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Σε κάθε εκλογές μας δίνεται η 
ευκαιρία να παρατηρήσουμε –
στο βαθμό βέβαια που θέλου-

με ειλικρινά να παρατηρήσουμε- τη 
χρήση των ιδεών για θεατρική κατα-
νάλωση που μπορεί να βοηθήσει τη 
φιλοδοξία των ανθρώπων τόσο αυ-
τών που εκλιπαρούν για μία ψήφο 
όσο και εκείνων που κατά βάθος 
επιθυμούν να αισθάνονται μέσα από 
την ανωνυμία τους ότι βρίσκονται 
υπεράνω των ιδεών και ότι τις ελέγ-
χουν. Ίσως ο Πλάτωνας να γνώρι-
ζε από εκείνην, τη μακρινή σχετικά 
εποχή, τη σπουδαιότητα των ιδεών 
και να θέλησε με τη θεωρία του να 
προλάβει αυτή την κατάχρηση και 
υποβάθμισή τους σε εργαλεία εμ-
φανούς και αφανούς εξουσίας.

Αλήθεια τι είναι μια ιδέα; Πώς υπάρ-
χει; Μήπως υπάρχει επειδή απλώς και 
μόνον τη σκεφθήκαμε και επομένως 
με την ίδια ευκολία μπορούμε να την 
καταργήσουμε; Και ποια είναι η σχέ-
ση μας με αυτήν; Το ότι τη σκεφτό-
μαστε και τη «δεχόμαστε» διανοητικά 
σημαίνει αληθινή κατανόηση και απο-
δοχή;

Το φαινόμενο της αναφοράς ιδεών 
και της ακολουθούσας και θλιβερά 
επαναλαμβανόμενης από τους απο-
δέκτες τέτοιων μηνυμάτων επωδού 
«Καλά, αυτό όλοι το δεχόμαστε!» εί-
ναι δείγμα της έλλειψης αληθινής κα-
τανόησης των ιδεών τόσο στη φύση 
τους όσο και στη λειτουργία τους. 
Είναι δείγμα μιας προσπάθειας τόσο 
να αποφύγουμε τη δύναμη των ιδεών 
όσο και να αισθανθούμε αγέρωχοι 
απέναντι στους άλλους υποτιμώντας 
και τις ιδέες και τους ίδιους.

Είναι μάλλον ώρα να αποδεχθούμε 
την ύπαρξη των πραγμάτων ανεξάρ-
τητα από εμάς, όμως ούτε για να περι-
πέσουμε σε κατάθλιψη λόγω κάποιας 
αδυναμίας μας ούτε αντίθετα για να 
παραμείνουμε μοιρολατρικοί σε σχέ-

ση με τη ζωή μας. Ας αφήσουμε τις 
ιδέες ήσυχες από την υποτιθέμενη 
σχέση μας μαζί τους και ας κάνουμε 
με συνέπεια δύο πράγματα:

α) Να προσπαθήσουμε, στο βαθμό 
που μπορούμε, να κατανοήσουμε βα-
θύτερα τις έννοιες που μας παρουσι-
άζονται χωρίς να δεσμευόμαστε από 
το αυτονόητο. Για παράδειγμα αυτο-
νόητο θεωρείται από την πλειονότητα 
το περιεχόμενο της έννοιας «πραγμα-

τικότητα» που τη συνδέουμε με την 
καθημερινότητά μας και αυτό που εί-
ναι εύκολα και άμεσα αντιληπτό. 

Όμως αυτό μπορεί να είναι απλώς 
το περιεχόμενο που εμείς της προσ-
δίδουμε και όχι το περιεχόμενο που 
ενδεχομένως της προσδίδει ένας 
στοχαστής ή κάποιος άλλος άνθρω-
πος. Ακόμη χειρότερα: θα είναι σί-
γουρα διαφορετικό το περιεχόμενο 
της έννοιας αυτής στην αληθινότητά 
της, όποια και να είναι και ανεξάρτη-
τα από τη δική μας κατανόηση.

Φυσικά χρέος μας θα είναι να προ-
σαρμόζουμε την αντίληψή μας για τις 
ιδέες στην ανάγκη της εποχής μας 
τόσο, ώστε αυτές να μην είναι γενικο-
λογίες (όπως π.χ. δημοκρατία, ελευ-
θερία, κοινωνικό κράτος, πράσινη 
ανάπτυξη κ.ά.) και να είναι πραγματι-
κά λειτουργικές, για να μην αποτελεί 
η αναφορά τους ούτε μία αναστολή 
αυτών που πρέπει να γίνουν ούτε 
όμως αναστολή της ελευθερίας μας 
προς το είναι. 

Επομένως, για να ξεπεράσουμε 

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ Η ΦΘΗΝΕΙΑ ΤΩΝ «ΙΔΕΩΝ»
Γράφει η Ιωάννα Μουτσοπούλου, Δικηγόρος, μέλος της γραμματείας της μκο Σόλων [ioanzisi@otenet.gr]

Οι σημερινοί άνθρωποι, σε μια 

τέτοια εποχή μεγάλης και εξε-

λισσόμενης κρίσης, οφείλουμε 

να πάψουμε αυτό το θέατρο του 

ατομισμού και του κρυψίματος 

πίσω από ιδεολογήματα για να 

αποφύγουμε την ευθύνη μας να 

κάνουμε αυτό που έχουμε χρέος 

να κάνουμε απέναντι στο μέλλον 

του κόσμου.
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αυτήν τη φαινομενική αντίφαση, πρέ-
πει να καταλαβαίνουμε ότι η δική 
μας «πραγματικότητα» υπολείπεται 
της αληθινής πραγματικότητας (την 
οποία συνεχώς ψάχνουμε) και ότι 
οφείλουμε να εναρμονίζουμε αέναα 
τις δύο αυτές πραγματικότητες μέσα 
μας και έξω μας.

Έτσι ερχόμαστε στο δεύτερο ση-
μείο:

β) Να ελέγχουμε την ειλικρίνεια 
των προθέσεων αυτών που χρησιμο-
ποιούν εξαγγελτικά τις ιδέες και την 
ικανότητά τους να το πράξουν. Επο-
μένως πρέπει να ελέγχουμε και το αν 
υπάρχουν αντικειμενικές δυνατότη-
τες για την υλοποίηση των οραμάτων. 
Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ελέγχου-

με και τη δική μας ειλικρίνεια σε σχέ-
ση με τις ιδέες και τα οράματα, γιατί 
είναι εύκολο να σκέπτεται κανείς κάτι, 
αλλά είναι δύσκολο να το εφαρμόζει. 

Όμως η εφαρμογή είναι μέρος της 
αληθινής κατανόησης και αποδοχής. 
Μάλιστα η απλή σκέψη μπορεί αντίθε-
τα να αποτελεί τη μέγιστη αποξένωση 
από την ιδέα, γιατί αποτελεί θέατρο 
αν δεν συνδυάζεται και με την εφαρ-
μογή στην ατομική ζωή. Ο άνθρωπος 
δεν είναι η σκέψη του αλλά ένα πολύ 
πιο σύνθετο φαινόμενο πέραν των εμ-
φανώς φαινομένων.

Ας παρατηρήσουμε επιπρόσθετα 
ότι συνήθως την αντικειμενικότητα 
των συνθηκών ως περιορισμό των 

δυνατοτήτων του μέλλοντος επικα-
λείται η συντηρητική πλευρά των αν-
θρώπων και τα ιδεολογικά οράματα 
χωρίς κρίση για τη δυνατότητα υλο-
ποίησής τους η ριζοσπαστική πλευ-
ρά. Η συντηρητικότητα λειτουργεί 
συνήθως όταν κάποιος είναι βολεμέ-
νος σε μία κατάσταση και ο ριζοσπα-
στισμός όταν το ίδιο το άτομο βρί-
σκεται σε ώρα μεγάλης ανάγκης ή 
όταν προσκολλάται σε έναν φρούδο 
ιδεαλισμό από φανατισμό, από αυτα-
πάτη δυνάμεως και αυταπάτη ηθικής 
υπεροχής. 

Όμως από το άλλο μέρος δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ότι ο στοχασμός 
καθαυτός δεν είναι ποτέ «ριζοσπα-
στικός» (με τη συνήθη του έννοια), 

εφόσον δεν επιχειρείται να επιβληθεί 
στους άλλους ανθρώπους. Πάντοτε 
η διατύπωση των οραμάτων γίνεται 
πολύ πιο πριν από την εποχή κατά την 
οποία μπορεί να επιδιωχθεί η υλοποί-
ησή τους.

Οι σημερινοί άνθρωποι, σε μια τέ-
τοια εποχή μεγάλης και εξελισσόμε-
νης κρίσης, οφείλουμε να πάψουμε 
αυτό το θέατρο του ατομισμού και 
του κρυψίματος πίσω από ιδεολογή-
ματα για να αποφύγουμε την ευθύ-
νη μας να κάνουμε αυτό που έχου-
με χρέος να κάνουμε απέναντι στο 
μέλλον του κόσμου. Το ότι αυτή η 
κατάργηση του θεάτρου και του ατο-
μισμού θα μας βάλει στις μέγιστες 
δυσκολίες για να κατανοήσουμε, να 

διακρίνουμε και να επιλέξουμε δεν 
πρέπει να αποτελέσει δικαιολογία 
για να μην κάνουμε τίποτα. 

Τώρα χρειάζεται κάτι παραπάνω 
από το να πολεμάει κανείς ενάντια 
στην πείνα και τη φυλάκιση του σώ-
ματος. Καθώς η υλική όψη των πραγ-
μάτων δεν είναι αυτογενής αλλά 
συνάρτηση της ανθρώπινης συνείδη-
σης, αν και αποτελεί το πεδίο κρίσης 
για αυτό που πραγματικά ο άνθρω-
πος είναι, χρειάζεται και κάτι άλλο. 
Χρειάζεται να πολεμάει παράλληλα 
για κάτι πιο άυλο: το είναι του. Και 
αυτό απαιτεί τις ανώτατες των δυνα-
τοτήτων του.

Σκίτσα: Μαυρουλέας Γιώργος

www.solon.org.gr/images/karatzaferis_800_logo.jpg
www.solon.org.gr/images/pasok_papandreou_mg_solon.org_733_2009.jpg
www.solon.org.gr/images/ND_karamanlis_mg_solon.org_733_2009.jpg
www.solon.org.gr/images/papariga_800_logo.jpg
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Πράσινη ανάπτυξη, πολιτική, 
κόμματα, προγράμματα, 

πράξεις & εκλογές

Επειδή πολύς λόγος γίνεται 
προεκλογικά για την Πράσινη 
Ανάπτυξη θα ήταν χρήσιμο  

να προσδιορίσουμε τρία βασικά ζη-
τήματα για αυτήν.  
Το πρώτο ζήτημα αφορά στην όλη 
φιλοσοφία και μεθοδολογία γύρω 
από την Πράσινη Ανάπτυξη.

Το δεύτερο ζήτημα αφορά στην 
αμφίβολη σχέση της με την πολι-
τική, τα κόμματα και τα προγράμ-
ματά τους και το τρίτο αφορά στη 
δυναμική της αναγκαιότητας που 
καθιστά την Πράσινη Ανάπτυξη μο-
νόδρομο βιωσιμότητας, στο βαθμό 
που μας ενδιαφέρει η βιωσιμότητα 
του μέλλοντος.

 Α. Η φιλοσοφία και η μεθοδολο-
γία της Πράσινης Ανάπτυξης κάτι 
που είναι ιδιαίτερα σημαντικό

Υπάρχουν δύο δρόμοι για να αντι-
μετωπίσει κανείς το περιβάλλον θε-
τικά: 

Ο ένας είναι μέσα από μια οντολο-
γική και κοσμοθεωρητική προσέγγι-
ση, όπου θεωρεί τη ζωή και το Είναι 
ενιαία, όπου έχει πεδίο αναφοράς 
την ολότητα - και αυτό δεν περιο-
ρίζει, αλλά εξιδανικεύει την Ελευθε-
ρία του μέρους. 

Ο άλλος δρόμος είναι μέσα από 
την επιβεβλημένη και αναγκαστι-
κή πλευρά των πραγμάτων. Είναι 
φανερό για παράδειγμα ότι όταν 
υπονομεύεται η υγεία μας, αρχίζου-
με και αναγνωρίζουμε το ρόλο του 
περιβάλλοντος. Όταν εξαντλούνται 
οι φυσικοί πόροι, ακόμη και η οικο-
νομία αναγκάζεται να υπολογίσει το 
ρόλο του περιβάλλοντος. Όταν χά-
νονται κρίσιμες όψεις για την υγεία, 
στον αφανισμό της φύσης, κατα-
νοούμε την αλληλεξάρτησή μας με 
αυτήν. Προφανώς, μεταξύ αυτών 
των δύο πλευρών που τοποθετού-

νται θετικά, υπάρχουν θεμελιώδεις 
διαφορές.  

Καταρχήν υπάρχει μια κοσμοθεω-
ρητική υπεροχή στην πρώτη προσέγ-
γιση, από το γεγονός του ότι κατανο-
εί την ενότητα και την ενιαιότητα της 
ζωής και του όντος, στο χώρο και στο 
χρόνο και συνεπώς στη φύση και στις 
γενεές αναγνωρίζοντας τα περιβαλ-
λοντικά δικαιώματα ως θεμελιώδη και 
υποστασιακά.[1]

Η δεύτερη άποψη κάνει συμβιβα-
σμούς, σαφώς είναι πιο πειστική, 
έχει ένα επίχρισμα ρεαλισμού, δεν 
είναι άχρηστη αλλά μπορεί να εκ-
φυλιστεί, για παράδειγμα μέσα από 
στρατηγικές οι οποίες είναι, απέ-
ναντι στη φύση και το περιβάλλον, 
άπληστες στο βάθος τους, μέσα 
πχ από την πράσινη καινοτομία, 
από «πράσινους» φουτουρισμούς. 
Μπορεί να εκφυλιστεί σε μια μορφή 
«οικολογικής οργάνωσης της αντι-
οικολογικότητας» ή σε μια μορφή 
«Πράσινης Ανάπτυξης της αντιπρά-
σινης ανάπτυξης». Σε αυτή την πε-
ρίπτωση εξαρτάται από τη διάρκεια 
της περιβαλλοντικής κρίσης και της 
συστημικής κρίσης για την παγίωση 
χαρακτηριστικών και προσανατολι-
σμών.[2]

Είναι αναγκαίο να γίνει κατανο-

ητό πως η Πράσινη Ανάπτυξη δεν 
μπορεί να νοηθεί ούτε μέσα σε ένα 
πλαίσιο μιας ιδιοτελούς προσέγ-
γισης των ζητημάτων ούτε επίσης 
μέσα σε ένα πλαίσιο μιας ρητορικής 
εξουσιαστικής στρατηγικής. Τόσο 
η ιδιοτέλεια, την οποία πρέπει να 
αναγνωρίσουμε και να συνυπολογί-
σουμε στο σχεδιασμό των αλλαγών, 
όσο και το ρητορικό θέατρο γύρω 
από τις έννοιες και τις ιδεολογίες, 
είναι βασικοί παράγοντες.

Μετά από παραπάνω θεμελιακή 
διαφοροποίηση των προσεγγίσεων 
της έννοιας της Πράσινης Ανάπτυ-
ξης με κριτήριο την ανιδιοτέλεια ή 
την ιδιοτέλεια γύρω από το περι-
βάλλον, τη ζωή και τη φύση, περ-
νάμε σε μια πιο ειδική προσέγγιση 
που αφορά στην ιδιοτέλεια. Αναφε-
ρόμαστε στην εξουσιαστική ρητο-
ρεία, με την οποία χρησιμοποιού-
νται οι όροι. Ο ιδρυτής του πρώτου 
Ράιχ είχε πει, παρότι ο ίδιος ήταν 
βαθιά αντισοσιαλιστής, ότι «όποιος 
δεν βάζει τη λέξη σοσιαλισμός στο 
πολιτικό του πρόγραμμα, δεν θα 
βλέπει εξουσία».  

Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί πλέον 
και για σύγχρονους όρους όπως 
την Πράσινη Ανάπτυξη, την Πράσι-
νη οικονομία κλπ. Η εξουσιαστική 
ρητορεία είναι η καθαρή απόδειξη 
της εκτροπής που προκαλεί η  ιδι-
οτελής προσέγγιση στα ζητήματα 
αυτά. Είναι από τον σκληρό πυρήνα 
των συμφερόντων και της αδράνει-
ας ενός συστήματος, πολιτικών, οι-
κονομικών και πολιτιστικών συμφε-
ρόντων. 

   
Εκτιμώντας πάντα τη διαλεκτική 

των ιδεών στην ιστορία πρέπει να 
σημειώσουμε ότι ενώ είναι αναπό-
φευκτη η ύπαρξη των ιδιοτελών 
τάσεων και στρατηγικών, η δική 
μας ευθύνη απέναντί τους είναι 
αυτή που πρέπει να προσδιορίσει 
τα όριά τους και τη δικαιοδοσία 
τέτοιων στρατηγικών. Έτσι λοιπόν 
εδώ προσδιορίσαμε το κοσμοθεω-

Γράφει ο Γιάννης Ζήσης, Δημοσιογράφος-Συγγραφέας, μέλος της ΜΚΟ Σόλων

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΚΛΟΓΕΣ 
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ρητικό αυτό πλαίσιο γύρω από την 
Πράσινη Ανάπτυξη, πολύ συνοπτικά 
και αδρά.

Β. Η σχέση της Πράσινης Ανάπτυ-
ξης με την πολιτική.

Στη σχέση αυτή ας μην ξεχνάμε 
την παθολογία της ίδιας της πολιτι-
κής. Μια παθολογία που αντανακλά 
ακόμη περισσότερο σε μια κρίση 
μεταβατικότητας όπως η σημερινή, 
όπου πλέον επιδεικνύει τη βία και 
την ταχύτητά της στο να ενσωματώ-
νει οποιοδήποτε στοιχείο στο λόγο 
της, μετατρέποντάς το σε εργαλείο  
αναζήτησης της εξουσίας.

Στην παθογένεια και την παθολο-
γία της πολιτικής πρέπει να συνυ-
πολογίσουμε τη συνεισφορά της 
κοινωνίας και των πολιτών και το γε-
γονός ότι όλοι εν δυνάμει θέλουν να 
είναι πολιτικοί, αλλά τελικά η πολιτι-
κή είναι ένα ολιγοπώλιο που διέπε-
ται από όλα τα παθολογικά στοιχεία 
αυτού του χαρακτήρα. 

Έτσι εξηγείται γιατί είναι πάρα 
πολλοί αυτοί που ενώ απαξιώνουν 
μέχρι ένα σημείο κάτι - ή θα το απα-
ξιώνουν πλήρως στην πράξη -  τελι-
κά θα το ενσωματώσουν στο λόγο 
τους, παραμένοντας βαθιά ανίδεοι 
γ’ αυτό, χρησιμοποιώντας την ανά-
λογη ορολογία και προβάλλοντας 
την επικοινωνιακή εικόνα μέσα από 
αντίστοιχες ψευδείς, θεατρικές ευ-
αισθησίες.

Όμως, ένα μεγάλο μέρος της κριτι-
κής για τη σχέση Πράσινης Ανάπτυ-
ξης & Πολιτικής συνδέεται με την 
ίδια την κρίση της πολιτικής και την 
αναποτελεσματικότητά της, τόσο 
στο πλαίσιο των αρχών που θα έπρε-
πε να τη διέπουν, όσο και στο πλαί-
σιο των μεθόδων και των έργων της.

Αυτή η αναγνώριση του γεγονό-
τος αυτού δεν αποτελεί προτροπή 
αποβολής της πολιτικής από τη 
ζωή. Κάτι τέτοιο θα ήταν η ολοκλή-
ρωση της πολιτικής κρίσης ως πο-
λιτική καταστροφή. Θα πρέπει να 
αναγνωρίσουμε ότι είναι λειτουργι-
κά αναγκαστικές οι σχέσεις σε κάθε 
τι με την πολιτική και ότι η πολιτική 
πρέπει να γίνει  ένα πεδίο αυτογνω-
σίας όλων, όπως και το περιβάλλον.

Γ. Η αναγκαιότητα και η αξιολόγη-
σή της Πράσινης Ανάπτυξης

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλή-
ματα της εποχής μας είναι η ταυ-
τόχρονη ανεπάρκεια στόχων και 
μεθόδων, καθώς δεν αξιολογούμε 
ούτε τους στόχους, ούτε την αποτε-

λεσματικότητα της μεθόδου. 
Επί πολλές δεκαετίες, πολλοί προ-

έβαλαν δημόσια την άποψη ότι «εδώ 
έχουμε προβλήματα ζωής, το περι-
βάλλον θα κοιτάμε τώρα» και έτσι 
συνέβαλαν στην εκκόλαψη της με-
γάλης περιβαλλοντικής κρίσης που 
βιώνουμε σήμερα. Αυτό έδειχνε ένα 
πρόβλημα τρόπου αντίληψης που 
πήγαζε από μια με καθαρή πλάνη, η 

οποία διαχεόταν σε όλη την κοινω-
νία, στον καθένα μας. 

Άλλοι πάλι ήθελαν το περιβάλλον 
ως τον προνομιακό τους χώρο, ως 
μιας ελίτ που ναρκισσεύεται.

Τώρα, επειδή το περιβάλλον ανα-
δεικνύεται, στην συνείδηση των 
ανθρώπων, ως ζωτικό στοιχείο βιω-

σιμότητας του πολιτισμού, κάποιοι 
έχουν αρχίσει και λένε «εκ των αρι-
στερών» ότι η οικολογία και αυτό το 
πολιτικό της ρεύμα ήρθε από τον 
ουρανό και οι οποίοι αγνοούν τη 
διαλεκτική ενότητα με τη φύση που 
είχε εντοπίσει ο  Έγκελς [3] τόσο 
θαυμάσια, δείχνοντας αστόχαστοι 
για την κοσμοθεωρητική ενότητα 
των ζητημάτων, δείχνοντας πως 
έχουν καθηλωθεί σε ένα επαναλαμ-
βανόμενο θεατρικό ρόλο.

Για κάποιους άλλους επειδή δεν 
είναι ακριβώς έτοιμοι, το περιβάλ-
λον δεν αποτελεί το δυνατό τους 
χαρτί, ισχυρίζονται ότι «εδώ είναι 
τόσα τα προβλήματα της ζωής, της 
καθημερινότητας και εμείς θα ασχο-
λούμαστε με το περιβάλλον» χωρίς 
να καταλαβαίνουν ότι αναφέρονται 
στο περιβάλλον υποχρεωτικά.    

Κάποιοι άλλοι λένε «να άλλο ένα 
χαρτί για τη ρητορεία μας», χωρίς 
να ξεχνάμε αυτούς που ταυτίζονται 
ναρκισσιστικά, κοσμοθεωρητικά με 
τα θέματα του περιβάλλοντος, όπου 

Πρέπει να θέσουμε σαν θεμε-

λιώδη όρο ότι η Πράσινη Ανά-

πτυξη απαιτεί έναν ολικό μετα-

σχηματισμό, είναι συνυφασμένη 

με μια Πράσινη Καμπή όλου του 

πολιτισμού, της οικονομίας και 

της πολιτικής. Είναι ένα ολιστι-

κό πεδίο και όχι ένα θεματικό 

τομεακό πεδίο, εξειδικευμένο, 

μια συνιστώσα απλώς.
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πράγματι σε αυτή την περίπτωση 
λειτουργεί μια μονοθεματική προ-
σέγγιση του κόσμου. 

Έτσι εξειδικεύεται η πολιτική σχέ-
ση με την Πράσινη Ανάπτυξη στα 
κόμματα.

Εδώ πρέπει να θέσουμε σαν θεμε-
λιώδη όρο ότι η Πράσινη Ανάπτυξη 
απαιτεί έναν ολικό μετασχηματισμό, 
είναι συνυφασμένη με μια Πράσινη 
Καμπή όλου του πολιτισμού, της 
οικονομίας και της πολιτικής. Είναι 
ένα ολιστικό πεδίο και όχι ένα θεμα-
τικό τομεακό πεδίο, εξειδικευμένο, 
μια συνιστώσα απλώς.

Το ζητούμενο είναι ένα νέο μοντέ-
λο ζωής και ανάπτυξης και όχι η δι-
εύρυνση του υφιστάμενου με πρά-
σινη καινοτομία. Αυτό δεν σημαίνει 
ότι απορρίπτει κανείς την πράσινη 
καινοτομία, την τεχνολογική εξειδί-
κευση στο περιβάλλον.

Το όλο ζήτημα απαιτεί τον τερμα-
τισμό της υποκρισίας στο δημόσιο 
διάλογο γύρω από την Πράσινη 
Ανάπτυξη, καθώς τελευταία θεω-
ρείται «πιασάρικο» θέμα πολιτικά. Η 
καλή θέληση όπου και από όπου εκ-
φράζεται, πρέπει να απελευθερωθεί 
από αυτό το επικοινωνιακό φορτίο 
και την επικοινωνιακή τοξικότητα 
και αντιπαράθεση.

Στη θέση του επικοινωνιακού κό-
στους εισαγωγής ενός τέτοιου θέ-
ματος ή μιλώντας με την ορολογία 
της θεωρίας καινοτομίας, αυτό το 
πέρασμα της κοιλάδας θανάτου 
ενός νεοεισερχόμενου θέματος, θα 
ήταν καλύτερα να πηγαίναμε απευ-
θείας στο πρόβλημα της εφαρμογής 
των προγραμμάτων, μεθοδολογικά 
και ουσιαστικά, καθώς αυτή είναι η 
βάση για να περάσουμε στην πράξη. 
Φυσικά ένα από τα μεγαλύτερα προ-
βλήματα είναι το πως η συνείδηση 
και η πράξη θα ευθυγραμμιστούν, 
χωρίς η πράξη να γίνει επίκεντρο της 
ζωής, γιατί επίκεντρό μας πρέπει να 
είναι η συνειδητότητά μας. Αυτό εί-
ναι μία από τις καινοτομίες που πρέ-
πει να λειτουργήσουν στον Πράσινο 
Πολιτισμό. Είναι ίσως ένας από τους 
καλύτερους τρόπους να περάσουμε 
σε περισσότερη πράξη και ζωή.

Είναι ενδιαφέρον ότι πολλοί που 

επικρίνουν τη θεωρία, το κάνουν 
επειδή δεν έχουν τη δυνατότητα να 
τη βιώσουν, να την κατανοήσουν, να 
την αφομοιώσουν, να την ενσωματώ-
σουν στα εργαλεία τους και την ίδια 
ώρα οι ίδιοι έχουν έλλειμμα πράξης 
ακόμα και σε αυτό που υποτίθεται 
γι’ αυτούς ότι είναι πρακτικό. Ακόμη 

και στα ισχυρά τους στοιχεία απο-
δεικνύονται αναποτελεσματικοί και 
«λίγοι», ενώ επικρίνουν το θεωρητικό 
και οραματικό εύρος και βάθος. [4]

Οπωσδήποτε χρειαζόμαστε απλό-
τητα, για να μην οδηγηθούμε σε 
άλλη μια παθογένεια, αυτή τη φορά 
πράσινη παθογένεια γύρω από την 
Πράσινη Ανάπτυξη.  Αυτή η απλότη-
τα όμως είναι κάτι τελείως διαφορε-
τικό από την απραξία και τη ρητορι-
κή απλοϊκότητα.

Μέσα σε όλο αυτό το φόντο ερ-
χόμαστε να τοποθετηθούμε σε μία 
- δυστυχώς μόνη-  αποτελεσματική 
διαδικασία συμμετοχής του πολίτη, 
του ανθρώπου στη διαμόρφωση και 
τη διακυβέρνηση των πραγμάτων, 
μέσα από την ψήφο των βουλευτι-
κών εκλογών,  και την επιλογή κομ-
μάτων. Προφανώς στο πεδίο αυτό 
πρέπει να σταθούμε ελεύθεροι από 
το επικοινωνιακό θέατρο και από 
την ψυχολογική επιταγή της εξουσί-
ας, αλλά όχι και ανεύθυνοι απέναντι 
στην ανάγκη της διακυβέρνησης.

Το κύριο ζήτημα για την Πράσινη 
Ανάπτυξη, θα αναδειχθεί μετά από 

τις εκλογές, καθώς η Ελλάδα έχει 
μια ιδιαίτερη δυσχέρεια σε πολ-
λά επίπεδα και οπωσδήποτε στο 
κομματικό και πολιτικό μέρος της 
γύρω από το θέμα του περιβάλλο-
ντος και της συστημικής κατάστα-
σης της χώρας. Ενώ ήδη αρχίζει και 
αναπτύσσεται η πράσινη γραφειο-
κρατία, η Ελλάδα έχει ένα σοβαρό 
έλλειμμα πράσινης πράξης. Από τη 
διαδικασία της πράσινης ακόμη πι-
στοποίησης διαφεύγουν - παρά τη 
γραφειοκρατική αυστηρότητά της 
και γραφειοκρατική ολοκλήρωσή 
της - σε αρκετές περιπτώσεις ουσι-
αστικά θέματα. 

Πολύ δε περισσότερο εκεί ακρι-
βώς που απαιτείται αλλαγή μιας 
συνολικής νοοτροπίας και αλλαγή 
απέναντι σε αυτές αδρανειακές κα-
τευθύνσεις μιας χώρας όπου προ-
τιμάται η επικριτική προσέγγιση 
απέναντι στους άλλους έναντι της 
αυτοπραγμάτωσης, της δημιουργι-
κής συμμετοχής και της συνεργατι-
κότητας σε αρχές και αξίες.

[1]http://www.solon.org.gr/index.
php/2008-07-15-19-30-53/66-2008-
07-15-14-47-02/329-5-q-q-.html  

[2]«Πλούσιοι δεξιοί ιδεολόγοι 
έχουν συμμαχήσει με τις πιο ανεύ-
θυνες και κυνικές εταιρείες στην βι-
ομηχανία πετρελαίου, άνθρακα και 
μεταλλευμάτων, με σκοπό να χρη-
ματοδοτούν ψευδοεπιστημονικές 
επιτροπές βιτρίνας, οι οποίες ειδι-
κεύονται στην δημιουργία παραπλα-
νητικών εντυπώσεων και ασάφειας 
σχετικά με την υπερθέρμανση του 
πλανήτη».

Αλ Γκορ, “Προσβολή στη Λογική”
[3 ]h t tp : / /www.so lon .o rg .g r /

index.php/politismeco/91---a-/769-
darvinismos-olistikos.html «η βία του 
ανθρώπου προς την φύση αντανα-
κλάται και στην βία στις μεταξύ μας 
σχέσεις είναι αδιάσπαστη, αδιάρρη-
κτη και συνεχής»

[4]Προϊόν αποτυχίας της αγοράς 
η κλιματική αλλαγή 07-09-09, http://
www.kathimerini.gr

(Φωτογραφίες: http://commons.wi-
kimedia.org) 
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Αυτές τις ημέρες παρα-
κολουθούμε μια νέα 
μορφή εκλογικού αντα-

γωνισμού ανάμεσα στα δύο 
μεγάλα κόμματα. Αναφέρομαι 
στην κατάρτιση  της πιο “καθα-
ρής” και πολλά υποσχόμενης 
- από νέα άφθαρτα στελέχη - 
εκλογικής λίστας υποψηφίων 
βουλευτών. Βρέθηκε άλλο ένα 
σημείο μέσω του οποίου επι-
τυγχάνεται η μετατόπιση της 
προσοχής στο δευτερεύον. 
Φυσικά και είναι καλοδεχούμε-
νη η ανανέωση των εκπροσώ-
πων στην βουλή. Όμως από 
μόνη της δεν αποτελεί λύση, 
για το καταγραφόμενο από 
όλους πολιτικό τέλμα.

Η πολιτική ανανέωση δεν μπορεί 
να επιτευχθεί με τη διαφοροποίηση 
της ηλικιακής σύνθεσης των βου-
λευτών, αν και η συχνή εναλλαγή 
από την μια προσφέρει πολύτιμη 
εμπειρία σε περισσότερους από την 
άλλη μειώνει τον τοξικό εθισμό στην 
εξουσία., με όλες τις γνωστές σε 
όλους μας παρενέργειες που αυτός 
ο εθισμός προκαλεί.  

Τελικά με ποια κριτήρια επιλέγο-
νται οι υποψήφιοι βουλευτές; Με 
ποια κριτήρια θα ξεχωρίσουν τον 
κατάλληλο υποψήφιο του κόμματός 
τους οι ψηφοφόροι.

Η ευρέως διαδεδομένη θεωρητι-
κή άποψη θέλει τον πολιτικό ικανό 
να κάνει ορθή διαχείριση της εξου-
σίας του κράτους με τρόπο δίκαιο, 
μέσω προσφοράς ίσων ευκαιριών 
σε όλους, με εξασφάλιση κοινωνι-

κής μικρής ή μεγάλης κοινωνικής 
πρόνοιας,  εξασφάλιση συνθηκών 
ελευθερίας και ευτυχίας για όλους, 
φροντίζοντας για ένα βιώσιμο μέλ-

λον εκτελώντας την απλή αυτή θέ-
ληση των εντολοδόχων του. Γιατί 
στην πράξη αυτό αποδεικνύεται 
από πολύ δύσκολο έως αδύνατο 
για τους πολιτικούς; Είναι ανίκανοι, 
μας κοροϊδεύουν και δεν εννοούν 
τις υποσχέσεις τους, ή είναι τα με-
γάλα οικονομικά και γεωπολιτικά 
συμφέροντα που τούς εμποδίζουν; 
Οι πολιτικοί των στρατιωτικών υπερ-
δυνάμεων και πλούσιων χωρών για-
τί δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τα 
παραπάνω στην χώρα τους;  Γιατί 
οι πολιτικοί δεν μπορούν άραγε να 
εφαρμόσουν τις υποσχέσεις τους; 
Εάν είναι πρόβλημα ιδεολογίας 
γιατί καμία δεν έχει καταφέρει να 
προσφέρει τα προσδοκώμενα που 
υπόσχεται; Η μήπως το πρόβλημα 
εντοπίζεται στα αντικρουόμενα ιδιο-
τελή συμφέροντα των ψηφοφόρων;

Συμβάλλοντας στην διαδικασία 
επιλογής κριτηρίων των υποψήφιων 
βουλευτών – ο οποίος δεν ξεκίνησε 
ακόμη παρότι οι λίστες έχουν σχε-
δόν ολοκληρωθεί – προτείνω τρία 
πρόσθετα προσόντα στα ήδη υπάρ-
χοντα. Να αναγνωρίζει ότι το δικαί-
ωμα της ποιότητας ζωής αναφέρε-

ται πρωτίστως στο Είναι και όχι στο 
έχειν.

Όταν γίνεται λόγος για ποιότητα 
ζωής συνειρμικά έρχονται εικόνες 
άπληστης καταναλωτικής εκτό-
νωσης. Ένας πολιτικός που δεν 
μπορεί να διακρίνει ανάμεσα στην 
απληστία και τις τεχνητές ανάγκες 
– επιθυμίες που δημιουργήθηκαν 
από την διαφήμιση και στις φυσικές 
ανάγκες του ανθρώπου είναι σαν 
ακυβέρνητο καράβι. Η νομιμοποίη-
ση της απληστίας στον μέσο πολίτη 
νομιμοποιεί την απληστία του κεφα-
λαίου και στερεί από ηθικά ερείσμα-
τα το έργο της εφαρμογής της αρ-
χής του μερισμού, τόσο τον πολίτη 
όσο και τον πολιτικό. Δεν μπορεί να 
γίνει δίκαιος μερισμός του παγκό-
σμιου πλούτου με κίνητρο το φθόνο 
απέναντι στους πλούσιους.

Η απληστία ως προς το χρήμα και 
την εξουσία, θα δημιουργήσει και-
νούριους κεφαλαιοκράτες και εξου-
σιαστές! Η ιστορία του “υπαρκτού 
σοσιαλισμού” είναι γνωστή. Οι πο-
λιτικοί καλούνται να διαχειριστούν 
την τεχνητά δημιουργημένη – από 
την διαφήμιση και την στέρηση από 
μια δημιουργική ασχολία - κατανα-
λωτική απληστία των ψηφοφόρων 
για ενέργεια και καταναλωτικά αγα-
θά παρότι η φέρουσα ικανότητα 
του περιβάλλοντος ξεπεραστεί προ 
πολλού. Δεν είναι δυνατό να στέλ-
νουμε στην βουλή ανθρώπους που 
αδυνατούν να αντιδράσουν στους 
«μηχανισμούς συναίνεσης» ή και 
που μερικές φορές αξιοποιούν τον 
ιδιοτελή ψυχολογικό έλεγχο των 
παθών και των φόβων των πολιτών 
[1] και να μην εκλέγουμε εκπροσώ-
πους που κάνουν λόγο για την απε-

Γράφει ο Αλέξανδρος Μπέλεσης, μέλος της ΜΚΟ ΣΟΛΩΝ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΛΙΣΤΕΣ
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λευθέρωση από την επιθυμία  και 
τον μύθο της μηχανής [2].

Να αναγνωρίζει ένα όραμα ελεύ-
θερο από ανθρωποκεντρική επικέ-
ντρωση 

Είναι κλινική εμπειρία πλέον ότι ο 
άνθρωπος βλέπει εκείνα τα πράγμα-
τα που προτιμά, και ερμηνεύει την 
πραγματικότητα χρωματίζοντας την 
καθοριστικά.   Το μέλλον του όμως 
δεν κρίνεται βιώσιμο όσο αρνείται 
πεισματικά πχ το γεγονός ότι η φέ-
ρουσα ικανότητα του οικοσυστήμα-
τος έχει ξεπεραστεί προ πολλού. 

Είναη εσφαλμένη η προσκόλλη-
ση στα ανθρωποκεντρικά μοντέλα 
αντίληψης της ζωής, επειδή αυτά 
έχουν ξεπεραστεί από τις εξελίξεις 
της επιστήμης. Η αναγνώριση της 
έννοιας του οικοσυστήματος, της 
συμβιωτικότητας ως του μοντέλου 
της  εξέλιξης, και του γεγονότος 
της αλληλεξάρτησης των όντων εί-
ναι γεγονός για τόσο μεγάλο αριθ-

μό ανθρώπων που ο αντίχτυπος 
της γίνεται φανερός στα πολιτικά 
προγράμματα. Παρόλα αυτά ο βα-
σικός τόνος της πολιτικής σκέψης 
παραμένει ανθρωποκεντρικός γιατί 
το κάνει από την σκοπιά της επιβί-
ωσης του ανθρώπινου πολιτισμού 
και μόνο - για τους περισσότερους. 
Η ανθρωποκεντρική επικέντρω-
ση βασίζεται στο αρχέγονο φόβο 
επιβίωσης του είδους [3] και η πα-
ράδοση σε αυτόν δεν είναι ο κα-
λύτερος τρόπος διαχείρισης της 
περιβαλλοντικής κρίσης. Υπάρχουν 
ήδη παγκόσμιες διακηρύξεις που 
αναγνωρίζουν ότι «όλα τα όντα αλ-
ληλοεξαρτώνται και κάθε μορφή 
ζωής είναι πολύτιμη, ανεξαρτήτως 
της αξίας που της προσδίδουν οι 
άνθρωποι» [4] και καθιστούν  γρή-
γορα απαρχαιωμένες τις ανθρωπο-
κεντρικές πολιτικές.

Πως θα χαράξει ο άνθρωπος μια 
βιώσιμη πορεία μέσα στη Γαία χω-
ρίς να έχει ιδέα για τον ρόλο και την 

πορεία όλου του συστήματος της 
ζωής στον πλανήτη και το νόημα 
των σχέσεών του με τις άλλες μορ-
φές ζωής;

Πως θα χαραχθεί βιώσιμη πολιτι-
κή για την ανθρωπότητα χωρίς ένα 
σχέδιο ιδεών για μια βιώσιμη και 
άρα συμβιωτική θέση της ανθρωπό-
τητας μέσα στο όλον της ζωής;

Να αναγνωρίζει τους τρόπους 
μετουσίωσης της ανθρώπινης βα-
ρυτικής κατάστασης σε χαρούμενη 
υπαρξιακή συνεργατική απελευθε-
ρωτική δημιουργικότητα.

Πως η πολιτική θα ξεδοντιάσει τις 
αλυσίδες του οικονομικού ή  θρη-
σκευτικού ολοκληρωτισμού χωρίς 
την συνδρομή της - με ένα σχέδιο 
ιδεών - στην αφύπνιση των πολιτών 
απέναντι στο νόημα της εμπειρίας 
της ζωής ως ευκαιρία απελευθέρω-
σης από τις ψευδαισθήσεις και την 
παραδοσιακή ερμηνεία του κόσμου;

Ο φόβος που προκαλούν στους 
πολιτικούς οι υπερδυνάμεις και τα 
οικονομικά συμφέροντα ακόμη και 
στα σύγχρονα Ευρωπαϊκά κράτη 
είναι υπαρκτός. Και όπως έλεγε ο 
χριστιανός φιλόσοφος Λακτάντιος, 
«εκεί όπου είναι παρών ο φόβος, η 
σοφία απουσιάζει». Ο ολοκληρωτι-
σμός των οποιωνδήποτε συμφερό-
ντων εξουσίας, ψυχολογικής ή κα-
θαρά υλικής, επιβιώνει κυρίως μέσω 
της επιτηδευμένης διαχείρισης του 
φόβου του θανάτου, του ενστίκτου 
της αυτοσυντήρησης, μέσω απει-
λής επιβολής συνθηκών ένδειας, 
της ζωογόνησης του ένστικτου της 
αγέλης και άρα ζωογόνησης της 
επιθυμίας αναγνώρισης μέσω της 
επίδειξης αποκτημάτων οποιουδή-
ποτε είδους υλικών ή ψυχολογικών.  

Οι πολίτες μπορούν να αφυπνι-
στούν απέναντι στο γεγονός ότι 
τους χρησιμοποιούν άνθρωποι και 
εταιρίες με εξουσία και επαγγελμα-
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τική γνώση στη διαχείριση της σκέ-
ψης τους. Χρειάζεται σοφία για την 
απελευθέρωση από τον φόβο και 
την επιθυμία.

Κάποια στιγμή θα έρθει ο καιρός 
όπου οι άνθρωποι θα συνειδητο-
ποιήσουν ότι για την δυστυχία τους 
υπεύθυνοι είναι οι ίδιοι με την εγκα-
τάλειψή τους μπροστά στο δόλωμα 
της επιθυμίας και στο μάταιο της 
εκπλήρωσής της. Σε αυτήν την αφύ-
πνιση πολλά μπορεί να προσφέρει 
η εκπαίδευση κάθε βαθμίδας και εί-
δους. Αυτό προϋποθέτει ένα σχέδιο 
ιδεών και πολιτικούς που να θέλουν 
να το υλοποιήσουν.

Τέτοια σχέδια ιδεών είναι απα-
ραίτητα σε μια εποχή όπου ο «κα-
πιταλισμός οδήγησε στην αποδυνά-
μωση των δημοκρατικών αξιών». Γι 
αυτό χρειάζονται πολιτικοί οι οποίοι 
ανεξαρτήτως πολιτικού χώρου να 
μπορούν να λειτουργήσουν πχ στην 
γραμμή που μας προτείνει ο καθηγη-
τής Richard Sennett επισημαίνοντας 
ότι « επιβάλλεται να εστιάσουμε την 

προσοχή μας στο χώρο εργασίας 
και να δούμε πως αυτός μπορεί να 
αλλάξει. Καθότι δεν υπάρχει κανένα 
άλλο πρόσφορο μέσο για να εκπαι-
δεύσουμε εκ νέου τους ανθρώπους 
στην συμμετοχή»[5]. Ο πολιτικός 
πρέπει πρώτα απ’ όλα να μπορεί να 
μετουσιώνει τη δική του βαρυτική 
κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι θα 
πρέπει να είναι ικανός για συνεργα-
σία, κάτι που προϋποθέτει ελευθε-
ρία από αισθήματα ανταγωνισμού. 

Προϋποθέτει επίσης την χαρά της 
επινοητικής σύνθεσης προσεγγίσε-
ων για το κοινό καλό.

[1]«η κατασκευή συναίνεσης … υπο-
τίθεται ότι έχει εκλείψει με την εμφά-
νιση της δημοκρατίας … όμως κάτι 
τέτοιο δεν ισχύει. Απλώς η τεχνική 
της έχει βελτιωθεί  εντυπωσιακά 
… μέσω της προπαγάνδας» Walter 
Lippmann -  Αλ Γκόρ, «Προσβολή στη 
λογική», εκδόσεις ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
[2] Λιούις Μάμφορντ, «Ο μύθος της 
μηχανής». Εκδόσεις ΝΗΣΙΔΕΣ
[3] Γιάννης Ζήσης, «Ειρήνη και δια-
νόηση», εκδόσεις Σενέκας
[4] http://www.solon.org.gr/index.
php/2008-07-15-19-30-53/66-2008-
07-15-14-47-02/328-4-q-q-.html
[5] Richard Sennett, καθηγητής Κοι-
νωνιολογίας στο LSE και στο Πανε-
πιστήμιο της Νέας Υόρκης Η ΚΑΘΗ-
ΜΕΡΙΝΗ, 14/6/09

(Φωτογραφίες: http://commons.wi-
kimedia.org)

Πως θα χαράξει ο άνθρω-

πος μια βιώσιμη πορεία μέσα 

στη Γαία χωρίς να έχει ιδέα 

για τον ρόλο και την πορεία 

όλου του συστήματος της 

ζωής στον πλανήτη και το νό-

ημα των σχέσεών του με τις 

άλλες μορφές ζωής;



11	 	 	 	 	 	 	 	 	 		Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ι Α 	 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 0 9    

Ένα αιώνιο ερώτημα 
με ασαφή απάντηση

Στο αιώνιο ερώτημα ποιος πρέ-
πει να ασκεί την εξουσία σε 
ένα σύνολο ανθρώπων, σε μια 

κοινωνία, η συνηθισμένη απάντηση 
είναι: « η πολιτεία, το κράτος». Μία 
τέτοια όμως απάντηση, που περι-
λαμβάνει δύο αφηρημένα[1]  ουσι-
αστικά, δεν έχει καμιά αξία, αν δεν 
ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε λέγο-
ντας  πολιτεία και κράτος. Αντίθετα, 
η απάντηση στο ερώτημα ποιος σή-
μερα ασκεί την εξουσία είναι πάντα  
σαφής· έχει ονοματεπώνυμο και 
διεύθυνση. Είναι ολοφάνερο ότι οι 
απαντήσεις στα ερωτήματα ποιος 
πρέπει να ασκεί και ποιος σήμερα 
ασκεί την εξουσία δεν είναι σε αρ-
μονία, δεν είναι συμβατές.

Ας επιχειρήσουμε λοιπόν να κα-
ταλάβουμε τη σωστή απάντηση στο 
πρώτο ερώτημα· να καταλάβουμε 
δηλαδή τι στην ουσία σημαίνουν οι 
όροι πολιτεία και κράτος και κατ’ 
επέκταση αν η εξουσία  ασκείται 
από αυτούς  που πρέπει να την 
ασκούν.

Ο όρος πολιτεία είναι αρχαιοελλη-
νικός και προέρχεται από τις λέξεις 
πόλις και πολίτης. Σημαίνει σύνολο 
πολιτών ή γεωγραφική περιοχή που 
κατοικείται από πολίτες.  Πολίτες  
όμως στην αρχαία Ελλάδα και ιδιαί-
τερα στην Αθήνα, ονομαζόταν εκεί-
νοι που συμμετείχαν στη λήψη των 
αποφάσεων που αφορούσαν όλους 
τους κατοίκους της πολιτείας· εκεί-
νοι που ασκούσανε την εξουσία. 
Συνεπώς πολιτεία σημαίνει κοινωνία 
στην οποία την εξουσία ασκούν οι 
πολίτες, κοινωνία πολιτών.

Η άποψη αυτή ενισχύεται από το 
γεγονός ότι τότε ο όρος πολιτεία 
προσδιοριζόταν με το όνομα των 
πολιτών και όχι με το όνομα της πό-
λης ή της χώρας, όπως γίνεται σή-

μερα. Ο Αριστοτέλης για παράδειγ-
μα περιγράφει πως και από ποιους 
ασκείτο η εξουσία στην Αθήνα στο 
βιβλίο του με τον εύγλωττο τίτλο: 
«Αθηναίων Πολιτεία»  Σήμερα όμως 
λέμε: Πολιτεία της Γαλλίας και όχι 
των Γάλλων, Πολιτεία της Αγγλίας 
και όχι των Άγγλων. Η αλλαγή ούτε 
ασήμαντη, ούτε τυχαία είναι.

Η απάντηση συνεπώς «από την πο-
λιτεία», στην ελληνική γλώσσα και 

κουλτούρα δεν είναι ένα αφηρημέ-
νο ουσιαστικό.  Είναι συγκεκριμένο 
με ονοματεπώνυμο και διεύθυνση.

Ο όρος κράτος (Αιολικά κρέτος,  
σανσκριτικά kratu),  σημαίνει δύνα-
μη, ισχύς, εξουσία. Ο όρος κράτος 
συνεπώς είναι ένα αφηρημένο ουσι-
αστικό η έννοια του οποίου  πρέπει 
να ορισθεί με έναν καθολικής απο-
δοχής ορισμό.  Τέτοιος όμως ορι-
σμός, από ότι ξέρουμε, δεν υπάρ-
χει[2]. Ο  καθένας  εννοεί αυτό που 
καταλαβαίνει ή αυτό που τον συμ-
φέρει.

Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολ-
λές φιλοσοφικές αναλύσεις για τον 
όρο κράτος, που δεν έχουν την 
απλότητα και σαφήνεια του «ονομα-
τεπωνύμου  και της  διεύθυνσης».

Η ύπαρξη « σαφήνειας εκ συμβά-
σεως», είναι αναγκαία όχι μόνο για 
τους απλούς ανθρώπους, περισσό-
τερο αναγκαία είναι για τους ειδή-
μονες και τους πολιτικούς.  Αν αυτοί 
τα μπερδεύουν, καταλαβαίνετε τι 
πρέπει να συμβαίνει στους απλούς 
ανθρώπους.

Κατά την γνώμη μας ένας απλός 
και κατανοητός τρόπος επίλυσης 

του προβλήματος θα ήταν να ταυ-
τίσουμε τις έννοιες των όρων: Πο-
λιτεία, κράτος, πολίτες. Μια τέτοια 
άποψη γράφεται σε μαθηματικό 
φορμαλισμό ως εξής: Πολίτες = 
Πολιτεία = Κράτος

Αν δεχθούμε ότι η ανωτέρω ταυ-
τότητα ισχύει, τότε τα πράγματα 
γίνονται απλά και κατανοητά. Τότε 
ξέρουμε γιατί μιλάμε.

Η στρατηγική 
του κατεστημένου.

Τα συμφέροντα όμως του κατε-
στημένου δεν είναι συμβατά με μια 
τέτοια απλότητα και σαφήνεια. Το 
πάσης φύσεως κατεστημένο – πολι-
τικό,  κομματικό, οικονομικό, πνευ-
ματικό, θρησκευτικό –  προκειμέ-
νου να προστατεύσει τα προνόμια 
που έχει, όχι μόνο δεν επιδίωξε να 
ξεκαθαρίσει, τα πράγματα, αλλά 
με σχέδιο και υπομονή δημιούργη-
σε στους απλούς ανθρώπους την 
αντίληψη ότι οι ίδιοι οι πολίτες είναι 
νομοτελειακά αδύνατο να ασκούν 
εξουσία, να είναι η Πολιτεία και το 
Κράτος, όπως ίσχυε στην Αθηναϊκή 
Δημοκρατία.

Για ευνόητους λόγους, το κατε-
στημένο δημιούργησε τη δογματική 
και  καθεστηκυία αντίληψη ότι «Ο 
λαός είναι αφέντης αλλά δεν μπο-
ρεί να διαφεντεύει». Ότι η ταύτιση 
του κράτους με τους πολίτες, αν και 
είναι μια ευγενική επιδίωξη,  συνι-
στά ουτοπία· .οι πολίτες στη πράξη 
δεν μπορεί να είναι το κράτος.  Στην 
καλλίτερη περίπτωση θα μπορού-
σαν να είναι συνεταίροι,  κολίγοι του 
κράτους, όπως υποστηρίχθηκε από 
τους ουμανιστές  φιλοσόφους των 
«Κοινωνικών Συμβολαίων»[3].

Με αυτή την πονηρή στρατηγική 
το κατεστημένο της εξουσίας κατά-
φερε να έχει, εδώ και χιλιάδες χρό-
νια, όχι απλώς την αποδοχή, αλλά 
την συνειδητή και  φανατική στήρι-
ξη των πολιτών· αυτών που από τη 

Γράφει ο Δημοσθένης Κυριαζής*

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ 
ή ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ



12	 	 	 	 	 	 	 	 	 		Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ι Α 	 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 0 9    

Φύση είναι οι πραγματικοί ιδιοκτή-
τες της εξουσίας.

Με την εδραίωση της παραπάνω 
καθεστηκυίας αντίληψης  επιτεύ-
χθηκε, εύκολα και με το μικρότε-
ρο κόστος, ο βασικός στόχος  του 
κατεστημένου, που  ήταν και είναι 
η μονοπώληση της άσκησης της 
εξουσίας·  η διατήρηση των πολιτών 
μακριά από το όχημα της εξουσίας.

Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε και 
με πολλούς άλλους επικουρικούς 
τρόπους δράσης, οι σημαντικότεροι 
από τους οποίους είναι:

Η επιλεκτική, μικρή και ελεγχόμε-
νη τυπική διεύρυνση του κατεστη-
μένου της εξουσίας, ώστε να ισχύει 
το προφανές αξίωμα, «οι λίγοι ελέγ-
χονται οι πολλοί όχι».

Ο προσανατολισμός των πολιτών 

σε κατευθύνσεις αγώνων για τη 
βελτίωση των αποφάσεων  του κα-
τεστημένου και όχι σε αγώνες για τη 
συμμετοχή των ιδίων των πολιτών 
στη λήψη αυτών των αποφάσεων.

Ο πρώτος τρόπος δημιουργεί συ-
νειδητούς γενίτσαρους. Τους βολε-
μένους της εξουσίας. Ο δεύτερος, 
δημιουργεί καλοπροαίρετους αλλά 
δογματικούς αγωνιστές που νομί-
ζουν ότι αγωνίζονται εναντίον του 
κατεστημένου, ενώ στην πραγματι-
κότητα αγωνίζονται για την  στήριξη 
του βασικού στόχου του κατεστημέ-
νου, την μονοπώληση της εξουσίας. 
Αποτελέσματα  αυτής της έξυπνης 
στρατηγικής ήταν η δημιουργία 
«πολιτών» χωρίς πραγματική εξου-
σία· πολιτών που δεν μπορούν μεν  
οι ίδιοι να αποφασίζουν, αλλά μπο-

ρούν να αγωνίζονται για τη βελτίωση 
των αποφάσεων που  λαμβάνουν οι 
ολίγοι του συστήματος της εξουσί-
ας. Ο στόχος επιτεύχθηκε πλήρως. 
Οι συνέπειες από την εφαρμογή αυ-
τής της στρατηγικής – οι άμεσες και 
έμμεσες ζημίες των πολιτών, ακόμη 
και οι απώλειες της ζωής ανθρώπων 
– αποτελούν αποδεκτό κόστος προ-
κειμένου  οι πολλοί να κρατηθούν 
μακριά από το σύστημα της εξου-
σίας. Δεν ξέρω γιατί αλλά το όλο 
θέμα μου θυμίζει την εξής ιστορία 
που έζησα μικρό παιδί στο χωριό 
μου Πελασγία  Φθιώτιδος, κατά την 
διάρκεια της Γερμανικής κατοχής. 
Οι συμπατριώτες μου είχαν πάει το 
λιγοστό και  πολύτιμο σιτάρι τους 
στο μύλο για να το αλέσουν. Όμως 
το σιτάρι το πήρε η τότε εξουσία 
και οι άνθρωποι δεν είχαν ψωμί να 
φάνε. Κάτω από τις διαμαρτυρίες 
και παρακλήσεις των πεινασμένων, 
η εξουσία έδειξε μεγαλοψυχία. Απο-
φάσισε να μοιράζεται το αλεύρι που 
έπαιρνε για τα αλεστικά ο  μυλω-
νάς -  το αξάϊ – σε αυτούς από τους 
οποίους η εξουσία είχε πάρει το σι-
τάρι τους.

Τα κατά των δημοψηφισμάτων 
επιχειρήματα

Τα επιχειρήματα κάθε καθεστη-
κυίας αντίληψης και συνεπώς και 
αυτής περί της αδυναμίας  άμεσης 
άσκησης εξουσίας από τους πολί-
τες, βασίζονται στην προφανή αλή-
θεια και όχι στην πραγματική αλή-
θεια. Ας διευκρινίσουμε όμως αυτήν 
την άποψη με δύο παραδείγματα 
στα οποία η ύπαρξη φαινομένου κα-
θεστηκυίας αντίληψης έχει σήμερα  
απόλυτη βεβαιότητα.

Παράδειγμα 1ον. Για χιλιάδες χρό-
νια οι άνθρωποι πίστευαν πως κέ-
ντρο του πλανητικού μας συστήμα-
τος ήταν η γη. Η άποψη αυτή έχει 
προφανή αλήθεια γιατί καθημερινά 
βλέπουμε τον ήλιο, το φεγγάρι και 
τα αστέρια να περιστρέφονται γύρω  
από τη  ακίνητη γη. Όσοι επιχείρησαν 
να ανατρέψουν αυτή την αντίληψη, ή 
αγνοήθηκαν ( Αρίσταρχος ο Σάμιος), 
ή κινδύνευσαν να σταλούν στη πυρά 
της «Ιεράς εξέτασης» (Κοπέρνικος, 
Γαλιλαίος). Στο τέλος όμως η αλή-
θεια νίκησε.

Παράδειγμα 2ον. Για χιλιάδες επί-
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σης χρόνια,  πνευματικό κατεστη-
μένο και απλοί άνθρωποι, πίστευαν 
πως η γη είναι επίπεδη. Απόψεις, 
όπως αυτή του Πυθαγόρα και αργό-
τερα του  Αριστοτέλη, ότι η γη είναι 
σφαιρική αγνοήθηκαν ή απορριφθή-
καν ως αβάσιμες. Μία από τις αιτί-
ες της απόρριψης της άποψης περί 
σφαιρικής γης  ήταν οι θεοκρατικές 
αντιλήψεις των Εβραίων για επίπε-
δη γη.  

Να τι έλεγε το τότε κατεστημένο 
για να στηρίξει την καθεστηκυία 
αντίληψη της επίπεδης γης: Αν η 
γη ήταν σφαιρική οι άνθρωποι του 
κάτω ημισφαιρίου θα έπρεπε να 
περπατάνε με τα πόδια στον ουρα-
νό και να πέφτουν στο διάστημα.[4]  
Αυτά τα επιχειρήματα σήμερα φαί-
νονται τόσο αφελή και αστεία,  που 
προκαλούν τουλάχιστον  τα χαμόγε-
λα των ανθρώπων. Όμως με αυτά τα 
αστεία επιχειρήματα διατηρήθηκε 
για χιλιάδες χρόνια η καθεστηκυία 
αντίληψη της επίπεδης γης. Για να 
στηριχθεί η καθεστηκυία αντίληψη « 
ο Λαός είναι αφέντης αλλά δεν μπο-
ρεί να διαφεντεύει», χρησιμοποιού-
νται ανακριβείς σοφιστείες, αλλά 
και λογικά επιχειρήματα.

Ανακριβείς σοφιστείες είναι επι-
χειρήματα που περιγράφουν τις 
καταστροφικές συνέπειες που συ-
νεπάγεται η συμμετοχή των πολιτών 
στη λήψη των αποφάσεων με   δη-
μοψηφίσματα. Κάτι ανάλογο δηλαδή 
με τα αστεία επιχειρήματα στήριξης 
της καθεστηκυίας αντίληψης της 
επίπεδης γης που προαναφέρθηκαν.

Να ένα συνηθισμένο επιχείρημα 
αυτής της κατηγορίας: Οι πολίτες 
δεν έχουν τις γνώσεις και την ενη-
μέρωση για να συμμετέχουν  στη 
λήψη των αποφάσεων τόσων πολ-
λών και σύνθετων θεμάτων και συ-
νεπώς οι αποφάσεις τους θα είναι 
καταστροφικές για τους πολίτες και 
την κοινωνία.  Η άποψη αυτή στο 
πρώτο μέρος της είναι αληθής, το 
συμπέρασμα όμως είναι λάθος γιατί 
σκόπιμα παραλείπεται ότι:

(1) Οι πολίτες δεν συμμετέχουν σε 
όλες τις αποφάσεις παρά  μόνο στις 
λίγες και μέγιστες[5]. Αυτό γινόταν 
και πριν από 2500 χρόνια στην αρ-
χαία Αθήνα. Σήμερα δεν μπορούμε 

να κάνουμε το ίδιο και μάλιστα με 
περισσότερο ορθολογισμό;

(2) Οι εκπρόσωποι των πολιτών 
που καλούνται να πάρουν αποφά-
σεις,  σπάνια έχουν οι ίδιοι τη δυνα-
τότητα ανάλυσης και αξιολόγησης 
των προβλημάτων. Αυτή η ανάλυση  
πάντοτε γίνεται από ειδήμονες. Στην 
πράξη συνεπώς οι εκπρόσωποι – και 

μάλιστα όσοι από αυτούς έχουν τον 
κοινό νου και δεν κώλυσαν την αλα-
ζονεία της εξουσίας - δεν δομούν οι 
ίδιοι αποφάσεις, αλλά επιλέγουν μία 
εναλλακτική από αυτές που προτεί-
νουν οι ειδήμονες. Δεν μπορεί να 
κάνει το ίδιο και ο αφέντης λαός;

Είναι ακόμη αναγκαίο να θυμηθού-
με ότι πολλές φορές στην πράξη, οι 
αποφάσεις των εκπροσώπων μας, 
ούτε επιλογή εναλλακτικών προτά-
σεων ειδημόνων, ούτε το ειλικρινές 
συμπέρασμα του όποιου ορθολογι-
σμού τους, αποτελούν. Συνήθως οι 
αποφάσεις τους διαμορφώνονται 
από την προσπάθεια κατάκτησης 
ή διατήρησης της εξουσίας και όχι 
από την ειλικρινή προσπάθεια άσκη-
σης της εξουσίας. Αυτός ο κανόνας 
δεν ανατρέπεται από τις λίγες εξαι-
ρέσεις του.

Λογικά επιχειρήματα είναι τα σο-
βαρά λειτουργικά και οικονομικά 
προβλήματα που ενυπάρχουν στην 
πραγματοποίηση ενός δημοψηφί-
σματος. Τα πιο σημαντικά από αυτά 
είναι: Η δυσχερής ενημέρωση όλων 
των πολιτών, ο υψηλός κίνδυνος  για  
δημαγωγία τους, οι χρονοβόρες και 

δαπανηρές μετακινήσεις τους και η 
πολύ μικρή ευελιξία και ταχύτητα 
λήψεως των αποφάσεων. Όλα αυτά 
μέχρι σήμερα δημιουργούσαν ένα 
άμεσο και έμμεσο πολύ μεγάλο οι-
κονομικό κόστος, που φυσικά πλη-
ρώνονταν από τους πολίτες.

Τα προβλήματα αυτά, ήταν μία 
πραγματική και σοβαρή αιτία απο-
φυγής των δημοψιφησμάτων. Σήμε-
ρα όμως με τη βοήθεια της ψηφια-
κής τεχνολογίας του Ιντερνέτ, τόσο 
η ενημέρωση των πολιτών όσο και 
η συμμετοχή τους σε ψηφοφορί-
ες, μπορούν να γίνονται εύκολα και 
γρήγορα από το σπίτι, χωρίς χρονο-
βόρες και δαπανηρές μετακινήσεις 
(τηλε-ενημέρωση,  τηλεψηφοφορί-
ες). Τα φαινόμενα δημαγωγία επί-
σης των πολιτών μειώνονται από το 
πλουραλισμό των επόψεων και από 
την εύκολη προσπέλαση σε αυτές 
που εξασφαλίζει η νέα τεχνολογία.

Το συμπέρασμα είναι ότι άδικα 
ανησυχούν, όσοι καλοπροαίρετα 
ανησυχούν, ότι τα δημοψηφίσμα-
τα αποτελούν έναν επισφαλή και 
επικίνδυνο θεσμό για το λαό. Η 
αλήθεια είναι ότι από τα δημοψη-
φίσματα δεν κινδυνεύει η κοινωνία 
και  οι πολίτες. Κινδυνεύει μόνο το 
κατεστημένο, του οποίου η  ισχύς, 
η αυθαιρεσία και τα προνόμια  θα 
μειωθούν σημαντικά.

Ένα πρόσφατο παράδειγμα από-
φασης ορθολογισμού, ήθους και 
θάρρους,  που λήφθηκε με τη συμ-
μετοχή όλων των πολιτών, είναι το 
δημοψήφισμα του Κυπριακού Λαού. 
Με το δημοψήφισμα αυτό μια χού-
φτα πολιτών πέταξε ένα βροντερό  
ΟΧΙ στο ντόπιο και διεθνές κατεστη-
μένο, παρά τις πιέσεις και απειλές 
για τις συνέπειες του όχι.

Τα υπέρ των δημοψηφισμάτων 
επιχειρήματα

Η λήψη των μεγάλων αποφάσεων 
από το «σύνολο»[6] των πολιτών, 
αποτελεί ένα  δικαίωμα, που καθο-
ρίζεται από φυσικούς και ηθικούς 
νόμους. Αυτή η νομοτέλεια εκφρά-
σθηκε με το καθολικής αποδοχής 
δόγμα «Αφέντης είναι ο Λαός», που 
υιοθετείται - στη θεωρία αλλά όχι και 
στην πράξη -  από όλους· ειδήμονες, 
πολιτικούς και απλούς πολίτες.

Για χιλιάδες επίσης χρόνια,  

πνευματικό κατεστημένο και 

απλοί άνθρωποι, πίστευαν 

πως η γη είναι επίπεδη. Από-

ψεις, όπως αυτή του Πυθαγό-

ρα και αργότερα του  Αριστο-

τέλη, ότι η γη είναι σφαιρική 

αγνοήθηκαν ή απορριφθήκαν 

ως αβάσιμες. 
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Στην πράξη το δόγμα αυτό εφαρ-
μόζεται σε ελάχιστες περιπτώσεις. 
Στην πράξη σήμερα συνήθως εφαρ-
μόζεται το παράλογο και ανήθικο 
δόγμα πολιτικού κυνισμού του Μα-
κιαβέλι[7] ότι:  «Ο ηγεμόνας πρέπει 
να φροντίζει ώστε κάθε ενέργεια του 
να φαίνεται ότι απορρέει από το λαό  
αλλά με τέτοιο τρόπο που να μη κυ-
βερνά ο λαός αλλά απλά να παραμέ-
νει αναφορά για κάθε εξουσία».

Άλλο  σημαντικό επιχείρημα  είναι 
ότι με τα δημοψηφίσματα επιτυγχά-
νονται τα ακόλουθα:

(1)  Δημιουργία αποφάσεων που 
έχουν προσδοκία κανονικού (μέτρι-
ου) ορθολογισμού και ήθους,  αλλά 
η πραγματοποίηση της προσδοκίας 
έχει  ελάχιστο ρίσκο ( πολύ μεγάλη 
πιθανότητα πραγματοποίησης της 
προσδοκία). Αντίθετα οι αποφάσεις 
των «φωτισμένων ηγετών», έχουν 
προσδοκία υψηλού ορθολογισμού 
και ήθους, αλλά πολύ  μεγάλο ρίσκο 
( πολύ μικρή πιθανότητα πραγματο-
ποίησης της προσδοκίας ).  Αν οι 
άνθρωποι αρχίσουν να ασκούν  την 
εξουσία τους και να συγκρίνουν, 
συντομία θα πειστούν ότι η εμφά-
νιση γνησίου «Μεσσία» είναι νομο-
τελειακά σπάνια, ενώ η εμφάνιση 
ψεύτικου,  ιμιτασιόν «Μεσσία» είναι 

νομοτελειακά πολύ συχνή [8].
(2) Μεγάλη αποδοχή των αποφά-

σεων και κατ’ επέκταση πολύ ευνοϊ-
κές προϋποθέσεις υλοποίησης των.  
Στην πράξη μία απόφαση κανονικού 
ορθολογισμού και μεγάλης αποδο-
χής είναι προτιμότερη από μια από-
φαση υψηλού ορθολογισμού αλλά 
μικρής αποδοχής.

(3) Λήψη  αποφάσεων που διαμορ-
φώνονται από τη βούληση και τα 
συμφέροντα του γνησίου συνόλου 
των πολιτών και όχι από  τις κινητο-
ποιήσεις κάποιων μικρών αλλά μα-
χητικών υποσυνόλων, που πολλές 
φορές παραβλέπουν και θυσιάζουν 
τα συμφέροντα των πολλών για να 
προωθήσουν τα  προσωπικά και συ-
ντεχνιακά τους συμφέροντα.

(4) Παροχή στους ανθρώπους «εκ-
παίδευσης εν τη πράξει» (on the job 
training)  για τον μετασχηματισμό 
τους σε  εξουσιάζοντες, εξουσια-
ζόμενους και υπεύθυνους πολίτες·  
για τον μετασχηματισμό των σημε-
ρινών  δημοκρατικών πολιτευμάτων 
σε πολιτεύματα της εξουσίας των 
πολιτών. Η  κρατούσα άποψη ότι για 
ένα τέτοιο μετασχηματισμό πρώ-
τη προϋπόθεση είναι η παιδεία και 
μετά η συμμετοχή των πολιτών στη 
άσκηση της εξουσίας, είναι σκόπι-
μα λανθασμένη. Πρώτη προϋπόθε-

ση για αυτόν  τον μετασχηματισμό 
είναι η δημοκρατία και δεύτερη η 
παιδεία. «Αν η παιδεία σήμερα χω-
λαίνει, αν γίνεται χαώδης και χωρίς 
νόημα, είναι γιατί  δεν έχουμε στα-
θεροποιημένη και ικανοποιητική συ-
γκρότηση της κοινωνίας»[9],  που 
με απλά λόγια σημαίνει γιατί δεν 
έχουμε πραγματική δημοκρατία.

(5) Μείωση της αλαζονείας και αυ-
θαιρεσίας και  αύξηση της ευθύνης 
και συνεπείας των ηγετών – εκπρο-
σώπων μας, των οποίων η κουλτού-
ρα σταδιακά θα μετασχηματισθεί 
από κουλτούρα  πριγκίπων και ηγε-
μόνων, σε κουλτούρα αρχόντων  
πολιτών.

(6) Διασφάλιση ενός σημαντικού  
–αν όχ του σημαντικότερου  – οχή-
ματος  για τη  μετάβαση των ανθρώ-
πων από την «κουλτούρα του πολέ-
μου» στην «κουλτούρα της ειρήνης» 
που οραματίσθηκε ο Frederico 
Mayor [10]. Κατά γενική παραδοχή, 
μια από τις σοβαρότερες αιτίες που 
δημιούργησαν την  «κουλτούρα του 
πολέμου» είναι η προσπάθεια κατά-
κτησης και διατήρησης της εξουσί-
ας από τους  ολίγους.

(7) Εφαρμογή των λογικών  και 
ηθικών αξιωμάτων σύμφωνα με τα 
οποία: «οι πολίτες έχουν περισσό-
τερα δικαιώματα σε λάθη από τους 
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εκπροσώπους»  και ότι « η εμπειρία 
των ανθρώπων δημιουργείται από 
τα λάθη και όχι από τις επιτυχίες».

Το πραγματικό εμπόδιο 
του μετασχηματισμού

Σήμερα, την εποχή της ψηφιακής 
τεχνολογίας και της κοινωνίας της 
πληροφορίας, το ισοζύγιο πλεονε-
κτημάτων - μειονεκτημάτων είναι 
υπέρ των δημοψηφισμάτων. Τα 
εναπομείναντα  ουσιαστικά εμπόδια 
εφαρμογής του θεσμού είναι:

(1) Η υπέρβαση των σημαντικών 
μεταβατικών δυσχερειών  μετασχη-
ματισμού των ανθρώπων σε ενερ-
γούς και υπεύθυνους πολίτες που 
θα είναι πομποί αλλά και δέκτες 
εξουσίας.

(2) Η ακύρωση των μεγάλων και 
αποτελεσματικών αντιδράσεων του 
κατεστημένου του οποίου τα συμ-
φέροντα θίγονται από αυτόν το  
μετασχηματισμό. Κατά βάθος, το 
κατεστημένο επιδιώκει το μετασχη-
ματισμό των ανθρώπων σε υπεύθυ-
νους πολίτες που δεν θα ασκούν 
εξουσία. Αυτός όμως ο στόχος είναι 
ουτοπικός γιατί η δημιουργία υπευ-
θύνων αλλά χωρίς  εξουσία πολιτών 
είναι νομοτελειακά αδύνατη. Η ευ-
θύνη και η εξουσία είναι μία δίδυμη 
και αδιαίρετη οντότητα· όταν η μία 
ακυρωθεί αυτομάτως ακυρώνεται 
και η άλλη.

Συμπέρασμα
Στη σημερινή εποχή,  χάρη στη 

νέα ψηφιακή τεχνολογίας, έχουν δη-
μιουργηθεί πρωτόγνωρα ευνοϊκές 
προϋποθέσεις για μια ορθολογική 
συμμετοχή των πολιτών στη άσκη-
ση της εξουσίας και για  αλλαγή 
της στρατηγικής των «αγωνιστικών 
κινητοποιήσεων» σε στρατηγική «δη-
μοψηφισμάτων». Οι αναπόφευκτες 
μεταβατικές  δυσχέρειες είναι σοβα-
ρές αλλά όχι αξεπέραστες.

Η αντιμετώπιση τους απαιτεί 
πραγματοποίηση του μετασχηματι-
σμού με μικρά και σταθερά βήματα 
και κυρίως απαιτεί την ορθολογική 
και ουσιαστική εξουδετέρωση  φαι-
νόμενων δημαγωγίας.

Είναι βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα 
οι άνθρωποι θα κατανοήσουν ότι ο « 
Φωτοδότης Ήλιος» των κοινωνικών 

συστημάτων είναι το σύνολο των 
ανθρώπων και όχι ο ένας που έχει, η 
νομίζουμε ότι έχει, μεγάλες πνευμα-
τικές και ηθικές δυνάμεις.

Είναι βέβαιο ότι μια μέρα αυτή η 
καθεστηκυία αντίληψη θα γκρεμι-
σθεί, όπως γκρεμίσθηκε  η καθε-
στηκυία αντίληψη του γεωκεντρικού  
συστήματος.

Είθε  η Δημοκρατία της Ψηφιακής 
Πνύκας , να  θεσμοθετηθεί και να 
λειτουργήσει το πρώτον, στη χώρα 
που υπάρχει η Πνύκα· στη  χώρα 
που γεννήθηκε η  Δημοκρατία.

* Δημοσθένης Κυριαζής. 
Ο Δημοσθένης Κυριαζής σπού-

δασε  φυσική και ηλεκτρονικά στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκπαιδεύθη-
κε στην Αγγλία σε Ραδιοηλεκτρικά 
Δίκτυα  Μικροκυμάτων και στις ΗΠΑ 
σε Συστήματα Δορυφορικών Επικοι-
νωνιών.  Διατέλεσε  Γενικός Διευθυ-
ντής Ανάπτυξης του  ΟΤΕ και σύμ-
βουλος τηλεπικοινωνιών στο ΥΠΕΘΟ 
και στην  ΕΕΤΤ. Ασχολήθηκε με  την 
αλληλεπίδραση ψηφιακής τεχνολο-
γίας- δημοκρατίας και έγραψε τα 
βιβλία:  Η Αναγέννηση της Δημοκρα-
τίας, Η  Άμεση Δημοκρατία στην Τη-
λέρια και Ψηφιακή Δημοκρατία (Εκ-
δόσεις Πατάκη 2002, Πατάκη 2005 
και Ένωσης Ελλήνων Φυσικών 2009).

[1] Αφηρημένα ουσιαστικά λέγονται 
τα ουσιαστικά, που δεν γίνονται αντι-

ληπτά με τις αισθήσεις μας αλλά με το 
μυαλό μας. Αυτά εκφράζουν ιδιότητες 
και καταστάσεις (πχ σοφία, καλοσύ-
νη, δημοκρατία), και συνεπώς πρέπει 
να προσδιορίζονται με ένα σαφή και 
καθολικής αποδοχής ορισμό.

[2] Για παράδειγμα, στο Λεξικό 
της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του 
Γ. Μπαμπινίώτη, σελίς 959, αναφέ-
ρονται πέντε ορισμοί του κράτους. 
Ευνόητο ότι το θέμα αυτό δεν είναι 
δυνατό να εξαντληθεί σε ένα λεξικό

[3] Κοινωνικό Συμβόλαιο του Άγ-
γλου Hobbes (1585- 1671), του Γάλου  
Rousseau (1712- 1778) και άλλων.

[4] Από το βιβλίο των Λεβ Λαντάου 
– Γιούρι Ρούμερ  «Τι Είναι η Θεωρία 
της Σχετικότητας.». Εκδόσεις Κορό-
τζη 1983.  Ο Λαντάου (1908 – 1968) 
είναι διάσημος Ρώσος φυσικός που  
τιμήθηκε  με Βραβείο Νομπέλ.

[5] Μέγιστες είναι οι κρίσιμες απο-
φάσεις, που επάγουν και περιορί-
ζουν την πληθώρα των υπολοίπων 
αποφάσεων.

[6] Στα μαθηματικά (θεωρία συνό-
λων), το σύνολο (set) θεωρείται μια 
αυτόνομη οντότητα που διέπεται 
από ίδιους νόμους που δεν ταυτίζο-
νται με τους νόμους που ισχύουν για 
τα στοιχεία, για τα μέλη, του «συνό-
λου».  Η άποψη αυτή ισχύει και στα 
κοινωνικά σύνολα, όπως διατυπώνε-
ται στη  θεωρία των οργανωμένων 
συνόλων ( Gestalt) που αναπτύχθηκε 
από Γερμανούς ψυχολόγους και φι-
λοσόφους.

[7] Νικολό Μακιαβέλι Ιταλός πολι-
τικός και πολιτικός μελετητής (1449- 
1527)

[8] Συμπεράσματα από τη θεωρία 
των συναρτήσεων κανονικών κατα-
νομών τα οποία έχουν ισχύ στατιστι-
κού νόμου.

[9] Από το δοκίμιο «Η σημερινή 
παιδεία και κλασικοί» του ποιητή και 
φιλοσόφου T.S. Eliot (1888- 1965)

[10] Frederico Mayor, σύγχρονος 
Ισπανός, λόγιος, πολιτικός και ποι-
ητής που διατέλεσε Γενικός Διευθυ-
ντής της UNESKO και Δήμαρχος της 
Μαδρίτης.

(Φωτογραφίες: http://commons.wiki-
media.org)

Η λήψη των μεγάλων απο-

φάσεων από το «σύνολο» των 

πολιτών, αποτελεί ένα  δικαί-

ωμα, που καθορίζεται από 

φυσικούς και ηθικούς νόμους. 

Αυτή η νομοτέλεια εκφράσθη-

κε με το καθολικής αποδο-

χής δόγμα «Αφέντης είναι ο 

Λαός», που υιοθετείται - στη 

θεωρία αλλά όχι και στην 

πράξη -  από όλους· ειδήμο-

νες, πολιτικούς και απλούς 

πολίτες.
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Περάσαμε την τελευταία 
δεκαετία του 20ου αιώ-
να, μετά από τον ψυχρό 

πόλεμο, και την πρώτη του 21ου 
αιώνα με προβληματισμούς 
που έφεραν στην επιφάνεια ένα 
πλήρες φάσμα αντικρουόμενων 
απόψεων. Η εποχή του ψυχρού 
πολέμου λειτούργησε σαν ένα 
πέπλο ή πέρασμα που εμπόδιζε 
να φανούν τα ψυχολογικά, τα 
ορθολογικά και τα ανορθολο-
γικά στοιχεία των στάσεών μας 
απέναντι στην εθνική ταυτότη-
τα, στην προοπτική της ταυ-
τότητας και της τοπικότητας, 
στην ανθρωπότητα και την οι-
κουμενικότητα. Πόσο σημαντι-
κό είναι να προσδιορίσουμε και 
να κατευθύνουμε εμείς οι ίδιοι 
την προοπτική της Ελλάδας 
στον 21ο αιώνα;        

Καταρχήν η Ελλάδα είναι σημα-
ντική χώρα επειδή βρίσκεται σε 
σημαντική θέση και η οποία αναδει-
κνύεται από την γεωπολιτική, την 
πολιτισμική και την ανθρωπογεω-
γραφική ρευστότητα των συνθηκών 
και της περιοχής.

Η ανθρωπογεωγραφική ρευστό-
τητα της περιοχής συνδέεται με τα 
μεγάλα ρεύματα και με τα οικογε-
ωγραφικά δεδομένα της επαφής 
των πολιτισμών, της επαφής των 
ηπείρων και των διαφόρων αγορών 
μεταξύ τους όχι μόνο των οικονομι-
κών. Έτσι, η Ελλάδα στη νέα εποχή 
που αντικρίζει μπροστά της βρίσκε-
ται σε έναν δρόμο σημαντικό, στο 
δρόμο των μεγάλων επαφών που 
αναπτύσσονται ανάμεσα σε Ανα-
τολή και Δύση, Βορά και Νότο. Με 
την έννοια αυτή ήταν σημαντικός ο 

προσδιορισμός της Ελλάδας για τις 
εξελίξεις της ανθρωπότητας και με 
την έννοια αυτή παραμένει σημαντι-
κός ο ρόλος που μπορεί να διαδρα-
ματίσει η Ελλάδα. Σε μια χώρα που 
βρίσκεται σε αυτή την ασταθή στα-
θερότητα, είναι σημαντικός ο ρόλος 
και ο τρόπος με τον οποίο βλέπουν 
οι πολίτες και όχι μόνο οι πολιτικοί 
την εξέλιξη του τόπου, της ταυτότη-
τας και των σχέσεων.

Θα προσπαθήσουμε να είμαστε 
μόνο γόνιμοι και να ξεφύγουμε από 
κάποια σύνδρομα που έχουν να κά-
νουν με την υπερδιέγερση και με 
την κυριαρχική αίσθηση που προέρ-
χεται από την ανασφάλεια, το φόβο 
την μειονεξία και την αλαζονική 
υπεροψία. Τίποτα από τα παραπά-
νω δεν είναι εποικοδομητικό, απε-
ναντίας όμως εποικοδομητική είναι 
η αίσθηση της αναλογίας. Είναι η 

Γράφει ο Γιάννης Ζήσης, Δημοσιογράφος-Συγγραφέας, μέλος της ΜΚΟ Σόλων

ΟΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΞΙΕΣ 
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 
ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ  
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αίσθηση ότι ζούμε σε ένα περιβάλ-
λον γεμάτο από δυνατότητες που 
μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε αν 
πρώτα από όλα τις αντιληφθούμε. 
Οι δυνατότητες της νέας εποχής 
που ανοίγονται στον σύγχρονο κό-
σμο είναι πολύ περισσότερες από 
τις δυνατότητες που ανοιγόντουσαν 
σε κάθε άλλη εποχή του παρελθό-
ντος. Είναι ζήτημα δικό μας η αξιο-
ποίησή τους. Σίγουρα ζούμε σε μια 
εποχή ανταγωνιστικότητας. Όμως 
αυτή η ανταγωνιστικότητα μπορεί 
να είναι εποικοδομητική γι’ αυτούς 
που έχουν πνεύμα συνεργασίας. Εί-
ναι εποικοδομητική γι’ αυτούς που 
ζούνε τη γνώση και αξιοποιούν τη 
γνώση. Είναι μια ανταγωνιστικότητα 
που αναπτύσσει και αξιοκρατικά και 
ποιοτικά δεδομένα.

Έτσι λοιπόν προσδιορίζουμε από 
την αρχή ένα πλαίσιο μέσα στο 
οποίο θα κινηθούμε. Είναι ένα πλαί-
σιο που είναι μακριά από τη γκρίνια, 
από την απαξίωση ή την αντιπάθεια. 
Αντιπάθειες έχουμε και στο εσωτε-
ρικό της χώρας μας, μεταξύ μας. 
Πρέπει κάποια στιγμή να τις ξεπε-
ράσουμε φτάνοντας σε μια προο-
πτική φιλίας και καταλλαγής. Αντι-
πάθειες μπορούμε να έχουμε και 
με άλλους πέρα από τα συλλογικά 
μας όρια και αυτές πρέπει να τις 
ξεπεράσουμε για να αναδείξουμε 
τη μεγάλη δύναμη του ανθρώπου 
και της κοινωνίας μπροστά στη με-
γαλοσύνη του μέλλοντος και μπρο-
στά σε έναν αιώνα που αποφασίζει 
για μια αιωνιότητα, τον 21ο αιώνα. 
Πρέπει να σταθούμε ανάλογα και 
να δώσουμε το κατάλληλο παρόν. 
Το κατάλληλο παρόν δεν είναι μια 
μεγάλη ιδέα ή μια ασκητική εμμονή 
στο παρελθόν, ούτε βέβαια και μια 
επιπόλαιη προσέγγιση στο μέλλον ή 
ένας εφησυχασμός. Δεν χρειαζόμα-
στε αυτή τη βλοσυρότητα, χρειαζό-
μαστε πολύ περισσότερες ενεργές 
δυνάμεις ευτυχίας και νέας καθη-
μερινότητας και αυτές πρωταρχικά 
είναι δυνάμεις διάθεσης, συνεπώς 
χρειαζόμαστε νέες διαθέσεις.

Θα ήταν πρόβλημά μας ή σαν να 
υποσκάπταμε το εγχείρημά μας αν 

ξεκινάγαμε από ένα πραγματικά με-
γάλο πρόβλημα πάνω στο οποίο δεν 
μπορούμε άμεσα να δουλέψουμε 
εποικοδομητικά όπως είναι το πρό-
βλημα του οικονομικού μερισμού, 
της φτώχειας και της ένδειας για 
το σύνολο των ανθρώπων της πα-
τρίδας μας. Αυτό το πρόβλημα είναι 
ζήτημα της πολιτικής και δεν είναι 
κυριαρχικά ζήτημα του οράματος. 
Το όραμα πρέπει να πηγαίνει πέρα 
από την πολιτική και να την αφυ-
πνίζει. Ένα τέτοιο όραμα μπορεί 
να είναι μια δυνατότητα για όλους 
στο να έχουν μια καλύτερη διάθεση 
και ευτυχέστερη προσέγγιση πέρα 
από την επιτυχία, την όποια καριέρα 
και την ανάδειξή τους την πολιτική 
ή την οικονομική και καταναλωτική 
ευμάρεια. Αυτή είναι η ιδιότητα του 
οράματος αν θέλουμε να μιλάμε για 
ένα όραμα που δεν παραπέμπει σε 
έναν υλιστικό κόσμο.

Δεν μπορούμε να αποσυνδέσου-
με πλήρως το όραμα από την οι-

κονομική έξοδο από τη φτώχεια. Η 
ελευθερία από τη φτώχεια και την 
ανέχεια είναι μια επιταγή. Όμως, 
αν πολώσουμε την προσέγγισή μας 
στην τραγική εικόνα που εμφανί-
ζει το ζήτημα της υγείας, με αυτή 
την αθλιότητα της διαφθοράς, την 
ανυπαρξία ποιότητας υπηρεσιών 
και την ανεργία που πραγματικά 
είναι μια μάστιγα ή τον φόβο των 
εργαζομένων για τη μελλοντική 
τους κατάσταση, πραγματικά θα 
υποσκάψουμε τη δυνατότητά μας 
να δώσουμε μια μακροχρόνια προ-
σέγγιση και όραμα. Το γεγονός ότι 
δηλώνουμε αδυναμία στο να προ-
τείνουμε άμεσες πρακτικές λύσεις 
για αυτό το  πρόβλημα, δε σημαίνει 
ότι υποβαθμίζουμε την αξία αυτού 
του προβλήματος. Αυτό το πρό-
βλημα θα επιλύεται κάθε φορά με 
τους αγώνες αυτών που διεκδικούν 
και με το δημοκρατικό διάλογο με 
αυτούς που κυριαρχούν και ρυθμί-
ζουν τις εξελίξεις και τους οποίους 
εμείς εκλέγουμε.  Στο πλαίσιο αυτό 
μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι 
ένα ζήτημα το οποίο θα ρυθμίσει το 
μέλλον της χώρας. Εμείς όμως δε 
μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτό 
και θα ήταν μια κενή πολιτικολογία 
αν το προτάσσαμε στο θέμα της 
ιστορικής προοπτικής της Ελλάδας 
στον 21ο αιώνα.

Θέλουμε να θίξουμε ζητήματα 
που ενώ φαίνεται να παίζουν μικρό 
ρόλο τελικά διαδραματίζουν πολύ 
μεγάλο, ακόμα και για αυτό το πρό-
βλημα. Ζητήματα που δεν κοστί-
ζουν, που η λύση τους θα απελευ-
θερώσει πολύ μεγάλες δυνάμεις. 
Είναι πρωταρχικά ζητήματα νοο-
τροπίας και οράματος. Δεν έχουμε 
την ελπίδα ότι και σε αυτό τον το-
μέα μπορούμε να φέρουμε μια ριζι-
κή αλλαγή και δεν το επιδιώκουμε. 
Επιδιώκουμε όμως να αφυπνίσουμε 
κυρίως αυτούς τους μικρούς πυρή-
νες ποιότητας που αν συντονιστούν 
θα λειτουργήσουν πολλαπλασιαστι-
κά σε όλους τους τομείς της ζωής. 
Συνήθως τα μεγάλα εγχειρήματα 
έχουν μια λειτουργία δικτύου το 
οποίο όταν αναπτυχθεί πλήρως αλ-
λάζει όλη τη δομή των πραγμάτων. 

Δεν μπορούμε να αποσυνδέ-

σουμε πλήρως το όραμα από 

την οικονομική έξοδο από τη 

φτώχεια. Η ελευθερία από τη 

φτώχεια και την ανέχεια είναι 

μια επιταγή.
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Αυτή η προοπτική του δικτύου αλ-
λαγής είναι μπροστά μας με την 
προσδοκία ότι αν σταθούμε ορθά 
θα συντονιστούμε μαζί με άλλους 
επηρεάζοντας τους προοδευτικούς 
πολιτικούς και εκφραστές της κοι-
νωνίας των πολιτών, συντάσσοντας 
την πρότασή μας στο όραμά μας.

Παράδοση και πρόοδος

Ένα μεγάλο πρόβλημα της χώρας 
μας είναι ο συνδυασμός παράδο-
σης, λόγου και προόδου. Στοιχεία 
παράδοσης λόγου και προόδου 
έχουν όλοι οι λαοί. Στην Ελλάδα και 
στην Ευρώπη έχουμε κάποια συ-
γκριτικά δεδομένα καλύτερου συν-
δυασμού αυτών των στοιχείων. Για 
παράδειγμα, στο Ισραήλ συναντάμε 
αυτή την παραδοξότητα του Σαββά-
του. Σε αυτήν την κατά τα άλλα δυ-
τικότροπη και εμποροκρατούμενη 
κοινωνία και οικονομία, με πολιτει-
ακά αναπτυγμένη μορφή κράτους, 
συναντάμε τελικά την παραδοξότη-
τα και την εμμονή που δεν διαφορο-
ποιείται και πάρα πολύ από αυτήν 
των φανατικών μουσουλμάνων και 
των παραγόντων του φονταμεταλι-
στικού αναχρονισμού της Ασίας και 
της Αφρικής. Στην χώρα μας, ίσως 
από την ευχάριστη συγκυρία του 
συνδυασμού του χριστιανισμού με 
τον κοσμοπολιτικό ελληνισμό και 
στη συνέχεια του χριστιανισμού με 
τον διαφωτισμό και τη δημοκρατία, 
γεννήθηκε μια γόνιμη παράδοση 
που έχει μέσα της και αυτή κάποια 

ανορθολογικά και παράδοξα στοι-
χεία.

Αυτή η παράδοση παρέχει μια αί-
σθηση συλλογικής ταυτότητας, μια 
αίσθηση συλλογικού πολιτισμικού 
σώματος και ψυχολογικής ομοιο-
στασίας που μας επιτρέπει να αι-
σθανόμαστε την κοινωνικότητά μας 

ένθουσιαστικά, μας επιτρέπεται να 
αισθανόμαστε την εορταστικότητα 
της ζωής. Σε αυτό θα λέγαμε ότι 
έχουμε κάποιες πλευρές που ίσως 
πλεονεκτούν έναντι των Βορείων. 
Επίσης χάρις στο γεγονός ότι ζυ-
μωθήκαμε με τη σκέψη και την κρι-
τική θεώρηση, μας επιτρέπεται να 
είμαστε πιο ενεργοί στο λόγο αλλά 
ταυτόχρονα και μια μεσογειακή πα-
ραδοσιακή κοινωνία.

Είναι ενδιαφέρον το φαινόμενο 
που εμφανίζεται συχνά στη χώρα 
μας, της  σύγκρουσης της παράδο-
σης με τη νεοτερικότητα. Θα μπο-
ρούσαμε λόγω της ιδιαιτερότητας 
που αναφέραμε πριν, να είμαστε 
από τις ελάχιστες χώρες στον κό-
σμο, που μπορούμε, την «εν θερμώ 
παράδοση» και την «εν θερμώ νεο-
τερικότητα» να την κάνουμε δημι-
ουργική δύναμη και πρόοδο. Μπο-
ρούμε να έρθουμε σε μια γόνιμη 
σχέση με την παράδοση, με τέτοιο 
τρόπο ώστε ο λόγος, ο ορθολογι-
σμός να μην απορρίπτεται αλλά να 
είναι λειτουργικός μέσα στο σώμα 
της παράδοσης χωρίς η τελευταία 
να γίνεται αποκλειστική. Η αποκλει-
στικότητα της παράδοσης, η μονο-
μέρειά της, η αρνητικότητά της και 

ο δογματισμός της αποτελούν ένα 
εμπόδιο στην κατεύθυνση της γονι-
μότητας του λόγου. Είμαστε η χώρα 
που μπορεί να συνδυάσει την εν 
θερμώ παράδοση με την εν θερμώ 
νεοτερικότητα, όπως τον λόγο και 
την καρδιά ως συστατικό συμπαθη-
τικής ομαδικότητας.

Με αυτή τη έννοια μπορούμε να 
προσεγγίσουμε δημιουργικά το ζή-
τημα της ταυτότητας, της συνέχει-
ας και των σχέσεων, αναδεικνύο-
ντας την αισιόδοξη προσέγγιση της 
επιτυχούς σύνθεσης της παράδο-
σης και της προόδου επιλύοντας το 
μεγάλο αυτό παγκόσμιο πρόβλημα. 
Σε αυτή την σύνθεση βοηθάει η ιδι-
οσυγκρασία μας και μας προδιαθέ-
τει το Μεσογειακό κλίμα μας. Όλα 
αυτά θα βοηθούσαν πολύ περισσό-
τερο αν είχαμε αποκομίσει συμπε-
ρασματική σοφία από τα λάθη μας 
και από τη διάθεσή μας να φέρουμε 
σε σύγκρουση μεταξύ τους αυτά τα 
στοιχεία. Είναι μια πρώτη προσέγγι-
ση, η προσέγγιση της συμφιλίωσης 
μεταξύ παράδοσης και προόδου, 
ορθολογισμού και εγκαρδιότητας 
ή συντροφικότητας της κοινωνικής 
μας ζωής.

Οι κάθετοι διαχωρισμοί των εν-
νοιών δεν έχουν βοηθήσει καθόλου 
σε αυτή την ομορφιά της ζωής που 
προκύπτει από τη σύνθεση της νό-
ησης, της αισθαντικότητας και του 
τρόπου ζωής. Ζούμε σε μια γεωγρα-
φική περιοχή όπου  σχέση είναι πολύ 
πιο απελευθερωμένη από ότι σε άλ-
λες περιοχές και ζούμε μέσα σε μια 
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ιστορική αλληλουχία που εμπεριέχει 
δυναμικά όλες αυτές τις πλευρές.

Η καλή θέληση 
και η ομαδικότητα ανοίγουν 

το δρόμο προς το μέλλον

Ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο σιγά 
σιγά προσεγγίζουν οι ζωηρότεροι 
εκφραστές της καλής θέλησης και 

της νόησης, οι άνθρωποι που με-
στώνουν την εικόνα των πραγμάτων 
με ένα τρόπο ζωηρό και δημιουργι-
κό, είναι το πρόβλημα της αρνητι-
κής διάθεσης. Φερόμαστε περίπου 
σαν ενοχλημένες ταυτότητες γιατί 
δεν είμαστε εμείς οι Αμερικάνοι ή 
οι Γερμανοί εκτιμώντας ότι σε μας 
θα ταίριαζε ένας αντίστοιχος με αυ-
τούς ρόλος ισχύος, ή ο ρόλος του 
πλούσιου και της διασημότητας σε 
προσωπικό επίπεδο. Με άλλα λόγια 
συμπεριφερόμαστε σαν κυριαρχη-
μένες από το φθόνο ταυτότητες.

Μικρή αλλαγή της διάθεσής μας 
αυτής θα μας οδηγούσε σε μια άλλη 
εικόνα της ζωής, αυτή της καλής δι-
άθεσης. Πραγματικά ζούμε σε ένα 
προνομιακό χώρο, γιατί πραγματικά 
μπορούμε και ζούμε χωρίς να είμα-
στε απόλυτα θύματα της ανάγκης 
για εργασία. Γιατί η γλώσσα μας 
είναι πλούσια συναισθηματικά, για-
τί το περιβάλλον και το κλίμα είναι 

πολύ ευνοϊκό για την καλλιέργεια 
της ευδιαθεσίας, γιατί έχουμε στη 
διάθεσή μας ένα τεράστιο πολιτιστι-
κό πλούτο, μια ποικιλία λαών στην 
περιοχή μας και τελικά ένα πεδίο 
δυνατοτήτων που εμείς μπορούμε 
να το αξιοποιήσουμε καταναλωτικά 
καθ’ ότι έχουμε περισσότερο χρό-
νο από άλλους και λιγότερο τυπική 
ζωή.

Εμείς αυτό το πρόβλημα που πρέ-
πει να διαχειριστούμε το λέμε «άν-
θρωποι στην κόψη του ξυραφιού».

Από τη μια μεριά, βρίσκεται μια ει-
κόνα όπου όλα είναι χαρακτηρισμέ-
να από το βλέμμα της επίκρισης, 
από την αδημονία, το φθόνο και την 
αίσθηση του αδικημένου. Στην πρά-
ξη, εμείς οι ίδιοι αν λειτουργούσαμε 
σαν παράγοντες κυριαρχίας, ίσως 
θα ήμασταν και εμείς καταπατητές 
των αξιών ή της αξιοκρατίας στην 
κοινωνία και αυτό το κάνουμε ήδη 
πολύ καλά μεταξύ μας.

Από την άλλη μεριά, είναι η άλλη 
εικόνα. Η εικόνα των ανθρώπων που 
πολύ εύκολα μπορεί να γίνουν δημι-
ουργικοί γιατί έχουν ζυμωθεί με μια 
δημιουργική συνέχεια, με ένα πλού-
σιο υπόστρωμα ερεθισμάτων δημι-
ουργικότητας, από μια φωτεινότητα 
ζωής και τοπίου, από μια απόλαυση 

της φύσης, από έναν πλούτο γραμ-
ματείας και πλούτο δυνατοτήτων 
συμμετοχής στην πολιτική. Χρειάζε-
ται συνεπώς μια συγκροτημένη πο-
λιτική για να πάμε από τη μια πλευ-
ρά της κόψης του ξυραφιού στην 
άλλη. Αναδεικνύοντας την άλλη μας 
πλευρά δίνουμε προοπτική στην ευ-
διαθεσία μας αναπτύσσοντας μια 
θεμελιακή και καθολική συναίνεση 
στη δημιουργία.

Η συναίνεση στη δημιουργία είναι 
κάτι που ενυπάρχει μέσα μας αλλά 
αναστέλλεται μόνιμα από τον ατομι-
κισμό και την έλλειψη εμπράγματης 
ομαδικότητας. Ενώ η ομαδικότητα 
σαν μοντέλο έχει επινοηθεί στον 
χώρο αυτό, σαν πλαίσιο πλατιάς 
πολιτικής συμμετοχής και συνεργα-
σίας, παρ’ όλα αυτά έχει μπει στο 
περιθώριο των εξελίξεων γιατί κα-
νείς δε σταματάει τον φαύλο κύκλο 
της επικριτικής και αρνητικής διάθε-
σης. Χρειαζόμαστε θετικές σκέψεις 
για όλους τους τομείς της ζωής μας 
και αν τις λειτουργήσουμε αυτές 
τις σκέψεις τότε θα δημιουργηθούν 
εκείνες οι πάγιες διαθέσεις που θα 
απελευθερώσουν μέσα μας ψυχο-
λογικές δυνάμεις που στη συνέχεια 
θα γίνουν κοινωνικές, πολιτικές και 
πολιτιστικές. Η εποχή και ο ρόλος 
μας, μας επιτάσσουν να λειτουργή-
σουμε από αυτή την πλευρά. Χρει-
άζεται κάποια αρχική προσπάθεια 
μέχρι να βεβαιωθούμε για ένα νέο 
πεδίο ζωής που μπορεί να εκφρα-
στεί τόσο στην καθημερινή μας ατο-
μική ζωή όσο και στη συλλογική και 
ιστορική μας ζωή και προοπτική.

Τα μεγάλα κόμματα στο βαθμό 
που είναι κόμματα εξουσίας και 
ασκούν την εξουσία και όχι όταν 
είναι στην αντιπολίτευση αναγκάζο-
νται να επικαλεστούν σε ένα βαθμό 
αυτή τη διάθεση και εκτίμηση των 
πραγμάτων. Όμως αστοχούν από 
το φόβο τους μπροστά στο ενδε-
χόμενο να αποσυνδεθούν από μια 
μαζική αίσθηση που θα προκαλού-
σαν αναντιστοιχίες με την εικόνα 
της «πραγματικότητας». Από τη μια 
φοβούνται μήπως χρεωθούν την 
κατηγορία του ότι είναι κλεισμένοι 
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σε ένα γυάλινο πύργο μέσα στον 
οποίο φαίνονται όλα ωραία. Από 
την άλλη μεριά φοβούνται μήπως 
μια νέα μαζική αίσθηση που θα δι-
αμορφωθεί από μια θετικότητα, θα 
απελευθερώσει ανεξέλεγκτα τις 
ελεγχόμενες από την κυριαρχία 
της ανασφάλειας δυνάμεις. Μέσα 
από αυτήν την κυριαρχούμενη ανα-
σφάλεια, η άσκηση της εξουσίας 
γίνεται ευκολότερη και μπορεί να 
λειτουργεί με φραγμούς για πολλές 
ομάδες της κοινωνίας των πολιτών. 
Το πρόβλημα δηλαδή είναι ότι δεν  
γίνεται ολοκληρωμένα αυτή η υπέρ-
βαση της νοοτροπίας από τα κόμ-
ματα που ασκούν εξουσία. Γίνεται 
μόνο κατ’ επιλογή με δόσεις τέτοιες 
που να μην ανατρέψουν τα ψυχολο-
γικά παιχνίδια εξουσίας και την αί-
σθησης εμπέδωσής της στο λαϊκό 
αίσθημα. Αν κάποιοι θελήσουν να 
αλλάξουν τη μοίρα αυτής της χώ-
ρας και αυτού του λαού θα πρέπει 
να σκεφτούν ξανά την αλλαγή του 
ψυχολογικού τοπίου της πολιτικής 
πάνω στο οποίο πραγματικά θεμελι-
ώνεται τόσο ο πολιτικός πολιτισμός 
όσο και όλη η επικοινωνιακή δυνα-
μική του.

Άνθρωποι 
στην κόψη του ξυραφιού.

Άνθρωποι στην κόψη του ξυρα-
φιού. Κάπως έτσι είναι οι περισσό-
τεροι έλληνες που περνάνε τη ζωή 
τους μεταξύ της καλοπέρασης και 
της επίκρισης μιας πραγματικότη-
τας που ερμηνεύεται ως αποκλει-
στικά αρνητική και μαύρη. Έτσι 
ακόμη και η καλοπέραση δεν απο-
κτάει μια διαλεκτική, δε διαχέεται 
στο σύνολο της ανθρώπινης ζωής 
και ιδιοσυγκρασίας σε όλους τους 
τομείς της κοινωνικής ζωής. Έτσι 
επίσης η επίκριση δε γίνεται μια 
παραγωγική, μια γόνιμη κριτική. Αυ-
τός ο διχασμός, αυτό το ξυράφι του 
διαχωρισμού του «έξω μας και του 
μέσα μας», σε κάποιες ιστορικές πε-
ριόδους οδήγησε στον διχασμό και 
την απώλεια της λογικής και στην 
κατάληψη της χώρας από τις αμοι-
βαίες αντιπάθειες και τα αμοιβαία 
καταστροφικά μίση.

Η ανοχή μεταξύ των ελλήνων είναι 
ένα μεγάλο ζητούμενο και σε αυτή 
την ανοχή βρίσκεται και η προοπτι-
κή για μια χώρα που μπορεί και ανα-
πτύσσει με εμπιστοσύνη προς τον 
εαυτό της την προοπτική του αύριο. 
Η εμπιστοσύνη προς τον εαυτό δε 
σημαίνει ότι αυτόματα αποσπάται 
και η αποδοχή από τις μεγάλες και 
υπεροπτικές μέσα στη χωριστικό-
τητά τους άλλες χώρες και δυνά-
μεις, ούτε ότι  αποσπάτε η εκτίμη-
σή τους. Αλλά αυτός που ζει μέσα 
στην αυτοεκτίμηση ζει περισσότερο 
ευτυχισμένα και αυτή η ευτυχία του 
μακροχρόνια θα επιδράσει και θα 

οδηγήσει σε μια δημιουργία ενός 
λεκτικού προτύπου και στη δημι-
ουργία ενός πεδίου επιρροής το 
οποίο όμως δε φαίνεται άμεσα και 
δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Ο στόχος 
είναι η δημιουργία ενός πλεονάσμα-
τος ευτυχίας και επικοινωνίας για 
τον άνθρωπο. Αυτό το πλεόνασμα 
είναι μια μεγάλη δύναμη δημιουργί-
ας, ανάπτυξης και τελικά δύναμης.

Η ανάγκη της καλλιέργειας 
της θεσμικής συνεργατικότητας

Η βιομηχανία του πολιτισμού έχει 
λεχθεί ότι είναι η μεγαλύτερη βιο-
μηχανία της χώρας. Έχει όμως ένα 
ελάττωμα στην Ελλάδα. Χαρακτη-
ρίζεται από μια έλλειψη θεσμικής 
συνεργασίας και συντονισμού στη 
λογικότητα του εποικοδομήματος. 
Δεν είναι ότι οι άλλοι λαοί δεν έχουν 
ατομικισμό στους δημιουργούς 
τους, ότι δηλαδή οι δημιουργοί 
τους δεν έχουν ατομικισμό. Πάντα 
η διανόηση και η δημιουργία είχε 
στοιχεία ατομικισμού. Το πρόβλημα 
με τη χώρα μας είναι ότι δεν έχει 
πλαίσιο θεσμικής συνεργασίας. Δεν 
απουσιάζει περισσότερο εδώ από 
ότι αλλού το συνεργατικό πνεύμα 
μεταξύ των προσώπων, αλλά το θε-
σμικό πλαίσιο και έτσι η υπέρβαση 
της αξιοκρατίας εξελίσσεται σε μια 
απόλαυση της εξουσίας για τους 
ανίκανους. Είναι ελληνικές επιτεύ-
ξεις περισσότερο από ότι ξένες. 
Τώρα, στην εποχή της παγκοσμιο-
ποίησης, βλέπουμε τις αντίστοιχες 
επιτεύξεις και σε άλλους λαούς. Ει-
δικά στην Ελλάδα, χρειάζεται πολύ 
περισσότερο το πνεύμα της ομαδι-
κότητας και είναι αυτό που μπορεί 
και πρέπει να καλλιεργηθεί θεσμικά. 
Έχουμε γεμίσει πολλές μικρές πολι-
τιστικές βιοτεχνίες.

Παρόλα αυτά δεν έχουμε πραγμα-
τικά βαριά βιομηχανία πολιτισμού. 
Έχουμε εκείνες τις καταστάσεις που 
προκύπτουν από συνενώσεις πολυ-
μετοχικών πλαισίων και δεν έχουμε 
την λογική των ανωνύμων εταιριών 
του πολιτισμού. Αυτό «έχει τα καλά 
του και τα κακά του». Οπωσδήποτε 
για την Ελλάδα έχει πολλά κακά ενώ 

Αν κάποιοι θελήσουν να αλ-
λάξουν τη μοίρα αυτής της 
χώρας και αυτού του λαού θα 
πρέπει να σκεφτούν ξανά την 
αλλαγή του ψυχολογικού το-
πίου της πολιτικής πάνω στο 
οποίο πραγματικά θεμελιώ-
νεται τόσο ο πολιτικός πολιτι-
σμός όσο και όλη η επικοινω-

νιακή δυναμική του.
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η Ελλάδα έτσι δε μπορεί να αναδεί-
ξει και τα καλά αυτών των μικρών 
εταιριών.

Δεν είναι μόνο ο τρόπος που έβλε-
πε τα πράγματα ο Σουμάχερ στο 
βιβλίο του «το μικρό είναι όμορ-
φο». Το μικρό έτσι και αλλιώς έχει 
τις ομορφιές του αλλά και για την 
ανάδειξη της ομορφιάς του μικρού 
χρειάζεται η δημιουργία μιας συλ-
λογικότερης μεγαλοσύνης. Αυτή τη 
συλλογικότητα της ομορφιάς πρέ-
πει να  καλλιεργήσουμε. Χρειαζόμα-
στε και βιοτεχνίες και βιομηχανίες 
ή δίκτυα πολιτισμού και τα δίκτυα 
αυτά του πολιτισμού πρέπει να δια-
χέονται όχι μόνο σε χαρακτηριστικά 
πολιτισμού που συνδέονται με τη 
τέχνη, τη γραμματεία και το φολ-
κλόρ. Πρέπει να έχουν να κάνουν 
με την ώσμωση των στοιχείων της 
γονιμότητας και της δημιουργίας 
σε όλους τους τομείς, στην πολιτι-
κή, στη θρησκεία, στην εκπαίδευ-
ση, στα θέματα του περιβάλλοντος, 
στον τομέα της οικονομίας κλπ. Με 

άλλα λόγια χρειαζόμαστε έναν εκ-
πολιτισμό βάθους σε όλους τους 
τομείς. Αυτό απουσιάζει, με αποτέ-
λεσμα το ισχυρό και συγκριτικό μας 
πλεονέκτημα που εμφανίζεται στον 
πολιτιστικό τομέα να μην μπορεί να 
αναδειχθεί σε ένα ανθρωπογεωγρα-
φικό πλεονέκτημα, να μην μπορεί 
να αναδειχθεί λειτουργικά και πέρα 
από τα σύνορα της χώρας ή να λει-
τουργήσει ακτινοβολιακά.

Αν ο πολιτισμός γινόταν η σάρ-
κα όλων των τομέων της πολιτι-
κής, τότε θα είχαμε μια δυναμική η 
οποία θα οδηγούσε στην συναινετι-
κή ανάπτυξη του πολιτισμού και σε 
ένα νέο πλαίσιο διεθνούς πολιτικής 
και δημιουργικής παρέμβασης της 
χώρας μας. Για να αναπτύξεις τον 
πολιτισμό χρειάζεσαι την παρουσία 
της οικονομίας, των μέσων ενημέ-
ρωσης, της παιδείας και οπωσδήπο-
τε της πολιτικής. Αυτό απαιτεί την 
κρίσιμη σύνθεση και μύηση όλων 
των παραγόντων αυτών στο πεδίο 
του πολιτισμού. Το πρόβλημα που 

υπάρχει είναι ότι έχουμε έναν πολιτι-
στικό πληθωρισμό μέσα στον οποίο 
επιβιώνουν πολιτιστικές «φούσκες». 
Δηλαδή έχουμε το εκτόπισμα της 
δημοσιότητας και της μόδας μένο-
ντας μόνιμα σε κάποια ονόματα και 
δημιουργίες που έχουν την ιστορική 
τους διαχρονικότητα αλλά μονοπω-
λούν το τοπίο καθώς επίσης όλες οι 
νέες δημιουργίες εμφανίζονται σε 
ένα πεδίο σύγχυσης και αμοιβαίου 
αποκλεισμού. Η λύση θα δινόταν με 
ένα πρότυπο πολιτισμικής και δημι-
ουργικής ισηγορίας όπου θα ανα-
πτυσσόταν συνεργατικότητα, μια 
σύνθεση των δημιουργιών και μια 
ταυτόχρονη παρουσίαση και ανα-
γνώριση, ενώ δεν θα υπήρχε πολιτι-
στικός αποκλεισμός ή αποκλεισμός 
των δημιουργών από τις συνθήκες 
τόσο του ανταγωνισμού όσο και του 
πληθωρισμού.

Η αξιακή ανάδειξη και αναγνώριση 
είναι ένα ζήτημα που έρχεται μέσα 
από την παιδεία πολλών συντελε-
στών που λειτουργούν σαν φίλτρα 
στην ανάδειξη του έργου και του 
δημιουργού. Πέρα από την ανάδει-
ξη του έργου και του δημιουργού 
πρέπει να αναδείξουμε τις σχέσεις 
σαν βασικό θεμέλιο του πολιτισμού. 
Δεν είναι μόνο τα πρόσωπα, οι δη-
μιουργίες τους και οι ομάδες των 
δημιουργών, είναι πρωταρχικά οι 
σχέσεις που αποτελούν το πρωτο-
γενές πεδίο του πολιτισμού, είναι οι 
σχέσεις που είναι πάνω από τα σύμ-
βολα, είναι πάνω και από τις συμ-
βολικές αξίες, γιατί οι σχέσεις είναι 
αξίες ζωής. 

Γι’ αυτές τις αξίες ζωής, γι’ αυτή 
την ποιότητα των σχέσεων, την ποι-
ότητα και το περιεχόμενο της ελευ-
θερίας, της αλληλεγγύης και της 
ισότητας είναι που δόθηκαν πολλές 
μάχες στην ιστορία και στο στοχα-
σμό.  Μερικές από αυτές τις πιο 
σημαντικές στιγμές και μάχες είχαν 
την αφετηρία τους ανθρωπογεω-
γραφικά στην Ελλάδα.

(Φωτογραφίες: http://commons.wiki-
media.org)
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Πρόσφατα δημοσιεύτη-
καν κάποιες, ολιγόλογα 
γραμμένες, ειδήσεις που 

αναφέρονται στα αποτελέσμα-
τα και τις ανησυχίες διαφόρων 
επιστημονικών και ερευνητικών 
ομάδων σχετικά με την αύξηση 
της συγκέντρωσης του μεθανί-
ου στην ατμόσφαιρα πάνω από 
την Αρκτική και από λίμνες στη 
Σιβηρία. 

Ανατρέχοντας κανείς με μια πρόχει-
ρη ματιά στις ειδήσεις αυτές, χωρίς 
ιδιαίτερη εμβάθυνση, το πρώτο πράγ-
μα που διαπιστώνει είναι ότι το μεθά-
νιο είναι ένα θερμοκηπιακό αέριο πε-
ρίπου τριάντα φορές πιο ισχυρό από 
το διοξείδιο του άνθρακα (!) καθώς 
και την ανάγλυφη ανησυχία των ει-
δικών επιστημόνων, οι οποίοι επανει-
λημμένως έχουν προειδοποιήσει για 
τους κινδύνους που αυτό εγκυμονεί 
για το περιβάλλον, αφού είναι πιθανό 
να έχει διαδραματίσει στο παρελθόν 
καθοριστικό ρόλο για απότομη αύξη-
ση της μέσης θερμοκρασίας του πλα-
νήτη με αποτέλεσμα μαζικές εξαφανί-
σεις ειδών.

Στα πιθανά σενάρια σχετικά με την 
αύξηση της θερμοκρασίας του πλανή-
τη για τα προσεχή πενήντα έως ογδό-
ντα χρόνια και βάσει της προσομοίω-
σής τους με μαθηματικά μοντέλα με 
τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
το σενάριο που αφορά την απελευ-
θέρωση του μεθανίου θεωρείται από 
τα πιο καταστροφικά και πιο δύσκολα 
έως αδύνατα αντιμετωπίσιμα. Σκοπός 
όμως δεν είναι η καταστροφολογία ή 
η στείρα μελλοντολογία έστω και με 
κάποια προτεινόμενη πιθανή λύση 
που σε πολλούς θα ακουστεί ουτο-
πική. Πιο σημαντικό είναι να θέσουμε 
δύο βαθύτερους προβληματισμούς, 
που τίθενται μεν επ’ αφορμής του πα-
ραπάνω ζητήματος του μεθανίου, δεν 
αφορούν όμως μόνο αυτό, αλλά χρή-
ζουν εφαρμογής σε όλα τα μείζονος 
σημασίας θέματα της περιρρέουσας 
πραγματικότητας:

Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή 
τα δημοσιογραφικά talk shows ούτε 
μια αναφορά δεν έγινε για το θέμα 
αυτό. 

Η συνήθης ροή των ειδήσεων ή το 
προβαλλόμενο πρόγραμμα των κανα-
λιών δεν διακόπηκε ποτέ για να ανα-
φερθεί μια επιστημονική είδηση, ή πιο 
σωστά μια είδηση τόσο συνταρακτι-
κή και προοιωνιζόμενη έναν ύπουλο 
αλλά με γοργούς ρυθμούς αναπτυσ-

σόμενο κίνδυνο, ώστε το σύνολο των 
ανθρώπων να τεθεί σε άμεση δράση 
προς αντιμετώπιση. Απ’ ότι φαίνεται, 
η πρόκριση στον τελικό Champions 
League της τάδε ποδοσφαιρικής 
ομάδας ή οι ζωντανές ανταποκρί-
σεις για το μποτιλιάρισμα στα διόδια 
της Εθνικής Οδού στην έναρξη ενός 
τριημέρου κρίνεται από την τέταρτη 
εξουσία -και από το κοινό που την 
κάνει εξουσία- πως αξίζει τον κόπο 
να προβληθούν μεγαλόφωνα και με 
έντονους τίτλους, η αύξηση όμως της 
συγκέντρωσης του μεθανίου στην 
ατμόσφαιρα που οδηγεί με μαθημα-
τική ακρίβεια στη δημιουργία ενός μη 
βιώσιμου κόσμου, είναι κάτι πραγμα-
τικά ανάξιο λόγου.

Οι πιο σκεπτόμενοι, πάλι, «στέκο-
νται», στοχάζονται λίγο πάνω στη σο-
βαρή είδηση -«σοβαρή είδηση» ονο-
μάζω εφεξής για λόγους συντομίας 
την είδηση που χρήζει της δέουσας 
προσοχής κι όμως δεν την έχει, π.χ. 
το ζήτημα των θερμοκηπιακών αερί-
ων- αλλά η ολιγόλεπτη αυτή διαύγεια 
που πρέπει να συγκλονίσει και να αλ-
λάξει όλη τη στάση ζωής του εντοπί-
ζοντος το πρόβλημα ανθρώπου χάνει 
την ισχύ της και την επιρροή της από 

την επόμενη είδηση ή πληροφορία 
και πολύ γρήγορα λησμονιέται...

Ο εγκέφαλός μας δεν προσεγγί-
ζει βιωματικά την πληροφορία και η 
πληθώρα των προσλαμβανομένων 
πληροφοριών σε συνδυασμό με τη 
μαζικοποίηση που κατατρύχει την 
αχανή κοινωνία των ανθρώπων, οι 
οποίοι ανά δισεκατομμύρια μοιράζο-
νται τον πολύπαθο πλανήτη, αφαιρεί 
τη διάκριση και πολύ προσφυώς και 
εύστοχα δημιουργεί τη μαγική και 
πεπλανημένη αίσθηση ότι η σοβαρή 
είδηση μάλλον δεν είναι τελικά και 
τόσο σοβαρή. Ότι «εν πάση περιπτώ-
σει» δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά 
μας που τόσο στενά και προσεκτικά 
έχουμε οριοθετήσει. Ότι δεν μπορεί, 

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΟΥΝ
Γράφει ο Νίκος Θεοδωράκης, Σκηνοθέτης.
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κάποιοι θα κάνουν κάτι για να σωθού-
με την τελευταία στιγμή, ότι τέλος πά-
ντων δεν είναι και τόσο της παρούσης 
κ.ο.κ.  

Η βιωματική προσέγγιση απαιτεί 
άμεση αλλαγή αρχικά σκέψης και 
έπειτα δράσης από πλευράς μας, 
όπου παραδείγματος χάριν σε πρώτη 
φάση η προσπάθεια να πληροφορη-
θούμε και να πληροφορήσουμε, να 
επηρεαστούμε και να επηρεάσουμε, 
τουλάχιστον τους οικείους και κοντι-
νούς μας συνανθρώπους, να τους με-
ταδώσουμε όσο το δυνατόν πιο ακρι-
βόλογα την πραγματική διάσταση του 
προβλήματος, την ορθή ατμόσφαιρα 
του θέματος, αποτελεί αναπόδραστη 
ανάγκη.

Σε δεύτερη φάση, με επιμονή, θάρ-
ρος και αγνότητα κινήτρου να πιέσου-
με τις πολιτικές ηγεσίες, πάντα στο 
μέτρο των δικών μας επιρροών και 
δυνατοτήτων, για υπεύθυνη δράση 
από την κομβική τους θέση και από-
δοση σε ζητήματα πραγματικά καθο-
ριστικής σημασίας της ανάλογης βα-
ρύτητας.

Οι παραπάνω ειδήσεις σχετικά με 
το πρόβλημα του μεθανίου, το οποίο 
αποτελεί εδώ απλώς παράδειγμα και 
αφορμή για την ανάδειξη ευρύτερων 
προβληματισμών, συχνά αναφέρουν 
τη συνηθισμένη πλέον στο άκουσμα 
έκφραση «μαζικές εξαφανίσεις ει-
δών». Αναλογιζόμενος κανείς τη δρα-
ματική αυτή φράση και συνειδητοποι-
ώντας τη σημασία κάθε μιας λέξης 
τόσο μόνης της όσο και σε συνδυα-
σμό με τις υπόλοιπες, σε συνάρτη-
ση με την προαναφερθείσα έλλειψη 
βιωματικότητας που μας διακατέχει, 
ίσως αντιληφθεί το μεγάλο έλλειμμα 
αγάπης που χαρακτηρίζει και στιγμα-
τίζει τη συνείδησή μας. Στις τρεις αυ-
τές λέξεις κρύβεται το δυσθεώρητο 
δράμα δισεκατομμυρίων όντων, αφο-
ρά το μέλλον τους και κατ’ επέκταση 
το μέλλον μας.

Η ανθρωπογενής αύξηση των θερ-
μοκηπιακών αερίων με την εκρηκτική 
παγκόσμια οικιστική και πληθυσμιακή 
ανάπτυξη κατακλύζει ασφυκτικά το 
σύνολο των έμβιων όντων. Δυστυ-
χώς όμως τα περισσότερα απ’ αυτά 
τα όντα  δεν βρίσκονται στον άμεσο 
ζωτικό μας χώρο και μιας και η αγάπη 

μας εξαντλείται στους στενούς οικο-
γενειακούς ή προσωπικούς μας χώ-
ρους, στην ουσία τα όντα αυτά είναι 
ωσεί ανύπαρκτα. Έτσι η συνείδησή 
μας κατακερματίζει τον κόσμο.

Όμως ο κόσμος όλων των όντων 
αλληλοσχετίζεται πολύ πιο στενά απ’ 
ότι μπορούμε να φανταστούμε και 
αναλογικά σκεπτόμενοι είναι σαν ο 
δημιουργός να μας λέει πως πρέπει 
να αντιμετωπίσουμε συνθετικά τη ζωή 
σε όλες τις εκφράσεις της (βιολογικά, 
ψυχολογικά, νοητικά κλπ.).

Στο μικρόκοσμo των αγαπημένων 
μας προσώπων όπου αναπτύσσεται 
και ξετυλίγεται η εμπειρία της ζωής 
μας, για οτιδήποτε προκαλεί πόνο, 
ταλαιπωρεί ή σκοτώνει, επιστρατεύ-
ουμε το μέγιστο των δυνάμεών μας 
προκειμένου να το αντιμετωπίσουμε, 
να το πατάξουμε πάση θυσία, να το 
αλλάξουμε, έστω και με ψυχολογική 
οδύνη, σωματική κόπωση, οικονομι-

κή συνεισφορά, νοητική ενέργεια. Η 
συνείδησή μας, καθώς συνταυτίζε-
ται με την κατάσταση αυτή, μπαίνει 
σε διαδικασία βιωματικής προσέγγι-
σης του εκάστοτε προσωπικού μας 
«δράματος» με ταυτόχρονη αυτόμα-
τη κινητοποίηση για ανατροπή της 
κατάστασης. Συχνά με πραγματική 
συγκέντρωση και συντονισμό όλων 
μας των δυνάμεων το προσωπικό μας 
πρόβλημα επιλύεται ικανοποιητικά.

Δεν αποτελεί άραγε ενθαρρυντικό 
γεγονός και τροφή προς θετική σκέ-
ψη το ότι, πάλι με τον νόμο της ανα-
λογίας, η πραγματική συγκέντρωση 
και ο συντονισμός των δυνάμεων πολ-
λών ανθρώπων μαζί θα μπορούσαν να 
επιλύσουν πολύ μεγαλύτερα προβλή-
ματα, ακόμα και τα πιο σκληρά ταλα-
νίζοντα αυτόν τον πλανήτη;

Η αδυναμία ή η άρνηση να αντιλη-
φθούμε την ολότητα σαν προέκταση 
του ζωτικού μας χώρου, είναι ο λόγος 
που η φράση “μαζικές εξαφανίσεις ει-
δών” είναι μόνο κοινές λέξεις χωρίς 
να μπορούν να αγγίξουν βιωματικά τη 
στενή, κοντόφθαλμη και καλογυμνα-
σμένη πάνω σε απόλυτα προσωπική 
γραμμή συνείδησή μας. Και εδώ βέ-
βαια η λέξη «ζωτικός χώρος» παίρνει 
την έννοια του χώρου όχι μόνο της 
δικής μας ζωής αλλά όλων των όντων 
ανεξαιρέτως.

Και για να επιστρέψω στο αρχικό 
παράδειγμα του προβλήματος του 
μεθανίου που χρησιμοποίησα σαν 
δρομοδείκτη στο παρόν άρθρο για 
να ξετυλίξω το νήμα των βαθύτερων 
γενεσιουργών αιτίων και ταυτόχρο-
να τρόπων αντιμετώπισης κάθε «σο-
βαρής είδησης», τονίζω για άλλη μια 
φορά εμφατικά την τεράστια βαρύτη-
τα που έχουν τέτοιου είδους ειδήσεις, 
οι οποίες θα έπρεπε να αλλάζουν 
δραστικά, άμεσα και ανεπιστρεπτί τις 
συνήθειές μας, την καθημερινότητά 
μας, τη συνείδησή μας, όλα.

Και φυσικά οι άνθρωποι που λει-
τουργούν ήδη με αυτό τον τρόπο 
ίσως δεν θα ‘πρεπε να χαρακτηρίζο-
νται ως οικολόγοι ή άνθρωποι με πε-
ριβαλλοντικές ευαισθησίες αλλά ως 
άνθρωποι που μπορούν πραγματικά 
να αγαπήσουν.

(Φωτογραφίες: http://commons.wi-
kimedia.org)

Στα πιθανά σενάρια σχετι-

κά με την αύξηση της θερμο-

κρασίας του πλανήτη για τα 

προσεχή πενήντα έως ογδό-

ντα χρόνια και βάσει της προ-

σομοίωσής τους με μαθη-

ματικά μοντέλα με τη χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

το σενάριο που αφορά την 

απελευθέρωση του μεθανί-

ου θεωρείται από τα πιο κα-

ταστροφικά και πιο δύσκολα 

έως αδύνατα αντιμετωπίσιμα.
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Το «αποτύπωμα του νερού» 
ή «υδάτινο αποτύπωμα» 
του κάθε ανθρώπου, σύ-

ντομα θα είναι σημαντικότερο 
από το αντίστοιχο και πολύ πιο 
γνωστό αποτύπωμα των εκπο-
μπών ρύπων σύμφωνα με τους 
ειδικούς.

Οι φόβοι και οι προειδοποιήσεις για 
την κατασπατάληση του νερού από 
τη βιομηχανία, την αγροτική παραγω-
γή, αλλά και την καθημερινή μας ζωή 
δεν έρχονται μόνο από τη δραματική 
κατάσταση που επικρατεί σε πάμπολ-
λες φτωχές χώρες, αλλά και από κρά-
τη εξαιρετικά πλούσια σε βλάστηση 
και υδάτινους πόρους που αρχίζουν 
σταδιακά να κατανοούν τη σημασία 
του νερού στην καθημερινή ζωή και 
το ρόλο που αυτό έχει στις περιβαλ-
λοντικές συνθήκες.

O Μπρεντ Κλόθιερ μέλος του Ινστι-
τούτου Χλωρίδας και Διατροφής της 
Νέας Ζηλανδίας αναφέρει σχετικά ότι 
«Ενώ μια δεκαετία πριν το ζήτημα 
του νερού βρισκόταν αρκετά πίσω 
σε σχέση με το αντίστοιχο των διο-
ξειδίων, πολύ σύντομα θα το ξεπε-
ράσει».

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Νέα Ζη-
λανδία, από τις πλέον πλούσιες χώ-
ρες του κόσμου σε υδάτινους πόρους 
έχει αρχίσει σοβαρά να ανησυχεί για 
τη σπατάλη νερού, ιδίως στην αγρο-
τική παραγωγή.  Έτσι, ο στόχος είναι 
να ξεκινήσει σταδιακά μια ενδελεχής 
καταγραφή του «αποτυπώματος του 
νερού» στη χώρα.

Σε άλλες λιγότερο προικισμένες 
από τη φύση περιοχές τα πράγματα 
φαίνονται πολύ χειρότερα. Σύμφωνα 
με έρευνα του STWR, Οργανισμού 
για το Δικαιότερο Καταμερισμό των 
Παγκόσμιων Πλουτοπαραγωγικών 
Πηγών, 2,6 δις άνθρωποι –το 40% του 
παγκόσμιου πληθυσμού- στερούνται 
βασικών εγκαταστάσεων υγιεινής, 
ενώ περισσότεροι του ενός δισεκα-
τομμυρίου στερούνται ακόμα και της 

πρόσβασης σε καθαρό πόσιμο νερό.
Ο διάσημος Βρετανός καθηγητής 

Τζον Μπέντικγτον προειδοποίησε 
πρόσφατα ότι έως το 2030 η ανθρω-
πότητα θα γνωρίσει έναν «πραγματι-
κό τυφώνα», λόγω των ελλείψεων σε 
τρόφιμα, ενεργειακές πηγές και νερό, 
για το οποίο η ζήτηση μέχρι τότε ανα-
μένεται να αυξηθεί κατά 30%.

Η γνώμη του δεν διαφέρει ιδιαίτερα 
από τις προβλέψεις του Περιβαλλο-
ντικού Προγράμματος των Ηνωμένων 
Εθνών το οποίο έχει προβλέψει εκτε-
ταμένες ελλείψεις νερού στην Ασία, 
την Αφρική αλλά και την Ευρώπη –κυ-
ρίως τη νότια. Οι μεσογειακές χώρες 
μάλιστα και η Ελλάδα πιο συγκεκριμέ-
να κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις 
παγκοσμίως στο υδάτινο αποτύπωμα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέχουν 
άλλη μία από τις τόσες περιβαλλοντι-
κές αρνητικές πρωτιές, καταλαμβά-
νοντας την πρώτη θέση παγκοσμίως 
στο υδάτινο αποτύπωμα. Ο μέσος 
Αμερικανός καταναλώνει 2.480 κυβι-
κά μέτρα νερού τον χρόνο. Ακολου-
θούν η χώρα μας, η Ισπανία και η 
Ιταλία με μια μέση κατανάλωση από 
2300–2400 κυβικά μέτρα το χρόνο, 
αριθμοί διπλάσιοι της μέσης κατανά-
λωσης ανά κάτοικο σε όλο τον πλανή-

τη 1240 κ.μ ετησίως.
Οι τέσσερις σημαντικότεροι πα-

ράγοντες καθορισμού του υδάτινου 
αποτυπώματος είναι:

-η ποσότητα της κατανάλωσης, η 
οποία σχετίζεται άμεσα με το ΑΕΠ 
της χώρας,

-οι καταναλωτικές συνήθειες (για 
παράδειγμα υψηλή ή χαμηλή κατανά-
λωση κρέατος)

-το κλίμα και
-οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται 

στη γεωργική παραγωγή.
Η σχέση ανάμεσα στην ανθρώπινη 

κατανάλωση και τη χρήση του νε-
ρού παραμένει κομβικής σημασίας 
εν μέσω των κλιματικών αλλαγών και 
καθώς οι υδάτινοι πόροι του πλανήτη 
φαίνεται να αποτελούν το μεγαλύτε-
ρο θύμα αυτών.

Για την καλύτερη κατανόηση της 
σπατάλης του νερού παγκοσμίως 
αρκεί κανείς να σκεφτεί ότι για ένα 
ποτήρι μπύρα απαιτούνται 75 λίτρα 
νερού,  για ένα φλιτζάνι καφέ 140 λί-
τρα νερού, για ένα λίτρο γάλακτος 
1000, για ένα βαμβακερό μπλουζάκι 
2000, για ένα κιλό ρύζι 3000 και για 
ένα κιλό βοδινού 16.000 λίτρα 9 (ένα 
χάμπουργκερ 2.400 λίτρα).

Η γεωργία υπολογίζεται ότι απορ-

Γράφει ο Άρης Καπαράκης, συνεργάτης της ΜΚΟ Σόλων

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ
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ροφά το 73% του παγκόσμιου υδά-
τινου αποτυπώματος των καταναλω-
τικών προϊόντων. Το ρύζι, η βασική 
διατροφή για το μεγαλύτερο ποσο-
στό του παγκόσμιου πληθυσμού υπο-
λογίζεται ότι απορροφά το 21% των 
υδάτων που χρησιμοποιούνται στη 
γεωργία. Οι καλλιέργειες σίτου απορ-
ροφούν το 12%, το καλαμπόκι 9% και 
η σόγια 4%.

Η χρησιμοποίηση παρωχημένων 
ή μη φιλικών για το περιβάλλον και 
τους υδάτινους πόρους τακτικών 
στη γεωργική παραγωγή, ένα θέμα 
που συνεχίζει εδώ και χρόνια να τα-
λανίζει και την Ελλάδα, είναι ένας 
από τους βασικούς παράγοντες αύ-
ξησης του υδάτινου αποτυπώματος: 
το Ιράν έχει μία μέση κατανάλωση 
1.624 κ.μ. ανά κάτοικο, αριθμός ιδι-
αίτερα υψηλός για τις διατροφικές 
και εν γένει καταναλωτικές συνήθει-
ες της χώρας, οφειλόμενος κυρίως 
σε γεωργικές μεθόδους οι οποί-
ες δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη 
τους την εξοικονόμηση νερού.  Απο-
τέλεσμα αυτών των μεθόδων είναι η 
«χαμηλή παραγωγικότητα» των χρη-
σιμοποιούμενων υδάτινων πόρων. 
Οι περιοχές όπου παρατηρείται η 
χαμηλότερη παραγωγικότητα βρί-
σκονται συνήθως στη νότια Ασία και 
την Αφρική. 

Σε πιο πλούσιες χώρες όπου χρησι-
μοποιούνται τεχνολογικά εξελιγμένα 
γεωργικά μηχανήματα και εξελιγμέ-
νες μέθοδοι όπως για παράδειγμα 

οι ΗΠΑ, η πρώτη κατά κεφαλήν θέση 
παγκοσμίως στην κατανάλωση νε-
ρού, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις 
καταναλωτικές συνήθειες του μέσου 
Αμερικανού. 

Εκτός των συνηθειών αυτών οι κλι-
ματικές συνθήκες παίζουν βέβαια 
ζωτικό ρόλο: σε περιοχές με υψηλές 
θερμοκρασίες και ελάχιστες βροχο-
πτώσεις είναι φυσικό η κατανάλωση 
νερού τόσο στη γεωργία, όσο και στην 
καθημερινή ζωή να είναι πολύ μεγα-
λύτερη από αντίστοιχες περιοχές με 
πιο ψυχρό κλίμα. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα της επίδρασης των κλιματι-
κών συνθηκών, είναι το σχετικά υψη-
λό υδάτινο αποτύπωμα σε κράτη της 
Αφρικής, όπως το Μάλι, το Σουδάν και 

το Τσαντ. Σε χώρες όπως η Ελλάδα ή 
η Ισπανία υπάρχει ένας συνδυασμός 
των παραπάνω παραγόντων. 

Η επαναχρησιμοποίηση νερού σε 
καλλιέργειες και η μεταφορά καλλι-
εργειών από ζώνες χαμηλής παραγω-
γικότητας σε ζώνες υψηλής παραγω-
γικότητας είναι μάλλον πολύ ακριβές 
για τα περισσότερα κράτη της Ασίας 
και της Αφρικής που αντιμετωπίζουν 
και τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Υπάρχουν όμως τρόποι άμεσης 
μείωσης του περιβαλλοντικού απο-
τυπώματος. Η αύξηση της παραγω-
γικότητας των χρησιμοποιούμενων 
υδάτινων πόρων αποτελεί το βασι-
κότερο ζητούμενο. Ο πλανήτης δεν 
μπορεί να σταματήσει να παράγει 
βασικά για τη διαβίωσή του πράγμα-
τα, ιδίως από τη στιγμή μάλιστα που 
λόγω οικονομικών συνθηκών βρίσκε-
ται εν μέσω μιας τεράστιας διατρο-
φικής κρίσης. Η άμεση σύνδεση της 
μεγέθυνσης του επιχειρηματικού κέρ-
δους συνεπάγεται εδώ και δεκαετίες 
την τεράστια αύξηση και σπατάλη 
των υδάτινων πόρων. Η αύξηση της 
παραγωγικότητας μέσω της υιοθέ-
τησης νέων μεθόδων αποτελεί ίσως 
τη μεγαλύτερη πρόκληση για την 
παγκόσμια γεωργία, αφού από κάτι 
τέτοιο όχι μόνο θα εξαρτηθεί η επι-
βίωση και η ανάπτυξή της, αλλά και 
η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων και 
αγαθών, όπως βέβαια και το υδάτινο 
αποτύπωμα.  

Μια νέα προσέγγιση στις κατανα-
λωτικές συνήθειες –ιδιαιτέρως του 
δυτικού κόσμου- είναι επίσης απα-
ραίτητη. Κάτι τέτοιο βέβαια είναι αρ-
κετά δύσκολο αν συνυπολογιστεί για 
παράδειγμα η όλο και αυξανόμενη 
ζήτηση κρέατος αλλά και η έλλειψη 
γενικότερης ευαισθητοποίησης για 
τους υδάτινους πόρους, ακόμα και 
από ανθρώπους που θεωρούνται ευ-
αισθητοποιημένοι γενικά σε περιβαλ-
λοντικά ζητήματα.

Πηγές:
http://changingclimate.com/
Telegraph
http://www.stwr.org/
http://www.waterfootprint.org
http://www.waterfootprint.org , 
The 2007-paper on ‘Water Footprints of 
Nations’ Water Footprints of Nations

(Φωτογραφίες: http://commons.wi-
kimedia.org)

Η αύξηση της παραγωγικό-

τητας μέσω της υιοθέτησης 

νέων μεθόδων αποτελεί ίσως 

τη μεγαλύτερη πρόκληση για 

την παγκόσμια γεωργία, αφού 

από κάτι τέτοιο όχι μόνο θα 

εξαρτηθεί η επιβίωση και η 

ανάπτυξή της, αλλά και η πα-

γκόσμια παραγωγή τροφίμων 

και αγαθών, όπως βέβαια και 

το υδάτινο αποτύπωμα.  
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Τ
α έθνη είναι μια μορφή 

συλλογικής ακεραιότητας 

των ανθρώπων ενάντια 

σε κάθε μορφή ολοκληρωτικής 

οικονομικής, πολιτισμικής, πολι-

τικής ή θρησκευτικής άσκησης 

εξουσίας. Κάθε συλλογική δια-

φοροποίηση που αντιστρατεύ-

εται αυτές τις τέσσερις μορφές 

επικυριαρχίας μπορεί να ονομα-

στεί έθνος ανεξάρτητα από το αν 

έχει νομικό υπόβαθρο. Εδώ, δεν 

καλύπτεται η κοινωνικά φοντα-

μενταλιστική ομάδα.  Ο ορισμός 

του έθνους ως μιας δύναμης 

απελευθέρωσης και πλουραλι-

στικής εξέλιξης της ανθρωπό-

τητας, με ιδιαίτερα μοναδικά 

χαρακτηριστικά, είναι σύμφωνος 

με τον σκοπό του έθνους, διαφο-

ρετικά τα έθνη δεν χρειάζεται να 

υπάρχουν.

Κάθε έθνος πρέπει να ‘ναι μια μορ-
φή εξελικτικής ενότητας ενάντια 
στην παγκοσμιότητα της εξουσίας 
και της αυθεντίας. Μ’ αυτήν την 
έννοια το έθνος είναι ένας μοχλός 
προώθησης της Δημοκρατίας και 
του Πολιτισμού στην Ανθρωπότητα. 
Η απελευθέρωση του έθνους είναι 
μια πράξη πολιτικής αυτοκατεύθυν-
σης με σαφή οικονομική, πολιτική, 
θρησκευτική και πολιτιστική τεκμη-
ρίωση. Ένα έθνος δεν είναι ελεύθε-
ρο, μόνο και μόνο επειδή έχει μια 
κυβέρνηση που χαράζει πολιτική με 
χωριστικές αξίες. Ένα έθνος πρέ-
πει να ‘ναι ελεύθερο όχι μόνο από 
την εξωτερική αλλοτρίωση αλλά και 
από την εσωτερική. Αυτό φυσικά 
σημαίνει ελευθερία απ’ τις δυνάμεις 
της παγκοσμιότητας και της συμπα-

γοποίησης που είναι χρωματισμέ-
νες από το status του παγκόσμιου 
ολοκληρωτικού κατεστημένου στις 
ποικίλες του μορφές.

Η σημαντικότερη ένδειξη του 
βαθμού εξωτερικής και εσωτερι-
κής απελευθέρωσης ενός έθνους  
από την αλλοτρίωση, βρίσκεται στο 
κατά πόσο αυτό το έθνος αναδεί-
χνει μέσα του την ενότητα της αν-
θρωπότητας στεκούμενο πάνω από 
γλώσσες, θρησκείες, κυβερνήσεις, 
νομίσματα και φυλές.

i. Η συμμετοχή του έθνους στην 
απελευθέρωση της ανθρωπότητας 
και μόνο αυτή μπορεί να αποκαλύ-
ψει αληθινά αν αυτό το έθνος είναι 
ελεύθερο. Η τυπική ερμηνεία της 
ελευθερίας ενός έθνους έχει απο-
δειχθεί ανθρωπολογικά και ιστορι-
κά μη ικανοποιητική. Στον αγώνα 
για την απελευθέρωση της ανθρω-
πότητας κανένα έθνος δεν έχει την 
πρωτοκαθεδρία, ούτε έχει δικαί-
ωμα να απεμπολήσει την δική του 
ακεραιότητα.

Μιλώντας πρακτικά για την αλη-
θινή εθνική απελευθέρωση αναφε-
ρόμαστε σε ένα νέο έθνος με ιδι-
ότυπα χαρακτηριστικά, που μέχρι 
τώρα δεν έχει ουσιαστικά υπάρξει: 
το έθνος των πολιτών του κόσμου.  
Τα μεγάλα έθνη πρέπει, χωρίς να 
χάσουν την ενότητα των λαών, να 
περιοριστούν. Έτσι κι αλλιώς η με-
γαλοσύνη τους βασίστηκε στον 
συγκεντρωμένο επεκτατισμό του 
Status μέσα από αυτά. Ένα πρώτο 
βήμα για αυτό πρέπει να έρθει μέσα 
από δύο κατευθύνσεις:

Α. Υιοθέτηση μιας νέας αντίληψης 
για την εξωτερική πολιτική, που να 
συμβαδίζει με το διευρυνόμενο αί-
τημα για δίκαιο παγκόσμιο οικονο-
μικό μερισμό πλούτου, εφαρμογή 
κοινωνίας δικαίου και ελευθερίας. 
Η εξωτερική πολιτική μέχρι τώρα, 
αφορά την προώθηση των στενά 
ερμηνευμένων εθνικών συμφερό-
ντων και την «αύξηση επιρροής».  
Η τελευταία μέσα σε συνθήκες γε-
ωπολιτικού ανταγωνισμού και κα-
χυποψίας ασκείται με την εξαγορά, 

Γράφει ο Γιάννης Ζήσης, Δημοσιογράφος-Συγγραφέας, μέλος της ΜΚΟ Σόλων

ΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

«Αν ένας χάρτης του κόσμου δεν περιλαμβάνει την Ουτοπία δεν αξίζει ούτε μια ματιά μας…» 
                 Λιούις Μάμφορντ, «Η ιστορία των Ουτοπιών»
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την χρήση «αμειβόμενων» δημοσιο-
γραφικών αποκαλύψεων στα ΜΜΕ, 
την ενίσχυση διασπαστικών ή εξω-
τερικών απειλών και την άσκηση 
πολιτικών οικονομικής και στρατιω-
τικής βίας.  Η εποχή μας όμως είναι 
ώριμη για αλλαγή νοοτροπίας στην 
χάραξη της εξωτερικής πολιτικής, 
με δεδομένο ότι ακόμη και σύμβου-
λοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ  ανα-
γνωρίζουν ότι «το κυριότερο γεωπο-
λιτικό αποτέλεσμα της παγκόσμιας 
πολιτικής αφύπνισης είναι το τέλος 
της ιμπεριαλιστικής εποχής». [2]

Η εξωτερική πολιτική θα έπρεπε να 
έχει την θέση του Παρατηρητηρίου 
της ανθρωπότητας. Αυτό απαιτεί:

α. την αποκέντρωση της εξωτερι-
κής πολιτικής στην Τοπική Αυτοδι-
οίκηση,

β.την ανάπτυξη σχέσης μεταξύ 
των λαών και γ.μια Παιδεία Εθνικής 
Ανιδιοτέλειας. Η εξωτερική πολιτική 
μέχρι τώρα γινόταν το όργανο της 
εσωτερικής πολιτικής ηγεμονίας, σε 
μια βάση παραπλάνησης του Λαού 
επιλέγονταν στόχοι εξωτερικής πο-
λιτικής αντί για την άμεση επίλυ-
ση των εσωτερικών αδιεξόδων! Γι’ 
αυτό το λόγο θα ήταν χρήσιμο να 
διαχωριστεί εσωτερική και η εξωτε-
ρική πολιτική. Να υπάρξει ένας πλή-
ρης διαχωρισμός και αντί μίας να 
υπάρχουν δύο κυβερνήσεις.

Η ομοσπονδοποίηση όταν δεν εί-
ναι όργανο ενός ιμπεριαλιστικού 
«διαίρει και βασίλευε» και με μια επί 
της ουσίας και όχι τυπική εφαρμο-
γή της μπορεί να αποτελέσει μια 
κατεύθυνση διαχωρισμού των δύο 
πολιτικών.  Εμείς δεν θα θέλαμε να 
προτείνουμε μια άλλη κατεύθυνση 
γιατί προς το παρόν αυτό δεν έχει 
νόημα.

Β. Οι Διεθνείς σχέσεις πρέπει να 
τροποποιηθούν οριακά υπέρ των 
μικρών εθνών.  Και τηρουμένων αυ-
τών των όρων οι καταπιεζόμενες 
μειονότητες πρέπει να αποκτήσουν 
δική τους φωνή, όχι όμως κατ ανά-
γκη και την δική τους χωριστικότη-
τα. Ούτε που συζητάμε για τις κάθε 
είδους καταπιεστικές μειονότητες, 
από τις οποίες πρέπει επίσης να 

υπάρξει απελευθέρωση. Ωστόσο 
δεν νομιμοποιούμε τον φονταμε-
νταλισμό και τον κοινωνικό φασισμό 
των μικρών εθνών ή κρατών. 

ii. Είναι αναγκαία πλέον η αλλαγή 
του ρόλου όλων των ειδών των συ-
νόρων. (Οικονομικών, πολιτιστικών, 

θρησκευτικών, γεωπολιτικών κλπ). 
Τα έθνη πρέπει να απελευθερω-
θούν από τα σύνορά τους, όχι επε-
κτείνοντάς τα, αλλά αλλάζοντας την 
λειτουργία και την σημασία τους. 
Τα σύνορα πρέπει να χάσουν κάθε 
ίχνος χωριστικότητας.  Αλίμονο σ’ 
όποια ταυτότητα στηρίζεται στην 
χωριστικότητα, γιατί δεν είναι πια 
ταυτότητα. Δεν σώζουν τα σύνορα 

τα έθνη, αυτό το ‘χει δείξει πολύ 
καλά η ιστορία.

Ο ρόλος των συνόρων είναι πολύ 
καλά γνωστός και δεν εξυπηρετεί 
τους λαούς των εθνών, αλλά τον 
εσωτερικό και διεθνή ηγεμονισμό. 
Τα σύνορα αποτελούν μια μεγάλη 
πληγή για τα έθνη και αυτό φαίνεται 
τόσο με το βίαιο άνοιγμά τους (στις 
πολυεθνικές και τους κατακτητές) 
όσο και με το βίαιο κλείσιμό τους. 
Είναι βασική και κοινά αναγνωρι-
σμένη αλήθεια αυτό που μας επι-
σημαίνει ο Αμερικανός καθηγητής 
Mansfield [3] ότι «διαμάχες επί των 
βασικών αρτηριών εμπορίου υπήρ-
ξαν μόνιμες πηγές σύγκρουσης».

Αν είναι κάποια στιγμή να αρχίσει 
η θεραπεία των εθνών, αυτή θ’ αρχί-
σει απ’ μια νέα αντίληψη για τα σύ-
νορα, καθώς αυτά  έτσι όπως γίνο-
νται αντιληπτά σήμερα, αποτελούν 
το εξωτερικό σύμπτωμα της υπαρξι-
ακής αλλοτρίωσή τους. Θα μπορού-

σαμε να θεωρούμε ότι κάθε κυβέρ-
νηση που υποβιβάζει την έννοια της 
εθνικής ταυτότητας του έθνους στα 
όρια των όποιων οικονομικών, πολι-
τιστικών, θρησκευτικών, γεωπολιτι-
κών συνόρων, δηλαδή σε ένα ψυχι-
σμό αλλοτριωτικής χωριστικότητας, 
το υποβαθμίζει σε κύμβαλο αλαλά-
ζων. Αναφερόμενος στην έννοια του 
έθνους ο σύγχρονος φιλόσοφος 

Τα σύνορα μπορούν να γί-

νουν έδαφος του ΟΗΕ, ενός 

ΟΗΕ των πολιτών του κόσμου, 

όχι του διεθνούς κεφαλαίου ή 

διαφόρων οικονομικών, στρα-

τιωτικών πολιτικών ή θρησκευ-

τικών άμεσων ή έμμεσων ολο-

κληρωτικών συνασπισμών.
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Εντγκαρ Μορέν σχολιάζει ότι «η 
ευρωπαϊκή επινόηση, το έθνος, οι-
κοδομήθηκε λοιπόν στην βάση μιας 
θρησκευτικής κάθαρσης». [4]

Πρέπει να τονίσουμε ότι η απελευ-
θέρωση από τον ψυχισμό της χωρι-
στικότητας δεν συνεπάγεται  κατά 
κανένα τρόπο ανύπαρκτη εθνική 
άμυνα, αυτό θα αποτελούσε προδο-
σία των ιδανικών, λόγω ανθρωπο-
λογικής τυφλότητας, τυφλότητας 
δηλαδή απέναντι στην οικονομική 
και γεωπολιτική και θρησκευτική 
επιθετικότητα και αρπακτικότητα. Η 
ελεύθερη έκφραση από ένα έθνος 
των δικαιωμάτων του μέσα σ’ ένα 
κόσμο επιθετικότητας και πολιορκι-
ών απαιτεί την ύπαρξη της θέλησης 
για δύναμη.

Η Ουτοπία για να πραγματοποιη-
θεί προϋποθέτει την δύναμη για το 
καλό.  Αυτό είναι συνέπεια των τρα-
γικών αντιφάσεων μέσα στις οποίες 
είναι ριγμένος ο αγώνας για καλυ-
τέρευση. Πολλά πράγματα πρέπει 

να προχωράνε μαζί και παράλληλα 
μέχρι να βγούμε απ’ το αδιέξοδο. 
Στους χώρους όπου μέχρι τώρα 
εκφραζόταν το μεγαλύτερο κακό, 
σ’ αυτούς τους χώρους πρέπει να 
εκφραστεί το μεγαλύτερο καλό – 
αυτοί οι χώροι είναι τα σύνορα. Τα 
σύνορα πρέπει να γίνουν κατοικία 
των πολιτών του κόσμου, τα έθνη 
να αποσυνοριοποιηθούν. Τα σύνο-
ρα πρέπει να γίνουν διεθνή και πο-
λυεθνικά κράτη. Τα σύνορα πρέπει 
να γίνουν χώρος πλουραλιστικής 
εξέλιξης, ενότητας και ελευθερίας, 
να αποκτήσουν μια ουσιαστική πολι-
τική, διεθνή και πολυεθνική, αυτοδι-
οίκηση μ’ όλες τις συνιστώσες – την 
πολιτιστική, την εκπαιδευτική, την 
γλωσσική, την θρησκευτική και την 
πολιτική.

Τα σύνορα μπορούν να γίνουν 
έδαφος του ΟΗΕ, ενός ΟΗΕ των 
πολιτών του κόσμου, όχι του διε-
θνούς κεφαλαίου ή διαφόρων οικο-
νομικών, στρατιωτικών πολιτικών ή 

θρησκευτικών άμεσων ή έμμεσων 
ολοκληρωτικών συνασπισμών.

Τα σύνορα πρέπει να απαλλαγούν 
απ’ το ανταγωνιστικό εμπόριο, την 
στρατιωτική παρουσία και την γεω-
πολιτική προκατάληψη.

iii. Η παιδεία πρέπει να βασιστεί 
σε δύο βασικά βιώματα:

α. την συνειδητοποίηση πως 
η θρησκεία, η φυλή, το έθνος, η 
γλώσσα δεν είναι έμφυτα, αλλά 
θέμα του τόπου γέννησης και πως 
κάθε τόπος γίνεται όλο και πιο φτω-
χός και πιο νεκρός όσο αυξάνεται 
ο ψυχισμός της χωριστικότητας και 
της προκατάληψης.

β. μια θεμελιακή προσήλωση στην 
αφηρημένη σκέψη που να κάνει 
κάθε ιδιοτέλεια να φανεί σαν παρά-
λογη και άχρηστη.

Η ιστορική αλήθεια πρέπει να 
αποκτήσει προτεραιότητα απέναντι 
απ’ τον εθνικό εγωισμό. Μια άδικη 
νίκη αποτελεί μια ηθική ήττα, η άφο-
βη αποδοχή της ιστορικής αλήθειας 
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είναι ένδειξη πνευματικής ωριμό-
τητας και δύναμης. Πολύτιμες θα 
αποδεικνύονταν οι αλλαγές στην 
επίσημη ή όχι εθιμοτυπία, ώστε να 
εμψυχωθεί η ευεξία στο Δρόμο της 
Ανιδιοτέλειας των Εθνών, με μια βα-
θιά και μεταμορφωτική απλότητα.

iv. Ο πολιτισμός είναι ανάγκη να 
γίνει περισσότερο ζωντανά συμβο-
λικός της ενότητας και λιγότερο τυ-

πικός και παράλογος.
v. Η οικονομία πρέπει να προσα-

νατολιστεί στην ανοικτή και ατελή 
αυτάρκεια με οικολογικά κριτήρια 
ανάπτυξης των εθνικών οικονομιών, 
ώστε ο ρόλος της να περιοριστεί 
στις διεθνείς σχέσεις και να μη πα-
ραβιάζει τους όρους της αγοράς.

vi. Τα σφετεριστικά έθνη πρέπει 
να καταδικαστούν ηθικά. Οι πράξεις 
επεκτατισμού και οι πρακτικές «εξα-
σφάλισης» ζωτικών χώρων πρέπει 
να χάσουν την ατιμωρησία τους, 
τόσο για τα μεγάλα όσο και για τα 
μικρά έθνη. Η αρχή του καταστα-
τικού χάρτη των Η.Ε περί μη επέμ-
βασης στα εσωτερικά θέματα των 
κρατών πρέπει να μην καταργηθεί, 
αλλά και να μην επιτραπεί να προ-
στατεύει τον εσωτερικό ηγεμονισμό 
ή τον επεκτατισμό των μεγάλων ή 
και μικρών δυνάμεων.

vii. Η ενοποίηση εθνών με μη 
επεκτατικό και μη ανταγωνιστικό 
κεντρικό χαρακτήρα πρέπει να εν-
δυναμωθεί. Τα σχέδια ειρήνης, που 

θα απελευθερώσουν την εσωτερική 
εξέλιξη των εθνών και την ενότητα 
και τη συνεργατική συμπληρωμα-
τικότητα των λαών που επικαλείται 
την Καλύτερη Εποχή χωρίς προ-
ηγούμενο, έχουν προτεραιότητα, 
όπως και η αμοιβαία μείωση των πο-
λεμικών δαπανών.

viii. Ο ΟΗΕ πρέπει να αναλάβει 
εκτελεστική δύναμη και αυτό μπο-
ρεί να το κάνει υπερβαίνοντας, με 

το πλανητικό του πολιτικό όραμα 
της συνεργατικής συμπληρωματι-
κότητας και σύνθεσης των εθνών, 
κάθε άλλο μεγάλο συνασπισμό διοι-
κώντας σταδιακά όλους τους στρα-
τούς του κόσμου, μέχρι την Μεγάλη 
Μέρα της Νίκης της Ανθρωπότητας 
όπου δεν θα υπάρχει ανάγκη για 
στρατούς και με τον όρο ότι τα σύ-
νορα θα ανήκουν στον ΟΗΕ, μιας 
και κάθε σύνορο προϋποθέτει   την 
ένοπλη ασφάλισή τους.

ix. Η απελευθέρωση των εθνών 
από νομισματικά, θρησκευτικά, 
γλωσσικά, φυλετικά, εθνικιστικά, 
πολιτιστικά και πολιτικά σύνορα 
απαιτεί ένα πολυδιάστατο κίνημα. 
Της Ελευθερίας προηγείται η αγω-
νιστική επιβίωση των λαών ενάντια 
στην φτώχεια και τα χρέη, ενάντια 
στον φόβο και την βία, ενάντια στην 
προκατάληψη και την αυθεντία, 
ενάντια στην αποξένωση των εθνών 
μπροστά στο πυρηνικό κατακλυσμι-
κό αδιέξοδο.

Χρωστάμε στα Έθνη Αγώνα για 

Ειρήνη, Συμφιλίωση, Δημοκρατία 
και Πολιτισμό.

 Θέσεις Διεθνότητας
i. Η Διεθνότητα είναι η ψυχή των 

Εθνών, η ιδιότητά μας σαν ανθρώπων 
να είμαστε πάνω απ’ όλα πολίτες του 
κόσμου, παγκόσμιοι άνθρωποι κι όχι 
μόνο πολίτες της χώρας μας.

ii. Η Διεθνότητα δεν μπορεί να βα-
σιστεί σε έμμεση αντιπροσώπευση 
των Λαών ή καμιά παγκόσμια συγκε-
ντρωτική δημοκρατία.

iii. Η Διεθνότητα δεν εμφιλοχωρεί 
καμιά μορφή οργάνωσης και εθιμο-
τυπίας.

iv. Η Διεθνότητα είναι μέσα μας.  
Όταν όλες οι εθνικότητες κουρα-
στούν μέσα στους ανθρώπους, τότε 
η Διεθνότητα θα είναι μέσα μας, 
τότε που δεν θα χρειαζόμαστε κα-
μιά οργάνωση, κανένα σύμβολο 
παρά τον Εαυτό μας να μας Ενώνει.

v. Η Διεθνότητα είναι Οικολογική, 
Ανθρωπιστική και Υπαρξιακή, δεν εί-
ναι Παγκόσμιο Κράτος.

vi. Η Διεθνότητα είναι Ουτοπική 
γιατί είναι προπάντων ψυχή, το ψυ-
χικό στοιχείο και ο στόχος της πολι-
τικής Εξέλιξης.

vii. Η Διεθνότητα είναι η Αρχή, η 
Ηθική και το Τέλος της Πολιτικής, 
ένας Ωκεανός Ελευθερίας, Ενότη-
τας και Κοινότητας.

Πάνω απ’ αυτό τον Ωκεανό είναι 
ο Ήλιος της Ουτοπίας που θα δού-
με όταν θα είμαστε Ενωμένοι με την 
Ελευθερία που δεν έχουμε καν μέ-
χρι τώρα φανταστεί. Αυτός ο Φωτει-
νός Δρόμος δίνει νόημα πλήρες στο 
πολιτικό μυστικισμό μας και σβήνει 
τον χυδαίο ρεαλισμό και την συμβα-
τικότητα του σφετερισμού.

[1] Λιούις Μάμφορντ «Η Ιστορία 
τω ν Ουτωπιώ ν» , Εκδ . Νησίδ ες                                                                                                                   

[2] Zbigniew Brzezinski, «Η ΔΕΥΤΕ-
ΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» εκδόσεις Α.Α. Λιβάνη

[3] Mansfield Edward D. “Power, 
Trade and War”

[4] Εντγκαρ Μορέν, «Ευρώπη πολι-
τισμός και βαρβαρότητα», Εκδόσεις 
του Εικοστού Πρώτου

(Φωτογραφίες: http://commons.wi-
kimedia.org)
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Τα βιοκαύσιμα στην αρχή 
της δεκαετίας προωθού-
ταν ως μία από τις μεγα-

λύτερες εναλλακτικές ελπίδες 
στην εξάρτηση των οικονομιών 
των ανεπτυγμένων χωρών από 
τα ορυκτά καύσιμα.

 Μέσα σε ελάχιστα χρόνια όμως 
αποδείχτηκε ότι οι συνέπειες από την 
παραγωγή βιοκαυσίμων είναι όχι μόνο 
πολύ δυσμενέστερες από ότι είχε αρ-
χικά προβλεφθεί, αλλά συνεπάγονται 
την καταστροφή τεραστίων καλλιερ-
γήσιμων εκτάσεων και οικοσυστημά-
των με μη αναστρέψιμες περιβαλλο-
ντικές και κοινωνικές συνέπειες.

Τα βιοκαύσιμα τελικά αποτελούν 
πια μέρος της παγκόσμιας περιβαλ-
λοντικής κρίσης και όχι μία από τις 
λύσεις της.

Πολύ καλό για να είναι αληθινό

Τα βιοκαύσιμα μπορούν να παρα-
χθούν από οποιαδήποτε οργανική 
πηγή είναι δυνατόν να αναπληρωθεί. 
Η λογική όμως της παραγωγής καυ-
σίμων από μονίμως ανανεώσιμες από 
τη φύση πηγές γρήγορα αποδείχτηκε 
πολύ καλή για να είναι αληθινή αφού 
τα βιοκαύσιμα ευθύνονται για μια σει-
ρά καταστροφικών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων οι οποίες υπερβαίνουν 
κατά πολύ τα όποια θετικά στοιχεία 
παρουσιάζει η κατανάλωσή τους.

Λόγω του ότι τα βιοκαύσιμα είναι η 
μοναδική ανανεώσιμη πηγή ενέργειας 
που μπορεί να μετατραπεί απευθείας 
σε υγρό καύσιμο και μάλιστα καλύτε-
ρης απόδοσης από τα κοινά καύσιμα 
που προέρχονται από τα ορυκτά, οι 
προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν πα-
γκοσμίως ήταν πολύ μεγάλες. 

Επιπλέον λόγω του γεγονότος ότι 
στην τελική τους μορφή εκπέμπουν 
πολύ λίγους ρύπους θεωρήθηκαν ως 
η απάντηση στην ενεργειακή εξάρτη-

ση αλλά και στην προσπάθεια για μεί-
ωση των ρύπων.

Τεράστιες εκτάσεις γης χρησιμο-
ποιήθηκαν για την καλλιέργεια καλα-
μποκιού από το οποίο θα παραγόταν 
αιθανόλη και βιοντίζελ. Η Βραζιλία, οι 
ΗΠΑ, η Αργεντινή, η Παραγουάη και η 
Ινδονησία είναι μερικές μόνο από τις 
χώρες που προώθησαν σε πολύ μεγά-
λη κλίμακα τις καλλιέργειες με σκοπό 
την παραγωγή βιοκαυσίμων τα οποία 
και θα αποτελούσαν την λύση στο 
πρόβλημα της ενεργειακής εξάρτη-
σης από το πετρέλαιο αλλά και –του 
δευτερεύοντος για τις κυβερνήσεις- 
προβλήματος των εκπομπών αερίου 
του θερμοκηπίου. 

Σε πολιτικοοικονομικό επίπεδο πολ-
λές χώρες με τροπικό ή υποτροπικό 
κλίμα «έπεσαν στην παγίδα» της ανά-
πτυξης των βιοκαυσίμων, καθώς αυτά 
αποτελούσαν ευκαιρία για γρήγορα 
σχετικά κέρδη (δεδομένο που έχει 
ήδη αρχίσει να αμφισβητείται), λόγω 
του κλίματος που ευνοούσε τις απο-
δόσεις στις καλλιέργειες σε βαθμό 
πολλαπλάσιο από τις αντίστοιχες των 
εύκρατων κλιμάτων.

Οι καλλιέργειες με σκοπό την πα-
ραγωγή βιοκαυσίμων γνώρισαν εκρη-
κτική άνθηση τα τελευταία χρόνια και 
ιδίως μετά από το συνεχόμενο «ράλι 
ανόδου» στις πετρελαϊκές τιμές πα-
γκοσμίως. 

Σύντομα όμως διαπιστώθηκε ότι οι 
εκτάσεις που πρέπει να χρησιμοποιη-
θούν για την παραγωγή βιοκαυσίμων 
που θα καλύπτουν έστω και «μικρούς» 
στόχους, είναι τεράστιες. 

Υπολογίζεται ότι για την κάλυψη του 
3% των ενεργειακών αναγκών των 
ΗΠΑ, όπου τα βιοκαύσιμα συνεχίζουν 
να παρουσιάζονται από πολλούς ως 
το «πράσινο υποκατάστατο» του πε-
τρελαίου, θα απαιτούνταν το 20% των 
υπαρχόντων καλλιεργήσιμων εδαφών 
της χώρας!

Σύμφωνα με την Εθνική Ακαδη-
μία Επιστημών των ΗΠΑ (της οποίας 
πολλά μέλη δεν αντιτίθονταν στα βι-
οκαύσιμα) ακόμα και αν ολόκληρη η 
καλλιέργεια σόγιας και καλαμποκιού 
της χώρας χρησιμοποιούταν στην πα-
ραγωγή βιοκαυσίμων, δεν θα κάλυπτε 
παρά το 12% της ζήτησης βενζίνης 
και το 6% της ζήτησης πετρελαίου. 

Γράφει ο Άρης Καπαράκης, συνεργάτης της ΜΚΟ Σόλων

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ: KOMMATI ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ
Α’ Μέρος -  Η περιβαλλοντική επιβάρυνση
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Πως τα βιοκαύσιμα οδηγούν με την 
πάροδο του χρόνου στην αύξηση 

και όχι στη μείωση εκπομπών αερί-
ου του θερμοκηπίου

Ένα βασικό επιχείρημα των υπέρ-
μαχων των βιοκαυσίμων είναι η μεί-
ωση των εκπομπών αεριών του θερ-
μοκηπίου. Πρόκειται όμως για ένα 
επιχείρημα που γίνεται σε σύγκριση 
με την διαδικασία εξόρυξης και εκμε-
τάλλευσης ορυκτών καυσίμων. 

Επιπλέον δεν πρέπει να ξεχνάμε 
ότι οι εκπομπές ρύπων σε κάθε προ-
σπάθεια παραγωγής ενέργειας αλλά 
ακόμα περισσότερο στην παραγωγή 
βιοκαυσίμων, εξαρτώνται άμεσα και 
από την προέλευσή τους, τον τρόπο 
καλλιέργειας τους και την τελική χρή-
ση τους.

Το επιχείρημα περί μείωσης των εκ-
πομπών αερίων του θερμοκηπίου δεν 
ισχύει σε μάκρος χρόνου, αν αναλο-
γιστεί κανείς ότι η παραγωγή βιοκαυ-
σίμων απαιτεί την άμεση καύση και 
αποψίλωση δασικών εκτάσεων και τη 
συνεπαγόμενη καταστροφή οικοσυ-
στημάτων. Επειδή μάλιστα οι εκτά-
σεις που απαιτούνται για την παρα-
γωγή σημαντικών για την ενεργειακή 
ζήτηση ποσοτήτων βιοκαυσίμων είναι 
τεράστιες, η ανάπτυξη των καλλιερ-
γειών αυτών σχεδόν αυτόματα συνε-
πάγεται:

1) την αποψίλωση δασών για την 
ανάπτυξη των απαιτούντων καλλιερ-
γήσιμων εκτάσεων,

2) την ερημοποίηση των περιοχών, 
μέσω των μονοκαλλιέργειών και την 
αυξανόμενη χρησιμοποίηση χημικών 

λόγω της πίεσης για εντατικοποίηση 
της παραγωγής και

3) την αντίστοιχη επιβάρυνση των 
διαθέσιμων υδάτινων πόρων, και την 
δημιουργία «νεκρών ζωνών» ή αλλιώς 
«νεκρών θαλασσών», τόσο λόγο της 
καταστροφής των γαιών και των οι-
κοσυστημάτων, όσο και από την ίδια 
την παραγωγή βιοκαυσίμων, αφού 
για την παραγωγή ενός λίτρου αιθα-
νόλης απαιτούνται 1200 έως και 3400 
λίτρα νερού.

Οι προαναφερθέντες παράμετροι 
έχουν καταστροφικές συνέπειες για 
το κλίμα, την πανίδα και τη χλωρίδα 
και έχουν φυσικά μετά από όχι μεγά-
λο χρονικό διάστημα ως αποτέλεσμα 
την αύξηση των εκλύσεων αερίων του 
θερμοκηπίου σε ποσότητες πολύ με-
γαλύτερες από τις αντίστοιχες ποσό-
τητες μείωσης των ρύπων λόγω της 
κατανάλωσης των βιοκαυσίμων.

Έτσι η καταστροφή του περιβάλλο-
ντος που συνεπάγονται οι καλλιέργει-
ες αυτές οδηγεί τελικά στην αύξηση 
των εκπομπών ρύπων και όχι στη μεί-
ωσή τους, όπως ψευδώς ευαγγελίζο-
νται οι υποστηρικτές τους. 

Τα βιοκαύσιμα εκπέμπουν μειωμέ-
νους ρύπους σε σχέση με τις παρα-
δοσιακές μορφές ενέργειας μόνο σε 
μικρές κλίμακες χρήσης, χρόνου και 
γεωγραφικού χώρου.

Άλλο μειονέκτημα το οποίο αποσι-
ωπάται είναι το γεγονός ότι η παρα-
γωγή τους είναι –εκτός από πολύ πιο 
ζημιογόνα για το περιβάλλον- και μα-
κροχρόνια πιο δαπανηρή από άλλες 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ 
οι υποστηρικτές τους επιλεκτικά ξε-
χνούν ότι το βιοντίζελ στην τελική του 
μορφή παράγει περισσότερα οξείδια 
του αζώτου από το απλό πετρέλαιο 
κίνησης ή ότι η αιθανόλη στο ρεζερ-
βουάρ ενός οχήματος καλύπτει το 
70% της απόστασης που καλύπτει η 
ίδια ποσότητα βενζίνης κίνησης.

Διαβάστε επίσης: 
Β’ Μέρος Επίδραση της παραγωγής 
βιοκαυσίμων στην γεωργία και τις 
καλλιέργειες

Γ’ Μέρος Βιοκαύσιμα και Διατροφι-
κή Κρίση

(Φωτογραφίες: http://commons.wi-
kimedia.org)

http://www.solon.org.gr/index.php/2008-07-15-19-14-06/57-2008-07-15-14-20-10/1297-viokafsima-b.html
http://solon.org.gr/index.php/2008-07-15-19-14-06/57-2008-07-15-14-20-10/1300-viokafsima-c.html
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Είναι κοινώς παραδεκτό στους 
περισσότερους οργανωμένους 
φιλόζωους στην χώρα μας ότι 

η Γερμανία είναι μια χώρα εξαιρετι-
κά προοδευμένη στο ζήτημα της δι-
αχείρισης των ζώων συντροφιάς, μια 
χώρα όπου «δεν υπάρχουν αδέσποτα 
στους δρόμους» και όπου αντιθέτως, 
μπορούν να βρουν οικογένεια ακόμη 
και αδέσποτα σκυλιά από χώρες – 
κολαστήρια για τα ζώα, όπως πχ  οι 
χώρες των Βαλκανίων ή η γειτονική 
Τουρκία. 
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η 
ιδεατή εικόνα, που ο κάθε φιλόζωος 
των  χωρών – στρατοπέδων συγκέ-
ντρωσης για όλων των ειδών τα ζώα, 
διατηρεί με όλη του την πίστη (και είναι 
πολύ φυσικό όταν ζεις σχεδόν καθημε-
ρινά την φρίκη της πραγματικότητας 
να πιστεύεις σε κάποιο παράδεισο) τε-
λευταία αρχίζει να ξεθωριάζει.

Η πρόσφατη παγκόσμια οικονομι-
κή κρίση δεν άφησε ανεπηρέαστους 
και τους Γερμανούς ιδιοκτήτες ζώων 
συντροφιάς, που έχουν αρχίσει από-
τομα να εγκαταλείπουν τα ζώα τους 
σε καταφύγια, όπως αναφέρουν φι-
λοζωικές οργανώσεις, ενώ παράλλη-
λα οι δωρεές προς αυτές μειώνονται 
ραγδαία.

Στο μεγαλύτερο καταφύγιο ζώων 
στο Βερολίνο σύμφωνα με το περιο-
δικό Der Spiegel, οι διαθέσιμοι χώροι  
για άλογα, σκύλους, γάτες και άλλα 
ζώα, που φτάνουν σε μέγεθος τα 30 
γήπεδα ποδοσφαίρου, έχουν όλοι γε-
μίσει, και σε άλλα παρόμοια κέντρα 
παρατηρείται μια υπερπλήρωση των 
θέσεων σε σχέση με πέρυσι. Πολλοί 
απελπισμένοι ιδιοκτήτες εγκαταλεί-
πουν τα ζώα τους ακόμη και έξω από 
παρόμοια καταφύγια, για να αποφύ-
γουν να επιβαρυνθούν οικονομικά με 
το προβλεπόμενο εισιτήριο που επι-
βαρύνεται ο πρώην ιδιοκτήτης από τα 
καταφύγια.

Μια λύση που προτείνεται είναι να 
ενισχυθούν οικονομικά οι ιδιοκτήτες 

ζώων συντροφιάς με περισσότερα 
χρήματα από το κράτος, δηλαδή όσοι 
είχαν ήδη σκύλο και που τώρα στη-
ρίζονται οικονομικά από το ταμείο 
ανεργίας,. Όσο για τα καταφύγια 
ζώων, που δέχονται τώρα διπλάσιο 
αριθμό ζώων απ΄ ότι πριν δέκα χρόνια, 
κινδυνεύουν να κλείσουν.

Για πολλούς φιλόζωους στη χώρα 
μας ακούγεται τελείως περίεργο το 
γεγονός να εγκαταλείπει κάποιος το 
σκυλί του λόγω ανεργίας. Πόσοι δεν 
είμαστε μάρτυρες φτωχών οικογενει-
ών ή και ρακένδυτων περιπλανώμε-
νων που ζουν μαζί με σκυλιά ή γάτες, 
και τα οποία δείχνουν χαρούμενα 
και αφοσιωμένα σε αυτούς. Θα μπο-
ρούσε να πει κανείς ότι  αν όλα αυτά 
ισχύουν στην Γερμανία όπως αναμε-
ταδίδονται, τότε αυτό δείχνει ότι οι 
Γερμανοί σέβονται τα ζώα τους, ότι 
είναι εκπαιδευμένοι να οργανώνουν 
άριστα την σχέση τους με τα ζώα 
σε επίπεδο πολεοδομικού περιβάλ-
λοντος και προληπτικής μέριμνας, 
αλλά δυστυχώς δεν θα έλεγε με το 
χέρι στην καρδιά  ότι αγαπούν τα ζώα 
τους περισσότερο από ανθρώπους 
άλλων εθνικοτήτων. Η αγάπη δεν εξα-
ντλείται στην εξωτερική οργάνωση, η 
φιλοζωία δεν είναι τήρηση κανόνων 
και ευπρέπεια μόνο, αλλά είναι θυ-

σία και αυτό-υπέρβαση απέναντι στο 
αντικείμενό της.

Οι λέξεις Γερμανία – αδέσποτα – 
φιλοζωία, για όσους δεν γνωρίζουν, 
αποτελούν  για το ελληνικό φιλοζωι-
κό κίνημα ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, που 
χωρίζει τους «οργανωμένους φιλό-
ζωους» σε στρατόπεδα, ανακουφίζει 
την Πολιτεία και την τοπική αυτοδιοί-
κηση που έπρεπε από δεκαετίες να 
έχουν πάρει μέτρα για την αυτονόητη 
φροντίδα των ζώων στις πόλεις, και 
αντανακλά την αιώνια κακή πλευρά 
της ελληνικής νοοτροπίας: τη προ-
χειρότητα, την εριστικότητα, την ανα-
μονή του από-μηχανής θεού (κατά 
προτίμηση από το εξωτερικό και από 
τους κουτόφραγκους), τη βαθειά αδι-
αφορία για οτιδήποτε δεν μεταφρά-
ζεται σε άκοπο και αδήλωτο κέρδος 
(το γνωστό «βόλεμα») όπως είναι το 
περιβάλλον, η μόρφωση, η ποιότητα 
ζωής, η ψυχική ανάταση.

Είναι αναμενόμενο μια νέα νοο-
τροπία αβλάβειας και ψυχολογικής 
προσέγγισης προς τη ζωή γύρω μας 
να βρίσκει αντιστάσεις από τους «αν-
θρωπάκους» (όπως θα έλεγε ο Β. 
Ράϊχ στο περίφημο βιβλίο του «Άκου 
Ανθρωπάκο»). Πράγματι παντού στον 
κόσμο το φιλοζωικό και  αντί – σπι-
σισμικό (anti-speciesism) κίνημα βρί-
σκει αντιστάσεις σε διάφορα επίπεδα 
που έχουν να κάνουν με οργανωμένα 
επιχειρηματικά συμφέροντα εκμετάλ-
λευσης των ζώων. 

Στην χώρα μας το όλο κίνημα σκό-
νταψε σε ένα ζήτημα που είναι μεν 
υπαρκτό, αλλά είναι και τόσο άσχετο 
με την όλη προσπάθεια αλλαγής της 
αντίθετης νοοτροπίας: το αν πρέπει 
ή όχι να στέλνονται ζώα για υιοθε-
σία στο εξωτερικό. Κάνοντας μόνο 
μια περιγραφή της κατάστασης και 
θέλοντας ειλικρινά να προχωρήσει 
το φιλοζωικό κίνημα στην χώρα μας 
στις επόμενες μελλοντικές επιτυχίες 
θα σταματήσουμε εδώ, και τα σχόλια 
δικά σας.

Γράφει ο Σαρηνάκης Δημήτρης, μέλος της ΜΚΟ Σόλων

ΑΠΟΤΟΜΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ 
ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
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«Υπάρχουν δύο ειδών πολιτικές.  Δεν υπάρχουν ριζοσπα-
στικές και αντιδραστικές πολιτικές, ούτε προοδευτικές και 
συντηρητικές, ούτε καν δημοκρατικές και ρεπουμπλικανικές. 
Υπάρχουν πολιτικές που βασίζονται στο φόβο και πολιτικές 

που βασίζονται στην εμπιστοσύνη».

Ed Muskin, γερουσιαστής του Μέιν
(Από το βιβλίο Προσβολή στη Λογική)

«Γνωρίζουμε πλέον ότι η διακυβέρνηση του οργανωμένου 
χρήματος είναι επικίνδυνη όσο και η διακυβέρνηση του οργα-

νωμένου εγκλήματος»

Φραγκλίνος Ρούσβελτ, Πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ

«Πάντα πίστευα ότι η υποτέλεια μιας αρμονικής, ήρεμης και 
ήπιας μορφής, …θα μπορούσε... να εδραιωθεί κάτω από τις 

φτερούγες της κυριαρχίας του λαού».

Tocqueville, «Democracy»

«Η κατακερματισμένη σκέψη, τεμαχίζει καθετί που είναι 
σφαιρικό, αγνοεί εκ φύσεως το πολύπλοκο του ανθρώπου και 
το πλανητικό – πλαίσιο περιβάλλον. Δεν αρκεί όμως να σηκώ-
σουμε τη σημαία του σφαιρικού: πρέπει να συνενώσουμε τα 
στοιχεία του σφαιρικού σε μια σύνθετη οργανοποιητική συ-
νάρθρωση, πρέπει να τοποθετήσουμε το πλαίσιο – περιβάλ-

λον μέσα στο δικό του περιβάλλον πλαίσιο».

Έντγκαρ Μορέν, 
βιβλίο: «Γη - Πατρίδα», εκδόσεις: ΟΔΥΣΣΕΑΣ

«Όλες αυτές οι εκτροπές που ευτελίζουν το ύφος οφείλο-
νται σε μία και μόνη αιτία, την αγωνιώδη αναζήτηση πρωτοτύ-
πων ιδεών, πράγμα για το οποίο οι σύγχρονοι μας κάνουν σαν 

αλλοπαρμένοι».

Λογγίνου, «Περί Ύψους». circa 1-50 μ.Χ., μετάφραση-
επιμέλεια Μ.Ζ. Κοπιδάκης, 

εκδ. Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, 1990. 

πηγή: περιοδικό Φωτοχώρος

«Η παγκόσμια κουλτούρα μπορεί να προκαλέσει μια και-
νούρια απελευθέρωση πνευματικών δυνάμεων, που θα φανε-
ρώσουν καινούριες δυνατότητες, οι οποίες δεν είναι περισ-
σότερο ορατές μέσα στον ανθρώπινο εαυτό απ’ όσο ήταν η 
ραδιενέργεια πριν από ένα μόλις αιώνα στον υλικό κόσμο, κι 

ας βρισκόταν ανέκαθεν εκεί»

Λιούις Μάμφορντ,  «Οι μεταμορφώσεις του ανθρώπου»

«H διανομή και το κόστος της ενέργειας αποτελεί το ισχυρό 
εκβιαστικό μέσο των δυτικών προκειμένου να εξουσιάζουν τις 
βιομηχανικές κοινωνίες. Υπόσχονται ενέργεια και ζητούν σε 

αντάλλαγμα, κομμάτι ή το σύνολο των ελευθεριών τους».

Μάνος Δανέζης, ΖΕΝΙΘ ΤΕΥΧΟΣ 25

«Αρνούμαι να αποδεκτώ ότι η σωτηρία μας από την κρίση 
θα εξασφαλιστεί μέσω της διάσωσης και της αναζωογόνησης 
του υφιστάμενου συστήματος. Μου φαίνεται παράλογη η πε-
ποίθησή μας ότι θα υπερβούμε την κρίση, θέτοντας εκ νέου 
σε κίνηση το οικονομικό σύστημα που μας οδήγησε σε αυ-
τήν. Ως εκ τούτου, εκτιμώ ότι οι κυβερνήσεις διαπράττουν ένα 
οδυνηρό σφάλμα. Η προσήλωση στο χρήμα και στη διάσωσή 
του είναι ένα ανεκδιήγητο λάθος. Κι αν δεν το αντιληφθούμε 
, τότε – όπως μας δίδαξε ο Μαρξ – θα δούμε την ιστορία να 

επαναλαμβάνεται ως φάρσα».

Richard Sennett, Καθηγητής Κοινωνιολογίας 
στο LSE & στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 14/6/09

«Ποτέ μην αμφιβάλετε για τη δύναμη μικρών 
ομάδων ανθρώπων ν’ αλλάξουν τον κόσμο. 

Τίποτα άλλο δεν την άλλαξε ποτέ».
Laszlo Ervin

«Πλούσιοι δεξιοί ιδεολόγοι έχουν συμμαχήσει με τις πιο 
ανεύθυνες και κυνικές εταιρείες στην βιομηχανία πετρελαίου, 
άνθρακα και μεταλλευμάτων, με σκοπό να χρηματοδοτούν 
ψευδοεπιστημονικές επιτροπές βιτρίνας, οι οποίες ειδικεύο-
νται στην δημιουργία παραπλανητικών εντυπώσεων και ασά-

φειας σχετικά με την υπερθέρμανση του πλανήτη».

Αλ Γκορ, “Προσβολή στη Λογική”
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| Ακόμη μια πράξη αγάπης έλαβε χώρα στις 
20 Αυγούστου 2009. Ο εγγονός του κ. Σπύ-
ρου ενώ ανέβαινε με τον παππού του προς 
το βουνό, στην περιοχή Καμένα Βούρλα, εί-
δαν ξαφνικά μια κουκουβάγια πεσμένη σε 
κάποιο σημείο του μονοπατιού και αμέσως 
την πήραν μαζί τους ώστε ν΄ απευθυνθούν 
σε κάποιο ειδικό για την περίθαλψή της. Ενώ 
έφτασαν στο σπίτι τους, μίλησαν αρχικά με 
τη γειτόνισσά τους κα Σταυρούλα Σαφή, η 
οποία έχει γνώσεις πρώτων βοηθειών σε 
άγρια πουλιά. Εκείνη αφού έδωσε τις πρώ-
τες βοήθειες στην κουκουβαγίτσα επικοινώ-
νησε με τον κ. Σωτηρίου (κτηνίατρος στην 
πόλη της Λαμίας). Κατόπιν μέλος της ΜΚΟ 
Σόλων δέχτηκε τηλέφωνο από τον κτηνία-
τρο, με σκοπό να παραλάβουμε το πουλάκι 
και να το μεταφέρουμε σε κέντρο υγείας για 
άγρια πουλιά, όπως και έγινε.
Μέλος μας, από την περιοχή της Λαμίας πήγε 
στα Καμένα Βούρλα πήρε την κουκουβάγια, 
τη μετέφερε στα γραφεία της μκο Σόλων και 
κατόπιν τηλεφώνησε στο κέντρο υγείας και 
περίθαλψης άγριων πουλιών, ΑΝΙΜΑ, ώστε 
να διευθετηθεί η ασφαλή της μεταφορά. Ευ-
τυχώς η μικρούλα μας είναι καλά στην υγεία 
της. Την αναμένουμε σύντομα ώστε να πραγ-
ματοποιηθεί η απελευθέρωσή της. 

| Όσοι έχουν την τύχη να βλέπουν φωλιές 
πελαργών, πράγμα που σημαίνει ότι ζουν 
κοντά στην φύση και απολαμβάνουν το γει-
τόνεμα  με τα πανέμορφα αυτά πουλιά, θα 
βλέπουν τις φωλιές ασφυκτικά γεμάτες από 
ολόκληρη της οικογένεια. 
Τα πελαργάκια εκπαιδεύονται στις πτήσεις 

και στο κυνήγι τροφής, αλλά τρέφονται από 
τους γονείς τους. Ένας μεγάλος  και συχνός κίν-
δυνος για τις φωλιές που «χτίζονται» σε στύλους 
της ΔΕΗ είναι η ηλεκτροπληξία. Πριν λίγες μέ-
ρες ειδοποιηθήκαμε για τον βαρύ τραυματισμό 
ενός γονιού πελαργού από ηλεκτροπληξία στην 
περιοχή της Ανθήλης.
Η φωλιά βρισκόταν σε κολώνα της ΔΕΗ, η οποία 
μπορούσε να είχε μονωθεί κατάλληλα από τους 
τεχνικούς ώστε να αποφευχθεί το ατύχημα, αλλά 
δυστυχώς παρέμενε μη μονωμένη. Αφού πήραμε 
τον πελαργό για πρώτες βοήθειες, επικοινωνή-
σαμε με το τοπικό υποκατάστημα της ΔΕΗ που 
προσφέρθηκε να βοηθήσει να κατεβάσουμε με 
υπηρεσιακό γερανό τα μικρά πελαργάκια, αν δεν 
εμφανιζόταν ο άλλος γονιός που θα τα τάιζε.
Ευτυχώς λίγες ώρες αργότερα εμφανίστηκε 
στην φωλιά ο δεύτερος γονιός που θα αναλά-
βει όλο το βάρος της ανατροφής των μικρών. 
Ο τραυματισμένος γονιός δεν επέζησε, όπως 
συνήθως γίνεται μετά από έναν τόσο βαρύ 
τραυματισμό.
Τώρα που έχει φτιαχτεί η φωλιά είναι πολύ δύ-
σκολη η εργασία μόνωσης των επικίνδυνων ση-
μείων στα καλώδια, και το μόνο που μπορούμε 
να κάνουμε είναι να προσέχουμε συνεχώς τα μι-
κρά μήπως μείνουν ορφανά.   
| Ένα τραυματισμένο στο φτερό χελιδόνι έφε-
ρε στις εγκαταστάσεις μας ευαισθητοποιημένος 
πολίτης.
Το χελιδόνι βρέθηκε στην περιοχή του Δ.Δ Πλατυ-
στόμου του Δήμου Μακρακώμης. Αφού του προ-
σφέραμε τις πρώτες βοήθειες, το στείλαμε στις 
εγκαταστάσεις της ΑΝΙΜΑ στην Αθήνα για θερα-
πεία. Του ευχόμαστε περαστικά και να μας έρθει 
σύντομα πίσω για να το απελευθερώσουμε.
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