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Η Συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των Ολοκληρωµένων Συστηµάτων 
Πληροφοριών Γης και Περιβάλλοντος στη Μελέτη και  

Παρακολούθηση των Πλανητικών Μεταβολών (Global Change) 
1993 

 
 
Περίληψη  

Οι πλανητικές µεταβολές (Global Change) οι οποίες παρατηρούνται και/ή διαπιστώνονται 
στις µέρες µας µε διαρκώς αυξανόµενους ρυθµούς και ένταση αλλά και µε πολυδιάστατες 
επιπτώσεις στο φυσικό και το δοµηµένο περιβάλλον, σχετίζονται καταλυτικά και αµέσως ή εµµέσως 
µε τα πραγµατικά µεγέθη αλλά και τις τάσεις µεταβολών συγκεκριµένων φυσικών, χηµικών και 
βιολογικών ιδιοτήτων αντικειµένων, σωµάτων, χαρακτηριστικών, εµφανίσεων και φαινοµένων τα 
οποία συγκροτούν την κάθε φορά δυναµική ισορροπία της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής 
πραγµατικότητας και των πολύπλοκων διαλεκτικών σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων και 
αλληλεπιδράσεών τους. 

Στην εργασία αυτή, µετά από µια διεξοδική ανάλυση των σχετικών µε τις πλανητικές 
µεταβολές εννοιών και διαδικασιών, τεκµηριώνεται η φιλοσοφία και η συµβολή της 
Φωτοερµηνευτικής-Τηλεπισκοπικής Μεθοδολογίας ως διεπιστηµονικού εργαλείου ολοκληρωµένης 
προσέγγισης, ανάλυσης και επεξεργασίας των "µορφών" και των "προτύπων" τα οποία αποτελούν 
την "εικόνα" της πραγµατικότητας, όπως αυτή ανιχνεύεται από τα τυπικά τηλεπισκοπικά συστήµατα 
που ευαισθητοποιούνται από µακρυά στην ανακλώµενη, εκπεµπόµενη και επιστρέφουσα 
(backscattering) ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία από τη φυσική γήινη επιφάνεια και τις επιπτώσεις 
πάνω σ'αυτή των ποικίλων δραστηριοτήτων και επεµβάσεων του ανθρώπου και των κοινωνικών 
οµάδων. 

Στη συνέχεια δίνονται οι βασικές διαδικασίες µε τις  οποίες η Τηλεπισκόπηση συνεισφέρει 
στη διαµόρφωση πολύτιµων επιπέδων ποιοτικών και µετρητικών πληροφοριών τα οποία  
συµπληρώνουν, ενηµερώνουν δυναµικά (µε τις τάσεις µεταβολής  τους δια µέσου του χρόνου) και 
συνεπώς ολοκληρώνουν τα  υφιστάµενα Συστήµατα Πληροφοριών Γης και Περιβάλλοντος στα  
οποία έχουν ήδη καταχωρισθεί υφιστάµενοι θεµατικοί, τοπογραφικοί κλπ. χάρτες και διαγράµµατα, 
αλλά και  κατάλογοι µε στατιστικά ή άλλα σχετικά ενδιαφέροντα  στοιχεία. 

Τέλος δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στα εν εξελίξει διεθνή  ερευνητικά προγράµµατα 
παρατήρησης και παρακολούθησης της  γης και τις προοπτικές τους και διατυπώνονται ορισµένες  
σκέψεις και προτάσεις για δηµιουργία των προϋποθέσεων  ανάπτυξης της διεπιστηµονικής 
συνεργασίας και έρευνας στην  χώρα µας στα πεδία της µελέτης και παρακολούθησης των  
πλανητικών µεταβολών. 
 
1.  Εισαγωγή 
 

Πλανητικές µεταβολές (Global Change) είναι οι αναπόδραστες συνέπειες της διαλεκτικής 
αλληλεπίδρασης των φυσικών, των κοινωνικοοικονοµικών και των "αναπτυξιακών" δυνάµεων, 
διαδικασιών και διεργασιών στο περιβάλλον του πλανήτη µας. (Ρόκος 1981, 1988, 1990, 1992, 
1993). 

Οι πλανητικές µεταβολές επηρεάζουν έτσι και καθορίζουν την κατάσταση, τα 
χαρακτηριστικά και την ποιότητα της κάθε φορά δυναµικής ισορροπίας της φυσικής και της 
κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας, (µ'άλλα λόγια το φυσικό, το κοινωνικοοικονοµικό και το 
πολιτισµικό περιβάλλον του πλανήτη µας), είτε αµέσως, ή ως τοπικές και περιφερειακές 
"συσσωρεύσεις" των επιπτώσεων συγκεκριµένων ατµοσφαιρικών, ωκεάνιων, γεωλογικών, 
βιολογικών, κοινωνικών και οικονοµικών φαινοµένων, διαδικασιών δράσεων και δραστηριοτήτων 
και των συνδυασµών τους. 

Ιστορικά, οι πλανητικές µεταβολές συντελούνται στη γη (θεωρούµενη πάντα ως µια ζωντανή 
δυναµική "ολότητα" µε συγκεκριµένες δυναµικές εξωγενείς και ενδογενείς αλληλεπιδράσεις), µε 
διαφορετικούς ρυθµούς, εντάσεις και "εστιακά σηµεία" κατά τη διάρκεια των τελευταίων 4,5 
δισεκατοµµυρίων ετών της ζωής της. 

Τα κύρια αίτιά τους, πέρα από τις δυνάµεις της φύσης, είναι σήµερα κοινά παραδεκτό, ότι 
σχετίζονται µε την ραγδαία τα τελευταία χρόνια, αυξανόµενη ανθρώπινη παρουσία και µε τις 
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πολυδιάστατες οικονοµικές, πολιτικές και κοινωνικές επιλογές και δραστηριότητες του ανθρώπου, 
των κοινωνικών οµάδων και τάξεων και των κοινωνικών, εθνικών και υπερεθνικών οργανώσεών 
του. 

Χαρακτηριστικά, το Καναδικό Πρόγραµµα Πλανητικών Μεταβολών (CGCP 1992) 
προσδιορίζει ως κύρια αίτιά τους τον συνδυασµό των φυσικών δυνάµεων, της αύξησης του 
πληθυσµού της γης, της υπερκατανάλωσης φυσικών διαθεσίµων από τις αναπτυγµένες χώρες και 
της συνθλιπτικής φτώχειας του Τρίτου Κόσµου. 

Οι πλανητικές µεταβολές ως το αδιάσπαστο σύνολο των αιτίων αυτών και των γνωστών 
αποτελεσµάτων τους, µπορούν να κατανοηθούν ακόµη και ως τα µείζονα σήµερα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα πλανητικής κλίµακας τα οποία διαπιστώνονται, γίνονται αισθητά, αλλά και 
ευαισθητοποιούν τους πολίτες του κόσµου έξω και πέρα από γεωγραφικά, κρατικά, ταξικά, 
πολιτικά, κοινωνικά, εθνικά και υπερεθνικά όρια. 

Οι ανεξήγητες πολλές φορές µε τις κλασσικές µεθόδους κλιµατικές µεταβολές, το φαινόµενο 
του θερµοκηπίου, η ελάττωση του στρώµατος του όζοντος, η υποβάθµιση των εδαφών (διάβρωση, 
ερηµοποίηση), η αποδάσωση, η εξαφάνιση ολόκληρων φυτικών και ζωικών οικοσυστηµάτων και 
ειδών, η ρύπανση και η µόλυνση των νερών και της ατµόσφαιρας δεν µπορούν πια να αποµονωθούν 
από τα αίτιά τους και οι συγκεκριµένες βασικές πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές επιλογές που 
βρίσκονται πίσω τους είναι πλέον περισσότερο από προφανείς για την διεθνή επιστηµονική 
κοινότητα, αλλά και για τις κυβερνήσεις και τις µεγάλες επιχειρήσεις, οριοθετούν τις αντίστοιχες 
ευθύνες και επιβάλουν, τουλάχιστον, διεθνείς πρωτοβουλίες διεπιστηµονικής και ολοκληρωµένης 
προσέγγισης και έρευνας των φυσικών και των κοινωνικοοικονοµικών διαστάσεων και παραµέτρων 
τους. 

Η ανάγκη της "διεπιστηµονικότητας" και της "ολοκλήρωσης" στην προσέγγιση και την 
έρευνα των φυσικών και των κοινωνικοοικονοµικών διαστάσεων και παραµέτρων των αιτίων και 
των αποτελεσµάτων των Πλανητικών µεταβολών επιβάλλεται αντικειµενικά (Ρόκος 1981, Clarck 
1987, CGCP 1992) από την ίδια τη φύση των σχετικών προβληµάτων. 

Παραδείγµατος χάριν, οι πλανητικής εµβέλειας κλιµατικές µεταβολές, η διαφορική παραγωγή 
και κατανάλωση ενέργειας και φυσικών διαθεσίµων από τις αναπτυγµένες και αναπτυσσόµενες 
χώρες του κόσµου, η κατάσταση, τα χαρακτηριστικά και η ποιότητα της ατµόσφαιρας και των 
ωκεανών και η διαφορική ρύπανση/µόλυνσή τους, η διαφορική αύξηση του πληθυσµού της γης στις 
χώρες του πρώτου και του τρίτου κόσµου, η εξαφάνιση ζωικών και φυτικών ειδών, η ελάττωση του 
στρώµατος του όζοντος, η υποβάθµιση των εδαφών, η αποδάσωση κλπ. 
α) σχετίζονται πολυδιάστατα σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό: 

- µε τις χαρακτηριστικές "κρίσιµες" περιοχές στις οποίες αυτά έχουν την µεγαλύτερη 
έκταση, ένταση, ρυθµούς εξέλιξης/ανάπτυξης κλπ., 

- µε τις πολιτισµικές και κοινωνικές αξίες και τις συναφείς στάσεις και συµπεριφορές 
των ανθρώπων, οι οποίες καθορίζουν την µέση κοινωνική συνείδηση σε µια ιστορική 
περίοδο, 

- µε τα επικρατούντα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης σε κάθε τύπο κοινωνικής 
οργάνωσης,  

- µε ζητήµατα ισότητας/ανισότητας της κατανοµής των τροφών, των νερών και των 
φυσικών διαθεσίµων στις διάφορες περιοχές/κρατικές οντότητες,  

- µε ζητήµατα ασφαλείας, ειρήνης και πολέµου, 
- µε την κατάσταση και την ποιότητα της υγείας µεγάλων οµάδων πληθυσµού,  
- µε το κλίµα και τις σε κάθε γεωγραφικό σηµείο αλληλεπιδράσεις του συστήµατος Γη, 

Ατµόσφαιρα, Ωκεανοί και 
(β) απαιτούν συνεπώς την ανάπτυξη και εφαρµογή διαδικασιών, µεθόδων και τεχνικών 

συστηµατικής, "ολιστικής" και δυναµικής (δια µέσου του χρόνου) παρατήρησης και 
παρακολούθησης των στοιχείων, των χαρακτηριστικών και των "ποιοτήτων" που συγκροτούν 
την κάθε φορά ισορροπία της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας στις 
συγκεκριµένες γεωγραφικές, εθνικές, οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτικές και περιβαλλοντικές 
συνθήκες, 
- µε την κατάλληλη για κάθε περίσταση "ανίχνευση" και "καταγραφή" των 

"σηµαντικών" σχετικών φυσικών, χηµικών και βιολογικών ιδιοτήτων, 
- µε την κατάλληλη για κάθε περίπτωση ανάλυση και επεξεργασία των σχετικών 

µετρητικών και ποιοτικών πληροφοριών, 
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- µε την κατάλληλη καταχώριση, συσχέτιση και συνεκτίµηση σχετικών προϋπαρχόντων 
στοιχείων, χαρτών κλπ. πληροφοριών,  

- µε την κατάλληλη "ολοκλήρωση" σχετικών πληροφοριών: 
-  διαφορετικών χρονικών περιόδων και εποχών, 
-  διαφορετικών επιστηµονικών οπτικών, 
-  διαφορετικών κλιµάκων, 
 διαφορετικών ακριβειών/αξιοπιστιών, 
-  διαφορετικών βαθµών πληρότητας, 
-  διαφορετικών "ευαισθησιών απεικόνισης και αναγνώρισης" της πραγµατικότητας, 
- διαφορετικών σηµείων θέασης της πραγµατικότητας, 
- διαφορετικών format, κλπ. 

Με βάση τα παραπάνω θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι οι καταλληλότερες µέθοδοι και 
τεχνικές για την συστηµατική, ολιστική, και δυναµική παρατήρηση και παρακολούθηση των 
πλανητικών µεταβολών είναι εκείνες οι οποίες µπορούν να ολοκληρώσουν τις δυνατότητες της 
Τηλεπισκόπησης (Remote Sensing) και των Συστηµάτων Πληροφοριών Γης και Περιβάλλοντος 
(Land and Environment Information Systems) στο πλαίσιο ενός Συστήµατος Ολοκληρωµένων 
Πληροφοριών για τις Πλανητικές Μεταβολές (Integrated Global Change Information System, 
I.G.C.I.S.). 

Και αυτό γιατί: 
(α) Η Τηλεπισκοπική-Φωτοερµηνευτική Μεθοδολογία (Ρόκος 1988, Rokos 1988) ως 

ολοκλήρωση των δυνατοτήτων της πείρας των αισθήσεων / εµπειρίας, της λογικής, και των 
ειδικών επιστηµονικών πεδίων κάτω από την οπτική των οποίων γίνεται η σχετική 
διεπιστηµονική και διαλεκτική προσέγγιση ενός θέµατος/προβλήµατος του "εξωτερικού 
κόσµου"/περιβάλλοντος, µε την λήψη, αναγνώριση, κατανόηση, ανάλυση, επεξεργασία και 
ερµηνεία αναλογικών και ψηφιακών απεικονίσεων της Φυσικής και της 
Κοινωνικοοικονοµικής Πραγµατικότητας, µπορεί να µας δώσει, (µε τους ελάχιστους 
δυνατούς πλην όµως πάντα απαραίτητους επιγείους ελέγχους), πολυδιάστατες "αναγνώσεις" 
της, (χωρικά, χρονικά, θεµατικά), σε όλες τις περιοχές του φάσµατος της ηλεκτροµαγνητικής 
ακτινοβολίας στις οποίες είναι δυνατόν µε κατάλληλες τεχνικές να καταγραφεί από 
κατάλληλους δέκτες/συστήµατα η επιστρέφουσα (ανακλώµενη, εκπεµπόµενη και 
σκεδαζόµενη) ΗΜΑ, µετά την σε όλα τα στάδια αλληλεπίδρασή της µε την ατµόσφαιρα και 
τα αντικείµενα / φαινόµενα / χαρακτηριστικά / διαδικασίες της φυσικής γήινης επιφάνειας, 
στην συγκεκριµένη κάθε φορά, στο συγκεκριµένο χώρο, ισορροπία τους µε τις κυρίαρχες 
κοινωνικοοικονοµικές και πολιτισµικές αξίες και επιλογές. 

(β) Τα Συστήµατα Πληροφοριών Γης και Περιβάλλοντος, (Land Information Systems, Cadastral 
Land Information Systems, Geographic Information Systems και Environmental Information 
Systems) µε τις ραγδαίες εξελίξεις των τεχνολογιών αιχµής της διαστηµικής επιστήµης, της 
τηλεπισκόπησης και της πληροφορικής είναι σε θέση να καταχωρίζουν, να επεξεργάζονται 
και να διαχειρίζονται ταχύτατα τεράστιους όγκους µετρητικών και ποιοτικών πληροφοριών 
(χαρτογραφικών, γεωδαιτικών, τοπογραφικών, φωτογραµµετρικών, τηλεπισκοπικών κλπ.) σε 
vector και raster format και να αλληλεπικοινωνούν/αλληλεπιδρούν µε γενικές και ειδικές 
βάσεις δεδοµένων και άλλα ιστορικά και στατιστικά στοιχεία µε τρόπο ώστε να γίνεται 
δυνατή η πιο διεξοδική, διεισδυτική, ακριβής, αξιόπιστη και δυναµική παρατήρηση, 
παρακολούθηση, έρευνα και ερµηνεία φυσικών και κοινωνικοοικονοµικών φαινοµένων και 
διαδικασιών αλλά και των πολλαπλών αλληλεπιδράσεών τους. 
Έτσι η αναγκαία διαλεκτική και διεπιστηµονική "Ολοκλήρωση" των παραπάνω µεθόδων και 

τεχνικών, όντας σύµφυτη (Ρόκος 1988 και 1992) µε την αντικειµενικά διαλεκτική και 
ολοκληρωµένη φύση και υπόσταση της "ολότητας" της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής 
πραγµατικότητας σε συγκεκριµένο χώρο και χρόνο, τεκµηριώνει µε επάρκεια τις σχετικές διεθνείς 
προσπάθειες για ανάπτυξη Ολοκληρωµένων Συστηµάτων Πληροφοριών και για τις Πλανητικές 
Μεταβολές. (Stern et al 1992, Silver 1990). 
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2.  Η φιλοσοφία της διεπιστηµονικής και ολοκληρωµένης προσέγγισης των 
προβληµάτων της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος 

 
Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα στο σχεδιασµό, τη δοµή και τη λειτουργία 

Ολοκληρωµένων Συστηµάτων Πληροφοριών για τις Πλανητικές Μεταβολές είναι η ανάπτυξη των 
προϋποθέσεων και της απαραίτητης υποδοµής για την δηµιουργική και "οργανική" επικοινωνία και 
συνεργασία των ειδικών επιστηµόνων και τεχνικών οι οποίοι αντικειµενικά εµπλέκονται στη 
συγκρότησή τους. 

Έτσι µια προσπάθεια επιστηµολογικής προσέγγισής τους κρίνεται απαραίτητη στη θέση αυτή. 
Η έννοια της "επιστήµης" µέχρι σήµερα συνεπαγόταν κατά την κοινή αποδοχή, διαδικασίες 

ορθολογικής, µεθοδικής και συστηµατικής έρευνας της πραγµατικότητας για την παραγωγή νέας 
γνώσης σε συγκεκριµένα, καθορισµένα ειδικά πεδία και την έγκυρη οργάνωση παρουσίαση και 
διάδοση της γνώσης αυτής. 

Γι' αυτό η επιστήµη ήταν συνώνυµη µε την αυστηρότητα, την ορθολογικότητα, την 
µεθοδικότητα, την συστηµατικότητα, την σοβαρότητα, την εγκυρότητα και την προσπάθεια 
µετρητικής αντίληψης, παράστασης, εκτίµησης και αξιολόγησης ποιοτικών µεγεθών.  

Η πολυπλοκότητα όµως της ασταθούς δυναµικής ισορροπίας και των καταλυτικών 
αλληλεπιδράσεων της φυσικής, της κοινωνικοοικονοµικής και της πολιτισµικής πραγµατικότητας 
σε πλανητικό επίπεδο, όπως αυτή απογράφεται στην κατάσταση, τα προβλήµατα και τις προοπτικές 
του Περιβάλλοντος ως πολυδιάστατου "όλου" το οποίο συνδιαµορφώνουν και οι πολιτικές επιλογές 
αλλά και οι υποκειµενικές και οµαδικές στάσεις και συµπεριφορές των ανθρώπων στα τέλη του 
αιώνα µας, συνεπάγεται αναγκαστικά µια νέα επιστηµολογική προσέγγιση που να υπερβαίνει την 
έννοια της επιστήµης η οποία επικράτησε µέχρι σήµερα ως απότοκη της τεχνικής ανάπτυξης της 
Ευρώπης του 16ου αιώνα και της φιλοσοφικής επανάστασης του 17ου αιώνα. 

Και αυτό γιατί σήµερα είναι ριζικά διαφορετικές οι πολιτικές, κοινωνικές, οικονοµικές, 
πολιτισµικές και τεχνολογικές συνθήκες, τόσο λόγω της παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας, των 
κοινωνικών και πολιτικών προτύπων, αξιών και συµπεριφορών και των κυρίαρχων µοντέλων 
παραγωγής, κατανάλωσης και ανάπτυξης, όσο και λόγω της γενικευµένης κρίσης του "όλου" 
περιβάλλοντος, στην οποία αυτά συνέβαλαν καθοριστικά. 

Η υπέρβαση αυτή αφορά κυρίως την µερικότητα των ειδικών προσεγγίσεων στην έρευνα της 
αντικειµενικής πραγµατικότητας ως πολυσήµαντης πλέον ολοκλήρωσης του "φυσικού" και του 
"κοινωνικού" και την αναζήτηση µιας νέας προσέγγισης, περισσότερο αξιόπιστης επιστηµονικά 
στην οποία το δένδρο της "µερικότητας" δεν θα κρύβει το δάσος του "όλου". 

Έτσι, η αναγκαιότητα "ολοκληρωµένης προσέγγισης" (integrated approach) των ιδιαίτερα 
οξυµένων και πολύπλοκων σήµερα παρά ποτέ προβληµάτων της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος 
προϋποθέτει αντίστοιχα αποφάσεις, διαδικασίες, µεθόδους και τεχνικές Ολοκληρωµένων 
Αποδόσεων (Integrated Surveys), στη διερεύνηση απογραφή, χαρτογράφηση και παρακολούθηση 
των φυσικών και ανθρωπίνων διαθεσίµων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, υπερεθνικό και 
πλανητικό επίπεδο, αλλά και των πολυδιάστατων σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων, αλληλεπιδράσεών 
τους και των τάσεων µεταβολής τους δια µέσου του χρόνου. 

Οι έννοιες της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος βρίσκονται σήµερα περισσότερο από κάθε 
άλλη φορά σε συνθήκες "µαχητικής" συνύπαρξης (Ρόκος  1992) και η διαλεκτική τους σχέση, (η 
οποία προσλαµβάνει συχνά εκρηκτικές διαστάσεις), υπερβαίνει αντικειµενικά τους χωρικούς 
περιορισµούς και τις νοµικές και συµβατικές οριοθετήσεις των εθνικών και υπερεθνικών 
κυριαρχιών και καθορίζει πλέον καταλυτικά το παρόν και το µέλλον της ζωής και του πολιτισµού 
στον πλανήτη µας. 

Από τα χρόνια της "αθωότητας" των αρχών του αιώνα µας, στα οποία η "ουδέτερη" 
Ανάπτυξη ήταν για τη συντριπτική πλειοψηφία του κόσµου το νοµοτελειακά προσδοκώµενο προϊόν 
της ορθολογικής αξιοποίησης των φυσικών πόρων, του κεφαλαίου και της εργασίας, περάσαµε όχι 
εύκολα στην υποψιασµένη και εν πολλοίς αιρετική αντίληψη των δεκαετιών του '60 και του '70 ότι 
η "υπό όρους και προϋποθέσεις" πλέον Ανάπτυξη είναι η ολοκλήρωση των δυνατοτήτων της 
φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας (Ρόκος 1981) και δεν µπορεί να υπάρξει 
παρά µόνο σε πλήρη αρµονία µε τον άνθρωπο, τους πολιτισµούς του και το φυσικό περιβάλλον. 

Την βεβαιότητα των αρχών του αιώνα, (στον πόλεµο και την ειρήνη), για τον σωτήριο ρόλο 
της Ανάπτυξης και την µέσα απ' αυτή κυριαρχία του ανθρώπου και της επιστήµης πάνω στη φύση, 
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διαδέχθηκε η αµφισβήτηση της νεολαίας κυρίως της δεκαετίας του '60, η επιφυλακτικότητα και η 
αµφιβολία µικρής στην αρχή µερίδας επιστηµόνων και ερευνητών για τη θετικότητα των συνεπειών 
της, ως "µονοδιάστατης", "µερικής", "αυξητικού" κυρίως χαρακτήρα και όχι πάντα ήπιας και 
ειρηνικής διαδικασίας. Την περίοδο αυτή αναπτύχθηκαν και οι πρώτες συζητήσεις για την ανάγκη 
ολιστικής προσέγγισης και διεπιστηµονικής έρευνας των προβληµάτων της Ανάπτυξης και του 
Περιβάλλοντος. 

Εν τούτοις η συντριπτική πλειοψηφία των επιστηµόνων και ερευνητών υπηρέτησε πιστά την 
κυρίαρχη αντίληψη της "µερικότητας" της επιστήµης, τροφοδότησε µε τα καλύτερα στελέχη της την 
πολεµική βιοµηχανία και ανέπτυξε µεθόδους, τεχνικές και τεχνολογίες αµέσως και/ή εµµέσως, 
τουλάχιστον βλαπτικές, για τον άνθρωπο και τη φύση, καθησυχάζοντας ταυτόχρονα τη συνείδησή 
της µε το να βλέπει κυρίως και µόνο την µια όψη των πραγµάτων, την θετική. 

Η παραγωγή νέων προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, η αύξηση και η µαζικότητα της 
βιοµηχανικής παραγωγής και η ανάπτυξη της παραγωγικότητας της γεωργίας, η αυτοµατοποίηση 
των βιοµηχανικών διαδικασιών και µια σειρά αντίστοιχης σηµασίας επιτεύξεων είχαν και έχουν 
αναµφίβολα τη θετική τους πλευρά. 

Αν κάποιος όµως θεωρώντας τον εαυτό του αναρµόδιο για πιο βαθειά διερεύνηση των 
συνεπειών τους αρκεσθεί σ' αυτήν, και αφήσει για καιρό αθέατη την άλλη, την πλευρά δηλαδή των 
αντικειµενικά αναπόδραστων και πολυδιάστατων επιπτώσεων της οποιασδήποτε επιστηµονικής 
ανακάλυψης, τεχνολογικής καινοτοµίας και διαχειριστικής πρακτικής και του οποιουδήποτε 
"αποδοτικότερου" τρόπου παραγωγής, έρχεται κάποτε η στιγµή µιας ανώµαλης προσγείωσης και όχι 
µόνο στο πεδίο της κοινωνικής συνειδητότητάς του ως επιστήµονα και πολίτη ο οποίος διαπιστώνει 
εκ των υστέρων την αρνητική, επιθετική ή απλά βλαπτική χρήση των πορισµάτων της έρευνάς του 
από το κράτος ή τη βιοµηχανία, αλλά και σ' αυτή την ίδια την σφαίρα της προσωπικής του ζωής, 
γευόµενος τις συνέπειες της οικονοµικής ύφεσης, της ραγδαίας µεταβολής των τεχνολογικών και 
παραγωγικών δεδοµένων, της κατάρρευσης των "αντιπάλων κόσµων" και των συνακόλουθων 
κινδύνων κλπ. µε την µείωση των εισοδηµάτων του, την ανεργία και την αυξανόµενη πιθανότητα 
τελικής του περιθωριοποίησης. 

Αντιλαµβάνεται τότε ο εφησυχασµένος "ειδικός" επιστήµονας, ότι ο τεχνολογικός, 
ιδεολογικός, παραγωγικός ή απλά ανταγωνιστικός συρµός τον οποίο υπηρέτησε πιστά, τον 
χρησιµοποίησε εξαντλητικά όσο καιρό του ήταν απαραίτητος, αξιοποίησε τις γνώσεις του και την 
επιστηµονική και κοινωνική εγκυρότητά του σ' ένα σχεδιασµό στον οποίο σπανίως αυτός 
συµµετείχε και τον εξανάγκασε µε πολλούς τρόπους (ή και τον αλλοτρίωσε) να αγνοήσει τις 
"δυνάµει" αρνητικές ή βλαπτικές επιπτώσεις των πορισµάτων ή των αποτελεσµάτων της δουλειάς 
του, καθιστώντας τον όµως έτσι ταυτόχρονα, δια βίου συνυπεύθυνο γι' αυτές. 

Οι επάλληλοι και περιοδικοί κύκλοι ακραίας ενθάρρυνσης και χρηµατοδότησης από τις 
κυβερνήσεις των αναπτυγµένων κρατών, της παιδείας, της έρευνας, της τεχνολογίας και της 
παραγωγής στην αστροφυσική, στην διαστηµική, στην πυρηνική τεχνολογία και ιδίως στις 
πολεµικού και ανταγωνιστικού χαρακτήρα εκδοχές τους και το κάποτε για συγκεκριµένους λόγους 
(πολιτικούς, οικονοµικούς, ιδεολογικούς ή κοινωνικούς), αναπόδραστο και µοιραίο κλείσιµό τους, 
άφησαν και αφήνουν στρατιές ανέργων και αργότερα περιθωριοποιηµένων επιστηµόνων, 
εξαιρετικής κατάρτισης στο "ειδικό", "µερικό" τους πεδίο. 

Η δεκαετία του '80 όµως σηµαδεύεται αποφασιστικά από µια στροφή σχετικά µε τον 
χαρακτήρα και τον ρόλο της επιστήµης και των επιστηµών γενικότερα στον σύγχρονο κόσµο. 

Οι αιρετικές αντιλήψεις της µικρής µερίδας των επιστηµόνων και της νεολαίας των δεκαετιών 
του '60 και του '70 φαίνεται ν' αρχίζουν να παίρνουν την εκδίκησή τους. Καίριας και καταλυτικής 
σηµασίας γι' αυτό ήταν η για πρώτη φορά αναγκαστική αποστασιοποίηση από τις µερικές 
προσεγγίσεις της πραγµατικότητας, (τις οποίες υπέθαλψε η µερικότητα και η ειδίκευση των 
αντίστοιχων επιστηµονικών προσεγγίσεων), που προκλήθηκε απ' την θεώρηση από διαστηµικά ύψη 
του "όλου" της δυναµικής ισορροπίας της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας, 
µε τις επανδρωµένες (όπως λεγόταν τότε) διαστηµικές πτήσεις της ΕΣΣ∆ και των ΗΠΑ και κυρίως 
µε τους δορυφόρους διερεύνησης των φυσικών διαθεσίµων του Προγράµµατος Earth Resources 
Technology Satellites (ERTS) των ΗΠΑ (Ιούλιος του 1972), όπως αυτό µετεξελίχθηκε στη συνέχεια 
και αναπτύσσεται ως τις µέρες µας µε τους δορυφόρους της γης LANDSAT. 

Η τηλεπισκοπική παρατήρηση και παρακολούθηση της γης, της ατµόσφαιρας και των 
ωκεανών ως ενός ενιαίου και αδιάσπαστου ζωντανού "όλου" και οι σχετικές µέθοδοι και τεχνικές 
που αναπτύχθηκαν και αναπτύσσονται από τότε (Ρόκος 1968, 1978, 1981, 1987, 1991) µε τα 



∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΚΟΣ 

 154

σχετικά διαστηµικά προγράµµατα των ΗΠΑ, της τέως ΕΣΣ∆, της Γαλλίας, του Καναδά, της 
Ευρώπης, της Ιαπωνίας, αλλά και της Ινδίας, της Κίνας, της Βραζιλίας κλπ. βοήθησαν την διεθνή 
επιστηµονική κοινότητα αλλά και τους κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς και τους πολίτες 
γενικότερα, να συνειδητοποιήσουν µε πρακτικό και χειροπιαστό τρόπο και να κατανοήσουν τις 
δυναµικές και διαλεκτικές σχέσεις, αλληλεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις των φυσικών, χηµικών 
και βιολογικών φαινοµένων και διεργασιών, µεταξύ τους αλλά και όπως αυτές καταλυτικά 
επηρεάζονται από τις ανθρώπινες, επιχειρηµατικές, οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτισµικές και 
αναπτυξιακές διαδικασίες και δραστηριότητες.  

Έτσι την δεκαετία του '80 η έννοια της Ανάπτυξης συναρθρώνεται µε την έννοια του 
Περιβάλλοντος σε µια αµφιµονοσήµαντη και αλληλοκαθοριστική συνηθέστατα σχέση, µετρητική 
και ποιοτική και τα µεγάλα πλανητικά προβλήµατα: 
- των φυσικών καταστροφών και των συνεπειών τους, 
- των αντιθετικών διπόλων:  

- λειψυδρία και κακή ποιότητα νερού και πληµµύρες 
- έλλειψη και υπερεπάρκεια τροφών 
- πλούσιος και εύκρατος βορράς και φτωχός και θερµός νότος, 
- πολυτελή προάστεια και παραγκουπόλεις - γκέτο 
- εργαζόµενοι και άνεργοι / άστεγοι / περιθωριοποιηµένοι, 

- των ανταγωνιστικών χρήσεων γης,  
- του υπερπληθυσµού της γης, 
- της συγκέντρωσης των πληθυσµών και των κάθε φύσης δραστηριοτήτων στις µεγάλες πόλεις,  
- της υπερπαραγωγής και της διαφορικής υπερκατανάλωσης, 
- της υποβάθµισης των εδαφών, της διάβρωσης και της ερηµοποίησης,  
- της εξαφάνισης ζωικών και φυτικών οικοσυστηµάτων, 
- της αποδάσωσης και της συστηµατικής καταστροφής των δασών, 
- της καταστροφικής εκµετάλλευσης των φυσικών διαθεσίµων και των ενεργειακών πηγών, 
- του φαινοµένου του θερµοκηπίου, 
- της καταστροφής του όζοντος, 
- της διαµεθοριακής ρύπανσης (όξινη βροχή κλπ.),  
- της µόλυνσης και ρύπανσης του περιβάλλοντος, 
- των πολυδιάστατων συνεπειών της φτώχειας, της ανισότητας, της πείνας, των πολεµικών 

δαπανών και συρράξεων κλπ., 
(προβλήµατα που αποτελούν λίγες µόνο από τις όψεις της σχέσης αυτής), επιτάσσουν 
διεπιστηµονικές προσεγγίσεις τους, διεθνή επιστηµονική και ερευνητική συνεργασία αλλά και 
συγκεκριµένες δεσµεύσεις και επιλογές σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο. 

Η Παγκόσµια Επιτροπή του ΟΗΕ για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (που συγκροτήθηκε 
το 1984 ως ανεξάρτητο σώµα από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ), µε πρόεδρο την πρωθυπουργό 
της Νορβηγίας Gro Harlem Brundtland, στην σηµαντικότατη έκθεσή της "Το κοινό µας µέλλον" 
(Our Common Future, Oxford University Press, Oxford, 1987), τεκµηριώνει µε πειστικότητα τις 
κοινές ανησυχίες, για το µέλλον του πλανήτη µας, τις κοινές προκλήσεις για δράση και τις κοινές 
προσπάθειες που πρέπει ν' αναληφθούν για µια συµβατή, αρµονική µε το περιβάλλον και 
αυτοσυντηρούµενη ανάπτυξη (Sustainable Development). 

Στην έκθεση αυτή, µε ευαισθησία και µε κοινωνική, επιστηµονική και πολιτική υπευθυνότητα 
και αξιοπιστία επισηµαίνονται: 
- οι συνέπειες της φτώχειας στις αναπτυσσόµενες χώρες αλλά και σε µεγάλα τµήµατα του 

βιοµηχανικού κόσµου στην υποβάθµιση του περιβάλλοντος και όχι µόνο, 
- η ζωντανή σχέση της ανάπτυξης µε το σεβασµό του περιβάλλοντος, την ισότητα, την 

κοινωνική δικαιοσύνη, την δικαιότερη κατανοµή του εισοδήµατος στον κόσµο, την καλύτερη 
παιδεία και υγεία και την διεθνή συνεργασία,  

- η ζωτική ανάγκη εξασφάλισης και διατήρησης, καθαρού αέρα και νερών, των δασών και των 
εδαφών του πλανήτη µας και της βιοποικιλότητας καθώς και της προσεχτικής χρήσης των 
υδατικών, ενεργειακών κλπ. φυσικών διαθεσίµων, 

- η ανάγκη χάραξης και συστηµατικής υλοποίησης µιας βιώσιµης και ορθολογικής 
πληθυσµιακής και δηµογραφικής πολιτικής σε πλανητικό επίπεδο, 

- η ανάγκη αναπροσανατολισµού της τεχνολογίας για την βέλτιστη δυνατή αντιµετώπιση των 
τεράστιων προβληµάτων ιδιαίτερα των αναπτυσσοµένων χωρών, 
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- η ανάγκη εναρµόνισης και ολοκλήρωσης των περιβαλλοντικών και των οικονοµικών στόχων 
της ανάπτυξης, 

- η ανάγκη ουσιαστικής µεταρρύθµισης των διεθνών οικονοµικών σχέσεων και  
- η ανάγκη ανάπτυξης της µέγιστης δυνατής διεθνούς συνεργασίας στην παρακολούθηση και 

την εκτίµηση του περιβάλλοντος καθώς και στη σχετική ερευνητική και τεχνολογική 
προσπάθεια, στην εξασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας του κόσµου, στην 
καταπολέµηση της φτώχειας η οποία έχει αµεσότατη σχέση µε την υποβάθµιση του 
περιβάλλοντος και στην αντιµετώπιση της υπερχρέωσης των αναπτυσσοµένων χωρών στην 
οποία συντελεί αποφασιστικά η κατ' ευφηµισµόν βοήθεια των αναπτυγµένων χωρών 

και προτείνονται συγκεκριµένα µέτρα και πολιτικές στην κατεύθυνση επιδίωξης και διασφάλισης 
µιας πραγµατικά βιώσιµης (αειφόρου) και αυτοσυντηρούµενης ανάπτυξης, µ' άλλα λόγια της 
ολοκληρωµένης (ταυτόχρονα οικονοµικής, κοινωνικής, εκπαιδευτικής, τεχνολογικής, 
περιβαλλοντικής, πολιτικής και πολιτισµικής) ανάπτυξης (Ρόκος 1981, 1989, 1990, 1992). 

Ένα απλό παράδειγµα της ποιότητας, της επιστηµονικής θεώρησης, της στάθµισης, της 
εκτίµησης και της αξιολόγησης των συνεπειών: των "µερικών" και ειδικών σηµειακών ή γραµµικών 
προσεγγίσεων στοιχείων, χαρακτηριστικών, ή φαινοµένων της κάθε φορά φυσικής και 
κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας και των αντίστοιχων ολοκληρωµένων ή "ολιστικών" 
προσεγγίσεων, µπορεί να κατανοηθεί µε τον τρόπο που αντιλαµβάνονται και την σηµασία που 
αποδίδουν οι ειδικοί επιστήµονες στην Φωτοσύνθεση. 

Οι ειδικοί επιστήµονες οι οποίοι χρησιµοποιούν µεθοδολογικά εργαλεία "µερικών" "ειδικών" 
προσεγγίσεων και συµµερίζονται αντίστοιχης ποιότητας επιλογές, αντιλαµβάνονται πρωτογενώς ή 
δευτερογενώς την Φωτοσύνθεση, ως την διαδικασία εκείνη κατά την οποία τα πράσινα φυτά 
τιθασεύουν (δεσµεύουν) την ακτινοβολούµενη ηλιακή ενέργεια αξιοποιώντας την πράσινη 
χρωστική (pigment) της χλωροφύλλης για να διασπάσουν το νερό που φθάνει στα φύλλα από το 
ριζικό σύστηµα, σε υδρογόνο και οξυγόνο. Τα µόρια της χλωροφύλλης απορροφούν ενέργεια απ' το 
φως και την διαθέτουν για την σύνθεση οργανικού υλικού (µε βάση το υδρογόνο που προήλθε απ' 
την διάσπαση του νερού και το διοξείδιο του άνθρακος της ατµόσφαιρας που απορροφάται από τα 
στόµατα των φύλλων) και συγκεκριµένα της γλυκόζης, µε ταυτόχρονη έκλυση οξυγόνου. 

Οι σχετικές σηµειακές θεωρήσεις τους, µπορούν να περιορισθούν στην φυσική, την χηµική ή 
την βιολογική µόνο διάσταση της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης, ως της βασικής διαδικασίας 
ανάπτυξης του φυτού. 

Οι "πλουσιότερες" ειδικές προσεγγίσεις οι "γραµµικές", µπορούν να εκτείνονται στις 
µονοεπίπεδες σχέσεις π.χ. των ρυθµών ή της ποιότητας και πληρότητας της διαδικασίας 
φωτοσύνθεσης µε την υγεία του φυτού, ή µε την έκταση και απόδοση της καρποφορίας του, ή µε το 
"αγαθό" της απελευθέρωσης οξυγόνου απαραίτητου για τη ζωή των ζώων και των ανθρώπων ή κλπ. 
Και ακόµα, στην διερεύνηση σχετικών ή αντίστοιχων φαινοµένων και διεργασιών µε τις 
µεθοδολογίες των υβριδικών διδιάστατων επιστηµονικών πεδίων όπως π.χ. της βιοφυσικής, της 
βιοχηµείας κλπ. 

Οι ειδικοί επιστήµονες τώρα, που χρησιµοποιούν την µεθοδολογία των "ολοκληρωµένων 
αποδόσεων" (Integrated Surveys), (Ρόκος 1981, 1989, 1992) και συµµερίζονται αντίστοιχης 
ποιότητας "ολιστικές", προσεγγίσεις εκτιµήσεις και επιλογές, προχωρούν πέρα απ' τις σηµειακές και 
γραµµικές προσεγγίσεις που προαναφέραµε (τις οποίες πάντως προϋποθέτουν και δεν αγνοούν) και 
αντιλαµβάνονται την φωτοσύνθεση ως την διαδικασία εκείνη από την οποία όλα - απολύτως όλα - 
τα έµβια συστήµατα στον πλανήτη µας εξαρτώνται καταλυτικά για την τροφή τους και για το 
οξυγόνο τους (και συνεπώς για τη ζωή τους) και µε την οποία παράγεται σχεδόν όλο το οξυγόνο της 
γης. 

Έτσι η "ολιστική" προσέγγιση της φωτοσύνθεσης εµπεριέχει πολλαπλές δυνατότητες 
θεώρησης, "ανάγνωσης", εκτίµησης και αξιολόγησής της και όχι µόνο στη σφαίρα των φυσικών 
επιστηµών, αλλά ταυτόχρονα, τόσο στη σφαίρα των κοινωνικών επιστηµών και των επιστηµών του 
ανθρώπου (κοινωνιολογία, οικονοµία, φιλοσοφία, πολιτισµός), όσο και στη σφαίρα των 
πολυδιάστατων καθηµερινών δραστηριοτήτων οι οποίες αναφέρονται στην ικανοποίηση των 
αναγκών του, (αναπτυξιακές επιλογές και διαδικασίες, παραγωγή, βιοµηχανία, τεχνολογία, 
κατανάλωση, διοίκηση, διαχείριση, πολιτική). 

Και αυτό γιατί η "ολιστική" προσέγγιση της φωτοσύνθεσης, επιχειρεί να την αντιληφθεί ως 
µια δοµική διαδικασία η οποία τελείται σε συγκεκριµένες συνθήκες της φυσικής και της 
κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας, ενός δηλαδή δυναµικά µεταβαλλόµενου δια µέσου του 
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χρόνου "όλου", το οποίο την επηρεάζει και επηρεάζεται απ' αυτήν και αιχµιακά, την καθορίζει ή 
καθορίζεται απ' αυτήν. 

Και ακόµη, γιατί οι αναπτυξιακές γενικότερα, πολιτικές, οικονοµικές και πολιτισµικές 
επιλογές αλληλεπιδρούν µε το συγκεκριµένο κάθε φορά φυσικό, κοινωνικοοικονοµικό και 
πολιτισµικό περιβάλλον (µέσα στο οποίο τελούνται, όπως βέβαια τελείται και η διαδικασία της 
φωτοσύνθεσης) και το µεταβάλλουν δραµατικά. 

Οι ειδικοί επιστήµονες συνεπώς οι οποίοι, υπερβαίνουν τις "µερικές" ειδικές προσεγγίσεις, τις 
οποίες τα µεθοδολογικά εργαλεία τους επιτρέπουν ή επιβάλλουν, συνειδητοποιούν την ανάγκη της 
ολοκληρωµένης διεπιστηµονικής διερεύνησης του φαινοµένου αλλά και των αιτίων του, των 
ρυθµών του, της ποιότητάς του, των πολυδιάστατων σχέσεων και αλληλεπιδράσεών του µε το 
άµεσο αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον του, των τάσεων µεταβολής του δια µέσου του χρόνου, 
των αποτελεσµάτων του και των βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων επιπτώσεών τους. 

Έτσι, ενδιαφέρονται πλέον αναγκαστικά και για τα µοντέλα ανάπτυξης, παραγωγής και 
κατανάλωσης, τα οποία π.χ. στον αναπτυγµένο βιοµηχανικό κόσµο επηρεάζουν και όχι µόνο σε 
τοπικό ή διαµεθοριακό επίπεδο τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης, µε την όξινη βροχή αµέσως και µε 
την επίδραση των χλωροφθορανθράκων στο στρώµα του όζοντος και το φαινόµενο του 
θερµοκηπίου εµµέσως, µια που η όλο και περισσότερο ανεµπόδιστη διέλευση της υπεριώδους 
ακτινοβολίας απ' την ατµόσφαιρα και η υπερθέρµανση της γης αντίστοιχα, έχουν προφανέστατα 
δυσµενείς και διαφορικού χαρακτήρα σε πλανητικό επίπεδο επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου 
και των ζώων, αλλά και στην φωτοσύνθεση ως τροφοδότη της ζωής στον πλανήτη µας. 

Και εποµένως, µε την ολιστική προσέγγιση ενδιαφέρονται και για τις συναφείς πολιτικές 
αποφάσεις και ευθύνες, για τη στρατηγική ανάπτυξης της έρευνας και της τεχνολογίας στις 
βιοµηχανικές χώρες, για τα σχετικά θεσµικά πλαίσια και τις διεθνείς συµβάσεις αλλά και για την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών και της κοινής γνώµης, για τις δικές τους ευθύνες και την 
συνακόλουθη κοινωνική δυναµική που αναπτύσσεται στην κατεύθυνση επιδίωξης σωτηρίας του 
κοινού µας σπιτιού, του πλανήτη γη, ως ενός ζωντανού, αδιάσπαστου και καθηµερινά, δυναµικά 
µεταβαλλόµενου "όλου", φύσης και ανθρώπου. 
 
3. Το πρόγραµµα EOS 
 

Σύµφωνα µε όσα αναπτύχθηκαν ως εδώ, οι διεπιστηµονικές έρευνες και οι ολιστικές 
προσεγγίσεις των πολυδιάστατων προβληµάτων της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος απέκτησαν 
ουσιαστική και ευρύτερη αποδοχή από την εποχή της εκτόξευσης και λειτουργίας των πρώτων 
εξοπλισµένων µε τηλεπισκοπικούς δέκτες και πειραµατικά όργανα διαστηµικών δορυφόρων.   

Παράλληλα την τελευταία εικοσαετία, µε τις ραγδαίες εξελίξεις στα πεδία των 
τηλεπικοινωνιών και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και µε την συστηµατική δουλειά διεθνών 
οργανισµών (ΟΗΕ, ∆εκαετία της Ανάπτυξης, Προγράµµατα και Επιτροπή Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, FAO, ∆ιεθνής Οργανισµός Υγείας, NASA, ESA κλπ.), επιστηµονικών και 
κοινωνικών φορέων, οικολογικών οργανώσεων, πολιτικών κινήσεων και κινήσεων πολιτών, 
σηµειώθηκε µια βαθειά ευαισθητοποίηση και µεταβολή στη συνείδηση ευρύτατων οµάδων των 
λαών της γης σχετικά µε τα θέµατα του Περιβάλλοντος και της Ανάπτυξης. 

Στο πλαίσιο αυτό πολλές κυβερνήσεις ανέλαβαν πρωτοβουλίες εθνικών και διεθνών 
διεπιστηµονικών συνεργασιών στην έρευνα των φυσικών, χηµικών και βιολογικών διεργασιών όπως 
αυτές συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν µε τις ανθρώπινες δραστηριότητες στη φάση της 
"µαχητικής" συνύπαρξης της Ανάπτυξης µε το Περιβάλλον. 

Έτσι πέρα από τα προγράµµατα LANDSAT, SPOT, ERS, Kosmos, METEOSAT, MOS κλπ. 
(Ρόκος 1981, 1988), την δεκαετία του '90 προωθείται η πραγµατοποίηση του Προγράµµατος Eos 
Earth Observing System), από τις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή  Κοινότητα και την Ιαπωνία, για την 
παρατήρηση της γης και  την κατανόησή της ως ενός ζωντανού και δυναµικά µεταβαλλόµενου 
συστήµατος. 

Το πρόγραµµα Eos υποστηρίζει τις παρακάτω σχετικές διεπιστηµονικές έρευνες. 
- Βιοχηµικές ροές (fluxes) στην αλληλεπίδραση Ωκεανών-Ατµόσφαιρας. (Υπεύθυνος: P.G. 

Brewer, Ωκεανογραφικό Ίδρυµα Woods Hole, Woods Hole Massachusetts ΗΠΑ. 
- Μεταβολές στους Βιοχηµικούς κύκλους. (Υπεύθυνος: B. Moore, Πανεπιστήµιο New 

Hampshire, Durham N. H., ΗΠΑ). 
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- Χηµικές ∆υναµικές και Ακτινοβολιακές (Radiative) αλληλεπιδράσεις δια µέσου της µέσης 
Ατµόσφαιρας και Θερµόσφαιρας, (Υπεύθυνος: J. Adrian Pyle, Πανεπιστήµιο Cambridge, 
Cambridge, Βρετανία). 

- Αλληλεπιδράσεις Βιόσφαιρας και Ατµόσφαιρας. (Υπεύθυνος: P. Sellers, College Park, 
Maryland, ΗΠΑ). 

- Κλιµατικές διαδικασίες πάνω από τους Ωκεανούς. Μια διεπιστηµονική έρευνα. (Υπεύθυνος: 
D. Hartmann Πανεπιστήµιο Washington, Seattle, Washington, ΗΠΑ). 

- Συζευγµένες (coupled) διαδικασίες Ατµόσφαιρας - Ωκεανών και πρωτογενής παραγωγή στον 
Νότιο Ωκεανό. (Υπεύθυνος: M. Abbot, Πολιτειακό Πανεπιστήµιο Oregon, Corvallis, Oregon, 
ΗΠΑ). 

- Χρήση ενός Κρυοσφαιρικού Συστήµατος (CRYSYS) για την παρακολούθηση της πλανητικής 
αλλαγής/µεταβολής στον Καναδά. (Υπεύθυνος: L. McNutt, Καναδικό Κέντρο 
Τηλεπισκόπησης, Ottawa, Ontario, Καναδάς). 

- Η ανάπτυξη και χρήση ενός τετραδιάστατου συγκριτικού (assimilation) συστήµατος 
Ατµοσφαιρικών, Ωκεάνιων και Γήινων στοιχείων για το Σύστηµα Παρατήρησης Γης (Eos). 
(Υπεύθυνος: J. Bates, GSFC, Greenbelt, Maryland, ΗΠΑ). 

- ∆υναµική του Συστήµατος της Γης, (Earth System Dynamics), Προσδιορισµός και ερµηνεία 
του πλανητικού (Angular Momentum) ισοζυγίου µε χρήση του Συστήµατος Παρατήρησης 
Γης (Eos). (Υπεύθυνος: B. Tapley, Πανεπιστήµιο Τexas, Austin, Texas, ΗΠΑ). 

- Εκτίµηση του υδατικού ισοζυγίου της επιφάνειας της γης. (Υπεύθυνος: R. Gurney, GSFC, 
Greenbelt, Maryland, ΗΠΑ). 

- Μια πλανητική εκτίµηση/προσέγγιση της ενεργού ηφαιστειότητας, των ηφαιστειακών 
κινδύνων και των ηφαιστειακών εκλύσεων στην Ατµόσφαιρα από το Σύστηµα Παρατήρησης 
Γης (Eos). (Υπεύθυνος: P. Mouginis-Mark, Πανεπιστήµιο της Χαβάης στη Manoa, Honolulu, 
Hawaii, ΗΠΑ). 

- Ο πλανητικός υδατικός κύκλος. Προεκτάσεις στο πεδίο των Επιστηµών της Γης. (Υπεύθυνος: 
E. Barroy, Πολιτειακό Πανεπιστήµιο Πεννσυλβάνιας, Pennylvania, ΗΠΑ). 

- Υδρολογικός Κύκλος και Κλιµατικές ∆ιαδικασίες σε ξηρές και ηµίξηρες περιοχές. 
(Υπεύθυνος: Y. Kerr, Εθνικό Κέντρο Επιστηµονικής Έρευνας - CNRS, Εθνικό Κέντρο 
∆ιαστηµικών Μελετών - CNES, LERTS, Toulouse, Γαλλία). 

- Υδρολογία, Υδροχηµική Μοντελοποίηση και Τηλεπισκόπηση στις εποχιακά χιονοσκεπείς 
αλπικές λεκάνες αποστράγγισης (alpine drainage basins).  
(Υπεύθυνος: J. Dozier, Πανεπιστήµιο Καλιφόρνιας στη Santa Barbara, Santa Barbara, 
California, ΗΠΑ). 

- Ετήσια µεταβλητότητα των κύκλων άνθρακα και ενέργειας. 
(Υπεύθυνος: J. Hansen, GISS, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ). 

- ∆ιεπιστηµονικές µελέτες των σχέσεων µεταξύ κλίµατος, κυκλοφορίας των ωκεανών, 
βιολογικών διαδικασιών και ανανεώσιµων θαλάσσιων διαθεσίµων στην περιφέρεια της 
Αυστραλασίας. (Υπεύθυνος: G. Harris, CSIRO, Hobart, Tasmania, Αυστραλία). 

- Έρευνα του Συστήµατος Ατµόσφαιρα-Ωκεανός-Γη σχετικά µε την κλιµατική διαδικασία. 
(Υπεύθυνος: M. Murakami, MRI, Ibaraki-ken, Ιαπωνία). 

- Μακροπρόθεσµη παρακολούθηση των οικοσυστηµάτων του Αµαζονίου µέσω του 
Συστήµατος Παρατήρησης της Γης (Eos). Από τα πρότυπα στις διαδικασίες. 
(Υπεύθυνος: G. Batista, IPE, Sao Jose dos Campos, Βραζιλία). 

- Μελέτη της ωκεάνιας µεταβλητότητας σε µέσα και υψηλά πλάτη. (Υπεύθυνος: M. SRokosz, 
Εθνικό Κέντρο ∆ιαστήµατος της Βρετανίας, B.N.S.C., Farnborough, Βρετανία). 

- Χρησιµοποίηση στοιχείων πολλών τηλεπισκοπικών δεκτών για την κατασκευή µοντέλων των 
παραµέτρων οι οποίες περιορίζουν το ισοζύγιο άνθρακος στους βοσκοτόπους σε πλανητικό 
επίπεδο. (Υπεύθυνος: D. Schimel, ARC, Moffett Field, California, ΗΠΑ). 

- Ερευνητικό πρόγραµµα για την αλληλοεπικοινωνία µοντέλων που αναπτύσσονται σε 
πλανητικές και περιφερειακές κλίµακες µε τις παρατηρήσεις του Συστήµατος Παρατήρησης 
της Γης Eos. (Υπεύθυνος: R. Dickinson, NCAR, Boulder, Colorado, ΗΠΑ). 

- Μελέτες παρατήρησης και ανάπτυξης µοντέλων ακτινοβολιακών, χηµικών και δυναµικών 
αλληλεπιδράσεων στην ατµόσφαιρα της γης. 
(Υπεύθυνος: W. Grose, LaRC, Hampton, Virginia, ΗΠΑ) 
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- Ροές στις επιφάνειες των ωκεανών στους πόλους. Η αλληλεπίδραση των ωκεανών, των 
παγετώνων, της ατµόσφαιρας και της θαλάσσιας βιόσφαιρας. (Υπεύθυνος: D. Rothrock, 
Πανεπιστήµιο Washington, Seattle, Washington, ΗΠΑ). 

- Μια πρόταση για µια διεπιστηµονική διερεύνηση των νεφών και του συστήµατος 
ακτινοβολούµενης ενέργειας της Γης. Ανάλυση. (Υπεύθυνος: B. Wielicki, LaRC, Hampton, 
Virginia, ΗΠΑ). 

- Μια πρόταση για τη διερεύνηση των χηµικών και δυναµικών µεταβολών στην στρατόσφαιρα, 
µέχρι και κατά την διάρκεια της περιόδου λειτουργίας του Συστήµατος Παρατήρησης της 
Γης. (Υπεύθυνος: M. Schoeberl, G.S.F.C., Greenbelt, Maryland, ΗΠΑ) 

- Υπολογίζοντας την φυσική βλάστηση του Καναδά. Το ισοζύγιο του Άνθρακα (ο κύκλος του 
Άνθρακα) και τα µοντέλα εναλλαγής/διαδοχής. (Υπεύθυνος: J. Cihlar, Καναδικό Κέντρο 
Τηλεπισκόπησης CCRS, Ottawa, Ontario, Καναδάς). 

- Ο ρόλος των ανταλλαγών αέρα-θαλασσών και η κυκλοφορία των ωκεανών στην 
µεταβλητότητα του κλίµατος. (Υπεύθυνος: W. Timothy Liu, Jet Propulsion Laboratory, 
Pasadena, California, ΗΠΑ). 

- Τεκτονικές/Κλιµατικές ∆υναµικές και εξέλιξη του φλοιού της γης στην ορογένεση των 
Άνδεων. (Υπεύθυνος: B. Isacks, Πανεπιστήµιο Cornell, Ithaca, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ) 
Το Πρόγραµµα Παρατήρησης της Γης Eos προβλέπει από το 1996 ως το 2000 µεταξύ άλλων 

και την εκτόξευση και λειτουργία διαστηµικών φορέων εξοπλισµένων µε ερευνητικά όργανα και 
τηλεπισκοπικά συστήµατα και συγκεκριµένα:  
(α) Από την NASA, της πολικής εξέδρας NPOP-1 για το τέλος του 1996 σε τροχιά ύψους 705 

Km και διασταύρωση του Ισηµερινού στις 1.30 µετά µεσηµβρία. 
Η πολική εξέδρα NPOP-1 στο πλαίσιο της αναπτυσσόµενης σχετικά διεθνούς επιστηµονικής 
συνεργασίας και παρακολουθώντας και αξιοποιώντας σταδιακά τα πορίσµατα των σχετικών 
διεπιστηµονικών ερευνών θα πραγµατοποιεί πειράµατα, µετρήσεις και τηλεπισκοπικές λήψεις 
µε τα συστήµατα AIRS, ALT, GLRS, HIRIS, MODIS-N, MODIS-T, SEM, MIMR, AMSR, 
ITIR (TIGER), CERES, DLS, ENAC, EOSP, GGI, HIMSS, HIRRLS, IPEI, MISR, MOPITT, 
POEMS, SAGE III, SCANCAT, TRACER, AMSU. 

(β) Από την NASA πάλι, της πολικής εξέδρας NPOP-2 για το τέλος του 1998 µε τα ίδια στοιχεία 
τροχιάς της NPOP-1. H NPOP-2 θα φέρει τα συστήµατα SAR, SEM, GGI, GOS, IPEI, LIS, 
MLS, SAFIRE, SWIRLS, TES, XIE. 

(γ) Από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ∆ιαστήµατος ESA, της πολικής εξέδρας EPOP-1 /A1 για το 
1997 σε τροχιά ύψους 824 Km και διασταύρωση του Ισηµερινού στις 10-10.30 προ 
µεσηµβρίας. Η EPOPI- /A1 θα φέρει τα συστήµατα ATLID, MERIS, MIMR, AMIR, 
CHEMISTRY, RADIOMETER, ALTIMETER (GPS), AMI-2, AMRIR, AMSU, SEM, ARG-
OS, SEARCH and RESCUE. 

(δ) Από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ∆ιαστήµατος, της πολικής εξέδρας EPOP-2 /B1 για to 2000, 
σε τροχιά ύψους 705 Km και διασταύρωση του Ισηµερινού στις 10-10.30 προ µεσηµβρίας. Η 
EPOP2- BI θα φέρει τα συστήµατα ATLID, HRIS, MIMR, SAR-C, AMIR, CHEMISTRY, 
STEREO IMAGER. 

(ε) Από την Ιαπωνία, της πολικής εξέδρας JPOP για τα τέλη του 1998 σε τροχιά ύψους 800 Km, 
µε τα συστήµατα LAWS, AMSR, AVNIR, OCTS, SAR-L και SAR-X. 

(στ) Από την NOAA (ΗΠΑ), της εξέδρας Free Flyer για το πρώτο τρίµηνο του 1998 σε τροχιά 
ύψους 824 Κm και διασταύρωση του Ισηµερινού στις 1.30 µετά µεσηµβρία. Η εξέδρα θα 
φέρει τα συστήµατα ARGOS, AMRIR, AMSU, GOMR, SEARCH and RESCUE, SEM. 
Σχεδιάζονται ακόµη διαστηµικά πειράµατα από ύψος 400 Km για το πρώτο τρίµηνο του 1998 

µε τα συστήµατα MODIS-N, MODIS-T, MIMR, AMSR-2, ERBI, MIMR, OZONE, SENSOR, PPS-
PODS, RAIN RADAR, SCΑTTEROMETER, SPECIAL IMAGER, καθώς επίσης και µια "ηλιακή 
πτήση ευκαιρίας" (Solar Flight of Opportunity) για το πρώτο τρίµηνο του 1995 µε τα συστήµατα 
ACRIM και SOLSTIC. 

Όπως προκύπτει απ' τα παραπάνω, την τελευταία δεκαετία του αιώνα οι τρεις βασικοί 
ανταγωνιστές στα πεδία των τεχνολογιών αιχµής αλλά και γενικότερα στο οικονοµικό, εµπορικό και 
βιοµηχανικό πεδίο, δηλαδή η ΗΠΑ, οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες και η Ιαπωνία, βάζουν τα θεµέλια 
για µια ουσιαστική επιστηµονική ερευνητική και τεχνολογική συνεργασία στην κατεύθυνση από 
κοινού διερεύνησης των φαινοµένων και των φυσικών, χηµικών και βιολογικών ιδιοτήτων και 
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διεργασιών του πλανήτη µας που σχετίζονται, επηρεάζουν ή και καθορίζουν κρίσιµες για το 
ανθρώπινο γένος εξελίξεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 

Έτσι, παράλληλα µε την συνέχιση, βελτίωση και ανάπτυξη των εθνικών και υπερεθνικών 
προγραµµάτων διαστηµικών τηλεπισκοπικών εφαρµογών στα πεδία της διερεύνησης των φυσικών 
διαθεσίµων και της παρακολούθησης του περιβάλλοντος, LANDSAT, (ΗΠΑ), SPOT (Γαλλία 
κυρίως, Σουηδία και Βέλγιο), MOS (Ιαπωνία), ERS (Ευρωπαϊκές Κοινότητες) κλπ. σηµειώνεται µια 
τάση διεθνοποίησης και παγκοσµιοποίησης της έρευνας για τις πολυδιάστατες πλανητικές 
µεταβολές, (κλιµατικές, ατµοσφαιρικές, τροποσφαιρικές, βιολογικές, φυσικές, χηµικές, ωκεάνιες, 
κλπ.), οι οποίες έχουν ως βασικά αίτια τις οικονοµικοκοινωνικές, επιχειρηµατικές και 
"αναπτυξιακές" γενικότερα επιλογές και δραστηριότητες του ανθρώπου. 

Η συνεργασία αυτή, θετική και εκ πρώτης όψεως, (γιατί συνενώνει και συµπληρώνει 
ερευνητικές προσπάθειες επιστηµόνων και φορέων µε διαφορετικές πολιτισµικές καταβολές, 
κουλτούρες και επιστηµονικές και τεχνολογικές παραδόσεις, εξοικονοµεί πόρους και προσεγγίζει σε 
πρώτο επίπεδο µε διεπιστηµονικότητα τα εξαιρετικά κρίσιµα και πολύπλοκα σηµερινά προβλήµατα 
της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος), αποτελεί επιστέγασµα δηµιουργικών προβληµατισµών και 
συζητήσεων της διεθνούς επιστηµονικής κοινότητας την δεκαετία του '80 αλλά και ενδιαφερουσών 
προσεγγίσεων µε το επιστηµονικό δυναµικό της τότε Σοβιετικής Ένωσης η οποία παρουσίαζε µέχρι 
την κατάρρευσή της ουσιαστική (αν και όχι ευρέως γνωστή) πρόοδο στο πεδίο των διαστηµικών 
τηλεπισκοπικών και γενικότερα επιστηµονικών εφαρµογών. 

Τα επιστηµονικά όργανα και οι τηλεπισκοπικοί δέκτες πειραµατικής έρευνας και εφαρµογών, 
του Συστήµατος Παρατήρησης της Γης Eos, τα οποία δίνουν ή σχεδιάζονται για να δίνουν χρήσιµα 
και συµπληρωµατικά στοιχεία για την ολοκληρωµένη προσέγγιση της κάθε φορά αλληλεπίδρασης 
της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας όπως αυτή παρουσιάζεται σε, ή 
επηρεάζει συγκεκριµένα φαινόµενα, διεργασίες και διαδικασίες σε πλανητικό επίπεδο είναι π.χ.:  
(α) για την επιφανειακή τοπογραφία: 

- SAR (Synthetic Aperture Radar). Απεικονιστικό radar, για τη µελέτη κάτω από όλες τις 
καιρικές συνθήκες των χαρακτηριστικών της φυσικής γήινης επιφάνειας µε 
διαχωριστική ικανότητα 30-500 m και εύρος κάλυψης από 50 έως 700 Km. 

- HIRIS (High Resolution Imaging Spectrometer). Απεικονιστικό σπεκτρόµετρο µε 
στιγµιαίο πεδίο όρασης 30 m και εύρος κάλυψης 30 Km. Καλύπτει τις φασµατικές 
περιοχές 0,4 ως 1,0 µm και 1-2,5 µm µε 9,7 και 11,7 nm διαχωριστική ικανότητα 
αντίστοιχα. 

- LRS (Geoscience Laser Ranging System). Σύστηµα Laser για τη µέτρηση των 
παραµορφώσεων του φλοιού της γης, των παγετώνων, της τοπογραφίας της γης και των 
υψοµέτρων των ορόφων των νεφών και την παρακολούθηση των επιφανειακών 
µετακινήσεων. 

- ATLID (Atmospheric Lidar ESA Instrument). Σύστηµα ή Συστήµατα Lidar για την 
τοπογραφία της γης και την µέτρηση παραµέτρων κατάστασης της ατµόσφαιρας, του 
όζοντος, των aerosols, των νεφών κλπ. µε τηλεσκόπιο διαµέτρου 1,25 m διαµέτρου και 
σύστηµα Laser επιλογής πολλαπλών µηκών κύµατος ακτινοβολίας. 

(β) για την επιφανειακή θερµοκρασία:  
- AIRS (Atmospheric Infrared Sounder). Υπέρυθρης ακτινοβολίας µετρητής της στάθµης 

της ατµοσφαιρικής θερµοκρασίας µε στιγµιαίο πεδίο όρασης 56 Km για τις 
περισσότερες από τις 115 φασµατικές ζώνες του και 15 Km για ορισµένα επιλεγµένα 
κανάλια. 

- AMSR (Advanced Microwave Sounding Radiometer). Ιαπωνικής κατασκευής 
Ραδιόµετρο των ατµοσφαιρικών υδρατµών, της βροχόπτωσης και της έκτασης των 

χιονιών και των παγετώνων, µε πεδίο όρασης 40ο, χωρική διακριτική ικανότητα 5-20 
Km και εύρος κάλυψης 1000-1500 Km. 

- ITIR (Intermidiate and Thermal Infrared Radiometer). Ιαπωνικής κατασκευής 
Σπεκτρόµετρο υψηλής διαχωριστικής ικανότητας που προσθέτει την δυνατότητα 
απεικόνισης στο θερµικό υπέρυθρο στο σύστηµα HIRIS. ∆ιαθέτει 1 εγγύς υπέρυθρο 
κανάλι 0,85-0,92 µm, 5 µέσα υπέρυθρα 1,6-2,36 µm και 5 θερµικά υπέρυθρα (3,53-
11,75 µm). 

- MIMR (Multifrequency Imaging Microwave Radiometer). Τηλεπισκοπικό Όργανο της 
Ευρωπαϊκής ∆ιαστηµικής Υπηρεσίας ESA για την παρακολούθηση των συνθηκών των 
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παγετώνων, µε 6 κανάλια, µε οριζόντια και κατακόρυφη πόλωση, διαχωριστική 
ικανότητα 25 Km και εύρος κάλυψης 1.400 Km (Μέτρηση ταχύτητας ανέµων, 
υγρασίας εδαφών κλπ.). 

- MODIS-N (Moderate Resolution Imaging Spectrometer-Nadir). Απεικονιστικό 
Σπεκτρόµετρο για τη µέτρηση φυσικών και βιολογικών διαδικασιών και τη στάθµιση 
της θερµοκρασίας της ατµόσφαιρας µε εύρος κάλυψης 2.300 Κm κεντρωµένο στο 
Ναδίρ. (40 κανάλια). 

- MODIS-Τ (Moderate Resolution Imaging Spectrometer-Tilt). Απεικονιστικό 
Σπεκτρόµετρο για τη µέτρηση βιολογικών και φυσικών διαδικασιών σε κλίµακα 1 Km 
x 1 Km. Σαρωτής µε εύρος σάρωσης 1.500 Κm κεντρωµένος στο Ναδίρ. (64 κανάλια). 

- AMRIR (Advanced Medium Resolution Imaging Radiometer). Ραδιόµετρο στο ορατό 
και το υπέρυθρο, του ΝΟΑΑ (ΗΠΑ) για πλανητικές µετρήσεις της νεφοκάλυψης, της 
επιφανειακής θερµοκρασίας της θάλασσας, της φυτοκάλυψης και της ατµοσφαιρικής 
θερµοκρασίας. Θα αντικαταστήσει τα όργανα AVHRR και HIRS.  

- AMSU A/B (Advanced  Microwave Sounding Radiometer). Τηλεπισκοπικός δέκτης 
ΝΟΑΑ(ΗΠΑ). Μικροκυµατικό Ραδιόµετρο της ατµοσφαιρικής θερµοκρασίας και 
υγρασίας. 

- HIMSS (High Resolution Microwave Spectrometer Sounder). Παθητικό 
Μικροκυµατικό Ραδιόµετρο πολλών ατµοσφαιρικών και ωκεάνιων παραµέτρων. 

- TES (Tropospheric Εmission Spectrometer). Παθητικό υψηλής διαχωριστικής 
ικανότητας, κρυογενικό, υπέρυθρο Σπεκτρόµετρο.  

- TIGER (Thermal Infrared Ground Emission Radiometer) για κλιµατικές, γεωλογικές 
κλπ. µελέτες. 

(γ) για τους ανέµους στην επιφάνεια της θάλασσας: 
- ALΤ (Altimeter). Ενεργητικός µικροκυµατικός τηλεπισκοπικός δέκτης για µέτρηση 

υψών, υψών ωκεάνιων κυµάτων, επιφανειακών ρευµάτων, της ταχύτητας του ανέµου, 
των ορίων θάλασσας - παγετώνων και άλλων γεωφυσικών παραµέτρων. 

- AMSR, MIMR, SAR, AMSU A/B, HIMSS. 
- SCANSCAT (Advanced Scatterometer for Studies in Meteorology and Oceanography) 

Μετρητής σκέδασης. Τηλεπισκοπικός Σαρωτής µε διαχωριστική ικανότητα 25 Km και 
δυνατότητα λειτουργίας κάτω από οτιδήποτε καιρικές συνθήκες για µέτρηση 
επιφανειακής ταχύτητας και διεύθυνσης των ανέµων. (Εύρος κάλυψης 1.100 Km).  

(δ) για την κυκλοφορία των ωκεανών: 
- ALT, MODIS-N, MODIS-T, SAR, SCANSCAT. 

(ε) για τα κύµατα των ωκεανών: 
- ALT, SAR, SCANSCAT. 

(στ) για τα aerosols: 
- HIRIS. 
- LAWS (Laser Atmospheric Wind Sounder). Doppler Lidar σύστηµα για άµεσες 

τροποσφαιρικές µετρήσεις του ανέµου. 
- EOSP (Earth Observing Scanning Polarimeter). Φωτοπολώµετρο για τον προσδιορισµό 

των ιδιοτήτων των νεφών, της κατανοµής των aerosols, των χαρακτηριστικών της γης 
και της βλάστησης κλπ. 

- MISR (Multiangle Imaging Spectroradiometer), Πολυγωνιακό Απεικονιστικό 
Σπεκτροραδιόµετρο µε 8 όµοιες CCD µηχανές για τη µελέτη των µεταβολών των 
οικοσυστηµάτων από φυσικές και ανθρώπινες δραστηριότητες κλπ. 

- SAGE III (Stratospheric Aerosol and Gas Experiment III). Σπεκτρόµετρο Σάρωσης για 
την µέτρηση του Όζοντος, των aerosols κλπ. µε 1 Km κατακόρυφη διαχωριστική 
ικανότητα. 

- TES. 
(ζ) για τις ιδιότητες των νεφών: 

- AIRS, ATLID, GLRS, HIRIS, MODIS-N, MODIS-T, AMRIR. 
- CERES (Clouds and the Earth's Radiant Energy System). Σύστηµα δύο ραδιόµετρων 

σάρωσης τριών καναλιών. 
- EOSP, HIMSS, MISR, SAGE III, TES. 

(η) για την επιφανειακή υγρασία του εδάφους και την έκταση των υγροτόπων 
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- HIRIS. 
- HRIS (High resolution Imaging Spectrometer). Τηλεπισκοπικός σαρωτής pushbroom 

υψηλής φασµατικής διαχωριστικής ικανότητας στο ορατό και υπέρυθρο, µε 
δυνατότητα ταυτόχρονης λήψης δέκα καναλιών. 

- MIMR, SAR, TIGER. 
(θ) για την σύσταση της επιφάνειας της γης 

- HIRIS, HRIS, ITIR, MODIS-N, MODIS-T, TIGER. 
(ι) για την σύσταση της τροπόσφαιρας 

- AIRS, ATLID, HRIS, MODIS-N, MODIS-T, DLS. 
- HIRRLS (High Resolution Research Limb Sounder). Πολυκάναλο Ραδιόµετρο 

σάρωσης για τον υπολογισµό της θερµοκρασίας, του Ο3, του Η2Ο, του Ν2Ο, του CH4 
κλπ. µε κατακόρυφη διαχωριστική ικανότητα 2 Km 

- MOPPIT, SAGE III, TES. 
- TRACER (Tropospheric Radiometer for Atmospheric Chemistry and Environmental 

Research). Όργανο για την µέτρηση της πλανητικής κατανοµής του CO. 
 
4.  Συµπεράσµατα – Προοπτικές  
 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτει ότι την τελευταία δεκαετία του αιώνα δεν 
υπάρχει πια έδαφος για µερικές επιστηµονικές προσεγγίσεις των αντικειµενικά πολύπλοκων και 
πολυδιάστατων προβληµάτων της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος στην δυναµική διαλεκτική 
τους αλληλεπίδραση και τις ασταθείς τους ισορροπίες οι οποίες προκαλούν τις πλανητικές 
µεταβολές. 

Η ανάγκη διεπιστηµονικής προσέγγισης και ολιστικής τους αντίληψης αναγνωρίζεται πια και 
σε πολιτικό επίπεδο σε πλανητική πλέον κλίµακα. 

Προς το παρόν η διεπιστηµονικότητα γίνεται πράξη στην έρευνα και τη µελέτη των σχέσεων, 
αλληλεπιδράσεων και µεταβολών των φυσικών, χηµικών και βιολογικών ιδιοτήτων, φαινοµένων και 
διεργασιών, όπως αυτές κυρίως παρατηρούνται και παρακολουθούνται µε δορυφορικά 
τηλεπισκοπικά συστήµατα. 

Οι σχετικές δυναµικού χαρακτήρα, ποιοτικές και µετρητικές πληροφορίες, ολοκληρώνονται 
και αξιοποιούνται µε τη βοήθεια συστηµάτων πληροφοριών γης και περιβάλλοντος (Geographic 
Information Systems και Integrated Cadastral Land Information Systems), στα οποία 
καταχωρίζονται και συνεκτιµώνται και µια σειρά άλλες πολύτιµες προϋπάρχουσες πληροφορίες 
(θεµατικοί και τοπογραφικοί χάρτες, αεροφωτογραφίες, βιβλιογραφικά, στατιστικά, κλιµατολογικά 
και µετεωρολογικά δεδοµένα κλπ.). 

Έτσι δηµιουργούνται αξιόπιστες, ακριβείς και συνεχώς ενηµερούµενες βάσεις γνώσης και 
δεδοµένων πάνω στα στοιχεία των οποίων µπορούν να τεκµηριωθούν µε τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο οι κάθε φύσης αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές αποφάσεις και πολιτικές. 

Από τη διεπιστηµονική δηµιουργία όµως των συστηµάτων ολοκληρωµένων και δυναµικών 
πληροφοριών για τη φυσική και την κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα σε τοπικό, 
περιφερειακό, εθνικό, υπερεθνικό, διεθνές και πλανητικό επίπεδο, µέχρι την λήψη αντίστοιχης 
φύσης, ποιότητας, ευθύνης και ολοκλήρωσης πολιτικών αποφάσεων οι οποίες να αντιµετωπίζουν µε 
ολιστικό και ολοκληρωµένο τρόπο τα µεγάλα προβλήµατα του κόσµου µας, υπάρχει ακόµη πολύς 
δρόµος να διανυθεί. 

Οι διεθνείς οργανισµοί και οι υπερεθνικές οργανώσεις, κυβερνητικές και µη, υπό την πίεση 
των όλο και περισσότερο ορατών και διεπιστηµονικά πλέον τεκµηριωµένων τροµακτικών 
συνεπειών και επιπτώσεων των προβληµάτων αυτών πάνω στην ίδια τη ζωή στον πλανήτη µας, 
αλλά και ανταποκρινόµενοι στην όλο και µεγαλύτερη σχετική ευαισθητοποίηση των πολιτών, 
προχωρούν σε διαδικασίες παγκόσµιας πολιτικής συνεργασίας στην κατεύθυνση διασφάλισης του 
"κοινού µας µέλλοντος" και σωτηρίας "του κοινού µας σπιτιού". 

Η ∆ιάσκεψη Κορυφής της Γης (Earth Summit - The United Nations Conference on 
Environment and Development), που έγινε στο Rio de Janeiro της Βραζιλίας από 1-12 Ιουνίου 1992, 
παρά τις από πολλές  πλευρές κριτικές τις οποίες επιδέχεται, ήταν µια αναµφίβολα θετική 
πρωτοβουλία η οποία εντάσσεται ο πλαίσιο αυτό. 
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Η κριτική αξιολόγηση των πορισµάτων της και του βαθµού και του ρυθµού πραγµατοποίησης 
των δεσµευτικών αλλά και των ευχολογικής υφής αποφάσεων και κατευθύνσεων στις οποίες 
κατέληξε υπερβαίνει αντικειµενικά τις φιλοδοξίες και τους στόχους αυτής της ανάλυσης. 

Μπορούµε όµως να διατυπώσουµε ορισµένα µεθοδολογικού χαρακτήρα σχόλια, και 
παρατηρήσεις πάνω στα υπαρκτά και διαρκώς οξυνόµενα προβλήµατα της Ανάπτυξης, του 
Περιβάλλοντος και των πλανητικών µεταβολών και στις προοπτικές αντιµετώπισης τους. 

Και πρώτα πρώτα: 
(α) Η διεπιστηµονική και ολοκληρωµένη προσέγγιση, διερεύνηση και µελέτη των προβληµάτων 

αυτών, την οποία µε πολύ αργόσυρτες και όχι πάντα εύκολες διαδικασίες τείνουµε σήµερα να 
θεωρούµε απαραίτητη και σε όσο βαθµό, βάθος και έκταση αυτή πραγµατοποιείται, δεν 
µπορεί να έχει θετικά αποτελέσµατα, αν αντίστοιχης ποιότητας προσεγγίσεις δεν γίνονται 
ταυτόχρονα και στα πεδία της πολιτικής, της κοινωνίας, της οικονοµίας και του πολιτισµού. 

(β) Στο πεδίο της πολιτικής, αν η ενίσχυση της διεπιστηµονικής έρευνας είναι απλά και µόνο 
αναγκαστική γραµµή υποχώρησης, ή δύσθυµη παραχώρηση των ρεαλιστών στην αύξουσα 
στις µέρες µας επιστηµονική και κοινωνική ευαισθητοποίηση για τα ζητήµατα του 
περιβάλλοντος και οι πολιτικές αποφάσεις εξακολουθούν να αγνοούν, να αξιοποιούν κατά το 
δοκούν µεροληπτικά, ή να διαστρεβλώνουν τα πορίσµατα της έρευνας αυτής για να 
υπηρετήσουν συγκυριακά συµφέροντα, οι οιωνοί δεν µπορούν να είναι αίσιοι. 

(γ) Στο πεδίο της κοινωνίας, αν τα πορίσµατα των διεπιστηµονικών και ολοκληρωµένων 
προσεγγίσεων χρησιµοποιούνται απλώς και µόνο για να στηλιτεύσουν εκείνες από τις κάθε 
φορά κυβερνητικές επιλογές που αντιστρατεύονται ατοµικά, οµαδικά, συντεχνιακά ή ιδιοτελή 
συµφέροντα, τα οποία εντούτοις βαφτίζονται κατά περίπτωση ως δίκαια κοινωνικά αιτήµατα, 
ενώ οι κυρίαρχες και οµαδικές στάσεις και συµπεριφορές βρίσκονται σε απόλυτη διάσταση µ' 
αυτά, τότε και πάλι δεν επιτρέπεται αισιοδοξία. 

(δ) Στο πεδίο της οικονοµίας, αν το περιβάλλον ιδωθεί στενά και µονοδιάστατα ως ένας 
ενδιαφέρων και πολλά υποσχόµενος επενδυτικός και επιχειρηµατικός τοµέας, τότε η 
περισσότερη ρύπανση και η µεγαλύτερη µόλυνση θ' αποτελούν ελπιδοφόρες προϋποθέσεις 
για µεγαλύτερα κέρδη της σωτήριας αντιρρυπαντικής βιοµηχανίας που θ' αποτελεί ίσως την 
πιο κερδοφόρα θυγατρική των οµίλων των ρυπαινουσών βιοµηχανιών. Και η αγορά θα 
επιχειρήσει µε την πηδαλιούχηση των οικονοµικών ενισχύσεων την πλήρη εξάρτηση της 
σχετικής πανεπιστηµιακής και της διεπιστηµονικής έρευνας. 
Πριν από αρκετά χρόνια, σε γραπτά µου, επιχειρώντας να τεκµηριώσω τον ευκαιριακό 
απρογραµµάτιστο και καθαρά και αποκλειστικά κερδοσκοπικό χαρακτήρα της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας στο πεδίο της καλούµενης βιοµηχανικής ανάπτυξης, µε τις γι' αυτό 
νοµοτελειακά αναµενόµενες δυσµενέστατες επιπτώσεις στο περιβάλλον, είχα επισηµάνει ότι 
δεν θα αργούσε η ώρα που οι µολύνουσες και ρυπαίνουσες βιοµηχανίες θα ανελάµβαναν, και 
πάλι µε το αζηµίωτο και το έργο της απορρύπανσης της ρύπανσης την οποία οι ίδιες 
προκαλούσαν.  
Πράγµατι σήµερα µπορούµε να έχουµε αποδεικτικά στοιχεία γι' αυτό. Στη ∆υτική Ευρώπη 
και µόνο για το 1989 ο τζίρος της δυναµικά και ταχύτατα αναπτυσσόµενης και υψηλής 
κερδοφορίας βιοµηχανίας και "αγοράς" του περιβάλλοντος εκτιµήθηκε σε 90 δις. δολάρια και 
µέχρι το 2000 οι προοπτικές του είναι να φθάσει τα 174 δις. δολάρια. 
Σε πολλές βιοµηχανικές χώρες ο επιχειρηµατικός τοµέας του περιβάλλοντος είναι υπεύθυνος 
για ποσοστά του συνολικού ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (G.N.P.) µέχρι και 3% και 
απασχολεί εκατοµµύρια εργαζόµενους. 
Στις ΗΠΑ η βιοµηχανία µετριασµού και ελέγχου της ρύπανσης ήταν για το 1988 µια 
επιχείρηση τζίρου 98 δις. δολαρίων και δηµιούργησε 3 εκατοµµύρια νέες θέσεις εργασίας 
(Stutz 1990). 
Σήµερα η Βιοµηχανία διατείνεται ότι έχει και σε πολλές περιπτώσεις εκπρόσωποί της το 
αποδεικνύουν ότι έχει, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ευαισθησίες. 
Η ανάπτυξη όµως της "οικολογικής" βιοµηχανίας και αγοράς της "αντιρρύπανσης" η οποία 
έχει ως άφθονη πρώτη ύλη την ρύπανση, προϋποθέτει και ευνοεί, όσο και αν αυτό φαίνεται 
αντιφατικό και παράλογο, την αύξηση της ρύπανσης. Γιατί όσο αυξάνεται η ρύπανση, τόσο 
νέες µέθοδοι και τεχνικές θα αναπτύσσονται, νέα προϊόντα θα κυκλοφορούν και νέες θέσεις 
εργασίας απορρύπανσης θα δηµιουργούνται. Και ακόµη συνεπάγεται την συντήρηση και 
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αναπαραγωγή επιλογών οι οποίες συνέβαλαν και συµβάλουν σε δυσµενέστατες πλανητικές 
µεταβολές. 

(ε) Στο πεδίο του πολιτισµού αν τα πορίσµατα των διεπιστηµονικών και ολοκληρωµένων 
προσεγγίσεων των προβληµάτων της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος και των πλανητικών 
µεταβολών δεν συµβάλουν στην ανατροπή, των κυρίαρχων αξιών της αγοράς, του στείρου 
ανταγωνισµού, (πολεµικού, ιδεολογικού, οικονοµικού, βιοµηχανικού, καταναλωτικού, 
τεχνολογικού), της συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης, της οµοιοµορφίας και της 
ισοπέδωσης των πολιτισµών του ανθρώπου, της διαρκούς αύξησης και µεγέθυνσης, της 
µαζικής παραγωγής και κατανάλωσης κλπ., τότε και πάλι θα µένουν, στην καλύτερη 
περίπτωση, ένα άλλοθι για τις τύψεις µας µπροστά στην καταστροφή που έρχεται µε 
συνευθύνη µας. 

(ζ) Στο τοπικό/εθνικό, τέλος πεδίο, αν δεν αξιοποιηθεί αποτελεσµατικά η ανάγκη για 
δηµιουργική διεπιστηµονική και διαπανεπιστηµιακή συνεργασία στα σχετικά θέµατα, οι 
"µερικές", ειδικές συµβολές των µεµονωµένων ελλήνων επιστηµόνων, στη διεθνή ερευνητική 
προσπάθεια, οσοδήποτε θετικές και ουσιαστικές και αν είναι δεν θα µπορέσουν ποτέ να 
υποκαταστήσουν την απαραίτητη "ολοκληρωµένη" ελληνική παρουσία και συµµετοχή και 
µάλιστα σε πεδία στα οποία οι πρόγονοί µας και ιδιαίτερα οι διαλεκτικοί φιλόσοφοι 
συνεισέφεραν τα µέγιστα. 
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