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Για να γνωρίσουµε τις φυσικές κι’ ανθρώπινες δυνατότητες  
της πατρίδας µας 

 
Θα ήθελα να περιορίσω στον ειδικότερο 
τοµέα µου, του Αγρονόµου Τοπογράφου 
Μηχανικοί), πού µπορεί να εικονογραφήσει 
αδρά πιστεύω το όλο πρόβληµα της 
κατάστασης της έρευνας στην πατρίδα 
µας. Θα πρέπει όµως να ξεκαθαρίσουµε 
µερικές βασικές αλήθειες αρχή, αρχή, 
αν δεν θέλουµε να αγγίξουµε στην 
επιφάνεια του και µόνο το πρόβληµα και 
να αναλωθούµε σε γενικά, αόριστα κι 
επιστηµονικοφανή ευχολόγια. 
Και πρώτα - πρώτα όταν θ’ αναφέροµαι 

στον όρο «έρευνα» θα εννοώ εκείνη την 
έρευνα πού: 
α) Χρειάζεται ο τόπος µας για να 

βοηθηθεί ν’ αντιµετωπίσει βασικές 
ανάγκες του λαού και της κοινωνίας µας. 
β) Πρέπει ν’ αναπτυχθεί κάτω από ένα 

αυστηρό πλαίσιο συγκεκριµένων 
προτερηµάτων πού θα τίθενται µε την 
ουσιαστική συµµετοχή του λαού µέσα 
απ’ τους πολιτικούς κοινωνικούς κι επι-
στηµονικούς του φορείς. 
γ) Μπορεί ν’ αναπτυχθεί στις 

συγκεκριµένες σηµερινές συνθήκες της 
πατρίδας µας πού οριοθετούνται από το 
συγκεκριµένο εκπαιδευτικό σύστηµα από 
τη σηµασία που δίνει η ίδια ή πολιτεία στην 
έρευνα και τις συγκεκριµένες 
επιστηµονοτεχνικές δυνατότητες της 
πατρίδας. 
δ) Τα πορίσµατα της κύκλο, φορούν 

πλατειά στον ελληνικό λαό και 
χρησιµοποιούνται έµµεσα για τη 

βελτίωση του βιοτικού, εκπαιδευτικού, 
κοινωνικού και πολιτιστικού του 
επιπέδου και για την καλυτέρευση των 
όρων και της ποιότητας ζωής του. 
Μπαίνω ακόµα στον πειρασµό να 

διακινδυνεύσω µια «αντιεπιστηµονική» για 
µερικούς ουδέτερους κι απολιτικούς 
«επιστήµονες» θέση. Πιστεύω ότι ο 
ερευνητής πρέπει να είναι υπηρέτης του 
λαού και του τόπου κι όχι αγνώστων για 
τους πολλούς ξένων κι αντίθετων µε τα 
συµφέροντα του τόπου µας φορέων. 

 
Ποιοι και πώς δουλεύουν για το 

ΝΑΤΟ;  
 
Και για να γίνω πολύ σαφής, µέσα στα 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά µας Ιδρύµατα 
και τις περισσότερες φορές µε ελληνική 
κρατική χρηµατοδότηση και χωρίς να το 
ξέρει ενδεχόµενο η κυβέρνηση, διεξάγονται 
έρευνες µε ελληνικό και ξένο προσωπικό, 
για λογαριασµό του ΝΑΤΟ και άλλων 
κέντρων Έρευνας, εξαρτηµένων από ξένα 
Πανεπιστήµια και ξένους φορείς λήψεων 
απόφασης. 
Επειδή είναι δικαίωµα του ελληνικού 

λαού να είναι πληροφορηµένος υπεύθυνα 
και ολοκληρωµένα για το πού και για ποιο 
λόγο χρησιµοποιούνται τα χρήµατα του 
ιδρώτα τον, θα πρότεινα να ζητηθεί 
άµεσα απ’ την πολιτεία, απ’ όλα τα 
Πανεπιστηµιακά ιδρύµατα να κάνουν µια 
πλήρη κι αξιόπιστη απογραφή:  

α) Για τους καθηγητές που κάνουν 
ερεύνα σε ελληνικά ΑΕ Ι  για λογαριασµό 
ξένων φορέων κάποιων.  
β) Για τα θέµατα της έρευνας και σε 

ποιο βαθµό αυτά αποτελούν αποτέλεσµα 
µιας συγκεκριµένης κυβερνητικής επιλογής 
ή έστω και αν είναι καν σε γνώση της 
κυβέρνησης.  
γ) Για τα ποσοστά και τα ποσά 

χρηµατοδοτήσεως απ’ την ελληνική 
κυβέρνηση και τον ξένο φορέα.  
δ) Για το πού δηµοσιεύθηκαν τα 

πορίσµατα αυτών των ερευνών και σε 
ποια σεµινάρια και συνέδρια ελληνικά ή 
ξένα παρουσιάσθηκαν,  
ε) Για το ποιες συγκεκριµένες ανάγκες 

του τόπου µας εξυπηρέτησαν.  
στ) Για το πώς, κι αν, προτάθηκε απ’ 

τους ερευνητές αυτούς να 
χρησιµοποιηθούν τα συµπεράσµατα της 
δουλειάς τους απ’ την κυβέρνηση για την 
αντιµετώπιση και την προώθηση επίλυσης 
συγκεκριµένων προβληµάτων του 
ελληνικού χώρου.  
Τα αποτελέσµατα αυτής της 

απογραφής που θα πρέπει να γίνουν 
γνωστά σ’ ολόκληρο τον Ελληνικό λαό, 
θα φτάσουν ακόµα πιστεύω να 
προβληµατίσουν και την ίδια την 
κυβέρνηση πού θεωρεί σαν στήριγµα της 
ιδεολογίας της στ’ ανώτατα εκπαιδευτικά 
Ιδρύµατα αυτό το κοµµάτι του καθηγητικού 
κάτι. στηµένου, που ξεκοµµένο απ΄ τις α-
νάγκες του τόπου µας και της κοινότητας 

«παίζει» στο γυάλινο πύργο του 
«έρευνα» κι αγωνίζεται µε τον µεγάλο 
κατ’ έτος αριθµό δηµοσιεύσεων του - 
αποκλειστικά σε ξένα επιστηµονικά 
περιοδικά, γιατί τα ελληνικά είναι γι’ 
αυτούς «χαµηλής» στάθµης 
συµβάλλοντας «δηµιουργικά» σ’ αυτό 
πού και ξένοι προοδευτικοί 
πανεπιστηµιακοί λένε πια «papers 
pollution» µόλυνση δηλ. απ’ τις άχρηστες 
για τους λαούς δηµοσιεύσεις, των µελών 
µιας ψευδελιτικής διεθνούς των 
κατεστηµένων κι απολιτικών πανεπιστη-
µιακών πού υπολείπονται µόνο το  
στρατιωτικοβιοµηχανικό σύµπλεγµα (πηγή 
του 90% π.χ. στις ΗΠΑ της 
χρηµατοδότησης της Έρευνας), ενώ 
απορροφούν ένα µεγάλο κοµµάτι 
κρατικής ενίσχυσης για εξοπλισµό, 
µισθούς, προσωπικό κλπ.  
Για τους παροικούντες την Ιερουσαλήµ 

είναι καλά γνωστά χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα καθηγητών πού επέβαλαν 
από πολλά χρόνια την ολέθρια για τον 
τόπο οπτική τους, σαν «αξία» στα Α.Ε.Ι. 
απαράβατη και καθοριστική και θεµελιακής 
σηµασίας για την αναπαραγωγή της 
ιδεολογίας µιας εξαρτηµένης τεχνολογίας 
σε µια εξαρτηµένη χώρα. 
Μ’ άλλα λόγια κριτήριο για την 

απόκτηση πανεπιστηµιακής «έδρας» 
αποτέλεσε κι αποτελεί πολλά χρόνια 
τώρα όχι η γενικώτερη επιστηµονική και 
διδαχτική ικανότητα του υποψήφιου, όχι ή 

Του ∆ΗΜ. ΡΟΚΟΥ, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε, 



Εξόρµηση, Παρασκευή 17 Ιούνη 1977 
 

 2 

συγκεκριµένη επιστηµονική και κοινωνική 
του συµβολή στην αντιµετώπιση βασικών 
προ. βληµάτων του τόπου και του λαού, 
όχι το δηµοκρατικό ήθος κι ή κοινωνική 
συνειδητότητα, αλλά τις περισσότερες 
φορές ο αριθµός των δηµοσιεύσεων του 
σε ξένο επιστηµονικό περιοδικό, αδιάφορο 
αν αυτές ήταν ή όχι κάποιας αξίας, αδιά-
φορο αν ήταν σχετικές µε το επιστηµονικό 
πεδίο της 6πό πλήρωση «έδρας», 
αδιάφορο αν αποτελούσαν απλή 
ανακεφαλαίωση ή σύνθεση πορισµάτων 
ξένης ερευνητικής δουλειάς, αδιάφορο αν 
δεν προχωρούσαν έστω κι ένα βήµα 
µπροστά τη γνώση, αδιάφορο, τέλος, αν 
τα πορίσµατα τους ήταν χρήσιµα µόνο 
για τις δυνάµεις καταστολής, για το 
γιγάντωµα των µονοπωλίων και για τη 
βελτίωση των τεχνικών του πολέµου, ή 
συντελούσαν στη µεγαλύτερη µόλυνση του 
φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος και 
στην υποβάθµιση της ποιότητας της ζωής 
του ανθρώπου. 

 
Τι πρέπει να  γίνει 

 
Κι ας έρθουµε τώρα στον επιστηµονικό 

κι ερευνητικό τοµέα της δικής µου 
ειδικότητας. 
Θεµέλιο για οποιαδήποτε σύµφωνη µε 

τα συµφέροντα του λαού και του τόπου 
αναπτυξιακή προσπάθεια είναι φανερά 
µια σε εθνικό επίπεδο έρευνα πού θα 
αποσκοπεί στην απόκτηση ολοκληρω-
µένης κι αξιόπιστης γνώσης (µετρητικής 
και ποιοτικής) και στην πιστή απεικόνιση 
και χαρτογράφηση. 
α) Της ελληνικής γης. 
β) Της σηµερινής χρήσης της. 
γ) Της διάρθρωσης των ιδιοκτησιών ή 

εκµεταλλεύσεως της. 

δ) Των φυσικών διαθεσίµων της (νερά, 
ορυκτός πλούτος, βλάστηση, ενάλιος 
πλούτος κλπ.). 
ε) Του ανθρώπινου δυναµικού της κλπ. 
Είναι φανερό ότι δεν µπορεί να υπάρξει 

ούτε σκέψη για εθνικό χώρο. ταξικό για 
προγράµµατα Αγροτικής και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, για 
αντιµετώπιση του προβλήµατος της 
Λαϊκής Στέγης, για προγραµµατισµό, 
µελέτη κι εκτέλεση σηµαντικών τεχνικών 
έργων χωρίς: 
α) Την σωστή χαρτογράφηση σε 

κατάλληλες κλίµακες ολόκληρου του 
ελληνικού χώρου. 
β) Τη θεσµοθέτηση, σύνταξη, τήρηση, 

ενηµέρωση κι αναθεώρηση του 
Κτηµατολογίου της Ελλάδας. 
γ) Την ολόπλευρη αξιοποίηση των 

ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών 
για τις δυνατότητες της ελληνικής 
πραγµατικότητας που η Φωτοερµηνεία, η 
Τηλεπισκόπηση (Remote Sensing) κλπ. 
µπορούν να µας δώσουν για τον τόπο 
µας. 
Απ’ όλα αυτά, µέχρι σήµερα, και παρά 

τους αγώνες των επιστηµονικών, 
εκπαιδευτικών κλπ. κοινωνικών φορέων, 
παρά την ύπαρξη του κατάλληλου 
επιστηµονοτεχνικού δυναµικού κι 
εξοπλισµού στην πατρίδα µας, παρά τα 
συγκεκριµένα προβλήµατα πού βάζει 
µπροστά µας κάθε µέρα η ίδια η ζωή 
όπως: 
α) Το ξεπούληµα των φυσικών µας 

διαθεσίµων (µε τις άδειες σε ξένες 
εταιρίες για διερευνήσεις στο Αιγαίο κλπ. 
για πετρέλαια) 
β) Η οικοπεδοφαγία. 
γ) Η κατάτµηση της αγροτικής γης, ο 

µηδενισµός της παραγωγικότητας της κι η 
προοδευτική εγκατάλειψή της απ’ τους 
αγρότες. 

δ) Η διαστρεβλωµένη και νόθα 
αστικοποίηση του αγροτικού µας 
πληθυσµού κι ή µετανάστευση. 
ε) Η αγορά - νόµιµα, νοµότυπα ή και 

παράνοµα - ελληνικής γης απ’ τους 
ξένους. 
Και µια σειρά από άλλα το ίδιο 

σηµαντικά. Τίποτε δεν έχει γίνει από 
καµιά ελληνική κυβέρνηση. 
Αυτό ο καθένας µπορεί να το εξηγήσει 

κάτω απ’ το πρίσµα της δικής του 
κοσµοθεωρητικής αντίληψης ή πολιτικής 
ένταξης. 
Η δική µου οπτική είναι, ότι ακόµα και 

για µια απλά αστικοδηµοκρατική 
κυβέρνηση η παραπάνω έρευνα σε 
εθνικό επίπεδο θα ήταν πολύτιµη, 
ακόµα, και µόνο για τη - σωστή της 
πληροφόρηση, για την αντικειµενικο-
ποίηση των αποφάσεων της για την 
ορθολογικοποίηση) της πολιτικής της. 
Η ανάληψη, συνεπώς, µιας τέτοιας 

πρωτοβουλίας απ’ τη σηµερινή 
κυβέρνηση για να γνωρίσουµε να 
µετρήσουµε και να εκτιµήσουµε τις 
φυτικές κι ανθρώπινες δυνατότητες της 
πατρίδας µας θα ήταν µια σπουδαία 
κατάθεση και συµβολή για τη θεµελίωση 
και στερέωση της δηµοκρατίας της 
Εθνικής ανεξαρτησίας και της κοινωνικής 
προκοπής στην πατρίδα µας. Κι αυτό θα 
το εκτιµούσαν όλοι οι προοδευτικοί 
Έλληνες. 
Τι προτείνω τώρα: 
α) Την δηµιουργία δηµόσιον ενιαίου 

φορέα Μελετών Υποδοµής Ανάπτυξης 
πού να περιλάβει τους οργανισµούς πού 
άµεσα πρέπει να Ιδρυθούν και να 
στελεχωθούν µε τους κατάλληλους 
επιστήµονες. 

1) Χαρτογραφήσεων και Φωτο-
γραµµετρίας. 

2) Κτηµατολογίου και Αναδασµών. 

3) Έρευνας κι Απογραφής των 
Φυσικών κι Ανθρώπινων ∆ιαθεσίµων. 

4) Αγροτικής Ανάπτυξης. 
β) Τη σωστή αµφίδροµη διασύνδεση 

του παραπάνω φορέα µε το ΚΕΠΕ το 
ΕΚΚΕ, την Εθνική Στατιστική Υπη-
ρεσία της Ελλάδας, τα Κέντρα 
Γεωργικής Έρευνας και την Γενική 
∆ιεύθυνση Χωροταξίας και Περιβάλ-
λοντος του υπουργείου Συντονισµού. 
γ) Τη συµµετοχή στη διοίκηση κι 

επιστηµονική εποπτεία των παραπάνω 
φορέων κι οργανισµών εκπροσώπων των 
ενώσεων των εργαζοµένων 
επιστηµόνων, της τοπικής αυτοδιοί-
κησης, του επιστηµονικού διδακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. κλπ. 
δ) Την ουσιαστική περιφερειακή 

αποκέντρωση των λειτουργισών του 
φορέα και των οργανισµών του. 
ε) Την πλήρη και πλατειά δηµοσιότητα 

των µελετών, ερευνών και πορισµάτων 
τον. 
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