•
Κείµενο Οπισθοφύλλου
……. «Αν θεωρήσουµε, για ν’ αποφύγουµε τις αναπόδραστες µερικότητες, τη σύγχυση και τις
αντιφάσεις των σχετικών µε την ανάπτυξη θεωριών και προσεγγίσεων, ότι:
ανάπτυξη είναι µια «καλύτερη» ισορροπία κοινωνικών και ανθρωπίνων σχέσεων και
συστηµάτων χρήσεων γης, παραγωγής, απασχόλησης, διανοµής και κατανάλωσης,
σύµφωνα µε τις αξίες και τις επιλογές των δυνάµεων που βρίσκονται στην εξουσία, όπως
αυτές µαχητικά συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν στο φυσικό περιβάλλον µε την
συγκεκριµένη κάθε φορά κοινωνική δυναµική και την µέση κοινωνική συνείδηση (Ρόκος
1997),
η ανάπτυξη δεν µπορεί παρά να αποτελεί ένα οργανικό «όλον» των πολυδιάστατων και
πολύπλοκων σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων και αλληλεπιδράσεων των οικονοµικών,
κοινωνικών, πολιτικών, πολιτισµικών και τεχνικών/τεχνολογικών ενεργηµάτων και
προσπαθειών επίτευξης αυτής της αξιολογικής, και γι’ αυτό κάθε φορά διαφορετικής για
τους ανθρώπους και τις κοινωνίες τους «καλύτερης» ισορροπίας.
Έτσι, η αντικειµενική έννοια του «όλου» της ανάπτυξης δεν µπορεί
•
ούτε να κατακερµατισθεί στις µερικότητες των θεµατικών/κλαδικών/τοµεακών
µορφών της, (οικονοµική, αγροτική, βιοµηχανική κλπ.), µε αγνόηση των επιπτώσεων
των δράσεών της στο φυσικό περιβάλλον και στο πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισµικό
πεδίο,
• ούτε να εγκιβωτισθεί σε συγκεκριµένο χώρο, σε ένα κράτος ή σε µια περιφέρεια, µε
αγνόηση του τι αυτό συνεπάγεται για τον ευρύτερο, διεθνή και πλανητικό περίγυρό τους,
• ούτε να περιορισθεί στα χρονικά όρια ενός µικρού ή µεγάλου, µονοδιάστατου ή
πολυδιάστατου, εθνικού ή υπερεθνικού σχετικού σχεδιασµού και προγράµµατος αλλά
και
• ούτε να αποκτήσει ως «αειφόρος» ή «βιώσιµη» (sustainable), µε κύριο θεµέλιό της
την µερικότητα της οικονοµικής ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας των
επιχειρήσεων και των κάθε φύσης ενεργηµάτων της, και τον παρενδυτικό και
ψευδεπίγραφο γι’ αυτήν επιθετικό προσδιορισµό της «ολοκληρωµένης», όταν αυτό
αποκλείεται εκ προοιµίου από την αυτονόητη µερικότητα της σύλληψής της (Ρόκος
1998, 2000)…»
…….. «Στα κείµενα του βιβλίου τεκµηριώνονται, 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.»
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