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Θεµελιώδεις προϋποθέσεις ορθολογικής ανάπτυξης 
Ανέφικτος ο προγραµµατισµός χωρίς γνώση των διαθεσίµων πηγών 

1967 
 

Η αναπτυξιακή, διοικητική και συντονιστική δοµή και οι κατευθύνσεις των µετά το 1961 
Οικονοµικών Σχεδιασµών της Ελλάδας, το Πενταετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης, και οι προτάσεις για 
χάραξη Εθνικής Χωροταξικής Πολιτικής, προϋποθέτουν ως θεµέλια, ορθά προγραµµατισµένες και 
εθνικής κλίµακας µελέτες υποδοµής, αλλά και διεξοδική έρευνα, περιγραφή, καταγραφή και 
απόδοση των φυσικών διαθεσίµων της χώρας (Natural Resources). Είναι φανερό ότι, η σε εθνικό 
επίπεδο παροχή απειρίας γενικών και ειδικολογηµένων στοιχείων για τις υφιστάµενες συνθήκες και 
τα πρότυπα της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας της χώρας, από αρµοδίους 
και ισχυρούς φορείς, θα καταστήσει το έργο των µελετητών και των υπηρεσιών γενικής ανάπτυξης 
και τεχνικών έργων, ευκολότερο, αποτελεσµατικότερο και λειτουργικά ενοποιηµένο, µια που θα 
γίνει δυνατή η πλήρης γνώση αλλά και η σύγκριση των αλληλοεπηρεασµών εναλλακτικών λύσεων. 

Θεωρώντας υποχρέωση την εθελοντική στράτευση, στην υπηρεσία της ανάπτυξης και της 
ευηµερίας του τόπου, όλου του επιστηµονικού και τεχνικού δυναµικού της χώρας, παρουσιάζω από 
τις στήλες του "Οικονοµικού Ταχυδρόµου" µια προκαταρκτική µελέτη-πρόταση για την 
αναγκαιότητα ύπαρξης των "θεµελιωδών προϋποθέσεων ορθολογικής εθνικής ανάπτυξης", όχι για 
λόγους περιστασιακών απαιτήσεων της αναπτυξιακής διαδικασίας που ικανοποιούνται πρόχειρα, 
πολλές φορές εσφαλµένα και οπωσδήποτε απρογραµµάτιστα και χωρίς επιτυχία, αλλά ως ορθής 
βάσης και αφετηρίας σχεδιασµών ανάπτυξης. 

Ως "θεµελιώδεις προϋποθέσεις ορθολογικής εθνικής ανάπτυξης" θεωρούµε το σύνολο 
των επιστηµονικών και τεχνολογικών ενεργηµάτων και µέσων µε τα οποία είναι δυνατόν να 
καθορισθούν αυστηρά, ή ως µέτρα τάσεων, τα υφιστάµενα πρότυπα φυσικών και ανθρωπίνων 
διαθεσίµων µιας χώρας. 
Από την επιστηµονική σκοπιά του υπογράφοντος τέτοιες προϋποθέσεις είναι: 
���� ∆ιεξαγωγή εξ αρχής µε ακρίβεια, συντονισµό και από ευρύ και δυναµικό φορέα υπό την 

ευθύνη των αρµοδίων επιστηµόνων αγρονόµων και τοπογράφων µηχανικών, ολοκληρωµένων 
γεωδαιτικών εργασιών τριγωνισµού για σωστή και ενιαία αναφορά και εξάρτηση των 
τοπογραφικών και χαρτογραφικών εργασιών της χώρας και γενική και λεπτοµερής 
χαρτογράφησή της, απαραίτητη βάση για τον προγραµµατισµό, τη µελέτη και την εκτέλεση 
τεχνικών έργων και την τεκµηρίωση αναπτυξιακών σχεδιασµών. 

���� ∆ιαδοχικές φωτογραµµετρικές λήψεις σε τακτά διαστήµατα, για αναθεωρήσεις χαρτών και 
συλλογή απειρίας ποιοτικών πληροφοριών και εκτίµηση των µέτρων τάσεων διαφοροποίησης 
συνθηκών και προτύπων, στοιχείων απαραίτητων στη φάση της ανάλυσης χωροταξικών 
µελετών. 

���� Καθολικό ελληνικό κτηµατολόγιο διαρκώς ενηµερούµενο, για διασφάλιση, ενεργοποίηση και 
ορθολογική και εντατική αξιοποίηση του εγγείου κεφαλαίου. 

���� ∆ιεξοδική έρευνα και ολοκληρωµένη περιγραφή και επεξεργασία των στοιχείων για τα 
υφιστάµενα φυσικά και ανθρώπινα διαθέσιµα της χώρας από υπεύθυνο και ενιαίο φορέα 
συντονιστή των τεχνικών, οικονοµολόγων και κοινωνιολόγων επιτελών του, ως σωστή 
υποδοµή για την ενδεδειγµένη κατεύθυνση των σχεδιασµών ανάπτυξης. Στην έρευνα και την 
εκτίµηση των φυσικών διαθεσίµων τα οποία προέρχονται κυρίως από το έδαφος και το 
υπέδαφος, τα επιφανειακά ύδατα, τα δάση και τις εν γένει καλλιέργειες κλπ. η 
φωτογραµµετρία και η φωτοερµηνεία σε συνδυασµό µε επιγείους ελέγχους παρέχουν µια 
ικανοποιητικότατη προσέγγιση. 

���� Κατάρτιση γενικών και λεπτοµερών χαρτών χρήσεων γης. Είναι προφανής η σηµασία της 
γνώσης θέσει και µεγέθει, της περιγραφής και της αναγωγής σε στατιστική µορφή, των 
στοιχείων των υφισταµένων οικιστικών, δασικών, βιοµηχανικών, χέρσων κλπ. περιοχών, των 
ζωνών οπωροφόρων, δηµητριακών, χαµηλών καλλιεργειών, των εκτάσεων βελτιωµένων 
βοσκών κλπ. ως υποδοµής σχεδιασµών ανάπτυξης. 

���� Ταξινόµηση εδαφών και χαρτογραφική απόδοση των αποτελεσµάτων, για ορθολογική 
αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και αύξηση της αγροτικής παραγωγικότητας. Για τη χώρα 
µας, µε αγροτική κατά το µεγαλύτερο ποσοστό της οικονοµία, η ουσιαστική αύξηση της 
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παραγωγικότητας της αγροτικής µονάδος θα επηρεάσει ευεργετικά στην ελάττωση και της 
µετανάστευσης αλλά και της αστυφιλίας. 

���� ∆ιεξαγωγή ολοκληρωµένων φωτογεωλογικών, γεωµορφολογικών και γεωφυσικών εργασιών 
για γεωλογική χαρτογράφηση και γεωµορφολογικές και γεωφυσικές εκτιµήσεις και 
αποδόσεις. 
Η χρησιµότητά τους, για τον προσδιορισµό των πλουτοπαραγωγικών πηγών του εδάφους και 
του υπεδάφους και την υποβοήθηση των µελετών οδών, φραγµάτων κλπ. είναι µεγάλη και 
αποφασιστική για οικονοµία υπό ανάπτυξη όπως η ελληνική. 
Οι παραπάνω επτά "προϋποθέσεις ορθολογικής εθνικής ανάπτυξης" που προκαταρκτικά και 

µόνο πραγµατευτήκαµε µέχρι στιγµής είναι στενά εξαρτηµένες µεταξύ τους. 
Μόνο η συντονισµένη επαλληλία των αποτελεσµάτων της ύπαρξης τους, δηµιουργεί 

αξιόλογο οικονοµικό, τεχνολογικό και κοινωνικό πλαίσιο ανάπτυξης. Και είναι καθήκον όλων των 
υπευθύνων ανθρώπων του τόπου, να οικοδοµήσουν το µέλλον της χώρας µε συνέπεια, συνοχή και 
ορθολογική αποτελεσµατικότητα. 

Επιβάλλεται στους οικονοµολόγους που συντονίζουν αυτή τη στιγµή τις προσπάθειες και τα 
ενεργήµατα για ανάπτυξη, να ζητήσουν την ύπαρξη των αναγκαίων και απαραίτητων 
προϋποθέσεων, για πραγµατική θεµελίωση της εθνικής ανάπτυξης σε σωστά, πλήρη και καθολικά 
στοιχεία και δεδοµένα συνθηκών, προτύπων και υποδοµής. 

Πρέπει να δηµιουργηθούν φορείς δυναµικοί µε υπευθύνους, αρµοδίους τεχνικούς, 
οικονοµολόγους και κοινωνιολόγους, µε ισχυρή δοµή, µόνιµους πόρους και ανεξαρτησία έναντι 
τυχόν κυβερνητικών αλλαγών.  

Πρέπει αυτοί οι φορείς να χρησιµοποιήσουν τα σύγχρονα και τα ενδεδειγµένα µέσα της 
τεχνολογίας, να µιλούν την ίδια ακριβώς γλώσσα - την γλώσσα των συντονισµένων ενεργηµάτων µε 
κοινό στόχο, την δηµιουργία υποδοµής ανάπτυξης - και να συνεργάζονται αρµονικά από τη βάση 
τους ως την διοίκησή τους. 

Χωρίς τη γνώση όλων των υδρολογικών, γεωλογικών, εδαφολογικών κλπ. στοιχείων, που θα 
προµηθεύσει η διεξοδική έρευνα των φυσικών διαθεσίµων της χώρας, είναι αδύνατο να εφαρµοσθεί 
ευεργετικά αναδιάρθρωση των καλλιεργειών ανεξάρτητα απ' την ύπαρξη αγροτικού κτηµατολογίου 
και σωστών αναδασµών. 

Θα είναι ακόµα ατελής και ελλιπής η φάση της ανάλυσης µιας µελέτης περιφερειακής 
ανάπτυξης, άρα εκ προοιµίου ανεπιτυχής η σύνθεση και η πραγµάτωσή της, χωρίς γνώση της 
χρήσης γης, της ταξινόµησης εδαφών κλπ. 

Τέλος, θα είναι ανέφικτος ο σωστός προγραµµατισµός και οι µελέτες τεχνικών έργων και 
ανάπτυξης. 

Η πρότασή µας λοιπόν είναι να δηµιουργηθούν οι φορείς σωστής υποδοµής ανάπτυξης και 
συγκεκριµένα: 
− Οργανισµός χαρτογραφήσεων και φωτογραµµετρίας. 
− Οργανισµός κτηµατολογίου και αναδασµού. 
− Οργανισµός έρευνας των φυσικών διαθεσίµων της χώρας. 
− Οργανισµός αγροτικής ανάπτυξης. 
 
 
Σηµείωση: Το κείµενο αυτό του 1966 (που καλό είναι να διαβαστεί σε σύζευξη µε το περίπου 
οµότιτλό του του 2000) δηµοσιεύθηκε στον «Οικονοµικό Ταχυδρόµο» και αποτελεί το πρώτο µέρος 
σχετικής εργασίας που πραγµατοποιήθηκε από το 1963 ως το 1966 από τον συγγραφέα στο 
Εργαστήριο Φωτογραµµετρία του Ε.Μ.Πολυτεχνείου, το οποίο διηύθυνε ένας εµπνευσµένος και 
οραµατιστής πανεπιστηµιακός δάσκαλος, ο αείµνηστος Καθηγητής Ανδρέας Σώκος, µε σοβαρότατη 
πρακτική και διοικητική εµπειρία ως ∆ιευθυντής και στη συνέχεια Γενικός ∆ιευθυντής του τότε 
Υπουργείου Συγκοινωνιών και ∆ηµοσίων Έργων. 
Επειδή τα υπόλοιπα χειρόγραφα «χάθηκαν» µε την επιβολή της δικτατορίας, η δηµοσίευση σ’ αυτό 
τον τόµο αυτού µόνο του εισαγωγικού τµήµατος της µελέτης αφιερώνεται µε σεβασµό και τιµή στη 
µνήµη του Ανδρέα Σώκου, δάσκαλου και πολίτη µε ανοιχτό µυαλό και αξιοκρατική αντίληψη, που 
αποδεχόταν και συζητούσε και διαφορετικές επιστηµονικές, κοινωνικές, κοσµοθεωρητικές και 
πολιτικές απόψεις από τις δικές του, εφόσον ήσαν επαρκώς τεκµηριωµένες, πράγµα σπανιότατο για 
εκείνη την περίοδο στα Ελληνικά Πανεπιστήµια. 
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Ο Ανδρέας Σώκος, πολυδιάστατη προσωπικότητα, πολυγραφότατος και µε ουσιαστική συµβολή 
στην προώθηση του θεσµού του Κτηµατολογίου στην Ελλάδα (Ρόκος, 1980), εισήγαγε στην Ελλάδα 
τις τότε πρωτοποριακές στην Ευρώπη τεχνολογίες αιχµής της φωτογραµµετρίας και φωτοερµηνείας, 
τόσο στο δηµόσιο τοµέα όσο και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τις εφήρµοσε 
αποτελεσµατικά ως αξιόπιστα µεθοδολογικά εργαλεία δηµιουργίας της απαραίτητης ποιοτικής και 
µετρητικής χαρτογραφικής υποδοµής της ανάπτυξης. 
Χωρίς τότε να ξέρει έβαλε το λιθαράκι του στην αντίληψη, την θεωρία και την πράξη για την 
Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του τόπου µας. 


