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Η αντικειµενικοποίηση σηµαντικών λειτουργιών του κράτους. 
Αρχές, µέθοδοι, µέσα και πρακτικές 

1989 
 
Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια, είναι κοινός τόπος η διαπίστωση µιας πολυδιάστατης οικονοµικής, 
κοινωνικής, πολιτικής και πολιτισµικής κρίσης, η οποία πλήττει αδιακρίτως τον σύγχρονο κόσµο σε 
πλανητικό επίπεδο, υπερβαίνοντας τις κοσµοθεωρητικές, φιλοσοφικές και ιδεολογικές 
προδιαγραφές αλλά και τα θέσφατα, τα πρότυπα, και τις συνακόλουθες εννοιολογικές προσεγγίσεις 
του "κράτους" και της "κοινωνίας" και των αµοιβαίων σχέσεων αλληλεπίδρασης, αλληλεξάρτησης 
και αλληλοδιαµόρφωσής τους τόσο στις καπιταλιστικές όσο και στις σοσιαλιστικές χώρες. 

Παράλληλα, γινόµαστε µάρτυρες µιας όλο και περισσότερο έκδηλης και σαφούς τάσης των 
εκσυγχρονιστικών στρωµάτων των αρχουσών τάξεων αλλά και των διεκδικητικών κινηµάτων, των 
εργαζοµένων και των πολιτών όλων των οργανωµένων πολιτικών κοινωνιών, (ελαυνοµένων βέβαια 
απ' τα ιδιαίτερα και διαφορετικά συµφέροντά τους), να αποδεχθούν ή να ανεχθούν τουλάχιστον απ' 
τη µια µεριά, ή να επιβάλουν απ' την άλλη, διαδικασίες αντικειµενικοποίησης σηµαντικών 
λειτουργιών του κράτους. 

Η εργασία αυτή επιχειρεί να αιτιολογήσει στις συγκεκριµένες σήµερα συνθήκες την 
αµφίδροµη κίνηση των "εκµεταλλευτριών" και των "εκµεταλλευοµένων" τάξεων προς ένα νέο 
σηµείο κοινωνικής ισορροπίας, αλλά και "καλύτερης" αφετηρίας ταυτόχρονα για νέους αγώνες 
διατήρησης ή διεκδίκησης της εξουσίας. 

Οι αρχές, οι µέθοδοι, τα µέσα και οι πρακτικές διαµόρφωσης των απαραίτητων σχετικών 
προϋποθέσεων, συνθηκών και όρων, για αντικειµενικοποίηση σηµαντικών λειτουργιών του 
σύγχρονου κράτους που αναφέρονται κυρίως στα µεγάλα και πολύπλοκα σηµερινά κοινωνικά 
προβλήµατα και τα πλανητικά ζητήµατα της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος, αναλύονται και 
ειδικολογούνται στη συνέχεια και διατυπώνονται συγκεκριµένες προτάσεις. 
 
1. Εισαγωγή 
 

Το κράτος χωροφύλακας και η κλασσική αντιθετική εικόνα του κράτους πρόνοιας, αλλά και 
το σύγχρονο "µεταλλασσόµενο" κράτος στις χώρες του καλούµενου υπαρκτού σοσιαλισµού, 
αντιµετωπίζουν σήµερα απ' την ιδιαίτερη σκοπιά τους συγκεκριµένα προβλήµατα επιδίωξης και 
επίτευξης: 
���� "καλύτερης" διανοµής του εισοδήµατος και του πλούτου, 
���� νοµισµατικής σταθερότητας, 
���� οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτισµικής "ανάπτυξης", 
���� "καλύτερης" ποιότητας ζωής σ' ένα "αξιοβίωτο" περιβάλλον. 

Οι επιθετικοί προσδιορισµοί "καλύτερη", (που αναφέρονται στη διανοµή του εισοδήµατος και 
του πλούτου και στην ποιότητα ζωής) και "αξιοβίωτο", που αναφέρεται στο φυσικό και το 
κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον, καθώς επίσης και η µέσα σε εισαγωγικά "ανάπτυξη" αποτελούν 
προφανώς αξιολογικούς όρους, οι οποίοι αποκτούν νόηµα, υπόσταση και υλική αναφορά, σε 
αντιστοιχία πάντα µε τις κυρίαρχες επιλογές των αρχουσών τάξεων του κάθε τύπου κράτους στην 
συγκεκριµένη κατάσταση δυναµικής του ισορροπίας σε σχέση µε την κοινωνία. 

Το κράτος, είτε ως "πολιτική οργάνωση της οικονοµικά κυρίαρχης τάξης που έχει ως σκοπό 
τη διατήρηση του υφιστάµενου οικονοµικού καθεστώτος και την αναπτέρωση της αντίστασης των 
άλλων τάξεων" (Μ.Ρόζενταλ - Π.Γιουντίν, Φιλοσοφικό Λεξικό, Εκδ. Αναγνωστίδη, Αθήνα 1963) 

ή, κατά τον Λένιν, "ως η µηχανή που έχει προορισµό να διατηρεί την κυριαρχία µιας τάξης 
πάνω σε µια άλλη, 

ως, κυρίως, υπερασπιστής των δικαιωµάτων της ατοµικής ιδιοκτησίας (Τζων Λοκ), 
ως εγγυητής των αστικών δηµοκρατικών δικαιωµάτων (Ζαν Ζακ Ρουσσώ), 
ή ως προστάτης της κοινωνικής ειρήνης (Χοµπς), 

µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί κοινό πεδίο προώθησης των γενικότερων ή απρόσωπων 
κοινωνικών συµφερόντων "είτε αυτά νοηθούν σαν τα συµφέροντα του "κοινωνικού συνόλου", της 
συλλογικής εθνικής οντότητας, της γενικής βούλησης ή του λαού, είτε απλώς της άρχουσας τάξης 
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µε τη στενή έννοια" (Κ.Τσουκαλάς, Κοινωνική Ανάπτυξη και Κράτος. Η συγκρότηση του 
∆ηµόσιου Χώρου στην Ελλάδα, Εκδ. Θεµέλιο, Αθήνα 1981). 

Σε κάθε πάντως περίπτωση και εκδοχή του, το κράτος συνεπάγεται λειτουργίες και πολιτικές 
που αφορούν: 
���� στην πραγµατοποίηση δηµοσίων δαπανών για την εξυπηρέτηση των όποιων στόχων του και 
���� στην εξεύρεση των απαραίτητων οικονοµικών διαθεσίµων για την χρηµατοδότηση των 

δαπανών αυτών. 
Η διάρθρωση των δηµοσίων δαπανών, σε αµοιβές προσωπικού, αγορά αγαθών και 

υπηρεσιών, µεταβιβαστικές πληρωµές, επιδοτήσεις και επενδύσεις, η κάθε φορά ποσοστιαία 
αναλογία τους και η τάση µεταβολής της δια µέσου του χρόνου, αλλά και τα απόλυτα µεγέθη της, 
οριοθετούν ουσιαστικής σηµασίας πολιτικές επιλογές οι οποίες µε τη σειρά τους προσδιορίζουν τη 
φύση του συγκεκριµένου κράτους, αλλά και προδιαγράφουν ή και επικαθορίζουν όψεις, σχέσεις και 
µεγέθη της αντίστοιχης κοινωνικής δυναµικής. 

Απ' την άλλη µεριά οι διαδικασίες εξεύρεσης των απαραίτητων οικονοµικών διαθεσίµων 
(φόροι κινητής και ακίνητης περιουσίας, κληρονοµιών και µεταβιβάσεων, φόροι επί της δαπάνης 
και φόροι εισοδήµατος και δανεισµοί, εσωτερικοί και εξωτερικοί), προδιαγράφουν και 
συνεπάγονται συγκεκριµένες πολιτικές αποφάσεις οι οποίες, (όπως βέβαια και ορισµένες απ' τις 
πολιτικές επιλογές που αφορούν στις δηµόσιες δαπάνες και τις γενικότερες "αναπτυξιακές" 
επιδιώξεις) απαιτούν τη λήψη σειράς µέτρων αξιόπιστης τεκµηρίωσης, υποδοµής και 
αντικειµενικοποίησής τους. 

Τα µέτρα αυτά θα πρέπει να αντιµετωπίζουν µεταξύ άλλων και την ανάγκη ακριβούς, 
πλήρους, ολοκληρωµένης και συνεχώς ενηµερούµενης γνώσης: 
(α) των στοιχείων, χαρακτηριστικών, συνθηκών και προτύπων της συγκεκριµένης φυσικής και 

κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας κάθε χώρας, των φυσικών και ανθρωπίνων 
διαθεσίµων της και των αντικειµενικών δυνατοτήτων και περιορισµών τους, 

(β) των αµοιβαίων σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων και αλληλεπιδράσεων των στοιχείων αυτών και 
των τάσεων µεταβολής τους δια µέσου του χρόνου, 

(γ) της έγγειας διάρθρωσης, του συστήµατος ιδιοκτησιών / χρήσεων / εκµεταλλεύσεων γης και 
των στοιχείων γενικότερα που πρέπει να περιλαµβάνει ένα σύγχρονο, πολυδιάστατο και 
αναπτυξιακό Εθνικό Κτηµατολόγιο, 

(δ) της κατάστασης του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος και των τάσεων µεταβολής της 
κλπ. 

Ειδικότερα, τα µέτρα αυτά θα πρέπει να συµβάλουν στην αντικειµενικοποίηση: 
1. των διαδικασιών υποδοµής, σύνταξης, τεκµηρίωσης και παρακολούθησης της εφαρµογής 

µιας πολιτικής χωροθετικών ή ρυθµιστικών παρεµβάσεων µε κοινωνικό έλεγχο και 
ανάδραση, 

2. των µεθόδων εκτίµησης / προεκτίµησης της ετήσιας αγροτικής παραγωγής και 
παραγωγικότητας, των αγροτικών εισοδηµάτων και της αγροτικής γαιοπροσόδου, 

3. των µεθόδων εκτίµησης των αξιών γης, 
4. των µεθόδων τεκµηρίωσης και αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων και προτάσεων στις κάθε 

φορά συγκεκριµένες φυσικές, κοινωνικοοικονοµικές και πολιτικές συνθήκες, 
5. των µεθόδων εκτίµησης τόσο των ζηµιών από φυσικές και άλλες καταστροφές όσο και των 

σχετικών αποζηµιώσεων όπου αυτές προβλέπονται, 
6. των µεθόδων αξιόπιστου υπολογισµού ύψους επιδοτήσεων, κεφαλαιακών επιχορηγήσεων, 

ενισχύσεων, αντισταθµιστικών εισφορών κλπ., 
7. των µεθόδων απογραφής, χαρτογράφησης, παρακολούθησης, ελέγχου, προστασίας και 

συντονισµένης αξιοποίησης των δηµοσίων κτηµάτων, 
8. των µεθόδων σχεδιασµού πρόληψης και αντιµετώπισης συγκεκριµένων και πιθανολογικά 

ισχυρών κινδύνων φυσικών και άλλων καταστροφών κλπ. 
 
2.  Αρχές για την αντικειµενικοποίηση σηµαντικών λειτουργιών του κράτους 
 
���� Η πολυπλοκότητα και η οικουµενικότητα των µεγάλων σύγχρονων κοινωνικών, 

αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών προβληµάτων τα οποία υπερβαίνουν όχι µόνο σε χωρικό 
/ γεωγραφικό αλλά και σε κοσµοθεωρητικό / φιλοσοφικό / ιδεολογικό επίπεδο τα στενά 
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αντικειµενικά όρια του κράτους και των σχέσεών του µε την κοινωνία και τη δυναµική της 
ισορροπία, αλλά και των γνωστών υπερεθνικών µορφών κοινωνικής οργάνωσης, 

���� η στρεβλή ως εγκληµατική µετάφραση σε πράξη ελκυστικών θεωριών και οραµάτων που 
σηµάδεψαν ιστορικά την πορεία της ανθρωπότητας µε κραυγαλέες αποτυχίες επαναστάσεων, 
µεταρρυθµίσεων, ρήξεων, αλλαγών και συγκυριακών ηγεµονικών εκφράσεων κοινωνικών 
κινηµάτων, 

���� η σε µεγάλο βαθµό επιτυχία των αρχουσών τάξεων να εγχαράσσουν - όπως θα έλεγε κι ο 
Σάκης Καράγιωργας - την άρχουσα ιδεολογία µέσα απ' τις κατεστηµένες δοµές και 
λειτουργίες του κυρίαρχου εκπαιδευτικού συστήµατος και να παθητικοποιούν και να 
περιθωριοποιούν έτσι προοπτικά τις πιο ζωντανές δυνάµεις της νεολαίας, 

���� η εντατική, άµεση ή έµµεση ιδεολογική προβολή κι επιβολή µαζικών αλλοτριωτικών 
προτύπων και "αξιών" κατανάλωσης, κοινωνικής ανέλιξης, πολιτικής / κοµµατικής 
ενσωµάτωσης και πολιτισµού, κι η συνακόλουθη προοδευτική εγκατάλειψη κι υποβάθµιση 
αξιών και προτύπων µε αντικειµενικά προοδευτικό κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα (όπως 
η κοινωνική αλληλεγγύη, η συλλογική πρωτοβουλία και πράξη των πολιτών, η δηµιουργική 
συνεργασία, το πολιτικό ήθος, η υπεράσπιση των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωµάτων 
κλπ.), αλλά ακόµα, 

���� και µια σειρά άλλες αιτίες που ανάγονται στη σφαίρα των εκµεταλλευτικών οικονοµικών 
σχέσεων, του κρατικού αυταρχισµού, της πολιτικής, κοινωνικής κι ιδεολογικής χειραγώγησης 
στην οποία επιδίδονται οι κάθε τύπου ξεπερασµένοι παλαιοκοµµατικοί µηχανισµοί στις 
νεοφιλελεύθερες αλλά και τις σοσιαλίζουσες ή ψευδοσοσιαλίζουσες υπαρκτές ή λαϊκίστικες 
εκδοχές τους, 

τείνουν να διαµορφώσουν, µε την αλληλεπίδρασή τους, µε την αύξουσα συνειδητοποίηση των 
µακροπρόθεσµων επιπτώσεών τους και την συστηµατική διαλεκτική προσέγγιση κι ανάλυσή τους, 
από διαφορετικές οπτικές και µε διαφορετικά µεθοδολογικά εργαλεία, συνθήκες µιας νέας 
αφύπνισης, εγρήγορσης κι ευαισθησίας οι οποίες "δυνάµει" συντελούν σ' ένα καινούργιο σκηνικό 
πολιτικής και κοινωνικής θεωρίας, κριτικής της και πράξης. 

Αρχές όπως η αντικειµενικότητα, η δηµοσιότητα, η διαφάνεια, η ανάγκη επιστηµονικής κι 
ακόµα καλύτερα διεπιστηµονικής τεκµηρίωσης και πειστικής αιτιολόγησης πολιτικών και 
κοινωνικών προτάσεων, επιλογών και πρακτικών, η αξιοπιστία των ενδεικτικών ή επιτακτικών 
προγραµµάτων κι η συνεπής εφαρµογή και   παρακολούθησή τους, ο κοινωνικός έλεγχος κι η 
ανάγκη ανάδρασης σε κάθε συστηµατική "αναπτυξιακή" προσέγγιση και η ανάληψη ευθυνών και 
πρωτοβουλιών από µεριάς πολιτών και κινηµάτων, τείνουν να εξαρθρώσουν τις γνώριµες 
αγκυλωµένες και τυφλά αντιπαραθετικές λογικές και τις ιερατικές δογµατικές µονοµανίες και να 
συµβάλουν καταλυτικά σε υπερβάσεις αντιθέσεων και στον καθορισµό νέων κανόνων του 
παιχνιδιού µε σχετικά καθολική αποδοχή, στις πιο ώριµες αντικειµενικά σήµερα κοινωνικές 
οργανώσεις. 

Τείνει λοιπόν να "προκύψει", να "εκµαιευθεί", να "διεκδικηθεί" ή και να "κατακτηθεί" 
σήµερα µια νέα συλλογική κοινωνική αντίληψη, που χωρίς να ισοπεδώνει ή να αναιρεί τον ταξικό 
χαρακτήρα του κράτους, ή τις ιδιαιτερότητες και τις διαφορές εναλλακτικών προσεγγίσεων για τη 
φύση, το ρόλο του, τη σχέση του µε την κοινωνία, την "ανάπτυξη" και τα µεγάλα πλανητικά 
προβλήµατα του σύγχρονου κόσµου (διάβρωση εδαφών, υποβάθµιση της ποιότητας ζωής, 
διασπάθιση των φυσικών διαθεσίµων, ερηµοποίηση, φαινόµενο θερµοκηπίου, τρύπα του όζοντος, 
καταστροφή των δασών, εξαφάνιση οικοσυστηµάτων, νέφος, µόλυνση των νερών κλπ.), θέτει µε 
επιτακτικότητα την ανάγκη αντικειµενικοποίησης συγκεκριµένων λειτουργιών του κράτους µε βάση 
τις παραπάνω αλλά και άλλες οµόλογες, ίδιας ποιότητας αρχές. 

Έτσι, µέσα στο νεοφιλελεύθερο αστικό κράτος, το παρεµβατικό σοσιαλδηµοκρατικό, το 
µεταλλασσόµενο σοσιαλιστικό, αλλά και στις πρωτοβουλίες και κινήσεις των πολιτών, στα 
κοινωνικά κινήµατα, τα πολιτικά κόµµατα και τις λοιπές κοινωνικές οργανώσεις και ενώσεις των 
επιστηµόνων και εργαζοµένων, η πολυδιάστατη κρίση συναντά την αύξουσα, πολυδύναµη και 
πλουραλιστική διάθεση υπέρβασής της (τουλάχιστον σε ορισµένες όψεις της), και οι σχετικές 
"δράσεις" σε κοινωνικό, πολιτικό, οικονοµικό και ιδεολογικό/φιλοσοφικό επίπεδο, ανατροφοδοτούν 
µια διαδικασία σύνθεσης, που τα αποτελέσµατά της θα διερευνήσουµε πιστεύω µε ολοκληρωµένο 
και διεπιστηµονικό τρόπο τα χρόνια που έρχονται. 
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3. Μέθοδοι, µέσα και πρακτικές αντικειµενικοποίησης συγκεκριµένων βασικών 
λειτουργιών του κράτους 

 
Με βάση τα παραπάνω, οι µέθοδοι, τα µέσα και οι πρακτικές οι οποίες θα µπορούσαν να 

συνεισφέρουν στην διαδικασία αντικειµενικοποίησης συγκεκριµένων βασικών λειτουργιών του 
σύγχρονου κράτους που αφορούν ειδικότερα σε ζητήµατα "ανάπτυξης" και περιβάλλοντος αλλά και 
να τεκµηριωθούν επιστηµονικά απ' τον υπογράφοντα στο πεδίο των ειδικότερων διδακτικών και 
ερευνητικών του δραστηριοτήτων είναι: 
(α) Η Φωτοερµηνευτική Τηλεπισκοπική Μεθοδολογία, για την συλλογή όλων των απαραίτητων 

ποιοτικών πληροφοριών για κάθε µελέτη/εκτίµηση και έργο. 
(β) Οι Ολοκληρωµένες Αποδόσεις της Φυσικής και της Κοινωνικοοικονοµικής Πραγµατικότητας 

µιας χώρας/περιφέρειας µε τη συµβολή της Φωτοερµηνευτικής Τηλεπισκοπικής 
Μεθοδολογίας για τη δηµιουργία της απαραίτητης υποδοµής αναπτυξιακών σχεδίων και 
έργων. 

(γ) Η σύνταξη, τήρηση και συνεχής ενηµέρωση του πολυδιάστατου αναπτυξιακού Εθνικού 
Κτηµατολογίου, µε τη µορφή ενός Συστήµατος Ολοκληρωµένων Κτηµατολογικών 
Πληροφοριών Γης και Περιβάλλοντος, µε αξιοποίηση των δυνατοτήτων των τεχνολογιών 
αιχµής της Πληροφορικής, της Τηλεπισκόπησης και των ψηφιακών επεξεργασιών 
δορυφορικών τηλεπισκοπικών απεικονίσεων, για την βέλτιστη δυνατή, αξιόπιστη και 
ολοκληρωµένη τεκµηρίωση κάθε φύσης τεχνικών, πολιτικών, οικονοµικών, κοινωνικών, 
αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών προτάσεων και µέτρων. 
Αυτές οι µέθοδοι, τα µέσα και οι πρακτικές ειδικολογούνται συνοπτικά στη συνέχεια µε βάση 

σχετικές εργασίες του εισηγητή ώστε να συνεισφέρουν ερεθίσµατα στη συζήτηση που θ' 
ακολουθήσει και να διευκολυνθεί έτσι η διεπιστηµονική τους προσέγγιση. 
 
3.1  Ανάπτυξη και Περιβάλλον 

«Σ' όλες τις θεωρίες για την Ανάπτυξη, σε παγκόσµιο, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, µε συγκεντρωτικό, ή αποκεντρωµένο και αυτοδιαχειριστικό χαρακτήρα και µε γεωγραφική, 
περιβαλλοντική ή τοµεακή αναφορά, µια σειρά από έννοιες, µε αντικειµενική υπόσταση, όπως 
ΑΥΞΗΣΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ, ΚΙΝΗΣΗ, ΜΕΤΑΒΟΛΗ, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΑΛΛΑΓΗ, που 
χαρακτηρίζουν ποιοτικά και ποσοτικά µεγέθη της, συναρτώνται µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο: 
(α) µε τις συγκεκριµένες συνθήκες της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας 

µιας υπό ανάπτυξη περιοχής, αλλά και µε τις τάσεις µεταβολής τους δια µέσου του χρόνου, 
(β) µε τις συγκεκριµένες δυνατότητες αλλά και τους περιορισµούς των φυσικών και των 

ανθρωπίνων διαθεσίµων της, 
(γ) µε τις σχέσεις, αλληλοσυνδέσεις, αλληλεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις του ανθρώπου µε τη 

φύση, όπως αυτές απογράφονται στο κάθε φορά επίπεδο ισορροπίας τους, στο συγκεκριµένο 
φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον, 

(δ) µε τη πολιτική βούληση των κοινωνικών δυνάµεων που βρίσκονται στην εξουσία, όπως αυτή 
καθορίζεται σε σχέση τόσο µε την κυρίαρχη κοινωνική συνείδηση, όσο και µε την συνολική 
κοινωνική δυναµική στις συγκεκριµένες συνθήκες. 
Θα µπορούσαµε συνεπώς να ισχυριστούµε ότι η ΑΝΑΠΤΥΞΗ είναι µια νέα, διαφορετική απ' 

την προηγούµενη κατάσταση ισορροπίας συστηµάτων, σχέσεων και αλληλεπιδράσεων, µε στόχο τη 
"βέλτιστη" αξιοποίηση των "πραγµατικών" δυνατοτήτων της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής 
πραγµατικότητας, σύµφωνα µε το κάθε φορά κυρίαρχο κοινωνικό πλαίσιο αξιών και επιλογών. 

Μια τέτοια θεώρηση, συναρτά τη συνείδηση και τις ιδέες µε τη φύση, και αναγορεύει τον 
πραγµατικό αντικειµενικό κόσµο, την υλική δηλαδή φύση, ως βάση µιας διαδικασίας ανάπτυξης, 
που αξιοποιεί δηµιουργικά τη γνώση των προηγουµένων καταστάσεων για να οικοδοµήσει τη 
σηµερινή αλλά και την αυριανή, απορρίπτοντας την άποψη ότι η ανάπτυξη σταµατά σ' ένα ορισµένο 
στάδιο. 

Θα µπορούσε συνεπώς βάσιµα να υποστηριχθεί ότι ο χαρακτήρας της ανάπτυξης είναι 
σύµφυτος µε τον χαρακτήρα της φύσης και της κοινωνίας και ότι κατά συνέπεια η διαλεκτική 
υπόσταση της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας, αλλά και των 
αλληλεξαρτήσεων, των αλληλεπιδράσεων και των εξελικτικών και επαναστατικών µεταβολών τους, 
καθορίζουν και τον διαλεκτικό χαρακτήρα της ανάπτυξης. 
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Γιατί: 
(α) η φυσική και η κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα αποτελούνται αντικειµενικά από ένα 

σύνολο στοιχείων, µεγεθών, εµφανίσεων, γεγονότων, φαινοµένων, διεργασιών και 
διαδικασιών, που σχετίζονται, συνδέονται µεταξύ τους, αλληλεξαρτώνται και 
αλληλοεπηρεάζονται αλλά και αλληλοκαθορίζονται σε πολλά επίπεδα. 

(β) η φύση και η κοινωνία βρίσκονται πάντα σε µια κατάσταση διαρκούς κίνησης, µεταβολής, 
εξέλιξης, αλλαγής και ανανέωσης, όπου πάντα το "καινούργιο" θα γεννιέται, θα µάχεται το 
"παληό" και θα πεθαίνει δίνοντας όµως ξανά τη θέση του σ' ένα διαφορετικής ποιότητας 
"καινούργιο". 

(γ) η µεταβολή, η αλλαγή, η ανάπτυξη µ' άλλα λόγια των δυνατοτήτων της φυσικής και της 
κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας, αποτελούν µια αέναη, πολύπλοκη διαδικασία 
εξελικτικών ποσοτικών µεταβολών, αλλά και ριζικών ποιοτικών αλλαγών, οργανικά δεµένων 
µεταξύ τους και έτσι ώστε, η εξελεγκτική πορεία να προετοιµάζει, να υποβοηθεί και να 
στηρίζει τις βαθειές ποιοτικές αλλαγές, ενώ µε τη σειρά τους οι ριζικές αυτές αλλαγές θα 
κατοχυρώνουν και θα επιστεγάζουν τις εξελίξεις, συµβάλλοντας στην προοδευτική ανέλιξη 
της φύσης και της κοινωνίας. 

(δ) οι εσωτερικές αντιφάσεις που υπάρχουν στα στοιχεία και τα φαινόµενα της κάθε φορά 
συγκεκριµένης φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας, αλλά και των 
σχέσεων και των τάσεων µεταβολών τους, είναι σύµφυτες µ' αυτά, και οριοθετούν τη διαρκή 
πάλη ανάµεσα στο "καινούργιο" που γεννιέται και αναπτύσσεται και στο παληό που 
φθείρεται και πεθαίνει, σε βιολογικό, φυσικό, χηµικό και κοινωνικό επίπεδο. 

(ε) οι νέες, κάθε φορά, ιστορικά, συνθήκες, ισορροπίες και σχέσεις της φυσικής και της 
κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας, που σε µεγάλο βαθµό έχουν καθορισθεί και απ' την 
συγκεκριµένη πράξη του ανθρώπου και των κοινωνικών οµάδων, συγκροτούν αντίστοιχα, νέα 
πεδία γνώσης της αλήθειας. 
Ο διαλεκτικός και δυναµικός χαρακτήρας της ανάπτυξης µε τη σειρά του, καθορίζει 

αντίστοιχα τόσο τον χαρακτήρα της γνώσης της αλήθειας για τα στοιχεία της υφιστάµενης κάθε 
φορά φυσικής και κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας, όσο και τη σχέση θεωρίας και της 
πράξης στη γνωστική διαδικασία. 

Έτσι, η γνώση, αποτελεί µια πολύπλοκη δυναµική διαλεκτική διαδικασία, που 
ολοκληρώνοντας τις δυνατότητες της πείρας των αισθήσεων, της λογικής, της επιστηµονικής 
θεωρίας και της πράξης, προσεγγίζει µε τον πιο ολοκληρωµένο δυνατό τρόπο τα στοιχεία και τις 
σχέσεις της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας, υπερβαίνοντας τα όρια µιας 
απλής, στιγµιαίας, στατικής και µονοδιάστατης φωτογραφικής αναπαράστασης των περιγραµµάτων 
τους. 

Έτσι, η οποιαδήποτε αναπτυξιακή διαδικασία προϋποθέτει ως θεµέλιο την αξιόπιστη, ακριβή 
και ολοκληρωµένη γνώση των ποιοτικών και µετρητικών στοιχείων, και των χαρακτηριστικών που 
καθορίζουν τις αντικειµενικές δυνατότητες και τους περιορισµούς της φυσικής και της 
κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας, αλλά και των σχέσεων και αλληλεπιδράσεών τους και των 
τάσεων µεταβολής τους δια µέσου του χρόνου». (∆.Ρόκος, "Ο διαλεκτικός χαρακτήρας της 
ανάπτυξης. Ένα διεπιστηµονικό εργαλείο για την προσέγγισή της",  Επιστηµονική Σκέψη, 
τ.44/1989). 

Απ' την άλλη µεριά, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται µια διαρκώς αυξανόµενη ανησυχία, 
αλλά και ευαισθησία και ενδιαφέρον, όλο και περισσοτέρων ανθρώπων, κοινωνικών οµάδων, 
κυβερνήσεων, υπερεθνικών οργανισµών και υπηρεσιών για τα προβλήµατα του περιβάλλοντος, 
όπως αυτά γίνονται αντιληπτά από συγκεκριµένες όψεις και διαστάσεις τους και τους 
ευαισθητοποιούν αντίστοιχα στα πεδία της καθηµερινής πραγµατικότητας, της γενικά παραδεκτής 
πλέον υποβάθµισης της ποιότητας ζωής, αλλά και των οικονοµικών και κοινωνικών 
δραστηριοτήτων τους. 

Την ίδια περίοδο, µ' αφορµή και οριακά γεγονότα, που αποτελούν συνήθως ειδησεογραφικές 
αιχµές, επιχειρούνται, και από πολλές πλευρές, ένας συστηµατικός αποπροσανατολισµός της 
δικαιολογηµένης σχετικής κοινωνικής ευαισθησίας, µια απόπειρα "µερικοποίησης" της θεώρησης 
και αποστασιοποίησης των σχετικών προβληµάτων από τις γεννεσιουργές τους αιτίες και τέλος µια 
προσπάθεια "γραφικοποίησης" των σχετικών κινήσεων και κινηµάτων των πολιτών, στην καλύτερη 
περίπτωση ως δήθεν ροµαντικών και ουτοπικών διεκδικητών µιας εξωπραγµατικής, 
αντιρρεαλιστικής, αλλά και "αντιαναπτυξιακής" πορείας για τον κόσµο µας. 



∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΚΟΣ 

 24

∆εν διστάζουν δε συνήθως οι υποστηρικτές των ρεαλιστικών και "αναπτυξιακών" λύσεων 
στα αντικειµενικά πολύπλοκα, πολυδιάστατα, αλλά και βαθύτατα συναρτηµένα µεταξύ τους 
σύγχρονα κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα, ν' αποδίδουν σ' όσους υπεραµύνονται ενός άλλου 
µοντέλου ανάπτυξης που θα σέβεται το φυσικό περιβάλλον και θα εντάσσει σ' αυτό αρµονικά τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες, αφέλεια ή "ύποπτα κίνητρα" και "πολιτικές σκοπιµότητες". 

Με βάση την αντικειµενική διαπίστωση ότι κάθε µοντέλο ανάπτυξης απηχεί σε κάθε στιγµή 
της ιστορίας, την κυρίαρχη επιλογή της άρχουσας τάξης κάθε κοινωνικού σχηµατισµού για την 
σύµφωνη µε τις αξίες και τα συµφέροντά της επιθυµητή ισορροπία και σχέση ανάµεσα στη φυσική 
και την κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα, (που µε τη σειρά τους βέβαια, καθορίζουν 
αναπόδραστα, τόσο την πολιτική για τα φυσικά και τα ανθρώπινα διαθέσιµα, όσο και την 
συγκεκριµένη συνακόλουθα ποιότητα του φυσικού και του δοµηµένου περιβάλλοντος), θα 
µπορούσαµε να ισχυρισθούµε την αλήθεια της παρακάτω πρότασης: 

"Για να αντιµετωπισθούν µε τον "βέλτιστο" και ορθολογικότερο τρόπο τα σύγχρονα 
πολύπλοκα κοινωνικά προβλήµατα της παραγωγής, της "ανάπτυξης" και του περιβάλλοντος, είναι 
αυτονόητο ότι απαιτείται και µάλιστα για κάθε τύπο κοινωνικής οργάνωσης, µια ασφαλής, 
αξιόπιστη και ολοκληρωµένη υποδοµή µετρητικών και ποιοτικών πληροφοριών, για τα στοιχεία, τα 
χαρακτηριστικά και τα µεγέθη της συγκεκριµένης φυσικής και κοινωνικοοικονοµικής 
πραγµατικότητας µιας περιοχής (χώρας/περιφέρειας), αλλά και για τις σχέσεις, τις αλληλεξαρτήσεις 
και τις αλληλεπιδράσεις τους και τις τάσεις µεταβολής τους δια µέσου του χρόνου." 

Μια δεύτερη και συνεπής προς την προηγούµενη πρόταση, θα µπορούσε πιο πέρα να 
αποδώσει το αληθινό βάρος και την πραγµατική διάσταση σε συγκεκριµένους αξιολογικούς και γι' 
αυτό βαθύτατα υποκειµενικούς, αλλά και πολιτικά φορτισµένους όρους, που συνήθως συσκοτίζουν 
τα πράγµατα όταν επιχειρηθεί από κάποιους ν' αντικειµενικοποιηθούν ως επιστηµονικά αυστηροί 
και αναµφισβήτητοι: 

"Για να υπάρξει αντικειµενικά "πρόοδος" ή "ανάπτυξη", αλλαγή µ' άλλα λόγια προς το 
"καλύτερο" της υφιστάµενης ισορροπίας φυσικών δυνατοτήτων και ανθρωπίνων επιλογών και 
δραστηριοτήτων, σ' οποιοδήποτε κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα (και φυσικά σύµφωνα µε τις 
βασικές επιλογές της άρχουσας τάξης του) και σ' οποιοδήποτε επίπεδο ανάπτυξης και σχέσης 
παραγωγικών δυνάµεων και παραγωγικών σχέσεων, απαιτείται και προϋποτίθεται: η ακριβής και 
πλήρης γνώση, απογραφή, χαρτογράφηση, και δυναµική παρακολούθηση των φυσικών και των 
ανθρωπίνων διαθεσίµων, διαδικασιών και δραστηριοτήτων, των µεταβολών, των αλληλεξαρτήσεων 
και αλληλεπιδράσεών τους, αλλά και των γενικότερων φυσικών και κοινωνικοοικονοµικών 
συνθηκών µέσα στις οποίες αυτές τελούνται και συγκροτούν έτσι το "εν δυνάµει" φυσικό και 
δοµηµένο περιβάλλον µας." 

Οι παραπάνω δύο προτάσεις, επιχειρηµατολογούν όπως είναι φανερό για την ανάγκη 
διαµόρφωσης και αξιοποίησης ενός µεθοδολογικού εργαλείου που θα µπορεί, από ουδέτερη 
αντικειµενική και αδιάψευστη σκοπιά, να προσεγγίζει µε ολοκληρωµένο τρόπο, να αισθάνεται, να 
παρατηρεί, να παρακολουθεί, να µετρά, ν' αναγνωρίζει, ν' αποκαλύπτει, να εκτιµά, αλλά και να 
σταθµίζει τη σηµασία πληροφοριών, για τα στοιχεία και της συνθήκες της συγκεκριµένης κάθε 
φορά φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας, όπως αυτά συνυπάρχουν, 
αλληλεπιδρούν, και αλληλεξαρτώνται διαλεκτικά, αλλά και ανταγωνίζονται, αντιφάσκουν, 
µεταβάλλονται, και εξελίσσονται δια µέσου του χρόνου στο συγκεκριµένο µοντέλο κοινωνικής 
οργάνωσης. 

Τα παραπάνω όµως στοιχεία και συνθήκες, αλλά και η διαλεχτική ενότητα της σχέσης των 
ανθρωπίνων και υλικών παραγωγικών δυνάµεων µε τις παραγωγικές σχέσεις (κοινωνικές τάξεις, 
σχέσεις µεταξύ τους και µε την ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής κλπ.), θα πρέπει να έχουµε υπ' 
όψη, ότι συναρτώνται ταυτόχρονα τόσο µε τον τρόπο και τα πρότυπα παραγωγής, διανοµής, 
ανταλλαγής και κατανάλωσης, όσο και κατά συνέπεια µε τη συνολική στάση του κράτους, του 
ανθρώπου και των κοινωνικών οµάδων απέναντι στο φυσικό και το δοµηµένο περιβάλλον. 
Και αυτό θα µπορεί να µας βοηθάει τουλάχιστον να ξεχωρίζουµε και ν' απορρίπτουµε εκ προοιµίου 
κάποιες υποκριτικές περιβαλλοντικές φιλολογίες, που κανοναρχούνται συνήθως απ' όσους έχουν 
καταλυτικά συµβάλει ως σήµερα στις ποικιλόµορφες αλλοιώσεις και την υποβάθµιση του 
περιβάλλοντος και που εν τούτοις, προσδοκούν µε γνώµονα και πάλι το συµφέρον τους, να 
κερδοσκοπήσουν ξανά και απ' την "επιχείρηση" προστασίας του. (∆.Ρόκος: Τηλεπισκόπηση ένα 
µεθοδολογικό εργαλείο παρακολούθησης του Περιβάλλοντος, Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1988). 
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3.2 Φωτοερµηνευτική Τηλεπισκοπική Μεθοδολογία 
Με βάση την παραπάνω ανάλυση οι απαραίτητες προδιαγραφές για το βέλτιστο 

µεθοδολογικό εργαλείο τεκµηρίωσης µιας αναπτυξιακής πρότασης αλλά και παρακολούθησης του 
περιβάλλοντος θα µπορούσαν να συνοψισθούν στις παρακάτω απαιτήσεις: 
(α) ∆υνατότητα οικείας στον άνθρωπο αλλά ουδέτερης και αντικειµενικής απεικόνισης των 

ενδιαφερόντων στοιχείων/χαρακτηριστικών/εµφανίσεων του περιβάλλοντος. 
(β) ∆υνατότητα ταυτόχρονης συνοπτικής (µικρής κλίµακας και ενιαίας) θεώρησης του όλου, 

αλλά και αναλυτικής (µεγάλης κλίµακας) προσέγγισης του µέρους ενός υπό εξέταση 
συστήµατος, µιας οµοιογενούς περιφέρειας, ενός φαινοµένου, ενός γεγονότος, ή ενός 
συµβάντος. 

(γ) ∆υνατότητα επαναληπτικής και συστηµατικής παρατήρησης ενδιαφερόντων στοιχείων και 
των σχέσεων τους µε το ευρύτερο περιβάλλον τους κάτω από τις ίδιες ή διαφορετικές και 
προγραµµατισµένες ή µη συνθήκες. 

(δ) ∆υνατότητα, ταυτόχρονης ή ετεροχρονισµένης ολοκληρωµένης προσέγγισης ενός θέµατος, µε 
την αξιοποίηση περισσοτέρων της µιας ειδικών απεικονίσεων της συγκεκριµένης 
πραγµατικότητας, που αναδεικνύουν ειδικότερα επιµέρους χαρακτηριστικά του, όντας ειδικά 
ευαισθητοποιηµένες σ' αυτά. 

(ε) ∆υνατότητα αναφοράς και λογικής αλλά και διαλεκτικής συσχέτισης χαρακτηριστικών 
µεγεθών των "απεικονίσεων" του περιβάλλοντος µε µια σειρά φυσικών, χηµικών και 
βιολογικών ιδιοτήτων των στοιχείων που το συγκροτούν, µε οπτική, ή αυτοµατοποιηµένη 
επεξεργασία. 

(στ) ∆υνατότητα κατάλληλων καταγραφών, (απεικονίσεων), αλλά και µετρήσεων και εκτιµήσεων 
ενδιαφερόντων µεγεθών και στοιχείων του περιβάλλοντος από µακρυά. 

(ζ) ∆υνατότητα παρατήρησης και παρακολούθησης τµηµάτων και διαδικασιών της φυσικής 
γήινης επιφάνειας, της ατµόσφαιρας και των ωκεανών που είναι αδύνατο ή εξαιρετικά 
δυσχερές να προσεγγισθούν γενικά ή κάτω από ορισµένες συνθήκες από τον άνθρωπο. 
Οι παραπάνω απαιτήσεις καλύπτονται πλήρως απ' τις δυνατότητες της επιστήµης και τεχνικής 

της Τηλεπισκόπησης και τις διαφαινόµενες εξελίξεις και προοπτικές. 
Γιατί, Τηλεπισκόπηση είναι η επιστήµη και τεχνική µε την οποία ο άνθρωπος, (και οι ζώντες 

οργανισµοί γενικότερα), όσο και οι µηχανές, (φωτογραφικές µηχανές, τηλεπισκοπικοί δέκτες, 
συστήµατα και συνδυασµοί τηλεπισκοπικών δεκτών και συστηµάτων αυτόµατης/ψηφιακής 
επεξεργασίας τηλεπισκοπικών απεικονίσεων), µπορούν: 
1. Να επικοινωνήσουν από µακρυά µε τον εξωτερικό κόσµο του φυσικού και του δοµηµένου 

περιβάλλοντος, αλλά και µε συγκεκριµένα επιµέρους αντικείµενα, φαινόµενα, γεγονότα και 
συµβάντα, να τα αισθανθούν, να τα παρατηρήσουν συστηµατικά και να διακρίνουν, να 
αντιληφθούν, να ανιχνεύσουν, να αναγνωρίσουν, να µετρήσουν, να καταγράψουν, αλλά και 
να παρακολουθήσουν (monitoring), τις µεταβολές/διαφοροποιήσεις των δοµικών και 
λειτουργικών, φυσικών, χηµικών και βιολογικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων τους στο 
χώρο και στο χρόνο. 

2. Να συλλέξουν έτσι, ή/και ν' αποκαλύψουν µια απειρία ποιοτικών και µετρητικών 
πληροφοριών, τόσο για τη συγκεκριµένη φυσική και την κοινωνικοοικονοµική 
πραγµατικότητα και τις αλληλεπιδράσεις τους, όσο και για τις τάσεις µεταβολών τους δια 
µέσου του χρόνου. 

3. Να επεξεργασθούν στη συνέχεια και να συσχετίσουν νοητικά/λογικά/υπολογιστικά, µε 
κατάλληλο τρόπο, και µε βάση την επιστηµονική µεθοδολογία, τις πληροφορίες αυτές και να 
καταλήξουν σε εκτιµήσεις, σε αξιολογήσεις και σε χρήσιµα συµπεράσµατα γενικότερα, για 
µια σειρά εφαρµογών, σε επιµέρους επιστηµονοτεχνικές περιοχές, ή και σε Ολοκληρωµένες 
Αποδόσεις (Integrated Surveys) των φυσικών και των ανθρωπίνων διαθεσίµων (Natural and 
Human Resources) µιας χώρας/περιφέρειας, οι οποίες αποτελούν την πολυτιµότερη υποδοµή 
για κάθε σχεδιασµό Ανάπτυξης. 

4. Να σχεδιάσουν και να πραγµατοποιήσουν κατάλληλα και αντίστοιχα, συγκεκριµένες 
αναδράσεις (feed back), σε συγκεκριµένες φάσεις των παραπάνω διαδικασιών αλλά και σε 
συγκεκριµένα επίπεδα αναφοράς, ώστε να αυξάνεται έτσι προοπτικά και να βελτιστοποιείται 
η ακρίβεια, η αξιοπιστία, η πληρότητα και η ολοκλήρωση των εκτιµήσεων και των 
απαντήσεων στα συγκεκριµένα επιµέρους προβλήµατα. 
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Με βάση τα παραπάνω, προϋποθέσεις και υποδοµή στήριξης της Τηλεπισκοπικής 
Μεθοδολογίας είναι: 
(α) Η γενική γνώση της υπό µελέτη περιοχής, και η συλλογή και η κατάλληλη αξιοποίηση όλων 

των υφισταµένων διατιθέµενων στοιχείων υποστήριξης, (όπως τοπογραφικών, 
κτηµατολογικών και θεµατικών χαρτών, πινάκων, διαγραµµάτων, καταγραφών, 
βιβλιογραφικών στοιχείων, στατιστικών, µετεωρολογικών και κλιµατολογικών στοιχείων, 
αεροφωτογραφιών και λοιπών τηλεπισκοπικών απεικονίσεων κλπ.). 

(β) Η ειδική γνώση των συγκεκριµένων (για την κάθε φορά ειδικότερη, ή συνολική µελέτη), 
"ειδικών" χαρακτηριστικών της περιοχής (π.χ. γεωλογική δοµή, συστήµατα δόµησης, κύριες 
κατηγορίες χρήσης γης κλπ.). 

(γ) Η ειδική γνώση των αντικειµενικών δυνατοτήτων αλλά και περιορισµών, τόσο του 
Ανθρώπου, όσο και των ειδικών τηλεπισκοπικών/δεκτών συστηµάτων και των συνδυασµών 
τους, σε σχέση µε τις φασµατικές, χωρικές και χρονικές διαφορές/µεταβολές των 
συγκεκριµένων ιδιοτήτων, χαρακτηριστικών και στοιχείων που επικρατούν στην περιοχή, ή 
στο χώρο του υπό µελέτη αντικειµένου. 

(δ) Η ειδική γνώση του ή των επιστηµονικών πεδίων κάτω απ' την οπτική των οποίων γίνεται η 
σχετική διερεύνηση, µε βάση πάντα τη διεπιστηµονική και ολοκληρωµένη µεθοδολογία 
προσέγγισης των προβληµάτων και 

(ε) Ο σχεδιασµός και η πραγµατοποίηση των καταλλήλων άκρως απαραιτήτων, αλλά και 
ελαχίστων δυνατών ταυτόχρονα, επίγειων ελέγχων και δειγµατοληψιών, (σε σχέση πάντα µε 
την ποιότητα των διατιθεµένων αεροφωτογραφιών / τηλεπισκοπικών απεικονίσεων, µε την 
κλίµακά τους, µε την διαχωριστική/διακριτική, ικανότητα / δυνατότητά τους, (resolution), µε 
την εµπειρία του κάθε φωτοερµηνευτή, µε τις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο του 
αντικειµένου, µε τον βαθµό γενικής και ειδικής γνώσης της περιοχής, µε την απαιτούµενη 
ακρίβεια, µε τον τύπο ανάλυσης / επεξεργασίας και ερµηνεία των στοιχείων κλπ.)». (∆.Ρόκος, 
"Φωτοερµηνεία - Τηλεπισκόπηση", Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1988). 

 
3.3 Οι Ολοκληρωµένες Αποδόσεις 

«Η ανάγκη θεµελίωσης, πάνω σε αξιόπιστη και επαρκή (ποιοτική και µετρητική) 
πληροφοριακή βάση, της αντιµετώπισης των πολύπλοκων σηµερινών κοινωνικών προβληµάτων και 
των διαδικασιών "ανάπτυξης" σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, προϋποθέτει µια συντονισµένη και 
σωστά προσανατολισµένη και προγραµµατισµένη, κοινή προσπάθεια, διακλαδικής οµάδας 
επιστηµόνων και µηχανικών των κατάλληλων κάθε φορά ειδικοτήτων, για τη δηµιουργία της 
απαραίτητης υποδοµής: 
α)  µε τη διερεύνηση και απογραφή των στοιχείων που συνιστούν τη φυσική πραγµατικότητα του 

προβλήµατος (π.χ. γνώση της φυσικών διαθεσίµων µιας περιοχής, της τοπογραφίας της, της 
υφιστάµενης χρήσης γης, της διάρθρωσης των καλλιεργειών και των αγροτικών ιδιοκτησιών, 
κλπ.), 

β)  µε την πιστή απόδοση της οικονοµικής και κοινωνικής πραγµατικότητας, της σχέσης της µε 
τη φυσική πραγµατικότητα και των µέτρων τάσης των µεταβολών και αλληλεξαρτήσεων 
τους, στο χώρο που υπάρχει, τελείται ή αντιµετωπίζεται το πρόβληµα, 

γ) µε την απόκτηση και αξιολόγηση πληροφοριών για τις επιπτώσεις και τις αλληλεπιδράσεις 
της συγκεκριµένης αναπτυξιακής διαδικασίας στον φυσικό και οικονοµικοκοινωνικό 
περίγυρο του προβλήµατος, 

δ) µε την προετοιµασία όλων εκείνων των βασικών σχεδίων, χαρτών και πληροφοριακών 
στοιχείων που θα διευκολύνουν, θα τεκµηριώσουν και θα καταστήσουν δυνατή τη διαδικασία 
λήψης των σωστών αναπτυξιακών αποφάσεων.  
Είναι έτσι φανερό, ότι η πολυδιάστατη αυτή διαδικασία, που δεν είναι µηχανιστικά 

αθροιστική αλλά οργανικά ολοκληρωµένη, απαιτεί τη βήµα προς βήµα, συνεχή και αρµονική 
συνεργασία εκείνων των επιστηµόνων που µε θεµέλιο τις εγκύκλιες γνώσεις των διάφορων πεδίων:  
- των επιστηµών της γης,  
- των κοινωνικών επιστηµών, και 
- της τεχνολογίας, 
(π.χ. τοπογραφία, φωτογραµµετρία, φωτοερµηνεία, γεωλογία, υδρολογία, οικονοµικά, 
κοινωνιολογία, διάφορες ειδικότητες διπλ. Μηχανικών κλπ.) προχώρησαν σε ειδικότερες σπουδές ή 
απέκτησαν στην πράξη εµπειρία, πάνω σε συγκεκριµένα αναπτυξιακά αντικείµενα που απαιτούν: 
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(α)  τον προγραµµατισµό των απαραίτητων µετρητικών και ποιοτικών απογραφών και αποδόσεων 
(β)  την επιχειρησιακή οργάνωση και εκτέλεση τους  
(γ)  τον σχεδιασµό δικτύων 
(δ)  την εκτίµηση εναλλακτικών λύσεων 
(ε)  την τεκµηριωµένη παρουσίαση των αναπτυξιακών προτάσεων. 

Οι Ολοκληρωµένες Αποδόσεις είναι ένα εφαρµοσµένο διακλαδικό επιστηµονικό πεδίο 
απαραίτητο: 
(α)  για τους επιστήµονες και τους µηχανικούς που είναι επιφορτισµένοι µε την δηµιουργία των 

θεµελιακών δυναµικών ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριακών προϋποθέσεων που 
αποτελούν την αναγκαία υποδοµή της αναπτυξιακής διαδικασίας (τοπογραφικοί χάρτες, 
διερευνήσεις φυσικών διαθεσίµων, θεµατικοί χάρτες, κτηµατολόγιο, χάρτες χρήσης γης, κλπ.) 
και 

(β)  για τους αντικειµενικά συµµετέχοντες στη διαδικασία σχεδιασµών ανάπτυξης (ειδικούς και 
µέλη διακλαδικών οµάδων επιστηµόνων και µηχανικών Υπηρεσιών Χωροταξίας και 
Ανάπτυξης, Ερευνητικών Κέντρων Οικονοµικού και Κοινωνικού Προγραµµατισµού και 
σχετικών µελετητικών γραφείων). 
Επιχειρώντας µια σύντοµη ιστορική αναδροµή στο πρόσφατο παρελθόν, θα µπορούσαµε να 

δούµε, ότι ο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ, τόσο στις δύο βασικές οριακές θεωρήσεις τους: 
(α) την "ολιστική" (που αντιλαµβάνεται επιστηµονικά και µεθοδολογικά την "ολοκλήρωση" των 

αποδόσεων, σε πλήρη αντιστοιχία µε την ολοκληρωµένη υφή και υπόσταση του 
περιβάλλοντος) και  

(β) την "ειδική" (που αντιλαµβάνεται την "ολοκλήρωση" των αποδόσεων, σαν ορθολογική 
επαλληλία και αξιοποίηση των πορισµάτων συγκεκριµένων επιµέρους στοιχείων (ή οµάδων 
στοιχείων) της φυσικής πραγµατικότητας, όσο και στις ενδιάµεσες µεθοδολογικές και 
τεχνολογικές προσεγγίσεις τους, που αναπτύχθηκαν κάτω από πραγµατικές συνθήκες σε 
διάφορες περιοχές και χρονικές περιόδους, 

παρακολουθούν αντικειµενικά τις εξελίξεις και τις απαιτήσεις των αναπτυξιακών διαδικασιών. 
Έτσι π.χ. στα χρόνια της δεκαετίας του 30, η αναπτυξιακή διαδικασία σφραγίζεται από δύο 

νέες αντιλήψεις: 
Πρώτα, ότι η Ανάπτυξη δεν πρέπει ν' αποβλέπει σε άµεσα κέρδη, αλλά στην υποστήριξη της 

παραγωγής, γι' αυτή και τις επόµενες γενιές, µε συνειδητή προσπάθεια διασφάλισης των 
προϋποθέσεων ορθολογικής χρήσης, προστασίας και διατήρησης των φυσικών πόρων, και δεύτερο, 
ότι τα µεγάλα έργα ανάπτυξης είναι αντικειµενικά πολυδιάστατα, εξυπηρετούν (και πρέπει ν' 
εξυπηρετούν για να είναι οικονοµικά σκόπιµη και τεκµηριωµένη η επιλογή τους), πολλούς στόχους, 
και έτσι πρέπει ν' αντιµετωπίζονται διακλαδικά και ολοκληρωµένα. 

Από το '60 και εδώθε σηµειώνεται σ' όλο τον κόσµο, (και µ' αφορµή την αυξανόµενη ραγδαία 
όξυνση των πολύπλοκων προβληµάτων διατροφής, ανάπτυξης και περιβάλλοντος), µια 
συστηµατική διεύρυνση και ενιαιοποίηση της αντίληψης για τη φύση, το ρόλο και τις προοπτικές 
της συµβολής των Ολοκληρωµένων Αποδόσεων των Φυσικών και Ανθρώπινων ∆ιαθεσίµων στις 
διαδικασίες ανάπτυξης. 

Μια συστηµατικοποίηση των όσων αναφέρθηκαν πιο πάνων, στο πλαίσιο µιας γενικής 
µεθοδολογίας Ολοκληρωµένων Αποδόσεων µιας περιοχής, (χώρας, περιφέρειας) θα µπορούσε να 
διατυπωθεί µε την παρακάτω σειρά: 
(α) Με βάση τα υφιστάµενα γενικά και ειδικά, βιβλιογραφικά, γεωγραφικά και χαρτογραφικά 

στοιχεία για µια ενδιαφέρουσα περιοχή, χωρισµός της σε περιφέρειες µε συγκεκριµένες 
γεωγραφικές, γεωµορφολογικές, κλιµατικές και κοινωνικοοικονοµικές ιδιαιτερότητες που να 
δικαιολογούν και ν' απαιτούν ιδιαίτερη αντιµετώπιση. 

(β) Ανάλυση των συγκεκριµένων προβληµάτων κάθε περιφέρειας, των σε γενικές γραµµές 
δυνατοτήτων αλλά και των περιορισµών ανάπτυξής της. 

(γ) Με άξονα τη συγκεκριµένη πολιτική προτεραιοτήτων του φορέα των πολιτικών αποφάσεων, 
σχεδιασµός του καταλληλότερου κατά περιφέρεια προγράµµατος Ολοκληρωµένων 
Αποδόσεων. 

(δ) Εκτέλεση µιας προκαταρκτικής γενικής διερεύνησης και απογραφής των Φυσικών και 
Ανθρωπίνων ∆ιαθεσίµων κάθε περιφέρειας µε τη βοήθεια της τηλεπισκοπικής µεθοδολογίας. 
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(ε) Αξιολόγηση µε συλλογική προσπάθεια της διακλαδικής οµάδας, των πορισµάτων της 
προηγούµενης φάσης και λεπτοµερέστερος και ακριβέστερος προσδιορισµός των 
απαιτούµενων κατά περιφέρεια Ολοκληρωµένων Αποδόσεων. 

(στ) ∆ιεξαγωγή των συγκεκριµένων κατά περιφέρεια, Ολοκληρωµένων Αποδόσεων, σε βάθος και 
έκταση που να επιτρέπουν την τεκµηρίωση της οικονοµικής και κοινωνικής σκοπιµότητας και 
των τεχνικών προϋποθέσεων µιας ή περισσότερων αναπτυξιακών επιλογών. 

(ζ) Λεπτοµερειακές προεπενδυτικές (preinvestment) ή προαναπτυξιακές (predevelopment) 
Αποδόσεις. 

(η) ∆ιαδικασία παρακολούθησης της υλοποίησης των αναπτυξιακών έργων που αυτές 
συνεπάγονται και της επίδρασης της λειτουργίας τους στη φυσική και οικονοµικοκοινωνική 
πραγµατικότητα της περιοχής και διατύπωση προτάσεων για νέες λύσεις. 
Είναι φανερό, ότι η ανάγκη για συνεχή τροφοδότηση µε αξιόπιστες και τακτικά 

ενηµερούµενες ποιοτικές και µετρητικές πληροφορίες για τα φυσικά και ανθρώπινα διαθέσιµα µιας 
περιοχής και γενικότερα για το φυσικό της και το χτισµένο περιβάλλον, που είναι θεµελιακής 
σηµασίας για τους φορείς εκπόνησης και παρακολούθησης αναπτυξιακών προγραµµάτων, 
καλύπτεται ικανοποιητικά µε το σωστό σχεδιασµό και την πραγµατοποίηση των κατάλληλων κατά 
περίπτωση Ολοκληρωµένων Αποδόσεων, σ' εκείνες τις απαραίτητες φάσεις που θα προκύψουν από 
την εκτίµηση των συγκεκριµένων συνθηκών κάθε περιοχής». (∆.Ρόκος, "Φυσικά ∆ιαθέσιµα και 
Ολοκληρωµένες Αποδόσεις" Εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1981, 1985 και 1989). 
 
3.4 Το Πολυδιάστατο Αναπτυξιακό Κτηµατολόγιο 
«Η ανάγκη τεκµηρίωσης υποδοµής και στήριξης: 
(α) των κάθε φύσης πολιτικών αποφάσεων και επιλογών, που αφορούν αµέσως ή εµµέσως το 

φυσικό και το κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον και τη σχέση και τις αλληλεπιδράσεις τους 
µε τις ανθρώπινες δραστηριότητες, αλλά και 

(β) κάθε µελέτης και σχεδιασµού ανάπτυξης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, 
σ' ένα πλήθος αξιόπιστων, ακριβών, και συνεχώς ενηµερούµενων στοιχείων για τη γη και το 
περιβάλλον, σηµάδεψε αποφασιστικά και καθόρισε ιστορικά την εξέλιξη της αντίληψης για το 
θεσµό του Κτηµατολογίου, από τις "µερικές" ("νοµικό", "νοµικο-τεχνικό", "νοµικο-τεχνικό-
οικονοµικό", "νοµικο-τεχνικό-οικονοµικό-κοινωνικό"), ως τη σύγχρονη για το πολυδιάστατο 
αναπτυξιακό Κτηµατολόγιο", σύµφωνα, τόσο µε τις κάθε φορά ανάγκες της κοινωνίας και τις 
αντίστοιχα εξελισσόµενες αντιλήψεις για τις λειτουργίες και το ρόλο του κράτους, όσο και µε τις 
συνακόλουθες επιστηµονικές εξελίξεις (∆.Ρόκος 1981 (α), The American Farmland Trust 1987). 

Έτσι, η απόδοση στο αντιπροσωπευτικότερο δυνατό κύτταρο, µ' άλλα λόγια στο 
δοµικό/µοναδιαίο στοιχείο της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας, (στο οποίο 
τελούνται αµέσως ή εµµέσως, λόγω φυσικών, χηµικών, βιολογικών, αλλά και νοµικών, κοινωνικών, 
οικονοµικών και πολιτικών διαδικασιών, "πράξεις" µε χαρακτήρα "αύξησης", "εξέλιξης", 
"κίνησης", "µεταβολής", "µετασχηµατισµού", ή "αλλαγής"), και µάλιστα, µε τον πιο ολοκληρωµένο 
δυνατό τρόπο και για κάθε χρόνο t, του συνόλου των ποιοτικών και µετρητικών πληροφοριών οι 
οποίες το καθορίζουν και το διακρίνουν µε ακριβείς, αξιόπιστες και αµφιµονοσήµαντες σχέσεις από 
το περιβάλλον του, θα µπορούσε ν' αποτελέσει αντικειµενικά τη βέλτιστη δυνατή υποδοµή και 
στήριξη της αναπτυξιακής διαδικασίας. 
Σε χώρες όπως η Ελλάδα οι οποίες παρουσιάζουν: 
(α) έντονο και ραγδαία εναλλασσόµενο τοπογραφικό ανάγλυφο, 
(β) εξαιρετικά µεγάλο κατακερµατισµό των αγροτικών εκµεταλλεύσεων και µεγάλη διασπορά 

των αγροτεµαχίων, 
(γ) εξαιρετικά µικρές αστικές, περιαστικές και αγροτικές ιδιοκτησίες / χρήσεις / καλύψεις γης, 
(δ) µυθοποιηµένη και µονόδροµα αυξητική οικονοµικά, πολιτικά και κοινωνικά, την "αξία" της 

ιδιοκτησίας, ως θεµέλιου του κοινωνικοοικονοµικού καθεστώτος, ως κύριου εργαλείου 
"ανάπτυξης" και ως βέλτιστης και αποδοτικότερης δυνατής οικονοµικοκοινωνικής επένδυσης 
και ασφάλισης της περιουσίας, 

(ε) µια ιδιότυπη "κοινωνικοποίηση" της γης, (κατά την οποία ελάχιστα µόνο νοικοκυριά 
στερούνται τελικά έστω και µιας ή περισσοτέρων ιδιοκτησιών, χωροθετηµένων όµως µακρυά, 
-το συνηθέστερο- απ' τον τόπο κατοικίας και εργασίας τους και άσχετων παραγωγικά ή 
χρηστικά απ' αυτές), ως αποτέλεσµα µιας παραδοσιακά και ηθεληµένα ευκαιριακής πολιτικής 
γης και κοινωνικού κατευνασµού που ακολούθησε η άρχουσα τάξη, 
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µπορεί εύκολα να τεκµηριωθεί, ότι το αντιπροσωπευτικότερο δυνατό κύτταρο της φυσικής και της 
κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας, ως προς το οποίο θα πρέπει να γίνεται η συλλογή των 
απαραίτητων ολοκληρωµένων µετρητικών και ποιοτικών πληροφοριών για την υποδοµή και 
στήριξη µιας τουλάχιστον ορθολογικής αναπτυξιακής διαδικασίας είναι η ΜΟΝΑ∆ΙΑΙΑ 
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ / ΧΡΗΣΗ / ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΓΗΣ (ΜΙΧΕΓ) (∆.Ρόκος 1981(α), 1981(β), 1982, 
1986(α), 1986(β), κλπ.). 

Ο παραδοσιακός τρόπος συλλογής, καταχώρισης και αξιοποίησης των πληροφοριών οι οποίες 
περιγράφουν µε πληρότητα, καθορίζουν µε ακρίβεια και διακρίνουν µε αξιοπιστία τις µοναδιαίες 
ιδιοκτησίες/χρήσεις/εκµεταλλεύσεις γης, µεταξύ τους και από το οποιοδήποτε περιβάλλον τους, µε 
βάση κυρίως κτηµατολογικά βιβλία και κτηµατολογικούς χάρτες, για αντικειµενικούς λόγους, τείνει 
να εκλείψει ακόµη και στις χώρες οι οποίες δεν παρουσιάζουν τα ακραία σχετικά ελληνικά 
χαρακτηριστικά. Στις χώρες δηλαδή, στις οποίες η γη και η οικοδοµή δεν έχουν ούτε την 
µυθοποιηµένη "αξία", αλλά ούτε και τα µικρά µεγέθη µοναδιαίων ιδιοκτησιών / χρήσεων / 
εκµεταλλεύσεων (ΜΙΧΕΓ) της Ελλάδας. 

Οι χώρες αυτές έχουν εκσυγχρονίσει κυρίως µε υβριδικές µεθόδους τα Κτηµατολογικά τους 
Συστήµατα, αξιοποιώντας τις σχετικές δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών και προχωρούν 
σταδιακά στη συγκρότηση, Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (G.I.S.), ή Συστηµάτων 
Πληροφοριών Γης (L.I.S.), επιχειρώντας να συνθέσουν τις µετρητικές πληροφορίες των 
κτηµατολογικών και των λοιπών υφιστάµενων θεµατικών χαρτών τους µε τις ποιοτικές πληροφορίες 
των θεµατικών χαρτών αλλά και των πορισµάτων ψηφιακών επεξεργασιών δορυφορικών κυρίως 
πολυφασµατικών τηλεπισκοπικών απεικονίσεων (ταξινοµήσεων κλπ.). 

Μοναδιαία κύτταρα συσχέτισης των ποιοτικών και µετρητικών πληροφοριών στα 
Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και στα Συστήµατα Πληροφοριών Γης είναι τα ακριβέστερα 
(κτηµατολογικά) πολύγωνα των ιδιοκτησιών απ' τη µια µεριά και είτε τα πολύγωνα των 
συγκεκριµένων κάθε φορά ειδικών θεµατικών ποιοτικών πληροφοριών, ή συµβατικά τετράγωνα 
διαφόρων µεγεθών (ανάλογα µε την επιδιωκόµενη προσέγγιση) στα οποία αποδίδονται µε την 
καλύτερη δυνατή ακρίβεια οι πιθανότερες ποιοτικές πληροφορίες από την άλλη». (∆.Ρόκος, "Το 
Σύστηµα Ολοκληρωµένων Κτηµατολογικών Πληροφοριών Γης (ΣΟΚΠΓ)", Ε.Μ.Π., 2ο 
Επιστηµονικό ∆ιήµερο, Οι Προοπτικές του Ελληνικού Κτηµατολογίου, Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1989). 
 
4. Βιβλιογραφία 
 
Αρβανίτης, Α. «Σχεδιασµός, Τήρηση, Ενηµέρωση και πειραµατική λειτουργία ενός Συστήµατος 
Ολοκληρωµένων Κτηµατολογικών Πληροφοριών», ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, ΑΠΘ, Επιστηµονική 
Επετηρίδα Πολυτεχνικής Σχολής, Παράρτηµα 7, τ.1Α, 1988. 

Brillouin, L. «Science and Information Theory», Academic Press, New York, 1955. 

Engels, F. «Dialectique de la Nature», Editions Sociales, Paris, 1961. 

Καραθανάση, Λ., Ρόκος, ∆., Σπυράκος, Γ. «Ελληνικό Λογισµικό Ψηφιακής Επεξεργασίας 
Τηλεπισκοπικών Απεικονίσεων», Συνέδριο «Σύγχρονες Εφαρµογές της Τηλεπισκόπησης», 
Θεσσαλονίκη, 1988. 

Καραµόσχος, Π., Λιβιεράτος, Ε., Μανιάτης, Γ., Μπούτουρα, Χ., Παπαδοπούλου, Μ., Ρόκος, ∆. 
«Μια αυτοµατοποιηµένη ανάλυση και θεµατική χαρτογράφηση οικιστικών παραµέτρων στον 
Ελλαδικό χώρο», ∆ιήµερη Επιστηµονική Συνάντηση: «Θεµατικοί Χάρτες και Καταγραφές στην 
Οικιστική Ανάπτυξη», Ε.Μ.Π., Αθήνα 31.5 και 1.6.1982, Πρακτικά. 

Καραµόσχος, Π., Λιβιεράτος, Ε., Μανιάτης, Γ., Μπούτουρα, Χ., Παπαδοπούλου, Μ., Ρόκος, ∆. 
«Επεξεργασία και αυτόµατη γραφική αρχειοθέτηση θεµατικών χαρτών. Υπόβαθρο για περιφερειακή 
ανάλυση», ∆ιήµερη Επιστηµονική Συνάντηση: «Θεµατικοί Χάρτες και Καταγραφές στην Οικιστική 
Ανάπτυξη», Ε.Μ.Π., Αθήνα 31.5 και 1.6.1982, Πρακτικά. 

Καραµόσχος, Π., Μανιάτης, Γ., Πετραντζάς, Π., Ρόκος, ∆., Σπανίδης, Φ. «Μεταβολές των Χρήσεων 
Γης σε τµήµα της ευρύτερης αστικής περιοχής της Αθήνας τα τελευταία 50 χρόνια. Η συµβολή της 
Φωτοερµηνείας», ∆ιήµερη Επιστηµονική Συνάντηση: «Θεµατικοί Χάρτες και Καταγραφές στην 
Οικιστική Ανάπτυξη», Ε.Μ.Π., Αθήνα, 31.5 και 1.6.1982, Πρακτικά. 



∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΚΟΣ 

 30

Μανιάτης, Γ. «Συγκρότησης Συστήµατος Ολοκληρωµένων Κτηµατολογικών Πληροφοριών για την 
Ελλάδα», ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, ΑΠΘ, Επιστηµονική Επετηρίδα Πολυτεχνικής Σχολής, 
Παράρτηµα 24, τ.Θ, 1985. 

Ρόκος, ∆. «Κτηµατολόγιο και Αναδασµός - Πολιτική Γης», Εκδ. Μαυροµµάτης ΕΠΕ, σελ. 276, 
Αθήνα, 1980 και ανατύπωση, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1989. 

Ρόκος, ∆. «Φυσικά ∆ιαθέσιµα και Ολοκληρωµένες Αποδόσεις», Εκδ. Παρατηρητής, σελ. 304, 
Θεσσαλονίκη, 1980 και ανατύπωση, Ε.Μ.Π., Αθήνα 1988 και 1992. 

Ρόκος, ∆. «Προοπτικές του Ελληνικού Κτηµατολογίου.» Επιστηµονική Συνάντηση «Οι Προοπτικές 
του Ελληνικού Κτηµατολογίου» Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1986, Πρακτικά, Έκδοση Τ.Ε.Ε., σελ. 39-50 και 
αναδηµοσίευση Ενηµερωτικό Φυλλάδιο Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Αγρ.Τοπ.Μηχανικών Β. 
Ελλάδος, τ.11, Θεσσαλονίκη, 1986. 

Ρόκος, ∆. «Ολοκληρωµένο Αναπτυξιακό Κτηµατολόγιο. Οι εξελίξεις σε θεσµικό επίπεδο στην 
Ελλάδα και το διεθνή χώρο.» Επιστηµονική Συνάντηση «Οι προοπτικές του Ελληνικού 
Κτηµατολογίου», Ε.Μ.Π., Πρακτικά, Έκδοση Τ.Ε.Ε., σελ. 79-90, Αθήνα, 1986. 

Ρόκος, ∆. «Φωτοερµηνεία - Τηλεπισκόπηση.» Ε.Μ.Π., Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, Αθήνα, 1988. 

Ρόκος, ∆. «Ο διαλεκτικός χαρακτήρας της ανάπτυξης. Ένα διεπιστηµονικό µεθοδολογικό εργαλείο 
για την προσέγγισή της.» Συνέδριο «Η διεπιστηµονική προσέγγιση της Ανάπτυξης.» Ε.Μ.Π., 
Αθήνα, 1988, Επιστηµονική Σκέψη, τ.44/1989 και Πρακτικά, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1990. 

Ρόκος, ∆. «Τράπεζες Πληροφοριών (Data Banks) και Κτηµατολόγιο.» Τεχνικά Χρονικά, Τριµηνιαία 
Επιστηµονική Έκδοση, τεύχος 2, Τ.Ε.Ε., Αθήνα, 1976. 

Ρόκος, ∆., Μανιάτης, Γ., Καραθανάση, Λ. «ΣΟΚΠΓ: Οι εργασίες του πρώτου χρόνου», Εσωτερική 
Έκθεση, Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Ε.Μ.Π., 1989. 

The American Farmland Trust, «A Survey of Geographic Information Systems, for natural resources 
decision making», A.F.T., Washington D.C., 1987. 


