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Εθνική, Ευρωπαϊκή ή Πλανητική Στρατηγική για την Παρατήρηση  
της Γης; 

1994 
 
Περίληψη 

Στο ∆ιεθνές Συνέδριο Advances in Remote Sensing (Σύγχρονες Εφαρµογές της 
Τηλεπισκόπησης), που έγινε στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (10-12.10.1988), ο υπογραφόµενος 
και η ερευνητική οµάδα του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης του Ε.Μ.Π. παρουσίασαν την 
ανακοίνωση: 

"Προϋποθέσεις και Πολιτική Ανάπτυξης της Φωτοερµηνείας / Τηλεπισκόπησης στην Ελλάδα. 
Εκπαιδευτική και Ερευνητική Πραγµατικότητα. Προβλήµατα και Προοπτικές", (Πρακτικά 
Συνεδρίου), στην οποία αναπτυσσόταν και η πρόταση για την "Συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής 
Πολιτικής Γης και Τηλεπισκόπησης" στο πλαίσιο του Οργανισµού Κτηµατολογίου και 
Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.). 

Η ανακοίνωση αυτή επιχειρούσε να διαµορφώσει µια πρόταση ανάπτυξης ελληνικής εθνικής 
στρατηγικής Παρατήρησης της Γης, λαµβάνοντας υπ'όψη και συνεκτιµώντας και µια σειρά από 
προβλήµατα τα οποία επηρεάζουν πολυδιάστατα και καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό το σχετικό 
διεθνές πλαίσιο, σε πολιτικό, οικονοµικό, νοµικό, κοινωνικό, αναπτυξιακό, περιβαλλοντικό και 
οργανωτικοδιοικητικό επίπεδο. 

Σήµερα, έξι χρόνια µετά, οι προβληµατισµοί της ανακοίνωσης αυτής φαίνεται να ισχύουν 
ακόµη στο ακέραιο και να την τεκµηριώνουν επαρκώς, σ'ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον 
στο οποίο κερδίζουν έδαφος µεταξύ άλλων και οι απόψεις: 
(α) για την ανάγκη µιας διαρκώς αύξουσας διεθνούς συνεργασίας στο πεδίο Παρατήρησης και 

Παρακολούθησης της Γης, σε επιστηµονικό και ερευνητικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο 
εφαρµογών, µέσα από την οποία να ολοκληρώνονται αλληλοσυµπληρούµενες και 
"αλληλοσυνεισφέρουσες" οι σχετικές εθνικές και υπερεθνικές (π.χ. Ευρώπη) στρατηγικές, µε 
τον οικονοµικότερο δυνατό και λιγότερο ανταγωνιστικό (σε όρους αγοράς) τρόπο, 

(β) για την ανάγκη διεπιστηµονικής και ολοκληρωµένης προσέγγισης και διερεύνησης, σε 
πλανητικό επίπεδο, των σύγχρονων πολύπλοκων, κοινωνικών, αναπτυξιακών και 
περιβαλλοντικών προβληµάτων, τα οποία, όλο και συχνότερα, παρά την σηµειακή/τοπική 
χωρική τους έκφραση, έχουν ποικιλόµορφες και πλανητικής εµβέλειας και σηµασίας 
επιπτώσεις, που µπορούν µε το βέλτιστο δυνατό τρόπο, να ανιχνευθούν, να καταγραφούν και 
να αξιολογηθούν µε ολοκληρωµένες τηλεπισκοπικές µεθόδους και τεχνικές, 

(γ) για την ανάγκη αναπροσανατολισµού και επαναπροσδιορισµού των υφισταµένων εθνικών  
και υπερεθνικών στρατηγικών, στην κατεύθυνση, κατά προτεραιότητα ικανοποίησης των 
απαιτήσεων των χρηστών, σε θέµατα Παρατήρησης και Παρακολούθησης της Γης και του 
Περιβάλλοντος, µε βάση τις συγκεκριµένες συνθήκες της φυσικής και της 
κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας µέσα στις  οποίες εµφανίζονται, εξελίσσονται και 
πρέπει να ερευνηθούν τα σχετικά προβλήµατα, 

(δ) για την ανάγκη δηµιουργίας µιας "έξυπνης" Παγκόσµιας Τράπεζας Ποιοτικών και 
Μετρητικών Πληροφοριών Γης και Περιβάλλοντος, η οποία να µπορεί να αξιοποιεί τις 
δυνατότητες των βέλτιστων συνδυασµών τηλεπισκοπικών συστηµάτων, στις βέλτιστες κατά 
περίπτωση κλίµακες, ∆ιακριτικές / ∆ιαχωριστικές ∆υνατότητες / Ικανότητες, φασµατικές 
περιοχές, και χρονικές περιόδους, για κάθε περιοχή µε οµοιογενή γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά, ανεξαρτήτως συνόρων εθνικών κρατών και συνασπισµών, αποτελώντας έτσι 
θεµέλιο για µια αξιόπιστη αναπτυξιακή και περιβαλλοντική πολιτική σε πλανητικό επίπεδο 
και παράγοντα ειρήνης, ευηµερίας και διεθνούς συνεργασίας. 
Οι απόψεις αυτές τεκµηριώνονται στην εργασία αυτή και επιχειρούν να απαντήσουν στην 

ερώτηση του τίτλου της. 
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1. Εισαγωγή. Όψεις των Εθνικών, Υπερεθνικών και της Πλανητικής Στρατηγικής 
Παρατήρησης και Παρακολούθησης της Γης 

 
Οι σχετικές µε το ερώτηµα του τίτλου επιµέρους καταφάσεις, στις δηµοσιεύσεις και τα 

κείµενα εργασίας των αρµοδίων Εθνικών και Υπερεθνικών (π.χ. Ευρωπαϊκών) Υπηρεσιών τείνουν 
να θεωρούν τις υφιστάµενες στρατηγικές σε πολύ µεγάλο βαθµό δικαιωµένες από την πράξη. 

Θα σας παρακαλούσα να µου επιτρέψετε να προσεγγίσω το θέµα κριτικά,  µε δηµιουργικό 
ελπίζω τρόπο και ενδεχοµένως αυτό το ερώτηµα το οποίο είναι προφανώς ρητορικό, (διότι δεν θα 
µπορούσε να υπάρχει κάποιος ο οποίος να επιµένει στείρα είτε σε µια εθνική στρατηγική, ή µόνο σε 
µια στρατηγική συνασπισµού κρατών, ή τέλος µόνο σε µια πλανητική στρατηγική Παρατήρησης και 
Παρακολούθησης της Γης και του Περιβάλλοντος), να µπορέσει να µας βοηθήσει να δούµε από µια 
καινούργια οπτική τα πολυδιάστατα και ποικίλα στοιχεία τα οποία µπορούν να στοιχειοθετήσουν 
και να συγκροτήσουν µια αξιόπιστη στρατηγική. 

Ας δούµε ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το σχεδιασµό, τη χάραξη και την υλοποίηση µιας 
στρατηγικής, ας πούµε π.χ. της ευρωπαϊκής ή µιας πλανητικής, υπερεθνικής, διεθνικής, 
ακολουθώντας µια ριζικά διαφορετική προσέγγιση από εκείνη που απλοϊκά θεωρεί ότι µια τέτοια 
στρατηγική αποτελεί απλά και µόνο το µηχανιστικό άθροισµα επιµέρους στρατηγικών είτε 
επιµέρους χωρών, ή µεγάλων και βιοµηχανικά αναπτυγµένων χωρών, ή συνασπισµών κρατών. 

Μια υπερεθνική στρατηγική Παρατήρησης και Παρακολούθησης της Γης και του 
Περιβάλλοντος κατά τη δική µου γνώµη, πέρα απ’ το γεγονός ότι πρέπει να είναι πλέον 
προσανατολισµένη προς τις ανάγκες και απαιτήσεις των χρηστών και να µη αποτελεί παραπροϊόν 
των ραγδαίων εξελίξεων της έρευνας και της τεχνολογίας στα πεδία της ∆ιαστηµικής, της 
Πληροφορικής, της Τηλεπισκόπησης και της Τηλεµατικής, θα πρέπει καθοριστικά να επηρεάζεται 
από την φύση και την ποιότητα των πολύπλοκων προβληµάτων της φυσικής και της 
κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας και των πολυδιάστατων σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων και 
αλληλεπιδράσεών τους στη µαχητική συνύπαρξη της Ανάπτυξης µε το Περιβάλλον, σε πλανητικό 
επίπεδο, όπως αυτή διαµορφώνει τις κάθε φορά συνθήκες και την κατάσταση της φυσικής γήινης 
επιφάνειας ως «όλου». (Ρόκος, 1988, 1990, 1991) 

Τα πλανητικά προβλήµατα τα οποία έτσι ή αλλιώς όλοι µας παραδεχόµαστε ότι 
παρακολουθούµε και ευαισθητοποιούµαστε απ’ αυτά, είτε ως επιστήµονες και πολίτες, ή ως 
κρατικές οντότητες και αρµόδιοι φορείς, (όπως π.χ. η ρύπανση και η µόλυνση της γης, της 
ατµόσφαιρας και των ωκεανών, η τρύπα του όζοντος, το φαινόµενο του θερµοκηπίου, η υποβάθµιση 
της γης κλπ.), υπερβαίνουν τα όρια κρατών και συνασπισµών και απαιτούν αντικειµενικά, τη 
συνολική σύλληψη µιας στρατηγικής η οποία θα εµφορείται καταλυτικά από τις προτεραιότητες που 
θέτει, ή όφειλε να θέτει πλέον επιτακτικά το ανθρώπινο γένος, στις δραµατικά επιδεινούµενες 
σήµερα περιβαλλοντικές συνθήκες στον πλανήτη µας. (ASPRS, 1990, Ρόκος, 1988) 

Όταν π.χ. η θεωρία του χάους µπορεί να υποστηρίξει, χαριτολογώντας, ότι το πέταγµα µιας 
πεταλούδας στην Ελβετία µπορεί να σηµάνει τον θάνατο 3.000 Κινέζων στην Κίνα και αυτό έχει 
βάση και µπορεί να τεκµηριωθεί µε τα σύγχρονα µαθηµατικά, τότε µπορούµε να σκεφθούµε ότι 
ενδεχοµένως πρέπει να δούµε µε έναν άλλο τρόπο την αδήριτη ανάγκη και προτεραιότητα µιας 
πλανητικής στρατηγικής, η οποία θα µπορεί να ενσωµατώνει δηµιουργικά στη φιλοσοφία και τη 
λογική της και τις επιµέρους υπερεθνικές και εθνικές στρατηγικές, εξοικονοµώντας έτσι οικονοµικά 
διαθέσιµα και ερευνητικές και τεχνολογικές δυνάµεις σε πλανητικό επίπεδο και εγκαταλείποντας το 
ανόητο και εξαιρετικά δαπανηρό παιγνίδι του ακραίου ανταγωνισµού µιας ασύδοτης και άγριας 
αγοράς σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας. 

Έχω ορισµένα στοιχεία για να επιχειρήσω µια κριτική, για το πως αντιλαµβάνονται π.χ. οι 
µεγάλοι ανταγωνιστές, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Η.Π.Α. το πρόβληµα της σχετικής στρατηγικής 
τους, χωρίς βεβαίως να ξεχνώ ότι και εδώ ο κοινός µεγάλος και ίσως µη ευθέως οµολογηµένος 
κίνδυνος είναι πάντοτε η Ιαπωνία. 

Είναι κοινός τόπος ότι οι στρατηγικές τις οποίες σιγά-σιγά αναπτύσσουν οι διάφορες χώρες 
και οι συνασπισµοί τους, είναι πολύ περισσότερο προσανατολισµένες στην κατεύθυνση των 
αναγκών της αγοράς και της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών και πολύ λιγότερο στο να 
αντιµετωπίσουν τα µεγάλα πλανητικά προβλήµατα τα οποία όµως έτσι και αλλιώς διακηρυκτικά 
επικαλούνται. 

Έτσι λοιπόν ενώ έχουµε εν ενεργεία το πρόγραµµα Παρακολούθησης της Γης, το Earth 
Observation System EOS των Η.Π.Α. (Eos, 1988-1991) στο οποίο συµµετέχουν περίπου διακόσιες 
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διεπιστηµονικές οµάδες µε διεθνικό χαρακτήρα σε πολύ µεγάλο βαθµό, βλέπουµε τώρα ότι θα κάνει 
το ίδιο και η Ευρώπη µε την Ευρωπαϊκή Πολιτική της για την Παρατήρηση της Γης από το 
∆ιάστηµα και προφανώς σε λίγο θα ακολουθήσει κάτι αντίστοιχο και η Ιαπωνία. 

Σύµφωνα µε το τελευταίο κείµενο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής, που εκδόθηκε στο 
Λουξεµβούργο το 1993, η Ευρωπαϊκή Στρατηγική καθορίζεται σε πολύ µεγάλο βαθµό από τις 
συγκεκριµένες πολιτικές, οικονοµικές, κοινωνικές, οργανωτικές, διοικητικές συνθήκες και 
προφανώς από τις συνθήκες της φυσικής και κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας. 

Στις Η.Π.Α., π.χ. στις µεσοδυτικές πολιτείες µε τα τεράστια plots του ενάµισι µιλίου επί 
ενάµισι µίλι µε την ίδια καλλιέργεια και στον Καναδά είναι ριζικά µεγαλύτερες οι δυνατότητες της 
∆ιαστηµικής Τηλεπισκόπησης και λιγότεροι οι περιορισµοί της, παρά στην Ελλάδα µε την ραγδαία 
µεταβολή του αναγλύφου µε τις πολύ µικρές, κατακερµατισµένες και διεσπαρµένες µε ποικίλες 
χρήσεις Μοναδιαίες Ιδιοκτησίες / Χρήσεις / Εκµεταλλεύσεις Γης (Μ.Ι.Χ.Ε.Γ.). 

Και βεβαίως κάθε µια στρατηγική όταν περιορίζεται στον Εθνικό Χώρο έχει επιπρόσθετα και 
τους αντικειµενικούς περιορισµούς που βάζουν τα επιστηµονικά, τεχνολογικά, ερευνητικά και 
εκπαιδευτικά δεδοµένα της κάθε µιας χώρας, καθώς επίσης και οι πολιτικές, κοινωνικές και 
οικονοµικές της δυνατότητες. 

Μια Ευρωπαϊκή λοιπόν Στρατηγική θα ήταν αντικειµενικά συνάρτηση του επιπέδου και της 
ποιότητας των διεθνών σχέσεων της Ευρώπης και των ισχυροτέρων κρατών της, των συνθηκών του 
διεθνούς ανταγωνισµού, ιδιαίτερα µεταξύ ΗΠΑ, Ιαπωνίας και Ευρώπης και των δυνατοτήτων και 
των αναγκών των κρατών µελών. 

Οι δυνατότητες των κρατών µελών είναι διαφορετικές αλλά και οι ανάγκες τους 
διαφορετικές, εποµένως εκεί µπορεί να υπάρξουν αποκλίνουσες εθνικές ή περιφερειακές 
στρατηγικές και ο µέσος όρος, ως πλασµατική αλήθεια, ποτέ µα ποτέ δεν µπορεί να αποτελέσει 
αξιόπιστο στοιχείο υποδοµής για µια αξιόπιστη υπερεθνική στρατηγική ενός συνασπισµού κρατών. 

Τέλος, µια πλανητική αντίληψη για τη Στρατηγική Παρατήρησης και Παρακολούθησης της 
Γης και του Περιβάλλοντος είναι λογικά συνάρτηση και του χαρακτήρα και της λειτουργίας των 
δορυφορικών συστηµάτων. 

Μ’ άλλα λόγια, της δυνατότητάς τους πλανητικής, επαναληπτικής, συστηµατικής και 
πολυδύναµης (από άποψη κλίµακας, ύψους λήψης, αριθµού και εύρους φασµατικών περιοχών, 
διαχωριστικής ικανότητας κλπ.), διαχρονικής και διεποχικής κάλυψης της γης και πολυφασµατικής 
καταγραφής των σχετικών φυσικών και κοινωνικοοικονοµικών στοιχείων, χαρακτηριστικών, 
φαινοµένων και δράσεων. 

Έτσι, φαινόµενα πλανητικής εµβέλειας, κλίµακας, σηµασίας και επιπτώσεων, στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν και καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό το µέλλον της ανθρωπότητας και τους κινδύνους 
που περικλείει το ισχύον µοντέλο υπερπαραγωγής και υπερκατανάλωσης το οποίο κυριαρχεί τελικά 
σε ολόκληρο τον κόσµο και µάλιστα σε συνθήκες άγριας αγοράς, µπορούν να βρεθούν κάτω από το 
µικροσκόπιο της συστηµατικής διεθνικής, διεπιστηµονικής τους διερεύνησης, καταγραφής, 
χαρτογράφησης και αξιολόγησης, µε προφανή τα οφέλη για την αρµονική ισορροπία της 
αναπτυξιακής διαδικασίας µε το περιβάλλον. 

Άρα λοιπόν η επιλογή µιας πλανητικής στρατηγικής Παρατήρησης και Παρακολούθησης της 
Γης προϋποθέτει µια ριζικά διαφορετική αντίληψη, από την κυρίαρχη σήµερα. Μια αντίληψη η 
οποία προτάσσει της αγοράς τουλάχιστον την «αειφόρο» ανάπτυξη. 

Το 1972 στις µέρες εκτόξευσης του Landsat 1, του δορυφόρου διερεύνησης των φυσικών 
διαθεσίµων του πλανήτη µας, στο Συνέδριο της ∆ιεθνούς Εταιρείας Φωτογραµµετρίας που είχε γίνει 
στην Ottawa, είχα παρουσιάσει µια εργασία, επηρεασµένος και από τις τότε πολιτικές συνθήκες 
στην χώρα µας, τεκµηριώνοντας την ανάγκη συγκρότησης µιας πλανητικής τράπεζας πληροφοριών 
γης και περιβάλλοντος η οποία να αποτελεί µε τα στοιχεία της αξιόπιστη υποδοµή ολοκληρωµένης 
(οικονοµικής, κοινωνικής, πολιτισµικής και πολιτικής)  ανάπτυξης. 

Την ευθύνη συλλογής και διαχείρισης των πολυδιάστατων στοιχείων µετρητικών και 
ποιοτικών πληροφοριών, στην νέα περίοδο της διαστηµικής τηλεπισκόπησης που άνοιγε ο Landsat, 
πρότεινα να την έχει ο ΟΗΕ, ο οποίος να µπορεί να τα χορηγεί µόνο σε δηµοκρατικά καθεστώτα. 

Τότε αυτή η εργασία είχε θεωρηθεί ως η πιο «newsworthy» από την οργανωτική και 
επιστηµονική επιτροπή του συνεδρίου, αλλά για τους ρεαλιστές φαινόταν τότε λίγο ροµαντική ή και 
«γραφική» και τέτοιες απόψεις µπορεί να θεωρούνται ακόµα, από τους θιασώτες της κυριαρχίας της 
αγοράς, γραφικές, στο βαθµό που ο ασίγαστος και ανηλεής ανταγωνισµός για την κατάκτηση µε νέα 
προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας των υφισταµένων αγορών και την δηµιουργία νέων δεν 
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αφήνει σήµερα, τουλάχιστον σε πρώτη θεώρηση, περιθώρια για πιο υποψιασµένες και περισσότερο 
ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις. 

Και αυτός ο ανταγωνισµός διέπει κυριαρχικά και τα ευρωπαϊκά προγράµµατα έρευνας και 
τεχνολογίας όπως φαίνεται και από τα σχετικά πενταετή. (Ρόκος 1992) 

Αλλά αν συνειδητοποιούµε ότι στο µέλλον τα προβλήµατα του περιβάλλοντος θα γίνονται 
όλο και περισσότερο σοβαρά, τότε οι επιστήµονες που έχουν σε µεγάλο βαθµό υποθέτω, ή θα 
έπρεπε να έχουν, αυξηµένη κοινωνική συνείδηση, µπορούν να αποδεσµευτούν λίγο από τα δεσµά 
εναγκαλισµού τους µε την γοητεία της αγοράς και να έχουν άποψη στα πιο θεµελιακά ζητήµατα στα 
οποία απαιτείται η συµβολή τους. 

Έτσι λοιπόν, αν θέλαµε να προσδιορίσουµε µια Στρατηγική µε βάση αυτά τα δεδοµένα, θα 
έπρεπε να συµφωνήσουµε πρώτα ποιοι συγκεκριµένοι σκοποί, στόχοι, αρχές, αξίες και επιλογές 
µπορούν να αποτελέσουν τον κοινό τόπο για να οικοδοµήσουµε τη βέλτιστη δυνατή, επιστηµονικά, 
κοινωνικά, πολιτικά και οικονοµικά Στρατηγική. 

Και τότε θα πρέπει να µπορούµε να αναπτύξουµε και να κινητοποιήσουµε στην κατεύθυνση 
αυτή όλους τους πόρους, τις δυνάµεις και τις δυνατότητες, σε τοπικό, εθνικό, υπερεθνικό και 
διεθνικό επίπεδο. 

Γιατί π.χ. όταν έχει ο Spot στον παγχρωµατικό τύπο του 10 µέτρα διαχωριστική ικανότητα, 
γιατί θα χρειαστεί να προσπαθήσει µετά και ο Landsat να φτάσει στα 15 και αργότερα λιγότερα από 
10 και να µη υπάρχει κοινή προσπάθεια, εξοικονόµησης πόρων και ευρύτερων βελτιώσεων των 
σχετικών συστηµάτων. 

Θα µπορούσαν, µε βάση απλά και µόνο την κοινή λογική, οι διεθνείς προσπάθειες να 
κατανεµηθούν µε ένα τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε τα ερευνητικά εργαστήρια και η βιοµηχανία της 
κάθε µιας χώρας ή συνασπισµού κρατών που µπορούν να ασχοληθούν µε τις καλύτερες δυνατές 
προοπτικές για την ανάπτυξη συστηµάτων, π.χ. σε συγκεκριµένες περιοχές του φάσµατος, ή µε 
συγκεκριµένη τεχνολογία, ή µε συγκεκριµένη διαχωριστική ικανότητα, να ρίξουν τις δυνάµεις τους 
εκεί και το διαστηµικό µέρος και το επίγειο µέρος των δορυφορικών τηλεπισκοπικών συστηµάτων 
να είναι κοινά ή συντονισµένα, προκειµένου να µην υπάρχει διασπάθιση πόρων. ∆ιότι δεν µπορώ να 
αντιληφθώ πώς ευαισθητοποιούµαστε όλοι στις χώρες µας όταν συµβαίνουν πολλές φορές και 
πληρώνονται δύο και τρεις φορές τα ίδια πράγµατα ή όταν αγοράζονται δύο και τρεις φορές οι ίδιες 
τηλεπισκοπικές εικόνες και δεν ενοχλούµαστε ως πολίτες του κόσµου όταν αντίστοιχα, αλλά και 
πολύ σοβαρότερα σχετικά ζητήµατα επισηµαίνονται στο διεθνές περιβάλλον. 

Όπως φαίνεται ήδη από την εισαγωγή θα επιχειρήσω να υποστηρίξω εδώ, αλλά και µε 
στοιχεία των αρµοδίων φορέων, επιτροπών και υπηρεσιών των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
την ανάγκη, (όχι µόνο για λόγους αρχών, αξιών, βασικών επιλογών και φιλοσοφίας, αλλά και για 
λόγους πρακτικούς, οικονοµικούς και κοινής λογικής), µιας πλανητικής σχετικής Στρατηγικής, µέσα 
στην οποία θα ολοκληρώνονται, συνεργιστικά και συντονισµένα, ίδιας ποιότητας Στρατηγικές σε 
εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. 
 
2.  Από τις διακηρύξεις των Εθνικών και Υπερεθνικών Στρατηγικών στην πράξη 
 

Η µείζων στρατηγική επιλογή εθνικών κρατών και συνασπισµών, όπως συχνότατα 
διακηρύσσουν, είναι: 
να συµβάλουν µε τις διαρκώς αυξανόµενες δυνατότητες, (επιστηµονοτεχνικές, τεχνολογικές και 
επιχειρησιακές) των δορυφορικών τηλεπισκοπικών συστηµάτων Παρατήρησης και 
Παρακολούθησης της Γης και των αντίστοιχων συστηµάτων ανάλυσης και επεξεργασίας εικόνων 
(αναλογικών και ψηφιακών), στο να διερευνήσουµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να 
καταγράψουµε µε αξιοπιστία, να χαρτογραφήσουµε µε ακρίβεια και να παρακολουθούµε 
συστηµατικά, διηνεκώς, την κατάσταση και τις πολυδιάστατες σχέσεις, αλληλεξαρτήσεις και 
αλληλεπιδράσεις της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας στον πλανήτη µας, 
αλλά και τις τάσεις µεταβολών τους δια µέσου του χρόνου. 

Και αυτό προφανώς, για να µπορεί το ανθρώπινο γένος: 
• να διατηρήσει και να προστατεύσει το φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον του κοινού µας 

σπιτιού, της γης και 
• να διαχειρίζεται τα φυσικά και ανθρώπινα διαθέσιµά της και την αναπτυξιακή διαδικασία 

(οικονοµική, κοινωνική, τεχνολογική) µε αποτελεσµατικότητα αλλά και σεβασµό στις 
επόµενες γενιές. 
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Με βάση λοιπόν αυτές τις διακηρύξεις, 
δεν θα µπορούσε κάποιος, πολιτικός, υπηρεσιακός παράγων, επιστήµονας ή στρατιωτικός να 
υποστηρίξει βάσιµα ότι δεν προϋποτίθεται αντικειµενικά η ανάγκη διαµόρφωσης ενός πλανητικής 
κλίµακας και σηµασίας σχετικού στρατηγικού πλαισίου αρχών, αξιών και στόχων, µέσα στο οποίο 
θα µπορούν και θα πρέπει να εντάσσονται αρµονικά και να εξελίσσονται οι επιµέρους εθνικές και 
υπερεθνικές στρατηγικές, αλληλοσυµπληρούµενες, αλληλοσυνεισφέρουσες και υπηρετούσες τον 
µείζονα στρατηγικό σκοπό. 

Γιατί  όλο και περισσότεροι πολίτες του κόσµου και οι κάθε τύπου εκφραστές της κοινής 
γνώµης αντιλαµβάνονται σήµερα, ότι στις συγκεκριµένες πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές 
συνθήκες, οι παραδοσιακές στρατηγικές επιλογές επιδίωξης της επιστηµονικής και τεχνολογικής 
πρωτοπορίας, της πολιτικής ηγεµονίας και της οικονοµικής κυριαρχίας, δεν έχουν πλέον σε µεγάλο 
βαθµό υπόσταση, λόγω της παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας και της κατάρρευσης του διπολισµού 
των υπερδυνάµεων, αλλά και δηµιουργούν τροµακτικά αδιέξοδα, προκαλώντας ταυτόχρονα 
διασπάθιση πολύτιµων δυνάµεων και πόρων σε περίοδο συνολικής κρίσης. 

Έτσι π.χ. δεν νοείται και δεν µπορεί πια να δικαιολογηθεί, σε κανένα επίπεδο και µε κανένα 
επιχείρηµα, σε συνθήκες απόλυτης κυριαρχίας της οικονοµίας της αγοράς, εθνικά και υπερεθνικά 
προγράµµατα Παρατήρησης και Παρακολούθησης της Γης 
• να είναι ακόµη: 

(α) άλλα στρατιωτικών και άλλα ειρηνικών εφαρµογών, 
(β) άλλα δηµόσια και άλλα ιδιωτικά, 
(γ) άλλα εθνικών κρατών ή συνασπισµών και άλλα διεθνή, 

• να διαθέτουν διαφορετικές υποδοµές εκτόξευσης, αποθήκευσης στοιχείων, επεξεργασίας και 
πολλές φορές διανοµής τους και 

να έχουν περίπου τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, (γεωµετρική διαχωριστική ικανότητα, 
ευαισθητοποίηση σε ίδιες ή κοντινές φασµατικές περιοχές, λήψη από παρόµοια ύψη, παρόµοια 
περιοδικότητα λήψης κλπ.). 

Ένα Πλανητικό Στρατηγικό Σχέδιο Παρατήρησης και Παρακολούθησης της Γης βέβαια για 
να προκύψει θα έπρεπε να ξεπερασθούν οι σταθερά επιβιώνουσες µερικές, εθνικές/κρατικές ή 
υπερεθνικές, στρατιωτικές ή πολιτικές, κρατιστικές ή νεοφιλελεύθερες, και συντεχνιακές ή 
υπηρεσιακές λογικές των συγκεκριµένων αντίστοιχα επιµέρους συµφερόντων, τα οποία αποτελούν 
τα τελευταία χρόνια, έξω και πέρα από ιδεολογίες και αρχές, την κινητήρια δύναµη των 
πρωτοβουλιών σε διεθνές επίπεδο. 

Αυτό όµως σήµερα ιδιαίτερα, γίνεται όλο και πιο δύσκολο, µε κυρίαρχο προσανατολισµό την 
εµπορευµατοποίηση και την υπερίσχυση στο διεθνή ανταγωνισµό. 

Η έρευνα και η τεχνολογία στα πεδία αιχµής στοχεύει αποκλειστικά κυρίως στην παραγωγή 
νέων ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών µε αποκλειστική ή εξαιρετικά ενισχυµένη την 
χρηµατοδότηση αντίστοιχων ερευνητικών προγραµµάτων στα πανεπιστήµια, σε υπερεθνικά δίκτυα 
ερευνητικών εργαστηρίων και σε εξειδικευµένες επιχειρήσεις του (τέως;) στρατιωτικοβιοµηχανικού 
συµπλέγµατος. 

Παρά την εµπειρία της τύχης της εµπορευµατικοποίησης του Landsat από την διοίκηση 
Ρέιγκαν στις ΗΠΑ και χωρίς να έχουν αντιµετωπισθεί, (αλλά και ούτε καν προβλεφθεί), τα 
περίπλοκα νοµικά προβλήµατα του δικαίου του διαστήµατος, του εναερίου χώρου και της εθνικής 
κυριαρχίας και ασφάλειας των κρατών του πλανήτη µας, βρισκόµαστε σήµερα, παραµονές του 
2.000, στον αστερισµό του εµπορευµατικού ανταγωνισµού των τηλεπισκοπικών µικροδορυφόρων 
υψηλής γεωµετρικής διαχωριστικής ικανότητας (καλύτερης των 5m και θεωρητικά της τάξης του 1-
2m), και µάλιστα µε πολιτική µάρκετινγκ των σχετικών εταιρειών, η οποία αλαζονικά ή από 
αφέλεια αγνοεί την ανυπαρξία σχετικού διεθνούς θεσµικού και πολιτικού πλαισίου, 
«εξασφαλίζοντας» (όπως φαίνεται µέχρι στιγµής), αναίτια π.χ. προνοµιακά δικαιώµατα 
αποκλειστικής χρήσης τηλεπισκοπικών απεικονίσεων υψηλής διαχωριστικής ικανότητας σε εκείνο 
από τα αντιµαχόµενα -σε τοπικές συρράξεις- κράτη που θα υπογράψει πρώτο το προνοµιακό 
συµβόλαιο αγοράς των υπηρεσιών της εταιρείας των τηλεπισκοπικών µικροδορυφόρων που 
καλύπτουν την συγκεκριµένη περιοχή. 
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3.  Προβλήµατα στη χάραξη µιας Στρατηγικής Παρατήρησης και Παρακολούθησης 
της Γης 

 
Παρά τις αποκλίσεις των διακηρύξεων από την πράξη, οι εθνικοί και υπερεθνικοί φορείς 

χάραξης και πραγµατοποίησης µιας Στρατηγικής Παρατήρησης και Παρακολούθησης της Γης και 
του Περιβάλλοντος βρίσκονται αντιµέτωποι µε συγκεκριµένα κοινής φύσης, έκτασης και σηµασίας 
προβλήµατα όπως π.χ.: 
α) σε γενικό επίπεδο, η θεµελιακή ανάγκη νοµιµοποίησης της Στρατηγικής σε αρχές, αξίες, 

βασικές επιλογές και φιλοσοφία εφαρµογών, αλλά και σε σχέση µε την κατάσταση και τις 
εξελίξεις στο πεδίο συγκρότησης µιας ευρύτερης Στρατηγικής ∆ιαστηµικής Έρευνας και 
Τεχνολογίας, Πλοήγησης και Τηλεπικοινωνιών, 

β)  σε επιστηµονοτεχνικό και ερευνητικό επίπεδο, η επιλογή των βέλτιστων εν λειτουργία και η 
ανάπτυξη νέων τηλεπισκοπικών δεκτών και συστηµάτων ικανών να αντιµετωπίσουν τις 
πολυδιάστατες ανάγκες των χρηστών για εφαρµογές σε συγκεκριµένες συνθήκες της φυσικής 
και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας, 

γ)  σε οικονοµικό επίπεδο, ο σχεδιασµός των προγραµµάτων και η πραγµατοποίησή τους µε τον 
οικονοµικότερο δυνατό τρόπο, η εξασφάλιση των οικονοµικών πόρων για την συνέχεια και 
την επέκταση/ανάπτυξή τους στις συνθήκες διεθνούς ανταγωνισµού, 

δ)  σε επίπεδο σχέσεων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, η προσέλκυση και η φύση των 
επενδύσεων, οι συνέπειες της πολιτικής εµπορευµατοποίησης των διαστηµικών 
τηλεπισκοπικών προγραµµάτων και/ή προϊόντων και η πιθανότητα αναπροσανατολισµού της, 
ο τρόπος και η πολιτική διάθεσης, διαχείρισης και διανοµής των στοιχείων, η ανάπτυξη 
αποκεντρωµένων επίγειων και διαστηµικών υποδοµών, η εξασφάλιση συνέχειας στη διάθεση 
των στοιχείων, 

ε)  σε επίπεδο διεθνών σχέσεων, η διαµόρφωση θεσµικού και πολιτικού πλαισίου λήψης και 
διάθεσης διαστηµικών τηλεπισκοπικών στοιχείων υψηλής ακρίβειας σε περιοχές τοπικών 
συρράξεων και πολιτικών εντάσεων και ανταγωνισµών, µε σεβασµό των κυριαρχικών 
δικαιωµάτων και της εθνικής ασφάλειας των αντιµαχοµένων µερών, η ανάπτυξη 
συνεργασιών, η αντιµετώπιση έκτακτων συνθηκών αποτυχιών και αναγκαστικής ασυνέχειας 
ενός προγράµµατος κλπ., 

στ) σε επίπεδο σχέσεων των πανεπιστηµίων και των ερευνητικών ιδρυµάτων µε τη βιοµηχανία, η 
απάντηση στο πολυδιάστατο ερώτηµα: ποιος σχεδιάζει, προγραµµατίζει και επιλέγει; ποιος, 
πώς και γιατί χρηµατοδοτεί, ποιά έρευνα σε κάθε δοµικό στοιχείο του κάθε 
Συστήµατος/Προγράµµατος; 

ζ)  σε επίπεδο πολιτικής τιµών διαστηµικών τηλεπισκοπικών προϊόντων, η αρµονική 
ικανοποίηση χρηστών και παραγωγών/πωλητών, η δυνατότητα διαφορικής τιµολόγησης για 
πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα και εµπορικούς χρήστες, 

η)  σε επίπεδο συνεργασιών, τα προβλήµατα θεµιτών και αθέµιτων ανταγωνισµών 
(διυπηρεσιακών, επιστηµονικών/ερευνητικών, διακρατικών, πλανητικών), 

θ)  σε επίπεδο συντονισµού, τα προβλήµατα τα οποία ανάγονται σε θεσµικές, 
οργανωτικοδιοικητικές, πολιτικές, οικονοµικές και πολιτισµικές παραµέτρους αλλά και στις 
κρατούσες τάσεις και συµπεριφορές ατόµων, υπηρεσιών και κρατικών οντοτήτων, 

ι)  σε επίπεδο, τέλος, εφαρµογών, η ανάπτυξη πανθοµολογούµενα και τεκµηριωµένα 
επιχειρησιακής αξίας εφαρµογών, πλανητικού, (δηµοσίου και ιδιωτικού), ενδιαφέροντος και 
συµφέροντος. 
Μια αξιόπιστη προσπάθεια αντιµετώπισης και λύσης των προβληµάτων αυτών θα αποδείκνυε 

και απ’ αυτή τη θεώρηση, την αξία µιας πλανητικής Στρατηγικής Παρατήρησης και 
Παρακολούθησης της Γης ως θεµελιακής προϋπόθεσης κάθε άλλης σχετικής Στρατηγικής. 
 
4.  Η εµπειρία των ΗΠΑ 
 

Η κατάσταση στις ΗΠΑ σε σχέση µε τις βασικές επιλογές της στο πεδίο της Στρατηγικής 
Παρατήρησης και Παρακολούθησης της Γης µπορεί να σκιαγραφηθεί συνοπτικά µε τα παρακάτω 
στοιχεία. (Ο.Τ.Α. 1994) 
Βρίσκονται σε εξέλιξη µεταξύ άλλων τα προγράµµατα: 
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• Earth Observing System Program της NASA, 
• U.S. Global Change Research Program της NASA (στο οποίο συνεργάζονται 18 Υπουργεία 

και Υπηρεσίες της Οµοσπονδιακής Κυβέρνησης και το οποίο περιλαµβάνει το Mission to 
Planet Earth και το EOS), 

• Commercial Remote Sensing Program (CRSP) (µε συµµετοχή της NASA και της βιοµηχανίας 
των ΗΠΑ για µεγιστοποίηση της αξιοποίησης από την Βιοµηχανία της Τηλεπισκόπησης και 
των σχετικών διαστηµικών τεχνολογιών, καθώς και για ανάπτυξη προηγµένων τεχνικών 
απαντήσεων στις απαιτήσεις χωρικών πληροφοριών), 

• Earth Observations Commercial Applications Programms EOCAP II, 
• ISCCP International Satellite Cloud Climatology Project. 
Βρίσκονται σε λειτουργία: 
• ∆ύο Γεωστασιακοί ∆ορυφόροι Περιβάλλοντος GOES (και 3ος πιθανά στο άµεσο µέλλον) µε 

ευθύνη του NOAA. 
Τον Απρίλιο του ’94 εκτοξεύθηκε ο GOES 8 και ετοιµάζεται ο GOES J που θα γίνει GOES 9, για 
πρόγνωση καιρού µε περισσότερα και ακριβέστερα στοιχεία και ταχύτερους ρυθµούς. 
• Υπάρχουν ακόµα πολλές συνεργασίες της NASA, όπως π.χ. µε Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας για 

πλανητική παρακολούθηση ασθενειών που µεταδίδονται από έντοµα κλπ. 
Η δεύτερη έκθεση του Ο.Τ.Α. (Office of Technology Assessment) των ΗΠΑ µε τίτλο: 

«Remotely Sensed Data: Technology Management and Markets» είχε ήδη συστήσει, ότι το 
Κογκρέσο θα µπορούσε να δώσει εντολή στις υπηρεσίες που εµπλέκονται στο U.S.Global Change 
Research Program: 
• να εξετάσουν τις µακροπρόθεσµες (κλίµακα δεκαετίας) ανάγκες για στοιχεία Κλίµατος και 

Περιβάλλοντος από δορυφόρους και άλλες πηγές και 
• να προτείνουν ένα σύστηµα Παραγωγής, Αρχειοθέτησης, ∆ιαχείρισης και ∆ιανοµής των 

στοιχείων αυτών. 
Είχε ακόµη προτείνει, ότι η κυβέρνηση θα µπορούσε να βοηθήσει στη µείωση των 

οικονοµικών  κινδύνων της βιοµηχανίας: 
• µε το να διατηρεί συνεπείς και σταθερές τις πολιτικές τηλεπισκόπησης και 
• µε το να µη ανταγωνίζεται τις ιδιωτικές επιχειρήσεις στην παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης 

αξίας. 
Η ίδια έκθεση παρότρυνε το Κογκρέσο, αν ήθελε να ενθαρρύνει την αγορά για τέτοια 

στοιχεία: 
• να απαιτήσει από τις οµοσπονδιακές υπηρεσίες να αγοράζουν στοιχεία αντί να αγοράζουν 

συστήµατα, 
και τέλος είχε κριτικάρει το Κογκρέσο, για την δοµή του σε Επιτροπές, στις οποίες διαχέεται η 
υπευθυνότητα για τις υποθέσεις της υπηρεσίας και συνεπώς καθίσταται περίπλοκη η εποπτεία µιας 
συνεκτικής και περιεκτικής στρατηγικής για τη διαχείριση των τηλεπισκοπικών στοιχείων. 

Η τρίτη (τελική) έκθεση του Ο.Τ.Α. µε τον τίτλο: "Civilian Satellite Remote Sensing. A 
Strategic Approach" (OTA-ISS-607) διαπιστώνει τα τέλη του 1994 ότι για 2 δεκαετίες οι 
παρατηρήσεις της γης από το διάστηµα υπόσχονται να αποβούν όλο και περισσότερο σηµαντικές 
για: 
• την πρόγνωση του καιρού 
• την µελέτη των πλανητικών µεταβολών και 
• την διαχείριση των φυσικών διαθεσίµων του πλανήτη µας 
(πλανητικής εµβέλειας, κλίµακας, σηµασίας και ενδιαφέροντος στρατηγικών στόχων) 
και οδηγείται στην ανάγκη ανάπτυξης ενός Μακροπρόθεσµου Στρατηγικού Σχεδίου για τα σχετικά 
προγράµµατα των ΗΠΑ. 

Η ίδια έκθεση 
(α) προτείνει ότι κάθε σχετικό στρατηγικό σχέδιο θα πρέπει: 

• να ενσωµατώνει τις ανάγκες τόσο της κυβέρνησης όσο και των µη κυβερνητικών χρηστών 
των στοιχείων,  

• να  βελτιώνει την ικανότητα / αποδοτικότητα, και να µειώνει το κόστος, 
• να εµπλέκει τους ιδιώτες χειριστές τηλεπισκοπικών συστηµάτων, 
• να ενσωµατώνει τα διεθνή (σχετικά) προγράµµατα, 
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• να οδηγεί στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών 
(β) πιέζει για καλύτερο συντονισµό και συνεργασία µεταξύ των υπηρεσιών και 
(γ)  επαινεί το πρόγραµµα της κυβέρνησης Clinton να σταθεροποιήσει τα συστήµατα   πολικής 

τροχιάς που χειρίζονται η NOAA και το DoD (Υπουργείο Άµυνας): "ως ένα σηµαντικό 
συστατικό ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου" 
Σήµερα τα προγράµµατα των ΗΠΑ, (όπως άλλωστε και κάθε οικονοµικό έτος), 

αντιµετωπίζουν από την πλειοψηφία του Κογκρέσου τον κίνδυνο παγώµατος των σχετικών 
πιστώσεων (π.χ. αύξηση 0,1% από το 1995 ως το 1998) αλλά ακόµη και περικοπών των κονδυλίων 
και των δραστηριοτήτων επιτροπών και υπηρεσιών. 
 
5.  Η Ευρωπαϊκή οπτική 
 

H Ευρωπαϊκή Κοινότητα τώρα, στο τελευταίο κείµενό της για την Στρατηγική, «The 
European Community and Space. Challenges Opportunities and New Actions» (C.E.C., 1993) που 
εκδόθηκε το 1993, ενηµερώνοντας και επεκτείνοντας την προηγούµενη ανακοίνωση για το 
∆ιάστηµα του Ιουλίου του 1978, βλέπει την συµβολή της στον προσδιορισµό και την υλοποίηση της 
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής, µέσα από πρωτοβουλίες και δράσεις οι οποίες συµπληρώνουν και 
υποστηρίζουν εκείνες της Ευρωπαϊκής ∆ιαστηµικής Υπηρεσίας (ESA), των Eθνικών Yπηρεσιών 
∆ιαστήµατος των κρατών µελών της, της EumetSat, των οµάδων χρηστών και της βιοµηχανίας, µε 
την οργάνωση ενός ευέλικτου µηχανισµού στον οποίο θα συµµετέχουν όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη 
για τον σχεδιασµό και την συµφωνία µιας τέτοιας Στρατηγικής. 

Σύµφωνα µε τα σχετικά κείµενά της, η Ευρωπαϊκή Στρατηγική θα µπορούσε συνοπτικά να 
οριοθετηθεί στα παρακάτω: 
• Η Κοινότητα θα ενθαρρύνει και θα υποστηρίξει την Ανάπτυξη Εφαρµογών Παρατήρησης της 

Γης µε συνεργασία χρηστών, πανεπιστηµίων και βιοµηχανίας, µε έρευνα για την τεχνική 
σκοπιµότητα νέων εφαρµογών, σε συντονισµό µε το Joint Research Center (J.R.C.) για την 
εξασφάλιση συνεργασίας και βέλτιστης χρήσης των δυνατοτήτων του European Microwave 
Signature Laboratory και του European Airborne Remote Sensing Capabilities Project. 

• Ακόµη, σε στενή συνεργασία µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, η Κοινότητα θα προσπαθήσει να 
προωθήσει κοινές Ευρωπαϊκές θέσεις στα διεθνή fora σε θέµατα  όπως η Πολιτική Στοιχείων 
(π.χ. για τις θεσµικές και οικονοµικές συνθήκες προσπέλασης και ανταλλαγής δεδοµένων). 

• Η Κοινότητα θα ενθαρρύνει και θα υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού 
αποκεντρωµένου δικτύου για διαχείριση και προσπέλαση στα διαστηµικά στοιχεία, ιδιαίτερα 
για τη µελέτη και παρακολούθηση της κλιµατικής και περιβαλλοντικής µεταβολής σε 
συντονισµό και συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος. 

• Η Κοινότητα προτίθεται να εντατικοποιήσει και να επεκτείνει την οικονοµικά αποδοτική 
χρήση των διαστηµικών τηλεπισκοπικών δεδοµένων στα Συστήµατα Πληροφοριών που 
χρειάζονται για την υλοποίηση των Κοινοτικών Πολιτικών στα πεδία Γεωργίας, ∆ασών, 
Περιβάλλοντος, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Συνεργασίας µε τις Αναπτυσσόµενες Χώρες, 
µε συνεργασία του J.R.C. και του Statistical Office. 

• ∆ρώντας ως ένας Μείζων Πελάτης, η Κοινότητα και ενδιαφερόµενη για τη συνέχεια της 
διαστηµικής τηλεπισκοπικής της δραστηριότητας, θα συµµετέχει ενεργά στον προσδιορισµό 
των µελλοντικών διαστηµικών αποστολών για να διασφαλίσει ότι το σκέλος-∆ιάστηµα 
καλύπτει τις ανάγκες των χρηστών. 

• Τέλος, στις προτάσεις της για τα µελλοντικά Ευρωπαϊκά Προγράµµατα Έρευνας και 
Ανάπτυξης η Κοινότητα, θα υποστηρίζει την έρευνα για τεχνολογίες προηγµένων 
τηλεπισκοπικών συστηµάτων και για την προ - ανταγωνιστική ανάπτυξη οργάνων 
ενδιαφέροντος της Κοινότητας, (όπως π.χ. για την ανάπτυξη και κατασκευή του διαστηµικού 
τηλεπισκοπικού δέκτη Vegetation Monitoring Instrument, για ενσωµάτωση στο Σύστηµα 
Spot). 
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, παρά την ορθή λογική των 

σχετικών δράσεών της, περιορίζεται ακόµη σε µια συντηρητική, µερική και οχυρωµένη στα όριά 
της αντίληψη για τη Στρατηγική Παρατήρησης και Παρακολούθησης της Γης. 
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6.  Η κριτική οπτική 
 

Οι ειδικοί επιτελικοί, υπηρεσιακοί, πανεπιστηµιακοί και βιοµηχανικοί φορείς των 
αναπτυγµένων, στα πεδία των επιστηµών και της τεχνολογίας του διαστήµατος και της 
Παρατήρησης και Παρακολούθησης της Γης χωρών, αλλά και των υπερεθνικών συνασπισµών τους, 
δεν µπορούν παρά να χρησιµοποιούν πανοµοιότυπα επιχειρήµατα για να πείσουν τους πολιτικούς 
προϊσταµένους τους για την αδήριτη ανάγκη µιας σχετικής εθνικής ή υπερεθνικής στρατηγικής. 
Τέτοια επιχειρήµατα µπορούν να θεµελιώνονται: 
– στην διαρκώς αυξανόµενη ευαισθησία της κοινής γνώµης για τα θέµατα των πολυδιάστατων 

δυσµενών επιπτώσεων της οικονοµικής ανάπτυξης πάνω στο περιβάλλον, 
– στην προσπάθεια των σχετικών εθνικών ή υπερεθνικών φορέων να τεκµηριώσουν την αύξηση 

ή την διατήρηση τουλάχιστον των προϋπολογισµών τους, προβάλλοντας το επίπεδο της 
επιστηµονικής, ερευνητικής και τεχνολογικής τους επάρκειας και τη δυνατότητά τους 
ν’ανταποκριθούν στις προκλήσεις του µέλλοντος, στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισµού, 

– στην ανάγκη ανάληψης δραστικών πρωτοβουλιών στα πεδία της Παρατήρησης και 
Παρακολούθησης της Γης για χάρη, (σε διαφορετικά βέβαια ποσοστά, ανάλογα µε τη δύναµη, 
τη γεωπολιτική θέση, τη βιοµηχανική συγκρότηση, την επιστηµονοτεχνική, ερευνητική και 
τεχνολογική υποδοµή κλπ. της κάθε χώρας ή του υπερεθνικού συνασπισµού), της διατήρησης 
της ηγεµονικής της/τους θέσης ως παγκόσµιας υπερδύναµης, της διασφάλισης της εθνικής 
της/τους άµυνας και ασφάλειας, της οικονοµικής, κοινωνικής, τεχνολογικής και βιοµηχανικής 
της/τους ανάπτυξης κλπ. 
Παραφράζοντας µια γνωστότατη ιστορική φράση ενός µεγάλου άνδρα, θα µπορούσα όµως να 

ισχυρισθώ βάσιµα, ότι ο σχεδιασµός µιας οποιασδήποτε Στρατηγικής είναι πολύ σοβαρή υπόθεση 
για να την εµπιστευτείς στους µονοµερώς «ειδικούς», οποιασδήποτε κατηγορίας και οποιουδήποτε 
επιπέδου. 

Έτσι δεν µπορείς να τον εµπιστευτείς -στη δική µας περίπτωση- σε εθνικό επίπεδο: 
• ούτε σε κάποιον (µόνο) από τους αντικειµενικά συναρµόδιους υπουργούς ο οποίος -συν τοις 

άλλοις- θέλει να εντάξει και τις δυνατότητες των τεχνολογιών αιχµής στον προσωπικό του 
πολιτικό σχεδιασµό, 

• ούτε σε κάποιους φιλόδοξους επιτελείς του ή υπηρεσιακούς παράγοντες, οι οποίοι συχνότατα 
είναι βασιλικότεροι του βασιλέως, 

• ούτε µόνο στους πανεπιστηµιακούς και τους ερευνητές µε τα ειδικά και µονοµερώς 
µεγενθυνόµενα και προβαλλόµενα ενδιαφέροντα της συγκεκριµένης τους ειδικότητας και 
ειδίκευσης, 

• ούτε µόνο σε αντιπροσωπευτικές επιτροπές οι οποίες στο όνοµα µιας κατ’ επίφαση 
συµµετοχικής δηµοκρατίας καταλήγουν σε πλασµατικούς µέσους όρους, 

• ούτε µόνο στους στρατιωτικούς, που πριν απ’ όλα και πάνω απ’ όλα και πολλές φορές 
κινδυνολογώντας υπέρ το δέον, θέτουν ανυπόστατα συνήθως ζητήµατα εθνικής ασφάλειας, 

• ούτε µόνο στους βιοµηχάνους, οι οποίοι µε την συνδροµή µόνο και πάντα του κράτους 
επενδύουν φειδωλά ελάχιστα, προσδοκώντας τα µέγιστα, δηλώνοντας εν τούτοις πάντα ότι 
είναι σε θέση, συχνότατα χωρίς σχετική τεχνογνωσία και υποδοµή, να πραγµατοποιήσουν τα 
απραγµατοποίητα, αλλά και 

• ούτε µόνο στους πάσης φύσεως µονοδιάστατους τεχνοκράτες και γκουρού της στρατηγικής, 
οι οποίοι όπως έχει αποδειχθεί, πολύ επώδυνα για την ανθρωπότητα, συνηθίζουν να βλέπουν 
το δένδρο αντί το δάσος, το άµεσο προφανές κέρδος αντί τις µακροπρόθεσµες πολυδιάστατες 
ζηµιές, το «µέρος», µ’ άλλα λόγια, αντί το «όλο»: 

γιατί όλοι αυτοί στηρίζουν µονοµερείς, µονοδιάστατες και κατεστηµένες αντιλήψεις και 
καταστάσεις οι οποίες τους συντηρούν και τους αναπαράγουν. 

Επίσης, για αντίστοιχους λόγους, δεν µπορείς να εµπιστευτείς τον σχεδιασµό αυτό σε 
υπερεθνικό επίπεδο: 
• στις επιτροπές ειδικών των αρµοδίων και συχνά σε οξύτατη διαµάχη µεταξύ τους υπηρεσιών, 

(για λόγους συντεχνιακούς, εθνικούς, εµπορικούς, βιοµηχανικούς, ερευνητικούς, 
επιστηµονοτεχνικούς κλπ.), 

• στους πολιτικούς επιτρόπους και τους συµβούλους τους, οι οποίοι συνήθως έχουν µερική 
αντίληψη του κόσµου και των προβληµάτων, εγκιβωτίζοντας το ενδιαφέρον τους, στο ειδικό 
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τους πεδίο και ισορροπώντας καταστάσεις και προϋπολογισµούς µε ετερόκλητα και 
ετεροβαρή πολλές φορές κριτήρια (παραχωρώ και υποχωρώ σ’ αυτό, για να κερδίσω το 
άλλο), 

• στις «ενιαίες κοινές πολιτικές», οι οποίες οριοθετούν τον κόσµο και τα προβλήµατά του στα 
σύνορα του υπερεθνικού συνασπισµού τους, αγνοώντας θεωρητικά και πρακτικά την ανάγκη 
«ολιστικής» προσέγγισής τους, ακόµα και σε συνθήκες ακραίου ανταγωνισµού, 

• στις «µερικές» ευαισθησίες οµάδων πολιτών και µη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίες 
παρά τις καλές τους προθέσεις και πρωτοβουλίες δεν µπορούν αντικειµενικά να 
συγκροτηθούν σε µια ουσιαστική και αποτελεσµατική πολυεθνική δύναµη µε συνολική και 
ολοκληρωµένη για τα πλανητικά προβλήµατα, (περιβαλλοντικά, κοινωνικά, πολιτικά, 
πολιτισµικά, τεχνολογικά και οικονοµικά), θεώρηση, προσέγγιση και πρακτική δράση: 

γιατί και αυτοί αντιπροσωπεύουν και µεταφέρουν στον συνασπισµό τους τις κρατοκεντρικές 
και "µερικές" αντιλήψεις και καταβολές τους, ή την αδυναµία τους να αρθρώσουν βιώσιµες 
εναλλακτικές λογικές και πρακτικές. 

Χρειάζεται λοιπόν µια άλλη προσέγγιση και αντίληψη για τη Στρατηγική Παρατήρησης και 
Παρακολούθησης της Γης, που θα ενσωµατώνει και θα ολοκληρώνει την πλανητική φύση των 
σχετικών προβληµάτων, της διαστηµικής τεχνολογίας και της διεθνικής συνεργασίας στη σηµερινή 
συγκυρία, πολιτική, κοινωνική, οικονοµική και περιβαλλοντική. 
 
7.  Συµπεράσµατα, Προτάσεις, Προοπτικές 
 

Παρ’ όλα αυτά, για τα επόµενα ως το 2.000 χρόνια, πέρα από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία και την Ινδία, που θα συνεχίσουν αυτοτελώς τις γνωστές 
δραστηριότητές τους στα πεδία της Παρατήρησης και Παρακολούθησης της Γης και του 
Περιβάλλοντος µε τα προγράµµατα: Landsat 7, Eyeglass, Earthwatch κλπ. (ΗΠΑ), SPOT (Γαλλία), 
Envisat (Ευρωπαϊκή Ένωση), ADEOS (Ιαπωνία) και IRS (Ινδία), σχεδιάζουν και η Ρωσία 
(αυτοτελώς µετά την διάλυση της ΕΣΣ∆), η Κορέα, ο Καναδάς, η Κίνα και η Βραζιλία τη δική τους 
σχετική δραστηριότητα. 

Απ’ αυτές, µόνο η Κίνα και η Βραζιλία φαίνεται να σχεδιάζουν κοινά προγράµµατα για το 95 
και το 96, ενώ από τις πρωτοπόρες χώρες µόνο οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία σχεδιάζουν για το 1998 ένα 
κοινό πρόγραµµα Παρατήρησης και Παρακολούθησης της Γης. 

Όλα τα σχεδιαζόµενα προγράµµατα της πενταετίας 1995-1999 παρουσιάζουν κοινά 
χαρακτηριστικά. 

Η συντριπτική τους πλειοψηφία θα διαθέτει δέκτες Παγχρωµατικών (Pan) και ταυτόχρονα 
Πολυφασµατικών (MS) τηλεπισκοπικών απεικονίσεων και δυνατότητες στερεοσκοπικής 
παρατήρησης. 

Η ∆ιαχωριστική/∆ιακριτική Ικανότητα/∆υνατότητα των δεκτών θα κυµαίνεται από 1m (για 
τους µικροδορυφόρους) έως 20m στις παγχρωµατικές ψηφιακές τηλεπισκοπικές απεικονίσεις (Pan), 
από 4m - 30m στις πολυφασµατικές (MS) και από 5m - 30m για τα προγράµµατα Radar, ενώ ο 
αριθµός των καναλιών στους πολυφασµατικούς δέκτες θα κυµαίνεται από 3-14, ενώ πιθανολογείται 
και η χρησιµοποίηση σε ένα πρόγραµµα, τηλεπισκοπικού πολυφασµατικού σαρωτή µε πολύ 
περισσότερα κανάλια. 

Ένα εξαιρετικά σηµαντικό στοιχείο, όπως διαφαίνεται από τα σχετικά δηµοσιεύµατα στα 
επιστηµονικά περιοδικά του χώρου, είναι, ότι παρά την κυρίαρχη πλέον παγκοσµίως λογική των 
ιδιωτικοποιήσεων, την οποία άλλωστε ακολουθεί και η Πολιτική Εµπορευµατοποίησης της 
∆ιαστηµικής Τηλεπισκόπησης, τα σχεδιαζόµενα για την πενταετία 1996-1999 προγράµµατα 
Παρατήρησης και Παρακολούθησης της Γης θα είναι στην συντριπτική τους πλειοψηφία 
ιδιοκτησίας του δηµοσίου τοµέα. 

Φαίνεται, ότι ο ιδιωτικός τοµέας, ο οποίος αναµενόταν από τους θιασώτες των 
ιδιωτικοποιήσεων να επενδύσει και σε προϊόντα προστιθέµενης αξίας του Συστήµατος 
Παρατήρησης και Παρακολούθησης της Γης, έκανε πίσω στα εν λειτουργία προγράµµατα, 
επιδεικνύοντας όµως και πάλι -περιέργως- ενδιαφέρον για τα τηλεπισκοπικά συστήµατα των 
µικροδορυφόρων. 

Ο υπογραφόµενος, στο πλαίσιο των συζητήσεων του Συνεδρίου Pecora το 1987 στο Sioux 
Falls στη S.Dacota των ΗΠΑ, για την στήριξη του Προγράµµατος Landsat από την κυβέρνηση των 
ΗΠΑ, (αµέσως µετά την υπεραισιόδοξη ευφορία της ιδιωτικοποίησης),  είχε επιχειρηµατολογήσει 
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γιατί ο ιδιωτικός τοµέας δεν θα µπορούσε και δεν θα ενδιαφερόταν µακροπρόθεσµα να στηρίξει, 
µόνο εξ ιδίων, το πρόγραµµα διαστηµικής τηλεπισκόπησης Landsat αλλά και κάθε άλλο σχετικό 
πρόγραµµα. 

Κυρίαρχο στοιχείο της επιχειρηµατολογίας ήταν, (και εξακολουθεί να παραµένει και ως 
σήµερα ισχυρό), ότι η Παρατήρηση και Παρακολούθηση της Γης ως «όλου», ποιοτικά και αξιακά, 
αποτελεί δραστηριότητα κυρίως δηµοσίου ενδιαφέροντος και συµφέροντος, αλλά και διαδικασία 
κοινής ωφέλειας, από την οποία µπορεί να ωφεληθεί πρωτίστως τα µέγιστα, µια πλανητικής 
εµβέλειας διεθνική πρωτοβουλία για την αντικειµενικά πολυδιάστατη, ολοκληρωµένη, 
διεπιστηµονική προσέγγιση των προβληµάτων της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος, τα οποία 
τελούνται, εξελίσσονται και έχουν επιπτώσεις σε πλανητικό επίπεδο και δευτερευόντως µόνο οι 
δραστηριότητες του ιδιωτικού τοµέα, ο οποίος ευαισθητοποιείται από την αµεσότερη δυνατή 
µεγιστοποίηση του κέρδους του, σε συγκεκριµένα επιχειρησιακά αντικείµενα. 

Θα πρέπει εδώ να θυµίσουµε αλλά και να τονίσουµε, ότι το πρώτο συνέδριο για την 
επιχειρησιακή εφαρµογή της τηλεπισκόπησης έγινε µόλις πολύ πρόσφατα, οι δε δηµοσιεύσεις στα 
επιστηµονικά περιοδικά του χώρου, χρησιµοποιούν ακόµη, σε πολύ µεγάλο βαθµό, τις 
τηλεπισκοπικές µεθόδους, αναλογικές και ψηφιακές, για να δείξουν εποπτικότερα κάτι το οποίο 
είναι ήδη γνωστό, ή πιθανολογείται ως αναµενόµενο, µε βάση τις παραδοσιακές επί µέρους 
επιστηµονικοτεχνικές προσεγγίσεις και µεθόδους. 

Σ’ αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει επίσης να συνεκτιµηθούν τα παρακάτω στοιχεία: 
(α) ∆εν έχουν αναπτυχθεί τόσες εφαρµογές των µεθόδων και τεχνικών παρατήρησης και 

παρακολούθησης της γης για την αντιµετώπιση καθηµερινών αναγκών, όσες αναµενόταν 
λογικά και βέβαια πολύ λιγότερες από όσες ορισµένοι σκόπιµοι διαφηµιστές τους, χωρίς 
επιστηµονική υποδοµή, υποστήριζαν. 

 Πάγια εµπόδια γι’αυτή την εξέλιξη µπορούν να θεωρηθούν αυτά που δίκαια ή άδικα θέτουν οι 
στρατιωτικοί για λόγους εθνικής ασφάλειας και βέβαια οι γενικοί οικονοµικοί περιορισµοί. 

(β) Το 1985, το Κέντρο ∆ιαστηµικής Πολιτικής (Center for Space Policy), µια δεξαµενή σκέψης 
(think tank) στο Cambridge της Μασαχουσέτης πρόβλεπε ότι το ακαθάριστο εισόδηµα για 
την τηλεπισκόπηση θα έφθανε µέχρι το 2.000 τα 2 δις. δολάρια. 

(γ) Τα µέσα του 1994 ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Al Gore πρόβλεπε ότι το ακαθάριστο εισόδηµα 
για την τηλεπισκόπηση µέχρι το 2.000 θα έφθανε τα 15 δις. δολάρια. 

(δ) Η Οµοσπονδιακή Επιτροπή Γεωδαιτικών δεδοµένων (Federal Geodetic Data Committee, 
F.G.D.C.) των ΗΠΑ, η οποία χειρίζεται από πλευράς Κυβέρνησης πρωτοβουλίες όπως η 
Εθνική Υποδοµή Πληροφοριών (National Information Infrastructure), εκτιµά ότι η 
Κυβέρνηση των ΗΠΑ δαπανά 3 δις. δολάρια σε εθνικό επίπεδο και 4 δις. δολάρια διεθνώς για 
πληροφορίες σχετικές µε τη φυσική και την κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα από το 
διάστηµα. 

(ε) Παρά τις πιο αισιόδοξες, από πολλές πλευρές, προβλέψεις, η συνολική αξία της εµπορικής 
τηλεπισκοπικής αγοράς εκτιµήθηκε το 1992 σε πραγµατικές τιµές µόνο 850.000.000 δολάρια 
και αυτό βέβαια ήταν συνέπεια της τεράστιας απόστασης ανάµεσα στο µάρκετινγκ και τη 
θεωρία απ’ τη µια µεριά και την επιχειρησιακή πράξη από την άλλη, «στο να παράγεις ή να 
µεταφέρεις οφέλη σε όρους ιδιωτικών αγαθών στην αγορά», όπως διαπιστώθηκε εκ των 
υστέρων από τους αρµόδιους φορείς των ΗΠΑ. 
Άλλοι ουσιαστικοί λόγοι για αυτά τα απαισιόδοξα, σε όρους αγοράς, αποτελέσµατα 

εκτιµήθηκε από τους αρµόδιους φορείς στις ΗΠΑ ότι είναι τα παρακάτω: 
− τα στοιχεία Landsat αλλά και προφανώς και των άλλων σχετικών προγραµµάτων 

λειτουργούν, σε τοπικό, εθνικό ή και υπερεθνικό επίπεδο, σε περιφερειακή βάση και 
υπάρχουν περιορισµένες αγορές για αντικείµενα παρακολούθησης της γης (monitoring) σε 
περιφερειακό επίπεδο, 

− οι τιµές των δορυφορικών τηλεπισκοπικών δεδοµένων ήταν µεγαλύτερες από όσο 
αναµενόταν. Η ιδιωτική EOSAT (και αυτό ήταν φυσική συνέπεια της εµπορευµατοποίησης), 
τετραπλασίασε την τιµή των standard τηλεπισκοπικών απεικονίσεων µόλις ανέλαβε την 
πώληση των Landsat στοιχείων το 1985, 

− η LAND REMOTE SENSING COMMERCIALIZATION ACT του 1984 (PL 98-365) 
υπαγορεύει ότι αποκλειστικά δικαιώµατα δορυφορικών τηλεπισκοπικών στοιχείων δεν 
µπορούν (και πολύ σωστά) να παραχωρηθούν σε κανένα πελάτη, µε αυτονόητη τη µείωση της 
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αξίας από πλευράς ιδιοκτησιακής, σε µια αγορά η οποία θα ευνοούσε σε πολλά επίπεδα, 
εξαιρετική υπερτιµολόγηση πολλαπλού χαρακτήρα αποκλειστικοτήτων, 

− η προµήθεια των στοιχείων γίνεται στην καλύτερη περίπτωση 4 ως 6 εβδοµάδες µετά τη λήψη 
παραγγελίας, 

− τα υψηλής διαχωριστικής ικανότητας στοιχεία (∆∆/∆Ι<5m συνήθως), κατάλληλα δυνητικά 
για εµπορικές εφαρµογές ή σκοπούς δηµόσιας ωφέλειας είναι ακόµη απόρρητα για λόγους 
στρατιωτικούς, 

− η ∆∆/∆Ι του SPOT Pan 10m είναι σε µεγάλο βαθµό ανταγωνιστική για τα προϊόντα Landsat 
µε ∆∆/∆Ι 30m. 
Από όλη την ανάλυση που προηγήθηκε, τα προβλήµατα τα οποία προκύπτουν στην επιλογή 

και χάραξη µιας Στρατηγικής Παρατήρησης και Παρακολούθησης της Γης και του Περιβάλλοντος 
είναι προβλήµατα, Αρχών, Στόχων, Συµπεριφορών, Αξιών, Επιλογών, Συνέχειας, 
Συνεκτικότητας, Συνεργασίας, Συντονισµού και Κινητοποίησης Πόρων και ∆υνάµενων, σε 
τοπικό, εθνικό, υπερεθνικό, διεθνικό και πλανητικό επίπεδο, τα οποία απαιτούν αυτονόητα, 
αντίστοιχες απολύτως συντονισµένες µεταξύ τους τοπικές, εθνικές, υπερεθνικές, διεθνικές και 
πλανητικές πρωτοβουλίες. 

Η απόλυτη κυριαρχία της οικονοµίας της αγοράς σήµερα στον σύγχρονο κόσµο είναι µια 
πραγµατικότητα, θετική για κάποιους και αρνητική για κάποιους άλλους. 

Οι ένθερµοι οπαδοί της όµως θα πρέπει ν’ αντιληφθούν και ως νοήµονες πιστεύω ότι το 
αντιλαµβάνονται, ότι υπάρχουν ορισµένα πεδία, στα οποία, τόσο η δηµόσια ωφέλεια (θέµατα π.χ. 
προστασίας του περιβάλλοντος, ορθολογικής χρήσης των φυσικών και ανθρωπίνων διαθεσίµων, 
ποιότητα ζωής κλπ.), όσο και αυτά τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα της ίδιας της οικονοµίας της 
αγοράς, επιβάλλουν την επιλογή και χάραξη µιας Πλανητικής Στρατηγικής στην οποία θα 
εντάσσονται αρµονικά οι αντίστοιχες εθνικές και υπερεθνικές Στρατηγικές. 

Και ένα από τα πλέον νοµιµοποιηµένα, (σε επιστηµονοτεχνικό, πολιτικό, κοινωνικό και 
πολιτισµικό επίπεδο), σχετικά πεδία είναι όπως ήδη αποδείχθηκε, το πεδίο της συνεχούς, συνεπούς, 
ολοκληρωµένης, αξιόπιστης και ακριβούς τηλεπισκοπικής Παρατήρησης και Παρακολούθησης της 
Γης και του Περιβάλλοντος. 

Έτσι, θα ήταν απολύτως θεµιτή και καλοδεχούµενη µια διεθνική πρωτοβουλία, η οποία 
αντιµετωπίζοντας µε δηµιουργικό τρόπο τα προβλήµατα που προαναφέρθηκαν θα εξασφάλιζε τις 
προϋποθέσεις: 
(α) για µια διαρκώς αύξουσα διεθνή συνεργασία στο πεδίο Παρατήρησης και Παρακολούθησης 

της Γης, σε επιστηµονικό και ερευνητικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο εφαρµογών, µέσα από 
την οποία να ολοκληρώνονται αλληλοσυµπληρούµενες και "αλληλοσυνεισφέρουσες" οι 
σχετικές εθνικές και υπερεθνικές (π.χ. Ευρώπη) στρατηγικές, µε τον οικονοµικότερο δυνατό 
και λιγότερο ανταγωνιστικό (σε όρους αγοράς) τρόπο, 

(β) για διεπιστηµονική και ολοκληρωµένη προσέγγιση και διερεύνηση σε πλανητικό επίπεδο, των 
σύγχρονων πολύπλοκων, κοινωνικών, αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών προβληµάτων, τα 
οποία, όλο και συχνότερα, παρά την σηµειακή/τοπική χωρική τους έκφραση, έχουν 
ποικιλόµορφες και πλανητικής εµβέλειας και σηµασίας επιπτώσεις και που µπορούν µε το 
βέλτιστο δυνατό τρόπο, να ανιχνευθούν, να καταγραφούν και να αξιολογηθούν µε 
ολοκληρωµένες τηλεπισκοπικές µεθόδους και τεχνικές, 

(γ) για αναπροσανατολισµό και επαναπροσδιορισµό των υφισταµένων εθνικών  και υπερεθνικών 
στρατηγικών, στην κατεύθυνση, κατά προτεραιότητα ικανοποίησης των απαιτήσεων των 
χρηστών, σε θέµατα Παρατήρησης και Παρακολούθησης της Γης και του Περιβάλλοντος, µε 
βάση τις συγκεκριµένες συνθήκες της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής 
πραγµατικότητας µέσα στις  οποίες εµφανίζονται, εξελίσσονται και πρέπει να ερευνηθούν τα 
σχετικά προβλήµατα, 

(δ) για δηµιουργία µιας "έξυπνης" Παγκόσµιας Τράπεζας Ποιοτικών και Μετρητικών 
Πληροφοριών Γης και Περιβάλλοντος, η οποία να µπορεί να αξιοποιεί τις δυνατότητες των 
βέλτιστων συνδυασµών τηλεπισκοπικών συστηµάτων, στις βέλτιστες κατά περίπτωση 
κλίµακες, ∆ιακριτικές / ∆ιαχωριστικές ∆υνατότητες / Ικανότητες, φασµατικές περιοχές, και 
χρονικές περιόδους, για κάθε περιοχή µε οµοιογενή γεωγραφικά χαρακτηριστικά, ανεξάρτητα 
συνόρων εθνικών κρατών και συνασπισµών, αποτελώντας έτσι θεµέλιο για µια αξιόπιστη 
αναπτυξιακή και περιβαλλοντική πολιτική σε πλανητικό επίπεδο και παράγοντα ειρήνης, 
ευηµερίας και διεθνούς συνεργασίας. 
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Αλλά ας τελειώσω µε µια παραβολή. 
Σύµφωνα µε το Ευρωβαρόµετρο 40 που έγινε µεταξύ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

τα τέλη του 1993, στο ερώτηµα «Θα έπρεπε οι αποφάσεις να παίρνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
ή τις εθνικές κυβερνήσεις;» σε στατιστικά ισχυρό αντιπροσωπευτικό δείγµα τους, η πλειοψηφία 
φαίνεται να θεωρεί προτιµότερη την διαδικασία κοινής λήψης αποφάσεων σε 
υπερεθνικό/ευρωπαϊκό επίπεδο για όλα τα ζητήµατα που υπερβαίνουν αντικειµενικά τα εθνικά 
σύνορα όπως π.χ.: 
− η συνεργασία µε τον τρίτο κόσµο (74%), 
− η έρευνα (71%), 
− η καταπολέµηση των ναρκωτικών (69%), 
− η εξωτερική πολιτική (67%), 
− το περιβάλλον (66%), 
− το πολιτικό άσυλο (54%) και 
− η µετανάστευση (54%) 
ενώ για τα θέµατα που αισθάνονται ότι τους αφορούν αµεσότερα στην καθηµερινή τους ζωή, όπως 
η υγεία (65%), η παιδεία (64%), η συµµετοχή των εργαζοµένων (54%), ο πολιτισµός (55%) και 
οριακά η ανεργία (50%), προκρίνουν τη λήψη αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο. 

Αν προεκτείναµε -θεωρητικά/υποθετικά- ένα παρόµοιας ποιότητας ερώτηµα στους πολίτες 
του πλανήτη θα µπορούσαµε ίσως βάσιµα να ισχυρισθούµε ότι θα ήταν λογικά αναµενόµενα 
παρόµοια/αντίστοιχα αποτελέσµατα. 

Και αυτό, γιατί οι πολίτες συνθέτουν, συγχωνεύουν, ολοκληρώνουν αντιπροσωπευτικότερα 
και µε τη µεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία την «κοινή βούληση», όπως αυτή συλλαµβάνεται από τα 
ατοµικά τους «αισθητήρια», τις προσωπικές τους ευαισθησίες, τη συνείδηση, τη λογική, τα 
ετερόκλητα συµφέροντα και τις πολυδιάστατες ανάγκες τους και βιώνεται στην πράξη, θετικά ή 
αρνητικά σε σχέση µε τις αντίστοιχες κυρίαρχες πολιτικές επιλογές, εθνικές/κρατικές ή και 
υπερεθνικές, οι οποίες συνηθέστατα καθορίζονται µε κριτήρια δογµατικών ιδεολογικών αξιών, 
πολιτικών ισορροπιών και συµβιβασµών χωρίς αρχές, αλαζονικών ηγεµονικών δυνάµεων που 
διεκδικούν ή κατοχυρώνουν την οικονοµική, τεχνολογική, εµπορική παντοδυναµία τους αντί πάσης 
θυσίας, και τέλος κρατών ή συνασπισµών που βρίσκονται σε παροδική ή χρόνια βαθιά οικονοµική, 
πολιτική, κοινωνική και πολιτισµική κρίση. 

Αλλά σε ποιο βαθµό σχετίζεται αυτή η παρατήρηση και εκτίµηση µε το ερώτηµα του τίτλου; 
Εθνική, Ευρωπαϊκή ή Πλανητική Στρατηγική Παρατήρησης και Παρακολούθησης της Γης; 

Αν λοιπόν το ερώτηµα στους πολίτες του κόσµου, (οι οποίοι άλλωστε πάντα πληρώνουν και 
τους λογαριασµούς), ήταν: «Θα προτιµούσατε το σχεδιασµό και τη χρηµατοδότηση αυτόνοµων, 
αυτοδύναµων, ανεξάρτητων (και συνεπώς πιθανά επαναληπτικών, πολύ µεγαλύτερου κόστους, 
αµφισβητούµενης -για λόγους οικονοµικούς- συνέχειας, ετερόκλητων προδιαγραφών κλπ.) 
προσπαθειών, από το κράτος σας, ή τον συνασπισµό στον οποίο ανήκετε και σε ανταγωνισµό µε τα 
άλλα κράτη ή συνασπισµούς για την ∆ορυφορική Τηλεπισκοπική Παρατήρηση και Παρακολούθηση 
της Γης, µε εφαρµογές στη Μετεωρολογία, τη ∆ιερεύνηση και Ορθολογική ∆ιαχείριση των 
Φυσικών και Ανθρωπίνων ∆ιαθεσίµων του Πλανήτη µας, την Προστασία του Γήινου, 
Ατµοσφαιρικού, Ωκεάνιου και Πολιτισµικού Περιβάλλοντος, την Χωροταξία, κλπ. και αντίστοιχα 
πρακτικά οφέλη για την ανθρωπότητα, ή από ένα διεθνή οργανισµό, µε ενιαίο προϋπολογισµό, 
πρόγραµµα, συντονισµό δυνάµεων και πόρων, ο οποίος να αξιοποιεί µε πλανητική στρατηγική, 
κοινές εγκαταστάσεις και τις βέλτιστες δυνατότητες όλων των συµµετεχόντων κρατών, για την 
αντιµετώπιση των πλανητικής κλίµακας και σηµασίας σχετικών προβληµάτων, µε τις πλανητικής 
εµβέλειας µεθόδους και τεχνικές της ∆ορυφορικής Τηλεπισκόπησης»; η απάντηση πιστεύω ότι θα 
ήταν προφανής και ελπίζω ότι ο καθ’ ένας από µας να τη δώσει εκεί που θα του ζητηθεί. 
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