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∆ηµόσιο Πανεπιστήµιο, Ανάπτυξη και Περιβάλλον 
∆ηµήτρης Ρόκος∗∗∗∗ 

 
Προλεγόµενα 
Με τον ακριβό κι αξέχαστο δάσκαλο, αγωνιστή, σύντροφο και φίλο Σάκη Καράγιωργα είχα την 
τύχη και την τιµή, µαζί και µε πολλούς άλλους, να µοιραστώ απ’ τα χρόνια της δικτατορίας, στην 
∆ηµοκρατική Άµυνα και της αρχικά ελπιδοφόρας και µαχητικής συνύπαρξής µας στην πρώτη 
Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, µέχρι τον αδόκητο και πρόωρο θάνατό του, οράµατα, 
προσδοκίες, αλλά και πρωτοβουλίες και δράσεις στο Πανεπιστήµιο, την πολιτική και την κοινωνία, 
για µια καλύτερη ζωή, σ΄ ένα ειρηνικό και καλύτερο κόσµο. 
Οι αρχές και οι αξίες της διεπιστηµονικότητας και της ανάγκης ολοκληρωµένης, διαλεκτικής και 
δυναµικής προσέγγισης, διερεύνησης, ανάλυσης, µελέτης και αντιµετώπισης των αντικειµενικά 
πολυδιάστατων προβληµάτων της Ανάπτυξης, τις οποίες διαπιστώσαµε ότι συµµεριζόµαστε, 
αποτέλεσαν την αιτία, απ’ τη µέρα της απελευθέρωσής του απ΄ τη φυλακή της χούντας: 
• να γίνω µαθητής του στα υπέροχα άτυπα σαββατιάτικα σεµινάρια πολιτικής οικονοµίας της 

αλησµόνητης κοινής ζωής των οικογενειών µας στη Σαρωνίδα, 
• να διαβάσω εργασίες του από το 1957 ως το 1973 στα ειδικότερα επιστηµονικά του πεδία, 
• να συνεργαστούµε στο περιοδικό «Συνέχεια» το 1973 (αυτός από τη φυλακή) στην έρευνα «το 

Πανεπιστήµιο σήµερα»,  
• να γράψουµε µαζί και µε τον Μανώλη Παπαθωµόπουλο το κείµενο «Προτάσεις για Ενιαίο 

Φορέα Πανεπιστηµιακών ∆ασκάλων» (Βήµα, Κυριακή 8.6.1977, και µετά «Αυγή» κ.λπ.), για 
το οποίο δεχθήκαµε σφοδρή επίθεση από τον αείµνηστο Καθηγητή Γιώργο Κουµάντο, (στον 
οποίο και ανταπαντήσαµε µε επιχειρήµατα, γιατί η κατάργηση του φεουδαρχικού θεσµού της 
έδρας ήταν προϋπόθεση για ένα σύγχρονο, δηµοκρατικό και αξιοκρατικό Πανεπιστήµιο),  

• να ετοιµάσουµε σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος, για το πρώτο αντικειµενικά ∆ιεπιστηµονικό 
Πανεπιστήµιο, το Αττικό Πανεπιστήµιο, στο οποίο θα συγχωνευόταν το Πάντειο, η ΑΣΟΕΕ, η 
Βιοµηχανική Πειραιώς και η Γεωπονική, µε παράλληλη ίδρυση Σχολών Χωροταξίας και 
Περιβάλλοντος. Το σχέδιο συνάντησε την ισχυρότατη αντίδραση ισχυρών παραγόντων της 
Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και δεν µπόρεσε να προωθηθεί, κ.λπ. 

Απ΄ το 1983 ο Σάκης συνέβαλε αποφασιστικά στην ριζική αναµόρφωση και το διεπιστηµονικό 
ανασχεδιασµό του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος του «Ινστιτούτου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης»του Παντείου Πανεπιστηµίου  στο οποίο µου έκανε την τιµή να µε καλέσει να διδάξω 
το µάθηµα «Φυσικά ∆ιαθέσιµα και Πολιτική Γης» απ’ το 1983 ως το 1996 που παραιτήθηκα, µε 
την ίδρυση του ∆ιεπιστηµονικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβάλλον και 
Ανάπτυξη» του Ε.Μ.Π., του οποίου είχα την ευθύνη µέχρι τις 31.8.2008. 
Οι εργασίες του Σάκη Καράγιωργα για τη φτώχεια, την οικονοµική κρίση και το κράτος, τις 
κοινωνικές και οικονοµικές ανισότητες, τις οικονοµικές λειτουργίες του κράτους στη φάση του 
µονοπωλιακού καπιταλισµού, τη φορολογία, την πολιτική λιτότητας, τη γενικότερη κρίση και τη 
διαχείρισή της από τα κόµµατα, αποτέλεσαν θεµελιακή έµπνευση, τόσο για τη δοµή και λειτουργία, 
όσο και για το περιεχόµενο σπουδών του ∆.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», αλλά 
και ειδικότερα για τα µαθήµατα που διδάσκω σ΄ αυτό µέχρι και σήµερα. 
Στη µνήµη του Σάκη Καράγιωργα λοιπόν αφιερώνω το κείµενο που ακολουθεί και το οποίο 
αποτελεί σύνθεση προηγούµενων δηµοσιεύσεών µου. 
 
Εισαγωγή. Ελλάδα, Ευρώπη και ∆ηµόσιο Πανεπιστήµιο 
Το 2003 εκδόθηκε από τις "Εναλλακτικές Εκδόσεις" το βιβλίο µου "Νόµος Πλαίσιο 1268/82 για 
την Ανώτατη Παιδεία. Πριν, Κατά και Μετά Είκοσι Έτη", µε κείµενά µου από το 1982, τα οποία 
τεκµηρίωναν την ανάγκη για βαθιά διαρθρωτική αλλαγή στο θεσµικό πλαίσιο των αναχρονιστικών, 
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νεποτικών και αντιδηµοκρατικών ΑΕΙ της "έδρας", στην οποία αλλαγή ο Νόµος έδωσε θεσµική 
υπόσταση. Η ριζοσπαστική αυτή θεσµική πρωτοβουλία της τότε κυβέρνησης κατοχύρωνε και 
κατοχυρώνει µέχρι σήµερα (Ρόκος, 2006), ως αποστολή των πλήρως αυτοδιοικουµένων κατά το 
Σύνταγµα ∆ηµόσιων και µόνο Α.Ε.Ι., την παροχή Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
διαλεκτικά δεµένων µε την ανάπτυξη της Έρευνας, στο πλαίσιο µιας εθνικής στρατηγικής, άξιας να 
βιωθεί ολοκληρωµένης ανάπτυξης, της Παιδείας, ως Μόρφωσης και Πολιτισµού, αλλά και του 
τόπου µας γενικότερα. 
Το βιβλίο αυτό, συνεπής συνέχεια του βιβλίου "Αλλαγή στην Παιδεία. Παιδεία για την Αλλαγή", το 
οποίο εκδόθηκε από τον "Παρατηρητή" στη Θεσσαλονίκη το 1981, περιλάµβανε µεταξύ άλλων και 
τα κείµενα: 
• "Το τέλος του Πανεπιστηµίου (;) ή το Πανεπιστήµιο στην Εποχή της Λευκής Βίβλου" [το οποίο 

δηµοσιεύτηκε το 1997 και στο περιοδικό Ουτοπία, στο τεύχος 24, Μάρτιος-Απρίλιος (σελ. 107-
127)], 

• της εισήγησής µου "Η Φύση, η Αποστολή και ο ∆ηµόσιος Χαρακτήρας του Πανεπιστηµίου 
Σήµερα", στο 5ο Συνέδριο του Τοµέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µε θέµα "Το 
Πανεπιστήµιο στην Κοινωνία που Αναδύεται" (1997) [το οποίο δηµοσιεύτηκε στα Πρακτικά 
του, από τα "Ελληνικά Γράµµατα» το 1999, (σελ. 17-43)]. 

Σε ανύποπτο λοιπόν χρόνο και πριν απ’ ολόκληρη την Ευρώπη, είχαµε προβληµατισθεί για την 
τύχη του ∆ηµοσίου Πανεπιστηµίου, αναλύοντας µε διεπιστηµονική, διαλεκτική και ολιστική 
µεθοδολογία την στρατηγική της Λευκής Βίβλου αλλά και τις σχετικές τάσεις της αναπτυξιακής 
στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Οι τάσεις αυτές εµφορούνται πλέον αποκλειστικά, µετά τη συνάντηση κορυφής του Ρίο το 1992, 
απ’ το νέο σωτήριο ιδεολόγηµα της δήθεν "Βιώσιµης ή Αειφόρου" Ανάπτυξης, και τα κείµενα 
αυτά, περίπου "προφητικά" τεκµηρίωναν το νοµοτελειακά αναπόδραστο µέλλον το οποίο "ετοίµαζε 
για µας, χωρίς εµάς", η αυτονοµηµένη από εθνικές πολιτικές και αποφάσεις των Εθνικών 
Κοινοβουλίων αλλά και του Ευρωκοινοβουλίου γραφειοκρατία των Βρυξελλών. Και µάλιστα, στα 
θέµατα Παιδείας και της απόλυτα διακριτής απ’ αυτήν Επαγγελµατικής Κατάρτισης, που τόσο η 
Συνθήκη της Ρώµης, (άρθρα 126 και 127, 1957), όσο και η Ενοποιηµένη Απόδοση της Συνθήκης 
για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, (πανοµοιότυπα άρθρα 149 και 150, Επίσηµη 
Εφηµερίδα αριθ. C325 της 24ης.12.2002), αναγνωρίζουν διαχρονικά και θεωρούν σταθερά ότι 
αποτελούν, λόγω της φύσης και της σηµασίας τους, προνοµιακά αντικείµενα άσκησης εθνικών 
πολιτικών. 
Άρα, ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Πανεπιστηµιακός Χώρος, για τον οποίο, οι Υπουργοί Παιδείας της 
Γερµανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και του Ηνωµένου Βασιλείου, πρωτοβουλιακά και ερήµην των 
Κοινοβουλίων των χωρών τους, πρωτοκάνουν δειλά και σεµνά λόγο, στη "∆ιακήρυξή τους της 
Σορβόννης" τον Μάιο του 1998 για την "εναρµόνιση της δοµής του Συστήµατος Ανώτατης 
Παιδείας", 
- για να τον θεµελιώσουν στις 19 Ιουνίου 1999, µαζί µε άλλους 25 συναδέλφους τους 

Ευρωπαϊκών χωρών, µε την "∆ιακήρυξη της Μπολόνια", (όπως σχεδιάζουν), µέχρι το 2010 και  
- να εξειδικεύσουν τους στόχους του στις 19 Μαΐου 2001, (33 πλέον Υπουργοί Παιδείας), στην 

Πράγα και τον Σεπτέµβριο του 2003 στο Βερολίνο, µε τις αντίστοιχες "Ανακοινώσεις" τους, 
βρίσκεται οφθαλµοφανώς, στον αντίποδα, ακόµη και της έννοιας και του περιεχοµένου της 
Συνθήκης της Ρώµης για την Παιδεία και µαρτυρεί, µετά το Μάαστριχτ και τη Λισσαβόνα, αν δεν 
υπάρξουν αντιστάσεις, την πλήρη κατίσχυση: 
• των αγορών και του ασύδοτου ανταγωνισµού τους, επί της πολιτικής, της κοινωνίας, του 

πολιτισµού και του περιβάλλοντος, 
• των Υπουργών Ανταγωνισµού, επί των Υπουργών Παιδείας, των Εθνικών Κοινοβουλίων, των  

πανεπιστηµιακών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών και  
• του κόσµου των επιχειρήσεων, της ανεξέλεγκτης κερδοσκοπίας και του ιδεώδους της 

θεοποίησης της µονοδιάστατης οικονοµικής µεγέθυνσης, επί της κοινωνικής συνοχής και της 
Ολοκληρωµένης, (ταυτόχρονα οικονοµικής, κοινωνικής, πολιτικής, πολιτισµικής και τεχνικής 
τεχνολογικής) Ανάπτυξης, η οποία θα τελείται σε διαλεκτική αρµονία και µε σεβασµό στον 
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άνθρωπο και το φυσικό και πολιτισµικό του περιβάλλον, παρά τις περί του αντιθέτου 
επικοινωνιακές ποµφόλυγες.  

Σ’ αυτή την κατεύθυνση, οι κυβερνήσεις της Ελλάδας και ιδιαίτερα η σηµερινή, µε συµφωνία της 
αξιωµατικής αντιπολίτευσης, φαίνεται όχι µόνο ότι είναι στη θεωρία και στην πράξη αδιάβαστες, 
αλλά και ότι εθελοτυφλούν συνειδητά, παραβιάζουν κι αυτές συστηµατικά τη Συνθήκη της Ρώµης, 
αλλά και απεµπολούν  νευραλγικής σηµασίας για κάθε κράτος - µέλος θεµελιώδη δικαιώµατα, σε 
αγαστή σύµπνοια µε τις οµογενοποιηµένες πολιτικές δυνάµεις οι οποίες διαχειρίζονται την εξουσία 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα τελευταία χρόνια αποθέωσης της ασύδοτης κυριαρχίας των αγορών.  
Γιατί σε αντίθεση µε τα άρθρα 149 και 150, άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου και µε ασύγγνωστη 
αµέλεια και υπερβάλλουσα διάθεση υποτέλειας (;), εκχώρησαν και εκχωρούν το µέλλον της 
Ευρώπης στη γραφειοκρατία των Βρυξελών και τους κερδοσκόπους επιχειρηµατίες, οι οποίοι 
θέλουν να βλέπουν το πολύτιµο δηµόσιο κοινωνικό αγαθό της παιδείας, το οποίο αποτελεί 
δικαίωµα για κάθε πολίτη, ως φθηνή τεχνική επαγγελµατική κατάρτιση αναλώσιµων και ευέλικτα 
απασχολήσιµων ψευδοεπιστηµόνων, στο όνοµα της ψευδεπίγραφης "ανταγωνιστικότητας". 
Η κυριαρχία της αγοραίας αντίληψης της "ανάπτυξης", µε πυρήνα την "ανταγωνιστικότητα", την 
"καινοτοµία", την "επιχειρηµατικότητα" και τις "ευέλικτες µορφές εργασίας", όπως αυτές 
οριοθετούνται από τις ανάγκες της αντί πάσης θυσίας µεγιστοποίησης της κερδοφορίας και της 
ικανοποίησης κοντόφθαλµων αρπακτικών συµφερόντων των επιχειρήσεων, οδηγεί τις κυρίαρχες 
πολιτικές δυνάµεις της χώρας µας στην εθελόδουλη (;) αναθεώρηση του Συντάγµατος (τώρα του 
άρθρου 16, Παιδεία, Τεχνολογία, Επιστήµη), µε στόχο και/ή αναπόδραστη – παρά τις ενδεχόµενες 
καλές προθέσεις ή δικαιολογίες- την ολοκληρωτική ιδιωτικοποίηση και την απόλυτη 
εµπορευµατοποίηση της Παιδείας ως Μόρφωσης και Πολιτισµού (Ρόκος, 2006).  
Σ’ αυτές τις συνθήκες: 
• οι χωρίς ακαδηµαϊκές αρχές και αξίες αγοραίες αξιολογήσεις των Πανεπιστηµίων ως 

εργοστασίων παραγωγής προϊόντων και προσέλκυσης πελατειών, µε στόχο την κοινωνική 
"νοµιµοποίηση" της έντονης τάσης περιορισµού της δηµόσιας χρηµατοδότησής τους και το 
άνοιγµα της πόρτας στους "χορηγούς" και τους "επενδυτές",  

• η νοµοθέτηση στην Ελλάδα ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου µε διδασκαλία στην Αγγλική γλώσσα, για 
να "ανταγωνισθούµε" εµπορικά τις µεγάλες αγορές υπηρεσιών παιδείας (Ηνωµένου Βασιλείου, 
ΗΠΑ, κ.λπ.), 

• ο ορυµαγδός νοµοθετηµάτων µε προφανείς  αντισυνταγµατικότητες αλλά και υπερβάλλουσα 
διάθεση συµµόρφωσης προς όσα κυβέρνηση και αξιωµατική αντιπολίτευση θεωρούν ότι 
εναρµονίζονται προς τις στρατηγικές αναπτυξιακές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 
αγχωµένες και προχειρότατες προετοιµασίες των σχετικών σχεδίων νόµων, (οι οποίοι ήδη είτε 
δεν εφαρµόζονται, ή έχουν ριζικά τροποποιηθεί, ή έχουν αποσυρθεί µετά από καθολική 
αντίδραση των πανεπιστηµιακών φορέων), 

• η αλαζονική δήλωση επιθυµίας ανατροπής των θεµελιωδών άρθρων 1 και 2 του Νόµου 
Πλαισίου 1268/82 για τα ΑΕΙ, από την αρµόδια Υπουργό, (Ρόκος, 2006), τα οποία 
εξακολουθούν µέχρι σήµερα, παρά τις αλλεπάλληλες επιθέσεις, να κατοχυρώνουν τον 
θεµελιακό και στρατηγικής σηµασίας ρόλο του δηµοσίου πανεπιστηµίου στην ανάπτυξη της 
παιδείας, της έρευνας και της τεχνολογίας, αλλά και στην αντιµετώπιση των σύγχρονων 
πολυδιάστατων κοινωνικοοικονοµικών προβληµάτων και θεµάτων ανάπτυξης και 
περιβάλλοντος, 

• οι βολικές προτάσεις εξωθεσµικών επιτροπών "σοφών", οι οποίοι περιέργως, κατά κανόνα, 
τεκµηριώνουν όσα οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάµεις δυσκολεύονται να τα κάνουν, 

• η επίκληση κάθε πικραµένου να ρίξει, απολύτως ατεκµηρίωτα και γενικευτικά, το λίθο του 
αναθέµατος, στο ∆ηµόσιο Πανεπιστήµιο των "µετριοτήτων" και το αποκορύφωµα όλων:  

• η προσπάθεια ριζικής ανατροπής του άρθρου 16 του Συντάγµατος, το οποίο κατοχυρώνει τον 
δηµόσιο χαρακτήρα και την πλήρη αυτοδιοίκηση των Α.Ε.Ι.: 

είναι ψηφίδες µιας πολιτικής υποτέλειας, σ’ αυτό που κάποιοι νοµίζουν ότι θα ήθελε η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και σπεύδουν να πλειοδοτήσουν, (µαζί µε τους οµολόγους τους στα άλλα κράτη µέλη), στο 
θάνατο της Παιδείας, ως Μόρφωσης και Πολιτισµού και της Ελεύθερης Έρευνας, ως βασικής 
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αποστολής του ∆ηµοσίου Πανεπιστηµίου, για την παραγωγή και διάδοση νέας γνώσης, αλλά και 
ως θεµέλιου για την αξιοβίωτη και ολοκληρωµένη ανάπτυξη όλων των πολιτών της Ευρώπης, αλλά 
και των χωρών τους, ταυτόχρονα σε οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισµικό και 
τεχνικο/τεχνολογικό επίπεδο, σε διαλεκτική αρµονία και µε σεβασµό στο φυσικό και πολιτισµικό 
περιβάλλον τους µέσα στο οποίο αυτοί εντάσσονται ως αναπόσπαστο µέρος του και όχι ως 
κυρίαρχοι, ιδιοκτήτες ή εκµεταλλευτές του (Ρόκος 2003α). 
Ο υπογραφόµενος, µε τα κείµενά του που προαναφέρθηκαν (Ρόκος 2003) αλλά και τα στον ίδιο 
τόµο: 
• "Για τα ιδιωτικά ‘πανεπιστήµια’", 1998, 
• "Σκέψεις για τις προϋποθέσεις, το σχεδιασµό και την ανάπτυξη µιας δηµιουργικής στρατηγικής 

προοπτικής για το Ε.Μ.Πολυτεχνείο", 1999, 
• "Πρόταση πρωτοβουλιών ανάπτυξης κινήµατος παιδείας από το Ε.Μ.Π.", 2000, 
• "Σχέδιο Νόµου για τις µεταπτυχιακές σπουδές και την έρευνα", 2000 και 
• "Ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι.", 2000 
κι ακόµα, µε το πιο πρόσφατο (Ρόκος 2006α) "Η Πανεπιστηµιακή ∆ιανόηση στα χρόνια της 
χολέρας", απέδειξε ότι δεν πιστεύει ότι τα πάντα είναι ρόδινα σήµερα στο ∆ηµόσιο Πανεπιστήµιο. 
Αποτελεί όµως, στα χρόνια της ασυδοσίας των αγορών, όπως θα δούµε παρακάτω, το τελευταίο 
οχυρό αντίστασης του δηµοσίου χώρου στην αρπακτική και δήθεν ελεύθερη, αξιοκρατική και 
αποτελεσµατική "αναπτυξιακή" λαίλαπα, την οποία υπόσχονται ή και επιβάλλουν µε την ισχύ τους 
στις πολιτικές δυνάµεις που εναλλάσσονται στην εξουσία, οι επιχειρήσεις και τα ευθέως 
διαπλεκόµενα µ’ αυτές Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. 
Αλλά ας δούµε τα πράγµατα µε τη σειρά τους. 
 
Από την αθωότητα της "ελευθερίας" στην ανεξέλεγκτη ασυδοσία των αγορών 
Από την "αθωότητα" του ελεύθερου ανταγωνισµού του Adam Smith, ως καθοριστικού στοιχείου 
γενικότερης ανάπτυξης και προόδου, εφ’ όσον τελείται σε συνθήκες υγείας και ασφάλειας της 
αγοράς, έχουµε φθάσει σήµερα στον σύγχρονο Leviathan, όχι του µονοπωλούντος την βία και την 
εξουσία κατά T.Hobbes κράτους, µε στόχο την διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης, αλλά των 
µονοπωλούντων την βία και την εξουσία σε πλανητικό επίπεδο ασύδοτων αγορών, µε στόχο την 
ανεξέλεγκτη και διασφαλισµένη από τις πολιτικές δυνάµεις της νέας τάξης κερδοφορία τους. 
Έτσι, στο πεδίο της οικονοµίας κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια σε πλανητική κλίµακα, κατάλληλα 
προβαλλόµενα, καταιγιστικά διαφηµιζόµενα και έντεχνα προπαγανδιζόµενα: 
• η θεοποιηµένη "ανταγωνιστικότητα", ως µονόδροµος δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας και 

"βιώσιµης" ή "αειφόρου" (όπως α-νοήτως την ορίζουν) "ανάπτυξης", σ’ ένα κόσµο στον οποίο, 
µπαίνοντας στον 21ο αιώνα, το 20% του παγκόσµιου πληθυσµού καρπούται το 86% του 
παγκόσµιου πλούτου και η κατάσταση γίνεται χειρότερη κάθε µέρα που περνά (Ρόκος, 2005), 
ενώ η επίτευξη βιωσιµότητας µιας επιχείρησης και οι σχετικές δράσεις (συγχωνεύσεις, 
εξαγορές, χαριστικές αποκρατικοποιήσεις κ.λπ.) αφήνουν πίσω τους µεταξύ άλλων, θύµατα 
χιλιάδες οικογένειες ανέργων. 

• η "καινοτοµία", ως σωτήριο επίτευγµα αλλά και αυτοσκοπός µιας υποτακτικής στα 
συµφέροντα των πολυεθνικών εταιριών "εκπαίδευσης/κατάρτισης" και της συµβατής µ’ αυτήν 
έρευνας και τεχνολογίας, που εκπίπτουν από τα δηµόσια αγαθά της παιδείας, ως µόρφωσης και 
πολιτισµού, στην αγοραία, µικρής διάρκειας, φθηνή και "αποτελεσµατική" τεχνική 
επαγγελµατική κατάρτιση, αναλώσιµων στελεχών, περιορισµένου αντικειµενικά χρόνου 
υψηλής παραγωγικότητας, για την συνεχή και "ασφαλή" κερδοφορία των επιχειρήσεων, 

• η "επιχειρηµατικότητα", ως ιδεολόγηµα επιβαλλόµενο και εγχαρασσόµενο, από τα ευαίσθητα 
χρόνια της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στη συνείδηση των νέων όλου του κόσµου, µε στόχο, 
ίσως, µια νέα κοινωνία "πωλητών" και όχι πολιτών, 

• η ελευθερία της διακίνησης κεφαλαίων και εργαζοµένων και οι ευέλικτες µορφές εργασίας, 
που, µαζί µε οδηγίες τύπου Μπολκεστάϊν, προµηνύουν  ένα καινούργιο ζοφερό µεσαίωνα για 
τον πλανήτη µας στις αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα. 
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Σ’ αυτές τις συνθήκες, στο πεδίο της κοινωνίας, τα κοινωνικά δικαιώµατα της παιδείας, της υγείας, 
της κοινωνικής ασφάλειας και ασφάλισης ψαλιδίζονται συστηµατικά σ’ όλον τον κόσµο, 
φαλκιδεύονται από την αγορά ιδιωτικοποιούµενα όλο και περισσότερο και εµπορευµατοποιούνται 
όπου έχουν µε αγώνες κατακτηθεί, έως και εξακολουθούν να είναι ανύπαρκτα, παρά την δήθεν 
ανθρωπιστική βοήθεια και τις φιλανθρωπικές κοινωνικές πολιτικές του "αναπτυγµένου" κόσµου, 
τόσο στις "αναπτυσσόµενες" χώρες που γίνονται όλο και πιο φτωχές, όσο και στα γκέτο των 
νεόπτωχων και των πολιτικών και οικονοµικών µεταναστών στις συνεχώς επεκτεινόµενες και 
διογκούµενες µεγαλουπόλεις της δύσης. 
Στο πεδίο της πολιτικής, κατά συνέπεια, η ισότητα, τα πολιτικά δικαιώµατα, οι πολιτικές 
ελευθερίες, το διεθνές δίκαιο, η εθνική ανεξαρτησία και η λαϊκή κυριαρχία, τελούν όπου γης (και 
µε "κοµψότερους" έως και απολύτως "άκοµψους" τρόπους), υπό αµφισβήτηση και διωγµό και 
πάντα υπό την δαµόκλεια σπάθη της µόνης ηγεµονικής στρατιωτικά και οικονοµικά υπερδύναµης 
και "αναγνωρίζονται", όταν και όπως αυτή και οι σύµµαχοί της τα αντιλαµβάνονται µε τους 
παραµορφωτικούς φακούς των στρατηγικών συµφερόντων της, για να τα κάνουν συµβατά µ’ αυτά, 
σε στρατιωτικό, οικονοµικό και γεωπολιτικό επίπεδο, µε επεµβάσεις, κατακτήσεις, 
αντιτροµοκρατική κρατική τροµοκρατία κ.λπ. 
Μοιραία, στο πεδίο του πολιτισµού, η διαρκώς αυξανόµενη δύναµη των Μέσων Μαζικής 
Ενηµέρωσης, καθώς οι επιχειρηµατίες τους, διαπλέκονται εµφανώς ή αφανώς µε τους µηχανισµούς 
της άρχουσας τάξης, σε πολιτικό και οικονοµικό επίπεδο και η καταιγιστική προβολή µορφών και 
τρόπων ζωής, αλλά και στάσεων και συµπεριφορών που ευνοούν ατοµιστικά, ανταγωνιστικά και 
καταναλωτικά "αναπτυξιακά" πρότυπα, τείνουν να ισοπεδώσουν, να οµογενοποιήσουν ή και να 
εξαφανίσουν τους τοπικούς πολιτισµούς, που εµπεριέχουν, όπου γης, τη γόνιµη και δηµιουργική 
σοφία της αλληλεπίδρασης της φύσης µε την κοινωνία στο χώρο και το χρόνο. 
Στο πεδίο της τεχνολογίας, τα κάθε φορά συµφέροντα των αγορών (και ιδιαίτερα αυτά στη 
σηµερινή κυρίαρχη έκφρασή τους στις συνθήκες παγκοσµιοποίησης), ευνοούν, καθοδηγούν, 
υποθάλπουν και περιορίζουν την έρευνα στους µονοδρόµους της "αγοράς της πληροφορίας και της 
πληροφορικής", (και όχι όπως κατ’ ευφηµισµό την βαφτίζουν "κοινωνία της γνώσης", για να 
δώσουν νοµιµοποιητικό άλλοθι στους πανεπιστηµιακούς που βλέπουν το δέντρο αντί του δάσους 
και που θα ήθελαν ένα τέτοιο κίνητρο για να τεθούν στην υπηρεσία τους). 
Οι τηλεπικοινωνίες, η κινητή τηλεφωνία µε δυνατότητες να παίρνεις και να στέλνεις Email και να 
µπαίνεις στο διαδίκτυο ακόµη και όταν κάνεις ……… υποβρύχιο ψάρεµα, τα ρούχα υπολογιστές, 
τα µουσικά παπούτσια του ΜΙΤ, τα φθηνά laptops που "θα µειώσουν το ψηφιακό χάσµα", 
(ανάµεσα στον όλο και πλουσιότερο βορρά και τον όλο και φτωχότερο και σπαρασσόµενο από 
υποθαλπόµενες εµφύλιες διαµάχες, αλλά και πολλαπλά ακόµη εκµεταλλευόµενο νότο) και η 
ενέργεια, χρηµατοδοτούνται κατά πλήρη προτεραιότητα αλλά και σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα, 
µε απολύτως κατοχυρωµένα και υπερασπιζόµενα σθεναρά από τον Παγκόσµιο Οργανισµό 
Εµπορίου τα πνευµατικά δικαιώµατα, τις ευρεσιτεχνίες, τις πατέντες των πολυεθνικών 
φαρµακευτικών, βιοτεχνολογικών, ενεργειακών κ.λπ. εταιριών. 
Στο πεδίο, τέλος, της προστασίας του βαρύτατα ρυπασµένου και µολυσµένου από την ανεξέλεγκτη 
δράση των πολυεθνικών επιχειρήσεων γήινου, ατµοσφαιρικού, υδάτινου και πολιτισµικού 
περιβάλλοντος, η αιδηµοσύνη των µεγάλων συµφερόντων και των υπερεθνικών ή εθνικών 
εκφράσεών τους καλύπτεται από ιδεολογήµατα του τύπου: 
• "ο ρυπαίνων πληρώνει", (που νοµιµοποιεί την ρύπανση όσων µπορούν να πληρώσουν τα 

συµβολικά πολλές φορές πρόστιµα που ενίοτε θα τους επιβάλλονται, από ανύπαρκτους, 
υποχρηµατοδοτούµενους, ή αλλοτριωµένους ελεγκτικούς µηχανισµούς), 

• µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης µέσα από την "εµπορία των αέριων εκποµπών CO2" από 
τις καθηµαγµένες αναπτυσσόµενες χώρες, για να "περιγραφεί" η ατελέσφορη, ευχολογική και 
καθόλου δεσµευτική συµφωνία του Kyoto, η οποία όµως, έτσι κι αλλιώς, αµφισβητείται 
δραστικά από τις ΗΠΑ, την Ν.Κορέα αλλά και τις µεγάλες καταναλώτριες πετρελαίου Κίνα (µε 
ρυθµούς "ανάπτυξης" 10,3) και Ινδία κ.λπ., µε προώθηση συµφερουσών "διµερών" λεόντειων 
συµφωνιών, κ.λπ. 
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ενώ, σε περιπτώσεις αδυναµίας επιβολής των όρων τους σε διεθνείς οργανισµούς, π.χ. για την 
εµπορευµατοποίηση του πολιτισµού (UNESCO 2005), όπου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ήταν τα µόνα 
δύο κράτη µέλη του ΟΗΕ τα οποία αντιτέθηκαν στην απόφαση όλων των υπολοίπων κρατών 
µελών του, "ότι οι πολιτισµοί του ανθρώπου δεν είναι εµπορευµατοποιήσιµο προϊόν αλλά 
παγκόσµια κληρονοµιά του ανθρωπίνου γένους", φθάνουν σε ωµές απειλές αποχώρησης, µη 
πληρωµής των συνδροµών τους, αλλά και προώθησης και πάλι λεόντειων "διµερών" συµφωνιών, 
µε όσες από τις πιο αδύνατες χώρες του κόσµου εξαναγκασθούν να ενδώσουν και στην πολιτισµική 
υποταγή τους. 
 
Το ιδεολόγηµα της "Βιώσιµης" ή "Αειφόρου" ανάπτυξης 
Τα µέσα και οι επιλογές επιβολής, κυριαρχίας, εξάρτησης, καθυπόταξης, κατάκτησης και 
εξουθένωσης, µε πόλεµο, µε άσκηση στρατιωτικής, πολιτικής ή οικονοµικής δύναµης, µε τον 
ασύδοτο και ανήθικο ανταγωνισµό των αγορών και τη συµπαροµαρτούσα βαθύτατη διαφθορά, στο 
όνοµα της "διατηρήσιµης" ανάπτυξης για τους λίγους και τους ισχυρούς, επιχειρούν να 
"θεσµοθετήσουν" και να εγχαράξουν στη µέση κοινωνική συνείδηση, ως υπέρτατη αξία 
δηµοκρατίας και πολιτισµού, την "ανταγωνιστική αναπτυξιακή ειρήνη", η οποία εξυπηρετεί, σε 
βάρος του πλανήτη και των λαών της γης, το σύνολο των συµφερόντων της ηγεσίας της µόνης 
υπερδύναµης και ενίοτε, ορισµένα των πειθήνιων ακολούθων της. 
Το ολικό περιβάλλον, στην βαθύτερη έννοια, τη φιλοσοφία και τη θεωρία της ολοκληρωµένης 
ανάπτυξης δεν εξαντλείται στα διοικητικά, εθνικά, ή υπερεθνικά όρια µιας περιοχής/περιφέρειας, 
γιατί αντικειµενικά υφίσταται πολυδιάστατες και πολυεπίπεδες επιδράσεις, έως και σε πλανητική 
κλίµακα, από κάθε "αναπτυξιακή" δραστηριότητα οποιουδήποτε κράτους, οργανισµού, φορέα, 
επιχείρησης αλλά και κάθε πολίτη και κάθε οµάδας πολιτών, οπουδήποτε και αν αυτή τελείται και 
µε οποιονδήποτε σκοπό, η οποία σηµατοδοτεί παράλληλα αλλά και καθορίζει τις αντίστοιχες 
ευθύνες τους. 
Το κλίµα, η φύση, οι άνθρωποι και οι οικιστικές συγκεντρώσεις τους, ως συνέπεια ετερόκλητων 
και αντιφατικών -έως και καταστροφικών- "αναπτυξιακών" δράσεων οι οποίες τελούνται ακόµη 
και στο άλλο άκρο της γης, υφίστανται όλο και περισσότερο ραγδαίες και δραµατικών επιπτώσεων 
µεταβολές και µεταλλάξεις, (από το φαινόµενο θερµοκηπίου, την τρύπα του όζοντος, την 
υποβάθµιση της ποιότητας ζωής, τις ανεξέλεγκτες πληµµύρες και κατολισθήσεις, τις βαρύτατες 
ρυπάνσεις, µολύνσεις και ασθένειες κ.λπ.). 
Αλλά και για τους αµέριµνους λαούς των "αναπτυγµένων" κρατών, οι δραµατικές ανισότητες, η 
αυξανόµενη φτώχεια, οι θανατηφόρες ασθένειες και επιδηµίες, η λειψυδρία, η εντεινόµενη, (αν και 
µε πιο εκλογικευµένες από τη δουλεία και την αποικιοκρατία µεθόδους και διαδικασίες), 
εκµετάλλευση των φυσικών και των ανθρωπίνων διαθεσίµων των "αναπτυσσοµένων" χωρών, που 
φαίνεται εκ πρώτης όψεως να µην τους αφορούν και τους απασχολούν, συνεπάγονται, "δυνάµει", 
τροµακτικές και αναπόδραστες συνέπειες (κύµα οικονοµικών και πολιτικών προσφύγων, ανεργία, 
εγκληµατικότητα, κοινωνική περιθωριοποίηση, επέκταση και αύξηση της φτώχειας). 
Οι λαοί, απ’ την άλλη µεριά, στις αναπτυσσόµενες χώρες σπαράσσονται από θρησκευτικές, 
φυλετικές και πολιτισµικές εµφύλιες διαµάχες, οι οποίες (µε πράξεις πολιτικής, στρατιωτικής, 
οικονοµικής, κοινωνικής και τεχνολογικής εξάρτησης και επέµβασης αλλά και µε εκατόµβες 
θυµάτων) υποθάλπονται από τις µεγάλες δυνάµεις προς διασφάλιση των "στρατηγικών" τους 
συµφερόντων, (µε πώληση όπλων προς όλες τις αντιµαχόµενες οµάδες, µε χρηµατοδότηση 
µισθοφορικών σωµάτων, µε δηµιουργία "κατάλληλων" σχετικών συνθηκών και προϋποθέσεων 
αλλά και µε υλοποίηση συγκεκριµένων προκλήσεων κ.λπ.). 
Τα ανθρώπινα, τα κοινωνικά και τα πολιτικά δικαιώµατα δεινοπαθούν σε κάθε γωνιά του πλανήτη, 
µε κύρια την ευθύνη όσων ψευδεπίγραφα τα καπηλεύονται και τα εκµεταλλεύονται κατά το 
δοκούν, συνηθέστατα καταπατώντας τα στην πράξη, για να προωθήσουν, να στηρίξουν και να 
επιβάλλουν µε οικονοµικές κυρώσεις, µε διπλωµατικές µεθοδεύσεις και ακόµη µε πολεµικές 
επιχειρήσεις τις µακροπρόθεσµες "αναπτυξιακές" οικονοµικές επιδιώξεις τους σε πλανητικό 
επίπεδο. 
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Και είναι, τέλος, υποκριτική και ευχολογική και µόνο η υπεράσπιση του ιδεολογήµατος του 
συρµού της "βιώσιµης" ή "αειφόρου" ανάπτυξης, (µε χιλιάδες από το 1992 συνέδρια, συµπόσια και 
συναντήσεις εκπροσώπων κυβερνήσεων, διεθνών οργανισµών, "µη κυβερνητικών" οργανώσεων, 
αλλά και πολυµελών αντιπροσωπειών τους), από όσους, στο όνοµα των βασικών αρχών της, 
(ανταγωνιστικότητα, επιχειρηµατικότητα, πλήρης απελευθέρωση και κυριαρχία των αγορών και 
ευελιξία και ελαστικότητα στις µορφές των εργασιακών σχέσεων), αρνούνται να σεβαστούν όσα η 
διεθνής κοινότητα στη συντριπτική πλειοψηφία των λαών του κόσµου θεωρεί ως ελάχιστες 
υποχρεώσεις των κρατών της γης για να σταµατήσει η καταστροφική πορεία στην οποία οι 
επιλογές των ηγετών της "νέας τάξης" οδηγούν τον σύγχρονο κόσµο (Πρωτόκολλο Kyoto για τον 
περιορισµό των εκποµπών CO2 κ.λπ.). 
Με βάση τα παραπάνω, ποιος θα µπορούσε να θεωρήσει πραγµατικά αναπτυγµένο ένα κράτος, 
ακόµη και αν αυτό παρουσιάζει σταθερά το µεγαλύτερο µέγεθος κατά κεφαλήν εισοδήµατος, αν 
ηγεµονεύει στρατιωτικά και οικονοµικά σ’ ολόκληρο τον πλανήτη, αν έχει εξασφαλίσει για το 
µέγιστο δυνατό διάστηµα τα µεγαλύτερα αποθέµατα στρατηγικών ενεργειακών διαθεσίµων: 
• όταν σε κοινωνικό επίπεδο η άρχουσα τάξη του συνεχώς εντείνει και βαθαίνει τις τεράστιες 

ανισότητες, για µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού του, στην πρόσβαση στα αγαθά της παιδείας, 
της υγείας, της ασφάλειας και της κοινωνικής ασφάλισης, ιδιωτικοποιώντας κάθε δηµόσιο 
αγαθό, κοινωφελές δίκτυο και κοινωνική υπηρεσία και θυσιάζοντάς τα στην ανταγωνιστικότητα 
και τη µεγιστοποίηση των κερδών των προνοµιούχων στρατηγικών επενδυτών,  

• όταν η ανεργία, η φτώχεια και η περιθωριοποίηση πλήττει µεγάλο αριθµό νοικοκυριών και 
ιδιαίτερα τις γυναίκες και τους νέους, 

• όταν η ποιότητα και οι συνθήκες ζωής υποβαθµίζονται όλο και περισσότερο στα γκέτος των 
µεγαλουπόλεων και τις αποµακρυσµένες ορεινές περιοχές, 

• όταν η ασφάλεια των πολιτών του διακυβεύεται από τυφλές τροµοκρατικές πράξεις αντίδρασης 
στην συστηµατικά εξαγόµενη απ’ το κράτος αυτό σε πλανητική κλίµακα "κρατική" 
τροµοκρατία, η οποία, σε κάθε γωνιά της γης, µε ανυπόστατα προσχήµατα και στο όνοµα δήθεν 
υψηλών ιδανικών, καταλύει εθνικές κυριαρχίες, επεµβαίνει πολιτικά και πολεµικά, επιβάλλει 
υποτελείς εξουσίες της αρεσκείας του, καρπούται τα οφέλη από την κλοπή των 
πλουτοπαραγωγικών πηγών και την αδιαφανή µονοπώληση των έργων αποκατάστασης των 
καταστροφών που αυτό προκάλεσε και τέλος, επιχειρεί να κατανείµει στην διεθνή κοινότητα τα 
οικονοµικά βάρη της «ανοικοδόµησης» µετά τις παράνοµες, αναίτιες και εγκληµατικές 
καταστροφές των χωρών που για διάφορους λόγους επιβουλεύθηκε , 

• όταν οι γιγάντιες πολυεθνικές του εταιρείες καταρρακώνουν, µε αλυσιδωτά φαινόµενα βαθειάς 
διαφθοράς, την όποια αξιοπιστία του ανύπαρκτου τελικά «τίµιου παιχνιδιού» της ελεύθερης 
αγοράς κ.λπ., 

• όταν ο ανταγωνισµός, ο ρατσισµός, η ξενοφοβία, η λατρεία των όπλων, η ανασφάλεια, ο 
υπέρµετρος καταναλωτισµός, η επιδίωξη αντί πάσης θυσίας της κάθε φύσης «επιτυχίας», (που 
αποτιµάται πάντα µε το ποσοστό αύξησης του πλούτου), σµιλεύουν και χαρακτηρίζουν την 
ποιότητα του πολιτισµού του, τον οποίο προβάλλει αλλά και επιθυµεί να επιβάλει ισοπεδωτικά 
σε πλανητικό επίπεδο. 

 
Η φιλοσοφία της Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης 
Σε άλλα σχετικά κείµενα του υπογραφοµένου από το 1994 (Ρόκος 2003), αλλά και σε διεθνές 
επίπεδο (Rist 1997, Rokos 1988, 1972, Sachs 1992 κ.λπ.) έχει τεκµηριωθεί, ότι η αδιάσπαστη 
ενότητα του "όλου" της συγκεκριµένης φυσικής και κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας µιας 
περιοχής/περιφέρειας µε τις πολυδιάστατες διαλεκτικές σχέσεις, αλληλεξαρτήσεις και 
αλληλεπιδράσεις τους και τις τάσεις µεταβολής τους στο χώρο και το χρόνο, χαρακτηρίζει και 
καθορίζει την κατάσταση και την ποιότητα του πραγµατικού οργανικού "όλου" της διαλεκτικής 
σχέσης της ανάπτυξης και του περιβάλλοντός της και όχι µόνο του µηχανιστικού αθροίσµατος των 
µερικών "όλων" τους. 
Συνεπώς, κάθε αξιόπιστη αναπτυξιακή δράση και πολιτική γενικότερα για µια περιοχή/περιφέρεια 
θα πρέπει να στοχεύουν στην βελτίωση της κατάστασης και της ποιότητας του "όλου" της 
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αδιάσπαστης ενότητας της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής της πραγµατικότητας, αλλά και 
ταυτοχρόνως του ολικού της -έως και του πλανητικού της- περιβάλλοντος.  
 
Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µόνο, όταν η ίδια η κοινωνία, µε τις κυρίαρχες επιλογές των κάθε φορά 
πολιτικών της εκφράσεων, την µέση κοινωνική συνείδηση που αυτές επηρεάζουν καταλυτικά (έως 
και διαµορφώνουν) µε τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, αλλά και τη συγκεκριµένη δυναµική της, 
µπορεί να δηµιουργεί και να διασφαλίζει τις απαραίτητες "ολικές" σχετικές προϋποθέσεις:  
• σχεδιάζοντας, συντονίζοντας και εκπονώντας συστηµατικά, αξιόπιστα και αποτελεσµατικά τις 

απαιτούµενες έρευνες και µελέτες 
• και στη συνέχεια αποφασίζοντας, νοµοθετώντας, προγραµµατίζοντας και πραγµατοποιώντας 

συνεργιστικά ενεργήµατα και δράσεις που να τείνουν διηνεκώς στην ολοκληρωµένη της 
ανάπτυξη, µιαν ανάπτυξη δηλαδή που να αξίζει να βιωθεί σε όλες τις διαστάσεις της από τα 
υποκείµενά της, αλλά και η οποία να µη συνεπάγεται, σε άλλους τόπους και για οποιουσδήποτε 
άλλους, οποιασδήποτε φύσης δυσµενείς επιπτώσεις. 

Η έννοια της "ολοκλήρωσης" στην ολοκληρωµένη ανάπτυξη αναφέρεται στα υποκείµενά της, 
στους στόχους της, στο χώρο, τον χρόνο, τις αξίες, τις κατευθύνσεις, τη µεθοδολογία, τα µέσα και 
τις ποιότητες των ενεργηµάτων της στη θεωρία και την πράξη, αποτελεί τον σκοπό και ορίζει το 
"ταξίδι" µιας κοινωνίας που θέλει να ζήσει σ’ ένα καλύτερο κόσµο. 
Υποκείµενα του ταξιδιού προς την ολοκληρωµένη ανάπτυξη, σύµφωνα µε τις αρχές, τη φιλοσοφία 
και την ηθική της, είναι οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως εθνικής προέλευσης, 
πολιτισµικών χαρακτηριστικών, χρώµατος, φυλής, θρησκείας, κοσµοθεωριών που ασπάζονται και 
πολιτικών προτιµήσεων, οπουδήποτε και αν ζουν ειρηνικά και εργάζονται σήµερα, ή θα ζήσουν και 
θα εργάζονται στο κοινό µας µέλλον στον πλανήτη γη, που αποτελεί και θα αποτελεί όσο υπάρχει 
ζωή, το κοινό µας σπίτι. 
Θα µπορούσαµε λοιπόν να ορίσουµε ως αξιοβίωτη ολοκληρωµένη ανάπτυξη την διαχρονική πορεία 
προς την ταυτόχρονα οικονοµική, κοινωνική, πολιτική, πολιτισµική και τεχνική/τεχνολογική 
ανάπτυξη, η οποία θα τελείται πάντα σε διαλεκτική αρµονία και µε σεβασµό στον άνθρωπο και το 
"ολικό" του περιβάλλον, φυσικό και πολιτισµικό, µέσα στο οποίο αυτός και οι συλλογικότητές του 
οφείλουν να εντάσσονται ειρηνικά και δηµιουργικά ως αναπόσπαστα µέρη του και όχι ως 
κυρίαρχοι, ιδιοκτήτες και εκµεταλλευτές του. 
Κι αυτή η ανάπτυξη ως σκοπός ταξιδιού του σύγχρονου ανθρώπου στην ιστορία, αυτονοήτως, δεν 
έχει αντικειµενικά καµµιά σχέση µε ότι σήµερα φέρεται ως "ανάπτυξη" σύµφωνα µε τις σχετικές 
κυρίαρχες αξίες, επιλογές και πολιτικές της νεοφιλελεύθερης νέας τάξης και τα ζωτικά 
"στρατηγικά" συµφέροντα της παγκόσµιας στρατιωτικής και οικονοµικής ηγεµονικής της δύναµης, 
των ΗΠΑ, στα οποία -όπως εκφράζονται κυρίως από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου, το 
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και τη ∆ιεθνή Τράπεζα- υποτάσσονται τελικά ακόµα και οι υπόλοιπες 
µεγάλες δυνάµεις και οι υπερεθνικοί τους σχηµατισµοί. 
Γιατί οι αξίες της ολοκληρωµένης ανάπτυξης και η αντικειµενικά ηθική φιλοσοφία της δίνουν µε 
αρµονικό τρόπο το ίδιο βάρος διαχρονικά στην οικονοµική, την κοινωνική, την πολιτική, την 
πολιτισµική και την τεχνική/τεχνολογική της συνιστώσα, σε πλανητικό επίπεδο και για κάθε 
ανθρώπινο ον, ώστε όλες οι συνειδητές και υπεύθυνες δράσεις και τα σχετικά ενεργήµατά τους, σε 
κάθε επίπεδο, εξ ορισµού να σχεδιάζονται, να προγραµµατίζονται και να ασκούνται χωρίς να 
αφήνουν θύµατα τα τέσσερα πέµπτα των κατοίκων της γης αλλά και το πλανητικό, φυσικό και 
πολιτισµικό περιβάλλον (Ρόκος, 2006). 
Η µεθοδευµένη και συστηµατική αγνόηση των παραπάνω αξιών, η αρπακτική και ασύδοτη 
κερδοσκοπία του διεθνούς τραπεζικού συστήµατος και η συνειδητή ανυπαρξία οποιασδήποτε 
πολιτικής υπεράσπισης του δηµόσιου συµφέροντος και των ανθρώπινων, κοινωνικών και 
πολιτικών δικαιωµάτων, από τα ενεργούµενα του πολυεθνικού κεφαλαίου οµογενοποιηµένα 
νεοφιλελεύθερα πολιτικά συστήµατα της νέας τάξης, σε πλανητικό επίπεδο, οδήγησαν στην 
σηµερινή δραµατική κατάσταση την οποία βιώνουν οι πολίτες όλου του κόσµου. Η κοινωνική, 
πολιτική και πολιτισµική τους αφύπνιση και συλλογική πρωτοβουλία και δράση µπορούν, 
"δυνάµει", να ξαναγεννήσουν την ελπίδα για ένα ειρηνικό και καλύτερο κόσµο. 
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