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Από τη «βιώσιµη» ή «αειφόρο» στην αξιοβίωτη ολοκληρωµένη
ανάπτυξη
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∆ελτίο Τύπου
Τα κείµενα του βιβλίου αυτού αποτελούν το µέρος της επιστηµονικής, εκπαιδευτικής και
ερευνητικής δουλειάς από το 1963 ως το 2001 του Καθηγητή του Ε.Μ.Πολυτεχνείου και ενεργού
πολίτη ∆ηµήτρη Ρόκου, το οποίο αναφέρεται στα ιδιαίτερα πολύπλοκα σήµερα θέµατα της
ανάπτυξης και του περιβάλλοντος, τις πολυδιάστατες, σχέσεις, αλληλεξαρτήσεις και
αλληλεπιδράσεις τους σε οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτικό, τεχνικό/τεχνολογικό και πολιτισµικό
επίπεδο και την ανάγκη και τις µεθόδους και τεχνικές διεπιστηµονικής έρευνας, προσέγγισης,
ανάλυσης και αντιµετώπισής τους.
Η ανάπτυξη θεωρείται ως µια «καλύτερη» (από την οποιαδήποτε προηγούµενη) ισορροπία σχέσεων
και συστηµάτων παραγωγής, διανοµής, κατανάλωσης, απασχόλησης και χρήσεων γης, σύµφωνα µε
τις επιλογές των κοινωνικών, οικονοµικών και πολιτικών δυνάµεων που βρίσκονται στην εξουσία,
όπως αυτές µαχητικά συνυπάρχουν, αλληλεπιδρούν και αλληλοδιαµορφώνονται µε την κάθε φορά
µέση κοινωνική συνείδηση και την κοινωνική δυναµική.
Αυτή η θεώρηση επιτρέπει την υπέρβαση της απ’ το 60 και δώθε επιτεινόµενης σύγχυσης και
διαµάχης σε διεθνές επίπεδο για την αντίληψη, την έννοια και το περιεχόµενο της ανάπτυξης (και όχι
µόνο σε επιστηµονικό επίπεδο) και προτρέπει στην ανάγκη ταυτόχρονης, ολοκληρωµένης και
διεπιστηµονικής προσέγγισης όλων της των διαστάσεων, αλλά και των αναπόδραστων συνεπειών
στον άνθρωπο και το φυσικό και πολιτισµικό του περιβάλλον, από την άκριτη, σκόπιµη και/ή
µονοδιάστατη υπερτίµηση κάποιας ή κάποιων απ’ αυτές.
Η έντονα και διεθνώς προβαλλόµενη και προωθούµενη σήµερα στις συνθήκες της παγκοσµιοποίησης
των αγορών της νέας τάξης έννοια, το περιεχόµενο και οι πολιτικές, οικονοµικές, κοινωνικές,
τεχνικές/τεχνολογικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της «βιώσιµης» ή «αειφόρου» ανάπτυξης
αναλύονται κριτικά, αµφισβητούνται επιστηµονικά και ανατρέπονται πολιτικά.
Ως αξιόπιστη εναλλακτική λύση και ελπιδοφόρο όραµα για τον κόσµο µας, τεκµηριώνονται τόσο η
θεωρία και η πράξη της Αξιοβίωτης Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης, όσο και η αναγκαία δράση της
επιστηµονικής κοινότητας αλλά και των πολιτών και των συλλογικοτήτων τους, ως απάντηση στα
σύγχρονα πολύπλοκα ζητήµατα και προβλήµατα ανάπτυξης και περιβάλλοντος σε πλανητικό,
υπερεθνικό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Στα κείµενα του βιβλίου αποτυπώνονται ιστορικά τόσο η διαδικασία µε την οποία προέκυψε όσο και
η έννοια, το περιεχόµενο και η φιλοσοφία της Αξιοβίωτης Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης, δηλαδή της
ταυτόχρονα και διαχρονικά, σε πλανητικό, υπερεθνικό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
οικονοµικής, κοινωνικής, πολιτικής, πολιτισµικής και τεχνικής/τεχνολογικής ανάπτυξης, η οποία
µπορεί να υπάρξει µόνο όταν τελείται σε διαλεκτική αρµονία και µε σεβασµό πάντα στον άνθρωπο,
τις προαιώνιες ευγενείς του αξίες και το «όλο» φυσικό και πολιτισµικό του περιβάλλον, στο οποίο
αυτός εντάσσεται ειρηνικά και δηµιουργικά ως αναπόσπαστο και όχι κυρίαρχο µέρος του.

