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Προλεγόµενα 
Τα κείµενα του βιβλίου αυτού αποτελούν το µέρος της επιστηµονικής, εκπαιδευτικής και 

ερευνητικής δουλειάς του υπογραφοµένου από το 1963 ως το 2001 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. 

Τα περισσότερα απ’ αυτά δηµοσιεύθηκαν είτε σε επιστηµονικά περιοδικά ή σε πρακτικά 
διεπιστηµονικών συνεδρίων στα οποία και συζητήθηκαν, ενώ πολλά απ’ αυτά αναλύθηκαν σε 
µεταπτυχιακά µαθήµατα στο Ε.Μ.Πολυτεχνείο και στο Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστηµών. 

Η θεώρηση της ανάπτυξης ως µιας «καλύτερης» (από την οποιαδήποτε προηγούµενη) 
ισορροπίας 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), 
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, της σκόπιµης και µονοδιάστατης 
υπερτίµησης κάποιας ή κάποιων απ’ αυτές. 

Η ειδικότερη επιστηµονική και ερευνητική υποδοµή του υπογραφοµένου στα πεδία των 
µεθόδων και τεχνικών της ακριβούς, αξιόπιστης, διεπιστηµονικής και ολοκληρωµένης διερεύνησης, 
απογραφής, χαρτογράφησης, ερµηνείας και παρακολούθησης  της φυσικής και της 
κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας, των πολυδιάστατων σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων και 
αλληλεπιδράσεών τους, αλλά και των τάσεων, επιλογών, σχεδίων, µελετών και έργων µεταβολών 
τους δια µέσου του χρόνου, αποτελεί την θεµελιακή µεθοδολογική επιστηµονική και τεχνολογική 
αναφορά των κειµένων, αλλά και ένα ιδιαίτερα χρήσιµο εργαλείο µέτρησης, εκτίµησης και 
αποτίµησης των συνεπειών και επιπτώσεων των κάθε τύπου και ποιότητας «αναπτυξιακών» 
θεσµών, µέτρων, ρυθµίσεων και διαδικασιών στη φύση και στον άνθρωπο ως αναπόσπαστο και όχι 
κυρίαρχο στοιχείο και µέρος της. 

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 και τεκµηριώνονται, τόσο η θεωρία και 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. 

Τα εκτός εµπορίου βιβλία του υπογραφοµένου «Φωτοερµηνεία–Τηλεπισκόπηση» (Ε.Μ.Π.), 
«Φυσικά ∆ιαθέσιµα και Ολοκληρωµένες Αποδόσεις» (Α.Π.Θ. και Ε.Μ.Π.) και «Κτηµατολόγιο και 
Πολιτική Γης» (Ε.Μ.Π.) και οι βιβλιογραφικές αναφορές των επιµέρους κειµένων µπορούν ν’ 
αποτελέσουν χρήσιµα βοηθήµατα ειδικότερης υποστήριξης της τεκµηρίωσής τους. 

Επιλέχθηκε η χρονολογική και όχι η «ειδική» θεµατική διάρθρωση των κειµένων του τόµου 
αυτού, ώστε ο ενδιαφερόµενος µελετητής να µπορεί ταυτόχρονα να αναφέρεται στις συγκεκριµένες 
συνθήκες κάθε εποχής κάτω από την ιδιαίτερη οπτική του και µε βάση και τις δικές του 
προσλαµβάνουσες παραστάσεις, να παρακολουθεί µε συστηµατικότητα την εξέλιξη των ιδεών, των 
εννοιών του περιεχοµένου αλλά και των µεθόδων και τεχνικών προσέγγισης, ανάλυσης και 
αντιµετώπισης των θεµάτων και των προβληµάτων ανάπτυξης και περιβάλλοντος συνεκτιµώντας 
κριτικά και την οπτική του υπογραφοµένου. 

Έτσι τα κείµενα ακολουθούν την παρακάτω σειρά: 
1. «Θεµελιώδεις προϋποθέσεις ορθολογικής ανάπτυξης. Ανέφικτος ο προγραµµατισµός χωρίς 

γνώση των διαθεσίµων πηγών», (1967). Το κείµενο αυτό αποτελεί το πρώτο µέρος µιας 
εργασίας για την ανάπτυξη που πραγµατοποιήθηκε στο Ε.Μ.Π. από τον Οκτώβριο του 1963 ως 
τον ∆εκέµβριο του 1966 και δηµοσιεύθηκε στο περιοδικό «Οικονοµικός Ταχυδρόµος», τον 
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Απρίλιο του 1967. Τα άλλα δύο αδηµοσίευτα µέρη του αποτέλεσαν υλικό υποδοµής για επόµενα 
κείµενα. 

2. «Ολοκληρωµένες Αποδόσεις», (1977). Το κείµενο αυτό δηµοσιεύθηκε στο περιοδικό «Τεχνικά 
Χρονικά», Τριµηνιαία Επιστηµονική Έκδοση του Τ.Ε.Ε. τεύχος 1, Αθήνα, 1977. 

3. «Η αντικειµενικοποίηση σηµαντικών λειτουργιών του κράτους. Αρχές, µέθοδοι, µέσα και 
πρακτικές», (1989). Στο κείµενο αυτό βασίσθηκε η ανακοίνωση του συγγραφέα στο 1ο 
Επιστηµονικό Συνέδριο του Ιδρύµατος Σάκη Καράγιωργα µε θέµα «Οι Λειτουργίες του 
Κράτους σε περίοδο κρίσης. Θεωρία και Ελληνική Εµπειρία», το οποίο έγινε στην Αθήνα 
στο Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών από 4-6.10.1989. 
∆ηµοσιεύθηκε στα πρακτικά του που κυκλοφόρησαν από το Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα το 1990. 

4. «Ο διαλεκτικός χαρακτήρας της ανάπτυξης. Ένα διεπιστηµονικό µεθοδολογικό εργαλείο 
για την προσέγγισή της», (1990). Στο κείµενο αυτό βασίσθηκε η ανακοίνωση στο Συνέδριο µε 
θέµα «Η ∆ιεπιστηµονική Προσέγγιση της Ανάπτυξης», το οποίο έγινε στο Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο, στην Αθήνα το 1988. ∆ηµοσιεύθηκε στα πρακτικά του από τις «Εκδόσεις 
Παπαζήση» το 1990, αφού προδηµοσιεύθηκε στο περιοδικό «Επιστηµονική Σκέψη», τεύχος 44, 
1989. 

5. «Πόλεµος και Ειρήνη σήµερα. Συµβολή στη διεπιστηµονική ανάλυση των αιτίων και των 
αποτελεσµάτων τους», (1990-1991). Στο κείµενο αυτό βασίσθηκε η ανακοίνωση στο 3ο 
Συνέδριο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και του ∆ήµου Χανίων 
«Προβλήµατα Σοσιαλισµού», το οποίο έγινε στα Χανιά το 1991. ∆ηµοσιεύθηκε στο περιοδικό 
του Ε.Μ.Π. «Πυρφόρος» τεύχος 25 το 1996. 

6. «Όψεις της Πολιτικής Γης στην Ελλάδα της ∆εκαετίας του '80.  Κριτική Ανάλυση. 
Προοπτικές», (1991). Στο κείµενο αυτό βασίσθηκε η ανακοίνωση του συγγραφέα στο 3ο 
Επιστηµονικό Συνέδριο του Ιδρύµατος Σάκη Καράγιωργα µε θέµα «∆ιαστάσεις της 
Κοινωνικής Πολιτικής Σήµερα», το οποίο έγινε στην Αθήνα, στο Πάντειο Πανεπιστήµιο 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών από 27-29.11.91. ∆ηµοσιεύθηκε στα πρακτικά του που 
κυκλοφόρησαν από το Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα το 1993. 

7. «Ο ρόλος του Σύγχρονου ∆ιεπιστηµονικού Τεχνικού Πανεπιστηµίου», (1991). Το κείµενο 
αυτό δηµοσιεύθηκε στο επιστηµονικό περιοδικό «Το Βήµα των Κοινωνικών Επιστηµών», τ.6, 
Αθήνα, ∆εκέµβριος 1991. 

8. «Η ορθολογικότητα ως θεµέλιο κι αφετηρία εκσυγχρονισµού και δηµοκρατίας στις 
συγκεκριµένες κοινωνικοοικονοµικές και πολιτικές συνθήκες στην Ελλάδα σήµερα», 
(1991). Το κείµενο αυτό δηµοσιεύθηκε στο επιστηµονικό περιοδικό «Θεωρία και Κοινωνία» τ.5 
τον Ιούνιο του 1991. 

9. «Οι σύγχρονες εξελίξεις της Τηλεπισκόπησης και η συµβολή τους στη διεπιστηµονική 
προσέγγιση των προβληµάτων της ανάπτυξης», (1992). Στο κείµενο αυτό βασίσθηκε η 
ανακοίνωση στο Συνέδριο «Ανάπτυξη και Σχεδιασµός: ∆ιεπιστηµονική Προσέγγιση», το 
οποίο έγινε στο Ε.Μ.Πολυτεχνείο στην Αθήνα το 1992. ∆ηµοσιεύθηκε στα πρακτικά του που 
κυκλοφόρησαν από τις Εκδόσεις Παπαζήση το 1992 µε επιµέλεια του Καθηγητή του Ε.Μ.Π. 
Κ.Κουτσόπουλου. 

10. «Οι πολίτες του κόσµου για την Παγκόσµια διάσκεψη του ΟΗΕ για το Περιβάλλον και την 
Ανάπτυξη», (1992). Το κείµενο αυτό δηµοσιεύθηκε στο φύλλο της εφηµερίδας 
«Ελευθεροτυπία» της 1ης Ιουνίου 1992 ενόψει της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης του ΟΗΕ για το 
Περιβάλλον και την Ανάπτυξη. 

11. «Κοινωνία, Τεχνολογία και Παραγωγή. Σχέσεις Αλληλεπιδράσεις και Αλληλοκαθορισµοί. 
Πολιτικές και Περιβαλλοντικές ∆ιαστάσεις», (1992). Στο κείµενο αυτό βασίσθηκε η 
ανακοίνωση στο Συνέδριο  του Πολυτεχνείου Κρήτης «Κοινωνία, Σύγχρονη Τεχνολογία και 
Αναδιάρθρωση της Παραγωγής», το οποίο έγινε στο Πολυτεχνείο Κρήτης από 1-4.10.92. 
∆ηµοσιεύθηκε στα πρακτικά του που κυκλοφόρησαν από τις «Εκδόσεις Παπαζήση» το 1993. 

12. «Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Μια Ολιστική Προσέγγιση. Εννοιολογικές ∆ιασαφηνίσεις και 
Προϋποθέσεις Συνεργασίας και Ολοκλήρωσης», (1992). Στο κείµενο αυτό βασίσθηκε η 
ανακοίνωση στο Επιστηµονικό Συνέδριο του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µε θέµα «Ευρώπη. 
Ιδέες, Συλλογικές Νοοτροπίες και Πραγµατικότητες», το οποίο έγινε στο Πανεπιστήµιο 
Ιωαννίνων το Σεπτέµβριο του 1992. Το κείµενο αυτό δηµοσιεύθηκε στο περιοδικό «Ουτοπία», 
τεύχος 4, το 1992. 
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13. «Η Συµβολή της Τηλεπισκόπησης στην Παρατήρηση, Παρακολούθηση και Προστασία του 
Περιβάλλοντος», (1993). Το κείµενο αυτό αποτελεί τη συµβολή του συγγραφέα στο συλλογικό 
τόµο του «Ελληνικού Κέντρου Αναπτυξιακών Μελετών» (ΕΛΚΑΜ) µε θέµα «Περιβαλλοντική 
Κρίση. Θέµατα θεωρίας, µεθοδολογίας και ειδικών προσεγγίσεων». Ο τόµος, µε υπεύθυνο 
έκδοσης τον Κ.Λάσκαρι, κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή» το 1993 στα 
Ελληνικά και στα Αγγλικά. 

14. «Η συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των Ολοκληρωµένων Συστηµάτων Πληροφοριών 
Γης και Περιβάλλοντος στη µελέτη και παρακολούθηση των πλανητικών µεταβολών 
(Global Change)», (1993). Στο κείµενο αυτό βασίσθηκε η ανακοίνωση στο 2ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης «Ηλιακή και ∆ιαστηµική Έρευνα στην 
Ελλάδα», το οποίο έγινε στην Ξάνθη από 26-29.4.1993. ∆ηµοσιεύθηκε στα πρακτικά του 
(Τόµος Ι) το 1994 που κυκλοφόρησαν από το ∆.Π.Θ., µε επιµέλεια του Επικ. Καθηγητή π. 
Γ.Αναγνωστοπούλου.  

15. «Η Πολιτική Γης της περιόδου 1945–1967. Κοινωνικοπολιτικά αίτια και " αναπτυξιακές" 
και περιβαλλοντικές προεκβολές», (1994). Στο κείµενο αυτό βασίσθηκε η ανακοίνωση του 
συγγραφέα στο 4ο Επιστηµονικό Συνέδριο του Ιδρύµατος Σάκη Καράγιωργα µε θέµα «Η 
Ελληνική Κοινωνία κατά την Πρώτη Μεταπολεµική Περίοδο 1945-1967», το οποίο έγινε 
στην Αθήνα, στο Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών από 24-
27.11.94. ∆ηµοσιεύθηκε στα πρακτικά του που κυκλοφόρησαν από το Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα 
το 1995. 

16. «Οι Ολοκληρωµένες Αποδόσεις της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής 
πραγµατικότητας και ως θεµέλιο ιδεολογικής ανάδρασης», (1994). Στο κείµενο αυτό 
βασίσθηκε η ανακοίνωση στο 4ο Συνέδριο του Τοµέα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων «Προβλήµατα Σοσιαλισµού» µε θέµα «Και τώρα τι; Το µέλλον 
της σοσιαλιστικής ιδέας στον 21ο αιώνα», το οποίο έγινε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
στην Αθήνα από 16-18.9.1994. 

17. «Εθνική, Ευρωπαϊκή ή Πλανητική Στρατηγική για την Παρατήρηση της Γης;», (1994). Στο 
κείµενο αυτό βασίσθηκε η προσκεκληµένη οµιλία του συγγραφέα στην 1η Ευρωπαϊκή 
Συνάντηση Εργασίας της Ελληνικής ∆ιαστηµικής Επιτροπής µε αντικείµενο «Συστήµατα 
Παρατήρησης και Παρακολούθησης της Γης», η οποία έγινε στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 
στην Αθήνα από 26-27.1.1995. ∆ηµοσιεύθηκε στα πρακτικά της που κυκλοφόρησαν η ΓΓΕΤ και 
η Γ∆ ΧΙΙ της Ευρωπαϊκής Ένωσης  από τις «Εναλλακτικές Εκδόσεις»  το 1995, µε επιµέλεια του 
υπογραφοµένου. 

18. «Η συµβολή των Αναλογικών και Ψηφιακών Τηλεπισκοπικών Μεθόδων στη ∆ιερεύνηση, 
Απογραφή, Χαρτογράφηση και Παρακολούθηση των Φυσικών ∆ιαθεσίµων και του 
Περιβάλλοντος», 1995. Στο κείµενο αυτό βασίσθηκε η ανακοίνωση στο Συνέδριο του ΤΕΕ µε 
θέµα «Ψηφιακή Χαρτογραφία, Φωτογραµµετρία, Τηλεπισκόπηση - Τεχνολογίες Αιχµής», 
το οποίο έγινε στο Τ.Ε.Ε. στην Αθήνα το 1995. Τα πρακτικά του δηµοσιεύθηκαν σε ειδική 
έκδοση του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας. 

19. «Επιστήµες και Περιβάλλον στα τέλη του Αιώνα. Προβλήµατα και Προοπτικές», 1995. Στο 
κείµενο αυτό βασίσθηκε η ανακοίνωση στο ∆ιεπιστηµονικό ∆ιαπανεπιστηµιακό Συνέδριο 
«Επιστήµες και Περιβάλλον στα τέλη του αιώνα. Προβλήµατα και προοπτικές», το οποίο 
έγινε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην Αθήνα το 1995. ∆ηµοσιεύθηκε στα πρακτικά του 
που κυκλοφόρησαν από τις «Εναλλακτικές Εκδόσεις» το 1995 µε επιστηµονική επιµέλεια του 
υπογραφοµένου. 

20. «Η ∆ιεπιστηµονικότητα στην Ολοκληρωµένη Προσέγγιση και Ανάλυση της Ενότητας της 
Φυσικής και της Κοινωνικοοικονοµικής Πραγµατικότητας», (1996). Στο κείµενο αυτό 
βασίσθηκε η ανακοίνωση στο Συνέδριο του Τοµέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 
µε θέµα «Φιλοσοφία, Επιστήµες και Πολιτική», το οποίο έγινε στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 
στα Ιωάννινα το 1998. ∆ηµοσιεύθηκε στα πρακτικά του που κυκλοφόρησαν από τις Εκδόσεις 
«Τυπωθήτω-Γ.∆αρδανός» το 1998 µε τίτλο «Συγκοµιδή προς τιµήν του Οµοτίµου Καθηγητή 
Ευτ. Μπιτσάκη», µε επιµέλεια του Καθηγητή Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 
Π.Νούτσου. 

21. «Η Φύση, η Αποστολή και ο ∆ηµόσιος Χαρακτήρας του Πανεπιστηµίου Σήµερα», (1997). 
Στο κείµενο αυτό βασίσθηκε η ανακοίνωση στο 5ο Επιστηµονικό Συνέδριο «Προβλήµατα 
Σοσιαλισµού» του Τοµέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µε θέµα «Το 
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Πανεπιστήµιο στην κοινωνία που αναδύεται» το οποίο έγινε στα Χανιά από 29-31.8.1997, σε 
συνεργασία µε το ∆ήµο Χανίων. ∆ηµοσιεύθηκε στα πρακτικά του που κυκλοφόρησαν από τις 
Εκδόσεις "Ελληνικά Γράµµατα" το 1999. 

22. «Το τέλος του Πανεπιστηµίου (;) ή Το Πανεπιστήµιο στην εποχή της " Λευκής Βίβλου"» 
(1997). Το κείµενο αυτό δηµοσιεύθηκε στο περιοδικό «Ουτοπία», τεύχος 24, το 1997. 

23. «Πολιτική και Πολιτισµός στα χρόνια της κυριαρχίας της αγοράς», (1998). Το κείµενο αυτό 
δηµοσιεύθηκε στο περιοδικό «Άρδην» το 1998. 

24. «Τεχνολογία, Πολιτισµός και Αποκέντρωση. Μια απόπειρα ολοκληρωµένης θεώρησης, 
προσέγγισης και ανάλυσης των πολυδιάστατων σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων και 
αλληλεπιδράσεών τους στα επίπεδα της πολιτικής και της κοινωνίας», (2000). Στο κείµενο 
αυτό βασίσθηκε η ανακοίνωση του συγγραφέα στο 2ο ∆ιεπιστηµονικό Συνέδριο του 
Ε.Μ.Πολυτεχνείου και του ∆ήµου Μετσόβου «Τεχνολογία Πολιτισµός και Αποκέντρωση», το 
οποίο έγινε στο Συνεδριακό Κέντρο Μετσόβου από 3-6.6.1998. ∆ηµοσιεύθηκε στα πρακτικά του 
που κυκλοφόρησαν από τις «Εναλλακτικές Εκδόσεις» το 2001. Το κείµενο αυτό δηµοσιεύθηκε 
και στο περιοδικό «Ουτοπία», τεύχος 41, το 2000. 

25. «Θεµελιώδεις Προϋποθέσεις για ένα Σχέδιο Αξιοβίωτης Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης. Η 
Περίπτωση µιας Ελληνικής Περιφέρειας. Από τη θεωρία στην πράξη», (2000). Στο κείµενο 
αυτό βασίσθηκε η προσκεκληµένη εισήγηση στο 6ο Παγκόσµιο Πανηπειρωτικό Συνέδριο, το 
οποίο έγινε στην Ηγουµενίτσα από 26-29.8.1999. Η συµπληρωµένη και τελική µορφή του 
συζητήθηκε στο 6ο Συνέδριο του Τοµέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 
«Προβλήµατα Σοσιαλισµού» µε θέµα «Εξουσία και Κοινωνίες στη Μεταδιπολική Εποχή» 
το οποίο έγινε στα Χανιά από 25-27 Αυγούστου 2000 και δηµοσιεύθηκε στα πρακτικά του από 
το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. 

26. «Από τη «Βιώσιµη ή Αειφόρο» στην Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη», (2001). Το 
κείµενο αυτό το οποίο αποτελεί και τα επιλεγόµενα του τόµου, συζητήθηκε αναλυτικά στο 
πλαίσιο του µαθήµατος «Εισαγωγή στις Επιστήµες της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος» του 
∆ιατµηµατικού ∆ιεπιστηµονικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ε.Μ.Π. 
«Περιβάλλον και Ανάπτυξη». 

 

 

Αθήνα, ∆εκέµβριος 2001 

 

∆ηµήτρης Ρόκος 


