ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο διαλεκτικός χαρακτήρας της ανάπτυξης.
Ένα διεπιστηµονικό µεθοδολογικό εργαλείο για την προσέγγισή της
1990
Περίληψη
Στην εργασία αυτή επιχειρείται, σε εννοιολογικό και µεθοδολογικό επίπεδο, η αναζήτηση
ουσιωδών αναφορών, αντιστοιχιών, συναφειών και συγκλίσεων µεταξύ:
της διαλεκτικής ενότητας της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας, (αλλά
και των αλληλεπιδράσεων και των τάσεων µεταβολών τους), και
της αναπτυξιακής διαδικασίας.
Στο πλαίσιο αυτό τεκµηριώνεται στη συνέχεια η συµβολή της φωτοερµηνευτικής /
τηλεπισκοπικής µεθοδολογίας, ως του βέλτιστου δυνατού διεπιστηµονικού εργαλείου διερεύνησης,
παρατήρησης, παρακολούθησης, µέτρησης, κι εκτίµησης, µ' άλλα λόγια: γνώσης, κατανόησης κι
ολοκληρωµένης απόδοσης του φυσικού και του δοµηµένου περιβάλλοντος.
Τέλος διατυπώνονται συµπερασµατικά οι όροι κι οι προϋποθέσεις κάτω απ' τους οποίους
µπορεί ν' αξιοποιηθούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι δυνατότητες της τηλεπισκόπησης στην
διαµόρφωση της απαραίτητης υποδοµής µετρητικών και ποιοτικών πληροφοριών στήριξης της
αναπτυξιακής διαδικασίας.

1.

Εννοιολογικές Προσεγγίσεις της Ανάπτυξης

Μια αναλυτική εξέταση των ποικίλων εννοιολογικών προσεγγίσεων της ανάπτυξης,
ανεξάρτητα από κοσµοθεωρητικές, κοινωνικές, πολιτικές, αλλά και ειδικότερες επιστηµονοτεχνικές
επιλογές, µονοµέρειες κι αποκλεισµούς, θα µπορούσε ενδεχοµένως να συµβάλει σ' ένα
επιστηµονικά αξιόπιστο, κοινό, συνθετικό τρόπο αντίληψής της, που ενώ δεν θα ισοπέδωνε τις
αντικειµενικά δικαιολογηµένες επιµέρους, ακόµη κι αντίθετες οπτικές, θ' αναδείκνυε τις
"ουσιώδεις" συγκλίσεις τους, ως κοινό τόπο µεθόδου έρευνας, µελέτης και πραγµατοποίησής της.
Σ' όλες τις θεωρίες για την ανάπτυξη, σε παγκόσµιο, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
µε συγκεντρωτικό, ή αποκεντρωµένο κι αυτοδιαχειριστικό χαρακτήρα και µε γεωγραφική,
περιβαλλοντική ή τοµεακή αναφορά, µια σειρά από έννοιες, µε αντικειµενική υπόσταση, όπως
ΑΥΞΗΣΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ, ΚΙΝΗΣΗ, ΜΕΤΑΒΟΛΗ, ΑΛΛΑΓΗ, που χαρακτηρίζουν ποιοτικά και
ποσοτικά µεγέθη της, συναρτώνται µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο:
(α) µε τις συγκεκριµένες συνθήκες της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας
µιας υπό Ανάπτυξη περιοχής, αλλά και µε τις τάσεις µεταβολής τους δια µέσου του χρόνου,
(β) µε τις συγκεκριµένες δυνατότητες αλλά και τους περιορισµούς των φυσικών και των
Ανθρωπίνων διαθεσίµων της,
(γ) µε τις σχέσεις, αλληλοσυνδέσεις, αλληλεξαρτήσεις κι αλληλεπιδράσεις του Ανθρώπου µε τη
Φύση, όπως αυτές απογράφονται στο κάθε φορά επίπεδο ισορροπίας τους, στο συγκεκριµένο
φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον,
(δ) µε την πολιτική βούληση των κοινωνικών δυνάµεων που βρίσκονται στην εξουσία, όπως
αυτή καθορίζεται σε σχέση τόσο µε την κυρίαρχη κοινωνική συνείδηση, όσο και µε την
συνολική κοινωνική δυναµική στις συγκεκριµένες συνθήκες.
Θα µπορούσαµε συνεπώς να ισχυριστούµε ότι ΑΝΑΠΤΥΞΗ είναι µια νέα, διαφορετική απ'
την προηγούµενη κατάσταση ισορροπίας, συστηµάτων, σχέσεων κι αλληλεπιδράσεων, µε στόχο τη
"βέλτιστη" αξιοποίηση των "πραγµατικών" δυνατοτήτων της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής
πραγµατικότητας, σύµφωνα µε το κάθε φορά κυρίαρχο κοινωνικό πλαίσιο αξιών κι επιλογών.
Μια τέτοια θεώρηση, συναρτά τη συνείδηση και τις ιδέες µε τη φύση, κι αναγορεύει τον
πραγµατικό αντικειµενικό κόσµο, την υλική δηλαδή φύση, ως βάση µιας διαδικασίας ανάπτυξης,
που αξιοποιεί δηµιουργικά τη γνώση των προηγουµένων καταστάσεων για να οικοδοµήσει τη
σηµερινή αλλά και την αυριανή, απορρίπτοντας την άποψη ότι η ανάπτυξη σταµατά σ' ένα ορισµένο
στάδιο.

2.

Ο διαλεκτικός χαρακτήρας της ανάπτυξης

Με βάση τα παραπάνω θα µπορούσε βάσιµα να υποστηριχθεί ότι ο χαρακτήρας της
ανάπτυξης είναι σύµφυτος µε τον χαρακτήρα της φύσης και της κοινωνίας κι ότι κατά συνέπεια η
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διαλεκτική υπόσταση της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας αλλά και των
αλληλεξαρτήσεων, των αλληλεπιδράσεων και των εξελικτικών κι επαναστατικών µεταβολών τους,
καθορίζουν και τον διαλεκτικό χαρακτήρα της ανάπτυξης.
Γιατί:
(α) η φυσική κι η κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα αποτελούνται αντικειµενικά από ένα
σύνολο στοιχείων, µεγεθών, εµφανίσεων, γεγονότων, φαινοµένων, διεργασιών και
διαδικασιών, που σχετίζονται, συνδέονται µεταξύ τους, αλληλεξαρτώνται κι
αλληλοεπηρεάζονται αλλά κι αλληλοκαθορίζονται σε πολλά επίπεδα,
(β) η φύση κι η κοινωνία βρίσκονται πάντα σε µια κατάσταση διαρκούς κίνησης, µεταβολής,
εξέλιξης, αλλαγής κι ανανέωσης, όπου πάντα το "καινούργιο" θα γεννιέται, θα µάχεται το
"παληό" και θα πεθαίνει, δίνοντας όµως ξανά τη θέση του σ'ένα διαφορετικής ποιότητας
"καινούργιο",
(γ) η µεταβολή, η αλλαγή, η ανάπτυξη µ' άλλα λόγια των δυνατοτήτων της φυσικής και της
κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας, αποτελούν µια αέναη, πολύπλοκη διαδικασία
εξελικτικών ποσοτικών µεταβολών, αλλά και ριζικών ποιοτικών αλλαγών, οργανικά δεµένων
µεταξύ τους κι έτσι ώστε, η εξελικτική πορεία να προετοιµάζει, να υποβοηθεί και να στηρίζει
τις βαθειές ποιοτικές αλλαγές, ενώ µε τη σειρά τους οι ριζικές αυτές αλλαγές θα
κατοχυρώνουν και θα επιστεγάζουν τις εξελίξεις συµβάλλοντας στην προοδευτική ανέλιξη
της φύσης και της κοινωνίας,
(δ) οι εσωτερικές αντιφάσεις που υπάρχουν στα στοιχεία και τα φαινόµενα της κάθε φορά
συγκεκριµένης φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας, αλλά και των
σχέσεων και των τάσεων µεταβολών τους, είναι σύµφυτες µ' αυτά, κι οριοθετούν την διαρκή
πάλη ανάµεσα στο "καινούργιο" που γεννιέται κι αναπτύσσεται και στο παληό που φθείρεται
και πεθαίνει, σε βιολογικό, φυσικό, χηµικό και κοινωνικό επίπεδο,
(ε) οι νέες, κάθε φορά, ιστορικά, συνθήκες, ισορροπίες και σχέσεις της φυσικής και της
κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας, που σε µεγάλο βαθµό έχουν καθορισθεί κι απ' την
συγκεκριµένη πράξη του ανθρώπου και των κοινωνικών οµάδων, συγκροτούν αντίστοιχα, νέα
πεδία γνώσης της αλήθειας.
Ο διαλεκτικός και δυναµικός χαρακτήρας της ανάπτυξης µε τη σειρά του, καθορίζει
αντίστοιχα τόσο τον χαρακτήρα της γνώσης της αλήθειας για τα στοιχεία της υφιστάµενης κάθε
φορά φυσικής και κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας, όσο και την σχέση της θεωρίας και της
πράξης στη γνωστική διαδικασία.
Έτσι, η γνώση, αποτελεί µια πολύπλοκη δυναµική διαλεκτική διαδικασία, που
ολοκληρώνοντας τις δυνατότητες της πείρας των αισθήσεων, της λογικής, της επιστηµονικής
θεωρίας και της πράξης, προσεγγίζει µε τον πιο ολοκληρωµένο και δυναµικό τρόπο τα στοιχεία και
τις σχέσεις της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας, υπερβαίνοντας τα όρια
µιας απλής, στιγµιαίας, στατικής και µονοδιάστατης φωτογραφικής αναπαράστασης των
περιγραµµάτων τους.

3.

Φυσική πραγµατικότητα και ανάπτυξη

Όπως προκύπτει απ' την παραπάνω ανάλυση, η οποιαδήποτε αναπτυξιακή διαδικασία
προϋποθέτει ως θεµέλιο την αξιόπιστη, ακριβή κι ολοκληρωµένη γνώση των ποιοτικών και
µετρητικών στοιχείων και των χαρακτηριστικών που καθορίζουν τις αντικειµενικές δυνατότητες και
τους περιορισµούς της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας, αλλά και των
σχέσεων κι αλληλεπιδράσεών τους και των τάσεων µεταβολής τους δια µέσου του χρόνου.
Οι δύο πίνακες 1 και 2 που ακολουθούν µπορούν να αποτελέσουν σε γενικό επίπεδο, µια
ενδεικτική, αλλά ενδιαφέρουσα νύξη για συζήτηση, σε σχέση µε ορισµένα αµέσως αντιληπτά
µεγέθη της φυσικής πραγµατικότητας του πλανήτη µας, (όπως είναι η κατανοµή της φυσικής γήινης
επιφάνειας κατά ζώνες σε όρους γεωγραφικού πλάτους κι η κατανοµή της κατά ζώνες ίσως υψών ή
βάθους), που καθορίζουν τις αντικειµενικές αναπτυξιακές δυνατότητες.
«Έτσι η αναπτυξιακή διαδικασία πρέπει να παίρνει υπ' όψη της υποχρεωτικά, µερικά
αναγκαστικά π.χ. και περιοριστικά µεγέθη απ' αυτά τα στοιχεία, που αν δεν απαγορεύουν
τουλάχιστον δεν ενθαρρύνουν ανάληψη πρωτοβουλιών, απ' τα πριν, σε οικονοµικούς όρους,
καταδικασµένων. Είναι όµως δυνατό, εν τούτοις σε συγκεκριµένες συνθήκες, µια αναπτυξιακή
προσπάθεια µη αποδοτική µε οικονοµικά κριτήρια, να επιβάλλεται για κοινωνικούς, πολιτικούς ή κι
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εθνικούς λόγους, κι οι διαδικασίες για µια τουλάχιστον εύλογη επιλογή του ορίου του συµβιβασµού
στις αντιτιθέµενες απαιτήσεις µπορούν ν' αποτελέσουν αντικείµενο ειδικής συζήτησης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΗΙΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΖΩΝΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ
Ζώνες
Γεωγραφικό
% Γήινης-Επιφάνειας
πλάτος
Βόρειος Πόλος 90ο
Βόρεια Πολική
75ο-90ο
1,70%
Αρκτική
60ο-75ο
5,00%
Αρκτικός κύκλος
66ο30
Υποαρκτική
55ο-60ο
2,34%
ο
ο
Βορείου Μέσου Πλάτους
35 -55
12,28%
7,55%
Βόρεια Υποτροπική
25ο-35ο
Βόρεια Τροπική
10ο-25ο
12,45%
Τροπικός Καρκίνου
23ο30
Ισηµερινού
0ο-10ο
8,68%
8,68%
ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 0
Ισηµερινού
0ο-10ο
Νότια Τροπική
10ο-25ο
12,45%
Τροπικός του Αιγόκερω
7,55%
23ο30
Νότια Υποτροπική
25ο-35ο
12,28%
Νότιου Μέσου Πλάτους
35ο-55ο
Υποανταρκτική
55ο-60ο
2,34%
5,00%
Ανταρκτική 66ο-30
Ανταρκτική
60ο-75ο
ο
ο
Νότια Πολική
75 -90
1,70%
Νότιος Πόλος 90ο
Πηγή: Ρόκος 1981 και 1985.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΗΙΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΖΩΝΕΣ ΙΣΩΝ ΥΨΩΝ Η ΒΑΘΟΥΣ
ΦΥΣΙΚΗ
ΓΗΙΝΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ
(m)
01.000
1.000-2.000
2.000-3.000
3.000-4.000
4.000-5.000
5.000 και άνω
Σύνολο

ΦΥΣΙΚΗ
ΓΗΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
(ΗΠΕΙΡΟΙ)
Ποσοστό έκτασης
20,8%
4,5%
2,2%
1,1%
0,4%
0,1%
29,1%

ΦΥΣΙΚΗ ΓΗΙΝΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (ΩΚΕΑΝΟΙ)
ΒΑΘΗ
(m)
0 -1.000
- 1000-2.000
- 2000-3.000
- 3000-4.000
- 4000-5.000
- 6000-κάτω
Σύνολο

Ποσοστό έκτασης
8,5%
3,0%
4,8%
13,9%
23,3%
1,0%
70,9%

Πηγή: Ρόκος 1981 και 1985.
Πιο πέρα, ο πίνακας 3 µας επιτρέπει την εκτίµηση µιας σειράς παραµέτρων (σε όρους:
κλίµατος, πιθανότητας καταστροφών από καιρικά φαινόµενα, µεταβολής τιµών αγροτικών
προϊόντων κλπ.) ανάλογα µε τον απαιτούµενο για την ανάπτυξη καρπών χρόνο, κάτω από
διαφορετικές συνθήκες θερµοκρασίας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
Ανάπτυξη
καρπού

Σιτάρι
Κριθάρι
Αραβόσιτος
Σόργο
Ρύζι
Καπνός
Αλφάλφα
Κοκκινογούλια

ΟΡΙΑΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
Βαθµοί Κελσίου
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ
ανεκτή
ανεκτή
3-4,5
30-32
25
1-2
30
25
8-10
40-44
32-35
8-10
40
32-35
10-12
36-38
30-32
13-14
35
28
1
37
30
4-5
28-30
25

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(µέρες) σε χαρακτηριστικές θερµοκρασίες)
4,38οC
10,25οC
15,75οC
19οC
6
4
6
22

3
2,5
11,25
11,5
3,75
3,75

2
1
3,25
4,75
9
2,75
3,75

1,75
1
3
4
6,25
2
3,75

Στοιχεία από τον J.Tivy: Biogeography, Oliver and Royd (1971)
Ενδιαφέρον είναι βέβαια και το να συσχετισθούν οι δυνατότητες της φυσικής
πραγµατικότητας µε την εξέλιξη κι εφαρµογή της τεχνολογίας κι ακόµα µε τ' απόβλητα και τις
επιπτώσεις τους στη διαδικασία ανάπτυξης.
Έτσι π.χ. η προσπάθεια ανάπτυξης και αύξησης της παραγωγής γεωργικών προϊόντων
σήµερα, συνεπάγεται ραγδαίες αλλοιώσεις της φυσικής πραγµατικότητας που θα µπορούσαν να
περιγραφούν χαρακτηριστικά µε το παρακάτω παράδειγµα.
Η γη των ΗΠΑ σήµερα π.χ. αποδίδει ανά µονάδα έκτασης διπλάσιους καρπούς απ' τη γη της
Αφρικής, αλλά χρησιµοποιεί ένδεκα φορές περισσότερα χηµικά παρασιτοκτόνα. Αλλά κι η
Ιαπωνική γη αποδίδει διπλάσιους σε ποσότητα καρπούς από τη γεωργική γη των ΗΠΑ, και
τετραπλάσιους συνεπώς απ' αυτούς της Αφρικής, µε τη χρησιµοποίηση όµως δεκαπλάσιας
ποσότητας παρασιτοκτόνων απ' την Αµερική, ποσότητας που είναι εκατόν δέκα φορές µεγαλύτερη
απ' αυτή που χρησιµοποιείται στις καλλιέργειες στην Αφρική ανά µονάδα έκτασης.
Είναι φανερή λοιπόν η διατάραξη της φυσικής ισορροπίας απ' την αλόγιστη χρήση
παρασιτοκτόνων και λιπασµάτων, αλλά κι η ραγδαία υποβάθµιση της ποιότητας του περιβάλλοντος,
ιδιαίτερα αν ληφθεί υπ' όψη η µόλυνση των ποταµών, λιµνών και θαλασσών απ' τα διαλυµένα στο
νερό της βροχής υπολείµµατα των παραπάνω χηµικών συνθέσεων.
Αλλά και µια σειρά από θρεπτικές ουσίες, που έχουν σηµαντικότατη συµβολή στη δόµηση
της οργανικής ύλης (πρωτόπλασµα), κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων συλλέγονται απ' τα νερά
της βροχής κι απορρέουν σε ποτάµια, λίµνες και θάλασσες.
Μετρήσεις στην Αγγλία (1959), τη ∆ανία (1962), τη Βόρεια Νιγηρία (1960) και την
Αυστραλία (1966) υπό συνθήκες ετήσιας βροχόπτωσης σε χιλιοστά 840, 607, 1067 και 982
αντίστοιχα, απέδειξαν ότι τα µεγέθη σε kgr/εκτάριο το χρόνο ήταν:
Θρεπτικές
ουσίες
S
K
Mg
P
Ca
N

Αγγλία
(Κεντ)
19,30
2,80
4,20
0,40
10,70
-

∆ανία

Β.Νιγηρία

16,10
3,10
3,00
6,50
-

60,30
36,76
2,91
2,58
1,01
54,70

Αυστραλία
(Μελβούρνη)
16,81
2,01
5,36
0,30
2,74
-

Έτσι µέσα απ' τα παραπάνω προκύπτει ότι, και στοιχεία της φυσικής πραγµατικότητας δρουν
αντικειµενικά, πολλές φορές, αρνητικά, επιβραδυντικά ή και καταστροφικά πάνω στις διαδικασίες
ανάπτυξης, αλλά κι επινοήσεις επιταχυντικές των ρυθµών ανάπτυξης έχουν πολύ συχνά
δυσµενέστατες επιπτώσεις στην ποιότητα της φυσικής πραγµατικότητας.
Οι τέτοιες σχέσεις κι αλληλεξαρτήσεις, αποτελούν ένα απ' τα σηµαντικότερα προβλήµατα του
καιρού µας, και η αλληλεπίδραση της φυσικής πραγµατικότητας µιας περιοχής ή χώρας µε το
µοντέλο ανάπτυξής της, θα πρέπει πλατειά κι αναλυτικά να κατανοηθούν στο επίπεδο των
επιπτώσεών τους στο φυσικό και το χτισµένο περιβάλλον και στη ζωή του ανθρώπου, όχι µόνο απ'
τους πολιτικούς και τους επιστήµονες αλλά και από κάθε ενεργό και συνειδητοποιηµένο πολίτη».
(Ρόκος 1981 και 1985)
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4.

Η τηλεπισκόπηση ως διεπιστηµονικό µεθοδολογικό εργαλείο υποδοµής
αναπτυξιακών σχεδίων

Η πολυδιάστατη, διαλεκτικού χαρακτήρα και δυναµική φύση της αναπτυξιακής διαδικασίας,
κι η ανάγκη της πιο αξιόπιστης και πληρέστερης δυνατής προσέγγισης κι απογραφής της
απαραίτητης υποδοµής της, απαιτούν και προϋποθέτουν τόσο τη διεπιστηµονική συνεργασία της
καταλληλότερης κάθε φορά οµάδας επιστηµόνων και τεχνικών, όσο και την αξιοποίηση αποδοτικών
κοινών µεθοδολογικών εργαλείων και τεχνικών.
Θα επιχειρήσουµε στη συνέχεια να τεκµηριώσουµε τις δυνατότητες της τηλεπισκοπικής
µεθοδολογίας, ως του βέλτιστου αντικειµενικά διεπιστηµονικού εργαλείου υποδοµής της
αναπτυξιακής διαδικασίας.
Αλλά ας αναφερθούµε πρώτα µε λίγα λόγια στην τηλεπισκόπηση.
Τηλεπισκόπηση είναι η επιστήµη και τεχνική µε την οποία, τόσο ο άνθρωπος, (και οι ζώντες
οργανισµοί γενικότερα), όσο και οι µηχανές, (φωτογραφικές µηχανές, τηλεπισκοπικοί δέκτες,
συστήµατα και συνδυασµοί τηλεπισκοπικών δεκτών και συστηµάτων αυτόµατης / ψηφιακής
επεξεργασίας τηλεπισκοπικών απεικονίσεων), µπορούν:
1)
να επικοινωνήσουν από µακρυά µε τον εξωτερικό κόσµο του φυσικού και του δοµηµένου
περιβάλλοντος, αλλά και µε συγκεκριµένα επιµέρους αντικείµενα, φαινόµενα, γεγονότα και
συµβάντα, να τα αισθανθούν, να τα παρατηρήσουν συστηµατικά, να διακρίνουν, να
αντιληφθούν, να ανιχνεύσουν, να αναγνωρίσουν, να µετρήσουν, να καταγράψουν, αλλά και
να παρακολουθήσουν (monitoring), τις µεταβολές/διαφοροποιήσεις των δοµικών
λειτουργικών, φυσικών, χηµικών και βιολογικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων τους στο
χώρο και στο χρόνο.
2)
Να συλλέξουν έτσι, ή/και ν' αποκαλύψουν µια απειρία ποιοτικών και µετρητικών
πληροφοριών, τόσο για τη συγκεκριµένη φυσική και την κοινωνικοοικονοµική
πραγµατικότητα και τις αλληλεπιδράσεις τους, όσο και για τις τάσεις µεταβολών τους δια
µέσου του χρόνου.
3)
Να επεξεργασθούν στη συνέχεια και να συσχετίσουν νοητικά / λογικά / υπολογιστικά, µε
κατάλληλο τρόπο, και µε βάση την επιστηµονική µεθοδολογία, τις πληροφορίες αυτές και να
καταλήξουν σε εκτιµήσεις, σε αξιολογήσεις και σε χρήσιµα συµπεράσµατα γενικότερα, για
µια σειρά εφαρµογών, σε επιµέρους επιστηµονοτεχνικές περιοχές, ή και σε Ολοκληρωµένες
Αποδόσεις, (Integrated Surveys) των φυσικών και των ανθρωπίνων διαθεσίµων µιας
χώρας/περιφέρειας, οι οποίες αποτελούν την πολυτιµότερη υποδοµή για κάθε σχεδιασµό
ανάπτυξης.
4)
Να σχεδιάσουν και να πραγµατοποιήσουν κατάλληλα κι αντίστοιχα, συγκεκριµένες
αναδράσεις (feedback), σε συγκεκριµένες φάσεις των παραπάνω διαδικασιών αλλά και σε
συγκεκριµένα επίπεδα αναφοράς, ώστε να αυξάνεται έτσι προοπτικά και να βελτιστοποιείται
η ακρίβεια, η αξιοπιστία, η πληρότητα κι η ολοκλήρωση των εκτιµήσεων και των
απαντήσεων στα συγκεκριµένα επιµέρους προβλήµατα.
Η τηλεπισκοπική µεθοδολογία, τώρα, θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε, ότι έχει ως πυρήνα
της την οργανική σύνθεση του "αισθητού" µε το "λογικό", µε βάση την επιστηµονική µεθοδολογία,
κι έτσι ώστε να είµαστε σε θέση πάντα µε διαλεκτικό τρόπο, να προσεγγίζουµε το διαλεκτικό
χαρακτήρα της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας, αλλά και των
αλληλεπιδράσεων, των αλληλεξαρτήσεων και των µεταβολών τους δια µέσου του χρόνου.
Συνεπώς θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε την τηλεπισκοπική µεθοδολογία, ως την αναγκαία
ολοκλήρωση της "εµπειρίας", της "λογικής" και της επιστηµονικής γνώσης στην διαδικασία
διερεύνησης των προβληµάτων του εξωτερικού κόσµου, κι αυτό γιατί:
(α) ούτε µόνο ο "εµπειρισµός", στη µονοδιάστατη αντίληψη του δόγµατος ότι "η πείρα των
αισθήσεων αποτελεί την µοναδική πηγή της γνώσης",
(β) ούτε µόνο ο "ορθολογισµός", στην εξίσου µονοδιάστατη αντίληψη, ότι "η λογική είναι η
µοναδική πηγή της γνώσης", (έξω και πέρα απ' τις αµοιβαίες σχέσεις, εξαρτήσεις κι
αλληλεπιδράσεις των πραγµάτων), αλλά και
(γ) ούτε µόνη η επιστηµονική γνώση, σε ένα, ή περισσότερα επιστηµονοτεχνικά πεδία, αρκούν
για να ενεργοποιήσουν στο σύνολο τους, και στο µέγιστο βαθµό, τις αντικειµενικές
δυνατότητες του Ανθρώπου, τόσο ως αυτοδύναµου, (αναλογικά), τηλεπισκοπικού, (λόγω
όρασης, αφής κλπ.) δέκτη/συστήµατος, όσο και ως σχεδιαστή κι εφαρµοστή της
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τηλεπισκοπικής µεθοδολογίας, (µε την αξιοποίηση των κατάλληλων κάθε φορά µηχανών,
τηλεπισκοπικών συστηµάτων, ηλεκτρονικών υπολογιστών), στην προσπάθειά του να
συλλάβει και να εκτιµήσει τη σηµασία της αντικειµενικής πραγµατικότητας η οποία τον
περιβάλλει και µε την οποία, πολυδιάστατα συναλλάσσεται κι αλληλεπιδρά, σε φυσικό,
τεχνικό, οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτισµικό επίπεδο.
Με βάση τα παραπάνω, προϋποθέσεις κι υποδοµή στήριξης της τηλεπισκοπικής
µεθοδολογίας είναι:
(α) Η γενική γνώση της υπό µελέτη περιοχής, κι η συλλογή κι η κατάλληλη αξιοποίηση όλων των
υφισταµένων/διατιθεµένων στοιχείων υποστήριξης, (όπως, τοπογραφικών, κτηµατολογικών
και θεµατικών χαρτών, πινάκων, διαγραµµάτων, καταγραφών, βιβλιογραφικών στοιχείων,
στατιστικών, µετεωρολογικών και κλιµατολογικών στοιχείων, αεροφωτογραφιών και λοιπών
τηλεπισκοπικών απεικονίσεων κλπ.), στην αναλογική ή ψηφιακή τους µορφή.
(β) Η ειδική γνώση των συγκεκριµένων (για την κάθε φορά ειδικότερη, ή συνολική µελέτη),
"ειδικών" χαρακτηριστικών της περιοχής (π.χ. γεωλογική δοµή, σύστηµα δόµησης, κύριες
κατηγορίες χρήσης γης κλπ.).
(γ) Η ειδική γνώση των αντικειµενικών δυνατοτήτων αλλά και των περιορισµών, τόσο του
Ανθρώπου, όσο και των ειδικών τηλεπισκοπικών δεκτών/συστηµάτων και των συνδυασµών
τους, σε σχέση µε τις φασµατικές, χωρικές και χρονικές διαφορές/µεταβολές των
συγκεκριµένων ιδιοτήτων, χαρακτηριστικών και στοιχείων που επικρατούν στην περιοχή, ή
στο χώρο του υπό µελέτη αντικειµένου.
(δ) Η ειδική γνώση, του ή των επιστηµονικών πεδίων, κάτω απ' την οπτική των οποίων γίνεται η
σχετική διερεύνηση, µε βάση πάντα τη διεπιστηµονική κι ολοκληρωµένη µεθοδολογία
προσέγγισης των προβληµάτων και
(ε) Ο σχεδιασµός κι η πραγµατοποίηση των κατάλληλων, άκρως απαραίτητων, αλλά κι
ελάχιστων δυνατών ταυτόχρονα, επιγείων ελέγχων και δειγµατοληψιών, (σε σχέση πάντα µε
την ποιότητα των διατιθεµένων αεροφωτογραφιών/τηλεπισκοπικών απεικονίσεων, µε την
κλίµακά τους, µε την διαχωριστική/διακριτική, ικανότητα / δυνατότητά τους (resolution), µε
την εµπειρία του κάθε φωτοερµηνευτή, µε τις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο του
αντικειµένου, µε τον βαθµό γενικής και ειδικής γνώσης της περιοχής, µε την απαιτούµενη
ακρίβεια, µε τον τύπο ανάλυσης / επεξεργασίας κι ερµηνείας των στοιχείων κλπ.) (Ρόκος,
1988).
Η λειτουργία του Ανθρώπου, είτε ως αυτοδύναµου, ολοκληρωµένου οργανικού συστήµατος
τηλεπισκόπησης, (όραση+µνήµη/εµπειρίες/φωτοερµηνευτικά κλειδιά+νοητική, λογική συσχέτιση,
ανάλυση κι επεξεργασία+υπολογισµοί), ή ως αναλυτή και φωτοερµηνευτή, υφισταµένων
τηλεπισκοπικών απεικονίσεων, ή απεικονίσεων που λήφθησαν απ' τους καταλληλότερους κάθε
φορά δέκτες και συστήµατα, (µετά απ' τον καταλληλότερο σε σχέση µε το συγκεκριµένο κάθε φορά
αντικείµενο, προγραµµατισµό λήψης τους), εξαρτάται:
(α) απ' τον βαθµό και το µέγεθος της σχετικής ψυχολογικής διέγερσης που του προκαλούν οι
συγκεκριµένες απεικονίσεις,
(β) απ' την ικανότητα, αµεσότητα κι ακρίβεια της απόκρισης κι αντίδρασης του σε συγκεκριµένες
εικόνες, σχέσεις, χαρακτηριστικά κι εµφανίσεις,
(γ) απ' την ικανότητά του, να συσχετίζει, να µετρά, να εκτιµά, ν' αποτιµά και να αξιολογεί,
ποσοτικά και ποιοτικά, εικονιστικά κλπ. µεγέθη και τη σηµασία τους,
(δ) απ' την δυνατότητα του να εξακριβώνει την ταυτότητα, ή τις λιγότερες δυνατές πιθανές
εναλλακτικές ταυτότητες αντικειµένων απ' την ανάλυση των απεικονίσεων τους.
∆ύο έννοιες συνεπώς, θεµελιακής σηµασίας, οι οποίες καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό την
παραπάνω λειτουργία του Ανθρώπου ως τηλεπισκοπικού συστήµατος, ταυτοποιώντας σ' ένα
µοναδικό οργανικό σύστηµα τις διαδικασίες επικοινωνίας κι ελέγχου που µελετά η Κυβερνητική,
είναι η έννοια της "απεικόνισης" (imagery) και η έννοια της "σύζευξης" (association).
Ως "απεικόνιση", θεωρούµε την ολοκληρωµένη διαδικασία σχηµατισµού νοητικών εικόνων,
ήχων, οσµών, αισθηµάτων αφής, υφής (texture) και προτύπων (patterns), µε εργαλεία την µνήµη
καταχωρισµένων ήδη εµπειριών των αισθήσεων, την λογική σκέψη και την διαλεκτική προσέγγιση.
Οι απεικονίσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν συνειδητά για να υποβοηθήσουν την
διαδικασία διερεύνησης των εσωτερικών σχέσεων, εξαρτήσεων κι επιδράσεων, και γνώσης,
αντικειµένων, φαινοµένων, γεγονότων και συµβάντων που συγκροτούν συγκεκριµένα µέρη ή και τη
συνολική, φυσική και κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα µιας συγκεκριµένης περιοχής.
36

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ως "σύζευξη" (association), θεωρούµε τη συνειδητή ή ασυνείδητη σύνδεση (κι αναφορά) µιας
ιδέας, µιας λέξης, µιας µορφής, ενός σχήµατος, µιας δοµής, ενός γεγονότος, ενός φαινοµένου, ενός
συµβάντος, µιας κίνησης, ή γενικότερα µιας διαδικασίας µεταβολής, και µιας άλλης.
Η έννοια της "σύζευξης" είναι γνωστή απ' την περίοδο του Έλληνα φιλόσοφου Αριστοτέλη
στις µορφές:
(α) της "σύζευξης" λόγω της οµοιότητας,
(β) της "σύζευξης" λόγω της αντίθεσης και
(γ) της "σύζευξης" λόγω επαφής, γειτνίασης ή διαδοχής στο χρόνο.
Οι "απεικονίσεις" και κατ' επέκταση και οι "συζεύξεις" που µπορεί το τηλεπισκοπικό
σύστηµα Άνθρωπος να συνθέσει, υπόκεινται αντικειµενικά σε περιορισµούς που ανάγονται σε
φυσικές και άλλες παραµέτρους.
Το µάτι, όπως και η φωτογραφική µηχανή, (αυτή µε την φωτοχηµική διαδικασία),
µετατρέπουν τις διαφορές/µεταβολές της ανακλώµενης/εκπεµπόµενης ακτινοβολίας απ' τον χώρο
των υπό διερεύνηση αντικειµένων ή φαινοµένων, σε διαφορές τόνου/αποχρώσεων. Το µάτι κι η
φωτογραφική µηχανή καταγράφουν µε µεγάλο βαθµό λεπτοµερειών και µε γεωµετρική
ολοκλήρωση τον χώρο.
Αντίθετα οι ηλεκτρονικοί τηλεπισκοπικοί δέκτες, που είναι σε σχέση µε τις φωτογραφικές
µηχανές, πιο περίπλοκοι και πιο δαπανηροί, µετατρέπουν τις διαφορές/µεταβολές της ανακλώµενης
εκπεµπόµενης ακτινοβολίας σε ηλεκτρικά σήµατα.
Έτσι, η καταγραφή των αντίστοιχων τηλεπισκοπικών απεικονίσεων γίνεται σε µαγνητικές
ταινίες, που µπορούν όµως να µετατραπούν σε φωτογραφίες, είτε µε φωτογράφηση των στοιχείων,
όπως αυτά µπορούν να φανούν σε µια οθόνη τηλεόρασης, ή µε ειδικό καταγραφέα σε film.
Στην πράξη οι ψηφιακές τηλεπισκοπικές απεικονίσεις αποτελούν διδιάστατους πίνακες ν
γραµµών και µ στηλών, στοιχειωδών εικόνων (picture elements-pixels), των οποίων οι
τιµές/ψηφιακοί αριθµοί (digital numbers) αντιστοιχούν στα µεγέθη των εντάσεων της ανακλώµενης
/ εκπεµπόµενης ακτινοβολίας, απ' τις αντίστοιχες σε κάθε pixel εκτάσεις της φυσικής γήινης
επιφάνειας.
Το ανθρώπινο µάτι περιορίζεται ως τηλεπισκοπικός δέκτης:
(α) απ' την ευαισθησία του µόνο στην ορατή περιοχή του φάσµατος ηλεκτροµαγνητικής
ακτινοβολίας,
(β) απ' την αδυναµία του ν' αντιληφθεί πολλές διαφορές τόνου και
(γ) απ' την αδυναµία του να αναλύει ταυτόχρονα περισσότερες από µια απεικονίσεις που έχουν
πραγµατοποιηθεί σε διάφορες περιοχές του φάσµατος.
Ένας ηλεκτρονικός πολυφασµατικός τηλεπισκοπικός δέκτης, (ο οποίος θα πρέπει να
σηµειωθεί ότι έχει σε σχέση µε µια φωτογραφική µηχανή, µεγαλύτερο εύρος ευαισθητοποίησης σε
περισσότερες περιοχές του φάσµατος, δυνατότητα καλύτερης διαµέτρησης (calibration) και
δυνατότητα ηλεκτρονικής µετάδοσης των στοιχείων/µηνυµάτων/πληροφοριών µπορεί να
σχηµατίσει µια ψηφιακή απεικόνιση καταγράφοντας τους αντίστοιχους ψηφιακούς αριθµούς
(σύνολα των ακέραιων αριθµών) σε διαστήµατα εύρους:
0~(ν-1) για
ν=2µ και µ=6,7,8,9, ……
για 6bit, 7bit, 8bit, 9bit κλπ. δυαδική κωδική κλίµακα, αντίστοιχα
Οι προοπτικές αύξησης της ευαισθησίας και ταυτόχρονα πιστότερης καταγραφής των
διαφορών / µεταβολών της ανακλώµενης/εκπεµπόµενης ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας στα
ολοκληρωµένα τηλεπισκοπικά συστήµατα πολυφασµατικής σάρωσης και ψηφιακής επεξεργασίας
των απεικονίσεων είναι ανοικτές.
Ένα µερικό και µόνο ενδεικτικό µέτρο εκτίµησης τους που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί
για εποπτικούς και µόνο σκοπούς, θα ήταν ο λόγος 80/10=8 της βελτίωσης της
∆ιακριτικής/∆ιαχωριστικής, Ικανότητας/∆υνατότητας (Resolution) του παγχρωµατικού τύπου (Pan
mode) πολυφασµατικού σαρωτή HRV του SPOT (1986) σε σχέση µε αυτήν του MSS του
LANDSAT (1972) (Ρόκος 1988).
Για να λειτουργήσει ο Άνθρωπος ως ολοκληρωµένο σύστηµα λήψης και επεξεργασίας
τηλεπισκοπικών απεικονίσεων, αλλά και ως φωτοερµηνευτής φωτογραφικών τηλεπισκοπικών
απεικονίσεων που έχουν ληφθεί µε άλλο δέκτη ή σύστηµα, θα πρέπει να υποστεί εκτεταµένη κι
εντατική εκπαίδευση κι εξάσκηση, κι η αποκλειστική εφαρµογή απ' αυτόν της "οπτικής"
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φωτοερµηνευτικής µεθοδολογίας, αποτελεί (µε δεδοµένους τους περιορισµούς που
προαναφέρθηκαν) αντικείµενο "έντασης" εργασίας.
Εν τούτοις, στην µοναδιαία τηλεπισκοπική επεξεργασία/ανάλυση, µ' άλλα λόγια στην
επεξεργασία/ανάλυση µιας σκηνής, ο εκπαιδευόµενος σωστά επιστήµονας/µηχανικός
φωτοερµηνευτής πλεονεκτεί απ' την οποιαδήποτε µηχανή, λόγω της εξαιρετικής ικανότητας του
ανθρώπινου µυαλού, να εκτιµά ολοκληρωµένα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χώρου, όπως αυτά
εκφράζονται πολυδιάστατα κάθε στιγµή, απ' τα συγκεκριµένα µεγέθη και τις σχέσεις,
αλληλεξαρτήσεις κι αλληλεπιδράσεις της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας,
αλλά κι απ' τις τάσεις µεταβολής τους δια µέσου του χρόνου.
Η µηχανή αντίθετα και συγκεκριµένα ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, µπορεί να αποµιµηθεί την
φωτοερµηνευτική µεθοδολογία και να δώσει ικανοποιητικά αποτελέσµατα σε εφαρµογές στις οποίες
τα φασµατικά µεγέθη σε πολλές περιοχές του φάσµατος µπορούν να απαντήσουν σε περισσότερα
ερωτήµατα, σχετικά µε τη "φύση", τη "δοµή" και τη "λειτουργία" του προς διερεύνηση
αντικειµένου, φαινοµένου ή συµβάντος.
Η αποµίµηση αυτή φανερά, θα τείνει να βελτιστοποιείται παράλληλα και σύµφωνα µε τις
εξελίξεις και την ανάπτυξη των "expert system", του λογισµικού µ' άλλα λόγια, που
χρησιµοποιώντας την γνώση των ειδικών στα αντίστοιχα πεδία και την διαλεχτική νοητική
διαδικασία εξαγωγής συµπερασµάτων, επιδιώκει ν' απαντήσει σε ερωτήµατα, τα οποία µόνο ο
Άνθρωπος µε την ανάλογη γνώση κι εµπειρία θα µπορούσε να χειρισθεί.
Έστω ότι έχουµε το πρόβληµα αναγνώρισης ενός αντικειµένου, φαινοµένου ή συµβάντος στο
φυσικό ή το δοµηµένο περιβάλλον, απ' την, ή τις αναλογικές ή/και ψηφιακές τηλεπισκοπικές του
απεικονίσεις που πάρθηκαν κάτω από συγκεκριµένες και γνωστές, ή και άγνωστες συνθήκες, από
ένα, ή περισσότερα τηλεπισκοπικά συστήµατα, ή συνδυασµούς τηλεπισκοπικών συστηµάτων.
Το πρόβληµα αυτό, όταν δεν έχουµε ιδιαίτερες πληροφορίες, είναι φανερό ότι επιδέχεται
αντικειµενικά ένα ορισµένο αριθµό απαντήσεων, µε βάση είτε:
(1) τις επιµέρους οπτικές των ειδικών επιστηµονικών πεδίων, κάτω απ' τις οποίες εξετάζεται,
(2) τις ειδικές δυνατότητες του κάθε τηλεπισκοπικού συστήµατος να "αντιλαµβάνεται" αυτές ή
τις άλλες µεταβολές/διαφορές κάποιων φυσικών, χηµικών ή βιολογικών ιδιοτήτων των
"µερών" που το συγκροτούν, ή, τέλος
(3) τις θεµελιώδεις λογικές/νοητικές διαδικασίες, επαγωγικές κι απαγωγικές, που λαβαίνουν υπ'
όψη τους, τόσο τα κύρια αναγνωριστικά στοιχεία, διδιάστατα ή τρισδιάστατα, (τόνος/χρώµα,
σχήµα, µέγεθος, σκιά, υφή, πρότυπα, θέση και σχέση µε το περιβάλλον), όσο και την
σύγκριση/παραβολή µε τα παραδοσιακά φωτοερµηνευτικά κλειδιά (photointerpretation keys),
ή µια σειρά κανόνες (rules), µε βάση τα (1) και (2).
Αν µπορέσουµε µε κάποια µέθοδο ή διαδικασία, ν' αποκτήσουµε µια αξιόπιστη πληροφορία
πάνω στο πρόβληµα, τότε ο αριθµός των δυνατών/πιθανών εναλλακτικών απαντήσεων, είναι
δυνατόν να µειωθεί (Brillouin 1955).
Κι αν θα µπορούσαµε, προοπτικά, ή θεωρητικά, να είχαµε µια ολοκληρωµένη πληροφορία
(Integrated Information) για το πρόβληµα, τότε θα µπορούσαµε να φθάσουµε ακόµα και στην
ενδεχόµενα µια και µοναδική δυνατή απάντησή του, ή στην βαθύτερη ουσία των νόµων που το
διέπουν, στον συγκεκριµένο χώρο και χρόνο.
Γιατί η πληροφορία κατά τον Brillouin είναι µια συνάρτηση της σχέσης των δυνατών
απαντήσεων, µετά και πριν την απόκτησή της, ενώ η ολοκληρωµένη πληροφορία (Ρόκος 1988), για
ένα πρόβληµα, στοιχείο, ή σύστηµα της συγκεκριµένης αντικειµενικής πραγµατικότητας, το
προσεγγίζει µε τη µεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία, ακρίβεια και πληρότητα, µια που αντιλαµβάνεται
ταυτόχρονα και τις διαλεκτικές σχέσεις κι αλληλεπιδράσεις του µε το φυσικό και
κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον µέσα στο οποίο τίθεται, βρίσκεται, "τελείται", ή εξελίσσεται
δυναµικά.

5.

∆οµικά στοιχεία
µεθοδολογίας

βελτιστοποίησης

της

φωτοερµηνευτικής/τηλεπισκοπικής

«Με βάση τα παραπάνω θα µπορούσαµε να επιχειρήσουµε µια ιδιαίτερη θεώρηση των
διαλεκτικών σχέσεων "οργανικών" και µη συστηµάτων τηλεπισκόπησης και της φυσικής και της
κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας µέσα απ' την αναλυτική προσέγγιση κι αναδιατύπωση
κάποιων γνωστών µας και θεµελιακής φύσης παραµέτρων, που επηρεάζουν αντικειµενικά σήµερα
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και θα επηρεάζουν όλο και περισσότερο στο µέλλον τις δυνατότητες βελτιστοποίησης της
τηλεπισκοπικής µεθοδολογίας.
Οι παράµετροι αυτοί είναι:
(α) Η Ικανότητα Ανίχνευσης, (Detection Ability). Η ικανότητα δηλ. ενός τηλεπισκοπικού
δέκτη/συστήµατος οργανικού και µη, να µπορεί να ευαισθητοποιείται κατάλληλα, να
"αντιληφθεί"
και
να
καταγράψει
την
παρουσία
ή
απουσία
ενός
στοιχείου/αντικειµένου/χαρακτηριστικού του φυσικού ή του δοµηµένου περιβάλλοντος,
ακόµα κι όταν η ταυτότητά του δεν µπορεί να διακριβωθεί αµέσως.
Ένα αντικείµενο µπορεί να ανιχνευθεί σε µια τηλεπισκοπική απεικόνιση ακόµα κι αν είναι
µικρότερο απ' την ∆ιαχωριστική/∆ιακριτική ∆υνατότητα/Ικανότητα του δέκτη/συστήµατος.
(β) Η ∆ιαχωριστική/∆ιακριτική ∆υνατότητα/Ικανότητα, (Resolution). Η ικανότητα δηλαδή ενός
οργανικού ή µη τηλεπισκοπικού δέκτη/συστήµατος, να µπορεί να αντιληφθεί δύο ελάχιστα
απέχοντα µεταξύ τους αντικείµενα, ως διαχωρισµένα και διακριτά στην συγκεκριµένη
αντίστοιχη τηλεπισκοπική τους απεικόνιση.
Η Resolution αποτελεί µέγεθος υποκειµενικό, εξαρτώµενο από τα χαρακτηριστικά όρασης,
κριτικής ανάλυσης, κι αντίληψης του φωτοερµηνευτή, ή του συστήµατος αυτόµατης
επεξεργασίας της εικόνας, σε σχέση µε τα µεγέθη, τα σχήµατα, τη διάταξη, και τη σχέση µε
το περιβάλλον των συγκεκριµένων γειτονικών αντικειµένων, αλλά και µε την
ανακλαστικότητά τους, που διαµορφώνει τη διαβάθµιση τόνων, (contrast) και της
συγκεκριµένης τηλεπισκοπικής απεικόνισης.
(γ) Η Ικανότητα Aναγνώρισης, (Image Recognition Ability). Η ικανότητα δηλ. εξακρίβωσης της
ταυτότητας ενός στοιχείου/αντικειµένου/χαρακτηριστικού, απ' την καταγραφή του σε µια
τηλεπισκοπική απεικόνιση.
Θα πρέπει να τονισθεί, ότι είναι δυνατό, ένα στοιχείο/αντικείµενο/χαρακτηριστικό, του
φυσικού ή του δοµηµένου περιβάλλοντος, παρ' όλο που µπορεί ν' ανιχνευθεί και να
διαχωρισθεί απ' τα γειτονικά του σε µια τηλεπισκοπική απεικόνιση, εν τούτοις, να µη µπορεί
ν' αναγνωρισθεί.
Έτσι ένα ορθογώνιο σε µια τηλεπισκοπική απεικόνιση, µπορεί να είναι ένα σπίτι, ένα
αγροτεµάχιο, ή ένα γήπεδο, κι είναι η φασµατική υπογραφή του κυρίως, (µαζί βέβαια µε την
κλίµακα, τον τόνο/χρώµα, το µέγεθος, τη σκιά, την υφή και τη σχέση του µε το περιβάλλον
κλπ.) η έκφραση της ταυτότητάς του, που βοηθάει στην αναγνώρισή του.
(δ) Η Ικανότητα Συσχέτισης. Η ικανότητα δηλ. ενός τηλεπισκοπικού δέκτη/συστήµατος,
οργανικού ή µη, ή ενός συνδυασµού τους:
(1) να αντιλαµβάνεται και να "αποµνηµονεύει" κατάλληλα, σηµειακά, γραµµικά,
επιφανειακά και χωρικά, στοιχεία, εµφανίσεις, διατάξεις, πρότυπα, ιδιότητες και
χαρακτηριστικά, (µε τη γεωµετρική µόνο, ή/και τη φασµατική και την χωροχρονική τους
διάσταση) και
(2) να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις δυνατότητας συστηµατικής παραβολής και συσχέτισης
τους µε τα στοιχεία µιας ή περισσοτέρων, (ενός ή περισσοτέρων τύπων, µιας ή
περισσοτέρων χρονολογιών, της ίδιας ή διαφορετικών κλιµάκων κλπ.), τηλεπισκοπικών
απεικονίσεων, µε οργανικό ή αυτόµατο τρόπο, κι εσωτερικές ή παρεπόµενες διαδικασίες,
(ε) Η Ικανότητα Κατανόησης, (Image Understanding Ability). Η ικανότητα δηλ. ενός
τηλεπισκοπικού δέκτη/συστήµατος, οργανικού ή µη, ή συνδυασµού τους, αξιοποιώντας όλα
τα απαραίτητα εργαλεία, να κατανοεί, να εκτιµά, να αξιολογεί και να σταθµίζει τη σηµασία
πληροφοριών σχετικών µε τη φυσική και την κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα µιας
περιοχής την οποία απεικονίζει.
Στην κατεύθυνση βελτιστοποίησης της φωτοερµηνευτικής/τηλεπισκοπικής µεθοδολογίας,
είναι αυτονόητο ότι πρέπει να επιδιώκεται η βελτιστοποίηση των επιµέρους παραπάνω
παραµέτρων (κι όχι µόνο αυτών) και µάλιστα, τόσο σε µετρητικό/ποσοτικό και ποιοτικό
επίπεδο, όσο και στο επίπεδο των συγκεκριµένων βηµάτων της τεχνικής της προσέγγισης»
(Ρόκος 1988).
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6.

Βήµατα της τεχνικής προσέγγισης της φωτοερµηνευτικής/τηλεπισκοπικής
µεθοδολογίας

Τα βήµατα της τεχνικής προσέγγισης της φωτοερµηνευτικής/τηλεπισκοπικής µεθοδολογίας,
ανεξάρτητα απ' την ειδική οπτική κάτω απ' την οποία γίνεται η σχετική διερεύνηση θα µπορούσαν
να συνοψισθούν στην παρακάτω σειρά:
(α) Αναγνώριση στοιχείων, ενοτήτων στοιχείων, οµοιοτήτων και διαφορών/µεταβολών, κι
ενοτήτων/οµοιοτήτων και διαφορών/µεταβολών στον υπό διερεύνηση χώρο.
(β) Ανάλυση των οµοιοτήτων και των διαφορών/µεταβολών, αναζήτηση των σχέσεων,
αλληλεπιδράσεων κι αλληλεξαρτήσεων τους κι εκτίµηση της σηµασίας τους.
(γ) Κατάλληλοι συσχετισµοί µε το περιβάλλον.
Παραβολές µε φωτοερµηνευτικές κλείδες, µε τα πορίσµατα επιγείων ελέγχων / τεχνικών
δειγµατοληψιών και µε επιµέρους κατάλληλα "αποµνηµονευµένους" µετρητικά και ποιοτικά,
κανόνες και στοιχεία, τόσο µε νοητική/λογική, όσο και µε αυτόµατη διαδικασία.
(δ) Σύµφωνη µε τις κατάλληλες κι ειδικές κάθε φορά προδιαγραφές ταξινόµηση των οµοιοτήτων
και των διαφορών, µε οπτική, ή αυτόµατη διαδικασία, ή και µε διάφορους ειδικότερους
συνδυασµούς τους και µε προσπάθεια ολοκληρωµένης θεώρησης και σύνθεσης των
επιµέρους ειδικών προσεγγίσεων.
(ε) Αξιολόγηση και χαρακτηρισµοί των πορισµάτων, σχετικά µε τις ενότητες στοιχείων που
διακρίθηκαν αµέσως, ή αποτελούν λογικές εναλλακτικές πιθανότητες, µε στόχο την
προετοιµασία ενός νέου κύκλου λεπτοµερέστερων και διεξοδικότερων αναλύσεων και
προσεγγίσεων.
(στ) Ανάδραση (Feedback) µε τα πορίσµατα αυτά της αρχικής φάσης κι επανάληψη της όλης
διαδικασίας της τεχνικής προσέγγισης για ακριβέστερες, περισσότερο αξιόπιστες κι
ολοκληρωµένες εξακριβώσεις (Ρόκος 1988).

7.

Μια ειδικότερη δυνατότητα. Η µεθοδολογία φωτοερµηνείας τοπίου (Komarov)

Για συγκεκριµένες εφαρµογές της φωτοερµηνείας/τηλεπισκόπησης, στην γεωµορφολογία,
γεωλογία, εδαφολογία, διερεύνηση φυσικών διαθεσίµων, σε πεδία µ' άλλα λόγια στα οποία, τα προς
αναγνώριση στοιχεία / αντικείµενα / πρότυπα / χαρακτηριστικά / εµφανίσεις, συναρτώνται µε τη
διαδικασία γένεσης ή την ίδια τη δοµή ενός τοπίου, αναπτύχθηκε η µέθοδος της φωτοερµηνείας
τοπίου.
Σύµφωνα µ' αυτή, και µε βάση την γενική υποδοµή της τηλεπισκοπικής µεθοδολογίας
προβαίνουµε κατά σειρά:
(α) στην διάκριση
πάνω στις προς ανάλυση τηλεπισκοπικές απεικονίσεις δηλ. σε υπάρχουσες
αεροφωτογραφίες της µικρότερης δυνατής κλίµακας, σε κατάλληλα
φωτοµωσαϊκά, σε ορθοφωτογραφίες, σε φωτογραφίες από διαστηµικές
πλατφόρµες SPACE SHUTTLE, MERCURY, SKYLAB, ή σε δορυφορικές
τηλεπισκοπικές απεικονίσεις των προγραµµάτων LANDSAT, SPOT, MOS,
SOYUZ κλπ., των περιφερειών / ζωνών / εµφανίσεων, που φαίνονται
"φωτογραφικά" οµοιογενείς, σε σχέση µε την οµοιογένεια της δοµής τοπίων,
(β) στην διάκριση
τοποθεσιών και µονάδων, ή ενοτήτων/συστηµάτων µονάδων γης και τον
προσδιορισµό του τύπου τους, ή του τύπου σχέσης τους, µέσα στα
συγκεκριµένα όρια ενός τοπίου, (το οποίο και µπορεί αντίστροφα να
συναχθεί, ή να επιβεβαιωθεί απ' αυτά).
(γ) στην ανάλυση και περιγραφή, των χαρακτηριστικών τηλεπισκοπικών στοιχείων του τοπίου, για
κάθε τοποθεσία, µονάδα, ή ενότητα/σύστηµα µονάδων γης που διακρίναµε
στη δεύτερη φάση και στην διαπίστωση και καταγραφή των
αλληλεξαρτήσεών τους.
(δ)στην αποκάλυψη των "δεικτών" των υπό διερεύνηση στοιχείων / αντικειµένων /
χαρακτηριστικών / εµφανίσεων (θεωρουµένων ως συστατικών του τοπίου)
και την επεξεργασία κριτηρίων για την ερµηνεία αυτών των "δεικτών".
των παραπάνω στοιχείων/αντικειµένων/χαρακτηριστικών/εµφανίσεων στη
(ε) στην ερµηνεία
βάση των κριτηρίων που επελέγησαν για το σύνολο του τοπίου, µε
παράλληλη πραγµατοποίηση των άκρως απαραίτητων ελάχιστων επιγείων
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ελέγχων και αξιοποίηση των κατάλληλων φωτοερµηνευτικών κλειδιών και
κανόνων.
Μπορούµε να κατανοήσουµε εύκολα, ότι όσο η ειδικότερη δυνατότητα της µεθοδολογίας
φωτοερµηνείας του τοπίου, (στο βαθµό που αντιλαµβάνεται και παρακολουθεί την διαλεκτική φύση
γένεσης της αντικειµενικής πραγµατικότητας), πλουτίζει την διαδικασία τεχνικής προσέγγισης της
φωτοερµηνευτικής/τηλεπισκοπικής µεθοδολογίας, άλλο τόσο κι η συστηµατικότητα της τεχνικής
προσέγγισής της, εµβαθύνει την µεθοδολογία φωτοερµηνείας τοπίου.
Και στις δύο περιπτώσεις όµως θα πρέπει να θυµόµαστε τους αντικειµενικούς περιορισµούς,
τόσο της επαγωγικής (inductive) και της απαγωγικής (deductive) λογικής ανάλυσης, όσο και της
(οπωσδήποτε καλύτερης κι αποδοτικότερης από την κάθε µια απ' αυτές µόνο), αλληλοσυµπλήρωσής
τους, στην προσπάθεια µας να αντιληφθούµε και να ερµηνεύσουµε τη φυσική και την
κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα, είτε σε κανονικές συνθήκες ισορροπίας των σχετικών
συστηµάτων τους, ή σε συνθήκες έντασης και διατάραξής τους.
Είναι αλήθεια ότι η επαγωγή, (η απόπειρα δηλαδή συναγωγής καθολικών συµπερασµάτων
από µερικά δεδοµένα, ή κατά τον Αριστοτέλη, ο συλλογισµός µε τον οποίο ανυψωνόµαστε από τα
είδη στα γένη), περιορίζεται απ' το γεγονός ότι η παρατήρηση ενός φαινοµένου µε στόχο την
ανακάλυψη του νόµου που το διέπει, δεν µπορεί αντικειµενικά, παρά να εξετάσει ορισµένο µόνο
αριθµό δεδοµένων ή επιµέρους στοιχείων ή περιπτώσεων.
Οι σηµερινές τεράστιες δυνατότητες της τηλεπισκοπικής παρατήρησης, (από διαφορετικά
ύψη, κατακόρυφα ή κεκλιµένα, µε διαφορετικές εστιακές αποστάσεις φωτοµηχανών, µε διαφόρων
τύπων δέκτες σε διαφορετικές χρονολογίες, εποχές και ώρες λήψης, µε δέκτες διαφορετικών
∆ιαχωριστικών ∆ιακριτικών / Ικανοτήτων ∆υνατοτήτων κλπ.) δυναµικοποιούν βέβαια την
επαγωγική διαδικασία, αλλά µε αλµατώδη αύξηση του κόστους των σχετικών νοητικών ή και
αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών.
Απ' την άλλη µεριά, ούτε η απαγωγή, (ως συλλογισµός µε τον οποίο, είτε αποδεικνύουµε την
αλήθεια µιας πρότασης µε την απόδειξη του ατόπου της αντίθετης µ' αυτήν, ή θεωρώντας µια
µείζονα πρόταση ως βέβαιη, φθάνουµε σε µια ελάσσονα, που είναι απλά πιθανή και συνεπάγεται
την πιθανότητα του συµπεράσµατος), ως στοιχείο του "ορθού λόγου" µπορεί, έστω και µαζί µε την
επαγωγή να αιτιολογήσει ένα φαινόµενο.
Η αιτιολόγηση ενός φαινοµένου της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας
δεν µπορεί να θεµελιωθεί χωρίς την αξιοποίηση της διαλεκτικής, κι αντικειµενικά διεπιστηµονικού
χαρακτήρα ολοκληρωµένης θεώρησής του, µε βάση τόσο την επιστηµονική µεθοδολογία όσο και
την ειδικότερη ερευνητική του προσέγγιση απ' την επιστηµονοτεχνική οπτική που θεωρείται ως πιο
αποτελεσµατική κατά περίπτωση (Ρόκος 1981 και 1985, 1988).

8.

Συµπεράσµατα

Η ανάγκη διεπιστηµονικής προσέγγισης των προβληµάτων ανάπτυξης και θεµελίωσης της
αναπτυξιακής διαδικασίας στην ολοκληρωµένη γνώση κι απόδοση των στοιχείων της φυσικής και
της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας µε εργαλείο την τηλεπισκοπική µεθοδολογία,
προϋποθέτει κι απαιτεί κατάλληλες πρωτοβουλίες και δραστηριότητες σ' εκπαιδευτικό, ερευνητικό
κι οργανωτικοδιοικητικό επίπεδο.
Μετά το Συνέδριο της Θεσσαλονίκης "Ολοκληρωµένες Πληροφορίες Γης. Θεµέλιο για
Ανάπτυξη" που οργάνωσε ο Τοµέας Κτηµατολογίου, Φωτογραµµετρίας και Χαρτογραφίας του
Α.Π.Θ. το 1984, το πρώτο ∆ιαπανεπιστηµιακό ∆ιεπιστηµονικό Συνέδριο για την διεπιστηµονική
προσέγγιση της ανάπτυξης, ανοίγει αντικειµενικά το δρόµο, τόσο για ουσιαστικότερη
αλληλοενηµέρωση, αλληλεπίδραση κι εξοικείωση των επιστηµόνων και τεχνικών που
συνεισφέρουν την επιµέρους οπτική τους, "ολιστικά" ή "ειδικά" στην διαδικασία των
ολοκληρωµένων αποδόσεων, µε όλα τα σχετικά µεθοδολογικά εργαλεία και τις προοπτικές τους,
όσο και για µια συστηµατικότερη επιστηµονική συζήτηση και συλλογική διεπιστηµονική
ερευνητική δουλειά που ίσως αποτελέσει και τον αποχρώντα λόγο για το δεύτερο Συνέδριο.
Στο µεταξύ κοινά διεπιστηµονικά, διαπανεπιστηµιακά, εκπαιδευτικά κι ερευνητικά
προγράµµατα, "ιδρυµατικού" ή µη χαρακτήρα, αλλά και αντίστοιχες θεσµικές πρωτοβουλίες,
µπορούν να συµβάλουν αποφασιστικά στην καλλιέργεια των προϋποθέσεων για ολοκλήρωση αλλά
και δοκιµασία της αξιοπιστίας της αντίστοιχης θεωρίας στην συγκεκριµένη πράξη.
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