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Είχα τη µεγάλη τύχη και τιµή να κατάγοµαι απ’ το Μέτσοβο, την πατρίδα των Ιδρυτών και 
µεγάλων Ευεργετών του Πολυτεχνείου µας, στην ακριτική ορεινή Ήπειρο. 
Έτσι, το παιδικό µου όνειρο ήταν να φοιτήσω κάποτε κι εγώ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, κι 
αν µπορέσω, να συµβάλω κι εγώ µε τις µικρές µου δυνάµεις, στο να επιστρέψουµε, ως δάσκαλοί 
του πλέον, ένα µέρος του χρέους µας στην γενέτειρά τους. 
Οι µνήµες µου από τα παιδικά µου χρόνια, αλλά και τις µέρες που έζησα στο Μέτσοβο 
κυριαρχούνταν: 
- απ’ την µοναδική οµορφιά της φυσικής του πραγµατικότητας και τους ανοιχτούς ορίζοντές 

του, 
- απ’ τον ζωντανό, καθηµερινά, πολιτισµό του, τους γιορτινούς κύκλιους κι αντικρυστούς 

χορούς του και την απαράµιλλη οµορφιά της ξυλογλυπτικής των τέµπλων των εκκλησιών 
του, 

- απ’ την ζεστασιά το χειµώνα και τη δροσιά το καλοκαίρι των µικρών πανέµορφων πέτρινων 
σπιτιών του, 

- απ’ την αρτιωµένη κοινωνική του ζωή και την έµπρακτη κοινοτική αλληλεγγύη των 
χωριανών, που ανάµεσα στ’ άλλα, αυτοδιαχειριζόταν µε σεβασµό, δικαιοσύνη και ισότητα, 
χωρίς κρατική παρέµβαση ή νοµοθετικές διατάξεις τα φυσικά διαθέσιµα του τόπου τους, τα 
άφθονα καθαρά νερά και τις κοινοτικές βοσκές, 

- απ’ τα µικρά και όµορφα µεγέθη, ποσότητες και ποιότητες της τοπικής οικονοµίας και των 
τοπικών αγορών του, που όµως ήταν ταυτόχρονα ανοιχτές στις αγορές της Βιέννης, της 
Βενετίας, του Βουκουρεστίου και της Κωνσταντινούπολης,  

- απ’ την αγάπη για τον τόπο τους, των Μετσοβιτών της διασποράς, οι οποίοι µε σπάνιο ήθος, 
το προϊόν του µόχθου ολόκληρης της ζωής τους στην ξενιτιά το χάρισαν στην πατρίδα τους, 
θεµελιώνοντας και στηρίζοντας πρωταρχικά και δια βίου τα µεγαλύτερα, µακροβιότερα και 
σηµαντικότερα έργα και υποδοµές, παιδείας, έρευνας, πολιτισµού και αθλητισµού της χώρας 
µας, 

- απ’ τους ανθρώπινους ρυθµούς και ταχύτητες µιας ολοκληρωµένης ζωής, που ήταν άξια να 
βιώνεται, γιατί πάντρευε µε ζηλευτή επιτυχία την κοινωνία µε την οικονοµία, τον πολιτισµό, 
την κατάλληλη για τον συγκεκριµένο τόπο τεχνική και τεχνολογία, αξιοποιώντας µε 
δεξιότητα και σεβασµό τις ανθρώπινες δυνατότητες και τα τοπικά φυσικά διαθέσιµα και 
τιµώντας την αληθινή έννοια της πολιτικής ως συνειδητής πράξης υπεύθυνων, µορφωµένων 
και ενεργών πολιτών και εργαζοµένων. 

Μεγαλώνοντας σ’ ένα περιβάλλον που οι παιδικές µνήµες απ’ το Μέτσοβο, η εθνική αντίσταση, η 
δηµοκρατία και η κοινωνική δικαιοσύνη απετέλεσαν βιώµατα και θεµελιακής αξίας αναφορές µου, 
µέσα απ’ τα διαβάσµατά µου και τις σπουδές στη Φυσική στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και στο 
Πολυτεχνείο, συνειδητοποίησα ότι το ιδεολόγηµα της εποχής που κυριαρχούσε στην καθηµαγµένη 
απ’ τον 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα, το ιδεολόγηµα, δηλαδή, 
της ″Ανάπτυξης″, όπως το όρισε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τρούµαν και το υλοποίησε το Σχέδιο 
Μάρσαλ, στην βαρυµένη και απ’ τον εµφύλιο πόλεµο πατρίδα µας, ως Οικονοµική 
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Ανασυγκρότηση του ″ελεύθερου″ κόσµου, δεν είχε καµιά σχέση µ’ αυτό που η κριτική σκέψη µου 
έβλεπε να ταιριάζει µε το εγγενώς θετικό και δηµιουργικό και ουσιαστικά ευρύτερο απ’ την 
Οικονοµική Αύξηση νόηµα της Ανάπτυξης. 
Έτσι από το 1963 κι εδώθε, αξιοποιώντας ως επιστηµονική µεθοδολογία την διεπιστηµονική και 
ολοκληρωµένη προσέγγιση, έρευνα, ανάλυση, µελέτη και αντιµετώπιση των αντικειµενικά 
πολύπλοκων και πολυδιάστατων θεµάτων και προβληµάτων της Ανάπτυξης και του 
Περιβάλλοντος, (Ρόκος 1967, 1970, 1986, 1988αβ, 1990, 1991αβ, 1994, 1998), επιχειρώ να 
στοιχειοθετήσω και να τεκµηριώσω, αλλά και να υποστηρίξω όχι µόνο επιστηµονικά αλλά και 
πολιτικά το όραµα και το δρόµο για µια Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη, για µια Ανάπτυξη 
δηλαδή που θα είναι σε πλανητικό, περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο "ταυτόχρονα 
οικονοµική, κοινωνική, πολιτική, πολιτισµική και κατάλληλα τεχνική/τεχνολογική και θα τελείται 
σε διαλεκτική αρµονία και µε σεβασµό στον άνθρωπο, όπως αυτός εντάσσεται ειρηνικά και 
δηµιουργικά στο φυσικό και πολιτισµικό του περιβάλλον, ως αναπόσπαστο µέρος του και όχι ως 
κυρίαρχος, ιδιοκτήτης, ‘επενδυτής’ ή εκµεταλλευτής του" (Ρόκος 2003, 2004, 2005, 2007). 
Το ιδεολόγηµα της µονοδιάστατης και στρεβλής αναπόδραστα ″Ανάπτυξης″, δηλαδή της 
Οικονοµικής Αύξησης, κυριάρχησε σ’ όλον τον ″ελεύθερο″ κόσµο από το 1947 ως το 1987 που η 
Παγκόσµια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (WCED) του Ο.Η.Ε., αξιοποιώντας τις 
συµβολές χιλιάδων επιστηµόνων, πανεπιστηµιακών και πολιτικών απ’ όλο τον κόσµο, που 
συµµεριζόταν διαφορετικές αξίες και κοσµοθεωρίες, µε την ευθύνη της Gro Harlem Brundtland, 
κατέληξαν στην Έκθεση ″Our Common Future″ (WCED 1987), η οποία, µετά από µια θαυµάσια 
ανάλυση, προτείνει την Sustainable (∆ιατηρήσιµη) Ανάπτυξη ως λύση στα πολύπλοκα και 
πολυδιάστατα προβλήµατα που γέννησε, διόγκωσε και όξυνε για τον άνθρωπο και το περιβάλλον 
το αναπτυξιακό µοντέλο που προηγήθηκε. 
Ο αµφιλεγόµενος ορισµός, αλλά και το νόηµα και τα αποτελέσµατα εφαρµογής της ∆ιατηρήσιµης 
Ανάπτυξης ως της Ανάπτυξης ″η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να διακυβεύει 
τις δυνατότητες ικανοποίησης των αναγκών των µελλοντικών γενεών″, αµφισβητήθηκε έντονα και 
τεκµηριωµένα και µε στοιχεία των εκθέσεων Ανθρώπινης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UNDP 1999, 
2001, 2002, 2003), αλλά και από πολλούς επιστήµονες σ’ όλο τον κόσµο (Ρόκος 2003, 2004, 2005, 
Sachs 1992). 
Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν κατακάθαρα ότι από το 1992 και µετά, στον αστερισµό της 
″βιώσιµης″ ή ″αειφόρου″ ανάπτυξης όπως ψιµυθίωσαν στον τόπο µας την ∆ιατηρήσιµη, οι 
πλούσιοι εξακολουθούν να γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί περισσότεροι και φτωχότεροι. 
Οι επανειληµµένες αναθεωρήσεις της Συνθήκης της Λισσαβώνας της Ε.Ε. –η οποία αποτελεί την 
πολιτική της έκφραση– απέδειξαν την σταθερή αποτυχία της, κι ακόµη, παταγωδώς απέτυχαν και 
οι σχετικοί στόχοι της χιλιετίας (Millennium Development Goals), (κι αυτό θα φανεί καθαρά αυτές 
τις µέρες στη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών).  
Εν τούτοις, το κυρίαρχο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα "διατηρεί" την ∆ιατηρήσιµη ως κόρη 
οφθαλµού, για να παραπλανά µε την ελκυστικότητα µιας α-νόητης "αειφορίας" όσους θέλουν ή 
αφήνονται να παραπλανηθούν.   
Το ότι το 20% του πληθυσµού του πλανήτη µας εξακολουθεί να καρπούται το 86% του 
παγκόσµιου πλούτου προσδιορίζει µε ακρίβεια την ποιότητα µιας τέτοιας ανάπτυξης. 
Και αυτό αποτελεί, για οποιονδήποτε θέλει να µην κρύβεται πίσω από δάχτυλό του, ότι το εκ 
πρώτης όψεως λογικό εκλαϊκευτικό επιχείρηµα ενάντια στους διεκδικητές µεγαλύτερης κοινωνικής 
δικαιοσύνης, ″ότι πρώτα πρέπει να µεγαλώσει η πίτα και µετά να την µοιράσουµε δικαιότερα″,  
µ’ άλλα λόγια η πολιτική επιλογή στρέβλωσης της ορθής ανάλυσης της Επιτροπής Brundtland, 
στηρίζει στη θεωρία και την πράξη το νεοφιλελεύθερο ευαγγέλιο της Σχολής του Σικάγου που 
κυριαρχεί σήµερα, παρά τις εκατόµβες της εφαρµογής του στον τρίτο κόσµο, τη Χιλή, αλλά και την 
Αµερική και την Ευρώπη, σήµερα, δηλαδή το ευαγγέλιο: πρώτα ″σταθεροποίηση″ και µετά 
″ανάπτυξη″. 
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Για την πίτα αυτή, οι έχοντες και κατέχοντες δεν δηµιουργούν ποτέ τις προϋποθέσεις πέραν της 
διαρκούς αύξησης του µεγέθους της, για διασφάλιση των αναγκαίων ποιοτικών χαρακτηριστικών 
της, π.χ. να είναι θρεπτική, υγιεινή, νόστιµη, παρασκευασµένη µε φρέσκα υλικά από 
ευχαριστηµένους και δίκαια καλοπληρωµένους παραγωγούς, που γι’ αυτό θα µένουν δεµένοι µε τη 
γη τους και θα ζουν µια ανθρώπινη ζωή µε αξιοπρέπεια και ασφάλεια. Υπάρχουν πάντα και θα 
υπάρχουν και εν ανάγκη θα λαµβάνονται ″όλα τα κατάλληλα µέτρα και πολιτικές″ για να υπάρξουν 
κάθε φορά σε πλανητικό επίπεδο φθηνότεροι οικονοµικοί, πολιτικοί, και περιβαλλοντικοί 
µετανάστες και σε τοπικό περισσότεροι ευέλικτοι ανασφάλιστοι εργαζόµενοι και στρατιές 
ανέργων, για να µεγαλώνει η πίτα των αφεντικών χωρίς όµως ποτέ αυτή να µοιράζεται σε άλλους 
εκτός απ’ αυτούς. 
Η σκόπιµη και σχεδιασµένη πολιτική, πολιτισµική κοι κοινωνική υπανάπτυξη που συνοδεύει την 
σηµερινή κυρίαρχη αντίληψη και τις επιλογές του παγκοσµιοποιηµένου ληστρικού, τοκογλυφικού, 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, των πολιτικών υποτελών του, όπως αυτοί διαπλέκονται µε τα 
Μ.Μ.Ε. τα οποία χειραγωγούν τη µέση κοινωνική συνείδηση και παγιδεύουν και εξουδετερώνουν 
τελικά την όποια κοινωνική δυναµική, µε τη βοήθεια των αφελών (στην καλύτερη περίπτωση), 
ανεπαρκών (συνήθως) και διακριτικά αργυρώνητων διανοούµενων απολογητών του, για την 
″ανάπτυξη-ασυδοσία των αγορών″, θα διασφαλίζεται έτσι αιωνίως, µε πολιτικές λιτότητας και 
δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, αν δεν υπάρξουν αξιόπιστες εναλλακτικές θεωρίες και πράξεις, από 
αξιόπιστες πρωτοβουλίες αξιόπιστων συλλογικοτήτων. 
Η πολιτική υπανάπτυξη είναι συνέπεια της πολιτικής υποκρισίας και αναξιοπιστίας των δυνάµεων 
που διεκδικούν ή εναλλάσσονται στην εξουσία, νεοφιλελεύθερων, σοσιαλφιλελεύθερων και 
συνοδοιπόρων τους, αλλά και της ακρισίας, του κατακερµατισµού, του ανταγωνισµού και της 
περιχαράκωσης των δυνάµεων της αριστεράς, κοινοβουλευτικής και εξωκοινοβουλευτικής και της 
µηδενιστικής δράσης ορισµένων φερόµενων ως αντιεξουσιαστικών πολιτικών εκφράσεων. 
Εξαρτάται όµως ταυτόχρονα και από τις συγκεκριµένες στάσεις, συµπεριφορές και επιλογές του 
κάθε πολίτη, ο οποίος µε κριτική σκέψη και επαρκή ολοκληρωµένη µόρφωση θα όφειλε να είναι 
υπεύθυνος να πάρει, διαλεγόµενος µε ειλικρίνεια, ανοχή και σεβασµό στις απόψεις των άλλων, τις 
τύχες του στα χέρια του, µια που αυτός αποτελεί το πυρηνικό κύτταρο µιας Ολοκληρωµένης 
∆ηµοκρατίας, που δεν µπορεί παρά να είναι ταυτόχρονα πολιτική, κοινωνική, οικονοµική και 
πολιτισµική. 
Η πραγµατικότητα όµως είναι, ότι και ο πολίτης, στο γενικότερο κλίµα πολιτικής και πολιτισµικής 
υπανάπτυξης, κατολισθαίνει πολλές φορές να εκφυλίζεται σε εκµαυλιζόµενο µέλος κοµµατικής 
και/ή συντεχνιακής πελατείας, παραιτούµενος µακροπρόθεσµα απ’ την ζωοποιό δυναµική του.  
Το αναξιόπιστο πολιτικό σύστηµα –που δεν είναι βέβαια αποκλειστικά ελληνικό φαινόµενο– αφού 
υπερχρέωσε τη χώρα µε µικροπολιτικές επιλογές πελατειακού λαϊκισµού αλλά και συµφέρουσες 
διαφορικές εύνοιες στο µεγάλο κεφάλαιο και το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα στα πεδία των έργων 
και των προµηθειών, ορκίζεται ότι θα πληρώσει στο ακέραιο τα χρέη του στους τοκογλύφους 
δανειστές του, τις απολύτως αναξιόπιστες αγορές δηλαδή που εξακολουθούν να οδηγούν τη χώρα 
στη χρεοκοπία. 
Προσδοκά να πάρει απ’ αυτούς εύσηµα αξιοπιστίας και γι’ αυτό µε "βαθύτατη θλίψη" ποδοπατεί 
τους ανίσχυρους, που εντούτοις, το διατηρούν µε την απέλπιδα ψήφο τους στη ζωή, τινάζοντας 
ταυτόχρονα στα ύψη την ανεργία και τον πληθωρισµό που επιδεινώνουν µε τη στασιµότητα και την 
ύφεση τη φτώχεια τους.  
Την ίδια ώρα, το σύστηµα αυτό, παρά τους ενίοτε ευχολογικούς λεονταρισµούς του, επιδεικνύει 
γαλατική ευγένεια στις τράπεζες και τους ισχυρούς, παραγνωρίζοντας τις συγκεκριµένες ευθύνες 
τους για την δηµοσιονοµική κατάρρευση, για την ασυδοσία και την ακρίβεια της αγοράς, για τον 
εγκληµατικό πλουτισµό των πάσης φύσεων µεσαζόντων, για την επενδυτική απεργία των ιδίων 
κεφαλαίων τους, για την εξαγωγή του πλούτου τους και την χρηµατιστηριακή τους συνέργεια στα 
κερδοσκοπικά παιγνίδια των αγορών και την τυφλή εµπιστοσύνη τους στα καθηµερινά θέσφατα 
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των golden boys των ανεξέλεγκτων ιδιωτικών οίκων αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας 
κρατών, οι οποίοι µε δολιότητα και αποδεδειγµένη σκοπιµότητα την βαθµολογούν σύµφωνα µε τα 
κάθε φορά συµφέροντα των θυγατρικών και µητρικών τους εταιρειών και µέσων µαζικής 
επικοινωνίας. 
Το σύστηµα ″θλίβεται έως θανάτου″ για την αναπόδραστη, στις "οδυνηρές για το λαό" συνέπειες 
αυτής της "διεθνούς οικονοµικής κρίσης", "προσωρινή" εκχώρηση µέρους της "εθνικής 
κυριαρχίας" σε υπερεθνικούς οργανισµούς και στρουθοκαµηλίζει, µη παραδεχόµενο ότι ουσιαστικά 
εκχώρησε για πάντα στους κερδοσκόπους δανειστές του την κυβέρνηση της χώρας, φαλκιδεύοντας 
τη λαϊκή εντολή και καταργώντας θεµελιώδη ανθρώπινα, πολιτικά, κοινωνικά και εργασιακά 
δικαιώµατα τα οποία κατακτήθηκαν µε αγώνες και θυσίες στο διάβα της ιστορίας. 
Γιατί το χρέος αντικειµενικά και νοµοτελειακά θα διογκώνεται, η ύφεση, η ανεργία, η ακρίβεια, η 
εγκληµατικότητα και η καταστολή θα µεγαλώνουν, η παιδεία, η δηµόσια υγεία και η κοινωνική 
ασφάλιση θα συρρικνώνονται και η υλική βάση του πολιτικού συστήµατος που είναι θεωρητικά ο 
λαός, θα οδηγείται σταδιακά από την ανησυχία και την αβεβαιότητα στην κατάθλιψη, αλλά και σε 
µορφές αντίστασης, αντίδρασης και µη ελεγχόµενης βίας, ενάντια στην –πολυδιάστατη και πολλές 
φορές µε δηµοκρατικό µανδύα– βία της εξουσίας. 
Και τότε, σ΄αυτές τις συνθήκες, ποια είναι η λύση; Τι µπορούµε να κάνουµε; 
Υπάρχει ευτυχώς το προοδευτικό σε γενικές γραµµές Σύνταγµά µας, το οποίο, παρά την πρόσφατη 
αστοχία αναφοράς του στη "βιώσιµη" ή "αειφόρο" ανάπτυξη, εξακολουθεί να κατοχυρώνει το 
δικαίωµα του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι. 
Έτσι νέες συλλογικότητες είναι αναγκαίο να συγκροτηθούν απαλλαγµένες απ’ τα ″βαρίδια του 
παρελθόντος τους″ (λαϊκισµό, συντεχνιασµό, µονοµέρεια, ατεκµηρίωτες πολλές φορές, άδικες και 
µεροληπτικές διεκδικήσεις, δογµατισµό, εγωισµό) και να επαναπροσδιορίσουν τη θέση τους στην 
πολιτική, την οικονοµία και την κοινωνία και τις σχέσεις τους µε την τεχνική/τεχνολογία, τον 
πολιτισµό και το περιβάλλον. 
Σ’ αυτόν τον επαναπροσδιορισµό δεν θα πρέπει να παραβλέψουµε όλοι τις συγκεκριµένες 
µεγαλύτερες ή µικρότερες ευθύνες µας, τις οποίες και θα πρέπει να αναλάβουµε. 
Μαχόµενοι πάντα ασυµβίβαστα τη βαρβαρότητα του νεοφιλελευθερισµού και της ασυδοσίας των 
αγορών, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι, π.χ. για τον υπέρµετρο δανεισµό της χώρας, πέρα 
από τις τεράστιες ευθύνες των κυβερνήσεων και  αντιπολιτεύσεων υπάρχουν ευθύνες και θα πρέπει 
να καταλογιστούν αλλά και να αναληφθούν από όσους συστηµατικά φοροδιαφεύγουν, 
εισφοροδιαφεύγουν και συσσωρεύουν πλούτο παρανοµώντας σ’ όλα τα επίπεδα, όντας πάντα στο 
απυρόβλητο από το κράτος και τους ελεγκτικούς µηχανισµούς του, παρά τις αποκοιµιστικές για την 
κοινή γνώµη επικοινωνιακές και µόνο σχετικές ποµφόλυγες. 
Για τον υπέρµετρο δανεισµό της χώρας υπάρχουν όµως ευθύνες και για όσους δεν εκπληρώνουν τις 
φορολογικές τους υποχρεώσεις, για όσους εκµαυλίζονται εύκολα και χειραγωγούνται απ’ το 
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, τα Μ.Μ.Ε και τις επιταγές του lifestyle σε πέρα απ’ τις δυνατότητές 
τους απόκτηση καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών, για όσους µεγαλοαγρότες διασπαθίζουν 
χωρις να χρειάζεται τα πολύτιµα υδατικά διαθέσιµα και καρπούνται επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις και 
αποζηµιώσεις που δεν δικαιούνται, για όσους εισπράττουν για πολλά χρόνια τη σύνταξη του 
αποθανόντος πατέρα τους, για όσους συνεργούν µε οποιοδήποτε τρόπο στην υπερχρέωση των 
ασφαλιστικών ταµείων και των νοσοκοµείων, κ.λπ. και για όσους µ’ άλλα λόγια, ενώ στηλιτεύουν 
µεγαλόφωνα την υπαρκτή αθλιότητα, την αναποτελεσµατικότητα, την διαπλοκή και τη διαφθορά 
του κράτους, πράττουν τα ίδια στην µεγαλύτερη ή µικρότερη αναλογικά κλίµακά τους. 
Αλλά ας µιλήσουµε λίγο αναλυτικότερα για την ″κρίση″ και τις πολυδιάστατες σχέσεις της µε την 
Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών. 
Οι νεοφιλελεύθεροι και σοσιαλφιλελεύθεροι πολιτικοί του συρµού, τα διαπλεκόµενα µ’ αυτούς 
µεγάλα επιχειρηµατικά συµφέροντα και τα θυγατρικά τους µέσα µαζικής χειραγώγησης, αφού από 
το 1992 θεσµοποίησαν πλανητικά και θεοποίησαν το ιδεολόγηµα της φερόµενης ως "βιώσιµης" η 
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"αειφόρου", (στην πραγµατικότητα sustainable/διατηρήσιµης για τους έχοντες και κατέχοντες 
µόνο), ανάπτυξης (Ρόκος 2005) και τη συνακόλουθη ασυδοσία των αγορών, διαπίστωσαν µε 
έκπληξη και ονόµασαν "βαθιά οικονοµική κρίση" τις νοµοτελειακές συνέπειες της αναπτυξιακής 
φούσκας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και την αξιοποιούν κατά το δοκούν, για να 
διατηρήσουν και να αυξήσουν την κερδοφόρα, αλλά απόλυτα απαξιωµένη ηθικά, πολιτικά, και 
πολιτισµικά, εξουσία τους. 
Υλική βάση τους: το τροµοκρατούµενο και αιχµάλωτο κοµµατικά ακροατήριό τους, οι 
αποχαυνωµένοι θεατές και καταναλωτές της εικονιστικής τους πραγµατικότητας, οι εξαρτηµένοι 
ψηφοφόροι τους και οι παντός καιρού και πάντα µε το αζηµίωτο "προοδευτικοί" διανοούµενοι. 
Αυτοί, ποτέ δεν µπαίνουν στον κόπο να διερευνήσουν τις αιτίες, τη φύση και το χαρακτήρα αυτής 
της "κρίσης", αλλά είναι έτοιµοι να "τεκµηριώσουν" µε την επιστηµονική τους ανεπάρκεια –
κατάλληλα όµως ωραιοποιηµένη από τους χορηγούς τους– τον αναπόδραστο, κατ’ αυτούς, 
µονόδροµο εξόδου απ’ αυτήν, µ’ άλλα λόγια την εξοντωτική για τους άνεργους, τους πραγµατικά 
και σκληρά εργαζόµενους µισθωτούς και τους συνταξιούχους, αλλά και για κάθε τίµιο 
φορολογούµενο δηµοσιονοµική πειθαρχία.  
Παράλληλα, µε προκλητική βεβαιότητα ισχυρίζονται ότι η διατήρηση –και πάλι– στο απυρόβλητο 
των "φίλων", αλλά και των πάσης φύσεως κρατικοδίαιτων κερδοσκόπων φορο- και εισφορο-
φυγάδων "επενδυτών" και των ιδιοκτητών και καρπωτών offshore ακινήτων και εταιρειών, «γιατί 
αυτοί "δηµιουργούν νέες θέσεις εργασίας"» (όταν βέβαια πάντα διασφαλίζουν τα απαραίτητα 
κίνητρα και τις δέουσες φορολογικές απαλλαγές), αποτελεί υποχρεωτικό σηµείο διάβασης για την 
εξυγίανση της οικονοµίας, που αυτοί σκόπιµα ή από ηλιθιότητα αρρώστησαν. 
Είναι όµως αυτή η "κρίση" µόνο οικονοµική; δηµοσιονοµική; χρηµατοπιστωτική; εθνική; 
ευρωπαϊκή; διεθνής; ή όλα αυτά µαζί; 
Φταίνε άραγε οι άνεργοι, οι εργαζόµενοι στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα για τα υπέρογκα χρέη 
και ελλείµµατα των κρατών; 
Και οι τράπεζες και τα χρηµατιστήρια και οι φούσκες τους και οι κυβερνήσεις και οι 
αντιπολιτεύσεις και οι υπερεθνικοί οργανισµοί τους, που σπεύδουν µε νεοφιλελεύθερα και/ή 
σοσιαλφιλελεύθερα επιχειρήµατα να τις διασώσουν, στο όνοµα του κυρίαρχου ιδεολογήµατος της 
"βιώσιµης" ή "αειφόρου" ανάπτυξης (Ρόκος 2003, 2005), είναι άµοιρες ευθυνών; 
Και µπορεί η πράσινη οικονοµία και ο πράσινος καπιταλισµός για τους νεοφιλελεύθερους, ή η 
οµοούσιά τους "πράσινη" ανάπτυξη για τους σοσιαλφιλελεύθερους και τους συνοδοιπόρους τους, 
να αποτελέσουν µια αξιόπιστη διέξοδο, κρατώντας απ΄ την "βιώσιµη", την θεοποίηση της 
ανταγωνιστικότητας των ανεξέλεγκτων και ασύδοτων χρηµατοπιστωτικών κυρίως αγορών και την 
κουλτούρα της εκ γενετής επιχειρηµατικότητας των πολιτών για ν’ αποτελέσουν κάποτε 
αποδοτικούς "πωλητές", ανοίγοντας στην καινοτοµία νέους δρόµους, "που θα βάλουν επιτέλους 
ισχυρά στο παιγνίδι την νέα γενιά των σωτήριων πράσινων παικτών της τεχνολογίας" µε τις 
εξοντωτικές, ιδιαίτερα για τους νέους, ευέλικτες µορφές εργασίας, που διασφαλίζουν την 
"ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της οικονοµίας"; 
Η ανάπτυξη όµως, εγγενώς θετική και δηµιουργική έννοια, στη θεωρία και την πράξη, δεν είναι και 
δεν µπορεί να είναι µόνο "ανάπτυξη της οικονοµίας" ή µονοδιάστατη "οικονοµική ανάπτυξη", ή 
ακόµη χειρότερα "οικονοµική αύξηση" ή "οικονοµική µεγέθυνση", ως θεµελιακή προϋπόθεση για 
πρόοδο και ευηµερία, όπως µηρυκάζουν οι σοµόν σελίδες των κυριακάτικων φύλλων και τα ΜΜΕ, 
αλλά και υποστηρίζει αλαζονικά η βαθιά νυχτωµένη πλειοψηφία των οικονοµολόγων/λογιστών, η 
οποία στραγγίζει τους ανθρώπους, τη ζωή και τη φύση, στο όραµα της µεγιστοποίησης της πίτας 
(κερδοφορίας) πρώτα, για να γευθεί η κοινωνία, σε µια άλλη ζωή, τους καρπούς της µ’ ένα 
µεγαλύτερο απ’ το µηδέν κοµµάτι της. 
Γιατί η ανάπτυξη έχει αντικειµενικά και πολιτική και πολιτισµική και κοινωνική και 
τεχνική/τεχνολογική και περιβαλλοντική, αλλά και πραγµατικά οικονοµική διάσταση, µε την 
αληθινή της έννοια: "του συνόλου δηλαδή των θεσµικών και νοµικών ρυθµίσεων και των δράσεων, 
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στάσεων και συµπεριφορών, οι οποίες µε βάση τους κανόνες της οικονοµικής ηθικής στην 
παραγωγή και κατανάλωση υλικών αγαθών και την ικανοποίηση των υλικών αναγκών, επιδιώκουν 
την ευηµερία µιας κοινωνίας". 
Η ″κρίση″ λοιπόν δεν έπεσε απ’ τον ουρανό το 2008 µε την χρεοκοπία των µεγάλων τραπεζών και 
ασφαλιστικών οργανισµών των ΗΠΑ (Lehman Brothers, A.I.G. κ.λπ.) που µεταδόθηκε ως ιός σ’ 
όλον τον κόσµο. Η πολυδιάστατη, ηθική, πολιτική, πολιτισµική, κοινωνική κρίση για την οποία 
αφιέρωσα σειρά άρθρων στην εφηµερίδα Πρώτη το 1988, αλλά και στο Άρδην, στην Ουτοπία 
κ.λπ., προϋπήρξε και δηµιούργησε τις προϋποθέσεις ξεσπάσµατος της ″κρίσης″, όχι της 
οικονοµίας, αλλά του "απελευθερωµένου" από κάθε ρύθµιση και ασύδοτου στη συνέχεια 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, το οποίο µε τα τοξικά του παράγωγα, µε τη συνέργεια των 
πολιτικών υποτελών του και των εργαλείων τους, εγκιβώτισαν την ″ανάπτυξη″ στα όρια των 
αδηφάγων συµφερόντων τους, οµνύοντας για τους αφελείς στις εκ γενετής χρεωκοπηµένες αλλά 
επιφανειακά ελκυστικές ποµφόλυγες της ″βιώσιµης″ ή ″αειφόρου″ και τώρα πράσινης 
″ανάπτυξης″. 
Έτσι, η Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη, µ’ άλλα λόγια η Ανάπτυξη που αξίζει να τη ζεις, 
γιατί ολοκληρώνει τις οικονοµικές µε τις κοινωνικές, τις πολιτικές, τις πολιτισµικές και τις 
κατάλληλες κάθε φορά, για κάθε τόπο, τεχνικές/τεχνολογικές δράσεις της, αναγνωρίζοντας και 
σεβόµενη τις θεµελιακές ουσιώδεις σχέσεις, αλληλεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις τους και τις 
ειρηνικές, θετικές, δηµιουργικές και ηθικές συνέργειές τους για µια ανθρώπινη ζωή, σ’ ένα 
ανθρώπινο φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον, σ’ ένα ειρηνικό και καλύτερο κόσµο, ήταν και 
είναι η µόνη λύση για µια πραγµατικά εναλλακτική πορεία. 
Και είναι ιδιαίτερα, η Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη ως όραµα και στόχος, αντικειµενικά ο 
αναµφισβήτητος µονόδροµος για τη ζωή, αλλά και για το ξαναζωντάνεµα των ορεινών περιοχών 
γιατί: 
• σ’ αυτές, αντικειµενικά, δεν έχουν την οποιαδήποτε θεωρητική και πρακτική υπόσταση 

έννοιες και δράσεις της δήθεν "βιώσιµης" ή "αειφόρου" ανάπτυξης του συρµού όπως η ολική 
ανταγωνιστικότητα, η επιχειρηµατικότητα, η καινοτοµία και οι ευέλικτες µορφές εργασίας, 
λόγω των συγκεκριµένων, εξαιρετικά οξυµένων σήµερα, συνθηκών της φυσικής και 
κοινωνικοοικονοµικής τους πραγµατικότητας, (µεγάλο και ραγδαία εναλλασσόµενο 
ανάγλυφο, "νάνος", κατακερµατισµένη και διεσπαρµένη γεωργική ιδιοκτησία, δυσπρόσιτο, 
έλλειψη τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών, φυσικοί κίνδυνοι και καταστροφές, 
εγκατάλειψη, γήρανση πληθυσµού, ραγδαίες και συχνά καταστροφικές κλιµατικές αλλαγές 
και συνακόλουθες δυσµενείς επιπτώσεις, µεγάλα κόστη παραγωγής, οικονοµική ασφυξία, 
ισοπεδωτικά οµογενοποιηµένες για όλες τις ορεινές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
πολιτικές, µέτρα και δράσεις µε αγοραία κριτήρια, αναγκαστική ανεργία, έλλειψη γυναικών 
σε πολλά ορεινά χωριά, επιβιώνουσες αναχρονιστικές κοινωνικές στάσεις και συµπεριφορές, 
κ.λπ.) 

• ενώ αντίθετα, στις ορεινές περιοχές αντέχουν, επιβιώνουν στο χρόνο και τις κάθε µορφής 
αντιξοότητες και µπορούν ν΄ αποτελέσουν διαρθρωτικής σηµασίας δοµικά στοιχεία για την 
Ολοκληρωµένη τους Ανάπτυξη: η άσβεστη αγάπη για τον τόπο τους των λίγων 
εναποµεινάντων κατοίκων τους και των αποδήµων τους της Ελλάδας και της διασποράς, 
παραδοσιακές ευτυχίες όπως η κοινοτική αλληλεγγύη, η ευρηµατική και τεχνολογικά 
πρωτοπόρα αξιοποίηση των παραδοσιακών υλικών, προϊόντων, πολιτισµικών αγαθών και 
ανθρώπινων δεξιοτήτων, η παραγωγή µικρής κλίµακας εξαιρετικής ποιότητας τοπικών 
προϊόντων, το παρθένο ανεκτίµητο αισθητικό, φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον τους, οι 
παραδοσιακοί οικισµοί τους, τα ανεπηρέαστα, ακόµη, από τους ισοπεδωµένους και 
οµογενοποιηµένους πολιτισµούς της νέας τάξης ήθη και έθιµά τους, οι εκκλησίες και τα 
µοναστήρια τους µε τους πολύτιµους θησαυρούς τους αγιογραφίας και ξυλογλυπτικής, η 
ανθρώπινη κλίµακα στα µεγέθη, τις καταστάσεις και τις ποιότητές τους, η φιλόξενη διάθεση 
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των κατοίκων τους και το ήθος, γενικότερα, η ελευθερία και οι ανοιχτοί ορίζοντες των 
βουνών που δεν πουλιούνται και δεν αγοράζονται. 

Συνεπώς, τα χρόνια της "κρίσης", το "ήθος" των βουνών και της Αξιοβίωτης Ολοκληρωµένης τους 
Ανάπτυξης, µπορούν να αποτελέσουν το τελευταίο καταφύγιο της ζωής που αξίζει να ζήσουµε, 
όλοι όσοι καταγόµαστε απ’ αυτά, καταφεύγουµε σ΄ αυτά για ν΄ ανασάνουµε, ή παλεύουµε στο 
δηµόσιο, τον κοινωνικό και τον ιδιωτικό τοµέα, όπως και στο ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. 
(http://www.ntua.gr/MIRC/) τα τελευταία δεκαεπτά χρόνια, καθώς και στο ∆.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. 
"Περιβάλλον και Ανάπτυξη" (http://www.survey.ntua.gr/main/studies/environ/envir-g.html) τα 
τελευταία δεκατρία χρόνια, να ετοιµάσουµε εθελοντικά, άµισθα και όσο µπορούµε καλύτερα, τις 
προϋποθέσεις, αλλά και τα κατάλληλα και ολιστικά "µορφωµένα" στελέχη, τα οποία θα 
αφιερωθούν µε ήθος, ακαδηµαϊκή επάρκεια και αποτελεσµατικότητα στην έρευνα, τη µελέτη και 
την αντιµετώπιση στην πράξη των πολυδιάστατων προβληµάτων της ανάπτυξης και του 
περιβάλλοντος και των ορεινών περιοχών. 
Συγκεκριµένα, το Μετσόβιο Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.∆.Ε.) του Ε.Μ.Π. για την 
προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών Ευρωπαϊκών πολιτισµών, 
από το 1993 δηµιούργησε τις προϋποθέσεις, σχεδίασε µετά από αρχιτεκτονικό διαγωνισµό, 
µελέτησε, έβαλε τα θεµέλια και οικοδόµησε τις εγκαταστάσεις του στο Μέτσοβο, (µε την 
ουσιαστική συνδροµή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Περιφέρειας Ηπείρου), µε στόχο να 
επιστρέψει ένα µέρος του ηθικού του χρέους στην Πατρίδα των Ιδρυτών και µεγάλων Ευεργετών 
του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ως αποκεντρωµένος πόλος του, παιδείας, έρευνας, 
µόρφωσης και πολιτισµού στην ορεινή ακριτική Ελλάδα. 
Το ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. µε την Επιστηµονική του Επιτροπή και τους άµισθους εθελοντές 
συνεργάτες του, πραγµατοποίησε όλα αυτά τα χρόνια σειρές ερευνών και µελετών υποδοµής στα 
πεδία θεωρίας και πράξης της Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης, εµβαθύνοντας στα ιδιαίτερα ειδοποιά, 
χαρακτηριστικά της τα οποία την διαφορίζουν απόλυτα από τις αµφιλεγόµενες έννοιες και δράσεις 
του συρµού και αποτέλεσε σε µεγάλο βαθµό µε την σταθερή συνδροµή από τη γέννησή του, του 
Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης του Ε.Μ.Π. και του Ιδρύµατος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του 
Ε.Μ.Π. αργότερα, το πρόπλασµα, τον προάγγελο και το ουσιαστικό θεµέλιο δηµιουργίας του 
∆ιεπιστηµονικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ∆.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. ″Περιβάλλον 
και Ανάπτυξη″ µε την ουσιαστική συνεργασία επτά σχολών του Ε.Μ.Π. 
Έτσι, το ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. και το ∆.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. ″Περιβάλλον και Ανάπτυξη″ από το 
1997, µε βάση τη διεπιστηµονική µεθοδολογία ολοκληρωµένης προσέγγισης, έρευνας, µελέτης και 
αντιµετώπισης των αντικειµενικά πολυδιάστατων και πολύπλοκων θεµάτων και προβληµάτων του 
Περιβάλλοντος και της Ανάπτυξης, αλλά και των διαλεκτικών σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων και 
αλληλεπιδράσεων της πολιτικής µε την κοινωνική, πολιτισµική, οικονοµική και 
τεχνική/τεχνολογική διάστασή τους, µε τις δράσεις τους στην Αθήνα και το Μέτσοβο, στο οποίο 
λειτουργεί ήδη τρία χρόνια η δεύτερη κατεύθυνση σπουδών του ∆.Π.Μ.Σ., για το Περιβάλλον και 
την Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών, πραγµατοποίησαν µε τους µεταπτυχιακούς φοιτητές και 
φοιτήτριες ∆ιεπιστηµονικές Συλλογικές Εργασίες για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη πάνω από 
τριάντα νοµών της χώρας, καθώς και των Ορεινών γενικότερα και των Νησιωτικών Περιοχών, 
αλλά και συγκεκριµένες στοχευµένες έρευνες όπως για π.χ. για τα Τζουµέρκα και µελέτες σε όλα 
τα επιστηµονικοτεχνικά πεδία του ∆.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. Περιβάλλον και Ανάπτυξη. 
Το ΜΕ.Κ.∆.Ε. πραγµατοποίησε ακόµη τα πέντε του διεπιστηµονικά διαπανεπιστηµιακά Συνέδρια, 
εξέδωσε τα πρακτικά των πρώτων τεσσάρων και ανάρτησε στον δικτυακό του τόπο τα πρακτικά 
του 5ου Συνεδρίου του. 
Θα έχετε στη διάρκεια του Συνεδρίου την ευκαιρία να επισκεφθείτε τη σχετική έκθεσή τους στις 
διπλανές µας αίθουσες. 
Στους δικτυακούς τόπους του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. και του ∆.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. ″Περιβάλλον 
και Ανάπτυξη″, καθώς και στον δικτυακό τόπο του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης του Ε.Μ.Π. 
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(http://www.survey.ntua.gr/main/labs/rsens/), οι ενδιαφερόµενοι συνάδελφοι µπορούν να βρουν 
πολλά σχετικά κείµενα, πρακτικά Συνεδρίων µας, αλλά και συγκεκριµένες αναφορές, αναλυτικές 
πληροφορίες και εκτεταµένη βιβλιογραφία, χρήσιµα, όχι µόνο για την έρευνα στο πεδίο της 
ειδικότητάς τους, αλλά και για τη δηµιουργική συµµετοχή τους σε διεπιστηµονικές συζητήσεις, 
προσπάθειες, έρευνες, σχεδιασµούς, µελέτες και έργα Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης του τόπου µας. 
Θεωρώ βαθιά υποχρέωσή µου να ευχαριστήσω και από τη θέση αυτή από καρδιάς τους Πρυτάνεις 
του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Καθηγητές Ν. Μαρκάτο, Θ. Ξανθόπουλο, Α. Ανδρεόπουλο 
και Κ. Μουτζούρη, τους Αντιπρυτάνεις Στρ. Γαλανή, ∆.-∆. Μπαλοδήµο, Π. Κωττή και το σηµερινό 
µας Πρύτανη Σ. Σιµόπουλο στη θητεία του ως Αντιπρύτανη, για την ουσιαστική και σταθερή 
στήριξή τους στις προσπάθειές µας, οι οποίες δεν θα µπορούσαν να ευοδωθούν χωρίς τη βοήθεια 
των συναδέλφων της Επιστηµονικής Επιτροπής του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. των διδασκόντων και 
συνεργατών του ∆.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. ″Περιβάλλον και Ανάπτυξη″ και ιδιαίτερα του ∆ιευθυντή 
του Καθηγητή Κ. Κουτσόπουλου και του Συντονιστή της 2ης Κατεύθυνσης Σπουδών Καθηγητή  
∆. Καλιαµπάκου και των άξιων συναδέλφων µας και µόνιµων συνεργατών µας, του Καθηγητή  
Π. Ζεντέλη, του Πολ. Κολοκούση, της Μ. Βασιλείου, της Τ. Παπαγιάννη, της Ελ. Μιχαηλίδου, της 
Στ. Γιαννακοπούλου, της Α. Γεροντέλη, της Ε. ∆ηµοπούλου, της Α. ∆οντά, της Ν. ∆ολόγλου, της 
Ε. Γαλανού, της Φρ. Τριάντη, της Μ. Αντεπλή, του Τ. Λαµπρόπουλου και των νεότερων 
συνεργατών µας, ∆. Ασηµιανάκη και Σ.-Μ. Κοφινά, καθώς και της ψυχής του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του 
Ε.Μ.Π. στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της 2ης Κατεύθυνσης Σπουδών του ∆.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. 
″Περιβάλλον και Ανάπτυξη″ στο Μέτσοβο Ν. Κατσουλάκου και Β. Κώτσιου, αποφοίτων του 
∆.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. ″Περιβάλλον και Ανάπτυξη″, οι οποίοι συµβάλλουν πλέον ουσιαστικά και 
στο διδακτικό και ερευνητικό έργο του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π.. Ευχαριστίες ανήκουν ακόµη και 
στους σταθερούς συνεργάτες µας συναδέλφους Καθηγητές Ερ. Καψωµένο, Π. Νούτσο και Βάσω 
Ρόκου του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, τον εικαστικό Τάκη Στεφάνου, αλλά και σε όλους τους 
εισηγητές των Συνεδρίων µας και σε σας, που µε τη ζωντανή συµµετοχή σας στις εργασίες του 6ου 
Συνεδρίου µας θα συµβάλετε ουσιαστικά στην επιτυχία του. 
Σας ευχαριστώ. 
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