
Απόσπασµα από την Εισήγηση του ∆.Ρόκου στο 4ο ∆ιεπιστηµονικό ∆ιαπανεπιστηµιακό 
Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο µε τίτλο:  

 
"Η Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη της Ηπείρου.  
Προβλήµατα, ∆υνατότητες και Περιορισµοί" 

 
 
 
« Στο πλαίσιο τέλος της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας και συνεργασίας του 
Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης του Ε.Μ.Π. από το 1987, µε το ∆ιεπιστηµονικό Πρόγραµµα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆.Π.Μ.Σ.) του Ε.Μ.Πολυτεχνείου "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" 
από το 1994 και το Μετσόβιο Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.∆.Ε.) του Ε.Μ.Π. 
για την Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος και των Τοπικών 
Ευρωπαϊκών Πολιτισµών από το 1993, αναπτύχθηκαν και τεκµηριώθηκαν σε θεωρητικό και 
πρακτικό επίπεδο η φιλοσοφία, η έννοια και το περιεχόµενο της Αξιοβίωτης 
Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης (Ρόκος 2003), ως δυνάµει "δρόµου" για ένα ειρηνικό και 
καλύτερο κόσµο σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, υπερεθνικό και πλανητικό επίπεδο. 
Η αντίληψη, η φιλοσοφία, η µεθοδολογία και οι φάσεις των σχεδιασµών ανάπτυξης, 
επηρεάσθηκαν αποφασιστικά από την χρεοκοπία των µέχρι τότε µονοδιάστατων, µερικών 
και ειδικών προσεγγίσεων της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος, τόσο από τους αµείλικτους 
θιασώτες της αντί πάσης θυσίας "ανάπτυξης" µε απόλυτη αγνόηση των πολυδιάστατων και 
βαρύτατων συνεπειών και επιπτώσεων των δράσεων της στον άνθρωπο και το φυσικό και 
πολιτισµικό του περιβάλλον, όσο και από τους νοσταλγικούς φυσιολάτρες οι οποίοι στο 
όνοµα της "προστασίας της φύσης" µηδένιζαν τις πραγµατικές ανάγκες της ζωής και των 
παραγωγικών διαδικασιών ικανοποίησής τους. 
Και οι δύο αντιµαχόµενες οµάδες, κατέχοντας τη µισή αλήθεια η κάθε µια, αγνοούσαν 
θεληµένα ή αθέλητα τις πολυδιάστατες αντικειµενικές διαλεκτικές σχέσεις της φύσης µε την 
κοινωνία, οι οποίες επέβαλαν µε διαφορετικό, διεπιστηµονικό (και όχι µονοεπιστηµονικό ή 
πολυεπιστηµονικό) και ολιστικό (και όχι "µερικό", "ειδικό", "αποσπασµατικό" κι 
"ευκαιριακό") τρόπο την θεώρηση, την αντίληψη, την προσέγγιση, την µελέτη, την έρευνα 
και την αντιµετώπιση των θεµάτων και προβληµάτων της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος. 
Η θεµελιακή αντίληψη της διεπιστηµονικής και ολιστικής µεθοδολογίας της 
Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης ενισχύθηκε αποφασιστικά από την ραγδαία ανάπτυξη της 
επιστήµης και τεχνικής της τηλεπισκόπησης, στην διαστηµική της εποχή τη δεκαετία του 70, 
µετά την εκτόξευση και λειτουργία του πρώτου τηλεπισκοπικού δορυφόρου του 
προγράµµατος Earth Resources Technology Satellite (ERTS) των Η.Π.Α. τον Ιούλιο του 
1972 (που ονοµάσθηκε στη συνέχεια Landsat). 
Οι τηλεπισκοπικοί δέκτες του Landsat και των στη συνέχεια αντίστοιχων πιο εξελιγµένων 
προγραµµάτων των Η.Π.Α. (IKONOS, Quickbird κ.λπ.) της Γαλλίας (SPOT), της πρώην 
Ε.Σ.Σ.∆. (Cosmos, MIR κ.λπ.), της Ινδίας, της Κίνας, της Ευρώπης, της Ιαπωνίας, της 
Βραζιλίας κ.λπ. απεικόνιζαν και/ή απεικονίζουν σε πολλές περιοχές του φάσµατος της 
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, µε συστηµατικό και επαναληπτικό τρόπο από πολικές 
ηλιοσύγχρονες τροχιές, την φυσική και την κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα του 
κοινού µας σπιτιού του πλανήτη γη, (αλλά και τις πολυδιάστατες σχέσεις, αλληλεξαρτήσεις 
και αλληλεπιδράσεις τους και τις τάσεις µεταβολών τους δια µέσου του χρόνου). Οι 
διαχρονικές και διεποχικές τηλεπισκοπικές απεικονίσεις του φυσικού και 
κοινωνικοοικονοµικού περιβάλλοντος, διαφορετικών κλιµάκων και ακριβειών, αποτελούν 
πολύτιµα αρχεία δυναµικών δεδοµένων, από τα οποία, µε κατάλληλες φωτοερµηνευτικές και  
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τηλεπισκοπικές µεθόδους, αναλογικές και ψηφιακές, µπορούν να αντληθούν πολύτιµες 
πληροφορίες, µετρητικές και ποιοτικές για τα φυσικά και τα ανθρώπινα διαθέσιµα, για τις 
χρήσεις / καλύψεις γης καθώς και για τις αναπτυξιακές δυνατότητες, τα προβλήµατα και 
τους περιορισµούς της κάθε περιοχής / περιφέρειας (Ρόκος 1988). 
Οι διεθνείς διασκέψεις του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών οι οποίες οδήγησαν στο United 
Nations Development Programme (U.N.D.P.) το 1965, στο United Nations Environment 
Programme (U.N.E.P.) το 1972, και µετά το 1972 και το 1982 στις ∆ιασκέψεις Κορυφής για 
το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη στο Ρίο το 1992 (Rio Declaration on Environment and 
Development, Agenda 21, και πρωτοβουλίες για την προστασία της βιοποικιλότητας και την 
µελέτη της κλιµατικής αλλαγής) και για την Κοινωνική Ανάπτυξη στην Κοπεγχάγη το 1995, 
πέρασαν σταδιακά από τις µερικές, ειδικές και ανεξάρτητες προσεγγίσεις: του 
Περιβάλλοντος ως ενιαίας ενότητας, έρευνας, µελέτης και αντιµετώπισης και της Ανάπτυξης 
ως έτερης ενότητας έρευνας, µελέτης και αντιµετώπισης, στην αντικειµενικά ορθότερη 
ολιστική διεπιστηµονική θεώρηση και προσέγγιση της αδιάσπαστης ενότητας του 
Περιβάλλοντος και της Ανάπτυξης. Και σ’ αυτή την πορεία, οι διαστηµικές κυρίως εξελίξεις 
και πρόοδοι της επιστήµης και τεχνικής της φωτοερµηνείας και της τηλεπισκόπησης έπαιξαν 
ένα ουσιαστικότατο ρόλο (Ρόκος 2003). 
Σ’ αυτές τις συνθήκες, η ολιστική διεπιστηµονική µεθοδολογία, την οποία µε βάση τα 
παραπάνω υποστηρίζω, οι διαδικασίες της και οι φάσεις των δράσεων για την 
ανάπτυξη µιας περιοχής / περιφέρειας ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα: 
• ∆ιεπιστηµονική και ολιστική τεκµηρίωση, διαβούλευση, συµφωνία και αποδοχή 

από τους φορείς των πρωτοβουλιών ανάπτυξης, της Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης 
και των αρχών, των αξιών, των στόχων, των δράσεων και των ενεργηµάτων της, 
ως βέλτιστης επιλογής. 

• ∆ιεξαγωγή των απαραίτητων ερευνών και µελετών Ολοκληρωµένων Αποδόσεων 
της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας της περιοχής / 
περιφέρειας (αλλά και των πολυδιάστατων σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων και 
αλληλεπιδράσεών τους) και συστηµατική παρακολούθηση των τάσεων µεταβολών 
τους δια µέσου του χρόνου. 

• Ανάλυση των στοιχείων τα οποία συγκροτούν την δυναµική της φυσικής και της 
κοινωνικοοικονοµικής της πραγµατικότητας (Ιστορικών, στατιστικών, 
βιβλιογραφικών, κλιµατολογικών, απαντήσεων ειδικών ερωτηµατολογίων, 
µαρτυριών, απόψεων και προτάσεων των κατοίκων και των φορέων της περιοχής, 
φωτοερµηνείας και ψηφιακών τηλεπισκοπικών επεξεργασιών, ειδικών ερευνών 
και µελετών κ.λπ.) 

• ∆ιατύπωση και τεκµηρίωση εναλλακτικών αναπτυξιακών σεναρίων 
Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης της περιοχής/περιφέρειας. 

• ∆ιερεύνηση των προβληµάτων, των δυνατοτήτων υλοποίησης και των 
αντικειµενικών περιορισµών κάθε σεναρίου. 

• Προεκτίµηση και αξιολόγηση του ισοζυγίου των θετικών και αρνητικών 
στοιχείων του κάθε σεναρίου και επιλογή του βέλτιστου για την Ολοκληρωµένη 
Ανάπτυξη της περιοχής / περιφέρειας. 

• Εφαρµογή του βέλτιστου σεναρίου Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης της περιοχής / 
περιφέρειας, συνεχής παρακολούθηση, συνεχείς έλεγχοι και ανάδραση. » 
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