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Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 

 
Προσέγγιση στην έννοια του Χάους 

 
Βρισκόµαστε σε µιαν εποχή που επικρατεί πολύµορφη και 
πολύπλοκη σύγχυση ως προς τη θέση την οποία κατέχει ο σύγχρονος 
Ανθρωπος µέσα σ’ ένα χαώδες πλέγµα συνθηκών γεµάτο 
αλληλοσυγκρουόµενες και αλληλοεπικουρούµενες αναγκαιότητες.  
Οι αναγκαιότητες επιβάλλουν αντιµετώπιση, επιβάλλουν 
συµπεριφορές, αλλά και δηµιουργούν αρµοδιότητες. 
Η χαώδης εικόνα της σύγχρονης πραγµατικότητας οδηγεί συχνά 
στην κατάταξή της σε ένα αποτελµατικό χαρακτηρισµό µε τον όρο 
«χάος». 
Η αλήθεια είναι ότι, σε µια σχετική αναλογία, η οποία συναρτάται µε 
τους ρυθµούς και τα στάδια εξέλιξης, το χάος αυτό έχει µια 
διαχρονική συνέχεια. Χάος ήταν και για τον πρωτόγονο άνθρωπο το 
σύνολο των συνθηκών που τον περιέβαλλαν µέσα από το οποίο 
έπρεπε να ξεχωρίζει,  µε το ένστικτο και τη νόηση, φιλικά κι εχθρικά 
όντα, ωφέλιµα κι επικίνδυνα στοιχεία και να επιλέγει µέτρα για κάθε 
περίπτωση επιβίωσης και προστασίας. Χάος χαρακτηρίζει εποχές 
στη διάρκεια της ιστορίας κατά τις οποίες οι σχέσεις ανάµεσα σε 
λαούς έπαιρναν αυθαίρετες τροπές και δηµιουργούσαν ανισόρροπες 
καταστάσεις. Μια από τις ιδιαιτερότητες της εποχής µας συνδέεται 
µε την κλίµακα στην οποία ασκούνται οι δράσεις και η οποία 
ξεπερνά τα φυσικά όρια του πλανήτη διευρύνοντας έτσι το µέγεθος 
του περιβάλλοντος χάους. 
Όµως, στη διάρκεια µερικών από τις τελευταίες χιλιετίες ο 
Ανθρωπος κατόρθωνε να σχεδιάζει µεθόδους, πάσης κλίµακας, µέσα 
από τις οποίες δηµιουργούσε αντικείµενα, προϊόντα και γνώση, ν’ 
αντιµετωπίζει καταστάσεις και να χειρίζεται αναγκαιότητες. 
Ετσι κατόρθωσε σε µικρό σχετικά χρονικό διάστηµα να περάσει από 
τις πρώτες ανακαλύψεις που εξασφάλισαν ζωτικά µέσα επιβίωσης, 
επικοινωνίας και προστασίας σε κατακτήσεις επιστηµονικές και 
τεχνικές οι οποίες θέτουν σε ουσιαστική αµφισβήτηση την 
δυνατότητα ελέγχου των συνεπειών της  εµβέλειάς τους. 
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Παράλληλα µε την προσφορά του Ανθρώπου σε ό,τι θα µπορούσε να 
χαρακτηριστεί κατάκτηση προόδου, εµφανίστηκαν εσωστρεφείς 
θυµικές παρορµήσεις  και ενέργειες που δηµιουργούσαν 
ανισορροπίες και ανωµαλίες στις κάθε κλίµακας ανθρώπινες 
σχέσεις. Η ικανότητα του Ανθρώπου να σκέπτεται και να δηµιουργεί 
υστερεί, συχνά, στην εποικοδοµητική της προσφορά, προς όφελος 
εγωκεντρικών και αντικοινωνικών επιδιώξεων. Ο Ανθρωπος της 
Νόησης έχει ν’ αντιπαλέψει τον Ανθρωπο της ∆ύναµης και της 
Επιβολής. 
Η κοινωνική διάρθρωση δηµιουργεί αρµοδιότητες οι οποίες άλλοτε 
είναι οµαλές και ήπιες στη δράση τους κι άλλοτε προσφέρουν 
ευκαιρίες στην εκτροφή ισχύος και επιβολής. Αυτές δηµιουργούν 
εξελίξεις που έχουν χαρακτήρα διαχρονικό αλλά πολύ συχνά και 
περιστασιακό και µπορούν να καταλήξουν σε ανεπιθύµητες  
εκτροπές και καταστάσεις. 
 Η υπερίσχυση της δύναµης και της επιβολής καταλήγει σε Αρχηγίες 
και Ηγεµονεύσεις. Σ’ αυτή την κλίµακα δράσης επιζητείται η 
αποτελεσµατικότητα στην επίτευξη εγωκεντρικών στόχων  κάτι που 
συνοδεύεται από αυθαιρεσίες, αυστηρή πειθαρχία και υποταγή. 
∆ηµιουργείται µια ηγεµονική απολυταρχία  η οποία, συνήθως 
λειτουργεί µέσα από ένα πλέγµα θυµικών κι εγωκεντρικών 
παρορµήσεων παρακάµπτοντας την προσφορά της νόησης και των 
κωδίκων η οποία θα µπορούσε να ελέγξει σκοπιµότητες και να 
προβλέψει ανώµαλες  συνέπειες και ανισορροπίες. 
 
Καταπιανόµαστε µ’ ένα θέµα το οποίο άπτεται της σφαίρας της 
φιλοσοφίας. ∆εν έχουµε όµως την απαιτούµενη αρµοδιότητα και, γι’ 
αυτό, διαχωριζόµαστε από µια τέτοια πρόθεση. Οσον αφορά την 
αρµοδιότητα, αυτή περιορίζεται στο ενδιαφέρον και, κυρίως, στο 
δικαίωµα του κοινού πολίτη να προσπαθεί να σκύβει πάνω στα 
ζωτικά θέµατα που τον αφορούν. Οσο για την πρόθεση, σ’ αυτή 
κυριαρχεί µια µέριµνα να διαλογιζόµαστε χωρίς την επίδραση ενός 
αφοπλιστικού  συµπλέγµατος αναρµοδιότητας. Στην εποχή µας, έχει 
κατά εµφανέστατο τρόπο, επικρατήσει µια ροπή του ανθρώπου να 
εξαρτά την συµπεριφορά του από τις ονοµαζόµενες 
«επικοινωνιακές» επιρροές. Αυτές οι «επικοινωνιακές επιρροές» 
έχουν πάρει υπερτροφικές διαστάσεις στο βαθµό που έχουν αποβεί 
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αντικείµενο επιστηµονικών µεθοδολογικών  ερευνών και κάθε 
µορφής επενδυτικών εφαρµογών. 
Για ν’ απαλλαγούµε από κάθε σχετική εµπλοκή θ’ αποφύγουµε κάθε 
αναφορά σε ερωτήµατα ή κεκτηµένα του τεράστιου κεφαλαίου της 
ανθρώπινης σκέψης που λέγεται «φιλοσοφία» και της τεράστιας 
προσφοράς της, που είναι η επιστήµη, ακόµη κι όταν  αυτή µας 
προσφέρει θετικά ή αρνητικά επιχειρήµατα. 
 
 

Οι εγγενείς ικανότητες του Ανθρώπου 

 

Οταν συζητάµε µ’ ένα γεωργό, ένα ψαρά ή ένα βιοτέχνη 
εντυπωσιαζόµαστε από τον πλούτο των γνώσεων τους κι ακόµη 
περισσότερο από τη µορφή µιας διαλεκτικής σκέψης η οποία 
καθρεφτίζει µια βαθιά κατανόηση των συνθηκών και διαδικασιών 
που διέπουν το αντικείµενό τους. Κάτι  ανάλογο συµβαίνει και µε 
τον ενηµερωµένο φίλαθλο όταν σχολιάζει ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. 
Όµως αυτή η  αυτοπεποίθηση και η διαύγεια που χαρακτηρίζει τις 
ανεπηρέαστες ικανότητες του Ανθρώπου βρίσκεται σε αδυναµία να 
εκδηλωθεί και να δράσει σε περιπτώσεις που τις έχει ανάγκη για ν’ 
ανταποκριθεί σε αντιµετωπίσεις καίριων κοινωνικοπολιτικών 
καταστάσεων. 
Υπάρχει εδώ µια αδυναµία την οποία οδηγούµαστε ν’ αποδώσουµε 
στην έλλειψη επαρκούς γνώσης του αντικειµένου η οποία θα 
κατέληγε σε µιαν ανεπηρέαστη λήψη απόφασης, σε µια µη 
υποβαλλόµενη συµπεριφορά. ∆εν µπορούµε να µην αναφερθούµε 
στην βιοµηχανία των διαφηµίσεων των οποίων στόχος είναι να 
κατευθύνουν την επιλογή του «καταναλωτή», ακόµη και µέσα από 
τα καπρίτσια των τρυφερών απογόνων. Ούτε, κυρίως, µπορούµε ν’ 
αγνοήσουµε τις «επικοινωνιακές»  επεµβάσεις στη διαµόρφωση µιας 
συµπεριφοράς σε σχέση µε τα καυτά προβλήµατα που αντιµετωπίζει 
ο σύγχρονος πολίτης.  
Ο Ανθρωπος για να µπορεί ν’ αποφασίζει κυρίαρχα κι ελεύθερα 
πρέπει να γνωρίζει καλά το αντικείµενο που αντιµετωπίζει αλλιώς 
γίνεται έρµαιο παρορµήσεων και επιρροών.  Συχνά καταφεύγει σε 
θυµική προσήλωση, σ’ ένα σύµβολο, σε δοξασίες και ικανοποιεί την 
ανάγκη της κοινωνικής του ενσωµάτωσης επιλέγοντας µια παράταξη 
που κι αυτή κάνει ό,τι µπορεί για να τον προσηλυτίσει. 
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Αυτή η απλουστευτική προσέγγιση µας βοηθά να διαβλέπουµε τον 
ρόλο της επιρροής υπαρκτών και δηµιουργούµενων συνθηκών στη 
διαµόρφωση της τοποθέτησης ατόµων και συνόλων  απέναντι στη 
σύγχρονη πραγµατικότητα. 
∆εν είναι µόνο η αδυναµία του Ανθρώπου να φροντίζει για να 
γνωρίσει ό,τι χρειάζεται και ν’ αποκτήσει την ανεπηρέαστη γνώση 
που θα τον κάνει κυρίαρχο  της τοποθέτησης του. Είναι και οι 
προσπάθειες ισχυρότερων παραγόντων ν’ αποκρύπτουν σηµαντικές 
γνώσεις ή να τις διαστρεβλώνουν, να παραπληροφορούν.  
 
Από τότε που ο Ανθρωπος έλυνε τα υπαρξιακά του άγχη µε την  
µυθοπλασία και τη θρησκευτική πίστη προσπαθούσε µέσα από αυτές 
να κωδικοποιήσει την ηθική διάσταση της συλλογικής ζωής. Οµως, 
κι αυτός ο ρόλος του, όντας δικό του δηµιούργηµα, δεν µπόρεσε να 
µην υποστεί επιρροές για ν’ αποφύγει παρακάµψεις και υπερβάσεις 
που επέβαλλαν περιστασιακές ή ανατρεπτικές  φάσεις κάποιου 
συσχετισµού δυνάµεων. 
Μέσα στη χαώδη κατάσταση που ζούµε στις µέρες µας δεν µας 

είναι δύσκολο ν’ αναφερθούµε σε φαινόµενα που αντανακλούν 

καίρια την αναξιοπιστία αυτών που επιζητούν και κατορθώνουν 

να επιβάλουν τους δικούς τους κώδικες, τις δικές τους ερµηνείες 

πάνω σε Αξίες και Αρχές τις οποίες η ανθρώπινη κοινωνία έχει 

ανάγκη να καθιερώσει κατά τρόπο θετικό.  

∆εν µπορεί να µας διαφεύγει η πολύ συχνά αναφερόµενη 
«προστασία συµφερόντων» η οποία ανάγεται σε ιερό καθήκον 
ανεξάρτητα αν θίγεται οποιοδήποτε δικαίωµα άλλου µέλους.  
∆εν µπορεί να µας διαφεύγει η καταχρηστική χρήση της έννοιας της 
Ελευθερίας όταν αυτή µεταφράζεται σε πράξεις ασυδοσίας σε βάρος 
άλλων. Ούτε αυτή όπου η ∆ικαιοσύνη ταυτίζεται µε το «∆ίκαιο του 
Ισχυρότερου». Ούτε αυτή της Ειρήνης που δεν δέχεται την 
παραµικρή παραίτηση από «συµφέροντα».  
 
Για µια Λογική που αντιµάχεται τις διαστρεβλώσεις. 

 

Καθίσταται εµφανής η ανάγκη να οπλίζεται ο Ανθρωπος µε µια 
Λογική Κριτική στο βαθµό που να µπορεί ν’ αποκρούει απατηλές 
χρήσεις όρων ή πληροφοριών. Οι αναφερόµενες  πιο πάνω 
διαστρεβλώσεις δίνουν ένα υπόδειγµα της ευκολίας µε την οποία 
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αυτές χρησιµοποιούνται  αλλά και της εξ ίσου εύκολης ανοχής που 
δείχνει ο πολίτης απέναντι σε µια τέτοια περιφρόνηση της κρίσης 
του. 
Αν πάρουµε για παράδειγµα την Ελευθερία θα µπορούσε, 
τουλάχιστο, να γίνει χρήση του απλοϊκού αξιώµατος κατά το οποίο 
αυτή περιορίζεται σε όρια από τα οποία αρχίζει µια επίπτωση που 
θίγει άλλους. Όµως µε την έννοια της Ελευθερίας, όπως αναφέραµε 
πιο πάνω,  συνδέεται η έννοια της Γνώσης. Όταν ήµαστε 
υποχρεωµένοι να προβούµε σε µιαν ενέργεια χρειαζόµαστε µια 
πλήρη γνώση των συνθηκών που διέπουν το αντικείµενο. Αυτή η 
γνώση θα µας επιτρέψει να ελιχθούµε και να δράσουµε µε τρόπο 
ωφέλιµο για την επίτευξη του σκοπού µας και, µάλιστα, µε κάθε 
απαιτούµενο σεβασµό σε κάθε τι, υλικό, πνευµατικό ή ηθικό µε το 
οποίο άπτεται η συγκεκριµένη ενέργεια. Το ίδιο ισχύει και στην 
περίπτωση κατά την οποία αναλύουµε και κρίνουµε ενέργειες που 
επηρεάζουν εξελίξεις. ∆εν είναι απαραίτητο να είµαστε σε θέση να 
γνωρίζουµε τα πάντα. Ούτε, όµως ενδείκνυται να  παραιτηθούµε από 
την γνώση την οποία κατέχουµε, επειδή δεν είναι πλήρης, ούτε από 
τις γνώσεις που µπορούν να µας προσφέρουν εκείνοι που τη 
διαθέτουν.  
Αυτός είναι ένας απλός τρόπος να περιγράψουµε, µε εύληπτη µορφή 
την προσφορά µιας ∆ιαλεκτικής Λογικής στην κατανόηση 
διεργασιών. Θ’ αναφερθούµε όµως εδώ και σε ένα παράγωγο αυτής 
της σύγχρονης λογικής που αποτελεί το θεµέλιο των µηχανισµών 
σχεδιασµού και προγραµµατισµού . Κι αυτό είναι εκείνο που 
ονοµάζεται «αλγόριθµοι» Και συνίσταται στην καταγραφή των 
δεδοµένων που παραδίδονται στη λογική διεργασία για να τα 
επεξεργαστεί. Είναι φανερό πως και σ’ αυτή την περίπτωση η 
πλήρης γνώση των απαραίτητων στοιχείων είναι αναγκαστική. 
Παράλληλα η παράθεση αυτών των στοιχείων παρέχει τη 
δυνατότητα και προκαλεί τη σύνδεση κάθε βήµατος διεργασίας µε 
ενδεχόµενες επιπτώσεις στην πορεία της εξεταζόµενης διαδικασίας. 
Για ν’ απεικονίσουµε την ωφελιµότητα των κατακτήσεων αυτής της 
Λογικής θα χρησιµοποιήσουµε ένα απλό παράδειγµα: Αν θέλουµε 
να σχεδιάσουµε την παραγωγή ενός προϊόντος θα καταγράψουµε τα 
απαιτούµενα υλικά, τις ποσότητες, τους όρους αποθήκευσης,  τα 
µέσα και τους χρόνους λήψης των υλικών, τις διαδροµές των υλικών 
τού υπό διαµόρφωση αντικειµένου κτλ. Παράλληλα µας παρέχεται 
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κάθε ευχέρεια να ελέγχεται η ασφάλεια της ακεραιότητας του 
εργαζοµένου ή οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Για να 
µη µακρηγορούµε, σε τελική φάση, καταγράφονται: το κόστος, 
η εµπορευµατική αξία, τα οικονοµικά περιθώρια.  Τέλος 
προσεγγίζεται το θέµα της κατανοµής των περιθωρίων αυτών. Κι 
εκεί υπεισέρχονται πολλοί παράγοντες ανάµεσα στους οποίους, σε 
µιαν ευνοµούµενη κοινωνία, προέχουν κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές  µέριµνες. Αν αυτοί οι όροι δεν πληρούνται τότε 
έχουµε να κάνουµε µε µια παραγωγή καθαρά κερδοσκοπική και 
αντικοινωνική.  
Η επιστηµονική επικύρωση µιας συνεπούς και αποτελεσµατικής 
Λογικής δεν σηµαίνει ότι αυτή δεν µπορεί να γίνει κτήµα του απλού 
πολίτη. Οπως γράψαµε πιο πάνω ο γεωργός, ο φίλαθλος σχολιαστής 
ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, ο ψαράς µας δείχνουν ότι ο Ανθρωπος 
στην πραγµατικότητα οπλίζεται µ’ αυτή τη Λογική και ότι έχει την 
ικανότητα να τη χρησιµοποιεί όταν δεν ενδίδει σε επιρροές που τον 
αφοπλίζουν από το απαιτούµενο ενδιαφέρον.  
∆εν υπάρχει λοιπόν αδυναµία στην κατανόηση µιας 
πραγµατικότητας αλλά µάλλον η έλλειψη ενδιαφέροντος από τη µια 
µεριά κι από την άλλη µια ελλιπής και παραπλανητική 
πληροφόρηση.  
 
Η ακατανόητη τύχη της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των 

δικαιωµάτων του Ανθρώπου 

 
Στον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο οι συµµαχικές δυνάµεις,  ΗΠΑ 
και Μεγάλη Βρετανία, βρέθηκαν στην ανάγκη να συστρατεύσουν τις 
εξαρτηµένες από αυτές χώρες σε µια παγκόσµια αντίσταση κατά του 
κινδύνου µιας επικράτησης της εκφυλιστικής κι εγκληµατικής 
επέλασης του Ναζισµού. Για να το πετύχουν αυτό γέµισαν τον 
κόσµο µε επαγγελίες ενός ελπιδοφόρου µέλλοντος. ∆ύο µήνες µετά 
την εισβολή των Ναζί στη Σοβιετική Ενωση Ρούζβελτ και Τσώρτσιλ 
συναντήθηκαν στον Ατλαντικό κι από εκεί διακήρυξαν τον 
Οµώνυµο Χάρτη ο οποίος υπόσχονταν Ειρήνη και απαλλαγή του 

Ανθρώπου από τον «Φόβο και την Πείνα». Αυτό αποτέλεσε 
απαρχή κατακτήσεων, δυστυχώς εφήµερων, πάνω στα ∆ικαιώµατα 
του Ανθρώπου, οι οποίες θα µπορούσαν να εξασφαλίσουν 
περισσότερη µέριµνα κι ενδιαφέρον για τον Ανθρωπο. Όµως παρά 
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την περιφρόνηση των επαγγελιών και τη διαστρέβλωση τους δεν 
παύουν ν’ αποτελούν µια µεγάλη  κατάκτηση που καταγράφεται 
στην Οικουµενική ∆ιακήρυξή των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, και 
επέχει θέση ιδεολογικής έκφρασης του Χάρτη των Ενωµένων Εθνών 
Αντί λοιπόν η κατάκτηση αυτή να γίνει κτήµα και ιδεολογικό όπλο 
του Ανθρώπου για µια ισόρροπη πορεία της Ανθρωπότητας, 
καταχωνιάστηκε στα «άγνωστα». Κανείς δεν µπορεί ν’ απαλλαγεί 
από µια τεράστια ευθύνη γι αυτή την εγκληµατική ανωµαλία. Οι µεν 
κρατούντες δεν ήθελαν να γνωρίσει ο Ανθρωπος τα ∆ικαιώµατά του, 
οι δε ηγεσίες τών µη κρατούντων δεν είχαν καν την πρόνοια να 
χρησιµοποιήσουν το ιδεολογικό όπλο που τους προσφερόταν για να 
µην πούµε ότι υπέκυψαν σε παρόµοιες προθέσεις γιατί κι αυτές δεν 
είχαν συνεπείς σχέσεις µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα.  
Αυτή η ακατανόητη αδράνεια των ηγεσιών των «προοδευτικών» 
δυνάµεων διοχετεύτηκε σε επαναστατικά οράµατα απαξιώντας τη 
συνδροµή  κάθε οικουµενικής ειρηνικής πολιτικής δράσης.  Ετσι 
πέρασε περισσότερο από µισός αιώνας χωρίς καν να διανοηθούν να 
συγκροτήσουν µια πολιτική απάντηση στα τόσα προπύργια που 
συγκρότησαν και χρησιµοποιούν οι κρατούντες. Από τότε η 
οικουµένη υφίσταται την κυριαρχία αυτών των προπυργίων από τον 
σφετερισµό του ΟΗΕ  έως το ΝΑΤΟ, το Νταβός, το ∆ΝΤ , την 
Παγκόσµια Τράπεζα, τους 7/8 Μεγάλους κτλ. 
Αλίµονο αν τα όσα γράψαµε πιο πάνω να µη φροντίσουµε να τα 
χρησιµοποιήσουµε για να κατανοήσουµε πώς ανταποκρίνονται στην 
πράξη. 

Όσα αναφέραµε καταδείχνουν ότι: 
-η έλλειψη γνώσης αποτελεί µεγάλο µειονέκτηµα στον   
καθορισµό της συµπεριφοράς του Ανθρώπου 
-η απόκρυψη γνώσης αποτελεί µια εχθρική πρόθεση απέναντι 
στα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου 
-η επιδίωξη απόκτησης γνώσης  και η κριτική πρόσληψή της 
αποτελούν αναπαλλοτρίωτα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου.  

Ακόµη περισσότερο, µας οδηγούν σ’ ένα πολύ σκληρό ερώτηµα:  
Αν(;) αυτή η Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του 

Ανθρώπου γινόταν κτήµα του οικουµενικού πολίτη θα 

καταντούσε, αυτός ο πολίτης, έρµαιο της παθητικότητάς του, της 
µη συνειδητής προσφυγής του σε κάθε είδους παρατάξεις από τις 

πολιτικές έως τις θρησκευτικές; Θα(;) παρέµενε αδιάφορος 
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απέναντι στα ίδια τα δικαιώµατα του ύστερα από τις τεράστιες 

τραγωδίες που έζησε κατά τον θερµό παγκόσµιο πόλεµο; 

 

Αν (;) ο  Ανθρωπος φρόντιζε να µάθει, ή αν του µάθαιναν, όσα έµαθε 

από την υποχρεωτική διδασκαλεία, οποιασδήποτε θρησκείας, θα 

έµενε αδιάφορος για τα ∆ικαιώµατά του και για το Μέλλον του; 

Αυτά τα καταπατούν αυτοί που διαχειρίζονται την Οικουµένη µαζί 

µε τους εγκλωβισµένους εθνικούς ηγέτες από τους οποίους άλλοι 

συνεργάζονται πρόθυµα ή άβουλα κι άλλοι ελίσσονται για ν’ 

αντιµετωπίσουν, στο µέτρο του δυνατού, αναπότρεπτους 

εξαναγκασµούς. Οι δεύτεροι είναι οι µόνοι που συµµετέχουν στον 

Οικουµενικό Πολιτικό Συσχετισµό ∆υνάµεων ασκώντας µια δράση 

µε την Αξιοπρέπεια που µπορούν να τους  προσδώσουν η θέλησή 

τους, το εφικτό και οι ικανότητές τους. Εµείς δηλώνουµε 

απερίφραστα ότι δεν βρίσκουµε καµία  άλλη πολιτική παρουσία στο 

κουβάρι του Οικουµενικού Πολιτικού Συσχετισµού ∆υνάµεων και 

ότι µας θλίβει η απουσία ζωτικών, κατά τα άλλα, δυνάµεων γιατί 

είναι άγονη. Γιατί ξεφεύγουν από τον κύριο στόχο που πρέπει κάποτε 

να κατανοήσουµε ότι οι συµφορές που µας περισφίγγουν προέρχονται 
από τους ηγεµόνες του Πλανήτη. Αυτοί είναι οι  πραγµατικοί 

διαχειριστές των δράσεων που καθορίζουν τις τύχες µας κι αυτούς 

πρέπει πρώτ’ απ’ όλα ν΄’ αντιµετωπίζουµε µε εφικτά ειρηνικά όπλα. 
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Ο ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΝΑ ΚΡΙΝΕΙ 
 
 

∆ικαίωµα και αρµοδιότητα του Ανθρώπου να κρίνει 

 
Ανάµεσα στα σύµφυτα δικαιώµατα του Ανθρώπου είναι κι αυτό της 
περιπλάνησης. Να περιπλανιέται για διάφορους λόγους και σε 
διάφορους χώρους, να ενεργοποιεί το σώµα του, τα µάτια του, τ’ 
αυτιά του, την ψυχή και τη σκέψη του. Συµβαίνει όµως να 
παραπλανιέται από διάφορα σηµάδια που τυχαία ή απρόσµενα 
βρέθηκαν στο δρόµο του. Η ικανότητα του ν’ αντιληφθεί και να 
παρακάµπτει αυτά τα σηµάδια, όσο και να ποικίλλει σε βαθµό 
αποτελεσµατικότητας, παραµένει απαραίτητη συνθήκη για ν’ 
αποφύγει την παραπλάνηση του. 
 

Στο χώρο της γνώσης, και ειδικότερα της γνώσης εκείνης που 
τεκµηριώνει τη σκέψη µας, η ανάγκη κριτικής προσέγγισης των 
στοιχείων που προσφέρονται για να κριθεί η αξιοπιστία τους, 
γίνεται όλο και πιο επιτακτική.  
Η κριτική πρόσληψη των δεδοµένων δεν πρέπει να σταµατά 
µπροστά σε εµπόδια όπως αυτά που συνήθως προβάλλει κάποιο 
αίσθηµα αναρµοδιότητας. Υπάρχει πάντα κάποιος βαθµός 
αρµοδιότητας που µπορεί να επικαλεστεί ο κάθε πολίτης για ν’ 
ασκήσει το δικαίωµα ν’ αποδεχθεί ή ν’ απορρίψει ή να 
παραθέσει επιφυλάξεις  για µια πληροφορία που του 
προσφέρεται. 

 
Στις µέρες µας ο Ανθρωπος, µπροστά στ’ άλµατα της Επιστήµης   
αλλά και στην καλλιέργεια επίπλαστης αξιοπιστίας από πρόσωπα 
και όργανα, δηµόσια ή ιδιωτικά, κινδυνεύει να φορτώσει τη σκέψη 
του µε λανθασµένα δεδοµένα παρασυρόµενος από µιαν υπερβολική 
εµπιστοσύνη στην πηγή πληροφόρησης. Εδώ θα δώσουµε ένα απλό 
παράδειγµα:  
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Η εφηµερίδα  “Le Monde” της 30ής1 Μαρτίου 2001 δηµοσίευσε ένα 
γράφηµα µε τίτλο  «οι 20 πρώτες ρυπαίνουσες χώρες του πλανήτη», 
για την  έκλυση διοξειδίου  του άνθρακος, µε πηγή τη ∆ιεθνή 
Αντιπροσωπεία Ενέργειας, όργανο του ΟΗΕ, σύµφωνα µε το οποίο 
πρώτη στη σειρά έρχεται το Qatar, ακολουθούν άλλα Εµιράτα. Στην 
έκτη θέση βρίσκονται οι ΗΠΑ , στην έβδοµη το Λουξεµβούργο, στη 
δέκατη όγδοη η Γερµανία και στη δέκατη ένατη η Ιρλανδία. Πριν 
επεκταθούµε περισσότερο, χρειάζεται να σηµειώσουµε ότι  στον 
υπότιτλο και µε πολύ µικρότερα γράµµατα διευκρινίζεται ότι οι τιµές 
της µόλυνσης καθορίζονται …. κατά κεφαλήν….  Όµως τι µπορεί να 
θεµελιώσει µια τέτοια παραδοχή;; Η σχέση πληθυσµός / ρύπανση 
δεν µπορεί να προβάλλεται  για εντυπωσιασµό αφού ανεξάρτητα από 
πληθυσµό και έκταση της ρυπαίνουσας χώρας  θίγεται ολόκληρη η 
ατµόσφαιρα του πλανήτη. 
 ∆εν µπορούµε ν’ αρνηθούµε τη σκοπιµότητα για τον προσδιορισµό 
µιας κατά κεφαλήν ρύπανσης της ατµόσφαιρας. ∆εν  µας είναι όµως 
δυνατό να δεχτούµε µια παραπλανητική εικόνα που µας δίνει µια 
κατάταξη των χωρών σύµφωνα µε την κατά κεφαλή ρύπανση. 
Βασιζόµενοι πάνω στις κατά κεφαλήν τιµές του γραφήµατος και τον 
πληθυσµό της κάθε χώρας καταλήγουµε στον παρακάτω πίνακα: 
 
Χώρα 
 

Πληθυσµός, 
Εκατοµ. 

Σειρά Ρύπανση/κεφ. 
Τόνοι 

CO2/έτος 

Ρύπανση 
Εκ.τόνοι 
CO2/έτος 

Κατάρ 0.550 1 44,08 24,20 
ΗΠΑ 266.000 6 20,50 5320,00 
Λουξεµβούργο 0.400 7 20,42 8,20 
Γερµανία 81.800 18 10,77 881,00 
Ιρλανδία 3.600 19 10,27 37,00 
Ρωσία 146.700 20 9,89 1452,30 

 
Κάνοντας χρήση του ίδιου πίνακα και προσθέτοντας σ’ αυτόν τους 
πληθυσµούς  για τις αντίστοιχες τιµές ρύπανσης ανά χώρα έχουµε: 
 
 
 

                                                 
1Ενδέχεται να είναι  η προηγούµενη ή επόµενη µέρα  
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Χώρα Πληθυσµός, εκοτ. Ρύπανση, τόνοι/έτος 

Ρωσία 147 1452 

Καναδάς 30 468 

Γερµανία 82 881 

Βέλγιο 10 123 

Σύνολο 269 2924 

ΗΠΑ 266 5320 

 
Τέσσαρες  βιοµηχανικές χώρες που έχουν συνολικό πληθυσµό ίσο µ’ 
αυτόν των ΗΠΑ  εκλύουν το 55% της αντίστοιχης ποσότητας που 

εκλύουν οι ΗΠΑ. 
∆ικαιωµατικά και χρησιµοποιώντας τα ίδια στοιχεία που µας 
προσφέρονται αποκαλύπτουµε µιαν άλλη εικόνα της ανά χώρα 
ρύπανσης της ατµόσφαιρας, µιας ρύπανσης που σύµφωνα µε τους 
φυσικούς νόµους σκορπίζεται σ’ όλη την ατµόσφαιρα.  

  
Επισηµάνσεις και απορίες 

 
Ανεξάρτητα από σκοπιµότητα ή πρόθεση, από όποια πηγή κι αν 
προέρχεται, µια πληροφορία, ιδιαίτερα µια πληροφορία που µπορεί 
ν’ αποθηκευθεί στην τεκµηρίωση µας, ακόµη κι αν αυτή η 
τεκµηρίωση περιορίζεται στη µνήµη µας, επιδέχεται µια κριτική 
πρόσληψη. ∆ικαίωµά µας είναι να την επεξεργαστούµε για να 
µπορέσουµε να την κρίνουµε ή να την εµπλουτίσουµε µε άλλα 
στοιχεία και, ενδεχοµένως,  να καταλήξουµε σε άλλα 
συµπεράσµατα.  
  
Στη συγκεκριµένη περίπτωση γεννιούνται ορισµένες απορίες: 
Η µεγαλύτερη κατά κεφαλή κατανάλωση ενέργειας στα Εµιράτα, 
π.χ., που µπορεί να οφείλεται; ∆εν θα προβούµε σε καµιά χρονοβόρα 
έρευνα πάνω σ’ αυτό το ερώτηµα, θα επισηµάνουµε όµως τα 
στοιχειωδώς γνωστά  στοιχεία που δίνουν µιαν ικανή αιτιολογία: 

 

• Ο πληθυσµός αυτών των χωρών δεν ξεπερνά, για κάθε µια, 
µερικές εκατοντάδες χιλιάδων  κατοίκων. Μερικές  λειτουργίες, που 
χρειάζονται ενέργεια, ανεξάρτητα από τον πληθυσµό της χώρας, 
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είναι απαραίτητες (πολιτικές και διοικητικές υπηρεσίες, αεροδρόµια, 
λιµάνια, συγκοινωνιακός κι επικοινωνιακός εξοπλισµός, κ.α.) 

• Αυτές οι χώρες έχουν µια βιοµηχανική δραστηριότητα που 
συνδέεται µε την κύρια παραγωγή τους που είναι το πετρέλαιο το 
οποίο δεν αναβλύζει, αλλά αντλείται από τα βάθη της Γης κι  
εξυπηρετεί τις περισσότερες χώρες της Γης. 

• Η τιµή του πετρελαίου, σ’ αυτές τις χώρες, είναι µηδαµινή 
και η στοιχειώδης οικονοµία στην κατανάλωση ενέργειας είναι 
άγνωστη.  
Ενέργεια επίσης απαιτεί η παραγωγή πόσιµου νερού µε την 
αφαλάτωση του θαλάσσιου. 

 
Μια άλλη απορία σχετίζεται µε τους λόγους που προκαλούν την 
προβολή της κατά κεφαλήν µέτρησης και ταξινόµησης της ρύπανσης 
της ατµόσφαιρας. Εδώ βρισκόµαστε σε δύσκολη θέση. Ενώ στην 
προηγούµενη περίπτωση η αντιµετώπιση του θέµατος βασίζεται σε 
αντικειµενικά δεδοµένα στην προκειµένη δεν µπορεί ν’ αποφύγει 
την πρόσκρουση σε υποκειµενικά ελατήρια αφού η «πρόθεση» είναι 
κατ’ εξοχήν υποκειµενική. Κι η υποκειµενικότητα ξεκινά από την 
πηγή και φτάνει σ’ όσους συνειδητά ή παθητικά ή παρορµητικά την 
αποδέχονται ή απλώς αδιαφορούν. Για να επεξεργαστούµε, το τόσο 
σοβαρό  θέµα, εµπεριστατωµένα  χρειάζεται και χρόνος και πλατειά 
συνεργασία µε ειδικούς διαφόρων αρµοδιοτήτων. Αυτή την 
πολυτέλεια δεν την έχουµε. Αν την είχαµε θα εξετάζαµε σε βάθος 
και πλάτος τα αντικειµενικά στοιχεία που θα δικαίωναν ή θ’ 
αποκάλυπταν  τις προθέσεις. Αυτό µας οδηγεί στην καταγραφή 
ορισµένων αποριών που θ΄ αποτελούσαν και τον οδηγό της 
εµπεριστατωµένης έρευνας: 
 

-Η ρύπανση της ατµόσφαιρας προέρχεται από ορισµένες εστίες 
που µε την καύση παράγουν διοξείδιο του άνθρακος. Για να 
καθοριστεί η προέλευση και το µέγεθος της ρύπανσης αρκεί να 
προσδιοριστεί η γεωγραφική θέση της εστίας και να υπολογιστεί 
η ποσότητα τής λόγω καύσης έκλυσης διοξειδίου του άνθρακος 
στο χρόνο. Στατιστικοί πίνακες δίδουν αυτά τα βασικά στοιχεία 
για κάθε χώρα. Όπως αναφέραµε πιο πάνω ο πληθυσµός και η 
έκταση που αναλογούν στις εστίες δεν αποτελούν παράγοντες 
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που επηρεάζουν την έκταση και το µέγεθος της ρύπανσης της 
ατµόσφαιρας. Μήπως υπάρχει κάποια σκοπιµότητα για να 
παρεµβληθεί η παράµετρος πληθυσµός στο βαθµό που να 
κατατάσσονται οι ρυπαίνουσες χώρες µε βάση την κατά 
κεφαλήν ρύπανση;  
-Αν υποθέσουµε ότι για την αποφυγή σπατάλης στην 
κατανάλωση ενέργειας, για την απόδοση ευθύνης, 
καταλογίζεται η κατά κεφαλήν έκλυση διοξειδίου του άνθρακος 
δικαιούµαστε να διερωτηθούµε κατά πόσο η απλή αυτή 
προσέγγιση καλύπτει τις πραγµατικές καταστάσεις. Αν η 
χαµηλή τιµή των καυσίµων στα Εµιράτα συντελεί στη 
µεγαλύτερη κατανάλωση έχουµε από την άλλη µεριά  την 
εµµονή των αναπτυγµένων χωρών να χρησιµοποιούν στις πόλεις 
αυτοκίνητα µεγάλου κυβισµού για τη µεταφορά ενός ή δύο 
ατόµων µε αποτέλεσµα την υπερβολική κατανάλωση ενέργειας 
κατά κεφαλήν αλλά και τη συµφόρηση της κυκλοφορίας που 
υποβαθµίζει την ποιότητα ζωής κι επαυξάνει τη ρύπανση. Να 
επισηµάνουµε επίσης ποιες άλλες περιπτώσεις σπατάλης 
υπάρχουν. 
-Κατά πόσο µπορεί να δικαιολογηθεί η αρνητική στάση των 
ΗΠΑ απέναντι  στις υποχρεώσεις που ορίστηκαν στη διάσκεψη 
του Κιότο, οι οποίες καθόριζαν τη λήψη µέτρων για τον 
σταδιακό έλεγχο της ρύπανσης της ατµόσφαιρας; 
-Μήπως η προβολή της κατά κεφαλήν ρύπανσης του διοξειδίου 
του άνθρακος σχετίζεται µε παρόµοιες συµπεριφορές; 
-Μήπως και σε πιο βαθµό η σ υµπεριφορά των ΗΠΑ 
παρασύρει ή αναγκάζει, λόγω ανταγωνιστικότητας, τις άλλες 
βιοµηχανικές χώρες να χαλαρώσουν τα µέτρα που εφαρµόζουν, 
σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Κιότο, για τον περιορισµό της 
ρύπανσης; 
-Ποιές αντικειµενικές συνθήκες και ποιες ηθικές αρχές µπορούν 
να δικαιολογήσουν την εξαγορά δικαιώµατος καύσης από χώρες 
που το έχουν ανάγκη για την ανάπτυξή τους αλλά δέχονται να 
το πουλήσουν για ν’ αντιµετωπίσουν τα οικονοµικά 
προβλήµατά τους; Μήπως αυτό θα συντείνει στη διαιώνιση  κι 
επιδείνωση της απόκλισης ανάµεσα σε αναπτυγµένες και τις 
«αναπτυσσόµενες» που µε τέτοιες συµπεριφορές απέναντί τους 
δεν θα µπορέσουν ν’ απαλλαγούν από την υπανάπτυξη;  
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Μήπως τέλος, οδεύουµε σε µια διάκριση ανάµεσα στις χώρες 
που θ’ αποτελούσε συνέχεια των διαφόρων διακρίσεων που 
ξεκινούν από τη ρασιστική; 

 
Ακρίβεια ζωής και πληθωρισµός 

 

Μία από τις παραπλανήσεις που αποδίδονται αφελώς και ανακριβώς 
σε σύγχυση, εσκεµµένη ή λανθάνουσα, είναι αυτή που συνδέει δύο, 
στην ουσία διαφορετικές έννοιες: την ακρίβεια της ζωής µε τον 
επίσηµο εθνικό πληθωρισµό.  
 
Η ακρίβεια  ζωής βασίζεται  πάνω στο κόστος της καθηµερινής 
ζωής, σ’ αυτό που κοστίζει ενδεικτικά σε κάθε πολίτη η διαβίωσή 
του, πάνω στο πανέρι της νοικοκυράς, όπως συνηθίζεται να λέγεται. 
Αυτός ο όρος αφορά περισσότερο τα λαϊκά και µεσαία στρώµατα. Η 
αύξηση της ακρίβειας της ζωής επιβαρύνει  τον πολίτη αντιστρόφως 
ανάλογα µε τα έσοδά του. 
Ο πληθωρισµός είναι ένας όρος που βασίζεται στο συνολικό εθνικό 
εισόδηµα. Οσο ο πληθωρισµός µειώνεται  δεν σηµαίνει ότι θα 
µειωθεί στον ίδιο βαθµό και η ακρίβεια της ζωής. Υπάρχει βέβαια 
µια επίπτωση αλλά αυτή δεν παρέχει ελαφρύνσεις της ίδιας 
κλίµακας. 
 

 Κάνουµε εδώ µιαν επισήµανση µε το σκοπό να µη διερωτόµαστε 
γατί βρίσκουµε στην αγορά τιµές που δεν συµπορεύονται µε τους 
δείκτες του επίσηµου πληθωρισµού. 
Πάντως µια στοιχειώδης διαφάνεια θα επέβαλλε  τη χρήση ειδικού 
δείκτη για την ακρίβεια ζωής.. 
Η γνώµη µας είναι ότι αυτή η λανθάνουσα διάκριση ενέχει µια 

κοινωνική επίπτωση διάσπασης γιατί υποβαθµίζει το βιοτικό 

επίπεδο των κοινωνικών στρωµάτων µικρού και µεσαίου 

εισοδήµατος και αποτελεί αδικία, ανισορροπία,  λογική και 

ηθική ανεπάρκεια και εστία ανώµαλων εξελίξεων. 
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ΠΩΣ ΜΕΤΡΟΥΝΤΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΥΝΑΜΗ Η 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙ Η ΦΤΩΧΕΙΑ 
 
 
Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα καταπιαστούµε µ’ .ένα θέµα που από τη µια 
µεριά αφορά τον κάθε πολίτη της Γης αλλά από την άλλη προκαλεί 
σηµαντικές απορίες ως προς την πιστότητα µε την οποία απεικονίζεται 
η πραγµατική κατάσταση. Πρόκειται για τους δείκτες που έχουν 
καθοριστεί για να µετριέται και να συγκρίνεται η οικονοµική ισχύ  κι η 
ανάπτυξη των χωρών που αντιπροσωπεύουν τους λαούς της Γης. Αυτοί 
οι δείκτες βασίζονται σε αντικειµενικά δεδοµένα   τα  οποία  υφίστανται 
επεξεργασίες που χρειάζονται κάποια κριτική πρόσληψη.  
Το πρώτο γενικό ερώτηµα που ξεπηδά, φυσικά, είναι: «µπορεί ο κοινός 
πολίτης, που δεν θεωρείται «αρµόδιος», ν’ ασχοληθεί µε θέµατα για τα 
οποία εργάστηκαν ειδήµονες και  πάρθηκαν αποφάσεις από  διεθνή 
όργανα τα οποία περιβάλλονται µε το κύρος του ΟΗΕ; Σ’ αυτό θα 
δώσουµε µιαν απάντηση µε δύο σκέλη: 
Στο πρώτο σκέλος θα επαναλάβουµε την ανάγκη αναγνώρισης κάποιου 
βαθµού αρµοδιότητας στον  πολίτη να µετέχει στα κοινά και να µπορεί 
να κρίνει. Αυτό αποτελεί µια από τις θεµελιώδεις αρχές της 
∆ηµοκρατίας. Κι επεκτείνοντας την απάντηση, θεωρούµε απαραίτητο 
να γίνεται σεβαστό το δικαίωµα του πολίτη να κρίνει ακόµη κι αν αυτό 
απαιτεί κατανοητή παρουσίαση του θέµατος από µέρους του οργάνου 
που καθορίζει µια οποιαδήποτε απόφαση.   
Στο δεύτερο σκέλος θα εµµείνουµε στην ανάγκη να παραθέσουµε 
ορισµένα ερωτήµατα που σχετίζονται µε τον βαθµό απεικόνισης  της 
αντικειµενικής πραγµατικότητας από τους επικρατήσαντες δείκτες. Και 
πριν απ’ αυτό θα παρουσιάσουµε τα βασικά χαρακτηριστικά των 
κυριότερων δεικτών όπως αυτά παρέχονται στη δηµοσιότητα. 
 
∆είκτες του ΑΕΠ/κεφ. 

 
Αρχικά χρησιµοποιήθηκε η κλασική µέθοδος υπολογισµού του 
ΑΕΠ/κεφ. σε εγχώριες τιµές τροποποιηµένες σε USA$, η ονοµαζόµενη 
«µέθοδος της τρέχουσας συναλλαγµατικής ισοδυναµίας» ή 
«Μέθοδος της Παγκόσµιας Τράπεζας». Αυτή η µέθοδος 
εφαρµόστηκε µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 90. Προοδευτικά 
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αντικαταστάθηκε από την  «µέθοδο της ίσης  αγοραστικής δύναµης» 

ή «µέθοδο του ΟΗΕ»  κατά την οποία το ΑΕΠ/κεφ. υπολογίζεται  
πάνω σε µιαν εικονική συναλλαγµατική ισοτιµία που οδηγεί  σε µια 
κοινή αξία ενός ορισµένου συνόλου προϊόντων. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσµα να αυξάνεται το ΑΕΠ/κεφ., που υπολογίζεται µε την 
µέθοδο της τρέχουσας συναλλαγµατικής ισοτιµίας, για τις φτωχότερες 
χώρες. Οι λόγοι που προβλήθηκαν για τη θέσπιση αυτού του µέτρου 
ήταν οι µεγάλες διαφορές των τιµών των προϊόντων από χώρα σε χώρα 
οφειλόµενες κυρίως στη διαφορετική συναλλαγµατική ισοτιµία του 
εγχώριου νοµίσµατος µε το δολάριο και στη µη καταχώρηση του 
κόστους εργασιών, όπως αυτών που παρέχουν τα µέλη µιας 
οικογενειακής παραγωγής. 
Αναφέρεται, για παράδειγµα, η περίπτωση της Κίνας όπου η εκτίµηση 
του ΑΕΠ µε βάση την ίση αγοραστική δύναµη αναδεικνύει «την 
εσωτερική αγοραστική δύναµη της, που είναι τριπλάσια της διεθνούς 
αγοραστικής δύναµης αυτής της χώρας»….2Εδώ θα προβάλουµε ένα 
βασικό ερώτηµα. Είναι η εικόνα της οικονοµικής ισχύος µιας χώρας 
ορθότερη στη δεύτερη περίπτωση; Αν δεν κάνουµε λάθος η Αγορά έχει 
δύο βασικούς άξονες: την προσφορά και τη ζήτηση. Η ζήτηση  
παρουσιάζει µε τη σειρά της δύο βασικές συνθήκες: την πρόθεση 
απόκτησης του προσφεροµένου προϊόντος και την αντικειµενική 
δυνατότητα απόκτησής του, δηλ. την αγοραστική δύναµη.  Ποιος είναι 
ο λόγος για τον οποίο ο παράγοντας «αγοραστική δύναµη» µιας χώρας 
εξαφανίζεται από τη µέτρηση του ΑΕΠ υιοθετώντας  αποκλειστικά την 
έννοια της ίσης αγοραστικής δύναµης; 
 
Αν η µέθοδος της τρέχουσας συναλλαγµατικής ισοδυναµίας δεν 
αποδίδει το παραγωγικό δυναµικό µιας χώρας,  που ικανοποιεί, 
κυρίως, την εγχώρια κατανάλωση, αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν θα 
µπορούσαν να υπάρχουν δύο δείκτες που θα χρησιµοποιούνταν κατά 
περίπτωση. Η κατάργηση όµως της µιας αποκλείει τη δυνατότητα να 
εκτιµηθεί η σηµαντική ικανότητα για µια χώρα  ν’ αγοράζει  από το 
εξωτερικό, σε µια εποχή «παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας». Κι 
αυτό ισχύει κυρίως για τις φτωχές χώρες γιατί οι ισχυρότερες 
οικονοµικά χώρες έχουν εµπεδώσει σ’ ένα βαθµό την 

                                                 
2 Dictionnaire  des Questions Economiqus et Sociales, Les ιditions de l’Atelier, Paris 
1997 
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ανταγωνιστικότητά τους και έχουν εξασφαλίσει µια δραστηριότητα 
της οικονοµίας τους που δεν επηρεάζεται σηµαντικά από 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες. 

 

HDI 3, ∆είκτης Ανάπτυξης του Ανθρώπου 

 

Από το 1990  άρχισε να προβάλλεται το HDI  και ν’ αντικαθιστά 
προοδευτικά τους άλλους δύο δείκτες για τη µέτρηση της Ανάπτυξης 
των χωρών, στο βαθµό που στα τέλη της δεκαετίας του 90 να µη 
βρίσκουµε δεδοµένα που να βασίζονται στην αρχική µέθοδο της 
τρέχουσας συναλλαγµατικής ισοδυναµίας. Αυτό δυσκολεύει και τη 
σύγκριση των δεδοµένων µε περασµένα χρόνια όπου δεν είχαµε 
πρόχειρα παρά µόνο τον αρχικό δείκτη ΑΕΠ/κεφ.   Οσο για τη 
µέθοδο  της ίσης αγοραστικής δύναµης αυτή υπεισέρχεται, έντονα 
µεταλλαγµένη µάλιστα,  µόνο κατά το 1/3 στον δείκτη HDI. Ετσι 
συγχέεται ουσιαστικά η σηµασία της οικονοµικής ισχύος στην 
ανάπτυξη χωρών και λαών και προβάλλεται  µια πολύπλοκη  
µέτρηση της Ανάπτυξης του Ανθρώπου ανά χώρα στην οποία η 
οικονοµική ισχύ δεν έχει ούτε καν τριτεύοντα ρόλο. Ας την 
περιγράψουµε: 
Βασίζεται στο προσδόκιµο ζωή     κατά το 1/3 
     Στη µόρφωση                  «      1/3 
Στο επεξεργασµένο ΑΕΠ/κεφ. (µε ίση αγορ. ∆υν.)  «      1/3 
Η µόρφωση ειδικά, αποτελείται από δύο όρους: 
Από την ικανότητα ανάγνωσης , που λογαριάζει  κατά 2/3 
και τη γενική παιδεία  1ου, 2ου και 3ου βαθµού        «   1/3 
Το κάθε δεδοµένο υφίσταται επεξεργασία βασισµένη σε ελάχιστη 
και µέγιστη τιµή, οι οποίες καθορίζονται ως εξής: 
Για το προσδόκιµο ζωής    25 και   85   αντίστοιχα 
Για την ικανότητα ανάγνωσης    0    « 100 « 

Για τη γενική µόρφωση     0     «    100      « 
Για το ΑΕΠ/κεφ. (µε ίση αγορ. δύναµ)    100    « 40.000     « 
 Επεξεργασία για  κάθε δείκτη:         (δεδοµένη – ελάχιστη) τιµή   

                                                 
3 Human Development Index = ∆είκτης Ανάπτυξης του Ανθρώπου 
Βλέπε Human Development Report, 1998, N.York, Oxford University Press for 
Un.Nat.Dev.Program.  
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                (µέγιστη – ελάχιστη ) τιµή 
δεικτών που να κυµαίνονται µεταξύ 0 και 1 
Παράδειγµα: για προσδόκιµο ζωής 65 ετών: 
Επεξεργασµένος δείκτης:  (65-25) / (85-25) = 0,667 
Για την ικανότητα ανάγνωσης και τη γενική µόρφωση  οι δείκτες 
ανάγονται σε εκατοστιαίες µονάδες αφού η ελάχιστη τιµή είναι 0 και 
ο παρονοµαστής σ’ όλες τις περιπτώσεις 100.  Ετσι για δεδοµένο 
96,7 για την ικανότητα ανάγνωσης ο δείκτης γίνεται 0,967 και για 
δεδοµένο 82 για τη γενική µόρφωση γίνεται 0,82. 
  
Ο δείκτης του εθνικού εισοδήµατος υφίσταται πολύπλοκη 
επεξεργασία. Κατ’ αρχήν για κάθε έτος υπολογίζεται το µέσο 
παγκόσµιο ΑΕΠ/κεφ, µετρηµένο µε τη µέθοδο της ίσης αγοραστικής 
δύναµης. Για το έτος 1995 ήταν 5990$ και ονοµάζεται ψ* στους 
µαθηµατικούς τύπους, για την επεξεργασία µε την οποία 
υπολογίζεται  ο HDI,  που παρατίθενται στο τέλος του κεφαλαίου.  
Συγκρατούµε όµως, από την επεξεργασία αυτή ότι: 
Το αναµορφωµένο ΑΕΠ/κ γίνεται για το µέγιστο: 
         από 40.000$   6.311$ 
Και για την Ελλάδα :    «    11.636$              6.140$ 
Για το ελάχιστο: παραµένει               100$ 
 

Σχόλια πάνω στους  επί µέρους δείκτες του προσδόκιµου ζωής 

και της µόρφωσης 

 
Γιατί παρεµβαίνει ο δείκτης του προσδόκιµου ζωής  στην απεικόνιση 
της ανάπτυξης ενός λαού Μήπως αυτό αποτελεί µαθηµατική 
έκφραση διαχωρισµού ανάµεσα αναπτυγµένους και «υπό 
ανάπτυξη»: Μήπως δικαιούµαστε να υποστηρίζουµε ότι είναι πιο 
αντιπροσωπευτική ένδειξη της ικανότητας ανάπτυξης ενός λαού η 
ανάδειξη του ρόλου της οικονοµικής δύναµης του από αυτόν του 
προσδόκιµου ζωής; Το προσδόκιµο ζωής µπορεί να επηρεάζεται από 
το κλίµα, από την κακή διατροφή ή και από µεγάλες διαφορές  στην 
κατανοµή του εθνικού πλούτου ανάµεσα στα κοινωνικά στρώµατα. 
Τι συντείνει περισσότερο  στην ανάπτυξη ενός λαού και τη βελτίωση 
των όρων διαβίωσης, ή µακροβιότητα ή ένα ισχυρό οικονοµικό 
υπόβαθρο; 
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Κατά πόσο ο καθορισµός της ελάχιστης τιµής (25) και της µέγιστης 
(85) του προσδόκιµου ζωής απεικονίζει την πραγµατικότητα όταν σ’ 
αυτήν αντιστοιχούν οι τιµές 40 και 80 οπότε οι επεξεργασµένοι 
δείκτες είναι: (40-25) / (85-25) = 0,250 και (80-25) / (85-25) = 0,917, 
µε συγκριτική σχέση: 0,917/0,250 = 3,7 ενώ στην πραγµατικότητα η 
σχέση αυτή είναι: 80/40 =2; ∆ηλ. σύµφωνα µε τον επεξεργασµένο 
µερικό δείκτη ο πιο µακρόβιος πολίτης της Γης ζει  3,7 φορές 
περισσότερο από τον πιο βραχύβιο ενώ στην πραγµατικότητα ζει 2 
φορές περισσότερο. 
 

Ας εξετάσουµε, τώρα, τον επί µέρους  δείκτη, της µόρφωσης: 
Οπως είδαµε αυτός, για την επεξεργασία του, µοιράζεται σε δύο 
σκέλη: 
Στη στοιχειώδη ικανότητα ανάγνωσης για να µπορεί να 
βολεύεται στις τρέχουσες λειτουργίες της κοινωνικής ζωής και 
στη γενική µόρφωση που περιλαµβάνει την εκπαίδευση 1ου, 2ου 
και 3ου βαθµού.  
Το πρώτο συµµετέχει µε συντελεστή 2/3 και το δεύτερο µε 
συντελεστή 1/3. ∆ηλ. η ικανότητα στοιχειώδους ανάγνωσης 
θεωρείται κατά δύο φορές σηµαντικότερη από τη γενική 
µόρφωση, για την ανάπτυξη µιας χώρας. Κι όµως προηγούµενοι 
δείκτες πρόβαλλαν τη σηµασία της γενικής µόρφωσης και 
ειδικότερα αυτή της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης  η οποία 
αποδίδεται από ένα δείκτη ο οποίος σχηµατίζεται από τον 
συνολικό αριθµό των φοιτητών (3βάθµιας εκπαίδευσης)  
διαιρεµένο µε τον πληθυσµό ηλικίας 20 έως 24 ετών. Κι αυτό 
τονίζει τη σηµασία που έχουν οι γνώσεις της 3βάθµιας 
εκπαίδευσης για την ανάπτυξη µιας χώρας. Εξ άλλου στον 
δείκτη της 3βάθµιας εκπαίδευσης αντανακλάται κι η 
αναγκαστική προγενέστερη φοίτηση στις άλλες βαθµίδες.  
Τώρα, το πως γίνεται να θεωρείται η απλή ικανότητα 
ανάγνωσης σηµαντικότερη κατά πολύ της 3βάθµιας 
εκπαίδευσης θα το κατατάξουµε στις απορίες µας…..Όµως δεν 
µπορούµε ν’ αποσιωπήσουµε το γεγονός ότι οι αναπτυγµένες 
χώρες αντλούν από τις «αναπτυσσόµενες» επιστηµονικό 
δυναµικό, απαραίτητο για την ανάπτυξη της δικής τους χώρας, η 
οποία αρκείται στο να επωφελείται από την είσοδο πολύτιµου γι 
αυτήν «σκληρού συναλλάγµατος»…… 
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Σχόλια πάνω στο ΑΕΠ/κ που υπεισέρχεται στο HDI  

 
Τι είναι εκείνο που συνηγορεί στον διαχωρισµό του δείκτη 
ανάπτυξης σ’ εκείνους που βρίσκονται από τη µια µεριά ή από την 
άλλη του καθορισµένου παγκόσµιου ΑΕΠ/κ που το 1995 ήταν 
5990$;  
Αν εξετάσουµε την αύξηση των επεξεργασµένων τιµών του ΑΕΠ/κ. 
για την Ελλάδα (6140$) και για την µέγιστη (6311$), ως προς τη 
µέση τιµή των 5990$, θα δούµε ότι η αύξηση αυτή δεν είναι παρά 
2,5% και 5,3% (η µέγιστη) αντίστοιχα. Ποια µπορεί να είναι η 
σηµασία και ο ρόλος αυτών των αυξήσεων και σε ποιο βαθµό 
ανταποκρίνονται  στις πραγµατικές τιµές των 11,636$ και 40.000$;  
Σε µια παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία όπου οι όροι ανταγωνισµός, 
ανταγωνιστικότητα κι εκσυγχρονισµός εκπληρούν τους πιο ζωτικούς 
ρόλους για την επιβίωση και ανάπτυξη µιας χώρας δεν είναι 
δυνατό να µη µετριέται η ικανότητα πρόσβασης µιας χώρας στα 
οικονοµικά  µέσα που θα µπορούσαν να συντελέσουν στην «κατά το 
δυνατόν» αντιµετώπιση των αναγκών που επιβάλλονται: 
Αν για ένα πολίτη ορισµένων αναπτυγµένων  χωρών χρειάζονται τα   
έσοδα ενός µηνός για ν’ αγοράσει ένα προσωπικό υπολογιστή, για 
τον πολίτη άλλων χωρών τα έσοδα ενός  ή περισσότερων ετών δεν 
αρκούν.  
Για ορισµένες χώρες χρειάζεται ένας εξοπλισµός για την διευθέτηση 
της ροής ενός ποταµού για ν’ απαλλαγεί από καταστρεπτικές και 
θανατηφόρες πληµµύρες, για την εξασφάλιση καθαρού πόσιµου 
νερού κτλ. Πως θ’ αγοράσουν τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό; 
Αλλες πάλι έχουν ανάγκη από σχολεία, νοσοκοµεία, δίκτυα 
συγκοινωνίας, επικοινωνίας, αρδεύσεων, από αποθήκες κτλ. που δεν 
µπορούν να γίνουν χωρίς αγορές από το εξωτερικό, χωρίς «σκληρό» 
συνάλλαγµα. 
 
Μ’ αυτόν τον δείκτη ο Ανθρωπος διακρίνεται σε δύο κατηγορίες 

 

Ενα κόσµο βασισµένο σε µια «παγκοσµιοποιηµένη» οικονοµία που 
µε τον πιο «φιλελεύθερο» τρόπο, µε το “Laisser faire”, µπορεί να 
ρυθµίζει ό,τι εµπίπτει στις δραστηριότητες του, επενδυτικές ή 
κερδοσκοπικές και: 
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Εναν άλλο κόσµο, πολυπληθέστερο κατά πέντε σχεδόν φοτές, που 
έχει πολύ περιορισµένες οικονοµικές δυνατότητες και που θα µπορεί 
να βρει την ευτυχία του αρκεί να φροντίσει να ζει λίγο περισσότερο, 
να µπορεί κάπως να διαβάζει, να συνεχίσει ν’ αρκείται στ’ αγαθά 
που του προσφέρει η περιορισµένη εθνική οικονοµία του και να µην 
αισθάνεται ότι υστερεί από τους άλλους. Γι αυτόν δεν χρειάζεται να 
έχει προσωπικό υπολογιστή, να τον αναβαθµίζει ή να τον αλλάζει 
κάθε τόσο, να πλουτίζει τον µορφωτικό εξοπλισµό του όπως 
µπορούν και κάνουν οι άλλοι για να συντελούν στην «ανάπτυξη και 
ανταγωνιστικότητα της χώρας τους».    Ποιοί άλλοι; Αυτοί που 
εξαφανίστηκαν από τα δεδοµένα του HDI  και µαζί τους κάθε 
στοιχείο σύγκρισης αφού  το δικό τους  ΑΕΠ/κ., κι ακόµη όταν  
φτάνει τα 40.000$, δεν εµφανίζεται να συντελεί στην ανάπτυξή τους, 
παρά µόνο κατά ένα µικρό κλάσµα των  6.311$, (των 16%).  
Κι όµως αυτοί που αναπτύσσουν  µια τέτοια θεώρηση των 
πραγµάτων, αυτοί η ίδιοι ενδέχεται να ταυτίσουν το ίδιο το 
συµφέρον τους µε την «ανάπτυξη του Τρίτου Κόσµου» και να 
προβάλουν αργά ή γρήγορα αυτή την «ανάγκη»……… Τότε θα 
έχουµε νέα αντικατάσταση των δεικτών……. 
 

ΗΡΙ 4.- Ο δείκτης της φτώχειας. 

 
Αυτός ο ∆είκτης σκοπεύει στον καθορισµό του βαθµού φτώχειας. 
Εχει κι αυτός µαθηµατικούς τύπους αλλά δεν θα χρειαστεί ν’ 
ασχοληθούµε µ’ αυτούς. Θ’ αρκεστούµε στη σύλληψη εκείνη που 
όρισε τα κριτήρια πάνω στα οποία στηρίχτηκε ο καθορισµός δύο 
ξεχωριστών δεικτών.  Τον ΗΡΙ-1 για τις αναπτυσσόµενες χώρες και 
τον ΗΡΙ-2 για τις βιοµηχανικές χώρες: Κι οι δύο βασίζονται σε 
ορισµένα δεδοµένα που συνυπολογίζονται για να δώσουν τον γενικό 
δείκτη στην πρώτη και τη δεύτερη περίπτωση:  
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Human Poverty Index 
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Αναπτυσσόµενες χώρες  Βιοµηχανικές χώρες 

 

-Το ποσοστό του πληθυσµού που 
δεν αναµένεται να ζήσει πάνω 
από 40 χρόνια 

 

-Το ποσοστό των Αναλφάβητων 
 
 

 
 

-Το ποσοστό αυτών που δεν 
έχουν πρόσβαση σε ασφαλές 
πόσιµο νερό 

 

-Το ποσοστό αυτών που δεν 
έχουν πρόσβαση σε υγειονοµική 
φροντίδα 

 

-Το ποσοστό των παιδιών 
ηλικίας µέχρι 5 ετών µε βάρος 
µικρότερο του κανονικού  

 
 
 

 

-Το ποσοστό του πληθυσµού που 
δεν αναµένεται να ζήσει πάνω από 
60 χρόνια 

 

Το ποσοστό αυτών που έχουν 
ελλειπή µόρφωση σύµφωνα µε 
τον ΟΟΣΑ 

 
 
 
 
 
 

Το ποσοστό όσων ζουν κάτω από 
το όριο της φτώχειας = 50% του 
ΑΕΠ/κ 

 
 
 
 
 

-Το ποσοστό των ανέργων για 
διάρκεια µεγαλύτερη των 12 
µηνών 

 

 

Βλέπουµε κι εδώ να διακρίνεται ο Ανθρωπος σε δύο κατηγορίες: 

Στους υπανάπτυκτους, όταν πεθαίνουν πριν από τα 40 τους χρόνια, 
ενώ στους αναπτυγµένους δίνονται 20 χρόνια περισσότερα. 
Στους υπανάπτυκτους υπάρχουν πληγές για τις οποίες η «∆ιεθνής 
Κοινότητα» πρέπει να ντρέπεται. Αν αυτές τις πληγές τους 
θεράπευαν, φιλάνθρωποι π.χ., θα έπαυαν να είναι φτωχοί; 
Θα έπαυαν να είναι φτωχοί  οι υπανάπτυκτοι αν εξασφάλιζαν τους 
όρους εκείνους για τους οποίους οι αναπτυγµένοι περνάνε στα όρια 
της δικής τους φτώχειας; Π.χ. να µπορούν  να ζουν µε το εισόδηµα 
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αυτών που ζουν µέσα στα όρια φτώχειας όπως αυτά ορίζονται για 
τους αναπτυγµένους ή να µπορούν οι άνεργοι να καταγράφονται και 
να επιδοτούνται;  
Γενικά, κι εδώ ο παράγοντας «οικονοµία» απουσιάζει όπως 
αναφέραµε και για το HDI. Πως  χωρίς, οικονοµικό υπόβαθρο, θα 
µπορέσουν οι υπανάπτυκτοι να εξαλείψουν τη φτώχεια; 
Κατά πόσο τέτοιες αντιλήψεις συµφωνούν µε το γράµµα και το 

πνεύµα της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης για τα ∆ικαιώµατα  του 

Ανθρώπου; Μήπως καταπατείται στο βαθµό που να τίθεται σε 

εφαρµογή µια διάκριση χειρότερη από την ρασιστική: µια 

παγκοσµιοποιηµένη διάκριση ανάµεσα σε αναπτυγµένους και 

υπανάπτυκτους, όπου κάθε κατηγορία έχει τις δικές της ανάγκες, 

τους δικούς της όρους διαβίωσης και τα δικά της όρια πάνω  σε 

ουσιώδη και θεσµοθετηµένα δικαιώµτα του Ανθρώπου;……..  
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Η µαθηµατική επεξεργασία του ΑΕΠ/κ για τον υπολογισµό του HDI   

 
Ο επεξεργασµένος δείκτης W(ψ)   καθορίζεται από τους τύπους: 
Για 0<ψ<ψ*     W(ψ)= ψ όπου ψ= 
ΑΕΠ/κ 
Για ψ*<ψ<2ψ*     W(ψ)= ψ*+ 2(ψ-ψ*)1/2 
Για 2ψ*<ψ<3ψ*    W(ψ) = ψ*+2(ψ*1/2)+3[(ψ-2ψ*)1/2]  
κ.ο.κ. 
Για ψ=40.000$, µέγιστη τιµή του ΑΕΠ/κ,   επειδή  6ψ*< 40.000 <7ψ* = 6311$, 
διότι 
 W(ψ) = ψ* + 2(ψ*1/2) + 3(ψ*1/3) + 4Ψ*1/4 + 5Ψ*1/5  + 6Ψ*1/6 + 7[(40.000- 
6Ψ*)1/7] 

Ακολουθεί ένα παράδειγµα το οποίο δίδει για την Ελλάδα και το Γκαµπόν τον 
υπολογισµό των επί µέρους δεικτών και την τελική τιµή του  HDI: 
 
Επί Μέρους ∆είκτες, 
Και  HDI.  

Ελλάδα Γκαµπόν 

Προσδόκιµο Ζωής (77,9-25)/(85-25)=         

0,882 

(54,5-25)/(85-25)=         

0,492 

Ικανότητα 
Ανάγνωσης    (Α) 

(96,7-0) / (100-0)  =0,967 (63,2-0) / (100-0)     =0,632 

Γενική Μόρφωση            
(Β) 

(82-0) / (100- 0)    =0,820 (60-0) / (100-0)        =0,600 

Συνδυασµένη Μόρφ. 
(2Α +1Β)1/3 

[2(0,967)+1(0,820)]1/3=    

0 ,918 

[2(0,632)+1(0,600)]1/3= 

0,621 

:Αναµορφωµένο 
ΑΕΠ/κ. 

[5.990+2(11.636-5990)1/2=     

6.140$ 
3.766  <5.990,  δεν αλλάζει 

Επεξεργασµένο 
ΑΕΠ/κ 

(6140-100)/(6.311-100)=   

0,972 

(3.766-100)/(6.311-100)=   

0,590 

HDI. 1/3(0,882+ 0,918+0972)=       

0,924 

1/3(0,492+0,621+0,590)=      

0,568 
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ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗΣ 

 
Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη 

 

Με το παραπάνω σύνθηµα έγινε η Γαλλική Επανάσταση κι αυτό 
ήταν το ιδεολογικό έµβληµα της για να χαρακτηρίσει τις Αρχές και  
τους στόχους που επεδίωκε. Όµως ούτε ο συσχετισµός των 
εξωτερικών ιδιαίτερα δυνάµεων διευκόλυνε την επικράτησή τους 
ούτε µπόρεσε να ξεπεράσει τις απαιτήσεις των καιρών και να τις 
αντιµετωπίσει. 
Σε µια εποχή που η βιοµηχανική ανάπτυξη κατακτούσε έδαφος, στην 
Αγγλία και τις ΗΠΑ, η Γαλλική Επανάσταση, µια Επανάσταση 
αστικής προέλευσης και λαϊκής συµµαχίας, δεν µπόρεσε να µην 
επηρεαστεί από τις φιλελεύθερες πορείες της οικονοµίας των δύο 
άλλων ηγεµονικών χωρών. Η πρώτη µε το έµβληµα του “laisser 
faire”  επιδίδεται στην αποικιακή πολιτική της, µε την ταυτόχρονη 
ανάπτυξη της βιοµηχανίας της κι η δεύτερη µε την ανάπτυξη της 
γεωργίας και της βιοµηχανίας, και µε την οικονοµική διείσδυσή της, 
µέσα από κατάλληλες συµµαχίες, στις χώρες του δικού της 
ηµισφαιρίου. 
 

 Μέσα σ’ αυτή τη συγκυρία τα ιδεολογικά εµβλήµατα 
ξεχάστηκαν: 
 η Αδελφοσύνη, που αντανακλούσε, κυρίως, τις ταξικές 
συµµαχίες εκτροχιάστηκε προς µια κοινή συµπεριφορά στα 
πλαίσια νέων «εθνικών» προσανατολισµών, 
η Ισότητα  αφιερώνεται στις «κοινές θυσίες» που πρέπει να 
υποστούν όλοι για το «µεγαλείο της πατρίδας», 
 κι η Ελευθερία φεύγει από το υπόβαθρο των λαϊκών 
διεκδικήσεων και περνά στη δικαιοδοσία των ισχυρών 
ιθυνόντων για να µπορούν άνετα να ορίζουν τι πρέπει να γίνει. 
Αυτή είναι η διεργασία που οδηγεί στον όρο «φιλελευθερισµός» 

 
Ολ’ αυτά κατέληξαν στο φαινόµενο «Ναπολέων». Η Γαλλία απέτυχε 
στις προσπάθειές της να γίνει υπερπόντια δύναµη. Από την Ινδία τη 
διώξανε, στην Αµερική δεν µπόρεσε να εδραιωθεί και δεν της έµενε 
παρά να δοκιµάσει το δρόµο προς τη Ρωσία… Ολες οι άλλες 
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υπερπόντιες επεκτάσεις της, πριν και µετά τον Ναπολέοντα  δεν 
είχαν άµεσο και σηµαντικό οικονοµικό όφελος. 
∆εν σκοπεύουµε όµως να επεκταθούµε περισσότερο στο έδαφος της  
Ιστορίας. Θέλαµε απλώς να προσεγγίσουµε τις διεργασίες εκείνες 
που «µεταλλάσσουν» τις έννοιες των όρων. Και θεωρήσαµε το 
έµβληµα της Γαλλικής Επανάστασης σαν εύστοχο παράδειγµα. 
 
Οι µεταλλαγές των εννοιών 

 
Οι µεταλλαγές των εννοιών είναι ένα συνηθέστατο φαινόµενο και τις 
περισσότερες φορές  καταλήγουν σε σηµαντική παραπλάνηση. ∆εν 
µπαίνουν πάντα βάναυσα στη ζωή του Ανθρώπου. Προέρχονται, 
µάλλον, από µια διαδικασία  που µετουσιώνει µε ανεπαίσθητα 
στάδια τις αρχικές έννοιες, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι η ταχύτητα 
των εξελίξεων επηρεάζεται. 
Όπως είναι φυσικό αυτή η διαδικασία βρίσκεται σε τροχιά που την 
καθορίζει η ισχύ του φορέα που προέχει και πρωτοστατεί στο 
συσχετισµό δυνάµεων. Σ’ αυτόν  τον συσχετισµό  θα έπρεπε ν’ 
αντιστοιχούν ευθύνες σ’ όλους τους φορείς που συµµετέχουν, χωρίς 
να τους χωρίζουµε σε Ισχυρούς και σε θύµατα των Ισχυρών. Γιατί η 
αδράνεια των θυµάτων προσδίδει ισχύ στους Ισχυρούς. Μια 
εγρήγορση των θιγοµένων από τις εξελίξεις που αφορούν  λαούς και  
στρώµατα, θα µπορούσε  ν’ ανακόψει ή  να αµβλύνει τις συνέπειες 
των εξελίξεων που καταλήγουν, συχνά, σε επισφαλείς και 
ανεπιθύµητες για τους περισσότερους, ακόµη και για το σύνολο, 
καταστάσεις.  
 

Είναι αλήθεια ότι µια πρωτογενής υπεροχή ενός φορέα σ’ ένα 
συσχετισµό δυνάµεων προσδίδει, σ’ αυτόν τον φορέα, τα όπλα 
για την εµπέδωση της υπεροχής του και για την επαύξηση της 
δύναµής του. Είναι όµως εξ’ ίσου αλήθεια ότι αν στην πορεία 
αξιοποίησης της δύναµής του σε βάρος των άλλων δεν 
συναντήσει αντίσταση τότε αποθρασύνεται και βρίσκεται σε 
ηγεµονική θέση ενώ οι θιγόµενοι υφίστανται τις συνέπειες της 
υποβάθµισής τους. 
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Το φαινόµενο του Φιλελευθερισµού και της Παγκοσµιοποίησης. 

 
Αποκαλέσαµε πιο πάνω την εµφάνιση του Ναπολέοντα και την 
ιστορία του «φαινόµενο», γιατί σε µιαν Ιστορία που την διδαχτήκαµε 
σαν ένα σύνολο διαδοχής προσώπων, πολέµων, µαχών, ηµεροµηνιών 
κτλ. δεν µπορούσαµε να τοποθετήσουµε τον ρόλο του σε σχέση µε 
την  ευρύτερη πραγµατικότητα µέσα στην οποία ζούσε η χώρα του. 
Αποκαλούµε τώρα τον φιλελευθερισµό «φαινόµενο» όχι τόσο γιατί 
αδυνατούµε να κατανοήσουµε την ουσία του αλλά γιατί κατόρθωσε 
στην τωρινή του φάση, που αναπτύχθηκε  τα τελευταία 20-30 
χρόνια, να επικρατήσει µέσα σε µια πλήρη αδιαφορία ή αµηχανία 
λαών και λαοπρόβλητων ηγετών. Κατόρθωσε µάλιστα όχι µόνο να 
επωφεληθεί,  σ’ όλη του την έκταση και σ’ όλο το βάθος, από το 
βασικό συνθετικό του ονόµατός του, την «Ελευθερία», αλλά και να 
προσθέσει έναν ακόµη προσδιορισµό στα επιτεύγµατά του που φέρει 
το όνοµα «παγκοσµιοποίση». Γιατί αυτή τη φορά ο χώρος δράσης 
του Φιλελευθερισµού είναι η Οικουµένη. Η αναγνώριση της 
παγκόσµιας κλίµακας µέσα στην οποία διαµορφώνεται η σύγχρονη 
πραγµατικότητα δεν είναι µια προσφορά σε προοδευτική εξέλιξη του 
Ανθρώπου, όπως συχνά παρουσιάζεται, αλλά ο καθορισµός της 
απεριόριστης έκτασης πάνω στην οποία µπορεί να 
δραστηριοποιείται η φιλελεύθερη οικονοµία. Καµιά από τις 
ιστορικές αξίες που εξυψώνουν τον Ανθρωπο δεν αναπτύχθηκε µαζί 
µε την φιλελεύθερη παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία. Ούτε αυτές που 
εµφανίστηκαν σαν στόχοι αγώνων στη διάρκεια της Ιστορίας ούτε 
εκείνες που ο Ανθρωπος πρόσθεσε και θέσπισε, για ν’ αντιµετωπίσει 
τις καταστροφικές απειλές που έφεραν τον ∆εύτερο Παγκόσµιο 
πόλεµο, όπως η Αξιοπρέπεια και η Αλληλεγγύη. Ολες οι 
ανθρωπιστικές  Αξίες εξανεµίστηκαν και αντικαταστάθηκαν από 
στόχους όπου τη θέση του Ανθρώπου παίρνει το Χρήµα και του 
ενδιαφέροντος  για τον Ανθρωπο και για τη Φύση η αδιαφορία και ο 
χλευασµός. 
 

Πως µπορεί ο Ανθρωπος να κυριαρχήσει πάνω στην εξέλιξη του 
όταν εκείνο που δηµιούργησε σαν µέσο  για να συναλλάσσεται, 
το Χρήµα, έγινε κύριο αντικείµενο συναλλαγής; Όταν αυτό το 
Χρήµα γίνεται το επίκεντρο των δυνάµεων από τις οποίες τώρα 
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εξαρτάται; Ολα υπόκεινται σε  νέες σχέσεις και νέες 
προτεραιότητες που εξυπηρετούν το Χρήµα. ∆εν ζούµε πια 
µέσα σε προοπτικές που τις στηρίζουν οράµατα και στόχοι αλλά 
µέσα σε µια πραγµατικότητα που την περισφίγγουν 
επιβαλλόµενες συµπεριφορές. 
 Ο Ανταγωνισµός κι η Ανταγωνιστικότητα αποτελούν τους 

κύριους όρους και τις απαραίτητες συνθήκες για την 

επιβίωση στο βαθµό που οι Αξίες και οι Αρχές που συνδέουν 

τους Ανθρώπους µεταξύ τους µπαίνουν στο περιθώριο. Και 

το χειρότερο είναι ότι βρισκόµαστε σε µία δίνη που 

αποκλείει την παραίτησή µας από αυτή την πραγµατικότητα 

και µας αναγκάζει να θυσιάζουµε το κάθε τι στο βωµό της 

ανταγωνιστικότητας. Χάρη σ’ αυτήν δεν φροντίζουµε  το 

περιβάλλον και το αφήνουµε να φθείρεται µε επικίνδυνες 

συνέπειες για το µέλλον της ζωής στον πλανήτη. Χάρη σ’ 

αυτήν, αυτό που αποκαλούµε τώρα «κοινωνική συνοχή», 

δηλαδή ένα πολιτισµένο ενδιαφέρον για τον Ανθρωπο µέσα 

στο οποίο χωρούσαν όροι σαν την Αξιοπρέπεια την 

Αλληλεγγύη, τον Σεβασµό, την Φιλία,  την 

Αλληλοκατανόηση, τη Συνύπαρξη κ. ά.,  έγινε κάτι χωρίς 

ουσιαστικό περιεχόµενο που το αναφέρουµε µε τη γενική 

αυτή έννοια  απογυµνωµένο από την ουσία του, 

αποφεύγοντας έτσι «αναχρονισµούς και ηθικολογίες». Αυτοί 

οι όροι δεν µπορούν να γίνουν δεκτοί από την παιδεία του 

κερδοφόρου  Χρήµατος. 
 

Η κακοποίηση της Λογικής και της Ηθικής 

 
Τους  δύο τελευταίους αιώνες η πολιτιστική πρόοδος είχε φέρει στο 
προσκήνιο την προβολή, και τη διάδοση, φιλοσοφικών θεωριών και 
σχολών που κατά κάποιο τρόπο διεύρυναν κι εµβάθυναν τη σκέψη 
του Ανθρώπου µε αποτέλεσµα να µπορεί να παρακολουθεί τις 
εξελίξεις και να οπλίζεται πνευµατικά και ψυχικά για να συµµετέχει 
στις κοινωνικές και πολιτικές  διεργασίες. Σε συνδυασµό µε 
οράµατα που προέρχονταν από τις ηθικοπνευµατικές ζυµώσεις που 
διαµορφώθηκαν στη διάρκεια της Ιστορίας µπορούσε και καθόριζε 
µια συµπεριφορά απέναντι στις συνθήκες που τον περιέβαλλαν. Ετσι 
είχαµε τη µεγάλη διάδοση της «∆ιαλεκτικής Σκέψης» που ήρθε 
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από την Αρχαία Ελλάδα, και που πέρασε από πολλές επεξεργασίες 
τον 19ο αιώνα. Αυτό όµως δεν την  εµπόδισε να χάσει όλο το νόηµά 
της όταν ο όρος «νοµοτέλεια» που εµπεριέχει στην ορολογία της 
υπερίσχυσε οδηγώντας τους περισσότερους υποστηριχτές της στο 
δογµατισµό. 
Σ’ αυτό το σηµείο δεν µπορούµε να µη µνηµονεύσουµε την 
προσφορά του µεγάλου ηγέτη Μαχάτµα Γκάντι ο οποίος µε τις πιο 
απλές µεθόδους και συµπεριφορές µπόρεσε να ενώσει ένα λαό 
εκατοντάδων εκατοµµυρίων σ’ ένα ρεαλιστικό και συνετό αγώνα µε 
µεγάλη αποτελεσµατικότητα που ίσως και να προκάλεσε τη 
δολοφονία του . Κι όµως καµιά πολιτική δύναµη, σε διεθνή κλίµακα, 
δεν τον υποστήριξε αλλά και κανείς δεν αποκόµισε κάποιο δίδαγµα. 
∆εν εννοούµε µ’ αυτό µιαν αντιγραφή των µεθόδων, αλλά ένα καλό 
ζύγισµα των συνθηκών µέσα στις οποίες καθορίζεται η διεξαγωγή 
ενός αγώνα αξιοποιώντας όπλα που είναι διαφορετικά από εκείνα 
του ισχυρού αντιπάλου και που χαρακτηρίζονται αφ’ ενός από  
πλατειά στοιχειώδη συσπείρωση των Ανθρώπων και από την 
επιλογή των εφικτών στόχων της πάλης. 
 

∆ύο διαφορετικές ερµηνείες του όρου Ελευθερία 

 

Στο δέκατο ένατο αιώνα ξεκαθαρίστηκε, χάρη στη διαλεκτική, 
ένα κορυφαίο θέµα που σχετίζεται µε τη συµπεριφορά του 
Ανθρώπου. Ο Ανθρωπος απέκτησε τη δυνατότητα να καταλάβει 
ότι ο όρος «Ελευθερία» δεν σηµαίνει την απρόσκοπτη λειτουργία 
της βούλησης. Αυτή η ερµηνεία προσδίδει ισχύ στην 
υποκειµενική χρήση αυτής της ιδιότητας του Ανθρώπου και  
αγνοεί την ύπαρξη αντικειµενικών συνθηκών που συµµετέχουν 
στις διαδικασίες που διαµορφώνουν τις εξελίξεις. Σ’ αυτή την 
ερµηνεία οφείλεται η προσωποποίηση των ιστορικών σταθµών.  
Η ∆ιαλεκτική ερµηνεία όµως του όρου Ελευθερία προσδίδει 

στις αντικειµενικές συνθήκες πρωταρχικό ρόλο στο βαθµό 

που να παραδέχεται ότι ο Ανθρωπος υπόκειται σ’ αυτές κι ότι 

αν δεν αποκτήσει συνείδηση (=σωστή γνώση) των συνθηκών 

αυτών κινδυνεύει να υποταχθεί σ’ αυτές ανελεύθερα. 

Αντίθετα όταν τις γνωρίσει καλά θα µπορέσει ελεύθερα να 
πορευθεί ανάµεσά τους. Μόνο µε τη γνώση των συνθηκών 

µπορεί να χαράξει µιαν αντικειµενικά Ελεύθερη 
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Συµπεριφορά.  Η Ελευθερία λοιπόν συνδέεται µε τη γνώση κι 

όχι µε την ελεύθερη (= αυθαίρετη) βούληση ενός υποκειµένου, 

ατοµικού ή συλλογικού. 
Το περίεργο είναι ότι η διδασκαλία αυτή της ∆ιαλεκτικής  
Σκέψης έµεινε και παραµένει, στην ουσία νεκρό γράµµα. Η µόνη 
ουσιαστική εφαρµογή της στην Ιστορία του περασµένου αιώνα 
ήταν το κίνηµα που ενέπνευσε ο Μαχάτµα Γκάντι παρ’ όλον ότι 
δεν αναφέρθηκε σ’ αυτήν.  Το γεγονός είναι ότι είχε σωστή 
γνώση των συνθηκών, των αγωνιστικών δυνατοτήτων, των 
ευάλωτων σηµείων του αντιπάλου και των ορίων του εφικτού κι 
αυτό του έδωσε την δυνατότητα να διεξαγάγει έναν αγώνα που µε 
τα  µέτρα της δυτικής νοοτροπίας ήταν ακατανόητος κι άνισος. 
Παρ’ όλ ’ αυτά  όµως είχε µεγάλη αποτελεσµατικότητα.   

 
Οι σύγχρονες αδυναµίες του Ανθρώπου 

 
Ας µας επιτραπεί να ξεκαθαρίσουµε ότι ο τρόπος µε τον οποίο 
προσεγγίζουµε καταστάσεις   ακολουθεί ορισµένους άξονες που 
απορρέουν από τις διάφορες αναλύσεις που είµαστε υποχρεωµένοι 
να κάνουµε Ενας από τους άξονες αυτούς είναι η ανάγκη ανάκτησης 
από µέρους των Λαών και των διαφόρων κοινωνικών στρωµάτων 
της συνείδησης ότι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των παραγόντων 
που συµµετέχουν στις ζυµώσεις που καθορίζουν την πορεία των 
εξελίξεων. Η συµµετοχή αυτή είναι αναπόφευκτη κι αποφασιστική, 
είτε αρνητική είναι αυτή είτε θετική, είτε λαθεµένη. Αν δεν 
συµµετέχουν στις διεργασίες των εξελίξεων, όπως γίνεται σήµερα, 
αυτό θ’ αποβεί σε βάρος τους κι ακόµη περισσότερο σε βάρος των 
απογόνων τους. Η ευθύνη που επωµίζονται είναι τεράστια γιατί οι 
συνέπειες των σηµερινών εξελίξεων είναι βραχυπρόθεσµα και 
µακροπρόθεσµα επιβλαβείς κι επικίνδυνες για την Ανθρώπινη 
κοινωνία και για τη Φύση.  
Αν απαριθµούσαµε τα φαινόµενα εκείνα που απεικονίζουν συνέπειες 
και κινδύνους της πορείας στην οποία βρισκόµαστε, φοβόµαστε ότι 
θα προκαλούσαµε µια ψυχολογική αντίδραση που θα εµβάθυνε την 
αδιαφορία, µια παραίτηση µπροστά σε µια αίσθηση αδυναµίας για 
ανάληψη ευθύνης, ίσως ακόµη και µια αόριστη απόρριψη για να 
διατηρήσουµε µια κάποια µορφή συµβιβαστικής ηρεµίας. Εξ’ άλλου 
θα κινδυνεύαµε να χαρακτηριστούµε καταστροφολόγοι. Καλούµε 
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όµως τον αναγνώστη να διαβάσει µια οποιαδήποτε εφηµερίδα ή ν’ 
ακούσει ή να δει µια οποιαδήποτε εκποµπή και να σηµειώσει 
ειδήσεις κι επισηµάνσεις, που αποκλείεται να µη βρει λόγω 
αφθονίας, οι οποίες βάζουν ερωτηµατικά και προκαλούν ανησυχίες 
για την πορεία στην οποία βρισκόµαστε. Θ’  αναφέρουµε .όµως δύο 
σύντοµα και συνηθισµένα  παραδείγµατα που αντλούµε από δύο 
εκποµπές που µόλις τυχαία παρακολουθήσαµε για µερικά λεπτά. Η 
µια µιλούσε για την εξάπλωση της πληγής της παιδικής πορνείας κι 
η άλλη για το πρόβληµα του κινδύνου λειψυδρίας στη Θεσσαλία. 
Και τα δύο αυτά προβλήµατα ανάγονται σε οικουµενική κλίµακα, 
γιατί τα φαινόµενα αυτά απλώνονται σ’ όλο τον κόσµο, και 
επιβάλλουν τη συγκέντρωση ενδιαφέροντος για την επίλυσή τους. 
Ανεξάρτητα από το ενδιαφέρον που υποτίθεται ότι επιδεικνύεται από 
τις  ∆ιεθνείς Αρχές ή τους αυτόκλητους ηγεµόνες του πλανήτη 
πρέπει κι ο Ανθρωπος να το επιδείξει  µε οποιοδήποτε στοιχειώδη 
αλλά συνετό τρόπο. Τότε ο Ανθρωπος γίνεται και µάλιστα 
αισθάνεται υπεύθυνος κι ότι  έχει και «∆ύναµι  και Λόγο κι 
Εµορφιά»5. 
 

Αναφέραµε πιο πάνω ότι  ακολουθούµε στις προσεγγίσεις µας 
ορισµένους άξονες. ∆εν τους επιβάλαµε αυτούς τους άξονες 
αλλά αναπηδούν αυτόµατα γιατί συνδέονται µεταξύ τους και 
συνεργούν στις διεργασίες. Ετσι δεν µπορέσαµε να µη 
καθορίσουµε, αναφερόµενοι στην ανάγκη συµµετοχής του 
Ανθρώπου στις ζυµώσεις, ότι αυτή η συµµετοχή πρέπει να 
γίνεται µε σύνεση, δηλαδή µε γνώση των πραγµάτων. 
Αυτόµατα λοιπόν ο άξονας της λογικής συµπαρίσταται. Με 
ανάλογους τρόπους συµπαρίστανται και άλλοι άξονες όπως 
αυτοί της Ηθικής, της Ψυχολογίας, της Πολιτικής, της 
Οικονοµίας, κτλ.. 

 
Η απουσία του Ανθρώπου από τις ζυµώσεις 

 

  Στην πραγµατικότητα ο Ανθρωπος δεν απουσιάζει από τις 
ζυµώσεις. Εκείνο που απουσιάζει είναι η ενεργός παρουσία του. Η 
απλή φυσική παρουσία του αποτελεί κύριο συστατικό της 

                                                 
5 Κ. Καβάφη: Ενας Γέρος, 1897 
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οικουµενικής ζωής και µετέχει σ’ αυτήν σαν αντικείµενο αλλά όχι 
σαν υποκείµενο. Η παθητική συµπεριφορά του, όπως ήδη 
παρατηρήσαµε του προσδίδει αρνητικό ρόλο γιατί το έδαφος δράσης 
καταλαµβάνεται σχεδόν ολοκληρωτικά από αυτούς που θεωρούνται 
ισχυροί και που µεγάλο µέρος της ισχύς τους οφείλεται, ακριβώς  σ’ 
αυτή την παθητικότητα του Ανθρώπου. Αυτοί όµως δεν 
αντιπροσωπεύουν τον Ανθρωπο αλλά το στοιχείο εκείνο που 
εκπορθεί τα κενά που ο Ανθρωπος αφήνει και τα κάνει προπύργιά 
του για να τιµήσει τη συµµαχία του µε το Χρήµα που έγινε ο 
απόλυτος ρυθµιστής της κοινωνικής ζωής και της συνύπαρξης µας 
µε τη Φύση. 
 
Εδώ αισθανόµαστε πως κινδυνεύουµε να χαρακτηριστούµε 
υπερβολικοί στις διατυπώσεις µας και ξεκοµµένοι από µια 
«ρεαλιστική θεώρηση των πραγµάτων». Αν πραγµατικά συµβαίνει 
αυτό τότε: 
Ποιος ρεαλισµός, ποια προσέγγιση της πραγµατικότητας µπορεί 
νααγνοήσει: 
Την εκπόρθηση του ΟΗΕ σε βάρος των Αρχών και των Αξιών που ο 
Ανθρωπος επέβαλε, σε µια συγκυρία κατά την οποία ήταν 
πρωταρχική δύναµη στο συσχετισµό δυνάµεων στον αγώνα κατά του 
φασισµού; 
Την παντοδυναµία του ΝΑΤΟ, ύστερα από την εξάλειψη των όρων 
για τους οποίους έγινε; 
Την αλυσίδα των κάστρων που προασπίζονται το σηµερινό 
παντοδύναµο κατεστηµένο: 7/8 Μεγάλοι, Νταβός, Τριµερής, ∆ΝΤ, 
Παγκόσµια Τράπεζα, Παγκόσµια Οργάνωση Εµπορίου, κτλ.; 
 

Τι µπορούσε να συνέτεινε στη δηµιουργία αυτής της 
πραγµατικότητας αν δεν συνέτρεχε η πλήρης απουσία του 
Ανθρώπου; ∆εν διεκδικούµε, εδώ, τον ρόλο να εξετάσουµε ποιος 
φταίει. Απλώς επισηµαίνουµε  µια πλευρά της πραγµατικότητας 
και προσπαθούµε να  τονίσουµε ότι αυτή η κατάσταση είναι 
επισφαλής κι επικίνδυνη κι ότι ο Ανθρωπος πρέπει να πάρει τις 
τύχες του στα χέρια του. 
Πως µπορούµε να παραµένουµε αδρανείς µπροστά στην 
πανοπλία των κάστρων που προτάσσει το ηγεµονικό 
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κατεστηµένο ή µπροστά στις καταπατήσεις των 
θεσµοθετηµένων δικαιωµάτων του;  
Οι σποραδικές αντιδράσεις που εκδηλώνονται τα δύο τελευταία 
χρόνια κατά τις κορυφαίες διασκέψεις που συγκεντρώνουν τους 
Μεγάλους, αρχίζουν να σηµαδεύουν κάποια αφύπνιση, 
χαρακτηρίζονται όµως από ελλιπή αντιπροσώπευση του 
Οικουµενικού Ανθρώπου συγκροτηµένου σε ∆ύναµη που  να 
µπορεί να επεµβαίνει µε τη διεκδίκηση µιας διαχείρισης του 
πλανήτη µέσα σε πλαίσια που ικανοποιούν τις νόµιµες ανάγκες 
του Ανθρώπου. Κι αυτό πρέπει να  γίνει µε πλήρη γνώση των 
δικαιωµάτων, των δυνατοτήτων και της αναµενόµενης 
αποτελεσµατικότητας των ενεργειών. 
Η ταπεινή γνώµη µας είναι ότι, σ’ αντίθεση µε την τρέχουσα 
τακτική των αυθόρµητων εκδηλώσεων µε τη µορφή ευκαιριακής 
συγκέντρωσης στον τόπο µιας ∆ιάσκεψης, προέχει η 
Συγκρότηση ενός Οικουµενικού Οργάνου που θα φροντίσει να 
επιτύχει, κατ’ αρχήν: 
Ένα Οικουµενικό πόλο για ν’ αντιπαραταχθεί, µέσα στα πλαίσια 
της οποιασδήποτε νοµιµότητας, στην πανοπλία του 
κατεστηµένου. 
Την συγκέντρωση, ανάδειξη και ανάπτυξη των διαφόρων 
αντιδράσεων επιστηµόνων, διανοουµένων και φορέων στη 
τρέχουσα πορεία. 
Τη  λαϊκή συµµετοχή στις κάθε είδους ζυµώσεις µέσα από Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις, που ασχολούνται µε οικουµενικά 
θέµατα. 
Την οργάνωση ταυτόχρονων λαϊκών εκδηλώσεων, στη διάρκεια 
κορυφαίων διεθνών διασκέψεων, σε κάθε γωνιά της Γης για  να 
πάρουν οι αµυντικές ενέργειες του Ανθρώπου παγκόσµια έκταση 
σ’ αντιπαράθεση προς την παγκοσµιοποίηση της φιλελεύθερης 
οικονοµίας. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΕΠ/κ 

 
Το ∆ιάγραµµα  της προηγούµενης σελίδας αποδίδει τη σχέση 
ανάµεσα στους πληθυσµούς της Γης (κάτω) και τα αντίστοιχα 
ΑΕΠ/κ (δεξιά). Στο ίδιο διάγραµµα τοποθετείται ο πληθυσµός της 
Ενωµένης Ευρώπης των 15  Εθνών  (πάνω). 
Είναι εµφανές το τεράστιο χάσµα που υπάρχει ανάµεσα στον 
µεγαλύτερο πληθυσµό, σχεδόν τα 4/5, σε σχέση µε τους 
«αναπτυγµένους». Ταυτόχρονα απεικονίζεται η διαφορά που χωρίζει 
τις ανισότητες της Ε.Ε. από αυτές των «αναπτυσσοµένων. Το 
πέρασµα από τα µεγαλύτερα ΑΕΠ/κ στα µικρότερα δεν παρουσιάζει 
τον κατήφορο που δείχνει η γραµµή την παγκόσµια πραγµατικότητα. 

 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΊ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
Στις επόµενες σελίδες παραθέτονται πίνακες στοιχείων που 
ΑΝΤΛΟΥΝΤΑΙ από την Παγκόσµια Τράπεζα για τα έτη 1998, 2000 
και 2002 στην ιστοσελίδα της. Αυτοί οι πίνακες συνοδεύονται και 
από σχετικά σχόλια τα οποία επισηµαίνουν ορισµένες 
χαρακτηριστικές καταστάσεις. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι.- ΑΕΠ/κ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΏΝ ΚΑΙ 
ΧΩΡΩΝ* 
 

ΑΕΠ/κ $/έτος ΧΑΣΜΑ** Πριφέρεια 
Γεωπολιτική 
Και Χώρες 

Πληθυσ 
Εκατοµ 

2002 
1998 2001 2002 1998 2001 2002 

ΗΠΑ 288 30700 34640 35400 1 1 1 

ΟΟΣΑ υψηλό 
εισόδηµα 

909 26130 27300 27170 1,17 1,7 1,3 

Υψηλό 
εισόδηµα 

967 25540 26640 26490 1,20 1,3 1,3 

Ευρωπαϊκή 
Ενωση 

305 22480 20780 20320 1,37 1,7 2,3 

Εκτός ΟΟΣΑ 
υψηλό 

57 15970 16050 15680 1,92 2,2 2,3 

Παγκόσµιο 
Εισόδηµα 

6200 5060 5160 5120 6,07 6,7 6,9 

Ανατ. Ασία + 
Ειρηνικός 

1800 800 910 960 38,0 38,0 36,9 

Νότια Ασία 1400 420 450 460 73,1 75,3 77,0 

Υποσαχάρια 
Αφρική 

689 520 470 450 59,1 77,0 78,7 

Χαµηλό 
εισόδηµ 

2500 410 420 430 74,9 82,0 82,3 

Υπερχρεωµένες 658 320 310 320 95,9 112,0 110,7 

Χαµηλότερα 
εισοδήµατα 

688 250 290 290 122,0 120,0 120,0 

Μεξικό 101 4020 5550 5920 5 6 6 

Αργεντινή 36 8230 7200 4220 4 5 8 

Μαλαισία 24 3630 3410 3540 8 10 10 

Βραζιλία 166 4610 3090 2830 7 11 12 

Νότια Αφρική 45 3290 2740 2500 9 13 14 

Τουρκία 70 3060 2420 2490 10 14 14 

Ρωσία 144 2140 1800 2130 14 19 17 

         Ταϊλάνδη     62 2110 1980 2000 14 17 18 

Ιράν 65 1650 1690 1720 18 20 21 

Αλγερία 31 1560 1660 1720 19 21 21 

Καζακστάν  15 1350 1350 1520 23 26 23 
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ΑΕΠ/κ $/έτος ΧΑΣΜΑ**  
Πριφέρεια 
Γεωπολιτική 
Και Χώρες 

Πληθυσ 
Εκατοµ 

2002 
1998 2001 2002 1998 2001 2002 

Αίγυπτος 66 1270 1530 1470 24 22 24 

Μαρόκο 30 1260 1190 1170 24 29 30 

       Φιλιππίνες          80 1080 1030 1030 28 33 34 

Κίνα 1300 740 900 960 41 38 36 

Σρι Λάνκα 19 850 840 850 36 41 41 

Ουκρανία 49 850 720 780 36 48 45 

Ινδονησία 212 670 680 710 46 51 50 

Ζιµπάµπουε 13 560 480 480 54 72 74 

Ινδία 1000 420 460 470 73 75 75 

Σενεγάλη 10 520 490 470 59 71 75 

Βιετνάµ 80 350 410 430 106 86 82 

Πακιστάν 145 470 420 420 65 82 84 

Μπαγκλαντές 136 360 380 380 85 91 93 

Σουδάν 33 340 340 370 90 101 96 

Κένυα 31 360 350 360 85 96 98 

Ουζµπεκιστάν 25 490 320 310 62 108 114 

Νιγηρία 133 260 300 300 118 115 118 

Τανζανία 35 230 270 290 133 128 122 

Γκάνα 20 380 290 270 80 119 131 

Ουγκάντα 25 290 250 240 105 138 147 

Κόγκο 52 110 90 110 279 384 321 

     Αιθιοπία       67 110 110 100 279 314 354 

Σύνολο πληθ. 
χωρών 

4330+        

 

*Στοιχεία Παγκόσµιας Τράπεζας 

**Χάσµα ανάµεσα στο βαθµό ανάπτυξης διαφόρων γεωπολιτικών  

περιφερειών και χωρών. ∆ιαιρείται το ΑΕΠ/κ των ΗΠΑ µ’ εκείνο  

των άλλων οµάδων 

+Εκτός ΗΠΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ.- ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΑΘΜΗΣ  

 
Χώρες Πληθυσµ. 

Εκατ. 

ΑΕΠ/κ 

$/έτος 

Προσδ 

Ζωής 

έτη 

Αλφαβητ. 

Για ηλικ. 

>15 ετών 

% 

Παιδικη. 

Θνησιµότ.. 

σε 1000 

βρέφη 

Μεξικό 101 5920 74 90* 24 

Αργεντινή 36 4220 74 97 16 

Μαλαισία 24 3540 73 86* 8 

Βραζιλία 174 2830 69 86* 33 

Νότια Αφρική 45 2500 46 86 52 

Τουρκία 70 2490 70 84* 35 

Ρωσία 144 2130 66 99 18 

Ταϊλάνδη 62 2000 69 95* 24 

Ιράν  65 1720 69 77* 34 

Αλγερία 31 1720 71 69 39 

Καζακστάν 15 1520 62 99 76 

Αίγυπτος 66 1470 69 ; 33 

Μαρόκο 30 1170 68 51 39 

Φιλιππίνες 80 1030 70 94 70 

Κίνα 1300 960 71 84* 30 

Σρι Λάνκα 19 850 74 92 16 

Ουκρανία 49 780 68 100 16 

Ινδονησία 212 710 67 88 32 

Ζιµπάµπουε 13 480 76 90 76 

Ινδία 1000 470 63 61* 65 

Σενεγάλη 10 470 52 39 79 

Βιετνάµ 80 430 70 92 20 

Πακιστάν  145 420 64 42* 76 

Μπαγκλαντές 136 380 62 41 48 

Σουδάν 33 370 58 60 64 

Κένυα 31 360 45 84 78 

Ουζµπεκιστάν 25 310 67 99 55 

Νιγηρία 133 300 45 67 100 

Τανζανία  35 290 43 77 104 

Γκάνα 20 270 55 74 60 

Ουγκάντα 25 240 43 69 83 

Κόγκο 52 100 45 ; 129 

Αιθιοπία 67 100 42 42 114 

ΗΠΑ 288 35400 77 - 7 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ,- ΕΤΟΣ 2002   

 
Εµβολιασµ 
Βρεφών 

% 

Γονιµότητα 
Γενήσεις/ 
γυναίκα 

Εξαγωγές 
% ΑΕΠ 

Εισαγωγές 
% ΑΕΠ 

Προσωπ. 
Υπολογ.σε  

1000 /κ. 

Χρέος 
 

%ΑΕΠ 
96 2,.4 27 29 82 26 
97 2,4 28 13 82 90 
92 2,9 144 96 147 56 
93 2,1 16 14 75 49 
78 2,8 34 30 73 22 
82 2,2 30 16 45 77 
98 1,3 35 24 89 49 
94 1,8 65 57 40 47 
99 2 31 29 75 7 
69 2,8 36 26 8 19 
95 1,8 47 46 - 73 
97 3,1 16 23 17 27 
96 2,8 32 37 24 50 
73 3,2 49 49 28 74 
65 1,9 29 26 28 13 
99 2,1 36 36 43 48 
99 1,2 56 52 19 33 
76 2,3 35 28 12 87 
58 3,7 24 22 52 62 
67 2,9 15 16 7 17 
54 5 31 41 20 52 
96 1,9 55 59 10 33 
57 4,5 19 19 4,2* 43 
77 3 14 19 3,4 21 
49 4,4 14,5 13 6 130 
78 4,2 27 30 6 40 
97 2,4 38 34 - 55 
40 5,1 34 38 7 80 
89 5 17 17 4 19 
81 4,1 43 55 4 71 
77 6 12 27 3 22 
45 6,7 18 21 ; 168 
52 5,6 16 14 2 62 

  10 14 659 - 
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΒΑΘΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Τι γνωρίζουµε από τον βαθµό ανάπτυξης των εθνών 

 
Η εικόνα που έχουµε από τον βαθµό ανάπτυξης χωρών ή γεωπολιτικών 

χώρων είναι, το λιγότερο που µπορούµε να πούµε, θολή. Γνωρίζουµε από 

τις πενιχρές πληροφορίες που έχουµε πως υπάρχουν χώρες που είναι 
πολύ εύπορες, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι όλοι οι πολίτες τους ζουν σε 

ασφαλή ευηµερία, και άλλες που είναι πάµπτωχες ή φτωχές. Άλλες που 

έχουν τα µέσα για να ικανοποιούν τις ανάγκες των πολιτών τους και να 
τους παρέχουν µια κάποια ασφάλεια και άλλες που στερούνται και τα πιο 

στοιχειώδη µέσα. Όµως οι διαδιδόµενες πληροφορίες αδυνατούν να 

δώσουν µια πιο συγκεκριµένη εκτίµηση και εικόνα πάνω στην 
πραγµατικότητα που χωρίζει τις χώρες της οικουµένης σε αναπτυγµένες 

και τις λεγόµενες «αναπτυσσόµενες».  

Για να δώσουµε µια πληρέστερη εικόνα της πραγµατικότητας 
καταφύγαµε στη συγκέντρωση σε δύο πίνακες στοιχείων που 

δηµοσιεύονται από την Παγκόσµια Τράπεζα για τα έτη 1998, 2000 και 

2002 στην ιστοσελίδα της. Σε προηγούµενο κεφάλαιο γράψαµε για τους 
δείκτες οικονοµικής ισχύος και ανάπτυξης. Επιµένουµε στην ανάδειξη 

της σηµασίας του υπολογισµού του ΑΕΠ µε την µέθοδο Ατλας της 

Παγκόσµιας Τράπεζας γιατί: 
1. Σε µια παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία δεν µπορεί ν’ αγνοείται η 

αγοραστική δύναµη της κάθε χώρας, όπως συµβαίνει µε τη µέθοδο του 

ΟΗΕ, η οποία και καλείται «µέθοδος της ίσης αγοραστικής δύναµης», 
Αυτή η µέθοδος του ΟΗΕ θα µπορούσε να ήταν χρήσιµη για την 

εκτίµηση του παραγωγικού δυναµικού. 

2. Οποιες αδυναµίες κι αν παρουσιάζει η αρχική µέθοδος Ατλας 
δεν είναι µεγαλύτερες από εκείνες της «ίσης αγοραστικής δύναµης» γιατί 

στη δεύτερη προστίθεται η ελαστικότητα που αναγκαστικά χαρακτηρίζει 

την επιλογή των προϊόντων στο πανέρι το οποίο αποτελεί τη βάση 
καθορισµού της εικονικής συναλλαγµατικής ισοδυναµίας για να 

επιτευχθεί ίση αγοραστική δύναµη. 

3. Το εν λόγω πανέρι πως µπορεί ν’ απορροφήσει τις διαφορές που 
υπάρχουν ανάµεσα στα βασικά προϊόντα που παράγουν οι αναπτυγµένες 

κι οι «αναπτυσσόµενες» χώρες αντίστοιχα; 
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Γα ν΄ απεικονίσουµε το χάσµα ανάµεσα στις ΗΠΑ και τις άλλες χώρες ή 

περιοχές διαιρούµε το ΑΕΠ/κ των ΗΠΑ µ’ εκείνο της κάθε µονάδος για 
να δούµε πόσο απέχει το ένα από το άλλο. Αυτό το χάσµα αποδίδεται 

στις σχετικές στήλες του πίνακα Ι για τα έτη 1998, 2000 και 2002 

 Στον Πίνακα Ι διαπιστώνουµε µιαν επιδείνωση της κατάστασης. 
Ειδικότερα διαπιστώνουµε ότι αυξάνεται το χάσµα του παγκόσµιου 

εισοδήµατος  κάτι που αποδεικνύει την οικονοµική κυριαρχία των ΗΠΑ 

πάνω στον πλανήτη, γενικά.  
Στον ίδιο πίνακα βλέπουµε µια καθυστέρηση της ανάπτυξης της 

Ευρωπαϊκής Ενωσης σε σχέση µε τις ΗΠΑ  την οποία θα ήταν λογικό  ν’ 

αποδώσουµε στο τίµηµα που πληρώνει για ν’ απεγκλωβίζεται, κατά το 
δυνατό, από τις εξαρτήσεις της από την ακραία κυριαρχία της 

παγκόσµιας φιλελεύθερης οικονοµίας. 

Ο πίνακας περιλαµβάνει 33 χώρες, κυρίως από τις αναπτυσσόµενες µε 
µεγάλο πληθυσµό και µε µια κάπως γεωπολιτική θέση και δεν 

συµπεριλαµβάνει χώρες µε µικρό πληθυσµό για να περιοριστεί το 

µέγεθος του πίνακα. Ο πληθυσµός αυτών των χωρών είναι 4330 άτοµα, 
περισσότερο από τα δύο τρίτα του παγκόσµιου πληθυσµού. Ενα δείγµα 

ικανό να δώσει µια σχεδόν πλήρη εικόνα της πραγµατικότητας 

Στο δεύτερο µέρος του πίνακα, βλέπουµε µια µείωση του χάσµατος που 
αφορά την Κίνα, το οποίο δεν παύει να είναι σηµαντικό (36 φορές) και 

µάλιστα εξακολουθεί να είναι µεγαλύτερο από αυτό του 1965 που ήταν 

34. ∆εν νοµίζουµε όµως ότι θα πρέπει να βιαστούµε και να θεωρήσουµε 
το γεγονός σαν αφετηρία ανόρθωσης της οικονοµίας της Κίνας η οποία 

µάλιστα θεωρείται ότι θέτει σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα των 

«βιοµηχανικών χωρών (!!). Η Κίνα δηµιούργησε νησίδες φιλελεύθερης 
αγοράς και, κυρίως επωφελήθηκε από την ένταξη του Χογκ Κογκ για  ν’ 

ανακουφιστεί από τα οικονοµικά προβλήµατά της. Η αχανής χώρα έχει 

ένα πολύ επισφαλές φυσικό υπόβαθρο που πλήττεται από πληµµύρες και 
ξηρασία. Θα είναι κολοσσιαίο το απαιτούµενο έργο κι οι ανάλογες 

επενδύσεις για να φτάσει σε σηµείο να ξεκινήσει µιαν ανταγωνιστική 

ανάπτυξη. Χωρίς υποδοµή κάθε ανάπτυξη είναι ανταγωνιστικά 
περιορισµένη. 

Το Βιετνάµ επίσης παρουσιάζει µια µείωση του χάσµατος το οποίο 

παραµένει σε πολύ υψηλά επίπεδα (82), δεν θα πρέπει όµως να ξεχνάµε 
ότι υπέστη µεγάλες καταστροφές στη µακρά διάρκεια των πιο σκληρών 

από τους «ψυχρούς πολέµους» που ζήσαµε. Και η Τανζανία παρουσιάζει 
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µείωση του χάσµατος αλλά κι αυτή δεν µπορεί ακόµη να φτάσει το 

ΑΕΠ/κ των 320$ που είχε το1980 και που κατέβηκε στο 100 το 1993, 
λόγω της αντικατάστασης του σιζάλ που παρήγαγε για την κατασκευή 

κάβων και σχοινιών µε πλαστικές ίνες. 

Η εικόνα του αυξανόµενου χάσµατος για όλες τις άλλες χώρες είναι, 
τουλάχιστο, δραµατική.  

Στον πίνακα ΙΙ δίδονται στοιχεία τα οποία δείχνουν σε πιο βαθµό 

ανάπτυξης βρίσκονται οι διάφορες χώρες. Από αυτόν βλέπουµε οτι: 
Το Προσδόκιµο  Ζωής µειώνεται δραµατικά  για τις χώρες µε µικρό 

µέγεθος του ΑΕΠ/κ  και φτάνει ακόµη και τα 42 έτη 

Το ίδιο συµβαίνει και µε τον αλφαβητισµό, την ικανότητα του ανθρώπου 
να διαβάζει και να γράφει. 

Η παιδική θνησιµότητα απεικονίζεται µε αριθµούς που είναι πολύ 

εύγλωττοι. 
Ο αριθµός των βρεφών που µπολιάζονται προληπτικά µειώνεται κι αυτός 

από έλλειψη εµβολίων και χρηµάτων. 

Η γονιµότητα αποτελεί ένα µεγάλο οικουµενικό πρόβληµα. Αφ’ ενός 
συνδέεται κάπως µε την παιδική θνησιµότητα και το προσδόκιµο ζωής 

και αφετέρου το παιδί στις υπανάπτυκτες χώρες συµµετέχει στην 

οικογενειακή παραγωγή µέχρις ότου καταφύγει κι αυτό στην εσωτερική 
µετανάστευση. 

Οι προσωπικοί υπολογιστές  αποτελούν την εποχή µας έναν από τους πιο 

σηµαντικούς δείκτες ανάπτυξης µιας χώρας Σ’ αυτόν τον πίνακα 
βλέπουµε τις ΗΠΑ να έχουν 659 ανά 1000 άτοµα κι άλλες χώρες να 

έχουν ελάχιστους  χωρίς να παίρνουµε υπ όψη ότι οι πρώτοι τους 

αναβαθµίζουν και τους αλλάζουν κάθε τόσο ενώ για τους άλλους αυτό θα 
αποτελούσε µεγάλο κόστος. 

Και για το χρέος βλέπουµε ότι κι αυτό αυξάνει µε τη φτώχεια. 

Γενικά αυτούς τους πίνακες χρειάζεται να τους µελετήσει ο 
αναγνώστης για να καταλάβει σε ποια επίπεδα ανάπτυξης  

βρίσκονται οι λαοί  σε σχέση µε το εισόδηµά τους κα σε σύγκριση 

µε τους λαούς των αναπτυγµένων χωρών. Κι όµως και σ’ αυτούς 
τους αναπτυγµένους δεν είναι µικρό το ποσοστό αυτών που 

ξεπερνάνε το όριο φτώχειας, δηλ. το 50% του εθνικού τους ΑΕΠ/κ  

 


