερού για 
χρήση σ τις  αρδεύσεις γεωργικών καλ
λιεργειών αλλά και για την ύδρευση κυρίως 
τουριστικών περιοχών.

Εκλογίκευση των χρήσεων
Δεν φθάνει να αυξήσουμε τα αποθέματα νε
ρού, πρέπει παράλληλα να εκλογικεύσου- 
με και τη χρήση του τόσο  στη γεωργία όσο 
και στα αστικά κέντρα, στον τουρισμό και 
στη βιομηχανία. Στη γεωργία, η οποία απορ
ροφά περίπου το  86% του καταναλισκόμε- 
νου νερού και στην οποία γίνεται η μεγαλύ
τερη σπατάλη νερού, μπορεί να γίνει και η 
μεγαλύτερη οικονομία και να αυξηθεί η υδα
τική αποτελεσματικότατα, δηλαδή ο λόγος: 
παραγωγή/κατανάλωση νερού. Να βρού
με τρόπο ώ σ τε  με την ελάχιστη δυνατή κα
τανάλωση νερού να έχουμε τη  μέγιστη δυ
νατή παραγωγή. Και αυτό μπορεί να γίνει με 
δύο τρόπους: α) με τη βελτίωση τω ν μεθό
δων μεταφοράς νερού και τω ν μεθόδων άρ
δευσης με τη  χρήση κλειστών αγωγών και 
τη  στάγδην άρδευση όπου αυτό είναι δυ
νατό και β) με την προσαρμογή τω ν καλ
λιεργειών στις υδατικές συνθήκες της πε
ριοχής. Σε περιοχές που δεν έχουν νερό δεν 
μπορούμε να έχουμε υδροβόρες καλλιέρ
γειες, όπως βαμβάκι, αραβόσιτο, ζαχαρό
τευτλα κ.λπ., και να ζητούμε μετά μεταφο
ρά νερού από άλλες περιοχές, πλεονασμα- 
τικές σε νερό, σ το  πλαίσιο της κοινωνικής 
αλληλεγγύης. Η μεταφορά νερού πρέπει να 
γίνεται μόνο σε περιοχές τω ν οποίων η οι
κονομική ανάπτυξη εξαρτάται άμεσα από 
το  νερό, όπως συμβαίνει σε άνυδρες του
ριστικές περιοχές της χώρας μας.

Σ τη ν οικιστική χρήση, όπου κατανα
λώνεται σχετικά μικρότερο ποσοστό  νε
ρού, και στη ν τουρ ισ τικ ή  χρήση  μπορεί 
επίσης να γίνει εξοικονόμηση νερού αν 
περιοριστούν πισίνες και γήπεδα γκολφ 
και βελτιωθούν τα  συστήματα άρδευσης 
τω ν  κήπων.

Ποιότητα νερού
Δεν αρκεί να έχουμε νερό, πρέπει να είναι 
και κατάλληλο τόσο  για την άρδευση όσο 
και για την ύδρευση. Στη χώρα μας ω ς τα 
μέσα του περασμένου αιώνα είχαμε τα κα
θαρότερα επιφανειακά και υπόγεια νερά 
από κάθε άλλη χώρα τη ς Ευρώπης. Δυ
στυχώς δεν μπορούμε να πούμε το  ίδιο 
όσον αφορά το  σήμερα. Πολλά επιφανει
ακά νερά αλλά και υπόγεια έχουν ρυπαν- 
θεί σε τέτοιον βαθμό που η χρήση τους γί
νετα ι επικίνδυνη. Πρέπει λοιπόν να λη
φθούν άμεσα μέτρα βελτίωσης της ποιό
τητας του νερού. Τα μέτρα είναι γνωστά, 
αλλά δυστυχώς δεν εφαρμόζονται.

Ανακύκλωση νερού
Σημαντική εξοικονόμηση υδατικών πόρων 
θα μπορούσε να γίνει με τη  χρήση ανακυ
κλωμένου νερού -  προέρχεται κυρίως από 
αστική χρήση (αστικά λύματα) και έχει υπο
στεί κατάλληλο βιολογικό καθαρισμό -  για 
άρδευση. Επίσης τα μεγάλα τουριστικά συ
γκροτήματα θα μπορούσαν να ανακυ
κλώνουν τα  λύματά τους με βιολογικό κα
θαρισμό και να χρησιμοποιούν το  νερό αυ
τό  για άρδευση τω ν  κήπων τους ή και τω ν 
γηπέδων γκολφ. Το ίδιο ισχύει για τις υδρο
βόρες βιομηχανίες.

Τα παραπάνω μέτρα, που αφορούν την 
ορθολογική διαχείριση του νερού, πρέπει 
να ληφθούν άμεσα προτού πούμε, λόγω  
και της κλιματικής αλλαγής, το  νερό νε 
ράκι. Οι καιροί ου μενετοί!



12 ΒΗΜΑΙΔΕΩΝ Α Π Ρ ΙΛ ΙΟ Σ 2009

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πόλεις
απελευθερωμένες 
από αυτοκίνητα
Θάνος Βλαστός
ΚΑΘΗ ΓΗΤΗΣ Ε Μ Π, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ

Ι σως ω ς και σχετικά πρόσφατα θα μπο
ρούσε κανείς να υποστηρίξει ότι το  
χάος της κυκλοφορίας πηγάζει από 
το  χάος της δόμησης και ότι αφετηρία του 

είναι η ανυπαρξία πολεοδομίας, δηλαδή 
σχεδιασμού. Και να σταματήσει εκεί. Σή
μερα βλέπουμε πιο καθαρά. Το χάος της 
κυκλοφορίας δεν είναι παρά ένα από τα 
πολλά παραδείγματα του χάους της ελλη
νικής πολιτείας.

Κυκλοφορία είναι μια λέξη  που περι
γράφει την κίνηση εκατοντάδων χιλιάδων 
οχημάτων και πεζών σ τον  εξαιρετικά πε
ριορισμένο χώρο του οδικού δικτύου. Το 
ζήτημα της κυκλοφορίας είναι εκ τω ν  
πραγμάτων ζήτημα διαχείρισης αυτών τω ν 
τεράστιων αριθμών και πειθάρχησής τους 
σε κανόνες οργάνωσης που θα επέτρεπαν 
τη βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου και θα 
αποκαθιστούσαν τη  δημοκρατία σ το ν  
δρόμο.

Η σχέση κυκλοφορίας και δημοκρατίας 
είναι άμεση. Πράγματι, το  αίτημα για ορ
γάνωση της κυκλοφορίας δεν περιορίζε
ται σε στόχους λειτουργικούς, σχετικούς 
με τη  διεκπεραίωση της ροής σε συνθήκες 
μέγιστης ταχύτητας. Η λειτουργία είναι ένα 
πρώτο ζήτημα, αλλά ακόμη πιο σημαντι
κό είναι ένα δεύτερο, η αντιμετώπιση της 
βαρβαρότητας. Το αίτημα για δημοκρατία 
σ τον  δρόμο είναι σχετικό με την προάσπι
ση τω ν  ασθενεστέρων απέναντι στους πιο 
ισχυρούς, τω ν  ευάλωτων απέναντι σ ε  αυ
τούς που απειλούν. Τ  ο σύστημα τω ν  μετα
φορών είναι βουτηγμένο σ το  αίμα. Σκο
τώνοντα ι χιλιάδες και ακόμη περισσότε
ροι τραυματίζονται. Πολλοί από τους τε 
λευταίους μένουν μόνιμα ανάπηροι και οι 
οικογένειές τους επίσης.

Ασκείται βία από τα αυτοκίνητα που κα
ταπατούν πεζοδρόμια και πεζοδρόμους ή 
τρέχουν με ταχύτητες ανεπ ίτρεπτες σε

δρόμους γειτονιάς, υποχρεώνοντας να πα
ραμένουν εγκλωβισμένοι σπίτι τους όλους 
εκείνους που θα ήθελαν να περπατήσουν 
και γενικότερα να ζήσουν το ν  δρόμο: τα 
παιδιά, τους ηλικιωμένους τα άτομα με ανα
πηρίες. Ασκείτα ι βία από οδηγούς που 
ανεύθυνα αδιαφορούν για τη  συντήρηση 
οχημάτων που ρυπαίνουν σκορπίζοντας 
αρρώστιες και θάνατο. Ασκείται βία απ’ 
όλους εκείνους τους επιδειξίες της ασφάλ
του που κυκλοφορούν ογκώδη και ισχυρά 
αυτοκίνητα αταίριαστα με ένα τό σ ο  εύ
θραυστο περιβάλλον.

Ασκείται βία απ’ όλους εκείνους που κυ
κλοφορούν σε τζιπ όλο και περισσότερων 
κυβικών και μεγαλύτερου όγκου για να 
ανοίγουν δρόμο, τρομοκρατώντας με την 
παρουσία τους.

Ασκείται εμμέσως βία από αυτούς που 
αδιαφορούν ενώ  όφειλαν να αστυνομεύ
ουν, απαλλάσσουν αντί να επιβάλλουν ποι
νές, έχουν την ευθύνη ω ς πολιτικοί προϊ
στάμενοι και δεν κάνουν τίποτε.

Δ εν  υπάρχει κυκλοφοριακός σχεδια- 
σμός που θα αντιμετωπίσει αυτή τη  βαρ
βαρότητα. Ο φυσικός σχεδιασμός τω ν δια
μορφώσεων προστασίας, όπως η υπερύ- 
ψωση τω ν  πεζοδρομίων, οι νησίδες κτλ., 
ματαιοπονεί απέναντι σ τους όλο και πιο 
μεγάλους τροχούς που υπερπηδούν όλα 
τα  εμπόδια.

Για να αντιμετωπιστεί η κυκλοφοριακή 
αναρχία δεν χρειάζονται συγκοινωνιολό- 
γοι αλλά πολιτικοί. Χρειάζονται θεσμοί που 
να τους σεβόμαστε. Η αμφισβήτηση του 
δικαιώματος τους να βάζουν κανόνες στην 
καθημερινότητά μας έφεραν τα  αποτελέ
σματα που βιώνουμε. Είναι η αναγκαιότη
τα του σχεδιασμού που αμφισβητείται και 
αυτό είναι υστέρηση  δημοκρατίας. Πώς 
χωρίς σχεδίασμά θα μπορέσει να ελεγχθεί 
η βαρβαρότητα;

Η επόμενη προϋπόθεση μετά την πολι
τική είναι πολεοδομική. Η ελληνική πόλη 
επεκτάθηκε υπολογίζοντας σ το  αυτοκί
νητο, αλλά υποτιμώντας τις προδιαγραφές 
του και ακυρώνοντας τις επιδόσεις του. Η 
αραιή της δόμηση δεν μπορεί να δώσει συ
γκέντρωση πληθυσμού επαρκή για να εξα
σφαλίσει οικονομική βιωσιμότητα στη  δη
μόσια συγκοινωνία. Πρέπει να επανεξετα
στούν πολλά ω ς προς τη  μορφή που αφή
νονται να παίρνουν οι αστικές επεκτάσεις. 
Χρειαζόμαστε πόλεις διαφορετικές. Π ό
λεις για δημόσια συγκοινωνία, περπάτημα 
και ποδήλατο. Αρα πόλεις πιο συμπαγείς 
και με ανάμεικτες χρήσεις χωροθετημέ- 
νες κοντά σε σταθμούς. Ετσι θα μειωθεί το  
μήκος τω ν  μετακινήσεων και θα αλλάξουν 
οι επιλογές ω ς προς τα χρησιμοποιούμενα 
μέσα. Α ς μη στρουθοκαμηλίζουμε και ας 
παραδεχθούμε την πραγματικότητά μας. 
Τελικά φτιάξαμε πόλεις όπου τα  αυτοκί
νητα δεν χωράνε.

Τι πρέπει και θα μπορούσε να γίνει αν αλ
λάζαμε μυαλά:

Προς μια αποφασιστική 
στρατηγική άμεσης μείωσης 
της παρουσίας του αυτοκινήτου
-Ριζικός περιορισμός τω ν  θέσεω ν σ τά θ 
μευσης σ τα  κέντρα. Να ξεκινήσουμε ορί
ζον τα ς μια ακτίνα γύρω από υφιστάμενα 
γκαράζ. Η επιφάνεια που θα οριστεί θα

απελευθερωθεί πλήρως από επιφανεια
κή στάθμευση. Ενώ το  επιχείρημα για την 
κατασκευή γκαράζ κάθε φορά  ήταν οι 
συνθήκες «ά γρ ια ς » στάθμευσης, τα  νέα 
γκαράζ έφεραν ακόμη περισσότερα αυ
τοκ ίνητα . Η απαγόρευση  στάθμευσης 
στη ν περιοχή εμβέλειάς τους θα αποκα- 
ταστήσει τη  λογική. Ενα επόμενο μέτρο 
είναι να καταργηθεί η στάθμευση από τη 
μία πλευρά σε  δρόμους όπου τα  π ε ζο 
δρόμια είναι απαράδεκτα στενά  ή πρέπει 
να κατασκευαστεί λεωφορειολωρίδα  ή 
ποδηλατοδρόμος. Εκεί όπου οι δρόμοι 
είναι σ τενο ί, εκεί ακριβώς είναι το  πιο 
επείγον να γίνει εξοικονόμηση χώρου. 
Εκεί έχουμε πιο πολύ ανάγκη το  περπά
τημα, τη  δημόσια συγκοινωνία και το  πο
δήλατο. Εχουν προτεραιότητα απέναντι 
σ το  αυτοκ ίνη το  γιατί υπηρετούν αξίες 
αδιαπραγμάτευτες: την υγεία, την ευγέ
νεια, το ν  πολιτισμό. Το μήνυμα από την 
πολιτεία να είναι σαφές: σκεφτείτε το  κα
λά προτού αγοράσετε ακόμη ένα αυτο
κίνητο.

- Εγκατάσταση συνθηκών ήπιας κυκλο
φορίας σ τις  γειτονιές. Χρειάζονται δια
μορφώσεις που να περιορίσουν τις ταχύ
τη τες (μέγιστη τα 30 χλμ. /ώρα), να αυξή
σουν το  πράσινο και να δώσουν χώρο σε 
πεζό και ποδηλάτη. Στόχος: να ξαναδού- 
με τα παιδιά σ τον  δρόμο. Να παίζουν, να 
τολμούν να πηγαίνουν με τα πόδια και με 
ποδήλατο σ το  σχολείο.

• Συστηματική μονοδρόμηση του οδικού 
δικτύου. Είναι προϋπόθεση για την ασφά
λεια. Αρκεί να συνοδεύεται από διαμορ
φώσεις που δεν θα αφήνουν πλάτος δια
δρόμου κυκλοφορίας μεγαλύτερο τω ν  3 
μ., ώ σ τε  το  διπλοπαρκάρισμα να είναι αδύ
νατον. Με τις μονοδρομήσεις
-  καταργούνται οι μετωπικές,
-  στις διασταυρώσεις οι κινήσεις τω ν οχη
μάτων περιορίζονται,
-  η ροή γίνεται πιο ομαλά,
-  ο πεζός διασχίζει με μεγαλύτερη ασφά
λεια τον δρόμο,
-  προκύπτει χώρος για διαπλατύνσεις τω ν 
πεζοδρομίων.

• Ανάπτυξη δικτύων ποδηλάτου που να 
καλύπτουν πλήρως την επιφάνεια κάθε πό
λης. Με ποδήλατο δικαιούσαι να ξεκινάς 
από το  σπίτι και να πηγαίνεις παντού. Αυ
τό  δεν σέρνεται από το  παρελθόν. Αντίθε
τα, αποτελεί μοντέρνα συνιστώσα της αυ
ριανής πόλης. Αντιπροσωπεύει το ν  πιο 
«αθώ ο », μετά το  περπάτημα, τρόπο μετα
κίνησης. Είναι αθόρυβο, δεν ρυπαίνει, δεν 
καταναλώνει χώρο και καύσιμα, είναι ελά
χιστα επικίνδυνο απέναντι σ τον  πεζό αλ
λά και σ το ν  οδηγό του. Είναι φθηνό, γυ
μνάζει το  κορμί, εγγυάται ευελιξία και αυ
τονομία στις μετακινήσεις. Γ ια να επιλέγε
ται όμως το  ποδήλατο πρέπει η πόλη να το  
αξίζει. Να είναι ελκυστική, δηλαδή όμορ
φη, καθαρή και ασφαλής.

-Ανάπτυξη πολλών γραμμών τραμ, σε 
αποκλειστικό διάδρομο και με προτεραι
ότητα στις διασταυρώσεις. Αντίθετα με το  
πολυδάπανο μετρά που αδιαφορεί για το  
τι συμβαίνει στην επιφάνεια και δεν το  επη
ρεάζει, το  τραμ απλώνεται γρήγορα και 
φθηνά σε  μεγάλα μήκη, συνοδευόμενο 
από έργα ανάπλασης και από την απομά
κρυνση του αυτοκινήτου.



Κλιματική αλλαγή 
και ακτές
Βασίλης Παπαδόπουλος
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛΚΕβΕ)

Μ
άρτιος 2008: Σφοδροί δυτικοί άνε
μοι εντάσεως 10-11 μποφόρ χτυ
πούν με μανία και ασυνήθιστα διάρ
κεια τις ακτές γύρω από τπν πάλα τπς Πάτρας. 

Εκτεταμένες ζημιές σε μήκος αρκετών χι
λιομέτρων απόταΒραχναίικαωςτο Pío. Απρί
λιος 2008:0  καθηγητής του Πολυτεχνείου 
Κρήτης Κώστας Συνολάκης προειδοποιεί με 
έμφαση ότι μεγάλα τμήματα ακτών χάνονται 
στην Κρήτη με απίστευτη ταχύτητα! Ιούλιος 
2008:0  αναπληρωτής καθηγητής του Πα
νεπιστημίου της Πάτρας Γεώργιος Παηαθε- 
οδώρου τάσσεται με κατηγορηματικό τρό
πο υπέρ των ήπιων παρεμβάσεων στην πα
ράκτια ζώνη. Δεκέμβριος 2008: Νότιοι άνε
μοι εντάσεως 10 μποφόρ προκαλούν 
πρωτοφανείς πλημμύρες στο Αιτωλικό στη 
βόρεια πλευρά του Πατράικού. Τον ίδιο μή
να ύστερα από έντονη νεροποντή η παραλία 
τηςΚατερίνης γίνεται ένα μετη θάλασσα. Τε
ράστιες καταστροφές. Ιανουάριος 2009: Σε 
συνέντευξή του στην εφημερίδα «Τα Νέα» ο 
πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Θαλασ
σίων Ερευνών καθηγητής Γεώργιος Χρόνης 
αναφέρεται στη συνεχή καταστροφή τω ν 
ακτών στην Ελλάδα εξαπίας τω ν ανθρώπι
νων παρεμβάσεων... Την ίδια στιγμή ο δή
μαρχος Βέλου και πρόεδρος της ΤΕΔΚ Κο
ρινθίας κάνει δραματική έκκληση στην πο
λιτεία για τη σωτηρία τω ν ακτών της Κοριν
θίας. Η παράκτια ζώνη σε κίνδυνο; Το 
καταστροφικό πέπλο της κλιματικής αλλα
γής κρέμεται απειλητικά πάνω από την εύ
θραυστη ισορροπία των ακτών; Ή  μήπως έρ
χεται να επιδεινώσει μια ήδη διαμορφωμένη 
άρρωστη κατάσταση;

Α ς πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. 
Υπάρχει σήμερα πλέον η βεβαιότητα στην 
επιστημονική κοινότητα ότι οι αλλαγές στη 
συγκέντρωση των αερίων του θερμοκηπίου 
και των αεροζόλ στην ατμόσφαιρα, οι αλλα
γές στην ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας 
που συγκρατεί ο πλανήτης και η μεταβολή 
των χαρακτηριστικών της ξηράς (αποψίλω
ση δασών, μείωση καλυμμάτων πάγου) με
ταβάλλουν το  ενεργειακό ισοζύγιο (Inter
national Panel on Climate Change (IPCC),

2007). Το κλίμα γίνεται αναμφισβήτητα πιο 
θερμό καθώς υπάρχουν καταγραφές ανόδου 
της μέσηςηαγκόσμιαςθερμοκρασίαςτου αέ
ρα και της θάλασσας, εκτεταμένης τήξης των 
καλυμμάτων πάγου και ανόδου της στάθμης 
της θάλασσας κατά περίπου 20 εκατοστά στη 
διάρκεια του προηγούμενου αιώνα. Σε κάθε 
σημείο του πλανήτη σε ξηρά και θάλασσα 
έχουν παρατηρηθεί πολυάριθμες μικρές ή με
γάλες μεταβολές όπως: άνοδος θερμοκρα
σίας και τήξη των πάγων στην Αρκτική, εκτε
ταμένες μεταβολές στα ποσά της βροχό
πτωσης, στην αλατότητα των ωκεανών, στο 
πεδίο των ανέμων και στην εμφάνιση των λε
γάμενων «ακραίων καιρικών φαινομένων» -  
π.χ. παρατεταμένες ξηρασίες, ισχυρές βρο
χοπτώσεις, κύματα καύσωνα και τροπικοί κυ
κλώνες. Αν αυτά συμβαίνουν τώρα, τα πράγ
ματα προβλέπονται ακόμη χειρότερα για το 
εγγύς μέλλον. Στις επόμενες δύο δεκαετίες 
πρέπει να περιμένουμε μια αύξηση της θερ
μοκρασίας της τάξεως των 0,3-0,4^ σε πα
γκόσμιο επίπεδο ακόμη κι αν οι εκπομπές των 
αερίων του θερμοκηπίου παραμείνουν στα 
επίπεδα του 2000. Αυτό από μόνο του επι
φέρει μια σειρά σημαντικών πρόσθετων επι
πτώσεων. Ας ρίξουμε όμως μια ματιά σε κά
ποια χαρακτηριστικά της κλιματικής αλλα
γής:
•  Δώδεκα από τα 14 τελευταία έτη αποτελούν 
τα πιο ζεστά έτη από τη στιγμή που χρησιμο
ποιήθηκαν όργανα μέτρησης (1850).
•  Η συνολική αύξηση της θερμοκρασίας του 
αέρα από το  1850 ως το 2005 είναι 0,76°Θ
•  Για το  τέλος του 21ου αιώνα προβλέπεται 
άνοδος ως και 4° C σε σχέση με τις τιμές της 
περιόδου 1980-1999!
•  Η στάθμη της θάλασσας ανέβηκε κατά πε
ρίπου 20 εκατοστά στη διάρκεια του 20ού αι
ώνα και ο ρυθμός της ανόδου αυξάνεται θεα
ματικά σήμερα.
•  Αν συνεχιστεί η τήξη των πάγων, η στάθμη 
της θάλασσας μπορεί να ανυψωθεί ως και έξι 
μέτρα από το  σημερινό της επίπεδο!
•  Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, οι 
πλημμύρες και η μείωση των αποθεμάτων νε
ρού θα απειλήσουν το  ένα έκτο του πληθυ

σμού της Γης.
•  Η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει περισ
σότερο τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. 
•Κύματα καύσωνα όπως αυτό του 2003 στην 
Ευρώπη, με 35.000 νεκρούς και 15 δισ. δο
λάρια σε απώλεια αγροτικούεισοδήματος, θα 
είναι συνήθη στα μέσα του 21ου αιώνα.

Σύμφωνα με τις ως τώρα καταγραφές, η 
περιοχή της Μεσογείου είναι μια από τις ελά
χιστες του πλανήτη όπου η κλιματική αλλα
γή έχει εηιδείξει ένα πολύ ηπιότερο πρόσω
πο. Αυτό βέβαια δεν προδικάζει και το  μέλ
λον. Αν και για το  κλιματικό μέλλον της Με
σογείου υπάρχουν αντιφατικά σενάρια, το 
σίγουρο είναι ότι η συνεχιζόμενη άνοδος της 
στάθμης της θάλασσας θα επιβάλει μια νέα 
πραγματικότητα στην παράκτια ζώνη. Και 
για μια χώρα σαν την Ελλάδα με χιλιάδες χι
λιόμετρα ακτογραμμής η δοκιμασία αναμέ
νεται οδυνηρή. Αν αναλογιστούμε τις ήδη 
σοβαρές πιέσεις που δέχονται οι ακτές της 
χώρας μας από άστοχες παρεμβάσεις, την 
παράκτια και άναρχη σε πολλές περιπτώσεις 
οικιστική έξαρση, την αλόγιστη κατακρά
τηση νερού και φερτών υλών, το  χαλαρό νο
μοθετικό πλαίσιο, τις εγγενείς αδυναμίες του 
δημόσιου τομέα και τη διστακτικότητα των 
αρμοδίων να λάβουν αποφάσεις με πολιτι
κό κόστος, το  δυσμενέστερο αποτέλεσμα 
είναι προφανές. Να αφήσουμε όμως για λί
γο την επαπειλούμενη άνοδο της στάθμης 
της θάλασσας και να δούμε τη σημερινή ει
κόνα τω ν ελληνικών ακτών. Πρέπει να ανα
φέρουμε ότι οι κύριοι παράγοντες που επη
ρεάζουν την ισορροπία μιας ακτής είναι:
•  Ανθρώπινη παρέμβαση π.χ., μείωση στε- 
ρεοηαροχής των ποταμών (αμμοληψίες), κα
τασκευές σε ξηρά και θάλασσα (κτίρια, λιμε
νικά έργα, μπαζώματα)
•Παράκτια ρεύματα και κυματικό καθεστώς 
•Τεκτονικέςκινήσεις(άνοδοςήκάθοδοςτου 
στερεού φλοιού)
•  Ακραία καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες, 
υψηλός κυματισμός).
•  Κλιματικές αλλαγές (άνοδος της στάθμης 
της θάλασσας, διαφοροποίηση κυματικού κα
θεστώτος).

Οπως βλέπετε, η ανθρώπινη παρέμβαση 
είναι πρώτη και με κεφαλαία! Εξηγώ: σε όλη 
την ελληνική επικράτεια παρατηρείται μια ατέ
λειωτη σειρά άστοχων μικρών ή μεγάλων πα
ρεμβάσεων και κατασκευών με καταστρε
πτικές για την ακτή συνέπειες (παραλία Κα
τερίνης, δυτικές ακτές Μεσσηνίας, Κορινθία). 
Οιηροειδοηοιήσειςτωνπανεπιστημιακώνκαι 
του προέδρου του ΕΛΚΕΘΕ θα έπρεπε να λει
τουργούν ως το υπέρτατο σήμα κινδύνου στα 
αφτιά των αρμοδίων και να θέτουν αυτόματα 
φραγμούς στις δοκιμασμένες συνταγές του 
παρελθόντος. Αλλά τι χειρότερο θα μπορού
σε να συμβεί αν η κλιματική αλλαγή έρθει να 
προσθέσει και τη δική της υπογραφή στην 
υφιστάμενη κατάσταση τω ν ακτών; Η απά
ντηση σύμφωνα με τα σενάρια που έχει υιο
θετήσει το  ΙΡΟΙ είναι εξαιρετικά αποθαρρυ- 
ντική:
•  Οι ακτές θα υποστούν τις αρνητικές συνέ
πειες τω ν κινδύνων που σχετίζονται με την 
κλιματική αλλαγή και την εκτιμώμενη άνοδο 
της στάθμης της θάλασσας.
•  Η παράκτια ζώνη σε παγκόσμια κλίμακα 
θα εκτεθεί σε αυξημένο κίνδυνο διάβρωσης 
και οπισθοχώρησης.
•  Η αρνητική επίδραση των κλιματικών αλ

λαγών στα  παράκτια περιβάλλοντα θα επι
δεινωθεί εξαιτίας των ανθρωπογενών πιέσε
ων.
•  Η ταχύτητα της εξέλιξης των επιπτώσεων 
της κλιματικής αλλαγής υπερβαίνει αυτήν που 
απαιτείται για τη διατήρηση της ισορροπίας 
του δυναμικού περιβάλλοντος της παράκτιας 
ζώνης.
•  Πολλοί υγροβιότοποι και παράκτια ενδιαι
τήματα θαλάσσιων οργανισμών θα κινδυ
νεύσουν με οριστική εξαφάνιση (θαλάσσια 
χελώνα, μεσογειακή φώκια).

Τα ζητήματα είναι πάρα πολλά και κρίσιμα. 
Τι πρέπει να γίνει χωρίς άλλη χρονοτριβή; Πώς 
θα επιτευχθούν η κατά το δυνατόν ομαλή προ
σαρμογή του πληθυσμού και η άμβλυνση των 
όποιων μελλοντικών επιπτώσεων; Παραθέ
τω  κάποιες απλές, χρήσιμες και αναγκαίες κα
τευθύνσεις:
•  Δημιουργία ενός αποτελεσματικού συ
στήματος ενημέρωσης και προειδοποίησης 
τω ν κατοίκων στην αντιμετώπιση των εξε
λισσόμενων αλλαγών και τω ν πιθανών κιν
δύνων.
•  Κοινωνική εκπαίδευση και άρτια οργάνω
ση στην αντιμετώπιση των κινδύνων και των 
άμεσων αντιδράσεων σε περιπτώσεις ακραί
ων φαινομένων.
•  Αποφασιστικότητα των κρατικών φορέων 
στη λήψη γενναίων διαχειριστικών αποφά
σεων με μεγάλο κοινωνικό κόστος αλλά ανα
γκαίων για την προστασία των ανθρώπινων 
ζωών και των πάσης φύσης κατασκευών και 
υποδομών.
•  Αποφυγή εκτεταμένων τεχνικών παρεμ
βάσεων στην παράκτια ζώνη και υποστήριξη 
των ακτών με ήπιους τρόπους (nourishment).
•  Αποτελεσματική συνεχής συνεργασία αρ
μοδίων διαχειριστών και επιστημόνων με σκο
πό την αποφυγή κινδύνων και τη διαρκή ετοι
μότητα του συνόλου των πολιτών (πολιτική 
προστασία).

Για το  τελευταίο θα ήθελα να αναφέρω ως 
παράδειγμα τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Αχάί'ας, μιας περιοχής της χώρας όπου η 
ακτογραμμή δέχεται συνεχή πλήγματα και 
τα προβλήματα διάβρωσης είναι εκτεταμέ
να και σοβαρά. Με πρωτοβουλία του νο
μάρχη, το  επιστημονικό δυναμικό της νο
μαρχίας και της Νομαρχιακής Εταιρείας Ανά
πτυξης ενημερώνεται σε τακτική βάση για 
θέματα προστασίας ακτών, λιμενικών έργων 
και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών 
καθώς και λήψης διαχειριστικών αποφάσε
ων, από εηιστήμονεςτου Ελληνικού Κέντρου 
Θαλασσίων Ερευνών και του Πανεπιστημί
ου της Πάτρας. Προφανώς δεν είναι το μό
νο παράδειγμα και δεν πρέπει φυσικά να εί
ναι το  μόνο. Μέσα από την επιστημονική 
ενημέρωση και τις εύστοχες ήπιας μορφής 
παρεμβάσεις η εικόνα μπορεί να βελτιωθεί, 
όσο απαισιόδοξα και αν είναι τα σενάρια της 
κλιματικής αλλαγής.

Κλείνοντας θα ήθελα να αναφέρω και τη 
συμβολή του ΕΛΚΕΘΕ. Ομάδα από επιστή
μονες του ΕΛΚΕΘΕ εδώ και αρκετό διάστη
μα παρακολουθεί, καταγράφει και αναλύει με 
προσοχή τα τεκταινόμενα τόσο στην παρά
κτια ζώνη όσο και στο φάσμα της αλληλεπί
δρασης ατμόσφαιρας και θάλασσας με σκο
πό την κατανόηση των διεργασιών που εξε
λίσσονται στο πλαίσιο της κλιματικής αλλα
γής όχι μόνο στις ελληνικές θάλασσες αλλά 
στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προς νέο πλαίσιο 
για τα απόβλητα
Πόνος Δρούγκας
ΧΗΜΙΚΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

Σ
τις 12 Δεκεμβρίου 2008 τέθηκε σε 
ισχύ η Αναθεωρημένη Οδηγία-Πλαί- 
ι σιο για τα απόβλητα. Η πλήρης εν
σωμάτωσή της στο Εθνικό Δίκαιο των κρα- 
τών-μελών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 

σε δύο χρόνια με ταυτόχρονη  κατάργηση 
προηγούμενων Οδηγιών:

Η ΑΟΠ ενοποιεί και εκσυγχρονίζει την υφι
στάμενη νομοθεσία για τα απόβλητα, απο
σαφηνίζοντας παράλληλα κάποιες σημαντι
κές έννοιες και διατάξεις, όπως π.χ.:
1. Προσδιορίζει σαφέστερα τον «ορισμό του 
αποβλήτου».
2. Δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην αρχή «ο  
ρυπαίνων πληρώνει».
3. Εφαρμόζει μια «αναθεωρημένη ιεράρχη
ση» ως προς τις προτεραιότητες στη διαχεί
ριση των αποβλήτων.
4. Θέτει αυστηρότερες απαιτήσεις στα κρά
τη-μέλη ώστε να επιτευχθούν «προκαθορι
σμένοι στόχοι μείωσης» των παραγόμενων 
αποβλήτων.
5. Υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να καταρτί
σουν, να εφαρμόσουν και να υλοποιήσουν 
«περιεκτικά σχέδια διαχείρισης τω ν απο
βλήτων».

Ορισμός των αποβλήτων
Η νέα Οδηγία αποσαφηνίζει τον ορισμό των 
«αποβλήτων» και άλλων σημαντικών εννοι
ών, όπως η «ανακύκλωση» και η «ανάκτη
ση». Υπήρξε σημαντική αβεβαιότητα και δι
χογνωμία όσον αφορά την ακριβή έννοια του 
«αποβλήτου» στην τελευταία Οδηγία-Πλαί- 
σιο για τα απόβλητα και σε σχέση με ένα από 
τα σημαντικότερα νομοθετήματα που εκπο
νήθηκαν από την ΕΕ τα τελευταία χρόνια: τον 
Κανονισμό REACH.

Συγκεκριμένα, απόβλητα που παύουν να 
είναι απόβλητα θα πρέπει να καταλογίζονται 
στα ανακυκλωμένα και στα ανακτώμενα από
βλητα όταν πληρούνται οι απαιτήσεις της νο
μοθεσίας σχετικά με την ανακύκλωση ή την 
ανάκτηση. Στην περίπτωση αυτή οι οργανι
σμοί που εκτελούν εργασίες ανάκτησης εμπί

πτουν στις σχετικές διατάξεις και απαιτήσεις 
της Νομοθεσίας REACH (ως παραγωγοί), δε
δομένου ότι οι χημικές ουσίες που βρίσκο
νται στα ανακτημένα προϊόντα θα πρέπει να 
έχουν καταχωρισθεί στον Ευρωπαϊκό Οργα
νισμό Χημικών προτού διατεθούν στην αγο
ρά.

Διευρυμένη ευθύνη 
του παραγωγού
Η Νέα Οδηγία επεκτείνει την αρχή «ο  ρυπαί
νων πληρώνει» με την εισαγωγή της έννοιας 
«της διευρυμένης ευθύνηςτου παραγωγού». 
Η πρωτοβουλία αυτή έχει σκοπό να εξα
σφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις που διαθέτουν 
προϊόντα στην αγορά θα αναλάβουν και την 
οικονομική ευθύνη για τις δραστηριότητες 
που σχετίζονται με την πρόληψη, επανα- 
χρησιμοποίηση και ανακύκλωσηήάλλες μορ
φές ανάκτησης για τα απόβλητα που παρά- 
γονται από τη χρήση τω ν προϊόντων τους.

Παρ’ ότι έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή τέ
τοια προγράμματα (συστήματα εναλλακτι
κής διαχείρισης) για κάποια σημαντικά ρεύ
ματα αποβλήτων όπως συσκευασίες και 
απορρίμματα συσκευασίας, απόβλητα ηλε
κτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η εν
δυνάμωση και επέκταση τω ν μέτρων σε πε
ρισσότερα ρεύματα αποβλήτων θεωρείται 
ότι συμβάλλει αναμφισβήτητα προς την κα
τεύθυνση ενός υψηλότερου επιπέδου προ
στασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώ
πινης υγείας.

Ιεράρχηση των αποβλήτων
Στη νέα Οδηγία θα εφαρμόζεται μια νέα ιε
ράρχηση αναφορικά με τις προτιμώμενες με
θόδους διαχείρισης των αποβλήτων, ώστε τα 
κράτη-μέλη να λάβουν μέτρα για να ενθαρ
ρύνουν τις επιλογές που παράγουν το  καλύ
τερο δυνατό αποτέλεσμα από περιβαλλοντι
κής απόψεως, όπως π.χ. μεθόδους επεξερ
γασίας που συνοδεύονται από υψηλά ποσο
στά  ανάκτησης υλικών ή ενέργειας. Η νέα 
ιεράρχηση τω ν επιλογών σε αντιπαράθεση

με την ισχύουσα είναι:
και συνάδει προς τους στόχους της ΕΕ για 

το  περιβάλλον αλλά και προς την ήδη θεσπι
σμένη υποχρέωση των κρατών-μελών να κα
ταρτίζουν προγράμματα πρόληψης δημι
ουργίας αποβλήτων, τα οποία όμως θα εστιά
ζονται πλέον στις βασικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις και θα λαμβάνουν υπόψη ολό
κληρο τον κύκλο ζωής τω ν προϊόντων και 
τω ν υλικών.

Συνακόλουθα, ειδικές κατηγορίες απο
βλήτων μπορεί να παρεκκλίνουν από την πα
ραπάνω ιεραρχία όπου η έννοια του κύκλου 
ζωής γιατον συνολικό αντίκτυπο από την πα
ραγωγή και διαχείριση τω ν αποβλήτων δι
καιολογεί την παρέκκλιση.

Νέοι στόχοι
Η νέα Οδηγία θεσπίζει τη λήψη αυστηρότε
ρων μέτρων που πρέπει να ληφθούν από τα 
κράτη-μέλη για τη  μείωση τω ν αποβλήτων 
και την εν γένει -  όπως προαναφέρθηκε -  
αποδοτικότερη διαχείρισή τους. Στο πλαίσιο 
αυτό, καθιερώνεται ω ςτο  2015 χωριστή συλ
λογή τουλάχιστον γιατα ακόλουθα: χαρτί, μέ
ταλλο, πλαστικό και γυαλί.

Ως το  2020 θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί 
από τα κράτη-μέλη οι παρακάτω στόχοι:

α) Η προετοιμασία για την επαναχρησιμο- 
ποίηση και την ανακύκλοχτη των υλικών απο
βλήτων, όπως τουλάχιστον το  χαρτί, το  μέ
ταλλο, το  πλαστικό και το  γυαλί από τα νοι- 
κοκυριάκαι ενδεχομένως άλλης προέλευσης 
και

β) η προετοιμασία για την επαναχρησιμο- 
ποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση άλλων 
υλικών, συμπεριλαμβανομένων τω ν εργα
σιών υγειονομικής ταφής, όπου γίνεται χρή
ση αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων 
υλικών, μη επικίνδυνων αποβλήτων κατα
σκευών και κατεδαφίσεων, εξαιρουμένων 
τω ν υλικών που απαντούν στη φύση και τα 
οποία ορίζονται στην κατηγορία 17 05 04 του 
καταλόγου αποβλήτων, πρέπει να αυξηθεί 
κατά 70% τουλάχιστον ως προς το  βάρος.

Κάθε τρία χρόνια τα κράτη-μέλη θα υπο
βάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με 
τις επιδόσεις τους όσον αφορά την επίτευξη 
των στόχων, ή/και συμπληρωματικά σχέδια 
δράσης σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των 
παραπάνω στόχων.

Σχέδια διαχείρισης αποβλήτων
Τακράτη-μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες 
αρχές τους καταρτίζουν ένα ή περισσότερα 
σχέδια διαχείρισης αποβλήτων. Τα σχέδια 
αυτά καλύπτουν, μόνατουςήσυνδυασμένα, 
ολόκληρη τη γεωγραφική επικράτεια του οι
κείου κράτους-μέλους.

Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων πρέπει 
να περιλαμβάνουν:

-  ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης 
όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων στην 
οικεία γεωγραφική οντότητα,

-  τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη 
βελτίωση της περιβαλλοντικά υγιούς προε
τοιμασίας προς επαναχρησιμοποίηση, ανα
κύκλωση, ανάκτηση και διάθεση τω ν απο
βλήτων

-  αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο το 
σχέδιο θα υποστηρίξει την υλοποίηση τω ν 
στόχων και των διατάξεων της Νέας Οδηγίας.

Πληροφορίες που πρέπει υποχρεωτικά να 
περιλαμβάνονται στα ΣΔΑ:

α) Ο τύπος, η ποσότητα και η πηγή των πα- 
ραγόμενων στην επικράτεια αποβλήτων, αλ
λά και για απόβλητα που είναι πιθανόν να απο
σταλούν από ή προς την εθνική επικράτεια,

με παράλληλη αξιολόγηση της μελλοντικής 
εξέλιξης τω ν ροών αποβλήτων,

β) υφιστάμενα προγράμματα συλλογής 
αποβλήτων και τις μεγάλες εγκαταστάσεις 
διάθεσης και ανάκτησης, καθώς και τις τυ
χόν ειδικές ρυθμίσεις για απόβλητα ορυκτέ
λαια, επικίνδυνα απόβλητα ή ροές αποβλή
των που ρυθμίζονται από συγκεκριμένες κοι
νοτικές νομοθετικές πράξεις,

γ) αξιολόγηση της ανάγκης για νέα προ
γράμματα συλλογής, για το  κλείσιμο υφι
σταμένων εγκαταστάσεων αποβλήτων, για 
πρόσθετες υποδομές τω ν εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας αποβλήτων σύμφωνα με τις 
αρχές της αυτάρκειας και της εγγύτητας και, 
εφόσον απαιτείται, για σχετικές επενδύσεις,

δ) τα κριτήρια σχετικά με τον εντοπισμό 
τοποθεσιών και τη δυναμικότητα τω ν μελ
λοντικών εγκαταστάσεων διάθεσης ή των με
γάλων εγκαταστάσεων ανάκτησης, αν χρει
αστεί,

ε) τις γενικές πολιτικές διαχείρισης απο
βλήτων, συμπεριλαμβανομένων τω ν τεχνο
λογιών και μεθόδων διαχείρισης τω ν  απο
βλήτων που περιλαμβάνονται στον σχεδία
σμά ή πολιτικών για απόβλητα που θέτουν 
συγκεκριμένα προβλήματα διαχείρισης.

Αναφορικά με τα  επικίνδυνα απόβλη
τα, αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα Οδηγία 
εισάγει την Κατηγορία Κινδύνου «Ευαι- 
σθητοποιητικό» (διά της εισπνοής, κατά
ποσης ή απορρόφησης μέσω του δέρμα
τος ) και ευθυγραμμίζεται πλέον πλήρως 
με τις 15 διακριτές Κατηγορίες Κινδύνου, 
όπως αυτές αποδίδονται σύμφωνα με τα 
κριτήρια που καθορίζονται σ το  Παράρ
τημα VI της Οδηγίας 67/548/ΕΟΚ (ταξι
νόμηση, συσκευασία και επισήμανση τω ν 
επικίνδυνων ουσιών), αλλά και με τις ορια
κές τιμές που αναφέρονται σ τα  Παραρ
τήματα II και III της Οδηγίας 1999/45/ΕΚ 
(ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμαν
ση τω ν  επικίνδυνων παρασκευασμάτων), 
δίνοντας έτσι ένα τέλος στις ασάφειες που 
υπήρχαν αναφορικά με την κατάλληλη με
θοδολογία  ταξινόμησης, κυρίως για τις 
183 κατοπτρικές εγγραφές (εν δυνάμει 
επικίνδυνα απόβλητα) του  Ευρωπαϊκού 
Καταλόγου Αποβλήτων.

Ιδιαίτερα για τη χώρα μας το σημείο αυτό 
είναι εξέχουσας σημασίας, δεδομένου ότι, 
ελλείψει ενός επίσημου καθοδηγητικού εγ
γράφου που να συνάδει προς μια ήδη απο
δεκτή και νομοθετημένη μεθοδολογία ταξι
νόμησης, χιλιάδες τόνοι επικίνδυνων απο
βλήτων τα τελευταία χρόνια ταξινομήθηκαν 
(αν όχι σκοπίμως, κυρίως από άγνοια) ως μη 
επικίνδυνα και διατέθηκαν ποικιλοτρόπως 
(και σε κάθε περίπτωση όχι σύμφωνα με τη 
Νομοθεσία περί Επικίνδυνων Αποβλήτων) με 
τις όποιες σοβαρές συνέπειες για την υγεία 
τω ν ανθρώπων που εκτέθηκαν σε αυτά κα
τά τον χειρισμό, αλλά και για το περιβάλλον 
που ενδεχομένως σε πολλές περιπτώσεις απε- 
τέλεσε τον κύριο αποδέκτη τους.

Η επόμενη ημέρα
Η νέα Οδηγία είναι ένα από τα σημαντικό

τερα κομμάτια της περιβαλλοντικής νομο
θεσίας της ΕΕ κατά τα τελευταία έτη, αφού 
τροποποιεί ριζικά την τρέχουσα νομοθεσία 
της ΕΕ για τα απόβλητα.

Πρέπει να εφαρμοσθεί στην ελληνική νο
μοθεσία ω ς τις 12 Δεκεμβρίου 2010 και θα 
απαιτήσει μια θεμελιώδη μεταρρύθμιση στις 
«πρακτικές» που εφαρμόστηκαν ως τώρα 
στη χώρα μας όσον αφορά την περιβαλλο
ντικά ορθή διαχείριση τω ν αποβλήτων.



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πολιτική για 
το περιβάλλον 
ή το περιβάλλον 
στις πολιτικές μας;
Σπάρος Κουβέλης
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ&. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

Α
ρχικά ακούγεται σαν ταυτολογία: 
αν η Ελλάδα αποκτήσει μια ολο
κληρωμένη πολιτική για το  περι
βάλλον -  την οποία, για να είμαστε ειλι

κρινείς, ποτέ δεν είχε -  θα λυθούν τα  προ
βλήματα και το  περιβάλλον θα έχει μπει 
στην εθνική μας πολιτική.

Για να είμαστε δίκαιοι, η Ελλάδα δεν εί
ναι η μόνη χώρα η οποία απέκτησε μιαν 
αποσπασματική πολιτική για το  περιβάλ
λον, με τη μορφή νομοθετημάτων και απο
φάσεων που απαντούσαν κάθε φορά σε 
μια συγκεκριμένη ανάγκη, είτε αυτή ήταν 
απάντηση σε προβλήματα ή απλώς η υπο
χρέωση να ενσωματωθεί το  περιβαλλο
ντικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Το 
ίδιο συνέβη και σε πολλές ευρωπαϊκές χώ
ρες και στις ΗΠΑ καθώς η περιβαλλοντι
κή συνείδηση και η διαπίστωση τω ν  προ
βλημάτων προχωρούσαν σε επιστημονι
κό και κοινωνικό επίπεδο.

Σήμερα όμως ξέρουμε ότι η απάντηση

δεν είναι μόνο να φτιάξουμε μια πλήρη, ορ
γανωμένη, τεκμηριωμένη και καλά νομο
θετημένη πολιτική, με τρόπο απλό ώ σ τε  
να είναι εφαρμόσιμη και με τρόπο ουσια
στικό ώ σ τε  να αντιμετωπίζει τα  προβλή
ματα. Αυτό είναι απαραίτητο, αλλά δεν αρ
κεί. Α ν η ανάγκη της προστασίας του πε
ριβάλλοντος δεν διατρέξει όλες τις πολιτι
κές που διαμορφώνουν το  αναπτυξιακό, 
οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο της χώ
ρας, μια αυτόνομη πολιτική για το  περι
βάλλον είναι καταδικασμένη να βρίσκεται 
σε συνεχή αντίθεση με τους στόχους και 
τις προτεραιότητες τω ν  υπόλοιπων πολι
τικών.

Ενα παράδειγμα: στη  συζήτηση η οποία 
γίνεται κάθε φορά που ανακοινώνεται ο 
σχεδιασμός νέων οδικών αρτηριών υπάρ
χει η διαμάχη ανάμεσα σ το  στρατόπεδο 
που βλέπει αυτά τα έργα ω ς αναπτυξιακή 
προοπτική και σ το  στρατόπεδο τω ν  ευαί
σθη τω ν  πολιτών που αντιδρούν ανησυ

χώντας (δικαίως, κατά κύριο λόγο) γιά τις' 
επιπτώσεις σ το  περιβάλλον. Πλέον πρό
σφατο παράδειγμα οι ανακοινώσεις για την 
επέκταση της Αττικής οδού.

Θα αρκούσε άραγε μια ολοκληρωμένη 
πολιτική για την προστασία τω ν  περιαστι- 
κών ορεινών όγκων και μια πολιτική για 
την αέρια ρύπανση που θα μπορούσε να 
προφυλάξει τα  βουνά γύρω από την Αθή
να βάζοντας αυστηρούς περιορισμούς και 
παρακολουθώντας την εξέλιξη  τω ν  δια
φόρων εκπομπών ρύπων; Απίθανο. Βάζο
ντας στη  ζυγαριά από τη  μια την προστα
σία του περιβάλλοντος και από την άλλη 
την ανάγκη να εξυπηρετηθεί ο αυξανόμε
νος όγκος μετακινήσεων σε μια πόλη που 
επεκτείνεται χαοτικά και εκτός του Λεκα
νοπεδίου πλέον, θα χρειάζονταν συμβι
βασμοί και -  αναγκαίες -  πολιτικές απο
φάσεις που θα ακύρωναν ένα μεγάλο μέ
ρος της περιβαλλοντικής πολιτικής. Αυτός 
άλλωστε ήταν ο κανόνας ω ς σήμερα στην 
Ελλάδα.

Α ν όμως η πολιτική για το  περιβάλλον 
ήταν πραγματικά μέρος της πολιτικής για 
τις μεταφορές και της πολεοδομίας/χω- 
ροταξίας, τα  πράγματα θα μπορούσαν να 
ακολουθήσουν έναν εντελώς διαφορετι
κό δρόμο: η πολεοδομική και χωροταξική 
ανάπτυξη θα προσπαθούσε να περιορίσει 
την ακατάσχετη δόμηση σε οποιοδήποτε 
σημείο εντός και εκτός του Λεκανοπεδί
ου, δημιουργώντας προβλέψιμα και επι
κεντρωμένα φορτία μεταφορών. Τα φορ
τία αυτά θα μπορούσαν πολύ αποτελε
σματικότερα και με μικρότερο κόστος να 
εξυπηρετηθούν από μαζικά μέσα σταθε
ρής τροχιάς, αφαιρώντας έτσ ι ένα τερά 
στιο μέρος της πίεσης για νέο οδικό δίκτυο, 
το  οποίο είναι καταδικασμένο εκ τω ν πραγ
μάτων να κορεσθεί μέσα σε λίγα χρόνια 
από την κατασκευή του.

Είναι ά ξιον αναφ οράς το  ότι σήμερα 
στις ΗΠΑ, όπου η καθημερινότητα και η 
μετακίνηση είναι απόλυτα συνυφασμένες 
με το  ιδιωτικό αυτοκίνητο, γίνεται μια με
γάλη προσπάθεια μέσα από το  πρόγραμ
μα smart growth (έξυπνη ανάπτυξη) να 
δοθούν κίνητρα για τη  συγκέντρωση τω ν  
δομημένων χώρων γύρω από τα αστικά 
κέντρα , με τη ν αξιοποίηση τω ν  υπαρ- 
χουσών υποδομών, την αναβίωση της έν
νοιας της γειτονιάς και την εγκατάλειψη 
σταδιακά τω ν  υπερκαταστημάτων τύπου 
mall. Σύμφωνα με στοιχεία τη ς US EPA 
(US Environmental Protection Agency), 
τα  τελευταία τέσσερα  χρόνια κατασκευ
άστηκε μόλις ένα μεγάλο mall σε όλες τις 
ΗΠΑ, με βασικό στόχο να ανακοπεί το  τε 
ράστιο ρεύμα μετακίνησης από τα προά
στια  (χώροι κατοικίας) προς το  κέντρο  
(χώροι εργασίας) και αντίστροφα, αφού 
όσα  οδικά έργα  κι αν κατασκευαστούν 
δεν είναι αρκετά.

Θα μπορούσε κανείς να αναφέρει πά- 
μπολλα αντίστοιχα παραδείγματα από τον 
χώρο του  τουρισμού, τη ς γεωργίας, της 
βιομηχανίας: σε κάθε περίπτωση, η συ- 
μπερίληψη του περιβαλλοντικού σχεδια- 
σμού σ τις  τομεακές πολιτικές όχι μόνο 
βοηθάει στην αποτελεσματική προστασία 
του, αλλά συνήθως επιτρέπει την υλοποί
ηση σχεδίων σε πολύ πιο σύντομο χρόνο 
και με μικρότερο κόστος.

Η ανάγκη όμως για περισσότερο περι
βάλλον στις πολιτικές μας δεν επιβάλλεται 
μόνο από την πρόθεση να προστατέψου
με το  περιβάλλον πιο αποτελεσματικά. Οι 
λόγοι είναι και οικονομικοί. Σε ένα περι
βάλλον κρίσης, οι μεγάλες οικονομικές δυ
νάμεις αναζητούν τις παραγωγικές διεξό
δους από αυτήν. Επιστρέφουν σε παρα
γωγικές δομές σ τον  πρωτογενή (γεωργία) 
και στον  δευτερογενή τομέα (μεταποίηση) 
δίνοντας όμως τεράστια έμφαση στην αύ
ξηση της ποιότητας και στην εξοικονόμη
ση φυσικών πόρων, συνθήκες αναγκαίες 
για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν φθη
νότερες αγορές.

Π.χ., για την εξοικονόμηση στην κατα
νάλωση ενέργειας και παραγωγή από ανα
νεώσιμες πηγές οι ΗΠΑ μόνο τη  διετία 
2009-2011 θα διαθέσουν μέσα από το  σχέ
διο αναθέρμανσης της οικονομίας περί
που 20 δισ. δολάρια σε αυτόν τον  τομέα, 
με σκοπό την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών 
και την εφαρμογή τους. Ηδη στην Ευρώ
πη η Γ ερμανία και η Ισπανία δημιουργούν 
χιλιάδες θέσεις εργασίας με επενδύσεις και 
κίνητρα σ τον  τομέα αυτόν.

Το νέο αναπτυξιακό τρένο περνάει από 
τις τεχνολογίες περιβάλλοντος και για να 
το  προλάβει κανείς δεν αρκεί απλώς να θέ
λει να τις αξιοποιήσει. Χρειάζεται μια ολο
κληρωμένη, κάθετη οργάνωση που ξεκι
νάει από το  εκπαιδευτικό σύστημα ώ στε  
να παράγει έρευνα, ιδέες και τεχνολογία. 
Στη συνέχεια περνάει από τους παραγω
γικούς τομείς που με την κατάλληλη στή 
ριξη θα κάνουν αυτή την τεχνολογία  δια
θέσιμη σ το  εμπόριο και τέλος φτάνει ως 
τους πολίτες που πρέπει να είναι ενήμεροι 
και να έχουν κίνητρα για την αξιοποίηση 
της τεχνολογίας σ το  σπίτι και στην επιχεί
ρησή τους.

Το ζητούμενο δεν είναι αν «πιάνουμε» ή 
όχι τους στόχους της Συνθήκης του Κιό- 
το. Αυτή είναι η σχεδόν γραφειοκρατική 
πλευρά της περιβαλλοντικής πολιτικής. Το 
πραγματικό ζητούμενο είναι αν η οικονο
μική πολιτική μιας χώρας περιλαμβάνει 
σ τον  σχεδίασμά της αυτούς τους στόχους 
και αν δίνει κίνητρα για την κινητοποίηση 
ιδιωτικών επενδύσεων για την επίτευξή 
τους. Τ  ο ζητούμενο είναι αν η παιδεία σ το 
χεύει να δημιουργήσει τους επιστήμονες 
και τους τεχνικούς τού αύριο που θα μπο
ρούν να σχεδιάζουν αυτή την τεχνολογία 
και να την εξάγουν στις γύρω από την Ελ
λάδα χώρες.

Εχει γίνει πολλή συζήτηση σχετικά με 
την προστασία  του  περιβάλλοντος στη  
χώρα μας τα  τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα 
μετά τις  κα ταστρεπ τικές πυρκαϊές του  
2007. Οι ενεργοί πολίτες και οι μη κυ
βερνητικές οργανώσεις έπαιξαν πολύ ση
μαντικό ρόλο ώ σ τε  το  περιβάλλον να γί
νει πρωταρχικό θέμα και οι πολιτικές δυ
νάμεις «ά κ ου σα ν » το  μήνυμα και προ
σπαθούν να ανταποκριθούν. Μπορεί να 
το  κάνουν επικοινωνιακά και ανούσια, η 
δημιουργία ενός ανεξάρτητου υπουργεί
ου Περιβάλλοντος άλλωστε δεν έχει κό
στος, εκτός ίσως από την αντίδραση του 
υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. Α ν όμως μείνει εκεί 
και δεν εξασφαλίσει ότι το  περιβάλλον 
διατρέχει όλες τις πολιτικές μιας κυβέρ
νησης, είναι κενό γράμμα.



Με το βλέμμα 
στο 2015

3. Ισότη τα  τω ν  φύλων: Φυσικές κατα
στροφ ές που συνδέονται με την κλιματι
κή αλλαγή έχουν επιπτώσεις στην αγροτι
κή παραγωγή επιβαρύνοντας περαιτέρω 
την υγεία τω ν  γυναικών, τη  δυνατότητά 
τους να βρουν εργασία αλλά και να μετέ
χουν στη  λήψη αποφάσεων.

4,5,6. Μητρική, παιδική υγεία και ασθέ
νειες: Αναμένονται αύξηση της παιδικής 
θνησιμότητας, λ ιγότερο  καλή μητρική 
υγεία, προβλήματα διατροφικής υγείας αλ
λά και μεγαλύτερη δυσκολία στην αντιμε
τώπιση του HIV/AIDS καθώς η κλιματική 
αλλαγή μπορεί να συνδέεται με ακραία και
ρικά φαινόμενα, μείωση τη ς ασφάλειας 
τω ν  τροφίμων, μείωση τω ν  αποθεμάτων 
καθαρού νερού αλλά και αύξηση τω ν θα
νά τω ν  λόγω  τω ν  αυξημένων θερμοκρα
σιών.

7. Περιβαλλοντική αειφορία: Η κλιματι
κή αλλαγή θα έχει άμεση επίδραση σε όλο 
το  φυσικό περιβάλλον καθώς σημειώνο
νται μεταβολές στην ισορροπία του οικο
συστήματος και μειώνεται η παραγωγικό
τητά  του και μεταβάλλεται η ποιότητα και 
η ποσότητα τω ν  φυσικών πόρων.

Αυτή  η απαρίθμηση τω ν  πιθανών κιν
δύνων που συνδέουν την κλιματική αλλα
γή με τα  περιθώρια που έχουμε να αντιμε
τωπίσουμε παλιά και νέα τοπικά και πα
γκόσμια κοινωνικά και οικονομικά προ
βλήματα και κρίσεις καθιστά τους Στόχους 
της Χιλιετίας έναν οδηγό δράσης για τη  διε
θνή κοινωνία, τα  κράτη και τους πολίτες. 
Η παρούσα οικονομική κρίση έχει δημι
ουργήσει σοβαρές ανησυχίες στις οργα
νώ σεις που δραστηριοποιούνται για την 
υλοποίηση τω ν  Στόχων, ότι μπορεί να λει
τουργήσει ω ς  άλλοθι ώ σ τε  οι παγκόσμιοι 
η γέτες να απομακρυνθούν από τις  δ ε
σμεύσεις τους. Πάνω από 100 εκατομμύ
ρια άνθρωποι σ ε  όλον το ν  κόσμο συμμε
τείχαν σε εκδηλώσεις με κεντρικό σύνθη
μα «Stand Up - Take Action» για να απαι
τήσουν από τις πολιτικές και οικονομικές 
ηγεσίες να μείνουν πιστές στις δεσμεύσεις

Μπέπυ Τσακαρέστου
ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣΤΟΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Η
 κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί 
«μ όνο » έναν μείζονα οικολογικό 
κίνδυνο. Αποτελεί ίσως μία απο 

τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους πο
λιτικούς θεσμούς, τις αξίες, την οικονομία 
και την εξέλιξη του πολιτισμού. Το παγκό
σμιο κλίμα συνιστά έναν παγκόσμιο κοινό 
πόρο. Προκειμένου να υιοθετήσουμε ω ς 
παγκόσμια κοινωνία, κράτη και πολίτες 
αποτελεσματικές πολιτικές για το  περι
βάλλον, που να είναι δίκαιες, καινοτόμες 
και να προσφέρουν ένα νέο μοντέλο ορ 
γάνωσης της κοινωνικής και οικονομικής 
ζωής, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τη  
σύνθετη σχέση αλληλεπίδρασης ανάμεσα 
στις κλιματικές, τις οικονομικές, τις κοι
νωνικές κρίσεις και «τύχ ες » όπως και τη  
σημασία της συνεργασίας σε  παγκόσμιο 
επίπεδο ως στρατηγική επιβίωσης και ανά
πτυξης.

Η κλιματική αλλαγή μεταμορφώνει το

πολιτιστικό μας τοπίο, τη ν  καθημερινή 
εμπειρία ζωής αλλά και τη  σχέση μας με το  
μέλλον μας.

Μ έσα σε  αυτό το  αναθεωρημένο σύν
θετο  και ολιστικό μοντέλο προσέγγισης, 
τον  Σεπτέμβριο του 2000 στην Παγκόσμια 
Διάσκεψη τω ν  Ηνωμένων Εθνών στη  Νέα 
Υόρκη, υπογράφεται από τους πολιτικούς 
ηγέτες η Διακήρυξη για τους Στόχους της 
Χιλιετίας. Μια παγκόσμια συμμαχία 192 
κρατών-μελών του ΟΗΕκαι 23 διεθνών ορ
γανισμών (ανάμεσά τους, η Παγκόσμια 
Τράπεςα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγεί
ας, η Παγκόσμια Οργάνωση Εργασίας, η 
UNESCO, το  UNEP, η UNAIDS κ.ά.) δ ε 
σμεύεται να υλοποιήσει οκτώ  δύσκολους 
στόχους. Η παγκόσμια κοινότητα διαμορ
φώνει ένα ακόμη πλαίσιο συνεργασίας που 
στηρ ίζετα ι σ ε  αμοιβαίες δεσμεύσεις και 
υποχρεώσεις για να αντιμετωπίσει από κοι
νού τις σημαντικότερες προκλήσεις και

κρίσεις του  πλανήτη με ορίζοντα το  2015. 
Στις αρχές του νέου αιώνα υπάρχει κλίμα 
αισιοδοξίας ότι είναι εφ ικτό να υλοποιη
θούν οκτώ  αλληλένδετοι στόχοι με ορίζο
ντα το  2015:

1. Εξάλειψη τη ς ακραίας φτώχειας και 
πείνας.

2. Παροχή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
για όλα τα παιδιά.

3. Προώθηση της ισότητας τω ν  φύλων 
και ενδυνάμωση τω ν  γυναικών.

4. Μείωση της παιδικής θνησιμότητας.
5. Περιορισμός της μητρικής θνησιμό

τητας και βελτίωση της αναπαραγωγικής 
υγείας τω ν  γυναικών.

6. Καταπολέμηση του  HIV/AIDS, της 
χολέρας και άλλων επιδημιών.

7. Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλα
γής και διασφάλιση της περιβαλλοντικής 
αειφορίας.

8. Ενδυνάμωση μιας παγκόσμιας συμ- 
μαχίας (ανάμεσα σε διεθνείς οργανισμούς, 
σ τον  δημόσιο/κρατικό, τον  κοινωνικό και 
το ν  ιδιωτικό τομέα) για την ανάπτυξη.

Οι οκτώ  Στόχοι της Χιλιετίας, με υπέρ
τερο  όλων την αντιμετώπιση της ακραίας 
φτώχειας, αναλύονται σ ε  επί μέρους εξει- 
δικευμένους άξονες δράσης. Διαμορφώ
νονται δείκτες, μετρήσεις και ετήσιες ανα
φορές αξιολόγησης του φιλόδοξου πλα
νητικού εγχειρήματος.

Η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί (μόνο) 
ένα από τα  κρίσιμα παγκόσμια προβλή
ματα. Από την ορθή και έγκαιρη αντιμε
τώπ ισή τη ς θα εξαρτηθεί και η επίτευξη 
τω ν  άλλων Σ τόχω ν τη ς  Χιλιετίας. Και οι 
οκτώ  οτόχοι συνιστούν αλληλένδετες πα
ραμέτρους μιας συνολικότερης κρίσης. Το 
ανθρώπινο και οικονομικό οικοσύστημα, 
το  περιβάλλον, έχει χάσει την ισορροπία 
του. Αναθεωρούμε αξίες, συμπεριφορές, 
οικονομικές πρακτικές, μοντέλο διακυ
βέρνησης. Π οτέ δεν μας είχε γίνει τό σο  
απτή και άμεσα αισθητή η έννοια της πα
γκόσμιας αλληλεξάρτησής μας. Η αλλη
λεξάρτηση δεν χαρακτηρίζει μόνο την πα
γκόσμια οικονομία, που περνά μία από τις 
σημαντικότερες και απειλητικότερες υφέ
σεις για το  μοντέλο τω ν  αξιών και του τρ ό 
που ζωής μας. Η κλιματική αλλαγή επηρε
άζει και επηρεάζεται από την ακραία φ τώ 
χεια, την έλλειψη βασικής παιδείας, τις ανι
σότητες, την υγεία και την ικανότητά μας 
να συνεργαζόμαστε.

Το  Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του  
OHE (UNEP) συσχέτισε και εξειδίκευσε 
τους κινδύνους που συνδέονται με την κλι
ματική αλλαγή με κάθε επί μέρους Στόχο 
της Χιλιετίας:

1. Εξάλειψη ακραίας φτώχειας: Οι αλλα
γές στα φυσικά συστήματα θα περιορίσουν 
τα  μέσα επιβίωσης τω ν  φ τωχών λαών και 
ανθρώπων, θα περιορίσουν τον ρυθμό της 
οικονομικής ανάπτυξης αλλά και θα μειώ
σουν την ασφάλεια τω ν  τροφίμων.

2. Καθολική πρωτοβάθμια εκπαίδευση: 
Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής μπο
ρεί να θέσουν φραγμούς στις ευκαιρίες εκ
παίδευσης τω ν  παιδιών. Ενδεικτικά ας ση
μειώσουμε την κα ταστροφή  δημόσιων 
υποδομών όπως είναι τα σχολεία, την ώθη
ση τω ν  παιδιών στην εργασία ώ σ τε  να συ
μπληρώνουν το  οικογενειακό εισόδημα 
αλλά και την οικομετανάστευση.

τους.
Η τελευταία αναφορά του 2008 για την 

πρόοδο που έχει σημειωθεί ω ς τώρα  στην 
επίτευξη τω ν  Σ τόχω ν τη ς Χιλιετίας μάς 
αφήνει με την αίσθηση ότι, παρά τα  θετι
κά βήματα, ουσιαστικά έχουμε χάσει χρό
νο  και ευκαιρίες. Ο συνδυασμός της περι
βαλλοντικής και της οικονομικής κρίσης 
μάς θέτει και πάλι μπροστά στις ευθύνες 
αλλά και στην αναμέτρηση με τις αξίες μας.

Τ  ο κεντρικό σύνθημα της καμπάνιας για 
την επίτευξη τω ν  Στόχων της Χιλιετίας εί
ναι «Make it Happen». Θεωρώ ότι είναι ακό-

Links
• Millennium Development Coals: http: 

/ / www.un. org/millenniumgoals/
•The Millennium Development Coals Report, 

2008 http: //w w w . u n.
org/millenniumgoals/pdf/The%2oMillenniu
m%2oDevelopment%2oGoals%2oReport%20 
2008. pdf

• United Nations Development Program: 
Climate Change and theUN Millennium 
Development Goals: http://w w w . undp. 
org/gef/adaptation/dev/o2a.htm

μη σ το  χέρι μας.

http://www.un
http://www


ΘΕΣΜΟΙ Διάλογος
Οι απόπειρεξ των εκπαιδευτικών 
μεταρρυθμίσεων συνεχίζονται
Δημήτριος Π. Ψωινός
ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΤΗΣΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΤΟΥΑΠΘ

Τ
ο ελληνικό πανεπιστήμιο διανύ
ει πάνω από δύο δεκαετίες μια 
βαθιά κρίση. Η κρίση αυτή ομο- 
λογείται από πολλούς μετά παρ

ρησίας, περιγράφεται δραματικά από συ
ναδέλφους και εκφράζετα ι καθημερινά 
από την κοινή γνώμη. Γι’ αυτό η όποια υπεν- 
θύμιση συμπτωμάτων της θα ήταν πλεο
νασμός. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι αυ
τή δεν αφορά μόνο τις σπουδές ή μόνο τη  
διοικητική λειτουργία του πανεπιστημίου 
ή μόνο άλλους διακριτούς τομείς της δρά
σης του. Είναι κρίση συνολική και μακρό
χρονη του συστήματος ανώτατης εκπαί
δευσης.

Βέβαια ο υπερβολικός «εκδημοκρατι
σμός» του πανεπιστημίου, εις βάρος ου
σιαστικά της αποτελεσματικότητάς του, 
που επιχειρήθηκε το  1982, βρίσκεται στη  
βάση αυτής τη ς  κρίσης. Α υ το ί που το ν  
επιχείρησαν δεν έκαναν έκ το τε  σχεδόν 
τίποτα για να αμβλυνθούν οι συνέπειές 
του. Ολοι οι άλλοι που εμπλέκονται άμε
σα ή έμμεσα με τα  σχετικά προβλήματα 
είτε δεν προσπαθούν, γιατί το  θεωρούν 
ανώφελο, είτε αποτελούν τις χαρακτηρι
στικές εξα ιρέσεις, που αποφασίζουν να 
καταγράψουν την αγωνία τους και τις προ
τάσεις τους σε  βιβλία, σ ε  εισηγήσεις και 
σε άρθρα σ το ν  ημερήσιο και περιοδικό 
Τύπο. Μ έσα σ ’ αυτά τα  κείμενα, τα  πιο 
πολλά συναδέλφ ω ν πανεπιστημιακών, 
υπάρχει διάχυτη η αγωνία για το  πανεπι
στήμιο και το  μέλλον του.

Παλαιότερα και πρόσφατα πολλοί πα
νεπιστημιακοί δημοσιοποίησαν σ τον  ημε
ρήσιο Τύπο προτάσεις για αλλαγές, μερι
κές από τις οποίες θα μπορούσαν να συμ
βάλουν ουσιαστικά σε  κάποιες αναγκαίες 
διορθώσεις. Το  σύνολό τους όμως είναι 
ανεπαρκές προκειμένου να χρησιμοποιη
θεί ως υπόβαθρο για το  ξεπέρασμα της κρί
σης. Και αυτό γιατί ελάχιστα αγγίζουν τα 
θεμελιώδη προβλήματα του σημερινού πα
νεπιστημίου, που είναι σε γενικές γραμμές 
η παντελής έλλειψη σύγχρονου οράματος, 
η αναποτελεσματικότητά του συνολικά και 
η μη σύγκλισή του προς τα  σχεδιαζόμενα 
σ τον  ευρωπαϊκό χώρο της ανώτατης εκ
παίδευσης. Οι όποιες προτάσεις επικε
ντρώνοντα ι σ τη  δεύτερη προβληματική 
περιοχή. Οι άλλες περιοχές φαίνεται σαν 
σκόπιμα να απωθούνται προς το  περιθώ
ριο της προσπάθειας. Το αξιοσημείωτο εί
ναι ότι, και αν κανείς το  παραβλέψει αυτό 
και αν υποθέσει ότι οι προτάσεις υλοποι
ούνται σ το  σύνολό τους, όπως περιγρά- 
φονται, δύσκολα θα διακρίνει ότι θα υπάρ
ξει ουσιαστική βελτίωση  τη ς αποτελε- 
σματικότητας του πανεπιστημίου. Και ας 
δούμε γιατί:

-  Πρώτον, θα συνεχίσει να υπάρχει ή όχι 
η διοικητική και ακαδημαϊκή δομή που δη-

μιουργήθηκε με το ν  νόμο-πλαίσιο 1268 
του ’82; Με τον  νόμο αυτόν, π.χ., τα  οργα
νωτικά επίπεδα που δημιουργήθηκαν εί
ναι το  Εργαστήριο ή Κλινική, ο Τομέας, το  
Τμήμα, η Σχολή, η Πρυτανεία - Σύγκλητος 
σε  αντικατάσταση τω ν  τρ ιώ ν που προϋ- 
πήρχαν: Εδρα, Σχολή, Πρυτανεία - Σύ
γκλητος. Σ το παλαιό σχήμα η διοίκηση στη 
Σχολή και στη  Σύγκλητο ήταν συλλογική, 
στην Εδρα ήταν ατομική. Σ το  νέο σχήμα η 
διοίκηση στα  τέσσερα  επίπεδα είναι συλ
λογική και σ το  ένα ατομική. Δηλαδή, τα  
δύο με συλλογική διοίκηση που υπήρχαν 
έγιναν με τον  νόμο-πλαίσιο τέσσερα. Ταυ
τόχρονα  τα  νέα συλλογικά όργανα είναι 
πολυπληθέστερα από τα παλαιό. Και το  πιο 
σημαντικό είναι ότι τα  ίδια φυσικά πρό
σωπα συμμετέχουν σε  δύο ή και σ ε  τρία 
συλλογικά όργανα. Αυτό συνεπάγεται αδυ
ναμία για τακτικές συνεδριάσεις τω ν  ορ 
γάνων, καθυστερήσεις στη  λήψη αποφά
σεω ν και μειωμένη αποτελεσματικότητα.

Το λάθος που έγινε σ τη  συγκεκριμένη 
περίπτωση είναι ότι αγνοήθηκε η βασική 
αρχή της οργανωτικής που λέει ότι όσο  αυ
ξάνονται τα  επίπεδα διοίκησης τόσο  πρέ
πει να μετακινείται η οργάνωση σε μορφές 
ολιγομελέστερης διοίκησης και αντίστρο
φα. Οταν λοιπόν αυτό έγινε αντιληπτό, επι
νοήθηκε από τους αρχιτέκτονες του  νό- 
μου-πλαισίου το  οργανωτικό by pass με τη 
διατήρηση του  επιπέδου οργάνωσης της 
σχολής αλλά χωρίς ουσιαστικές αρμοδιό
τη τες. Σ τη  συνέχεια, το  οργανωτικό πα
ράδοξο  διευρύνθηκε με τη  σύσταση  μο- 
νοτμηματικών σχολών, που σημαίνει ότι 
δημιουργήθηκαν σχολές χωρίς να κάνουν 
τίποτα αφού η καθεμιά τους έχει ένα τμή
μα. Προκύπτει λοιπόν ω ς  αυτονόητο ότι 
οποιαδήποτε νέα προσπάθεια σχεδιασμού 
μιας νέας ακαδημαϊκής και διοικητικής δο
μής σ το  πανεπιστήμιο θα πρέπει να μειώ
σει τα  επίπεδα οργάνωσης και παράλληλα 
τα  μέλη τω ν  συλλογικών οργάνων για να 
εξαλείψει τις δυσλειτουργίες που οφείλο
νται σ τη ν  υπάρχουσα ακαδημαϊκή συ 
γκρότηση.

-  Δεύτερον, θα συνεχίσει να υπάρχει ή 
όχι η μονοσήμαντη αντιστοιχία τμήματος 
- πτυχίου; Σ τον Ν. 1268, σ το  άρθρο 6, παρ. 
2, ορίζεται: «Τ ο  πρόγραμμα σπουδών του 
τμήματος οδηγεί σ ε  ένα ενιαίο πτυχίο». 
Ετσι έχουμε οδηγηθεί σ το  ότι σε ένα πα
νεπιστήμιο υπάρχουν ή επιδιώκεται να δη- 
μιουργηθούν π.χ. Τμήμα Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Οργά
νωσης και Διοίκησης Τ  συριστικών Επιχει
ρήσεων ή Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκη
σης Αθλητικών Επιχειρήσεων. Υπάρχουν 
πολλά παρόμοια παραδείγματα, αν και σε 
ορ ισμένες περιπ τώσεις όχι τό σ ο  ευδιά
κριτα.

Εύλογα καθένα από αυτά τα τμήματα έχει

ή επιδιώκει να αποκτήσει πλήρη στελέχω- 
ση σε μέλη ΔΕΠ και όλες τις αναγκαίες υπο
δομές για να λειτουργήσει. Ετσι υπάρχουν 
αρκετά μέλη ΔΕΠ του ίδιου πανεπιστημί
ου που διδάσκουν το  ίδιο μάθημα στις ίδιες 
ή διπλανές αίθουσες αλλά σε διαφορετικά 
τμήματα. Τα μαθήματα όμως σ το  παρα
πάνω παράδειγμά μας είναι 70%-80% ίδια 
και σ τα  τρία τμήματα. Σε αυτού του τύπου 
τα προβλήματα η λύση είναι προφανής. Τα 
τμήματα πρέπει να μπορούν να απονέμουν 
π ερ ισσότερα  του  ενός πτυχία. Το  κάνει 
ακόμη και το  νέο  Πανεπιστήμιο της Κύ
πρου, το  οποίο με 13 τμήματα που διαθέ
τει χορηγεί 22 πτυχία.

-  Τρίτον, θα συνεχίσει να υπάρχει ή όχι 
η έλλειψη σύγχρονου ολοκληρωμένου 
πληροφοριακού συστήματος σ το  πανεπι
στήμιο; Το  ΑΠΘ  επί πολλά χρόνια προ
σπάθησε να πείσει για την ανάγκη ανά
πτυξης ενός ολοκληρωμένου πληροφο
ριακού συστήματος σ το  οποίο να είναι δια
θέσιμα online: η σχετική νομοθεσία, οι 
κανονιστικές πράξεις, όλες οι λειτουργι
κές διαδικασίες του με τα  έντυπά τους, οι 
αποφάσεις τω ν  οργάνων διοίκησής του, 
τα  οικονομικά μεγέθη του, οι υποδομές 
του, το  ανθρώπινο δυναμικό του κτλ. Είναι 
γνωστό  ότι τα  αντίστοιχα συστήματα με τα 
κατάλληλα εγχειρίδια λειτουργιών 
(operations manual) του  Χάρβαρντ, του 
ΜΓΓ και άλλων καλών πανεπιστημίων είναι 
αναγνώσιμα ακόμη και σ το  Διαδίκτυο. Για 
όσο  καιρό δεν αυτοματοποιούνται οι λει
τουργίες του  πανεπιστημίου η αυτογνω
σία του θα είναι ελλιπής και η διοίκησή του 
αναποτελεσματική.

Τα παραπάνω, που δειγματοληπτικά 
αναφέρονται, εύκολα οδηγούν σ το  συ 
μπέρασμα ότι οι δ ιορθώσεις αυτών και 
όσω ν άλλων έχουν υποδειχθεί κατά και
ρούς μπορεί να είναι χρήσιμες αλλά με κα- 
νέναν τρόπο δεν πρέπει να δημιουργούν 
την εντύπωση ότι λύνονται με αυτές τα θε
μελιώδη προβλήματα του σημερινού πα
νεπιστημίου, που επαναλαμβάνεται ότι εί
ναι η έλλειψη σύγχρονου οράματος, η ανα
ποτελεσματικότητά του  και η μη σύγκλι
σή  του  προς το ν  ευρωπαϊκό χώρο 
εκπαίδευσης.

Τ ις τελευτα ίες ημέρες προβληματιζό
μαστε «από μηδενική βάση». Ο κ. Καρκα- 
γιάννης αιτιολόγησε πληρέστατα  στην 
«Καθημερινή» τής 18.1.2009 γιατί δεν μπο
ρούμε να πάμε σε  έναν διάλογο από μηδε
νική βάση. Ενας πρόσθετος λόγος είναι ότι 
η χώρα είναι συζευγμένη με την ευρωπαϊ
κή πραγματικότητα. Το να προσποιούμα
σ τε  ότι δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει η Ευ
ρώπη σ ε  σχέση με την εκπαίδευση είναι 
επιεικώς απαράδεκτο γιατί δεν εξυπηρε
τεί καθόλου τα  συμφέροντα της νεολαίας 
και της χώρας. Οταν οι φοιτητές μάθουν τι

δεν κάνουμε για αυτούς για να έχουν ισό
τιμη πρόσβαση σ τα  ευρωπαϊκά πανεπι
στήμια και σ την ευρωπαϊκή αγορά εργα
σίας θα κάνουν (δικαιολογημένα) καταλή
ψεις για αυτά που δεν κάναμε και όχι για 
αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε.

Ο διάλογος που επιχειρεί το  υπουργείο 
Παιδείας να αρχίσει θα είχε νόημα μόνο αν 
άρχιζε από μη μηδενική βάση με επεξερ
γασμένο θέμα τη  σύγκλιση του ελληνικού 
πανεπιστημίου προς τον  Ενιαίο Ευρωπαϊ
κό Χώρο Ανω τάτης (ΕΕΧΑ). Οσο πιο γρή
γορα υιοθετήσουμε όσα με σοφία έχουν 
σχεδιάσει και υλοποιούν οι ευρωπαϊκές χώ
ρες σε σχέση με τον ΕΕΧΑ τόσο  πιο γρή
γορα θα βγούμε από την κρίση. Ο χώρος 
δεν προσφέρεται για να επεκταθούμε σε 
τεχνικά θέματα της ευρωπαϊκής προσπά
θειας. Οποιος ενδιαφέρεται ας προστρέ- 
ξει στους σχετικούς δικτυακούς χώρους, 
όπου σε πολλές εκατοντάδες σελίδες ανα
λύονται τα πάντα με πληρότητα και σαφή
νεια. Ολόκληρο το  ευρωπαϊκό σύστημα 
αποτελείται από τρία πλήρη υποσυστήμα
τα: το  European Credit and Transfer 
System, το  European Network Quality 
Assurance και το  European Qualification 
Framework. Ισως όμως αξίζει να σημειω
θεί ότι όραμα τω ν  εμπνευστών είναι η Ευ
ρώπη να γίνει ξανά η κοιτίδα της γνώσης 
και μέθοδός τους η πλήρης αλλαγή της 
γνωστής μας εκπαιδευτικής φιλοσοφίας. 
Το πανεπιστήμιο όσον αφορά τις σπουδές 
γίνεται φοιτητοκεντρικό και ο στόχος εί
ναι το  μαθησιακό αποτέλεσμα και η από
κτηση δεξιοτήτων. Ολα αυτά έχει σχεδια- 
σθεί πώς αναπτύσσονται, πώς επιτυγχά
νονται και πώς μετρούνται.

Να σημειωθεί ότι από τη χώρα μας έχει 
υπογράφει η αποδοχή τω ν  όρων και τω ν 
προϋποθέσεων ένταξης σ το ν  ΕΕΧΑ από 
τη  19η Ιουνίου 1999. Παρ’ όλα αυτά, δεν 
έχουμε κάνει βήμα προς αυτή την κατεύ
θυνση, ενώ  πανεπιστήμια από χώρες όπως 
η Λιθουανία, η Πορτογαλία, η Πολωνία κτλ. 
έχουν ήδη ενταχθεί σ τον  ΕΕΧΑ, όπως μπο
ρεί κανείς εύκολα να διαπιστώσει προ- 
σφεύγοντας στη σχετική ιστοσελίδα (http: 
//ec. europa. eu/education/programmes 
/socrates/ects/index-en. html).

Α ν το  υπουργείο Παιδείας συγκροτήσει 
μια ομάδα εργασίας από νέους ανθρώπους 
οι οποίοι θα αρχίσουν να ενημερώνονται 
και να μεθοδεύουν τρόπους εφαρμογής 
στα  ελληνικά πανεπιστήμια τω ν  ευρωπαϊ
κών προτύπων, υπάρχει ελπίδα να μη συ- 
νεχίσουμε να μοιάζουμε με τους τυφλούς 
που ο καθένας τους ψηλαφούσε ένα μέ
ρος από το ν  ελέφαντα αλλά κανείς τους 
δεν μπορούσε να δημιουργήσει τη συνο
λική εικόνα του και κάθε μας διορθωτική 
επί μέρους κίνηση να μη γεμίζει «το ν  πίθον 
τω ν  Δαναΐδων». ·
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Το αίτημα xnc αμνηστίας
Κυριάκος Μαργαρίτης
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

α
τι ακολουθεί δεν είναι μια ολο- 
| κληρωμένη πρόταση για τη  δι- 
I δασκαλία της Ιστορίας παρά μια 
9 υποψία η οποία αρθρώνεται 
εντός της μεταμοντέρνας συνθήκης. Σ το  

ίδιο πλαίσιο τίθεται και το  (απατηλό) δίλημ
μα σχετικά με το  μάθημα της Ιστορίας. Κα
τά πόσο, δηλαδή, θα υποστηρίξουμε ή όχι 
το  μεταμοντέρνο. Εξηγούμαι.

Οι αρνητές του μεταμοντέρνου προκρί
νουν τη  δέσμευση σε μια φανταστική, μο
νομερή και μισαλλόδοξη (εθνική) ταυτότη
τα. Εγκλωβισμένοι σε παρωχημένα σενά
ρια, ζητούν την επίταση του ιδεολογικού-

πολιτικού καθορισμού της Ιστορίας και την 
παράταση της αξιοποίησής της ω ς μετα
φυσικού θεμελίου του επινοημένου έθνους- 
κράτους.

Οι υηοστηρικτές του επιδιώκουν την ασφυ
κτική μονομέρεια μιας πλουραλιστικής απο
σπασματικότητας, την ομηρεία σε μια κα
τακερματισμένη μη ταυτότητα για χάρη ενός 
ανιστορικού και πολιτικά ύποπτου ψευδοοι- 
κουμενισμού που εκφυλίζεται σ τον κοσμο
πολιτισμό τπς καταναλωτικής ουτοπίας.

Ω στε το  ψευδοδίλλημα καλεί να επιλέ- 
ξουμε ανάμεσα στπν ασφυξία ενός επινοη
μένου παρελθόντος και στην ασφυξία ενός

παρατεταμένου παρόντος.
Επιχειρώντας να αποφύγω τη  δίκοπη αιχ

μηρότατα μιας φανταστικής μνήμης και μιας 
κατασκευασμένης αμνησίας, υποψιάζομαι 
την αμνηστία. Μέσα από μια πολιτισμική  
Ιστορ ία τω ν  ιδεών, τω ν οικουμενικών πολι
τιστικών επιτευγμάτων και τω ν πανανθρώ
πινων αξιών. Μια τέτο ια  διδασκαλία της 
Ιστορίας, με σημείο αναφοράς το  πολιτι
σμικό και όχι το  πολιτικό, προσπελάζει τα 
παραδοσιακά «ιστορικά συμβάντα» ερμη
νευτικά και, κυρίως, συγχωρητικά. Αποδε
σμευμένη από την πολιτική χειραγώγησή 
της, η πολιτισμική Ιστορία λειτουργεί ως συ

ντελεστής συν-χώρησης  και ελευθερώνει 
τον κενό χώρο όπου είναι δυνατόν να συν- 
χωρέσουμε (όλοι) ω ς ταυτότητες πρωταρ
χικά ανθρώπινες και όχι στενά εθνικές ή κε
νά μεταμοντέρνες. Σε αυτό έγκειται η ριζο
σπαστική δυναμική μιας τέτοιας απολιτικής 
Ιστορίας, ενός τέτοιου, επιτέλους, απο- 
υπουργοποιημένου ΕΙολιτισμού.

Στην εκ νέου ανακάλυψη του αυθεντι
κού ανθρώπινου προσώπου. Στην εύρεση 
και διεύρυνση όχι τω ν  εθνικών συνόρων 
ή τω ν καταναλωτικών τόπων αλλά του ση
μείου συνάντησης και συγχώρεσης τω ν 
ανθρώπων.

ΠοΑιτισμος και Παιδεία
Θ.Π.Τάσιος
ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΤΟΥΕΜΠ

Μέχρι πριν απο λίγα χρόνια η 
βρετανική εγκυκλοπαίδεια δέν 
περιελάμβανε λήμμα

«culture». Υ π οθ έτω  διότι ο 
όρος έχει τέτοιο εύρος ώ σ τε  κινδυνεύει να 
είναι αόριστος: Διότι περιλαμβάνει καί τον  
υλικοτεχνικό καί το ν  πνευματικό τομέα, 
αλλα καί την παράδοση καί το  γίγνεσθαι. 
Για τις ανάγκες αυτού εδώ  του άρθρου πά
ντω ς θ’ ασχοληθούμε μόνον με τον  λεγό
μενο «πνευματικό» πολιτισμό, και θ’ ανα
γνωρίσομε οτι ο όρος καλύπτει πολύ πε
ρ ισσό τερες και θεμ ελιωδέστερες δρα 
στηρ ιότη τες απ’ ό,τι η ενασχόληση του  
συμπαθούς υπουργείου πολιτισμού μάς 
έχει συνηθίσει. Πρόκειται, πράγματι, για 
κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα πλήν εκεί
νων που εξασφαλίζουν την επιβίωσή μας 
-  εκτός δηλαδή απ’ τις κυρίως τεχνικοοι- 
κονομικές δραστηριότητές μας. Ο,τι συ
ντείνει στην Αυτοεπιβεβαίωση του Είναι, 
κι όχι ό,τι συντελεί στην Αυτοσυντηρησία. 
Ιδού λοιπόν ένας πρόχειρος κατάλογος 
δραστηρ ιοτή τω ν «πολιτισμ ικού» χαρα
κτήρα, όπως τις βιώνει το  Ατομο (Διότι απο 
’κεί ξεκινούν όλα -  κι όχι απο αφηρημένα 
κοινωνικά σύνολα, εν απουσία του  Α ν 
θρώπου.)

-  Επιστήμη: Η γνώση του Κόσμου είναι 
ανάγκη υπαρξιακή (πριν να γίνει ανάγκη 
επιβίωσης).

-  Δημιουργική εργασία: Η δουλειά με 
«γεμίζει», με κάνει να νιώθω τον εαυτό μου 
-  πέραν του οτι θα με θρέψει.

-  Αθλητισμός: Ασκώ  το  πνεύμα ή το  σώ 
μα χωρίς σκοπό συγκεκριμένον αλλα για 
την ευεξία που μου προσφέρει αυτή η 
άθληση (και για τη  χαρά της συντροφικό
τητας τω ν  συναθλητών μου).
. -Τ έχνη : Αισθητοποιώ το  βασανιστικό

μέσα χάος μου για να βρώ  έκφραση (να 
«θεασθώ  εαυτόν»), χάρη σε καλλιτεχνικές 
διεργασίες -  ενεργά ή παθητικά.

-  Διαπροσωπικές σχέσεις: Η πιο ριζική 
αυτοεπιβεβαίωση, όταν μετριέμαι στα  μά
τια του Αλλου, όταν μεταλαμβάνω τη  χα- 
ρά-του κι όταν συν-πάσχω. (Πέραν του γε
γονό τος οτι ενα τέτο ιο  Η θος γεννά «σ υ 
νοχήν», παράγει Αλληλεγγύην και σ τ ε 
ριώνει Κοινωνίαν.)

-  Δ ιασκέδαση: Μια σύμμεικτη απρο
γραμμάτιστη εμπειρία εύκολης μάθησης, 
συντροφικών συναισθημάτων, ξεκούρα
σης κ.ά.

-  Ρεμβασμός, Στοχασμός: Μια υποτι- 
μημένη (μεγάλης δε ανα 24-ωρο διάρκει
ας) κατάσταση, χαλαρής, συνειδητής ή 
υποσυνείδητης, διεργασίας και έμπνευ
σης.

-  Θρησκεύεσθαι: Η εναγώνια απόπειρα

υπέρβασης του ανθρώπινου αναβαθμού 
μέσω μιας Πίστης.

-  Παιδεία: Η ανάσα απ’ το  παρελθόν κι 
η εκπνοή σ ’ ενα μέλλον -  η ωρίμανση της 
νέας γενιάς με τη φροντίδα της παλιάς. Μια 
φροντίδα  για αυτοεπιβεβαίωση («Κ αλ
λιέργεια» δηλαδή αξιολογίας και ευαισθη
σίας) και φροντίδα για την αυτοσυντηρη
σία («Εκπαίδευση» δηλαδή, για την από
χτηση γνώσεων και δεξιοτήτων).

2. Δέν νομίζω οτι διαθέτομε μια συστη
ματική καταγραφή τω ν  ελληνικών επι
τευγμάτων σ ’ αυτούς τους ποικίλους το 
μείς του Πολιτισμού. Κι ούτε αντίστοιχες 
μελέτες τω ν  σχετικών εξελίξεων, εν χρό- 
νω  ή εν συγκρίσει με άλλες χώρες. Γι’ αυ
τό  κι ακούγονται οι πιό αντιφατικές «περι
γραφές» της ελληνικής πολιτισμικής πραγ
ματικότητας: Η ελληναράδικη άποψη οτι 
«συνεχίζομε να παράγομε πολιτισμό», αλ
λα κι η απαισιόδοξη εκδοχή «καράβλαχοι 
εμείναμε σε όλα». Θα υποστηρίξω οτι έχο
με δύο σπουδαία κίνητρα για ν ’ αποχτή- 
σομε αυτήν την περί Πολιτισμού αυτο
γνωσίαν. Π ρώτον, διότι χωρίς διάγνωση 
δέν βρίσκεις θεραπεία. Και, δεύτερον, διό
τι κάμποσες απ’ τις συνιστώσες του Πολι
τισμού έχουν έντονες συνέπειες στην Οι
κονομία: Χωρίς κοινωνική συνοχή κι αλ
ληλεγγύη, λ.χ., η παραγωγικότητα πάει κα- 
τα  διαβόλου -  κι άς τ ’ ακούνε όσοι 
οικονομολόγοι πιστεύουν σ τα  θαυμα
τουργά μηχανιστικά γιατροσόφια (ή όσοι 
πολιτικοί οραματίζονται εθνοσωτήρια πο
λιτικά συστήματα). Ενώ, εξ άλλου, χωρίς 
εκπαίδευση η Οικονομία οπισθοβατεί. Κι 
ύστερα, ποιά Τεχνολογία πάει σήμερα 
μπροστά χωρίς τη  στήρ ιξη  της βασικής 
Επιστήμης;

Λοιπόν, αυτή η αλληλόδραση ανάμεσα
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στον Πολιτισμό και την Οικονομία είναι άλ
λο ένα σπουδαίο κίνητρο για να δυναμώ
σουμε το  ενδιαφέρον μας (και τις εθνικές 
δαπάνες) προς τα  πολιτισμικά αγαθά.

3. Φαίνεται όμως οτι είναι τόσο  πολλές 
οι ελλείψεις (κι οι απίστευτα έμμονες κα
θυστερήσεις μας) ώ σ τε  να είναι ουσιασπ- 
κώς ανέφικτη η πρόταση ριζικών/ ολιστι
κών λύσεων -  ιδίως σε μια χώρα όπου η 
κοινωνική συνείδηση έχει πάει λίγο περί
πατο, αφήνοντας στη  θέση-της τα  παχιά 
(μαξιμαλιστικά πάντοτε) λόγια. Θα είχε λοι
πόν πρακτικότερο νόημα να ακουσθοϋν 
λίγες (ανεπαρκείς έσ τω ) αλλά πρακτικές 
προτάσεις, κατ’ αντιστοιχίαν προς μερικές 
απ’ τις πολιτισμικές συν ισ τώ σες που τις 
υπενθυμίσαμε στα  προηγούμενα.

Και πώς να μην αρχίσεις απ’ την Παιδεία. 
Εκεί, ιδού πρακτικές προτάσεις: Πρώτον, 
κόψτε λεφτά απο κάτι αδηφάγα «πανεπι
στήμια», και ρίξτε-τα στα  δημοτικά και στα 
νηπιαγωγεία. Εκεί γεννιούνται τα γερά στε- 
λέχπ που θα έχουν μπέσα, κι εκεί αποτρέ

πεται η δημιουργία μελλοντικών φασι- 
στοειδών που χτίζουν τις πόρτες τω ν  γρα
φ είω ν σε  Πρυτανείες. Δεύτερον, διπλα
σιάστε (τώρα ) τους μισθούς τω ν  διδασκό
ντω ν στην πρωτοβάθμια και τη  δευτερο
βάθμια, εκείνων μόνον οι οποίοι: Πρώτον, 
θα... επιτρέπουν σ του ς Επιθεωρητές να 
μπαίνουν στην τάξη-τους και, δεύτερον, 
θα δέχονται να μετεκπαιδεύονται ανα διε
τίαν (με εξετάσεις, έ;).

Η τρίτη  πρακτική πρόταση είναι: χρη
ματοδοτήστε (και με χορηγίες βέβαια) την 
έκδοση και έμμονη προβολή μεγάλου πλή
θους τηλεταινιών Ηθοπαιδείας (με παρα
δείγματα τίμιων εργαζομένων, αγωνιστών 
αφιερωμένων στη  δικαιοσύνη, περιστατι
κών ομαδικής αλληλεγγύης, βίου σπου
δαίων ιστορικών προσώπων) -  για ν ’ αντι
σταθμίσομε τους οχετούς ψυχικών ρύπων 
του τηλεοπτικού μερκαντιλισμού.

Α, και να μήν το  ξεχάσω: Συμφωνήστε 
με τη  Συνομοσπονδία Γονέων και Κηδε
μόνων οτι κάθε μέρα δύο γονείς θα κάνουν

βάρδια σε  κάθε Σχολείο. Να σου ηω εγώ  
πόσα καλόηαιδα θα πουλάνε τσαμπουκά 
ατιμωρητί, πόσα βαποράκια θα κυκλοφο
ρούνε, και πόσοι Δάσκαλοι θα κοιμούνται 
στην έδρα αδιάβαστοι. Πρόκειται για μέ
τρο  τεράστιας και άμεσης αποδοτικότη- 
τας. Μελετήστε-το, κύριοι Γενικοί Διευθυ
ντές του ΥΠΕΘ (για όνομα του Θεού, μήν 
περιμένετε απο υπουργούς και τηλεπικοι
νωνιακούς τις πρωτοβουλίες...).

Αν πάμε τώρα  και στην Τέχνη, ετούτο το  
ουσιώδες εν ανεπαρκεία, πρώτον, ξανα- 
φ έρτε πιλοτικώς σε κάμποσο σχολεία τη  
διδασκαλία τω ν  παλαιών καλλιτεχνικών 
μαθημάτων -  με ειδικό πλάνο και ειδική 
χρηματοδότηση -  διότι ούκ επ’ άρτω  κλπ., 
και μήν εκπλήσσεσθε όταν σας προκύ
πτουν βανδαλάκια. Και δεύτερον, ξανα- 
ζωντανέψ τε την ιδέα-σας να γίνει το  Θέα
τρο Τέχνης ένας άλλος άξονας εθνικού θε
άτρου...

Απ ’ αυτόν το ν  εμφανώς ατελή κατάλο
γο (τη  «λ ίσ τα » που λέν κι οι άγλωσσοι λι-

σ το τρόφ ο ι τω ν  καιρών -  οι ίδιοι που βα
φτίζουν το  κύριο άρθρο της εφημερίδας 
«editorial», τρομάρα μας) απουσιάζει μέ- 
γα πλήθος απο ποικίλες άλλες πρακτικές 
ιδέες. Είπαμε όμως οτι η απέραντη τω ν  
πραγμάτων περιπλοκή και η ενδημούσα 
λούφα μας δέν αφήνουν πολλά περιθώρια 
για μείζονος στόχου εθνικά σχέδια ανά
νηψης.

Με ηαρηγορεί όμως οτι όλα τα κόμματα 
θα έχουν συντάξει σχετικές εκτεταμένες 
Μελέτες, οι οποίες θα καλύπτουν καί αυ
τήν την ανάγκη. Οσο κι άν ακούγεται πα
ράξενη μια τέτοια  ελπίδα, ήρθε νομίζω ο 
καιρός να απαιτούμε απ’ όλα τα κόμματα 
να έχουν καταθέσει σ ε  δημόσιες Βιβλιο
θήκες όλους τους τόμους τω ν λεπτομερών 
μελετών και προτάσεών-τους για όλα τα 
μείζονα προβλήματα της χώρας. Απο τα 
πριν, και λεπτομερώς. Κι όχι με αποσπα
σματικές οπορτουνίστικες κραυγές κατα 
περίσταση. Ωριμάσαμε...

Η απουσία του ποήεοδόμου - χωροτάκτου
■ ■  μ ·  αρθρογραφία για τη «Δική μου 

πόλη» («Βήμα Ιδ εώ ν ») μου 
προκαλεί δύο εκπλήξεις. Η 

Β Β  Μ  πρώτη ευχάριστη, η δεύτερη 
προβληματική. Η ευχάριστη αναφέρεται 
στην παντελή απουσία του «παρεκτάμα- 
τος» -  Μηχανικός, από την ιδιότητα 
του/της Αρχιτέκτονα. Η προβληματική 
αναφέρεται στην απουσία του «πολεοδό
μου - χωροτάκτου» από την πλειάδα τω ν 
εξαιρετικών αρθρογράφων. Λυπάμαι που 
η πλειονότητα τω ν  αρχιτεκτόνων εξακο
λουθεί να προσδοκά κύρος από το  «παρέ- 
κταμα». Λυπάμαι ακόμη περισσότερο από 
το ότι συντεχνιακές δυναμικές εξακολου
θούν να συγχέουν τον σχεδίασμά, έργο του 
αρχιτέκτονα, με την κατασκευή, έργο του 
μηχανικού. Ξέρω, είναι ουτοπικό να περι
μένω τακτοποίηση αυτής της σύγχυσης. 
«Είναι πολλά τα λεφτά».

Ι
Η προβληματική έκπληξη, η απουσία του 
πολεοδόμου - χωροτάκτου είναι χαρα
κτηριστική της ελληνικής αντίληψης τω ν 
πραγμάτων όταν το  θέμα είναι «Η  δική μου 
πόλη». Η χωροταξία και η πολεοδομία ω ς 

ανάγκη και απαίτηση είναι έργο εμπνευ
σμένης και φωτισμένης κρατικής εξουσίας 
και αυτό το  είδος είναι «ε ν  ανεπαρκεία» 
στον τόπο μας.

Και όμως αυτός ο τόπος έχει αναδείξει 
πολεοδόμους που διέηρεψαν «εις την ξέ- 
νην». Σε μια επίσκεψή μου στα  Σκόπια αιφ- 
νιδιάστηκα από την ενδιαφέρουσα πολε- 
οδομική συγκρότηση της νέας μετασει
σμικής πόλης. Φ αντά ζεστε την έκπληξή 
μου όταν μας είπαν ότι ο πολεοδόμος που 
τη σχέδιασε ήταν Ελληνας, ο Δοξιάδης. Δεν 
μπόρεσα να το  διασταυρώσω από ελληνι
κές πηγές, το έργο όμως του Τεχνικού Γ ρα
φείου Δοξιάδη, όπως και άλλων ελλήνων 
πολεοδόμων σ το  εξωτερικό, σε Ανατολή 
και Δύση, είναι γνω στό . Εδώ δεν μπόρε
σαν να στεριώσουν. Τι τα θέλετε; Πόλεις

οραματίζονται μόνο οι φω τισμ ένες ηγε
σίες, όχι οι οικοπεδούχοι και οι εργολάβοι.

«Είναι η μαγεία επιστροφής σ το  φυσι
κό...» σημειώνει η κυρία Ρένα Σακελλαρί- 
δου σ το  άρθρο της «Μ υστικός Κήπος». 
«Τ ο  πάρκο επομένως... έχει φτιαχτεί με συ
ναίσθημα και συναίσθηση» σημειώνει πιο 
πάνω. Και η αρχιτεκτονική και η κηποποι- 
ία τω ν Βυζαντινών, η κηποτεχνική τω ν καθ’ 
ημάς είναι τέχνη καλή. Και όπως κάθε καλ
λιτεχνία, προϋποθέτει αίσθηση του ωραί
ου αλλά και ανάγκη του ωραίου. Πολύ φ ο 
βάμαι πως όσον αφορά τη ν κηποτεχνία 
τουλάχιστον δεν συναντάται συχνά ούτε η 
α ίσθηση ούτε η ανάγκη του  ωραίου. 
Απλώς, «επειδή  συνηθίζετα ι...». Παρα
δείγματα από τη «δική μου πόλη»:

1. Σ το  Παγκράτι, Υ  μηττού και Ευτυχίδου, 
υπάρχει ένα παρτέρι ωοειδές, περίπου 20 
μ. /ΙΟ μ. Εχει ένα ωραίο σιντριβάνι με πε- 
ριχείλωμα κρίνων, χλοοτάπητα, δύο-τρία 
δέντρα και έξι κολόνες, μερικά κολονάκια, 
ένα-δύο κιβώτια του OTE, δύο τεράστιες 
πινακίδες και, φυσικά, αναρωτιέσαι, πού 
είναι η ευαισθησία και το  αίσθημα τω ν «κη
δεμόνων»;

2. Σ το  τρ ίγωνο Β. Σοφίας - Β. Κωνστα
ντίνου - Ριζάρη υπάρχει μια αλάνα με εγκα- 
ταλελειμμένες εγκαταστάσεις πάρκου νε
ρού εκτός λειτουργίας. Κεκλιμένες επιφά
νειες, κρήνες, «αναβαθμιδωμένες» κοίτες 
ροών και κάποιους θάμνους και δέντρα. 
Κάποιοι πεζόδρομοι, κυβοστρωμένοι ή χω
ματόδρομοι, το  διατρέχουν. Ποια είναι η

αισθητική και η λειτουργική του αξία; Ποι
ος είναι ο «κηδεμόνας» του;

3. Το Συμβούλιο της Επικράτειας, αντί 
να ασχοληθεί με το  απαράδεκτο για τη δη
μοκρατία άρθρο 110, παρ. 1, του Συντάγ
ματος, αποφαίνεται ότι τα πάρκα της «δ ι
κής μου πόλης» είναι δάση και απαγορεύ
εται σε αυτά κάθε επέμβαση!

4. Ελάχιστες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες 
έχουν το  προνόμιο να περιβάλλονται από 
προσβάσιμους ορεινούς όγκους σε τόση 
μικρή απόσταση από το  κέντρο τους. Και 
όμως, ο Υμηττός, για να περιοριστώ σε αυ
τόν, με τόσα  χιλιόμετρα ομαλών χωματό
δρομων πλάτους 6-8 μέτρων, κρατιέται 
έ ξω  από τη  ζω ή  της πόλης. Ελάχιστοι είναι 
εκείνοι που τον χαίρονται. Από πολλά χρό
νια πριν ονειρεύομαι κάποια περίπτερα σε 
κατάλληλες θέσεις, με σταθμούς ορεινών 
ποδηλάτων και στάβλους με άλογα περι
πάτου για μικρούς και μεγάλους και κάποια 
περίπτερα-σταθμούς με ωραία θέα για ξε 
κούραση και ρεμβασμό.

Και έχουν μερικοί την απαίτηση... μη- 
τροπολιτικού πάρκου σ το  Ελληνικό με τε 
ράστια έξοδα συντήρησης όταν δεν επαρ
κούμε για την αξιοπρεπή συντήρηση του 
Εθνικού Κήπου!

Πολύ ενδιαφέρουσα και η πρόταση του 
κ. Θωμά Δοξιάδη. Λέγεται ότι ο πατέρας 
του Οθωνα, ο Λουδοβίκος της Βαυαρίας, 
είχε προτείνει φυτεύσεις πλατάνων στα ρέ
ματα και στους δρόμους της Αθήνας. Αντι- 
θέτως, η Αθήνα κατακλύστηκε από μου
ριές που κάθε χρόνο κλαδεύονται αυστη
ρά. Και εδώ  όμως υπάρχει η κακοτεχνία. 
Τα απαράδεκτα πλατάνια της πλατείας Συ
ντάγματος, ηλικίας 40 ετών, σε σύγκριση 
με τα πλατάνια της Διονυσίου Αρεοπαγί
του, φυτεμένα μόλις πριν από πέντε χρό
νια, αποτελούν και αυτά απόδειξη έλλει
ψης «ευαίσθητου θυμικού».

Π α ν . Χ ρ. Κ α ρ α γ ε ώ ρ γ ο ε
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ΤΕΧΝΗ

Εικαστική αντιπυρική προστασία
Μικρό αφιέρωμα στην καμένη Ολυμπία

Φ έρνω  σ το ν  νου το  καμένο 
δάσος. Η φωτιά περπάτησε 
σ το ν  αρχαιολογικό χώρο, 
χάιδεψε το  Μ ουσείο, ένα 
σεληνιακό τοπίο μπήκε βί
αια στη  θέση της αιωνόβιας 

πρασινάδας. Μέσα σ το  Μουσείο της Ολυ
μπίας ο πήλινος Δίας έχει αρπάξει το ν  Γα- 
νυμήδη και φεύγει για τον  Ολυμπο με το  
ταξιδιωτικό του ραβδί και τον  κόκορα στα 
χέρια -  αυτό το  ερωτικό δώρο-σύμβολο 
ενός στεριωμένου σπιτιού.

Μόνο που τίποτα δεν έχει στεριώσει πια 
εδώ, οι θεοί φεύγουν κυνηγημένοι απ’ τη 
φωτιά, διωγμένοι από την ανθρώπινη ύβρι. 

Ολυμπία, Αύγουστος 2007.
Ενα εργαστήριο εικαστικών τεχνών ανα

ζητά ταυτότητα.
Θέμα άσκησης: «Ημερολόγια της φ ω 

τιάς».
Τι μας αφορά; τι μας ανήκει; τι μας λεί

πει; τι χρειαζόμαστε; τι θέλουμε να πού
με; πώς το  λέμε; τι διδασκόμαστε;

Γράφει ο Δημόκριτος: «Η  φύσις και η δι
δαχή παραηλήσιόν εσ τε  και γαρ η διδαχή 
μεταρυσμοί τον άνθρωπον, μεταρυσμού- 
σα δε φυσιοηοιεί».

Η φύση του ανθρώπου και η διδασακλία 
είναι ισοδύναμες, γιατί η διδασκαλία ανα
δομεί τη  φύση και με την αναδόμηση δη
μιουργεί καινούργια φύση.

Νέοι καλλιτέχνες-σπουδαστές συνδια
λέγονται εικαστικά με τα  «κ α υ τά » προ
βλήματα της κοινωνίας και της καλλιτε
χνικής γλώσσας και παίρνουν επάνω τους 
την ευθύνη της διδαχής τους.

Τι εμπειρίες ζωής «φυσιοηοιεί» όμως η 
νέα τέχνη;

Μετά τις πυρκαγιές στην Αρχαία Ολυ
μπία -  αυτόν τον τραγικό συμβολισμό της 
καταστροφής του πολιτισμού -  αλλά και 
τις ευρύτερες περιβαλλοντικές κατα
στροφές και τα εγκλήματα ω ς και σήμερα 
σ ’ όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, είναι διάχυ
τη  η αίσθηση ότι βρισκόμαστε σ το  χαμη
λότερο σημείο, ότι κατορθώσαμε τελικά 
να πραγματοποιήσουμε το  αδιανόητο.

Τ ο πολιτικό προσωπικό τω ν  κομμάτων 
εξουσίας δούλεψε συστηματικά από τη  
μεταπολίτευση ω ς σήμερα στη ν κατεύ
θυνση της διάλυσης της κοινωνικής συ 
νοχής. Ευθύνες στους πολίτες, πολύ βα
ριές ευθύνες όμως, κυρίως, στους πολιτι
κούς διαχειριστές του φυσικού και πνευ
ματικού πλούτου τη ς χώρας. Χωρίς 
κτηματολόγια, δασολογία , χάρτες και 
πλαίσια καλλιεργήθηκε και έγινε δυνατή 
η καταστροφική αυθαιρεσία και η εγκλη
ματική «χαλάρωση» που οδήγησαν σ ’ αυ
τή την προβλέψιμη ύβρι. Οι πολίτες έχουν 
χάσει και τα  τελευταία αυτόματα αντανα
κλαστικά του ορθού λόγου και οι υπόλο
γοι μιλούν υποκριτικά για συλλογικές ευ
θύνες μιας κοινωνίας χωρίς πρόσωπο,

μοιράζοντας έτσι το  ίδιο μέρισμα ευθύνης 
στα  θύματα και στους πολιτικούς τους εκ
προσώπους.

Η εξουσία επικαλείται την ενότη τα  με 
κάθε θυσία, κάνοντας έκκληση για αυτα
πάρνηση τω ν  άλλων, έκκληση για πνεύμα 
θυσίας τω ν  θυσιασμένων απ’ αυτήν.

Οπως έγραψε και ο ποιητής Μ. Γκανάς:
«Φ έρτε τους άρχοντες να ευθυμήσου

με λιγάκι· να θυμηθούμε τις ευθύνες μας». 
Ο πολιτισμός όμως έχει ξεμείνει κι αυτός 
χωρίς κτηματολόγια και δασολογία και η 
νεαρή τέχνη θυμάται τις ευθύνες της και 
αναζητά τους δικούς τη ς δασικούς χάρ
τες, μεταφέροντας την ανάγκη μιας νέας 
συλλογικής συνείδησης και γεννώντας νέ
ους καλλιτεχνικούς και κοινωνικούς σ το 
χασμούς αναφορικά με την πολιτική για 
τη  φύση και τη  φύση της πολιτικής.

Ενώ λοιπόν δεν μπορεί να διδαχτεί το  τι 
είναι τέχνη, διδάσκεται το  τι δεν είναι, τι 
είναι αυτό που την ακυρώνει, από τι κιν
δυνεύει, τι την απειλεί.

πού πήγαν οι σκίνοι, οι μυλόκεδροι, τα πεύκα 
πού πήγαν τα έλατα, οι κέδροι, οι καστανιές 
πού πήγαν η φτέρη, η πανίδα, το φιλότιμο 
πού κρύβονται οι αρμόδιοι και ο υπουργός 
ποιος έθαψε τα ζώα, τα ζωάκια, τις ζωές 
ποιος άνεμος φυσά το καμένο τοπίο 
Ντίνος Σιώτης - «Ποιήματα πυρκαγιάς»

Για τη  νεαρή τέχνη ο άνεμος που φυσά 
το  καμένο αυτό τοπίο δεν μπορεί παρά να 
είναι ένας άνεμος στοχαστικής περισυλ
λογής, αλλά και επίπονης προσπάθειας 
και αγώνα, να γνωρίσει καλύτερα τον  κό
σμο γύρω της και τα  εργαλεία της δουλει
άς της. Σ τις σημερινές συνθήκες προ
γραμματισμένου διανοητικού ευνουχι
σμού και βομβαρδισμού με πνευματικά 
απορρίμματα θα ’ταν καλό η αγωνία της 
να ’ναι η αγωνία ενός αγωνιστή και όχι ενός 
αναχωρητή. Και η αγωνία ενός καλλιτέχνη 
συνυπεύθυνου συνοδοιπόρου και συναυ- 
τουργού είναι να αναζητά τη  σταθερή συ
νάφεια του  καλλιτεχνικού έργου με το ν  
ζω ντανό  κόσμο γύρω του  και την ηθική, 
κοινωνική και πολιτική του  έκφραση.

Η τέχνη φύσει ετοιμοπόλεμη, έτσι κι αλ
λιώς πολιτική είτε με τις άμεσες κοινωνι
κές αναφ ορές τη ς είτε με τους α να τρε
πτικούς κώδικές της, αμφισβητεί και υπο
σκάπτει τις κοινότοπες, συμβατικές αλή
θειες του κόσμου.

Και πολιτική είναι ακόμη όταν επιλέγει 
τη  δήθεν α πολιτική στάση , όπου μέσα 
από την εύπεπτη «ουδετερότητά» της στη
ρίζει πολύ συγκεκριμένες επιλογές ζωής, 
που μόνο απολιτικές δεν  είναι. Η τέχνη 
μπορεί να εκφράσει καινούργιους τρόπους 
του  βλέπειν, αλλά μπορεί να στήσει και 
πνευματικά οδοφράγματα απέναντι σ το  
ευτελές, σ το  χυδαίο και σ το  ψευδο-ανέ-

μελο που μας πολιορκεί. Ολα γύρω συσ
σωρεύονται βιαστικά σαν προϊόντα προς 
κατανάλωση και ο σημερινός άνθρωπος 
έχει χάσει πια τη  διαθεσιμότητα, αλλά και 
την ικανότητα να τα  επιλέξει, να τα ιεραρ
χήσει ή ακόμη να τα κρίνει.

Στη θολούρα μιας μετα μοντέρνας τη 
λεοπτικής συνθήκης, όλα μοιάζουν να ισο- 
τιμούνται με όλα, κάθε τι διεκδικεί τον  ζω 
τικό του  χώρο και τελικά ο καταιγισμός 
μιας υπερπροσφοράς εξομοιώνει άκριτα 
και ανεξέλεγκτα τα  πάντα. Στη σύγχρονη 
κοινωνία οι θολές αρχές και η ανυπαρξία 
κανόνων, η μεθοδευμένη ή αυτοσχέδια 
αδιαφάνεια εξυπηρετούν σφόδρα  όλους

αυτούς που κεφαλαιοποιούν και εμπο
ρεύονται αυτή τη  σύγχυση. Η «ποιότητα», 
που γι’ αυτήν ρωτούσε ο καβαφικός ήρω- 
ας, δεν είναι σήμερα ένα ποιητικό πρό
σχημα, αλλά ένα βασικό αίτημα εκσυγ
χρονισμού και εξορθολογισμού.

Στα πνευματικά - καλλιτεχνικά ζητήμα
τα η συχνή έλλειψη εμπειρίας και ουσια
στικής γνώσης, οι χρόνια συντηρημένες 
μαύρες τρύπες της ημιμάθειας, τα  σύν
δρομα μιας κωμικο τραγικής ξενομανίας, 
αλλά και η μωροφιλόδοξη έπαρση σε συν
δυασμό με τα  ανεξέλεγκτα ιδιωτικά συμ
φέροντα, έφτιαξαν έναν ασφυκτικό κλοιό 
μονοπωλιακού τύπου χειραγώγησης. Σή-



μέρα η αισθητική κενότητα και κοκεταρία 
πουλιέται σε καλή τιμή, το  τίποτα βαφτί
ζεται εύκολα καινοτομία και ο αυτιστικός 
ναρκισσισμός θέμα ευρύτερου ενδιαφέ
ροντος.

Αυτή η θλιβερή μείξη αλαζονείας και πε
ριφρόνησης του  μέτρου, η ανιστόρητη  
ελευθεριότητα μιας δήθεν σύγχρονης στά
σης ζωής, που άκριτα ισοπεδώνει και επι
πόλαια αγνοεί την ιστορία και τα  σημάδια 
της, είναι η απογοητευτική κατάληξη μιας 
κοινωνικής - αισθητικής διαπαιδαγώγη
σης μακράς προϊστορίας. Είναι ένας πο
λιτικός και πολιτιστικός πολιτισμός που 
ευτελίζει το  παρόν και κατανοεί το  πα

ρελθόν μέσα από το  βάρβαρο βλέμμα του 
εθνικισμού και της προγονοπληξίας.

Η σύγχρονη αυτή ύβρις είναι έκφραση 
ενός κόσμου που διαχρονικά γαλουχήθη- 
κε με αξίες το ν  ατομισμό, την ιδιοτέλεια, 
τον ανορθολογισμό. Με τα συλλογικά ορά
ματα ω ς πρόσχημα για ιδιωτικά οφέλη και 
την κοινωνική αλληλεγγύη σ τα  αζήτητα. 
Μια κοινωνία άνευ ορίων, άνευ όρων. Ο 
καλλιτεχνικός νόσ τος της νεαρής τέχνης 
είναι λοιπόν διαποτισμένος από την ανά
γκη αναζήτησης του ανθρώπινου μέτρου, 
ένα αίτημα πέρα από κάθε σημαία ευκαι
ρίας, που το  πρόταγμά του είναι βασικός 
όρος επιβίωσης.

Σ ’ έναν μη κατοικήσιμο τόπο η νεαρή 
τέχνη  ανα ζη τά  το ν  τόπ ο  τη ς κατοικίας 
της. Και εκεί θα συνομιλήσει με τις ψηλές 
κορυφές του ιδιαίτερου πολιτισμού της, 
γιατί έ τσ ι θα μπορέσει να μιλήσει μια 
γλώ σσα  οικουμενική. Και ίσω ς εκεί θα 
’πρεπε να αναζητηθούν κάποια βαθύτε
ρα χαρακτηριστικά του  πνευματικού μας 
πολιτισμού, να εκφραστεί ένας πνευμα
τικός τόπος, η πραγματική και η φαντα- 
σιακή Ολυμπία.

Και μέσα από την Ολυμπία η Ελλάδα κα- 
τανοείτα ι εδώ  ω ς  μια σύνθετη  εμπειρία, 
ω ς  αυθεντικό αίσθημα και ω ς  βιωμένη 
αντίφαση· ω ς  αιρετική πνευματική στάση 
αλλά και ω ς αυτοκαταστροφικό σύνδρο
μο- ω ς  τραύμα αλλά και ω ς πνευματικό 
βάλσαμο- ω ς τρυφερή ελαφράδα και ω ς 
σκοτεινός κλαυσίγελως.

Η νεαρή τέχνη διδάσκεται να αναζητά 
το  αληθινό σαν μια ανοιχτή διαδικασία αρ
γώ ν  αιφνιδιασμών, σαν ένα ξάφνιασμα 
τω ν  αισθήσεων που διεγείρει τον  νου. Σαν 
μια εσωτερική γνωριμία με τον έξω  κόσμο, 
μακριά από εθνοκαπηλίες, φοβικές συμ
βάσεις και κλειστά σύνορα. Τα χωρικά 
ύδατα και τα πάτρια εδάφη τό τε  μόνο γί
νοντα ι «π ά τρ ια », αν μπορέσουν να συ- 
μπεριλάβουν συνειδητά την εμπειρία του 
παγκόσμιου.

Περίπου 180 χρόνια πριν, ο Δ. Ζωγρά
φος και οι γιοι του, όταν έφτιαχναν κατ’ 
εντολή του  στρατηγού Μακρυγιάννη τις 
ζωγραφιές τους με θέματα από τους αγώ
νες του 1821, κουβαλάγανε το  βάρος και 
το  βάθος της διαχρονικής εικαστικής τους 
συνείδησης. Ο καλλιτεχνικός τους πυρή
νας γνώριζε πολύ καλά -  σ ε  μια νοητική 
αμφίδρομη προβολή -  ότι εξέφραζε το  ίδιο 
πράγμα που θα εξέφραζε 180 χρόνια μετά 
ένας σημερινός καλλιτέχνης, όπως για πα
ράδειγμα ο Γερμανός Ανσελμ Κίφερ.

Ο Δ. Ζωγράφος στις υπέροχες εικόνες 
του συνέδεσε τη  μεγάλη βυζαντινή παρά
δοση με τη  δύναμη του ελεύθερου λαϊκού 
βλέμματος, παρακάμπτοντας τις αναγεν
νησιακές συμβάσεις και αφηγούμενος την 
ιστορία  ω ς  πλαίσιο ενός  κατακερματι
σμένου αλλά και ενιαίου χώρου και χρό
νου, ω ς ένα μοντάζ συνειρμικής μνήμης.

Ο Κίφερ συνεχίζει τη  μεγάλη παράδοση 
του  γερμανικού εξπρεσιονισμού, υπο
σκάπτει όμως τη  μονοδιάστατη πλαστική 
αφήγηση, εισάγοντας το  στοιχείο του ανα- 
στοχασμού της ιστορίας μέσω της χειρο
νομίας και της γραφής.

Και στους δύο δημιουργούς -  μέσα από 
χρονικά άλματα -  λειτουργεί το  έργο τέ 
χνης ω ς πεδίο σύγκλισης διαφορετικών 
αντιλήψεων, έκφραση μη γραμμικού αφη
γηματικού χρόνου, μια κατακερματισμένη 
ιστορική αλλά και πλαστική αφήγηση, με 
καλλιτεχνική ανατρεπτική αυθαιρεσία, αλ
λά και βαθιά ριζωμένη συλλογική μνήμη.

Γ ιάννης Ψυχοπαίδης
ΚΑΘΗΓΗΤΗΙΑΣΚΤ, ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Στη μεγάλη περιπέτεια της έκφρασης ο 
Δ. Ζωγράφος με το ν  διαχρονικό μοντερ
νισμό της «ελληνικότητάς» του και ο Κί
φ ερ  με το ν  «γερμ ανισμ ό » του  της επε
ξεργασμένης μνήμης συναντώνται σε κοι
νούς εκφραστικούς τόπους, διαπερνώντας 
το ν  συμβατικό χρόνο που τους χωρίζει, 
καθώς και τη  φαινομενική τους «ξενότη- 
τα » · συνεχ ιστές κι οι δύο μιας αδιάσπα
στης γραμμής ανατροπών και ανασυνθέ
σεων, κάτι που τελικά είναι το  ουσιαστικό 
περιεχόμενο της μιας και πάντα διαφορε
τικής τέχνης.

Στους πάντα δύσκολους καιρούς είναι 
ζω τική ανάγκη -  μέσα στην πολυπλοκό- 
τη τά  της -  να διαφυλάξει η τέχνη ένα κα
θ εσ τώ ς  ετοιμότητας, πνευματικής αφύ
πνισης και κριτικού νου. Και μαζί την υγιή, 
εγωιστική πολυφωνία της καθώς και τον 
πλούτο της δ ιαφορετικότητάς της, σ το  
όνομα αυτού που θα ονόμαζε ο Γκόγια 
«γενικό καλό».

Σ ’ έναν κόσμο ρητορείας, που «όλοι μι
λούν χωρίς να κουράζονται ποτέ για να 
αποκρύψουν τα αισθήματά τους», η νεα
ρή τέχνη αναζητά την αλήθεια της γλώσ
σας της, την ηθική τής φόρμας της, το  λι
τό , το  πυκνό, το  ουσιώδες, αυτό που δια
τηρείται.

Και το  συλλαμβάνει με τη  «βαθιά ηδο
νή που το  ζώ ο  αρπάζει τη  λεία του » όπως 
λέει ο Τσαρούχης μιλώντας για τον  Μπου- 
ζίάνη και τη  ζωγραφ ική του. «Λ ηστεύω  
ιδέες» έλεγε κάποτε για να εξηγήσει τις 
εμπνεύσεις και τις ζωγραφ ικές του ο τ ό 
τε  επτάχρονος φίλος μου Χρήστος Τ., και 
χωρίς να το  συνειδητοποιεί ονόμαζε έτσι 
τό σο  καίρια και ουσιαστικά τη  βαθύτερη 
ουσία τη ς καλλιτεχνικής πράξης. Στην 
τέχνη τίποτε δεν χαρίζεται. Η νεαρή τ έ 
χνη δεν ζη τά  να αντιγράφει, να μιμείται, 
αλλά να «ληστεύ ει» τα  πράγματα και τις 
ιδέες γύρω της, να τα  ιδιοποιείται με μια 
συναλλαγή σ τα  όρια της αισθητικής νο 
μιμότητας, να τα  κάνει βίαια δικά της για 
να διεκδικήσει έναν δικό της νέο κόσμο. 
Σ ’ έναν ζω ν τα νό , ανήσυχο, κριτικό και 
αυτοκριτικό δ ιάλογο αφουγκράζετα ι, 
απαλλοτριώνει και επεξεργάζεται κοινές 
ιδέες και έργα, δουλεύοντας «π αράνο
μα» και υποσκάπτοντας ένα σύστημα που 
έχει για κύριους, σχεδόν αποκλειστικούς, 
νόμους του  τα κατά συνθήκη ψεύδη και 
τη  στυγνή  ιδεολογία του στενού συμφέ
ρ ο ν το ς  προς ίδιον όφ ελος. Το  «ε γ ώ  ή 
εσύ» μπορεί να γίνει «εγώ  κι εσύ» και μπο
ρεί έτσ ι η τέχνη να μη διασφαλίζει καμιά 
βεβαιότητα για το ν  εαυτό της, αλλά του 
λάχ ιστον μπορεί να γίνει π ερ ισσότερο  
χρήσιμη.

Για να κατορθώσει να προστατέψει έτσι 
το ν  εαυτό της και τους συνομιλητές της 
με μια αντιπυρική αισθητική ασπίδα απέ
ναντι σε κάθε λογής πυρκαγιές. ·
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Γ ιάννης Τούντας
ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Δαπάνες υγείας: κόστος ή επένδυση;
Ενας υγιής πληθυσμός χρειάζεται λιγότερη περίθαλψη

ι δαπάνες υγείας αυξάνονται 
δ ιεθνώς. Σ την Ευρωπαϊκή 
Ενωση κυμαίνονται κατά μέ
σο  όρο  σ το  9% του  ΑΕΠ, 
στη ν Ελλάδα έφ τασαν σ το  
10%, ενώ  στις ΗΠΑ ξεπέρα- 

σαν το  15%. Οι κυβερνήσεις και πολλοί ιθύ
νοντες από το ν  χώρο της υγείας αντιμε
τωπίζουν την αύξηση αυτή ω ς  μια αδικαι
ολόγητη, ανεξέλεγκτη και επιζήμια απει
λή, όχι μόνο για τη  β ιωσιμότητα  τω ν  
συστημάτων υγείας, αλλά και για την ίδια 
την οικονομία. Υπάρχει όμως και ο αντί
λογος.

Η αύξηση τω ν  δαπανών υγείας, ιδίως 
την τελευταία δεκαετία σ τις  αναπτυγμέ
νες χώρες, οφείλεται κατά κύριο λόγο στη 
γήρανση του  πληθυσμού και σ τη  συνα
κόλουθη αύξηση της ζήτησης, σ την επι
κράτηση  τω ν  χρόνιων νοσημ άτω ν που 
απαιτούν μακροχρόνιες θεραπείες, σ τη  
νέα ιατρική και φαρμακευτική τεχνολογία 
που είναι πιο ακριβή και στις αυξημένες 
απαιτήσεις και προσδοκ ίες  τω ν  πολιτών 
για π ερ ισ σ ό τερ η  και καλύτερη ιατρική 
φροντίδα. Αρα δεν είναι αδικαιολόγητη, 
γι’ αυτό και η αύξηση τω ν  δαπανών υγεί
ας θα συνεχιστεί όσο  συνεχίζουν να επι
κρατούν οι τάσεις αυτές. Πόσο θα αυξη
θούν δεν είναι κάτι το  δεδομένο, παρά την 
πρόβλεψη του  ΟΟΣΑ για διπλασιασμό 
τους ω ς το  2050.

Πρώτα απ’ όλα, αν και οι δαπάνες υγεί
ας αυξάνονται με την ηλικία, αυτό δεν ση
μαίνει ότι οι πιο γηρασμένοι πληθυσμοί θα 
είναι και πιο δαπανηροί. Σχετικές μελέτες 
έχουν διαπιστώσει ότι οι μεγάλες δαπάνες 
υγείας σχετίζονται με το  τελευταίο έ τος 
ζωής και όχι με την ηλικία. Σε όσο  δε μι
κρότερη ηλικία επέρχεται ο θάνατος τό 
σο  μεγαλύτερες είναι οι δαπάνες αυτές, 
γιατί καταβάλλονται περισσότερες και πιο 
εντατικές προσπάθειες περίθαλψης. Επι
πρόσθετα, υπάρχουν πρόσφατες ενδεί
ξεις πως οι ηλικιωμένοι στην εποχή μας εί
ναι πιο υγιείς απ’ ό,τι σ το  παρελθόν και 
βιώνουν λιγότερη νοσηρότη τα  εξαιτίας 
της υιοθέτησης ενός πιο υγιούς τρόπου 
ζω ής και της χρήσης προληπτικών υπη
ρεσιών. Αρκεί να τους παρέχεται αυτή η 
δυνατότητα. Κάτι που δυστυχώς δεν ισχύ
ει προς το  παρόν στη  χώρα μας. Εξάλλου, 
ένα άτομο που υπερβαίνει το ν  μέσο όρο 
του προσδόκιμου ζω ής έχει κατά κανόνα 
γερή κράση και καλή υγεία.

Σ τη  βάση αυτών τω ν  δ ιαπ ισ τώ σεω ν 
έχουν αναπτυχθεί δύο ενδιαφέρουσες θε
ωρίες: Η θεωρία της «συμπίεσης της νο
σηρότητας», η οποία υποστηρίζει ότι όσο 
ο πληθυσμός θα γίνεται γηρα ιότερος η 
έναρξη της νοσηρότητας θα καθυστερεί 
και θα πλήττει για μικρότερο διάστημα, 
•και η θεωρία της «δυναμικής ισορροπίας», 
σύμφωνα με την οποία, καθώς αυξάνεται

το  προσδόκιμο ζωής, τα χρόνια που δια- 
τελεί κανείς ά ρ ρ ω σ το ς  θα παραμένουν 
σταθερά.

Βέβαια, η επικράτηση τω ν  χρόνιων νο 
σημάτων, καθώς και το  γεγονός ότι τα  ηλι
κιωμένα άτομα χρήζουν μεγαλύτερης ηρο- 
νοιακής φροντίδας θα επιβαρύνουν τις δα
πάνες του  ευρύτερου τομέα της υγείας. 
Μόνο που, με βάση όσα προαναφέρθηκαν, 
η επιβάρυνση αυτή δεν είναι αναπόφευκτο 
να προσλάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Ακόμα και σ το  κρίσιμο θέμα της νέας 
και πιο ακριβής ιατρικής και φαρμακευτι
κής τεχνολογίας θα πρέπει να τονιστεί το  
γεγονός ότι η τεχνολογία  αυτή είναι και 
πιο αποτελεσματική. Χάρη σε αυτήν μει
ώθηκε η μέση διάρκεια νοσηλείας σ το  μι
σό  κατά την τελευταία εικοσαετία και χά
ρη σε αυτήν θεραπεύονται πιο γρήγορα 
πολλά νοσήματα. Αρκεί να αναλογιστού- 
με ότι, ενώ  προ εικο
σαετίας η ιατρική ευ- 
θυνόταν μόνο για το  
10%-15% της υγείας 
μας, σήμερα εκτιμά- 
ται ότι η συμβολή 
της στην αύξηση του 
προσδόκιμου ζω ή ς 
αγγίζει το  50%.

Α ν  ισχύουν όμως 
τα  παραπάνω, γιατί 
οι δαπάνες νοσοκο
μειακής και φαρμα
κευτικής περίθαλ
ψης συνεχίζουν να 
αυξάνονται με ταχείς 
ρυθμούς, ιδιαίτερα 
σ τη  χώρα μας;
Αηλούστατα γιατί γί
νεται μεγάλη σπατά
λη και αλόγιστη χρή
ση ακόμα και θερα
πευτικών υπηρεσιών 
και προϊόντων με μι
κρή ή μηδενική απο
τελεσματικότατα. Η 
υπερκατανάλωση 
σ τον  τομέα της υγεί
ας, η οποία προκα- 
λείται κυρίως από 
τους γιατρούς και τα ιδιωτικά συμφέρο
ντα, αλλά και από τις αυξημένες απαιτή
σεις και προσδοκίες τω ν  πολιτών, κυμαί
νεται διεθνώς σ το  30%-40% της συνολικής 
κατανάλωσης, ενώ  στη  χώρα μας για ορι
σμένες «προνομιούχες ομάδες ασφαλι
σμ ένω ν» ξεπερνά το  50%. Αλλά και αυτό 
το  πρόβλημα είναι αντιμετωπίσιμο και ήδη 
αντιμετωπίζεται εηιτυχώς σε  ορισμένες 
χώρες με την ανάπτυξη τη ς «τεκμηριω 
μένης ιατρικής» (evidence based 
medicine) η οποία αξιολογεί και προκρί
νει τις αποτελεσματικές και αποδοτικές 
αγωγές, καθώς και με τη  χρήση ηρωτο-

κόλλων και την εφαρμογή προγραμμάτων 
ποιοτικού ελέγχου, με τη  θέσπιση αυστη
ρών ρυθμίσεων και τη  λειτουργία μηχανι
σμών διαπραγμάτευσης και με τη  διαπαι
δαγώγηση τω ν  πολιτών για τη  σω σ τή  δια
χείριση τω ν  προσδοκιών τους και την ορ 
θολογική χρήση τω ν  υπηρεσιών υγείας.

Πρέπει όμως να αντιμετωπίζουμε τις δα
πάνες υγείας μόνο ω ς δυσβάστακτο κό
στος; Είναι γνω σ τό  ότι η υγεία ενός πλη
θυσμού επιδρά σημαντικά στην παραγω
γικότητα και την οικονομική ανάπτυξη. Οι 
οικονομολόγοι έχουν από καιρό αναγνω
ρίσει τη  σημασία του  σω στού  μείγματος 
φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου. Σε 
ό,τι αφορά όμως το  ανθρώπινο κεφάλαιο, 
παραδοσιακά εσ τιά ζουν τη ν προσοχή 
τους κυρίως στην εκπαίδευση και όχι στην 
υγεία. Η υγεία όμως είναι μια σημαντική 
συνιστώσα  του ανθρώπινου κεφαλαίου.

Η φ τωχή  υγεία παρε
μποδίζει την οικονομι
κή ανάπτυξη. Τα άτομα 
με κακή υγεία είναι λι
γό τερο  πιθανόν να 
δουλεύουν και ό ταν 
δουλεύουν, είναι λιγό
τερ ο  παραγωγικά. 
Επενδύουν λ ιγότερο  
στην εκπαίδευσή τους 
και αποταμιεύουν λιγό
τερ ο  για τη  σύνταξή  
τους, και έ τσ ι σ τηρ ί
ζουν λιγότερο την ευ
ρύτερη οικονομία. Η οι
κονομική θέση τω ν χω
ρών σήμερα εξαρτάται 
σημαντικά από το ν  
βαθμό σ τον  οποίο εξα 
σφάλισαν καλύτερη 
υγεία στη  διάρκεια της 
ιστορίας τους.

Στις αναπτυγμένες 
χώρες έχει διαπιστωθεί 
πως η μείωση της θνη
σιμότητας στη διάρκεια 
του  20ού αιώνα ευθυ- 
νόταν για το  30% της αύ
ξησης του  εισοδήμα
τος. Πιο συγκεκριμένα, 

για τη  Δυτική Ευρώπη έχει εκτιμηθεί ότι το  
29%-38% της αύξησης του  ΑΕΠ μεταξύ 
1970 και 2003 μπορεί να αποδοθεί στην αύ
ξηση του προσδόκιμου ζωής. Σ το  δε Ηνω
μένο Βασίλειο το  50% της οικονομικής ανά
πτυξης από το  1780 ω ς το  1980 αποδίδεται 
σ τη  βελτίωση της υγείας και της διατρο
φής. Οι δαπάνες λοιπόν που αφορούν τη 
χρηματοδότηση τω ν  συστημάτων υγείας 
και τω ν  άλλων τομέων που επιδρούν στην 
υγεία (διατροφή, οδική ασφάλεια κ.ά.) επι
τυγχάνουν «κοινωνική παραγωγικότητα» 
πολλαπλάσια από αυτήν που σχετίζεται με 
άλλου είδους επενδύσεις.

Τα συστήματα υγείας όμως δεν παρά
γουν κοινωνική ευμάρεια μόνο βελτιώνο
ντας την υγεία. Επιδρούν στην παραγωγή 
πλούτου αποτελώντας έναν μεγάλο τομέα 
οικονομικής δραστηριότητας. Το 9,3% του 
συνολικού πληθυσμού της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης, ηλικίας 15-64 ετών, απασχολεί
ται σ τον  ευρύτερο τομέα της υγείας-πρό- 
νοιας.

Η υγεία έχει επίσης αξία από μόνη της 
αποτελώντας κεφαλαιώδες ανθρώπινο δι
καίωμα. Η αξία αυτή μπορεί να εκφραστεί 
και με χρηματικούς όρους, στη  βάση των 
επιλογών που κάνουν τα άτομα στην κα
θημερινή τους ζω ή  σε ζητήματα που επι
δρούν στην υγεία τους, όπως η απόφαση 
για μια επικίνδυνη εργασία. Και παρά τις 
δυσκολίες τέτοιου είδους μετρήσεων, εύ
κολα διαπιστώνεται ότι τα άτομα προσδί
δουν στην υγεία τους τεράστια αξία ανε 
ξάρτητα από πολιτιστικές και οικονομικές 
διαφορές.

Για όλους αυτούς τους λόγους η αύξη
ση τω ν δαπανών υγείας ω ς ποσοστό του 
ΑΕΠ δεν πρέπει να μας φοβίζει. Δεν πρέ
πει ακόμα να ξεχνάμε πως το  ΑΕΠ δεν απο
τελεί τίποτα περισσότερο από το  άθροι
σμα τω ν  συνολικών χρηματικών συναλ
λαγών, χωρίς να αποτιμά τη  χρήση τω ν  
πόρων και χωρίς να διαφοροποιεί τις δα
πάνες που αυξάνουν την κοινωνική ευμά
ρεια, όπως αυτές της υγείας, από αυτές 
που τη μειώνουν. Ούτε αντανακλά το  ΑΕΠ 
τα  στοιχεία εκείνα της οικονομίας που δεν 
μεταφράζονται σε χρηματικούς όρους, εί
τε  αυτά είναι αρνητικά, π.χ. ρύπανση, εί
τε  θετικά, π.χ. ευημερία. Γι’ αυτό ιδιαίτε
ρη σημασία δεν έχει από μόνη της η αύ
ξηση τω ν δαπανών υγείας ω ς ποσοστό του 
ΑΕΠ, αλλά σε βάρος ποιων άλλων τομέ
ω ν οικονομικής δραστηριότητας θα πραγ
ματοποιηθεί. Εάν θα προέλθει, δηλαδή, 
σ ε  βάρος της κατανάλωσης και όχι τω ν  
επενδύσεων και εάν στην περίπτωση αυ
τή  θα πληγεί κατά προτεραιότητα η κατα
νάλωση που μειώνει την κοινωνική ευμά
ρεια και όχι αυτή που την αυξάνει. Με άλ
λα λόγια, αυτό που τελικά μετράει είναι 
εάν η μετατόπιση αυτή θα αποδώσει με
γαλύτερο κοινωνικό όφελος.

Με βάση όλα αυτά τα  δεδομένα οφεί
λουμε να επανεξετάσουμε τα συστήματα 
υγείας όχι φοβικά ω ς  καταναλω τές πε
ριορισμένων πόρων, αλλά θαρραλέα ω ς 
ευκαιρίες για επένδυση και για οικονομι
κή ανάπτυξη και πάνω απ’ όλα ω ς δυνα
τό τη τες  για τη  βελτίωση της υγείας του 
πληθυσμού. Ενας πιο υγιής πληθυσμός 
χρειάζεται λιγότερη περίθαλψη και άρα λι- 
γό τερ ες  δαπάνες. Α λλω σ τε  η βελτίωση 
της υγείας του  πληθυσμού στη  Γαλλία, η 
οποία σημειώθηκε μεταξύ 1992 και 2000, 
είχε ω ς αποτέλεσμα τη  μείωση τω ν  δαπα
νών υγείας κατά 8,6%. ·

Οφείήουμε 
να επανεξετάσουμε 
τα συστήματα υγείας 

όχι φοβικά 
ωςκαταναήωτές 
περιορισμένων 

πόρων, αήήά 
θαρραήέα 

ως ευκαιρίες 
για επένδυση 

και για οικονομική 
ανάπτυξη



xnc ανθρώπινης συμπεριφοράς
Οι επικίνδυνες παρενέργειες του κοινωνικού μπιχεβιορισμού του B. F. Skinner

μ εθ ο δ ο λο γ ικ ό ς  αναγωγι- 
σμός έχει προσφέρει σημα
ντικές υπηρεσίες στη  βιολο
γία, πλην όμως σ τη  μελέτη 
τω ν  συμπεριφορών «μ ε τα 
τρέπει ανοικτά συστήματα 

σε κλειστά», υποστηρίζει από πολύ και
ρό ο βιολόγος Steven Rose. Τα προβλή
ματα αυξάνονται, λέει, ό ταν ο αναγωγι- 
σμός γίνεται φιλοσοφικός, όταν δηλαδή 
«συνθλίβει τις α νω τέρου  επ ιπέδου  ε ξη 
γήσεις με εκείνες του  κα τώ τερου  επ ιπέ
δου». Τα πράγματα χειροτερεύουν, συ 
νεχίζει, όταν ο αναγωγισμός γίνεται ιδεο 
λογία, ιδίως σ το  πλαίσιο της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς, όταν επιχειρεί να εξηγή
σει πολύπλοκα κοινωνικά φαινόμενα, 
όπως η βία, ο αλκοολισμός ή η σεξουαλι
κότητα, με όρους αποκλειστικά τω ν  νευ- 
ροεπιστημών, οπότε και «συσσωρεύονται 
μεθοδολογικά και λογικά σφ άλμ ατα ». 
Οπως δηλαδή έχουμε δει να γίνεται σ τον  
ριζοσπαστικό μπιχεβιορισμό του ψυχο
λόγου B.F. Skinner που επιχείρησε να με
ταφέρει στην κοινωνιολογία τα  άκρως εν
διαφέροντα πορίσματα της έρευνάς του 
σε ζώα, τις αρχές δηλαδή της «συντελε- 
στικής μάθησης» (operant conditioning), 
στα δεύτερου τύπου εξαρτημένα αντα
νακλαστικά (την επεμβατική ή ενεργό  
εξάρτηση) όπου τον  σημαντικότερο ρό
λο παίζει το  δίπολο «ανταμοιβή / τιμω
ρία» και όχι η απλή «επανάληψη του ερε
θίσματος».

Επρόκειτο για το ν  εμπλουτισμό του  
κλασικού μπιχεβιορισμού (που είχε ανα
πτυχθεί από τον  Watson παράλληλα και 
ανεξάρτητα του παβλοφισμού) με νέα πει
ραματικά δεδομένα που παρείχαν οι έρευ
νες του Thorndike, του Konorski και του 
ίδιου του Skinner. Αναπτύχθηκαν ακο
λούθως και νέα ρεύματα, που είτε τόνιζαν 
την ύπαρξη διάμεσων -  μεταξύ ερεθ ί
σματος και απάντησης -  μεταβλητών (κί
νητρα, συνήθεια) είτε προσδιόριζαν σύν
θετα πλέγματα ερεθ ισμ ά τω ν που επι
δρούν ω ς σύνολα επάνω σε  έναν οργανι
σμό που και αυτός, με τη  σειρά  του, 
απαντά επιλέγοντας μεταξύ πολλών πλεγ
μάτων εναλλακτικών αντιδράσεω ν και 
δράσεων. Ο μηιχεβιορισμός παρέμενε, 
πάντως, σ ταθερά  προσανατολισμ ένος 
στο θετικιστικό, εμπειριστικό, επιστημο
λογικό ρεύμα που έδινε προβάδισμα στις 
επίκτητες συμπεριφορές και απέρριητε 
απόλυτα κάθε ενδογενές ψυχικό φαινό
μενο μη άμεσα παρατηρήσιμο και αντι
κειμενικά μετρήσιμο.

Ολα αυτά ή ταν έντονα  σ το  έργο  του  
Skinner, συμπυκνωμένα ιδιαίτερα σ τη ν 
αντίληψή του για το ν  «έλεγχο της κοινω
νικής συμπεριφοράς» μέσω  ειδικών τ ε 
χνικών. Ο Skinner π ίστευε ότι όχι μόνο 
μπορούμε αλλά και πρέπει να ενισχύσου-

με επιλεκτικά όλες τις «επ ιθυμητές» συ
μπεριφορές. Αποψη φυσικά η οποία πα
ραπέμπει κατευθείαν στον  Θαυμαστό και
νούργιο κόσμ ο  (1932) του  Huxley ή σ το  
1984 (1950) του Orwell, μόνο που εδώ  κα
ταγγέλλονται ανάλογες πρακτικές- άπο
ψη βέβαια που διαθέτει και προγονικές 
καταβολές: (α) σ την πλατωνική Π ολιτεία  
(η ανθρωπότητα θα ευτυχεί όταν οι φ ιλό
σοφοι γίνουν βασιλείς και οι βασιλείς φι
λόσοφοι), (β) σ την αναγεννησιακή Ο υτο 
πία (1516) του  Thomas More (η αποτυχία 
τω ν  ηγεμόνων να ασχοληθούν με οτιδή
ποτε άλλο εκτός από το ν  πόλεμο, η ανά
δυση τω ν  π ρώ τω ν καπιταλιστικών σχ έ
σεω ν και ο εγωισμός τω ν  «εχ ό ν τω ν » με
ταθέτει τη  λύση του προβλήματος σ το  δί
καιο, σ την αυστηρότητα  τω ν  νόμων και 
τω ν  θεσμών) και (γ) σ τη  Ν έα Α τλαντίδα  
(1627) του  Francis Bacon (σ του ς νέους 
χρόνους εξαίρετοι πλέον ο διαφωτισμός 
και η προσοχή σ τρ έ 
φετα ι σ τη ν  επ ιστή 
μη).

Οι θαυμάσιες αυτές 
προθέσεις υπόσχο
νταν να εγκαθιδρύ- 
σουν ειδυλλιακές 
κοινωνίες, αλλά δεν 
απέτρεψαν την άνι- 
ση  κοινωνικο-οικο- 
νομική ανάπτυξη τό 
σ ο  ανάμεσα σ ε  χώ 
ρες όσο  και μέσα σε 
κάθε χώρα- προθέ
σεις π ίσω από τις 
οποίες διακρινόταν, 
κάποιες φορές, το  
απόλυτα αρνητικό 
τους πρόσημο, όπως 
έδειξαν οι κάθε εί
δους ολοκληρωτικές 
τους εκδοχές, από 
το ν  σταλινισμό, το ν  
φασισμό και το ν  να
ζισμό του  Μ εσοπο
λέμου ω ς τις πιο πρό
σφ α τες  τριτοκοσμ ι
κές δ ικ τα τορ ίες και 
τις φονικές ονε ιρώ 
ξεις τύπου Πολ-Ποτ 
που φαίνεται να ερε
θίζουν και σήμερα τα 
πνεύματα μπροστά 
στη  λαίλαπα της σύγ
χρονης κοινωνικο-οι- 
κονομικής κρίσης και τη ς κατάρρευσης 
αξιών και ιδεολογιών. Το έργο έχει ξανα- 
ηαιχτεί σ το  παρελθόν, τό τε  που οι απο
γοητευμένες μάζες κατέφευγαν ε ίτε με 
τη  βία είτε ανεηαισθήτως σ το  χωνευτήρι 
που προετοίμασε έναν ακόμη παγκόσμιο 
πόλεμο. Σ το  γνω σ τό  φιλμ Καμπαρέ πρω
ταγωνιστεί βέβαια η ναζίστική βία, αλλά

και εκείνος ο ν έο ς  που αρχίζει να  τρ α 
γουδά καλλικέλαδα τη  φύση για να πάρει 
σιγά σιγά το  τραγούδι του  σ τρα τιω τικό  
ρυθμό και να γίνει εμβατήριο. Καμιά δρά
ση  δεν παρέλυε σ το  παρελθόν η γνώση  
μιας τέτο ιας παραμέτρου· αντίθετα, γο- 
νιμοηοιούσε την ιδεολογική περιρρέου- 
σα  α τμόσφαιρα που εκδηλω νόταν πα
ράλληλα, ενισχύοντας τη  δράση.

Με ένα ρομαντικό ουτοπικό μυθιστό
ρημα θα εκφραστεί ο Skinner σ τα  μέσα 
του  20ού αιώνα, γράφ οντας σ το  πέρας 
του  Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (1945) το  
Walden Two, όπου περιγράφει τη  ζω ή  
μιας κοινότητας που λειτουργεί με βάση 
τους νόμους του  μπιχεβιορισμού, όπως 
αποκαλύφθηκαν μέσω της πειραματικής 
ανάλυσης τω ν  συμπεριφορών στα  ζώ α  -  
ο τίτλος του βιβλίου αναδιηλασιάζει ένα 
ρομαντικό κείμενο του  19ου αιώνα, το  
Walden - o r  life  in the w ood  (1854) του  

Henry David Thoreau, 
που περιγράφει τη  μο
ναχική του ζωή  στα  δά
ση της Μασαχουσέτης, 
ζώ ντας αποτραβηγμέ
νος από την κοινωνία 
σε  μια καλύβα δίπλα 
στη  λίμνη Walden. Οχι 
τυχαία, το  βιβλίο θα 
εκδοθεί το  1948, όταν 
θα είναι ιδιαίτερα ορα
το ί οι κίνδυνοι εν τό ς  
του διπολικού κόσμου 
που α νέδειξε  ο πόλε
μος: ολοκληρωτισμός 
από τη μια, και από την 
άλλη το  χρήμα ω ς 
υπέρτατη  αξία, και 
ανάμεσά του ς ο 
Skinner που θα αντι- 
δράσει καλώντας την 
ανθρωπότητα να «επι- 
λέξει μεταξύ τη ς επι
στήμης ή του  τίπ οτε»· 
την ίδια εποχή, ο Κα- 
στορ ιάδης προτιμού
σε να διακρίνει ανάμε
σα σε  «σοσ ια λ ισμ ό  ή 
βαρβαρότητα».

Ο Skinner αντιτίθε- 
ται σ τη ν άσκηση βίας 
και αποφεύγει την « τ ι
μωρία », επιχειρεί 
όμ ω ς να «β ιά σ ε ι»  τη  
συμπεριφορά  μ έσω  

της τεχνικής της «θετικής ενίσχυσης». Κι 
ύστερα στοχάζετα ι: «Ενας κόσμος σ το ν  
οποίο θα υπάρχει τροφή, ενδυμασία και 
κατοικία για όλους, όπου ο καθένας επι
λέγει τη ν  εργασία του  και δεν εργάζεται 
κατά μέσο όρο παρά μόνο επί 4 ώ ρες την 
ημέρα, όπου αναπτύσσονται η μουσική 
και οι τέχνες, όπου οι προσωπικές σχ έ

σεις αναπτύσσονται μέσα στις πιο ευνοϊ
κές συνθήκες, όπου η παιδεία προετοι
μάζει κάθε παιδί για τη ν κοινωνική και 
δ ιανοητική  ζω ή  που το  περιμένει, κ ο 
ντολογίς όπου ο κόσμος είναι παραγωγι
κός, δημιουργικός και προσβλέπει προς 
το  μέλλον. Τι μπορεί να προσάψει κανείς 
σε έναν τέτοιον κόσμο; Μόνο αυτό: υπάρ
χει κάποιος που τα  σχεδίασε όλα αυτά με 
αυτόν το ν  τρόπ ο ». Γίνεται όμως φανερό 
ότι αυτό το  μόνο  αρκεί για να ανατρέψει 
όλον το ν  συλλογισμό. Ακόμη κι αν το  
ερώ τημ α  τεθ εί με το ν  τρόπ ο  του  C.R. 
Rogers: «π ο ιο ς  θα ελεγχθεί; ποιος θα 
ελέγχει; και πάνω απ’ όλα με ποιον σ τό 
χο, με ποιον σκοπό και σ το  όνομα ποιας 
αξίας θα ασκήσει κανείς αυτόν το ν  έλεγ
χο», πάλι το  πρόβλημα παραμένει, έσ τω  
κι αν διευκρινιστούν οι όροι που τελικά 
το  συνθέτουν. Ο Skinner δεν διστάζει να 
υπεραμυνθεί της μόνης αξίας που απο
δέχεται: « τη ς  πολιτισμικής επ ιβ ίωσης» 
και να προτείνει σ το  βιβλίο του  Beyond 
freedom  and d ign ity  (1971): «Πρέπει να 
επιχειρήσουμε βαθιές αλλαγές στην αν
θρώπινη συμπεριφορά (...). Αυτό που μας 
χρειάζεται επιτακτικά είναι μια εφαρμο
σμένη επιστήμη, μια τεχνολογία της συ
μπεριφοράς». Πρόκειται για έναν προ
γραμματισμένο κοινωνικό μπιχεβιορι- 
σμό, σ ε  εποχές που η εξουσία  του  αν
θρώπου πάνω  σ το ν  άνθρωπο μάλλον 
αυξάνεται, σ ε  εποχές που κατά την έκ
φραση  του  Jean Bernard «ο  άνθρωπος 
κυμαίνεται ανάμεσα στην ελπίδα και στην 
ανησυχία».

Η χειραγώγηση του ανθρώπου δεν εί
ναι σημερινή υπόθεση, ούτε αφορά μόνο 
την ψυχολογία. Ο φανατισμός που ωθεί 
είτε σ το  έγκλημα είτε σ τη  θυσία, η κατα
σκευή ειδώλων, ο έλεγχος της πληροφο
ρίας αποτελούν μερικές μόνο εκφράσεις 
ανάλογης χρήσης. Παρ’ όλα αυτά, το  πρό
βλημα δεν τίθεται έτσι, διότι ο περιβαλ
λοντικός προσδιορισμός της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς προσφέρει μόνο ένα μέ
ρος τω ν  ανθρωπίνων δυνατοτήτων. Η αν
θρώπινη συμπεριφορά δεν εξαντλείτα ι 
σ το  άθροισμα τω ν εξαρτημένων του αντα
νακλαστικών. Υπάρχει πάντα και εκείνο 
το  πεδίο της γλώ σσας που κάνει τη  δια
φορά.

Η αποστείρωση του περιβάλλοντος δεν 
αποτελεί λύση για τα  κοινωνικά προβλή
ματα. Η Hannah Arendt, πολέμια κάθε 
ολοκληρωτισμού, αυτό ακριβώς φοβό
ταν: « τ ο  κακό με τις σύγχρονες θεωρίες 
του  μπιχεβιορισμού δεν είναι ότι σφάλ
λουν, αλλά ότι μπορούν να γίνουν αληθι
νέ ς ». Γ Γ αυτό και ο Noam  Chomsky θε
ω ρούσε  πως ο κοινωνικός μπιχεβιορι- 
σμός του  Skinner ήταν μια ειδική εκδο
χή τω ν  θεωριών για τη  χειραγώγηση του 
ανθρώπου. ·

Η ανθρώπινη 
συμπεριφορά 

δενεξαντΠείται 
□το άθροισμα 

ίων εξαρτημένων του 
οντανοκήασηκών. 

Υπάρχει πάντα 
και εκείνο

το πεδίο πκγΛώοοας 
που κάνει 

τη διαφορά.
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Το Μουσείο της Ακρόποήης: 
Μουσείο της Ευρώπης
Ενα νέο μοντέλο προστασίας του πολιτισμού

i l l

□
 αρχαιολόγος Φ ραντσέσκο  

Μπουρανέλι, επ ί ένδεκα χρό 
νια διευθυντής τω ν  Μ ουσεί
ω ν  του Βατικανού, διατυπώ
νει μια ρηξικέλευθη πρόταση: 
το  αίτημα για κοινά ευρωπαϊ

κά μουσεία εμβλημσιικού πολπισμικού δια
μετρήματος να βρει μια πρώ τη απάντηση 
στη  δημιουργία του  «ευ ρ ω π α ϊκ ο ύ » νέου  
ΜουσείουτηςΑκρόπολης. Τηνπρότασημε- 
τέφ ρα σε για το  ΒΗΜΑ ΙΔ Ε Ω Ν  ο α ρχ ιτέ 
κτονας Αντρέας Γιακουμακάτος.

Πολλές χώρες διαθέτουν σήμερα ειδι
κούς νόμους προστασίας τω ν  πολιτιστι
κών αγαθών αλλά κανένας δεν προβλέπει 
την αρχή της αναδρομικότητας όσον αφο
ρά την επιστροφή τω ν  αγαθών αυτών στη  
χώρα προέλευσης. Από τη ν άλλη μεριά 
κανένα εθνικό μουσείο δεν νομιμοποιεί
ται να μετατρέψει το  ιδιοκτησιακό καθε
σ τώ ς  της θεσμοθετημένης πολιτιστικής 
κληρονομιάς που διαθέτει. Για το ν  λόγο 
αυτόν η μοναδική δυνατότητα που υπάρ
χει σήμερα για την ανασύσταση μνημεί
ω ν  ή μελών έργων που έχουν διασκορπι
στεί είναι ο προσωρινός δανεισμός για εκ

θέσεις ή η κατασκευή αντιγράφων ή, τώ 
ρα πια, η εικονική πραγματικότητα. Πρό
κειται φυσικά για λύσεις ανάγκης που δεν 
απαλύνουν την πικρή διαπίστωση ότι τα  
περισσότερα από αυτά τα  έργα αποξενώ
θηκαν από τα  μνημεία στα  οποία ανήκουν 
και συχνά μεταφέρθηκαν και πωλήθηκαν 
σε κράτη «πλούσια» για να κοσμήσουν τα 
εθνικά τους μουσεία. Τα τελευταία άλλω
σ τε  αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα 
με τα  εκατομμύρια τουρ ισ τώ ν που κάθε 
χρόνο τα  επισκέπτονται, γιατί ο αριθμός 
τους σήμερα είναι απείρως μεγαλύτερος 
της δυνατότητας υποδοχής.

Μια σπίθα ανανέωσης του  ρόλου του  
μουσείου σήμερα, όπου στόχος είναι όλο 
και π ερ ισσότερο  η οικονομική αποδοτι- 
κότητα (βλέπε τα  νέα παραρτήματα του 
Γκούγκενχάίμ ή του  Λούβρου στα  Αραβι
κά Εμιράτα και σ το  Αμπου Ντάμπι), θα μπο
ρούσε να προέλθει ακριβώς από τη  γειτο
νική μας Αθήνα.

Οι Ελληνες αποδεικνύουν αυτή την πε
ρίοδο με απτό τρόπο την επιθυμία τους -  θα 
ήθελα να πω και τη  δική μας -  για την απο
κατάσταση της ενότητας του Παρθενώνα, 
ενός μνημείου εμβληματικού όχι μόνο για

την ελληνική ιστορία αλλά για τη δυτική σκέ
ψη. Υλοποίησαν το  κτίριο του νέου μουσεί
ου και δίνουν μια πολιτισμική μάχη, που 
ωστόσο  δεν δείχνει επί του παρόντος να έχει 
πολλές πιθανότητες επιτυχίας. Πρέπει να 
ομολογήσουμε ότι ο δράστης της απογύ- 
μνωσηςτου Παρθενώνα ταυτίζεται με το  σύ
νολο τω ν χωρών που κατέχουν μεγαλύτερα 
ή μικρότερα τμήματα τω ν Γλυπτών: το  όνο
μα του δράστη είναι «Ευρώπη».

Ισω ς έφ τασε η στιγμή να επιχειρήσου
με τη  σύσταση του  πρώτου ευρωπαϊκού 
μουσείου που να προστατεύεται από μια 
μορφή εδαφικής ασυλίας ανάλογης εκεί
νης τω ν  πρεσβειών, σ το  οποίο όλα τα κρά
τη  που κατέχουν μάρμαρα του Π αρθενώ
να θα μπορούν να τα παρουσιάσουν σε μό
νιμη βάση, διατηρώντας τη  νόμιμη κατο
χή τους και συμβάλλοντας σ τη ν 
πραγματική ανασύνθεση του  μνημείου.

Α ς υποθέσουμε ότι η Ελλάδα προωθεί 
το  ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ενωση και θέ
τε ι σ τη  διάθεσή τη ς το  τμήμα του  νέου 
Μουσείου της Ακρόπολης που προορίζε
ται για το ν  Παρθενώνα, μετατρέποντάς το  
σ ε  έναν χώρο όπου θα καλλιεργείται ένα 
νέο μοντέλο προστασίας και πολιτισμού,

έναν χώρο όπου, με σεβασμό τω ν  ιδιο
κτησιών που διαμορφώθηκαν ω ς σήμερα, 
οι χώρες της Γηραιός Ηπείρου θα συμβά
λουν για πρώτη φορά στη  δημιουργία ενός 
αληθινού διεθνούς μουσείου, ικανού να 
ατενίζει το  μέλλον χωρίς διαχωρισμούς και 
ιδιοτέλειες αλλά μόνο με τη  φιλοδοξία από
δοσης σε όλη την ανθρωπότητα μιας κλη
ρονομιάς που της ανήκει.

θ α  έχουμε συμβάλει σ τη ν  υλοποίηση 
του  πρώτου ευρωπαϊκού μουσείου, συμ
βόλου ενότητας και δημοκρατίας από τον 
5ο αιώνα π.Χ., σ το  οποίο θα μπορούσαν 
να υψωθούν, μαζί με την ευρωπαϊκή ση
μαία, οι σημαίες όλων τω ν  χωρών που θα 
συμμετέχουν σε αυτό το  εγχείρημα. Οταν 
ξεπεραστεί η «εγω ισ τική » φάση της κα
τοχής τω ν  έργων, τα  πολυάριθμα τεχνικά 
και διαχειριστικά προβλήματα θα μπο
ρούσαν να αντιμετωπιστούν από μια διε
θνή ομάδα ειδικών υπό την αιγίδα της Ευ
ρωπαϊκής Ενωσης που θα έβρισκε τουλά
χιστον στην περίπτωση αυτή ένα εξαιρε
τικό κίνητρο συναίνεσης. ·
Ο κ. Francesco Buranelli έδωσετον Μάρτιοτου 
2008 διάλεξη με θέμα τα μουσεία στο πλαίσιο 
του Megaron Plus.

ΤΑ
ΤΙ

Α
Ν

Α
 Μ

Π
Ο

Λ
Α

ΡΗ
, E

U
R

O
K

IN
IS

SI



1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ  2 0 0 9 Β Η Μ Α Ι Δ Ε Ω Ν  2 5

: :  i ί
Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α

Γιώργος X. Σωτηρέλης
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΤΟΥΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥΔΙΚΑΙΟΥ 
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

θρησκεία και ποϋιτική
Η ελληνική ιδιαιτερότητα

Η
 ορ ιοθέτηση  τω ν  ρόλων 
Κράτους - Εκκλησίας απο
τελεί αναμφίβολα το  βασι
κότερο κεφάλαιο τω ν  σχέ
σεων θρησκείας και πολιτι
κής στη  χώρα μας. Σε νομι

κό μεν επίπεδο, διότι μια νέα ρύθμιση, που 
θα προβλέπει αποεκκλησιαστικοποίηση 
του Κράτους και αποκρατικοποίηση της 
Εκκλησίας, είναι προϋπόθεση για την ολο
κλήρωση του δικαιοκρατικού και δημο
κρατικού χαρακτήρα της ελληνικής έννο- 
μης τάξης. Σε πολιτικό δε επίπεδο, διότι η 
σημερινή κατάσταση, της ασφυκτικής δια
πλοκής, πέρα από το  ότι οδηγεί τη  χώρα 
μας σε συνεχή διασυρμό ενώπιον τω ν  ευ
ρωπαϊκών θεσμών, θέτει σε εντελώς λαν
θασμένο επίπεδο τις σχέσεις θρησκείας 
και πολιτικής.

Όισχέσειςαυτές, βέβαια, δεν σταματούν 
σε μια αυστηρή οριοθέτηση τω ν  ρόλων 
Κράτους - Εκκλησίας. Ακόμη και σε χώρες 
με δεδομένη μια τέτοια οριοθέτηση, οι θρη
σκευτικές ηγεσίες, ιδίεος δογμάτων ή θρη
σκευμάτων που επικρατούν αριθμητικά, 
εξακολουθούν αναμφισβήτητα να ασκούν 
σημαντική ιδεολογικοπολιτική επιρροή 
στους πιστούς τους, η οποία, με κατάλλη
λες μεθοδεύσεις, μπορεί να μετατραπεί σε 
ισχυρή πολιτική δύναμη. Το παράδειγμα 
των ΗΠΑ, με ισχυρή παράδοση αυστηρού 
χωρισμού Κράτους - Εκκλησίας, είναι εξό- 
χως χαρακτηριστικό. Οπως εξίσου χαρα
κτηριστικά είναι τα παραδείγματα τω ν  ευ
ρωπαϊκών χριστιανοδημοκρατικών κομ
μάτων, που έχουν ενσωματώσει στην ίδια 
τη δομή τους τη  θρησκευτική επιρροή. 
Ωστόσο η μεγάλη διαφορά, σε σχέση με τη 
χώρα μας, είναι ότι η επιρροή αυτή δεν εμ
φανίζεται ως επίσημη, ελέω Θεού, κρατι- 
κοεκκλησιαστική ιδεολογία, αλλά ω ς πο
λιτικά διαμεσολαβημένη και δημοκρατικά 
νομιμοποιημένη κομματική επιλογή, η 
οποία την επαύριον μπορεί να ανατραπεί. 
Με άλλα λόγια, ένα χριστιανοδημοκρατικό 
κόμμα, ή ακόμη και ο κ. Μπους, δικαιού
νται να επικαλούνται τον  λαό και την πλει- 
οψηφία όταν προβάλλουν ένα ιδιαίτερο ιδε- 
ολογικοθρησκευτικό στίγμα και αυτό νο
μιμοποιείται μέσω εκλογών ω ς πλαίσιο 
άσκησης συγκεκριμένων πολιτικών (σ το  
μέτρο βέβαια που δεν αντιβαίνουν σ το  Σύ
νταγμα). Αντίθετα, στην Ελλάδα η εκκλη
σιαστική ηγεσία δεν δικαιούται να επικα
λείται αφηρημένα ούτε τον  λαό, διότι εκ
φράζει μόνο πιστούς, αλλά ούτε και την 
πλειοψηφία. Στη δημοκρατία η πλειοψη- 
φία είναι πάντοτε ένα εκλογικά μετρήσιμο

μέγεθος που επιτρέπει την εξειδίκευση της 
λαϊκής κυριαρχίας. Δεν είναι ένα στατιστι
κό μέγεθος που αφορά νηπιοβαπτισθέντες 
πιστούς, οι οποίοι έχουν μια επιλεκτική και 
«α  λα καρτ» προσέγγιση τω ν  ιδεολογικο- 
θρησκευτικών ζητημάτων. Ως εκ τούτου, 
καμία εκκλησιαστική ηγεσία, πολλώ δε μάλ
λον όταν στερείται, λόγω του τρόπου εκλο
γής της, ευρείας δημοκρατικής νομιμο
ποίησης, δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως 
εξ ορισμού διαμεσολαβητής της βούλησης 
του συνόλου τω ν  ορθοδόξων.

Το ζήτημα εξάλλου τω ν  τα υ το τή τω ν  
υπήρξε σ το  σημείο αυ
τό  αποκαλυπτικό.
Πρώτον, διότι έγινε επί
κληση του λαού με δια
δικασία που δεν προ
βλέπει το  Σύνταγμα: 
ναι μεν «όλες οι εξου
σίες πηγάζουν από τον 
λαό», πλην όμως 
«ασκούνται όπως ορί
ζει το  Σύνταγμα». Α λ
λο δηλαδή η συνταγ
ματικά νομιμοποιημέ
νη επίκληση του λαού 
και άλλο ο συνταγμα
τικός λαϊκισμός. Δεύ
τερον, διότι ακόμη και 
σε χώρες που προβλέ
πουν δημοψήφισμα 
λαϊκής πρωτοβουλίας, 
αυτό δεν ενδείκνυται, 
ούτως ή άλλως, για ζη 
τήματα που άπτονται 
ατομικών δικαιωμά
των. Και τρ ίτον, διότι 
έ σ τω  και με αντισυ
νταγματικό και «αντι- 
δικαιωματικό» τρόπο 
-  και σ τη ν πραγματι
κότητα  χωρίς εγγυή
σεις -  μόλις το  ένα τρ ίτο του λαού εμφανί
στηκε να επιβραβεύει μια επιλογή της εκ
κλησιαστικής ηγεσίας η οποία υποτίθεται 
ότι εξέφραζε, με βάση τα στατιστικά θρη
σκευτικά δεδομένα, τη  «συντριπτική πλει
οψηφία».

Από την άλλη πλευρά, όμως, η σχέση 
της θρησκείας με την πολιτική στην Ελλά
δα δεν εξαντλείται στην οιονεί «εργολαβι
κή» διαχείριση τω ν πιστών, για λόγους επι
βολής ιδεολογικοθρησκευτικών απόψε
ων. Παράλληλα η σχέση αυτή, όπως έχει 
διαμορφωθεί ιστορικά, είναι βαθύτατα πε
λατειακή. Η επίσημη Εκκλησία συμπερι- 
φέρεται συχνά σαν κρατικοδίαιτη και προ

βληματική ΔΕΚΟ, που έμαθε να κινείται 
αποκλειστικά με κρατικά δεκανίκια και να 
επενδύει σ την ευνοιοκρατία και σ τον  πα
ρασιτισμό. Η περίπτωση του Βατοπαιδίου, 
άλλωστε, είναι πολύ πρόσφατη και πολύ 
διδακτική για όλους...

Ω ς εκ τούτου, μια νέα ρύθμιση τω ν  σχέ
σεω ν Κράτους - Εκκλησίας είναι πλέον επι
τακτική, όχι μόνο για να αποκαθαρθούν 
σ το  σύνολό τους οι σχέσεις θρησκείας - 
πολιτικής από τις εγχώριες στρεβλώσεις 
και τους ποικίλους εθνικιστικούς παρα
μορφωτικούς φακούς, αλλά και για να απε

λευθερωθούν οι ζ ω 
ντανές και ανοιχτό
μυαλες δυνάμεις της 
Ορθοδοξίας, ώ σ τε  να 
τεθεί επιτέλους το  ζή 
τημα της σχέσης της 
με την ελληνικότητα 
στις πραγματικές του 
διαστάσεις.

Είναι αναμφίβολο 
ότι η Ορθοδοξία απο
τελεί σημαντική συνι
σ τώ σ α  τη ς εθνικής 
και πολιτιστικής μας 
ταυτότητας και ω ς τέ 
τοια δικαιούται και τι
μής και σεβασμού. Ας 
αναρωτηθούμε όμως: 

Σημαίνει άραγε αυ
τό  αναγκαστική ταύ
τιση της Ορθοδοξίας 
με το ν  Ελληνισμό; Οι 
καθολικοί της Σύρου 
είναι λ ιγότερο Ελλη
νες; Ή  ο δηλωμένος 
και μαχητικά άθεος 
Βάρναλης ήταν λιγό
τερο Ελληνας από τον 
-  φίλο του  -  κοσμο
καλόγερο Παπαδια-

μάντη;
Σημαίνει ότι πρέπει να βαυκαλίζόμαστε 

με την ανόητη αντίληψη περί «περιούσιου 
λαού»;

Σημαίνει ότι για να είμαστε Ελληνες πρέ
πει να παίρνουμε πιστοποιητικά ελληνο- 
φροσύνης από την εκάστοτε θρησκευτι
κή ηγεσία ή να ομνύουμε σ το  όνομα ενός 
αναπαλαιωμένου ελληνοχριστιανισμού, 
όπως προτείνουν οι νεοσυντηρητικοί κά
θε απόχρωσης;

Σημαίνει ότι θα υποστείλουμε όλες τις 
σημαίες της κριτικής για τις ουκ ολίγες πα
ρεκτροπές εκκλησιαστικών ηγετών, που 
αμαύρωσαν επανειλημμένα την εικόνα της

Η περίοδος 
πουηηγεοία 

τηςΕκκήηοίος 
διεκδικούσε 

εθναρχικό póño 
καιπροέβαϋήε 

θεοκρατικές 
ανπήήψεις έχει 

ευτυχώς παρέήθει. 
Ωστόσο αυτό 
δεν αρκεί

Ορθοδοξίας;
Από την άλλη, όμως, πρέπει να τεθούν, 

νομίζουμε, και ορισμένα άλλα, αντίρροπα 
ερωτήματα:

Είναι δυνατόν ένα κομμάτι της ελληνι
κής διανόησης να κινείται με βάση ελιτί
στικες λογικές που οδηγούν στη  βαθύτα
τη υποτίμηση ή/και περιφρόνηση της θρη
σκευτικότητας; Και ειδικότερα:

Νοείται μια ειλικρινής και απροκατάλη
πτη αναζήτηση της εθνικής αυτογνωσίας 
που δεν θα αντλεί μέσα από ολόκληρο τον 
πλούτο της πολιτισμικής και πνευματικής 
μας κληρονομιάς;

Νοείται η λογική ενός στείρου δυτικι- 
σμού, σε μια χώρα που γέννησε και γεννά 
δικό της ιδιαίτερο πολιτισμό, με κύριο χα
ρακτηριστικό το  ότι βρίσκεται σ το  με
ταίχμιο Δύσης και Ανατολής, όντας παρα
δοσιακά ένα από τα σημαντικότερα σταυ
ροδρόμια λαών και πολιτισμών;

Δεν είναι, κατ’ επέκταση, λειψή και μο
νομερής μια προσέγγιση που υποτιμά την 
πολιτισμική ποικιλία και το ν  δημιουργικό 
εκλεκτικισμό ορισμένων εγχώριων πνευ
ματικών παραδόσεων που συνδέονται με 
την Ορθοδοξία και την καθ’ ημάς Ανατο
λή;

Γιατί άραγε θα έπρεπε να θεωρούμε εξ 
ορισμού προτιμητέα μια πολιτική που εν
δεχομένως οδηγεί σ ε  καταναγκασμένη 
ομογενοποίηση και σε στεγνό  και άψυχο 
μιμητισμό;

Η σημερινή συγκυρία είναι, νομίζουμε, 
πολύ καλή για να ανοίξει ένας νηφάλιος και 
απροκατάληπτος διάλογος εφ ’ όλης της 
ύλης. Η περίοδος που η ηγεσία της Εκ
κλησίας διεκδικούσε εθναρχικό ρόλο και 
προέβαλλε θεοκρατικές αντιλήψεις έχει 
ευτυχώς παρέλθει. Ω στόσο  αυτό δεν αρ
κεί. Πρέπει επιτέλους να γίνει το  μεγάλο 
βήμα για τη διευθέτηση τω ν σχέσεων Κρά
τους - Εκκλησίας, όπως αρμόζει σε ένα σύγ
χρονο δημοκρατικό κράτος, ώ στε  να μπο
ρέσουμε στη  συνέχεια να συζητήσουμε 
σοβαρά, με όρους εθνικής και πολιτικής 
αυτογνωσίας, τη  θέση και το ν  ρόλο της 
Ορθοδοξίας στην ελληνική πραγματικό
τητα. Διαφορετικά, η ακινησία και η τα 
κτική της στρουθοκαμήλου μπορεί να απο- 
δειχθούν πολιτικές εξίσου αποτυχημένες 
με τις «ελληνοχριστιανικές» υστερίες και 
το  «όπισθεν ολοταχώς»... ·

Το κείμενο αυτό αποτελεί μέρος εισαγωγικής ει
σήγησης στην εκδήλωση του ΙΣΤΑΜ Ε «Θρη
σκεία και Πολιτική: Μια απόπειρα οριοθέτησης 
σχέσεων και ρόλων», που διεξήχθη στις 
4.3 2009 στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ.

www.vimaideon.gr
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Αστοχίες του εΛΛηνικού 
ποήιτικού συστήματος
Η «αγορά των λεμονιών» και ο έλληνας ψηφοφόρος

Αντώνης Καραμπατζός
ΛΕΚΤΩΡΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Σ
ε μια μικρά κωμόπολη υπάρ
χουν δέκα εστιατόρια με πελά
τες τους κατοίκους της πόλης 
που όλα προσφέρουν την ίδια 
σχέση  τιμάς - ποιότητας. Κά
ποια στιγμά ένας εστιά τορας 

αποφασίζει να ρίξει την ποιότητα τω ν προϊ
όντων του, διατηρώντας όμως την ίδια τι
μά. Βραχυπρόθεσμα από την κίνηση αυτά 
εξασφαλίζει ένα επιπρόσθετο κέρδος σε 
σχέση με τους ανταγωνιστές του, μεσο- 
μακροπρόθεσμα ω σ τόσ ο  χάνει την πελα
τεία του, η οποία διοχετεύεται σ τα  υπό
λοιπα εννέα εστιατόρια. Η αγορά λειτουρ
γεί σωστά  και βάζει σ το  περιθώριο εκείνον 
που προσπάθησε να εξαπατάσει το  κατα
ναλωτικό κοινό.

Α ς μεταφερθούμε όμως τώρα σε μια μι
κρά τουριστική κωμόπολη, λ.χ. στους κα
ταρράκτες του  Νιαγάρα, όπου και πάλι 
υπάρχουν δέκα εστιατόρια που προσφέ
ρουν την ίδια σχέση τιμάς - ποιότητας. Πε
λάτες τους είναι τουρίστες που έρχονται 
να επισκεφθούν τους καταρράκτες μία μό
νο φορόκαι δεν ξανάρχονται. Κάποια στιγ

μή ένας εστιά τορας αποφασίζει να ρίξει 
την ποιότητα τω ν  προϊόντων του, διατη
ρώντας όμως και πάλι την ίδια τιμά. Σύμ
φωνα με τα ανωτέρω, θα περίμενε ίσως κα
νείς ότι από την κίνησά του αυτά ο εστιά
τορας θα έχανε πελάτες. Δ εν είναι όμως 
έτσι! Η πελατεία του δεν μειώνεται, ενώ πα
ράλληλα αυξάνει το  περιθώριο κέρδους 
του. Το παράδοξο αυτό συμβαίνει για δύο 
αλληλένδετους λόγους: πρώτον, οι νέοι 
τουρίστες που έρχονται κάθε φορά δεν δια
θέτουν πληροφόρηση για την κακά ποιό
τητα που προσφέρει ένα από τα εστιατό
ρια, τη  στιγμά μάλιστα που η εξω τερ ικά 
τους όψη, καθώς επίσης και η προσφερό- 
μενη από το  καθένα ποικιλία, δεν διαφέ
ρουν και πολύ μεταξύ τους- το  πιο σημα
ντικό δε είναι ότι δεν υφίσταται μια ανταλ- 
λαγά πληροφοριών μεταξύ τω ν τουριστών 
που έχουν δοκιμάσει τις κακές υπηρεσίες 
ενός εστιάτορα και τω ν  νέω ν τουριστών 
που έρχονται έτσι ώ σ τε  να περιθωριοποι
ηθεί στην αγορά το  «μαύρο πρόβατο». Δεύ
τερον, οι ίδιοι οι τουρίστες που δοκίμασαν 
τις κακές υπηρεσίες του «κακού» εστιά 
τορα δεν έχουν τη  δυνατότητα να τον «τι- 
μωράσουν», μη ξαναπατώντας σ το  εστια
τόριό του, διότι απλούστατα δεν πρόκει
ται να ξανάρθουν σ το  αξιοθέατο.

Στο ανωτέρω παράδειγμα, ωστόσο, απο
τέλεσμα δεν είναι μόνο ότι ο συγκεκριμέ
νος εστιάτορας, που έριξε την ποιότητα, 
καρπώνεται ένα επιπρόσθετο κέρδος αλ
λά πολύ περισσότερο ότι στην επίλογό του 
αυτά τον ακολουθούν σιγά σιγά και οι υπό
λοιποι συνάδελφοί του, οπότε και δημι- 
ουργείται ο λεγόμενος «α νταγω νισμ ός 
προς τον  πάτο» (race to  the bottom ). Ολοι 
οι εστιά τορες ρίχνουν την ποιότητα τω ν

προϊόντων τους, με τελικά συνέπεια είτε 
να «ισορροπάσει» η αγορά σε μια χαμηλά 
ποιότητα είτε να καταρρεύσει ολόκληρη η 
αγορά και το  τουριστικό αξιοθέατο να απα
ξιωθεί. Εν κατακλείδι, το  ω ς  άνω πληρο
φοριακό έλλειμμα σ ε  συνδυασμό μ ε την  
αδυναμία τιμώ ρησης οδηγούν σ ε  αστοχία  
τη ς  αγοράς.

Τα ανωτέρω  αποδίδουν, σε αδρές γραμ
μές, τη  θεωρία του  A k erlo f (1970) για τη 
λεγάμενη «α γορά  τω ν  λεμ ονιώ ν» (the  
market fo r  lemons), όπου με τον  όρο «λ ε 
μόνια» εννοούνται τα  άχρηστα προϊόντα 
που διατίθενται σε μια αγορά, τα οποία ναι 
μεν μπορεί να έχουν καλά εμφάνιση αλλά 
δεν είναι κατάλληλα για την κατανάλωση. 
Η θεωρία αυτά εξηγεί, μεταξύ άλλων, ποι
ος είναι ο κύριος λόγος που σε ορισμένα 
μέρη, όπου κατά κανόνα οι πελάτες έρχο
νται σε επαφά μία και μόνη φορά με τις 
υπηρεσίες-προϊόντα ενός παρόχου (όπως 
λ.χ. σ ε  αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς 
σταθμούς ά τουριστικά αξιοθέατα), η ποι
ότη τα  τω ν  υπηρεσιών-προϊόντων είναι 
εξαιρετικά χαμηλά σε σχέση με την τιμά. 
Η σημασία τη ς θεωρίας αυτός σ τη  διά
πλαση τη ς σύγχρονης νομοθεσ ίας περί 
προστασίας του καταναλωτά είναι κεφα
λαιώδης, ιδίως δε για την ανάδειξη της πλη
ροφοριακής ασυμμετρίας μεταξύ κατανα
λωτά και προμηθευτά ω ς ουσιαστικού λό
γου προστασίας του  πρώτου. Η εν λόγω  
θεωρία όμως μπορεί, νομίζω, να εξηγάσει 
και μία από τις βασικές παθογένειες του

ελληνικού πολιτικού συστάματος: την 
αστοχία μας ω ς προς την επίλογό ικανών 
εθνικών αντιπροσώπων! Και εξηγούμαι:

Επί χρόνια τώρα, ω ς πολίτες και ψηφο
φόροι αυτός της χώρας, έχουμε καταλά- 
ξει σ το  συμπέρασμα ότι ένα τμάμα του πο
λιτικού κόσμου έχει αποτύχει σ την από
στολό του. Σ το  πλαίσιο αυτό μεμφόμαστε 
τους πάντες, εκτός όμως από τους ίδιους 
τους εαυτούς μας, αποφεύγοντας να απα- 
ντάσουμε σ το  καίριο ερώτημα γιατί επα- 
νεκλέγουμεπολιτικούς που έχουν αποδει- 
χθεί ανάξιοι της εμπιστοσύνης μας. Με την 
αυτονόητη επισάμανση ότι οι πολιτικοί δεν 
είναι «προ ϊόντα », όπως επίσης και ότι οι 
πολίτες, όταν ασκούν το  ιερό δικαίωμα της 
ψ όφου και της σταυροδοσίας, δεν λει
τουργούν απλώς ω ς «καταναλωτές», η θε
ώρηση του A k erlo f θα μπορούσε να μας 
πει εδώ  τα εξάς:

Η επίλογό μας να ψηφίζουμε εκ νέου πο
λιτικούς που είναι αποδεδειγμένα ανίκανοι 
ά διεφθαρμένοι ανάγεται κατά βάσιν σ το  
προπεριγραφέν πληροφοριακό έλλειμμα 
(πέραν, βεβαίως, του πανθομολογούμενου 
πελατειακού συστάματος, το  οποίο είναι 
αντικείμενο άλλης συζάτησης). Ειδικότε
ρα η ενημέρωσά μας ω ς ενεργών πολιτών 
εμφανίζεται εξαιρετικά υποβαθμισμένη- 
δεδομένου ότι ένα μικρό μόνο τμάμα του 
πληθυσμού διαβάζει καθημερινά πολιτικές 
εφημερίδες ά παρακολουθεί αναλυτικά ει- 
δησεογραφία σ το  Διαδίκτυο, τα ηλεκτρο
νικά ιδίως MME παίζουν εδώ  έναν καταλυ

τικό ρόλο. Λ όγω  της περίφημης «διαπλο- 
κάς», δηλαδά της ανάγκης ικανοποίησης 
τω ν  οικονομικών τους συμφερόντων διά 
μέσου της πολιτικός εξουσίας, εύκολα κά
νουν το  άσπρο μαύρο και, το  πιο επικίνδυ
νο ίσως, το  μαύρο άσπρο. Ετσι πολιτικοί 
που κατά το  παρελθόν είχαν τεθεί σ το  τη
λεοπτικό πυρ το  εξώ τερον  επιστρέφουν 
πλέον στις ίδιες οθόνες σαν μη συνέβη τί
ποτε, τα δε ανομάματά τους εξαλείφονται 
ω ς διά μαγείας! Το εχέφρον κοινό εξοργί
ζεται γιατί διαθέτει περισσότερη και ποιο
τικότερη πληροφόρηση. Ω στόσο  το  μεγά
λο τμάμα του φιλοθεάμονος κοινού υπο
κύπτει στην τηλεοπτικά «αναβάπτιση» του 
πολιτικά αφορισμένου. Και έτσι ο εν αμαρ- 
τίαις περιπεσών διασώζεται στην κάλπη για 
ακόμη μία φορά: ο επιλάσμων ψηφοφόρος 
επιλέγει εκ νέου τη χαμηλά ποιότητα. Και 
βεβαίως, όταν αυτό γίνεται αντιληπτό και 
από τους υπόλοιπους πολιτικούς, αποφα
σίζουν και αυτοί με τη σειρά τους να ακο- 
λουθάσουν τον ίδιο δρόμο της άσσονος πο
λιτικός προσπάθειας ά του προσωπικού 
πλουτισμού. Και έτσι αρχίζει ο «ανταγωνι
σμός προς τον πάτο»... Οι πολίτες δεν γνω 
ρίζουν πλέον ποιοι πολιτικοί είναι καλοί και 
ποιοι κακοί- άρα, υποθέτουν ότι όλοι είναι 
μέτριοι ά, ακόμη χειρότερα, όλοι κακοί. 
Πληροφοριακό έλλειμμα τω ν πολιτών και 
ατιμωρησία τω ν  πολιτικών (στην κάλπη) 
οδηγούν έτσι στην αστοχία του ελληνικού 
πολιτικού συστάματος. Ο Αλεε/ο/μοιάζει 
να επιβεβαιώνεται.

Η ω ς άνω περιγραφά σαφώς και δεν σ τε 
ρείται ενός στοιχείου υπερβολάς. Δυστυ
χώς όμως αποδίδει σε σημαντικό βαθμό 
την απογοητευτικά εικόνα που παρουσιά
ζει το  πολιτικό μας σύστημα. Παράλληλα 
δε καταδεικνύει και μια βασικά αιτία της 
παθογένειας αυτός: την ελλιπά πληροφό
ρηση του μέσου ψηφοφόρου, ο οποίος συ
νεχίζει να συντηρεί στην πολιτικά ζωά πρό
σωπα αποδεδειγμένα ανίκανα ά διεφθαρ
μένα. Το φαινόμενο αυτό μπορεί προφα
νώς να αντιμετωπισθεί με πληρέστερη και 
ποιοτικότερη πληροφόρηση, έντυπη ά δια
δικτυακά, όπως επίσης και με υψηλότερη 
ποιότητα παιδείας (πρέπει να μπορείς να 
διαβάζεις, να αντιλαμβάνεσαι και να αξιο
λογείς μία είδηση). Με άλλες λέξεις: για να 
μπορέσει να προοδεύσει πραγματικά ο τό 
πος και να ανανεωθεί ουσιαστικά το  πολι
τικό δυναμικό του  χρειαζόμαστε ενημε
ρωμένους πολίτες, υπεύθυνους ψηφοφό
ρους. Η ευθύνη είναι πρωτίστως δικά μας 
και όχι ενός αυτοαναφορικού και αυτο- 
τροφοδοτούμενου πολιτικού κατεστημέ
νου. Είμαστε κακοί «πολιτικοί καταναλω
τέ ς »  και πρέπει να αλλάξουμε. Διαφορετι
κά θα «αστοχάσουμε» συνολικά ω ς κοι
νωνία και το  ωραίο τουριστικό αξιοθέατο 
της Νοτιοανατολικός Μεσογείου κάποια 
στιγμά θα κηρύξει πτώχευση. ·



Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α

Η άρση της αντινομίας
Η πολιτική διαχείριση της οικονομικής κρίσης

Ε
ίναι αναμφισβήτητο ότι τελει
ώνει μια ιστορική περίοδος με 
την επισήμανση μιας κρίσης. 
Η κρίση είναι σαφώς οικονο
μική. Είναι ταυτόχρονα η έν
δειξη  πως ένας τρόπος αντί
ληψης τω ν ανθρωπίνων διευθετήσεων έχει 

πλέον φτάσει σε οριακό σημείο. Οι παρά
γοντες της πολιτικής, τω ν  θεσμών της οι
κονομίας και οι εκπρόσωποι τω ν  διεθνών 
οργανισμών επιχειρούν να προσδιορίσουν 
τρόπους ανάταξης από τις παρούσες δυ
σχερείς συνθήκες. Δεν θα υποτιμήσω τον 
ρόλο της οικονομίας στη  λειτουργία της 
κοινωνικής οργάνωσης σ το  παγκόσμιο 
πλαίσιο. Είναι, άλλωστε, καθοριστική για 
τη δημιουργία και την αναδιανομή του κοι
νωνικού πλούτου.

Η  επισκόπηση τω ν τελευταίων τριάντα 
ετών υποδεικνύει πως τα  πράγματα ήταν 
ελάχιστα απλά ή και ειδυλλιακά. Εχουμε 
συνηθίσει να διαβάζουμε ότι η φάση που 
παρήλθε χαρακτηρίστηκε από την επι
κράτηση των αγορών. Κρύβουμε λόγια και 
λειτουργούμε ω ς ευπειθείς αγοραστές. 
Ψωνίζουμε ιδέες και διανοητικές κατα
σκευές με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ψω
νίζουμε κοινά, χρήσιμα και άχρηστα, εμπο
ρεύματα. Η αλήθεια εφάπτεται, αλλά δεν 
ταυτίζεται με τις πραγματικότητες τις οποί
ες βιώσαμε.

Η μετάβαση σ το  κυρίαρχο υπόδειγμα 
λειτουργίας της οικονομίας, το  οποίο στη 
συνέχεια παγκοσμιοποιήθηκε, ήταν μια 
πολιτική επιλογή και διαδικασία. Το τέλος 
της δεκαετίας του 70  σηματοδοτείται από 
την εγκατάλειψη της κεϊνσιανής θερα
πευτικής, που έδινε έμφαση στην ενίσχυ
ση της ζήτησης και στην εργαλειακή χρη
σιμοποίηση ενός γνωστού από το  παρελ
θόν διανοήματος το  οποίο βασίζεται στην 
προσφορά φτηνής νομισματικής μάζας. 
Η προώθηση αυτής της πολιτικής επιλο
γής προήλθε από έναν συσχετισμό ισχύος 
στον  οποίο δέσποζαν οι μεγάλες επιχει
ρήσεις και οι ισχυρότατοι παράγοντες που 
καρπώθηκαν τα ωφελήματα και της μετα
πολεμικής οικονομικής επέκτασης. Ο συ
σχετισμός αυτός πλαισιώθηκε από μερί
δες της μεσαίας τά ξη ς οι οποίες παρα
σύρθηκαν στην αμφίβολης βασιμότητας 
ιδέα ότι η υψηλή φορολογία στην οποία εί
χαν υποβληθεί δεν είχε οποιαδήποτε θετι
κή εκβολή στην κοινωνική οργάνωση, στις 
δημόσιες λειτουργίες και στους ίδιους τους 
βαριά φορολογουμένους. Αυτό όμως ήταν 
μόνο η αρχή. Για να υλοποιηθεί η παγκο- 
σμιοποιημένη κυριαρχία για τους ισχυρούς 
τω ν  αγορών μεσολάβησαν κάμποσο πο
λιτικά βήματα.

Η μεταβολή στην εργασιακή οργάνωση 
και στην επιχειρησιακή συγκρότηση τω ν  
οικονομικών γιγάντων επικοινώνησε με 
την πολιτική επίθεση στον λειτουργικό ρό

λο τω ν  συνδικάτων. Οι ιδιωτικοποιήσεις, 
παρά την περί του αντιθέτου προπαγάνδα, 
είχαν το ν  χαρακτήρα τη ς κρατικής πα
ρέμβασης για την άμεση χρηματοδότηση 
τω ν  φ ορέω ν του  κεφαλαίου, τό σο  με τη  
μεταβίβαση του δημόσιου πλούτου όσο  
και με τη  σχεδόν υποχρεωτική παραχώ
ρηση του σώματος τω ν  πολιτών ω ς πελα
τώ ν  στη ν εξουσία τω ν  επιχειρήσεων οι 
οποίες διαχειρίζονται τέω ς  δημόσια αγα
θά. Η προκλητική ενίσχυση της επιχειρη
ματικότητας ενδυνάμωσε τους ισχυρούς 
και καθήλωσε τους κυριαρχούμενους, οι 
οποίοι με τις ρυθμίσεις της «απορρύθμι
ση ς » καθίστανται αποκλειστικούς ενερ- 
γούμενα τω ν  οικονομικών διεργασιών και 
δι’ αυτών αδύναμα πολιτικά υποκείμενα. 
Η συνέργεια τω ν  προκειμένων με την κα
τάρρευση του «υπαρκτού σοσιαλισμού» 
προσέφερε χώρο και χρόνο για την παρά
ταση της επιτυχούς μεθόδου ανάπτυξης, 
σαν να ήταν μοναδική και αειφόρος επι
λογή. Δ εν ήταν αλήθεια. Γνωρίζουμε σή 
μερα πως εξέφραζε μια εποχή μειωμένων 
προσδοκιών (μια έκφραση του Π. Κρού- 
γκμαν) για τις μεγάλες μάζες και τον  πολι
τισμό μας.

Η στρατηγική την οποία παρακολουθή
σαμε, με σύντομες αναφορές για μια μα- 
κρά διάρκεια, είχε βέβαια μεγάλα και ση
μαντικά αποτελέσματα. Αύξησε το ν  πα
γκόσμιο πλούτο, αλλά ελάχιστα το ν  διέ
νειμε. Κατέστησε τους παλιούς παίκτες της 
παγκόσμιας οικονομίας απίστευτα κερδι
σμένους, προσθέτοντας ελάχιστους νέους

στην επικάρπωση τω ν  ευκαιριών. Οι φ ο 
ρείς της επιδίωξαν να μην αντιμετωπίσουν 
τα προβλήματα τω ν  ενδεών και τω ν  αδυ
νάτων. Φρόντισαν να τα  μετονομάσουν, 
φτιάχνοντας νέες καινοφανείς και ασαφείς 
έννοιες, μήπως και λησμονηθούν. Ο κοι
νωνικός αποκλεισμός έναντι της φτώχει
ας, η κοινωνία τω ν  δύο τρ ίτω ν έναντι της 
εδραιωμένης ταξικής διάρθρωσης, η «απα- 
σχολησιμότητα» έναντι του  δικαιώματος 
της εργασίας είναι ορισμένα παραδείγμα
τα  ιδιόμορφων ονοματισμών που απο
κρύπτουν τα ζητήματα και συνοδεύουν τις 
πολύ συνεσταλμένες εκφράσεις της κοι
νωνικής πολιτικής.

Σ το  τέλος αυτής της μακράς περιόδου 
αποκαλύπτεται πως πολλοί από τους ω φ ε
λημένους αυτής της διαδικασίας λειτούρ
γησαν ω ς αυθαίρετοι τυχοδιώκτες, που ηύ- 
ραν απλώς στα  φιλελεύθερα διανοήματα 
πολύτιμες προφάσεις για να εξασκήσουν 
την ιδιότητα του οικονομικού κατακτητή. 
Τώρα απαιτούν από τις κρατικές δομές να 
τους στηρίξουν εκ νέου, προκειμένου να 
συντηρηθούν και να συγκρατήσουν τα αυ
τονόητα της σύγχρονης κοινωνικής οργά
νωσης, δηλαδή την παραγωγή, τη  χρημα
τοδότηση της οικονομίας, τα  εισοδήματα 
και τη  σταθερότητα  στην οικονομική δι
ευθέτηση του  σημερινού κόσμου. Περι
λαμβάνουν σε αυτά ακόμη και αδιανόητες 
επιλογές έω ς πολύ πρόσφατα, όπως τη  
συμμετοχή του  Δημοσίου σ το  μετοχικό 
τους κεφάλαιο, δηλαδή μια κίνηση που 
ισοδυναμεί με τη  μερική κρατικοποίηση.

Ανδρέας Ν. Λύτρας
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜ Η Μ ΑΤΟΣ ΚΟIΝΩΝIΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣΤΟΥΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Η πολιτική, έσ τω  με αυτήν την αφορμή, 
επανέρχεται στην πρώτη γραμμή, επανα- 
φέροντας, ύστερα από την επικράτηση του 
οικονομικού επί του πολιτικού στοιχείου, 
την αναγκαία πρωτοπορία του κοινωνικού 
ελέγχου, ο οποίος δηλώνεται κυρίως από 
τη  δημοκρατική οργάνωση της πολιτείας. 
Είναι μια στιγμή που δύνανται οι κοινωνίες 
να διεκδικήσουν ικανά και αναγκαία αντί
βαρα απέναντι στους φορείς της οικονο
μικής ισχύος και να ανασυνθέσουν τους 
όρους με τους οποίους διασκευάζονται οι 
συσχετισμοί δύναμης, αλλά και οι ισορρο
πίες στον  παγκόσμιο χώρο.

Η πολιτική, καθώς επανέρχεται σ το  προ
σκήνιο, έχει τη δυναμική να διαμορφώσει 
την απαίτηση για θεσμικές μετατοπίσεις 
στη  σύγχρονη πολιτεία και στις υπάρχου- 
σες ολοκληρώσεις. Η θεσμική μετατόπι
ση αντιπροσωπεύει την προώθηση καίριων 
και ενίοτε θεμελιωδών αλλαγών στη  συ
γκρότηση της πολιτικής οργάνωσης, με 
τρόπο που η αντίληψη περί μεταρρυθμί
σεω ν να φαντάζει εξαιρετικά ωχρή ή και 
άτολμη. Το εγχείρημα εκκινεί από την εκτί
μηση ότι οι ισχυροί της οικονομίας και οι 
κερδοσκοπικές αυθαιρεσίες τους δεν μπο
ρούν να αντιμετωπιστούν στον  χώρο της 
δύναμής τους, δηλαδή στην αγορά και 
στην παραγωγική οργάνωση.

Απέναντι στην αιώνια εγγύηση της έγ
γειος και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως 
την κατοχύρωσε η Γαλλική Επανάσταση, 
οφείλουμε τουλάχιστον να εγγυηθούμε τη 
δυναμική εξισορρόπηση του δικαιώματος 
της εργασίας με την ιδιοκτησία, σε μια νέα 
συμπλοκή. Εναντι της σημερινής, απο
κλειστικούς, κοινοβουλευτικής οργάνοοσης 
με τους ανεξέλεγκ τους εκπροσώπους, 
οφείλουμε να ενδυναμώσουμε τις άμεσες 
μορφές δημοκρατίας χωρίς τη  διαμεσο- 
λάβηση εκτελεστικών οργάνων, τουλάχι
σ το ν  σ το  τοπικό επίπεδο. Εχουμε τη  δυ
νατότητα να συμβάλουμε στην άρση της 
αντινομίας ανάμεσα στην ανάγκη και στην 
κερδοθηρία, με την ενσωμάτοοση των, μη 
υποχρεωτικών σήμερα, κοινωνικών δι
καιωμάτων σ τα  πολιτικά δικαιώματα. Εί
ναι δεδομένη η ενεργός υποχρέωση να 
αποδώσουμε την άσκηση της δικαστικής 
λειτουργίας στην πηγή της, δηλαδή στην 
εξουσία τω ν πολιτών. Μπορεί να καταστεί 
έτσι εφικτή μια νέα σεισάχθεια, με την απο
φυγή της κατάσχεσης από τους χρεωμέ
νους και της συγκέντρωσης του πλούτου 
σε λίγους ισχυρούς, ω ς  αποτέλεσμα και 
της παρούσας κρίσης. Να αντιτάξουμε 
στην ελευθερία τω ν αγορών και στις υπερ
βολικές απαιτήσεις τω ν κερδοσκόπων την 
ελευθερία και τα δικαιώματα τω ν  πολιτών. 
Είμαστε απολύτως ικανοί να διασκευά
σουμε με αυτόν τον τρόπο τους όρους θε
ώρησης σχετικά με το  οικονομικό υπό
δειγμα και την αναγκαία διέξοδο. ·
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Νίκος Κ. Κυριαζής
ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Συμμετοχική δημοκρατία
Ο λαός να εκφράζει συνεχώς την άποψή του για τα θέματα που τον αφορούν

\

Το δημοψήφισμα χρησιμοποιείται 
συχνά σε ομόσπονδα κράτη, 

ελάχιστα στη χώρα μας

Η
 συμμετοχικό ό  άμεση δη
μοκρατία γεννήθηκε και 
ολοκληρώθηκε σ τη ν  αρ
χαία Ελλάδα και ιδιαίτερα 
σ τη ν Αθήνα. Χάρη στη  
συμμετοχική δημοκρατία 

έχουμε την παγκόσμια κληρονομιά στις τέ 
χνες και σ τα  γράμματα, όπως το ν  Επιτά
φιο του Περικλέους, λόγους τω ν ρητόρων 
όπως ο Δημοσθένης, ο Ισοκράτης κ.ά.

Η συμμετοχική δημοκρατία δεν έπαψε 
να εφαρμόζεται σ ε  μερικά καντόνια της 
Ελβετίας και μερικές πολιτείες τω ν  ΗΠΑ, 
όπως σ τη ν πολυπληθέστερη, την Καλι- 
φόρνια, αλλά κερδίζει παντού έδαφος, 
όπως π.χ. με την ενέργεια τουλάχιστον 30 
δημοψηφισμάτων στην Ιταλία την τελευ
ταία δεκαετία, την υιοθέτηση μορφών συμ
μετοχικής δημοκρατίας στη Βαυαρία, πρό
σφατα δημοψηφίσματα σε Γαλλία, Ολλαν
δία και Ιρλανδία.

Αντίθετα, η Ελλάδα όπου γεννήθηκε η 
συμμετοχική δημοκρατία, παρουσιάζει σή
μερα σοβαρό δημοκρατικό  έλλειμμα, με 
ένα και μοναδικό  δημοψήφισμα από το  
1974, εκείνο για το  πολιτειακό το  1975.

Τα προβλήματα της έμμεσης Δημοκρα
τίας ω ς τρόπου διακυβέρνησης είναι πολ
λά και γνωστά.

Π ρώτον, δεν γνωρίζουμε ακριβώς τις 
προτιμήσεις τω ν πολιτών ω ς προς το  είδος 
και την ποσότητα τω ν  δημοσίων αγαθών 
που μας προσφέρει ο δημόσιος τομέας. 
Ετσι, πιθανόν σε ορισμένα να υπάρχει 
υπερπροσφορά, σε άλλα έλλειψη.

Δεύτερον, ω ς θέμα οικονομικής δημο
κρατίας, δεν γνωρίζουμε τις προτιμήσεις 
τω ν  πολιτών σε σχέση με το  ύψος της φ ο
ρολογίας που απαιτείται γι’ αυτά και φυσι
κά σε σχέση με την ποιότητά τους. Η φ ο
ρολογία είναι καθαρά ανταποδοτική, οπό
τε  πρέπει να τεθούν ερωτήματα όπως: «Εί
μαστε διατεθειμένοι να καταβάλουμε 
περισσότερους φόρους για το  δημόσιο 
αγαθό παιδεία ή θα προτιμούσαμε μείωση 
της φορολογίας για περισσότερο διαθέσι
μο εισόδημα, ώ σ τε  να μπορούμε να επιλέ- 
ξουμε μόνοι μας περισσότερο από το  ιδ ιω 
τικό αγαθό παιδεία»;

Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα και σε άλ
λες χώρες ερμηνεύεται από πολλούς οι
κονομολόγους (και εμένα) ω ς  αντίδραση 
και μη ικανοποίηση τω ν  πολιτών από το  
ύψος της φορολογίας σε σχέση με την ποι
ότητα  και ποσότητα  τω ν  δημοσίων αγα
θών. Ως παράδειγμα:

Α ν η δευτεροβάθμια δημόσια παιδεία 
είναι τόσο  κακή και ελλιπής ώ σ τε  να χρει
άζονται φροντιστήρια (ιδιωτική παιδεία) 
για να εξασφαλιστεί η επιτυχία σ τις  πα
νελλαδικές, τό τε  οι πολίτες γονείς, δρώ- 
ν τες  ορθολογικά, έχουν κίνητρο να φο- 
ροδιαφύγουν, για να έχουν μεγαλύτερο 
διαθέσιμο εισόδημα ώ σ τε  να πληρώσουν

τα έξοδα του φροντιστηρίου. Το ίδιο ισχύ
ει για την περίθαλψη όταν χρειάζεται «φ α 
κελάκι». Ουσιαστικά, αυτό που γίνετα ι 
σ τις  έμμεσες (αντιπροσωπευτικές) δη 
μοκρατίες είναι πως τα  υποψήφια κόμ
ματα παρουσιάζουν έναν «κατάλογο προ
τιμ ή σεω ν» (τα  προγράμματά τους) από 
τους οποίους οι πολίτες καλούνται να επι- 
λέξουν εκείνο που προτιμούν (άρα είναι 
πιο κοντά σ τις  δικές τους προτιμήσεις). 
Το  βασικό πρόβλημα είναι βέβαια πως οι 
κατάλογοι αυτοί είναι εξαιρετικά γενικοί 
και αόριστοι και δεν υπάρχει καμία εξα 
σφάλιση πως το  κόμμα που θα εκλεγεί θα 
τους τηρήσει. Ο πολίτης-ψηφοφόρος δεν 
έχει καμία δυνατότητα αντίδρασης (εκτός 
βέβαια από τη  φοροδιαφυγή και την πα
θητική στάση ) αν μια κυβέρνηση αθετή
σει τις υποσχέσεις της, εκ τός βέβαια από 
να την καταψηφίσει σ τις  επόμενες, συ
νήθως μακρινές, εκλογές.

Σε χώρες που ισχύουν, αντίθετα, η πρω
τοβουλία και η ανάκληση και σε οικονομι
κά θέματα, οι πολίτες έχουν δυνατότητα 
να κάνουν σαφείς τις προτιμήσεις τους και 
να «τιμωρήσουν» εκλεγμένους «άρχοντες» 
που αθετούν τις υποσχέσεις τους ή έχουν 
υποπέσει σε αδικήματα όπως δωροληψία 
κ.λπ. Σε θέματα «οικονομικής δημοκρα
τία ς » είναι πολύ γνω στή  η πρωτοβουλία 
13, στην πολιτεία της Καλιφόρνια το  1978,

όπου οι ψηφοφόροι αποφάσισαν μείωση 
της φορολογίας και ταυτόχρονη μείωση 
τω ν δημόσιων υπηρεσιών και αγαθών. Αυ
τή  η πρωτοβουλία έκανε σαφείς τις προτι
μήσεις τω ν  πολιτών ω ς προς το  ύψος τω ν 
δημοσίων αγαθών (υπήρχε υπερπροσφο
ρά) και την προτίμηση προς περισσότερο 
διαθέσιμο εισόδημα.

Τρίτον, το  γνω σ τό  πρόβλημα εντολέα- 
εντολοδόχου, με την κυβέρνηση τυπικά 
εντολοδόχο  του  εντολέα-πολιτών αλλά 
ουσιαστικά τα  άτομα που την αποτελούν 
να ακολουθούν δικούς του ς στόχους. 
Εμπειρικές μ ελέτες έχουν δείξει πως η 
διόγκωση του κρατικού τομέα προκαλεί 
το ν  «εκ τόπ ισμά » του  ιδιωτικού τομέα με 
αρνητικές συνέπειες για την οικονομική 
ανάπτυξη και πως το  φαινόμενο αυτό συν
δέετα ι με την αντιπροσωπευτική δημο
κρατία.

Επίσης, εμπειρική μελέτη με βάση τα  ελ
βετικά καντόνια (όπου σε μερικά ισχύει η 
άμεση και σε άλλα η αντιπροσωπευτική 
δημοκρατία) έδειξε την υπεροχή τω ν πρώ
τω ν  ω ς προς την επίδοση σε οικονομική 
ανάπτυξη, τάξης μεγέθους 10%-15%.

Αλλες μελέτες δείχνουν την υπεροχή της 
άμεσης δημοκρατίας ω ς μέσου καταπο
λέμησης της διαφθοράς, μεγαλύτερης δια
φάνειας κ.λπ.

Με βάση τα παραπάνω, γίνεται φανερό

πως η σημερινή Ελλάδα που γέννησε τη 
Δημοκρατία (και την άμεση) παρουσιάζει 
τώ ρα  πολύ σημαντικό δημοκρατικό έλ
λειμμα.

Ομως η συμμετοχική δημοκρατία σχε
τίζεται και με την εξέλιξη τω ν  θεσμών. Για 
να χρησιμοποιήσω όρους θεωρίας παι- 
γνίων έχουμε ένα συνεχές παίγνιο, όπου 
οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να αναλά- 
βει νομοθετική πρωτοβουλία, με αποτέ
λεσμα το  σύνολο τω ν  υπαρχόντων «σ τρα 
τηγικών» σε κάθε φάση του παιγνιδιού να 
εμπλουτίζεται συνεχώς και περισσότερο 
από ό,τι σε μια αντιπροσωπευτική δημο
κρατία, όπου υπάρχει «μονοπώλιο» νομο
θετικής πρωτοβουλίας από την εκάστοτε 
κυβέρνηση. Με τη  διαδικασία τω ν  ψηφι
σμάτων από τους πολίτες επιλέγονται ορι
σμένες από τις υπάρχουσες στρατηγικές 
που συνδέονται με συγκεκριμένους (συ
χνά νέους) θεσμούς.

Η διαδικασία συνεχίζεται σε κάθε φάση 
του «παιγνίου», με τις «καλές» (ή «σω στές» 
στην εφαρμογή τους στρατηγικές (και τους 
θεσμούς που συνδέονται με αυτές) να δια
τηρούνται, και τις «κακές» (ή μη αποτελε
σματικές) να καταργούνται.

Δεν υποστηρίζω ότι η συμμετοχική δη
μοκρατία οδηγεί πάντα σε καλύτερα απο
τελέσματα. Εχει όμως τη  δυνατότητα να 
το  κάνει και γιατί υπάρχουν συνολικά πε
ρ ισσό τερες στρατηγικές προς επιλογή 
(άρα και η πιθανότητα να βρεθούν ανάμε- 
σά τους καλές και αποτελεσματικές αυξά
νεται) αλλά και για τους λόγους που εξέ 
θεσα πιο πάνω.

Ω στόσο, δεδομένου ότι η συμμετοχική 
δημοκρατία είναι ένα συνεχιζόμενο παι
χνίδι, δίνει τη  δυνατότητα συγκερασμού 
συμφερόντων διαφορετικών ομάδων, δυ
να τότη τα  «αποζημ ίωσης» τω ν  χαμένων 
του παιγνίου από τους κερδισμένους, με
ταβάλλοντας το  παίγνιο σε «παίγνιο συ
νεργασίας» αντί μηδενικού αθροίσματος. 
Τα παίγνια συνεργασίας (cooperative 
games) συνήθως αυξάνουν τη  συνολική 
ευημερία τω ν  συμμετεχόντων.

Πιστεύω πως η σημαντικότερη δημόσια 
συζήτηση που πρέπει να γίνει είναι για το  
είδος της δημοκρατίας που επιθυμούμε. Η 
άμεση δημοκρατία δεν μπορεί να ε ξα 
ντλείται σε ευκαιριακά, αραιά δημοψηφί
σματα. Εχει νόημα μόνο ω ς συνεχιζόμενη 
μορφή ενεργής συμμετοχής τω ν  πολιτών 
στα  θέματα που τους αφορούν, τό τε  απο
τελεί και μορφή εκπαίδευσης τω ν πολιτών 
στην πολιτική, όπως ακριβώς γινόταν και 
σ τη ν αρχαία Αθήνα. Ετσι, η πιο σοβαρή 
συζήτηση για τροπολογία του Συντάγμα
τος είναι εκείνη για την εφαρμογή της άμε
σης δημοκρατίας, με εισαγωγή και τω ν άλ
λων δύο βασικών στοιχείων που τη  συν
θέτουν, τη  νομοθετική πρωτοβουλία τω ν 
πολιτών και την ανάκληση. ·



ΑΛΛηΛεπίδραση και αΛΛηήεξάρτηση 
στο διεθνές σύστημα
Το νέο σκηνικό και οι μετατοπίσεις των δυνάμεων

Τ
η διπλωματία τη  διαμορφώ
νει σήμερα ολόκληρο το  διε
θνές σύστημα και αυτό το  
διεθνές σύστημα σχηματίζε
ται από πάρα πολλούς πολύ
μορφους, αλληλεξαρτώμε- 
νους και -  κυρίως -  κατά μεγάλο μέρος 

ανεξέλεγκτους παράγοντες. Συνεπώς οι 
μεταμορφώσεις του διεθνούς συστήμα
τος απαιτούν μια συνεχή εγρήγορση εκεί
νων που αναπόφευκτα εμπλέκονται, συν- 
διαμορφώνουν ενεργητικά  ή έ σ τω  και 
απλώς υφίστανται τις μεταβολές του συ
στήματος -  πολιτικοί, διπλωμάτες και 
ενεργοί πολίτες.

Χρησιμοποιώ τον όρο «σύστημα», για 
να τον ξεχωρίσουμε από το  απλό «άθροι
σμα», διότι υπάρχει μια συνεχής αλλη
λεπίδραση και αλληλεξάρτηση όλων τω ν 
παραμέτρων που καθορίζουν τα  διεθνή 
δρώμενα. Και οι παράμετροι αυτές είναι 
πολυάριθμες, είναι παράγοντες πολιτι
κοί, οικονομικοί, κοινωνικοί, πολιτιστι
κοί, ακόμη και προσωπικοί που συνδια- 
μορφώνουν τη  διεθνή συγκυρία. Γι’ αυ
τό χαρακτηρίζουμε το  διεθνές σύστημα 
όχι απλώς δυναμικό, αλλά διαπιστώνου
με πως δεν είναι καν γραμμικό, δεν ε ξε 
λίσσεται σε μια προβλεπτή γραμμή, πράγ
μα που επιτείνει τη  δυσκολία κάθε χειρι
σμού μέσα σ το  σύστημα.

Για να έχουμε μια ολοκληρωμένη ει
κόνα της διεθνούς πραγματικότητας πρέ
πει να συνυπολογίσουμε και το  στοιχείο 
της μεταβλητότητας μέσα σ το ν  χρόνο, 
της αέναης κινητικότητας που διέπει τα 
ανθρώπινα πράγματα, στοιχείο που δεν 
υπάρχει σ ε  ένα οποιοδήποτε δίκτυο επι
κοινωνιών. Αυτή ακριβώς η κινητικότη
τα οδηγεί σ την ανάγκη να ερευνούμε τη 
μορφή που έχει το  δ ιεθνές σύστημα σή 
μερα, τώρα, σ τις  αρχές του  21ου αιώνα 
για να το  συγκρίνουμε με αυτό που ήταν 
χθες και να σκεφθούμε πώς μπορεί να εί
ναι αύριο.

Το παρελθόν
Μία από τις πιο ενδ ιαφέρουσες ενασχο
λήσεις για έναν μ ελετη τή  τη ς  παγκό
σμιας ισ τορ ία ς είναι η α να ζή τηση  τω ν  
ποικίλων μορφών που έχει πάρει κατά 
καιρούς το  δ ιεθνές σύστημα. Παρακο
λουθώ ντα ς αυτήν τη ν  ας τη ν  πούμε 
«μ ορφ ογένεση », βλέπουμε π.χ. ότι πριν 
από χιλιετίες λειτούργησε ένα σύστημα 
με βάση τους δύο παράλληλους ποτάμι
ους ά ξονες του  Νείλου και του  Ευφράτη 
(Α ίγυπτος - Μ εσοποταμία), για να δώσει 
ύστερα τη  θέση  του  σε  ένα άλλο σύστη 
μα με άξονα  από ανατολικά σ τα  δυτικά 
(Π ερσία  - Ελλάδα - Καρχηδόνα) και να 
περάσει και αυτό σε ένα άλλο που με επί
κεντρο τη  Ρώμη είχε άξονα  από ΒΔ στη  
Βρετανία  σ τα  Ν Α  σ τη ν  Α ίγυπτο. Α κ ο 

λούθησε το  δίπολο Ρώμη - Βυζάντιο κτλ.
Βέβαια αυ τές οι μ ορφ ογενέσε ις  μάς 

φαίνονται σήμερα μακρινές. Ακόμη και 
οι σχετικά π ρόσφ α τες μορφές του  δ ιε
θνούς συστήματος που διαμορφώθηκαν 
πρώτα από τις Συνθήκες της Βεστφαλίας 
το  1648 και διατηρήθηκαν ω ς  το  τέλος  
τω ν  Ναπολεόντειων πολέμων για να αντι- 
κατασταθούν με το  σύστημα του  Συνε
δρίου τη ςΒ ιέννη ςτο  1815 μάς φαίνονται 
μακρινές. Η πολυτάραχη τριακονταετία  
από τη ν αρχή του  Π ρώ του  ω ς το  τέλο ς  
του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μια 
εποχή μεγάλης ζύμωσης μετά τους πο
λέμους οδήγησε σε  μια νέα μορφογένε
ση από την οποία αναδύθηκε τελικά αυ
τό  που αποκλήθηκε το  «δ ιπ ολ ικό » δ ιε
θνές σύστημα με πόλους τις  δύο υπερ- 
δυνάμεις, τις ΗΠΑ και την ΕΣΣΔ. Μ ετά το  
1990 μιλούσαμε για ένα «μ ονοπ ολικό» 
σύστημα με μόνη υπερδύναμη τις Η νω 
μένες Πολιτείες. Σήμερα η υπερδύναμη 
Αμερική δείχνει σαφή σημεία κοπώσε- 
ως, διότι αφ ενός δεν έχει πετύχει τους 
σ τόχους τη ς σ το  Α φ γα νισ τά ν και σ το  
Ιράκ και αφετέρου βλέπει να υποχωρεί η 
ισοτιμία του δολαρίου την ώρα που είναι 
υπερχρεωμένος τόσο  ο δημόσιος όσο και 
ο ιδιωτικός τομέας της αμερικανικής οι
κονομίας. Ταυτόχρονα εμφανίζονται νέ
οι δυναμικοί παίκτες σ το  διεθνές πεδίο, 
η Κίνα και η Ινδία, ενώ  ανακτά τη  ζω τ ι 
κότητά της πολιτικά και οικονομικά η Ρω 
σία. Ετσι βρισκόμαστε τώρα, στις αρχές 
του  21ου αι., σε μια εποχή νέας μορφο
γένεσης, όπου ακόμη δεν έχει ξεκαθαρί
σει ποια θα είναι η επόμενη μορφή του  
διεθνούς συστήματος.

Νέα πραγματικότητα
Η αλληλεξάρτηση τω ν  κρατών σε  θέμα
τα  όπως το  κλίμα, οι ενεργειακές πηγές, 
οι υδάτινοι πόροι, οι πανδημίες οδηγούν 
σ ε  σ τενό τερ η  συνεργασία  μεταξύ τους 
είτε ad hoc είτε σ το  πλαίσιο ειδικευμέ
νω ν οργανισμών, ενώ  παράλληλα άλλοι 
διακρατικοί οργανισμοί, όπως το  ΝΑΤΟ, 
χάνουν βαθμιαία επαφή με τους αρχικούς 
τους στόχους και ο ΟΗΕ αισθάνεται την 
ανάγκη ριζικής αναμόρφωσης. Αλλά, ενώ  
οδηγούμεθα σε νέες δομές διακρατικής 
συνεργασίας, ιδίως μέσα σ τη ν  ΕΕ, έχου
με ταυτόχρονα και μια αύξηση τω ν  δια
κρατικών συγκρούσεων που με τη  βοή
θεια της τεχνολογίας γίνονται όλο και πιο 
φονικές. Συνολική δε επίπτωση τω ν  πολ
λαπλών αυτών μεταβολών σ το ν  διεθνή 
χώρο είναι η σταδιακή αποδυνάμωσπ του 
ρόλου του  εδαφικού συνόρου. Α υ τό  δη
λαδή που άλλοτε εθ εω ρείτο  σαν τείχος 
προστασίας και εξασφάλισης τη ς εθνι
κής κυριαρχίας έχει πια σαφ ώ ς εξασθε- 
νήσει.

Οι αντιδράσεις της διεθνούς κοινωνίας

για να αντιμετωπίσει αυτή τη  νέα πραγ
ματικότητα  κινούνται προς δύο διαμε
τρικά α ντίθ ετες κατευθύνσεις. Α φ ενός 
δ ιαπ ισ τώ νετα ι ολοένα  π ερ ισσ ό τερ ο  η 
ανάγκη διασυνοριακής συνεργασίας, που 
φθάνει στην περίπτωση της ΕΕ στην αμοι
βαία κατάργηση τω ν  συνοριακών φραγ
μών, ενώ  ταυτόχρονα βλέπουμε να ανα
πτύσσεται και η διαμετρικά αντίθετη  τά 
ση της κατάτμησης σε  συνεχώς μικρό
τε ρ ες  κρατικές μονάδες οι οποίες 
πιστεύουν ότι έτσ ι διασφαλίζουν περισ
σ ό τερ ο  τα  συμ φ έροντα  τω ν  πολ ιτώ ν 
τους.

Πέντε διαπιστώσεις
Εχοντας έτσι μια γενική θέα τω ν  διεθνών 
εξελίξεων, μπορούμε να κάνουμε και ορι
σμένες πιο συγκεκριμένες διαπιστώσεις.

Η π ρ ώ τη  είναι ό τι έχουμε μπ ροστά  
μας ένα ν  πολλαπλασιασμό τω ν  π ρ ο 
βλημάτων. Θέματα που άλλοτε δεν ήταν 
καν γ ν ω σ τά , ή που π ά ν τω ς  δ εν  είχαν 
υψηλή π ρ ο τερ α ιό τη τα , έρχ οντα ι με 
ένταση  σ το  προσκήνιο. Οι κυβερνήσεις 
δεν μπορούν πια να αγνοούν τα  θέματα 
τω ν  κλιματικών αλλαγών ή τη ς ποιότη
τας του  περιβάλλοντος, θέματα που ω ς 
π ρόσφατα  ε ίτε  ή ταν ά γνω στα  είτε δευ- 
τερ εύ ο ν τα . Οι μαζικές μ ετακ ινήσεις  
πληθυσμών, με ό,τι αυτές συνεπάγονται 
ο ικονομ ικά , κο ινωνικά , πολ ιτισ τικά , 
απασχολούν κράτη  και κοινωνίες ο λο 
ένα  π ερ ισσ ό τερ ο . Η δ ιαδ ικ τύωση  του  
πλανήτη  με δίκτυα ενεργειακά  ή πλη
ροφορικά επιβάλλει την άμεση και αδιά
κοπη παρακολούθηση τη ς λειτουργίας 
τους. Ο κόσμος μεταβάλλεται γρήγορα 
σ ε  μία ενιαία αγορά.

Αυτή  την πρώτη  δ ιαπ ίστωση  έρχεται 
να επιβεβαιώσει μια δεύτερη, ότι δηλα
δή έχουμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε 
όχι μόνο πολλαπλάσια αλλά και π ερ ισ
σ ό τερ ο  πολύμορφα προβλήματα. Τα 
προβλήματα του  π ερ ιβάλλοντος είναι 
συνδεδεμένα με τα  προβλήματα της φ τώ 
χειας και απαιτούν σύνθετες λύσεις. Τα 
προβλήματα τω ν  υδάτινων πόρων είναι 
συνδεδεμένα  με εδαφ ικές διασυνορια
κές ρυθμίσεις, αλλά και με τεχνολογικές 
εφαρμογές που έχουν κοινωνικές συνέ
πειες.

Η τρ ίτη  διαπ ίστωση είναι η επιτάχυν
ση τω ν  εξελ ίξεω ν. Η συνέπεια είναι ότι 
τό σ ο  ο κρατικός όσο  και ο ιδιωτικός τ ο 
μέας πρέπει να αντιδρούν συνεχώς τα 
χύτερα χωρίς να έχουν το ν  χρόνο  που 
απαιτείται για εμβάθυνση σ το  πρόβλημα 
και περίσκεψη στη  λήψη αποφάσεων.

Η τέταρ τη  διαπίστωση είναι ότι αυξά
νεται συνεχώς ο αριθμός τω ν  συμμετε- 
χ ό ντω ν  σ το  δ ιεθνές σύστημα. Ο ΟΗΕ, 
π.χ., άρχισε με 52 μέλη και για την ώρα 
έχει φθάσει σ τα  192, ενώ  πολλαπλασιά-

ζοντα ι οι διακυβερνητικές και μη οργα
νώσεις, που είναι συνεχώς περισσότερο 
ενεργοί συμμέτοχοι σ τα  διεθνή δρώμε
να, όπως είναι, π.χ., η Διεθνής Αμνηστία, 
η Greenpeace, η Human Rights Watch, 
το  WWF κτλ.

Πέμπτη διαπ ίστωση είναι ότι υπάρχει 
μια σημαντική μετατόπιση τη ς ισορρο
πίας σ το ν  διεθνή  χώρο. Δ εν  πρόκειται 
μόνο για τη  μετατόπιση τω ν  δυνάμεων. 
Δ ιότι σήμερα βλέπουμε να αναδύονται 
νέες μορφές δυνάμεων που επηρεάζουν 
τις  δ ιεθνείς ισορροπίες. Α φ ενό ς  είναι η 
ιδιωτική οικονομία, η οποία μπορεί να 
επηρεάσει τις διεθνείς εξελ ίξε ις σ ε  πο
λύ μεγαλύτερο βαθμό από πολλές κυ
βερνήσεις. Ο ταν συνέρχετα ι σ το  Ν τα 
βάς το  W orld Economic Forum, ξέρου
με ό τι αυ τές οι μεγάλες δυνάμεις τη ς 
ιδιωτικής οικονομίας διαθέτουν τρόπους 
και μέσα που μπορούν να επηρεάσουν 
αποφασιστικά τις διεθνείς οικονομικές 
εξελ ίξεις. Δυνάμεις που δεν  έχουν καν 
κρατική εδαφική βάση, αλλά πότε ακούς 
πως εδρεύουν σε  κάποιο νησάκι της Κα- 
ραϊβικής, πότε τις ξέρεις απλώς σαν κά
ποιους λογαριασμούς τραπ εζικώ ν κα
τα θ έσ εω ν  που μεταξύ  το υ ς  κυκλοφο
ρούν ποσά πολλαπλάσια σε μέγεθος από 
το ν  κρατικό προϋπολογισμό πολλών 
κρατών.

Μια άλλη σημαντική μετατόπ ιση  δυ
νάμ εω ν είναι εκείνη που σημειώνετα ι 
σ το ν  χώρο τη ς πληροφόρησης και της 
ενημέρωσης. Και μάλιστα μετατόπ ιση  
προς δύο αντίρροπες κατευθύνσεις. Δ ιό 
τι αφενός βλέπουμε πως σ τα  μέσα μαζι
κής ενημέρωσης, έντυπα ή τηλεακου- 
στικά, καταλήγει η ενημέρωση του  κοι
νού να ελέγχεται τελικά από λίγα, ιδιωτι
κά και ανεύθυνα χέρια. Α φ ετέρου  
διαπιστώνουμε ότι με τη διάδοση του Δια
δικτύου υπάρχει μια ολοένα  διευρυνό- 
μενη ευχέρεια έκφρασης απόψεων και 
διάδοσης πληροφοριών εκ μέρους ανεύ
θυνων ή και ά γνω στω ν ατόμων.

Τέλος έχουμε και και μια άλλη μορφή 
μετατόπ ισης τω ν  δυνάμεων με τη ν εμ
φάνιση  σ τη  δ ιεθνή  σκηνή τη ς τρ ομ ο 
κρατίας ω ς παράγοντα που δεν έχει και 
αυτός εδαφική βάση. Δ εν πρόκειται για 
τη ν τρομοκρατία  τω ν  Βάσκων ή τω ν  
Ιρλανδών που έχουν συγκεκριμένες εδα
φικές διεκδικήσεις, αλλά για φαινόμενα 
όπως η λεγομένη ισλαμική τρομοκρατία 
που ούτε εδαφική βάση έχει ούτε έναν 
συγκεκριμένο πολιτικό στόχο. Και επι
πλέον έχει εμφανισθεί και π λεγάμενη 
ηλεκτρονική τρομοκρατία : οι hackers, 
τω ν  οποίων δεν ξέρουμε τα πολιτικά ή οι
κονομικά κίνητρα, μπορούν να παρει
σφ ρήσουν σ ε  ηλεκτρονικά συστήματα 
πληροφορικής, κρατικά ή διεθνή, και να 
τα  απορρυθμίσουν. ·



Δ Ι Ε Θ Ν Η

Η προεκΑογική ρητορική του Προέδρου
Μελετώντας την επικοινωνιακή πολιτική του Μπαρόκ Ομπάμα

ταν ο Μπαράκ Ομπάμα 
(Barack Obama) πήρε το  χρί
σμα του επίσπμου υποψηφί- 
ου τω ν  Δπμοκρατικών για τις 
προεδρικές εκλογές τπς 4πς 
Νοεμβρίου, π Ελεν, (λευκή) 

καθπγήτρια Πανεπιστπμίου τπς Βιρτζίνια, 
σχολίασε σε ιδιωτική συζήτπσπ: «Από εδώ 
και σ το  εξής καλύτερα να φω τογραφ ίζε
ται ανάμεσα σε λευκούς. Φαίνεται λιγότε
ρο μαύρος!». Το  σχόλιο θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί κακόβουλα ρατσιστικό, αλ
λά υποδπλώνει εύστοχα τπ βασική αιτία 
τπς εντυπωσιακής επιτυχίας του Ομπάμα: 
σε όποιο πλαίσιο και αν τον θέτεις, ταιριά
ζει. Μοιάζει να έχει τουλάχιστον ένα κοινό 
χαρακτηριστικό με τον  καθένα, εθνολογι
κό, κοινωνικό, επαγγελματικό, χαρακτη- 
ρολογικό, εξαιτίας του  οποίου μπορούν 
όλοι να ταυτιστούν μαζί του. Δεν ήταν μό
νο  οι Αφροαμερικανοί και οι μετανάστες 
που βρήκαν τον εκπρόσωπό τους (ο Ο. εί
ναι μιγάς από πατέρα Κενυάτη), ήταν επί
σης οι άποροι του περιθωρίου (ο Ο. έζησε  
στα  κακόφημα νότια προάστια του Σικά
γου), αλλά και οι διανοούμενοι (είναι νομι
κός, καθηγητής Πανεπιστημίου), οι χρι
στιανοί (δήλωνε εμφατικά την πίστη του), 
οι μουσουλμάνοι (όπως ο πατέρας του), οι 
εβραίοι (όπως φημολογείται η μητέρα του), 
οι οικογενειάρχες (είναι έγγαμος με παι
διά), οι διαζευγμένοι (όπως οι γονείς του), 
οι αθλητικοί τύποι (παίζει μπάσκετ), οι γοη
τευτικοί (είναι τέτοιος), αλλά και οι λιγότε
ρο γοητευτικοί (τον ενοχλούν τα μεγάλα 
του αφτιά), οι γκατζετάκηδες (αδυνατεί να 
αποχωριστεί το  Blackberry του), οι παρα- 
βατικοί (έπαιρνε ναρκωτικά), οι καπνιστές 
(καπνίζει τσιγάρο...), οι αντικαπνιστές (... 
προσπαθεί να το  κόψει), οι αριστερόχειρες 
(υπογράφει επιδεικτικά με το  αριστερό), 
όλοι βρήκαν το ν  άνθρωπό τους, γιατί ο 
Μπαράκ αντιπροσωπεύει απόλυτα το  mix 
and match της Βόρειας Αμερικής.

Ο ίδιος το  γνώριζε πολύ καλά και έχτισε 
τον προσωπικό του μύθο χρησιμοποιώντας 
μια σειρά από συμβολισμούς, ενίοτε με με
ταφυσικές διαστάσεις, για να δείξει ότι εί
ναι γνήσιο δημιούργημα του αμερικανικού 
πολιτισμού και εκφραστής της αμερικανι
κής ιστορίας. Γεννημένος στη  Χαβάη (νό
τια), πήγε σχολείο στην Καλιφόρνια (δυτι
κά), φοίτησε στη  Μασαχουσέτη (ανατολι
κά), ζούσε και εργαζόταν σ το  Σικάγο (βό
ρεια). Στις δημόσιες ομιλίες του παρουσίαζε 
τον εαυτό του ως συνεχιστή τηςχορείαςτων 
σπουδαίων ηγετών του έθνους, τους οποί
ους οι Αμερικανοί έχουν μάθει να σέβονται: 
τον Αβραάμ Λίνκολν, συντοπίτη του από το  
Σικάγο, σύμβολο της διακήρυξης τω ν  αν
θρωπίνων δικαιωμάτων, και τον  Αφροαμε- 
ρικανό Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, σύμβολο του 
αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πα
ρόμοια, η ομιλία του τη νύχτα τω ν εκλογών

στο  Σικάγο απηχούσε τα λόγια του Αβρα
άμ Λίνκολν (Abraham Linkoln) σ το  Γκέτι- 
σμπουργκ (Gettysburg) (1863) και του Μάρ- 
τιν Λούθερ Κινγκ (Martin Luther King) μία 
ημέρα προτού δολοφονηθεί (1968).

Ολες οι προεκλογικές ομιλίες και συνε
ντεύξεις του υποψηφίου Ομπάμα προκα- 
λούσαν αίσθηση. Α ν και οι πρώιμες εμφα
νίσεις του σ το  κοινό ήταν αναιμικές και σχε
δόν αδιάφορες, σταδιακά σημείωσε εντυ
πωσιακή βελτίωση στο ύφος και στον τρόπο 
εκφοράς του λόγου, ώ σ τε  έφτασε να μιλά
ει με άνεση επί παντός επιστητού’ από τα 
εθνικά και τα οικονομικά θέματα ω ς τη μου
σική και την ομοφυλοφιλία σ το ν  στρατό- 
και να παρουσιάζεται παντού όπου τον κα- 
λούσαν: σε ανοιχτές συγκεντρώσεις, σε κά
θε είδους χώρους εκδηλώσεων, στην τη 
λεόραση, σε περιοδικά (γενικού και ειδικού 
ενδιαφέροντος), αλλά κυρίως στα  blogs 
όπου δημιουργήθηκε μια μεγάλη ομάδα 
υποστηρικτών του, 
σε πολιτικό και οικο
νομικό επίπεδο, 
ώ στε  δικαιολογημέ
να ειπώθηκε ότι ο 
Ομπάμα είχε ήδη νι
κήσει σ το  Διαδίκτυο 
προτού νικήσει στις 
εκλογές.

Πολλοί ανέμεναν 
ότι λόγω φυλετικής 
και κοινωνικής προ
έλευσης η ρητορική 
του θα επικεντρω
νόταν σε μια «πολι
τική της ταυ τότη 
τα ς » (identity 
politics). Ο ίδιος απέ
φυγε να θυματοποι- 
ήσει αποκλειστικά 
τους μαύρους και 
επικεντρώθηκε σ το  
στοιχείο της διαφορετικότητας μεταξύ τω ν 
ανθρώπων γενικά και τω ν Αμερικανών ει
δικότερα: «εμείς οι Αμερικανοί έχουμε τις 
διαφορές μας, φυλετικές, γεωγραφικές, πο
λιτικές, ερωτικές, αλλά δεν υπάρχει μαύρη, 
λευκή, λατινική, ασιατική Αμερική, δεν 
υπάρχει προοδευτική ή συντηρητική Αμε
ρική, γιατί είναι μία, οι Ηνωμένες Πολιτείες 
της Αμερικής» -  Από την ομιλία του στο  Συ
νέδριο τω ν Δημοκρατικών, Ιούλιος 2004.

Στις ομιλίες του ασχολήθηκε με τα  πα
ραδοσιακά ζητήματα τω ν  Δημοκρατικών, 
όπως θα έκανε κάθε υποψήφιος πρόεδρος 
του κόμματος: εργασία, υγεία, εκπαίδευση. 
Οι λόγοι του κινούνταν γύρω από έναν άξο
να αφηρημένων εννοιών με θετικό περιε
χόμενο: ελευθερία, δικαιοσύνη, ελπίδα, αξιο
πρέπεια (το  δόγμα Ομπάμα) και το  κεντρι
κό προεκλογικό σύνθημα «Αλλαγή» («εμείς 
είμαστε η αλλαγή που ψάχνουμε»). Το  σύν
θημα έγινε μόδα. Η αμερικανική Vogue κυ

κλοφόρησε το ν  Ιανουάριο 2009 με ε ξώ 
φυλλο «Change. Yes you can» (για θέματα 
ενδυμασίας βέβαια...), με αναφορές στην 
ιστορική συγκυρία του παρόντος («ήρθε η 
ώρα, ήρθε ο καιρός για αλλαγή») και του 
μέλλοντος («ο ι ευκαιρίες σ το  μέλλον θα εί
ναι σπουδαιότερες»). Υιοθέτησε τη φράση- 
σύνθημα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ «έχω  
ένα όραμα», με m v οποία τιτλοφόρησε δύο 
από τα βιβλία του, τα οποία βρίσκονται αδια- 
λείπτως εδώ και μήνες στον  κατάλογο τω ν 
ευπωλήτων: The Dreams o f m y father, 
2004, και The audacity o f hope: Thoughts 
on reclaiming the American Dream, 2008.

To περιεχόμενο τω ν ομιλιών του Ομπά
μα ήταν ένας συνδυασμός μετριοπαθούς 
πατριωτισμού και ηθικισμού, με προτροπές 
για σεβασμό σε αξίες και παραδόσεις και με 
την υπόμνηση ότι για αυτόν «η  πολιτική δεν 
είναι δουλειά αλλά αποστολή». Προοδευτι
κά, μέχρι τη διεξαγωγή τω ν  εκλογών δια

σαφήνιζε τις θέσεις του 
σε άμεση αντιπαράθεση 
με τις αντίστοιχες τω ν Ρε- 
πουμπλικανών: κατά του 
πολέμου σ το  Ιράκ, διά
λογος με τα εχθρικά κρά
τη, περιορισμοί στην κα
τοχή όπλων από τους 
Αμερικανούς, υπέρ του 
δικαιώματος στην άμ
βλωση. Αναφερόταν 
στους αντιπάλους του 
χωρίς να τους προσβάλ
λει, αναγνωρίζοντας τις 
καλές προθέσεις τους για 
m v πατρίδα, αλλά τόνιζε 
ότι αυτός ήταν πιο ικανός 
και μπορούσε να τα κα
ταφέρει καλύτερα («Ναι, 
μπορούμε»). Ολες οι προ
τάσεις του  για την αντι
μετώπιση τω ν  προβλη

μάτων κατέληγαν με το  ρήμα «δεσμεύο
μαι», τονίζοντας m v προσωπική του ευθύ
νη, και σ το  τέλος όπως και στην αρχή κάθε 
ομιλίας ευχαριστούσε το  κοινό αμέτρητες 
φορές.

Αρκετοί αναλυτές της πολιτικής και της 
επικοινωνίας αμφισβήτησαν τα  ποιοτικά 
στοιχεία της προεκλογικής ρητορικής του 
Ομπάμα. Τα κείμενα αυτά καθαυτά δεν ήταν 
πειστικά και αν αξιολογηθούν με βάση τους 
κανόνες της κλασικής ρητορικής, δεν πε
ριείχαν ορθολογικά επιχειρήματα για την 
αντιμετώπιση της κρίσης. Τότε, τι έκανε τα 
λόγια του να φαίνονται τόσο  ελκυστικά που 
σαγήνεψαν πρώτα το  κοινό και μετά τα 
MME, ώ στε  να μιλούν για «τσουνάμι Ομπά
μα»;

Ο τρόπος που απέδιδε το  κείμενο 
(delivery style), το  ξεχωριστό ρητορικό του 
ύφος είναι αυτό που έκανε τον Ομπάμα λα
οφιλή ηγέτη. Ως νομικός και καθηγητής,

κατ’ αρχήν, διέθετε ικανότητα πειθούς και 
διδαχής, μιλούσε ήρεμα, αναδίδοντας εσω 
τερική γαλήνη, σχεδόν σαν κατηχητής από 
άμβωνος, χωρίς ποτέ να εμφανιστεί θυμω
μένος ή εκνευρισμένος, είτε έδινε συνέ
ντευξη στην Οπρα, είτε μιλούσε σε ανοιχτή 
συγκέντρωση δρασκελίζοντας τη σκηνή με 
το  μικρόφωνο σ το  χέρι. Ο Ομπάμα δεν μι
λούσε σ το  κοινό, μιλούσε με το  κοινό, σαν 
να απευθυνόταν προσωπικά στον  καθένα 
διατρέχοντας τα βλέμματα όλων, με λόγια 
απλά, κατανοητά, δίνοντας έμφαση στις λέ
ξεις, κάνοντας χιούμορ και μιλώντας από 
καρδιάς, μόνο με ένα χαρτί σημειώσεων 
μπροστά του, κι αυτό για λόγους σκηνικής 
παρουσίας. Οπως ομολόγησε ο ίδιος: «Μι
λάω με τη φωνή ενός τυπικού μεσοδυτικού 
τηλεπαρουσιαστή. Βοηθά m v επικοινωνία 
με το  κοινό τω ν λευκών. Οταν είμαι με μαύ
ρους, ξέρω  m v άλλη διάλεκτο». Η κινητο
ποίηση της μεγάλης πλειοψηφίας τω ν πο
λιτών ώ στε  να συμμετάσχουν στις εκλογές 
υπέρ του οφείλεται σ το  γεγονός ότι η σχέ
ση που δημιούργησε με το ν  κόσμο ήταν 
άμεση και δυνατή και όχι αποτέλεσμα δια- 
μεσολάβησης τω ν MME. Γνώρισμα ενός χα
ρισματικού ηγέτη είναι, όταν τα MME στρέ
φονται εναντίον του, να μην κατορθώνουν 
να επηρεάσουν τη γνώμη και m v τελική επι
λογή τω ν πολιτών.

Ο δημοσιογράφος του περιοδικού New 
Yorker, George Packer, ερμήνευσε αυθόρ
μητα τη  ρητορική επιτυχία του  Ομπάμα: 
«Μ ετά  την 25λεπτη ομιλία του  σ το  New 
Hampshire, δεν μπορώ να θυμηθώ τι ακρι
βώς είπε, αλλά μου προκάλεσε ωραία συ
ναισθήματα που θα τα θυμάμαι για καιρό».

Στην απέναντι πλευρά οι Βρετανοί έδει
ξαν ενθουσιασμό με m v παρουσία του νέ
ου αμερικανού πολιτικού: ο Philip Collins, 
δημοσιογράφος - λογογράφος του Tony 
Blair, δήλωσε ότι σ το  τραγούδι μεγαλύτερη 
σημασία έχει η μελωδία παρά οι στίχοι, και 
ο Ομπάμα ήξερε καλά τη μελωδία.

Για να επανέλθουμε στην αρχική ηρωίδα 
της ιστορίας μας, m v Ελεν από τη Βιρτζίνια: 
τελικά, ποιον ψήφισε; Οπως η ίδια παραδέ
χθηκε, ψήφισε έτσι ώ στε να μην αφήσει m v 
Αμερική να επαναλάβει το  φαινόμενο 
Bradley effect: δηλώνει m v αντίφαση με
ταξύ τω ν προεκλογικών δημοσκοπήσεων 
και τω ν  τελικών αποτελεσμάτων, όταν οι 
υποψήφιοι είναι ένας μαύρος και ένας λευ
κός. Τ  ο φαινόμενο πήρε το  όνομά του από 
τον  ΑφροαμερικανόΤοιη Bradley, υποψή
φιο κυβερνήτη της Καλιφόρνιας (το  1982), 
ο οποίος προηγούνταν θεαματικά στις δη
μοσκοπήσεις επειδή οι λευκοί δήλωναν ότι 
θα το ν  ψηφίσουν, αλλά τελικά μπροστά 
στην κάλπη προτίμησαν τον λευκό υποψή
φιο. ·

Ολα τα αποσπάσματα των ομιλιών του Ομπάμα 
είναι απότο βιβλίο της Lisa Rogak(ed), Barack 
Obama, In his own words, NewYork, 2007.

Στο τραγούδι 
μεγαϋύτερη οημαοία 

έχειημεήωδία 
παρά οι ατίχοι, 
και ο Ομπάμα 
ήξερε καήά 
τημεήωδία



Καθοϋικό επίδομα
Μήπως πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά μια ουτοπία;

Μ
ε τη ν κατάρρευση τω ν  
μύθων που καλλιέργησε 
ο νεοφιλελευθερισμός, 
επανέρχονται σ τον  δη
μόσιο διάλογο προτάσεις 
για την αναθέρμανση του 

κοινωνικού κράτους. Ετσι, λ.χ., πληθαί
νουν οι φ ωνές για καθιέρωση του ελάχι
στου  εγγυημένου εισοδήματος. Εμείς, με 
τη σειρά μας, προσθέτουμε ακόμη μία διέ
ξοδο, πιο ουτοπική, το  καθολικό επίδομα, 
το  γνω στό  ω ς  «basic income».

Το καθολικό επίδομα, κατ’ άλλους μι
σθός του  πολίτη, συνίσταται -  πολύ χο
ντρικά αφού υπάρχουν περισσότερες εκ
δοχές του  -  στην καταβολή σε κάθε ά το
μο, από τη  γέννησή του ω ς  το ν  θάνατό 
του, ενός βασικού εισοδήματος που θα 
του επιτρέπει την κάλυψη τω ν  στοιχειω
δών του αναγκών, χωρίς προϋπόθεση ανε
πάρκειας πόρων ή κάποια άλλη ανταπό
δοση (παροχή εργασίας). Οι πλουσιότε
ροι, παρ’ ότι θα λαμβάνουν το  επίδομα, θα 
το  επιστρέφουν μέσω  τη ς φορολογίας, 
ενώ  με την καθολική καταβολή του  θα 
αποφεύγεται ο στιγματισμός τω ν  πολιτών.

Με το  καθολικό επίδομα επέρχεται ου
σιαστικά ρήξη ανάμεσα σ το  εισόδημα και 
στην εργασία. Ο κάθε άνθρωπος πρέπει 
να διαθέτει, λόγω της ιδιότητάς του αυτής 
και μόνο, ένα επαρκές εισόδημα για να ζή- 
σει αξιοπρεπώς. Η αποσύνδεση της από
λαυσης του επιδόματος από την εργασία 
οδηγεί σε μια αναστροφή της σχέσης ερ 
γασίας - μισθού: το  απροϋπόθετο εισόδη
μα μετατρέπεται σε προτεραιότητα και η 
παροχή εργασίας αποκτά επικουρικό χα
ρακτήρα. Ετσι το  άτομο, απελευθερωμέ
νο από τους εξαναγκασμούς της αγοράς 
εργασίας, μπορεί να αφοσιωθεί και σε άλ
λες, οικογενειακές, κοινωνικές, πολιτι
στικές και πολιτικές, δραστηριότητες. Με 
το  καθολικό επίδομα, το  δικαίωμα στην

εργασία παύει να γίνετα ι αντιληπτό ω ς 
αποδοχή μιας οποιοσδήποτε εργασίας και 
εν τέλει ω ς  αποδοχή της αλλοτρίωσης του 
φορέα του.

Αν και διεθνώς έχουν δημιουργηθεί ακό
μη και δίκτυα υποστηρικτών του  καθολι
κού επιδόματος (όπως 
το  BIEN, Basic Income 
European Network), 
σ τη ν  Ελλάδα η ιδέα 
ενός τέτοιου επιδόμα
τος  παραμένει πολιτι
κά, επιστημονικά, ιδε
ολογικά αδιατύπωτη.
Η εφαρμογή του  κα
θολικού επιδόματος 
μετράει ήδη κάποιες 
δοκιμασίες: από τους 
σκαπανείς της κοινό
τη τας του  Speen (σύ
στημα
Speenhamland, 1795) 
ω ς τις πιο διακριτικές 
και συγκεκριμένες, 
όπως το  επίδομα που 
χορηγεί η Πολιτεία της 
Αλάσκας σε κάθε κά
τοικό της (1982) από 
τα  έσοδα  τη ς  εκμε
τάλλευσης του πετρε
λαίου.

Γιατί αναζητούμε 
σήμερα ευρύτερα 
σχήματα αλληλεγ
γύης; Πολύ απλά, γιατί οι υπάρχοντες θ ε
σμοί προστασίας που στηρίζοντα ι πάνω 
στην εργασία αδυνατούν όλο και περισ
σότερο  να αντιμετωπίσουν αποτελεσμα
τικά τη  φτώχεια  και το ν  κοινωνικό απο
κλεισμό. Λ.χ. η αποσάθρωση τω ν  εργα
σιακών δικαιωμάτων οδηγεί στη  βαθμιαία 
υποβάθμιση της ασφαλιστικής προστα 
σίας. Οι σημερινοί εργαζόμενοι φ τωχοί

(working poors) θα είναι οι αυριανοί φ τω 
χοί συνταξιούχοι.

Από την άλλη, η αξιοποίηση τω ν  απο- 
θεματικών τω ν Ταμείων βρίσκεται σε νευ
ρική κρίση. Η κρατική διαχείριση τω ν  απο- 
θεματικών είναι υπεύθυνη για την εξανέ

μισή τους. Κι εν τέλει, 
ας μη λησμονούμε ότι 
οποιοσδήποτε κι αν 
διαχειρίζεται τα απο- 
θεματικά, η απόδοσή 
τους απαιτεί υγιείς κε
φαλαιαγορές. Το  
στοίχημα του συστή 
ματος όσον αφορά 
την απόδοση τω ν  ει
σφ ορώ ν εξαρτάτα ι 
από συγκυρίες που 
δεν ελέγχει η κοινω 
νία αλλά η αγορά. Και 
είναι διαχρονικά σχε
δόν σίγουρη η αστά
θεια τω ν αγορών.

Από την πλευρά 
της, η ασφάλιση 
ανεργίας δεν επαρκεί 
για να δημιουργήσει 
ένα ικανοποιητικό δί
χτυ προστασίας. Στη 
χώρα μας η κάλυψη 
του κινδύνου, προσα
νατολισμένη περισ
σότερο στην ανεργία 
τριβής, παραμένει αι

σθητά κάτω  από τα ευρωπαϊκά στάνταρ- 
ντ. Πολλοί άνεργοι παραμένουν εκτός 
προστασίας, ενώ  όσοι κατορθώσουν να 
εισέλθουν εντός προστατευτικού κλοιού 
επωφελούνται ενός μικρού ποσού για μια 
σύντομη χρονική διάρκεια.

Το πιο αποφασιστικό επιχείρημα υπέρ 
της καθιέρωσης ενός καθολικού εισοδή
ματος είναι ότι εισερχόμαστε σε μια βα

Αγγελος Στεργίου
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΘ

θιά κρίση της απασχόλησης, στην εποχή 
μιας μετα-εργασιακής κοινωνίας. Κατά 
τρόπο αναπότρεπτο, οι θέσεις εργασίας 
όλο και μειώνονται. Η σπάνις και η προ
σωρινότητα  της εργασίας δεν αποτελούν 
συγκυριακό φαινόμενο. Από την άλλη, η 
διηνεκής οικονομική ανάπτυξη είναι πε
ριβαλλοντικά καταστροφική. Για να εξέλ
θουμε από τον φαύλο κύκλο, θα πρέπει να 
υπερβούμε τις  υπάρχουσες μορφές αλ
ληλεγγύης.

Η ιδέα να χορηγείται σε κάθε άνθρωπο 
ένα βασικό ποσό που θα του διασφαλίζει 
την οικονομική του  ανεξαρτησία  είναι 
απλή. Οπως επίσης κατανοητό είναι ότι το 
καθολικό επίδομα αποτελεί ένα είδος δί
καιης αναδιανομής του κληρονομημένου 
και παραγόμενου πλούτου μιας χώρας. 
Αυτή  η τό σ ο  απλή ιδέα αξιολογείται αρ
νητικά από πολλούς. Κατηγορείται κυρίως 
ω ς  το  άκρον ά ω τον  της κοινωνίας τω ν 
αποζημιώσεων, ω ς μισθοδοσία του απο
κλεισμού, ω ς παγίδα αεργίας-ανεργίας. Οι 
ενσ τά σ εις  αυτές μπορεί να είναι, σε κά
ποιον βαθμό, ακόμη βάσιμες, αλλά θα ατο- 
νήσουν σ το  μέλλον μπροστά στην ανα
γκαιότητα θεσμοθέτησης ενός τέτοιου ει
σοδήματος.

Η εργασία παραμένει προς το  παρόν η 
κύρια οδός ενσωμάτωσης. Οταν όμως δεν 
θα είναι δυνατή, θα καταστεί αναγκαία η 
στήριξη  του  ατόμου μέσω του εισοδήμα
τος. Το  μέλλον της ιδέας του καθολικού 
επιδόματος είναι σίγουρο. Κάτι που χθες 
ήταν αδιανόητο, σήμερα μπορεί να συζη- 
τείται και αύριο να είναι αυτονόητο. Οπως 
η λήψη μέτρων για την προστασία του πε
ριβάλλοντος είναι μονόδρομος για τη μη 
καταστροφή της Γης, έτσι και το  καθολι
κό επίδομα (μια ελάχιστη αναδιανομή 
πλούτου σε  εθνικό αλλά και διεθνές επί
πεδο) αποτελεί μια νομοτέλεια για την επι
βίωση τω ν  ανθρώπων. ·

Στη χώρα μα<: 
ηκάήυψη 

του κινδύνου, 
προσανατοϋιαμένη 

περισσότερο 
στην ανεργία τριβής 
παραμένει αισθητά 

κάτω από 
τα ευρωπαϊκά 

οτάνταρντ

ε π  ι ς η  μ α ν ς ε ι ς  Μαγικές Λέξεις Γιάννης Δρόσος λ ι γ υ θ υ ν ϊ η γ , ϊ υ ν τ λ γ  γος τον βήματοςιακον

Ο ι χαμηλόμισθοι και οι χαμηλοσυνταξιούχοι δεν 
θα έπρεπε να ανησυχούν για το  μέλλον τους. 
Η κυβέρνηση καθημερινά διατυμπανίζει ότι κύ

ριο μέλημά της, ακόμη και σ του ς σημερινούς χαλε
πούς καιρούς, είναι η ανακούφιση τω ν  οικονομικά 
α σθ εν έσ τερ ω ν  τά ξεω ν , που, όπω ς ξέρουμε, απ οτε
λούν ένα μεγάλο μέρος του  ελληνικού πληθυσμού. Δυ
στυχώς, οι κοινωνικές ευαισθησίες και τα  ευχολόγια 
δεν μετατρέπονται σ ε  συγκεκριμένες δράσεις κι έτσι, 
λόγω  και του  πληθωρισμού, οι φ τωχοί γίνονται φ τω 
χότεροι.

Και διερωτάται κανείς: αφού δεν υπάρχει κάποιο σχέ
διο -  ίσως ούτε και η πολιτική βούληση -  για την αντι
μετώπιση του  φαινομένου της φτώχειας, προς τι οι με
γαλόστομες εξαγγελίες; Γ ια επικοινωνιακούς λόγους, 
απαντούν πολλοί, κι ίσω ς δεν έχουν άδικο. Με επικοι-

νωνιακά τεχνάσματα εξάλλου, επανιδρύθηκε το  κρά
τος, καταπολεμήθηκε η διαφθορά, θωρακίστηκε η οι
κονομία μας έναντι παντός κινδύνου, πατάχθηκε η φ ο 
ροδιαφυγή, βελτιώθηκε η ποιότητα  τω ν  υπηρεσιών 
υγείας, αναβαθμίστηκε η παιδεία, έγινε παρελθόν το  
κομματικό ρουσφετολόι, εδραιώθηκε αίσθημα ασφά
λειας, αποκαταστάθηκε η εμπιστοσύνη τω ν  πολιτών 
προς το  κράτος

Φαίνεται πως οι πολιτικοί -  ίσω ς όχι όλοι -  επηρεα
σμένοι από τα  παραμύθια αποδίδουν σ τη  γλώ σσα  μα
γικές ιδιότητες. Δ εν  θέλουν να καταλάβουν ότι η ρη
τορική δεινότητα μπορεί να δημιουργεί ευνοϊκό κλίμα 
υπέρ του  ομιλούντος, να συνεγείρει τα πλήθη και να 
προσθέτει ψήφους, αδυνατεί όμως να αποτρέψει μια 
επερχόμενη συμφορά ή να υποτάξει την πραγματικό
τητα  σε  λέξεις κενές που σκοπό έχουν να εντυπωσιά

σουν ή και να παραπλανήσουν, αφού συνήθως δεν συ
νοδεύονται από τις σ ω σ τές  αποφάσεις που είναι απα
ραίτητες για την επίτευξη ενός στόχου.

Και επειδή οι επ ιπτώσεις τη ς παγκόσμιας χρηματο
πιστωτικής κρίσης γίνονται όλο και πιο απειλητικές, 
καλό θα είναι οι ιθύνοντες να περιορίσουν τις περίτε
χνες φραστικές κορόνες που προκαλούν αποθεωτικά 
χειροκροτήματα στην αίθουσα της Βουλής και να ασχο
ληθούν σοβαρά με τα  προβλήματα που σύντομα θα 
κληθούμε να αντιμετωπ ίσουμε. Μ αγικές λέξεις  δεν 
υπάρχουν. Οι περιστάσεις απαιτούν μελέτη και έγκαι
ρο σχεδίασμά, χωρίς λαϊκισμούς όπως επισήμανε και 
ο πρωθυπουργός. Αρκεί, βέβαια, να μη θεωρεί λαϊκι
σμό κάθε πρόταση που αμφισβητεί την ορθότητα τω ν 
κυβερνητικών χειρισμών και έρχεται σε αντίθεση με 
τη  φ ιλοσοφία του  κόμματός του.



Κοντά oas,
για μια καλύτερη ζωή.

Στην ASPIS BANK oas καταλαβαίνουμε. Mas ξέρετε και oas ξέρουμε. 
Γνωρίζουμε tis ανάγκε$ και αφουγκραζόμαστε tis βαθύτερε$ ανησυχίε5 
oas. Είμαστε κοντά oas. Με 72 Καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Με 
πρωτοποριακά τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίε5, που ικανοποιούν 
tis  επιθυμικ και εκπληρώνουν to u s  o t ô x o u s  oas. Γιατί η ASPIS BANK, 
είναι η Τράπεζα που στέκεται στο πλευρό oas.
Η Τράπεζα που αγκαλιάζει κάθε oas στιγμή.

A S M S  B A N K
αγκαλιάζει in ζωή pas
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