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Η έννοια της ευημερίας ταυτίστηκε με την έν

ρασε από το ξύλο στο κάρβουνο και τέλος στο πε

νοια της βιομηχανικής ανάπτυξης και επομ ένως

τρέλαιο. Τα αποθέματα πετρελαίου και γαιάνθρα

επιτάχυνση της ανάπτυξης ισοδυναμούσε με άνοδο

κα δημιουργήθηκαν στον πλανήτη μας σε παρελθό

του βιοτικού επιπέδου. Ηταν η εποχή της βιομ ηχα

ντα χρόνο με μια αργή διαδικασία μετατροπής της

νικής επανάστασης της τεχνοκρατικής αντίληψης

ηλιακής ενέργειας σε βιόμαζα που διήρκεσε αρ

των ανθρώπινων δυνατοτήτων , της παντοδυναμί

κετά εκατομμύρια χρόνια. Σήμερα, στην προοπτική

ας της επιστήμης , όπου τα πάντα είναι κατορθωτά

της Τεχνοκρατικής βιομηχανικής ανάπτυξης, προ

και απλώς είναι θέμα χρόνου και ορθολογικού προ

σπαθειες τόσων αιώνων της φύσης θα αλλοτριω

γραμματισμού , δίνοντας την απατηλή εντύπωση

θούν απο τον άνθρωπο ανε πιστρεπτί σε λίγες δε

ότι το αύριο θα είναι καλύτερο από το χθες, απλώς

καετίες.

και μ όνο επε ιδή η γνώση μας διευρύνεται μέρα με
την ημέρα. Ηταν η εποχή της αλαζονείας της αν
θρώπινης σκέψης όπου πιστέψαμ ε ότι είμαστε

Η φυτική μάζα σαν βασική πρώτη ύλη στη βιο
μηχανία αλλά και για τη θρέψη του ολοένα αυξανό
μενου πληθυσμού της γης, αποτελεσε τον επόμενο

απλοί επισκ έπτες και φιλοξενούμενοι της Δη

στόχο της βιομηχανικής ανάπτυξης. Το 1843 ο πλη

μιουργίας και όχι αναπόσπαστο μέρος αυτής , ότι

θυσ μός της γης ανέρχονταν μόνο σε ένα δισεκα

ο υποκειμενισ μ ός μας α ποτελεί την αρχή κα ι το

τομμύριο. Χρειάστηκαν

τέλος των αξιών και επομένως έχουμε το δικαιώ

διπλασιαστεί ο πληθυσμός ενώ για να τετραπλα

μα , σαν απόλυτοι κρ~ές, να κορφολογούμ ε χωρ~

σιαστεί χρειάστηκαν μονο άλλα σαρανταπέντε

συνέπειες τη φύση έστω και αν αυτό που κορφο

χρόνια. Τώρα ο ρυθμός αύξησης ανέρχεται σε ένα

λογούμε χρειάστηκε εκατομμύρια χρόνια για να

δισεκατομμύριο για κάθε δέκα χρόνια . Μία τέτοια

δημ ιουργηθεί.

εξελι ξη ώθησε στην εντατικοποίηση της χρήσης

Το Τεχνοκρατικό αυτό μοντέλο ευημερίας θεώ

100 επόμενα χρόνια για να

του εδάφους με εκχέρσωση δασικών εκτάσεων ,

ρησε το περιβάλλον σαν μια ακόρεστη πηγη α' υλών

με εφαρμογή νέων υβριδίων στις καλλιέργειες που

για τη βιομηχανία και έναν ακόρεστο αποδέκτη των

αναπ τύχθηκαν με τη βοήθεια της βιοτεχνολογίας

προς απόρριψη παραπροϊόντων και βασίστηκε στο

και με τη χρήση χημικών λιπασμάτων. Στα πρώτα

δόγμ α " σκέψου τοπικά και δράσ ε παγκόσμια" που

χρόνια εφαρμογής του Τεχνοκρατικού μ οντέλου

αποτελεί τη θεωρία της απαλλοτρίωσης του περι

ανάπτυξης, τα νέα βιομηχανικά προϊόντα βελτίω

βάλλοντος , της εξάντλησης των φυσικών π όρων

σαν ε μφανώς το βιοτικό επίπεδο του ανθρώπου, η

και της άναρχης βιομηχανικής ανάπτυξης.

ανάπτυξη της τεχνολογίας και της ιατρικής κατα

Η ανάπτυξη της ευημερίας συνδέθηκε μ ε την

πολέ μησαν αποτελεσματικά τις περισσότερες

εντατικοποίηση της βιομηχανικής παραγωγής που,

ασθένειες αυξάνοντας σημαντικά το μέσο όρο ζωής

σύμφωνα με το Τεχνοκρατικό μοντέλο που ίσχυσε,

και δημιουργήθηκαν οι ελ πίδες για εξάλειψη της

ισοδυναμεί με την εντατικοπ οίηση της εκμετάλ

πείνας και των πολέ μ ων. Τα πρώτα χρόνια όμως

λευσης των φυσικών πόρων για την παραγωγή α'

της ευημερίας διαδέχτηκαν χρόνια αμφισβήτησης ,

υλών για τη βιομηχανία.

όταν άρχισαν να γίνονται αντιληπτά τα περιορι

Χαρακτηριστική καταστράτηγηση των δικαιω
μάτων του ανθρώπου απέναντι στο φυσικό περι

βάλλον είναι η εκμετάλλευση του π ετρελαίου και
η εντατικοπ οίηση των καλλιεργών.

Στην προσπάθεια του ο άνθρωπος για πιο παρα
γωγικές (συμπυκωμ ένες) μορφές ενέργειας , πέ-
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στικα όρια που έθετε το π εριβάλλον και τώρα ακο
λουθούν χρόνια απογνωσης με την εμφάνιση πρω

τόγνωρων και προς το παρόν ανυπέρβλητων προ
βλημάτων σαν αντίδραση της φύσης στην προκλη

τική αγνόηση των προειδοποιητικών μηνυμάτων

της . Σύντομα διαπιστώθηκε ότι οι φυσικοί πόροι
και οι πρώτες ύλες για τη βιομηχανία είναι περιο-
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ρισμένες. Η άναρχη ανάπτυξη που επιβάλλει το

Τα νέα υβρίδια φυτών , που χρησιμοποιήθηκαν

δόγμα "σκέψου τοπικά και δρασε παγκόσμια" διαί

στ η γεωργία , ξένα με τα π αραδοσιακά υπάρχοντα

ρεσε τ ον κόσμο κατ' ανάγκη σε ανεπτυγμέν ες

οικοσυστήματα απαιτούν την παράλληλη χρήση

(πλούσιες) και καθυστερημένες (φτωχές) χώρες.

φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων για να μπορούν

Οι χωρες που διαθέτουν τις πρώτες ύλες, που κατά

να επιβιώνουν των ασθενειών και του ανταγωνι

κανόνα ανή κο υν στις φτωχές χώρες, αποτελούν

σ μού των ζιζανίων. Μ ε την πάροδο του χρόνου

πλέον νόμιμες τοπικές εστίες πολέμου όπου οι νε

όμως, λόγω μεγαλύτερης προσαρμοστικότητας

κροί των μαχών , τα τελευταία σαράντα χρόνια,

των ζιζανίων έναντι των υβριδίων καθώς και η εμ

ξεπερνούν κατά πολύ τους νεκρούς και των δύο

φ άνιση νεών ασθενε ιών, εξαναγκαζουν στη χρήση

παγκοσμίων πολέμων.

ολοένα και π ερισσότερων ποσοτήτων καθώς και

Τα απορριπτόμενα στο περιβάλλον παραπροϊό

ισχυροτέρων φυτοφαρμάκων. Σήμερα η χρήση των

ντα της βιο μηχανικής δραστηριότητας άρχισαν να

φυτοφαρμ άκ ων και των ζιζανιοκτόνων αποτελεί

δημ ιουργούν σοβαρά προβλήματα στις λεπτές ισ

μία από τις σπουδαιότερες πηγές τοξικής, για τον

ορροπίες των οικοσυστημάτων της βιόσφαιρας και

άνθρωπο , ρύπανσης του περιβαλλοντος.

κατ' επέκταση στη ζωή του ίδιου του ανθρώπου.

Ολα τα προαναφερό μ ενα αποδεικνύουν το ότι

Η ατμοσφαιρική ρύπανση καθώς και η ρύπανση των

η ανάπτυξη χωρίς να λάβουμε υπ όψη μας το πε

υδατίνων πόρων άρχισαν να δημιουργούν προβλή

ριβάλλον , δεν μ πορεί να υπάρχει. Τα πάντα στον

ματα στη χρήση του νερού και του αέρα σαν πρώ

πλανήτη εξαρτόνται μεταξύ τους με λεπτές ισορ

τες ύλες στην βιομηχανία. Ετσι το νερό και ο αέ

ροπίες που εύκολα μπορούν να διαταραχτούν με

ρας, αγαθά που πριν λίγο καιρό ήταν αυταπόδεικτα

απρόβλεπτες συνέπειες για το μέλλον της ανθρω

δωρεάν, σήμερα κοστίζουν και αύριο δεν θα υπάρ

πότητας. Σήμερα λαμβάνουμε τους καρπούς της

χουν .

τυχοδιωκτικής ευημερίας μας. Η αντίληψη πως

Η καύση του πετρελαίου δημ ιούργησε το φαι

μπορούμε να διερευνήσουμε όλες τις δυνατές αλ

νόμενο της όξινης βρο χής στις ανεπτυγμ ένες χώ

ληλοσυσχετίσε ις στις ισορροπ ίες των οικοσυστη

ρες που με τη σειρά του συνέβαλε στην ελάττωση

μ άτων ώστε να μπορούμε να επιδρούμε στο περι

της γονιμότητας των καλλιεργήσιμων εδαφών. Η

βάλλον κατά τον επιθυμητό και πλέον πρόσφορο

αυξανόμενη βιομηχανική καύση πρώτων υλών σε

τρόπο, είναι μια ουτοπία. Υπολογίζεται πως τα νέα

συνδυασμό με την ολοένα ελάττωση των δασικών

προβλήματα που δημιουργούνται εξ αιτίας του

εκτάσεων επιτείνουν το φαινόμενο του θερμοκη

μοντέλου ανάπτυξης που έχουμε αποδεκτεί ,

πίου το οποίο σε συνδυασμ ό με τη ρύπανση του

"τ ρέχουν" δέκα φορές πιο γρήγορα από τις δυνα

περιβάλλοντος θα καταστήσει στις επόμενες δύο

τότητες που έχουμ ε να τα

δεκαετίες το νερό το πλέον πολύτιμο και δυσεύ

επιλύουμε.

μ ελεταμε και να τα

Επομέvως το ερώτημα που τιΌεται είvαι:

ρετο αγαθό .
Η χρήση χημικών λιπασμάτων ελάττωσαν ση

αvάπτυξη ή περιβάλλο v;

μαντικά τη γονιμότητα των καλλιεργήσιμων εδα

Πιστεύουμ ε πως αυτό είναι ένα πλασματικό

φών με αποτέλεσμα σήμερα, μετά απο σαράντα

ερώτημα. Μπορούμε να έχουμε και ανάπτυξη και

χρονια από τότε που πρωτοεφαρμόστηκαν, παρά

σεβασμό στο περιβάλλον αρκεί να αντιστρέψουμε

τις ολοένα αυξ ανόμενες χρησιμοποιούμενες π ο 

τη λογικ ή του υπ άρχοντος Τεχνοκρατικού μοντέ

σότητες η παραγωγικότητα των εδάφων επανήλθε

λου ανάπτυξης από το "σκέ ψου τοπικά και δράσε

στις προ της χρήσης των λιπασμάτων π εριόδους

παγκόσμια" στη λογική του "σκέψου παγκόσμια και

με ολοένα πτωτικές τάσεις. Από τις χρησιμοποιού

δράσε τοπικά". Με τη νέα αυτή λογική η ανάπτυξη

10%

ξεκινά από τις δυνατότητες και τους περιορισμούς

απορροφάται από τα φυτά, το υπόλοιπο καταλήγει

που μας προσφέρει το περιβάλλον. Οι έννοιες της

στους υδροφόρους ορίζοντες τους οποίους ρυπαί

εξοικονόμ ησης ενέργειας, της ανακύκλωσης των

νει και από εκεί στους υδάτινους αποδέκτες λίμνες ,

παραγομένων παραπροϊ όντων, του νερού και των

ποταμούς και θάλασσες καθιστώντας τους ευτρο

αποβλήτων, της χρήσης ήπιων και ανανεώσιμων

φικούς και δημιουργώντας τις συνθήκες του αργού

μορφών ενέργειας ξεφεύγουν πια απο την καθαρά

θανάτου τους.

λογιστική τους μορφή και γίνονται προϋπόθεση. Η

μ ενες ποσότητες των λιπασματων μονο ένα
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2

νέα αυτή προοπτική βιο μηχανικής ανάπτ υξ ης

Τεχνολογιών" όπου τη λογική της επεξεργασίας

παρουσιάζεται παραστατικά στο παρατιθεμ ένο

των αποβλήτων προσπαθούμε να την αντικαταστή

διάγραμμα 1 και αποτελεί τη βασική θεώρηση των

σουμε με τη λογική της αξιοποίησης των απο

" καθαρών βιομηχανιών" που λειτουργούν με τη μέ

βλήτων . Ενα τέτοιο παράδειγμα εφαρμογής , που

γιστη εξοικονό μ ηση πρώτων υλ ών και ε νέργειας ,

έχουμ ε με ταφέ ρε ι από το εργαστήριο στην πράξη,

με επαναχρησιμοποίηση των παραγομ ένων παρα

αποτελεί η π ερίπτωση των ελαιοτριβείων, όπως

προϊόντων και χωρίς ρύπανση στο περιβαλλον.

φαίνεται στο διάγραμμα

2,

όπου η κλασική υψηλά

Αρκετά χρόνια τώρα η έρευνα μας στο Εργα

ρυπογόνος βιο μηχανική παραγωγή του ελαιολάδου

στήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας στο ΕΜ Π

μπορεί να μ ετατραπεί σε μια " καθαρή βιομηχανία"

έχει την κατεύθυνση ανάπτυξης των " Καθαρών

μετατρέποντας τα απόβλητα των ελαιοτριβείων
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και

Π εριβάλλον"

(κατσίγαρος, μούργα λιόσμα κ .α.) μαζί με τα παρα

περιοχής που θα καθορίσουν τα όρια και τις δυνατό

γόμενα παραπροϊόντα σε καλής ποιότητας οργα

τητες ανάπτυξης είναι μοναδιαία και μοναδικά, η

νοχουμ ικό λίπασμα. Αλλά τέτοια παραδείγματα

τεχνολογία μετατροπής των βιομηχανιών σε " κα

εφαρμογών μετατροπής ρυπογόνων βιομηχανιών

θαρές βιομηχανίες" δεν μεταφέρεται. Πρέπει για

σε " καθαρές βιο μηχανίες" που έχουμε προωθήσει

κάθε περίπτωση βιομηχανίας σε κάθε τόπο να δοθει

και ολοκληρώσει ερευνητικά είναι οι Οινοπνευμ α

και η ιδιαίτερη λύση. Αυτό σημαίνει πως για τη

τοποιίες, οι βιο μηχανίες παραγωγής ζύμης, τα

σωστή στρατηγική ανάπτυξης της βιομηχανίας και

Τυροκομεία, τα Σακχαρουργεία και οι Χαρτοποιϊες.

την ορθολογική εκμετάλλευση των πλουτοπαραγω

Η πρωτοποριακή αυτή νέα λογική προώθησης

γι κών πόρων στη Χώρα μας καθως και την προ

της έρευνας έχει χαρακτήρα κατ' ανάγκη τοπικό.

στασία του περιβάλλοντος, απαιτείται, επιτέλους ,

Στην περίπτωση αυτή , επειδή η ανάπτυξη πρέπει

η ανάπτυξη Εθνικής Τεχνολογίας .

να πάρει σοβαρά υπ' όψη της τον παράγοντα πε

Ευχαριστώ

ριβάλλον και επειδή τα οικοσυστήματα της κάθε
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