ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ∆ευτέρα 20 ∆εκεµβρίου 1977

Οι ελλείψεις της Ελλάδος σε βασικές
µελέτες υποδοµής ανάπτυξης και η
Κοινή Αγορά
∆ρ. µηχ. ∆ηµητρίου Κλ. Ρόκου γενικού, γραµµατέα του Τ.Ε.Ε.
∆' ΜΕΡΟΣ
β) ότι - εντελώς λαθεµένα - η απογραφή χρήσης Γης δε θεµελιώθηκε σε αξιόπιστο και κατάλληλης κλίµακας
τοπογραφικό υπόβαθρο. γ) ότι αποτέλεσε µια διαδικασία ενταγµένη στην τρέχουσα δουλειά της Εθνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας Ελλάδος σε εθνικό επίπεδο κι απ' τη φύση της, έτσι που έγινε δεν µπορεί να έχει συνέχεια παρά µόνο µε µια
παρόµοια µεθοδολογία και τεχνική.
δ) Ότι παρ' όλο που χρησιµοποιήθηκε κεντρικός δηµόσιος φορέας µε δυνατότητα αρχειοθέτησης τήρησης,
ενηµέρωσης κι αναθεώρησης των στοιχείων της απογραφής χρήσης γης το τελικό «προϊόν» της προσπάθειας δηλ. το
τεύχος της Ε.Σ.Υ.Ε. «Κατανοµή της εκτάσεως της Χώρας κατά βασικάς κατηγορίας χρήσεως αυτής», Αύγουστος 1975
είναι αµφισβητήσιµης άξιας στο βαθµό που ο φορέας ήταν αναρµόδιος, κι όχι κατάλληλα επανδρωµένος, κι ακόµα γιατί η
µεθοδολογία που ακολουθήθηκε σ' όλα τα σηµεία της, απ' τον τρόπο συγκρότησης των οµάδων εργασίας ως τα στοιχεία
υποδοµής κλπ., εντελώς τυχαία, ετεροβαρή κι απροσδιόριστης αξιοπιστίας.
ε) Παρ' όλο που η φωτογραµµετρική και φωτοερµηνευτική µεθοδολογία και τεχνική έχουν αποδειχθεί και
χρησιµοποιούνται σαν πολυτιµότατα εργαλεία απογραφής της Χρήσης Γης αλλά και συνεχούς παρακολούθησης της
µεταβολής της, σ' όλο τον κόσµο, καµιά απόλυτα χρησιµοποίηση τους δεν γίνεται στην Ελλάδα, στη συγκεκριµένη
προσπάθεια Απογραφής των Χρήσεων Γης. Αντίθετα όλες οι χώρες της Ε.Ο.Κ., έχουν αξιόπιστες και τακτικά
αναθεωρούµενες απογραφές Χρήσης Γης σε εθνικό, περιφερειακό και δηµοτικό επίπεδο κι οργανωµένες σχετικές
υπηρεσίες που αξιοποιούν τις φωτογραµµετρικές και φωτοερµηνευτικές δυνατότητες για τη λήψη όλων των απαραίτητων
στοιχείων και πληροφοριών για το Χωροταξικό τους Σχεδιασµό.
Κι εδώ συνεπώς το επίπεδο προετοιµασίας της χώρας µας είναι αποκαρδιωτικό, και καµιά απολύτως προοπτική δε
χαράσσεται από την ανύπαρκτη άλλωστε σχετική κυβερνητική πολιτική,.
4.

∆ιερευνήσεις φυσικών διαθεσίµων στην Ελλάδα και στις χώρες της ΕΟΚ

Ενώ όλες οι χώρες της Ε.Ο.Κ. µε αυτοδύναµη τεχνολογία ή µε πλήρη εθνικό έλεγχο (για την περίπτωση στρατηγικής
σηµασίας πλουτοπαραγωγικών πηγών), έχουν προχωρήσει από καιρό στην αξιόπιστη διερεύνηση κι απογραφή και στην
ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών τους διαθεσίµων έτσι ώστε ή ένταξη τους στην Ε.Ο.Κ. να µη θίξει ή να µη µπορεί
να θίξει το οποιοδήποτε κυριαρχικά τους δικαίωµα, η Ελλάδα δέσµια µιας πάγιας πολιτικής εξάρτησης που
αποκορυφώθηκε από τον καιρό της δικτατορίας, ουδέποτε προσπάθησε, αξιοποιώντας τα επιστηµονικό-τεχνικό
δυναµικό της και τους επιστήµονες και τεχνικούς της διασποράς, να ερευνήσει να χαρτογραφήσει και ν' αξιοποιήσει για
λογαριασµό της τις παραγωγικές δυνατότητες του τόπου µας.
Έτσι, είναι αποκαλυπτικός ο πίνακας που ακολουθεί για τις συµβάσεις που υπέγραψε το Ελληνικό ∆ηµόσιο µε
εταιρείες των Η.Π.Α. για έρευνες πετρελαίων στην Ελλάδα κι ο καθένας µπορεί να πληροφορηθεί απ' τα αντίστοιχα
φύλλα της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, τους απαράδεκτους όρους τους πού στην πράξη εκχωρούν την Εθνική µας
Κυριαρχία στις µονοπωλιακές πολυεθνικές της ∆ύσης:
Αλλά το κακό δεν σταµατά µόνο στις έρευνες για Πετρέλαιο.
Ακόµα και για το υδατικό δυναµικό µας, µε συµβάσεις του 1973, ή 5ΙΤΙ 5Α. της Ελβετίας για λογαριασµό Ελλήνων
Μελετητών παίρνει κι επεξεργάζεται Αεροφωτογραφίες ασπρόµαυρες, υπέρυθρες, έγχρωµες και ψευδοχρωµατικές και
ραδιοµετρικές αποτυπώσεις για την πεδιάδα Κωπαϊδας και Θηβών, ενώ για την Έκθεση «επί των υδρογεωλογικών
εργασιών πεδιάδος Κορίνθου», το Εθνικό Γαλλικό Γεωγραφικά Ινστιτούτο, αποτυπώνει τριακόσιες χιλιάδες στρέµµατα µε
υπέρυθρες έγχρωµες, ψευδοχρωµατικές αεροφωτογραφήσεις, θερµογραφήµατα και ραδιοµετρήσεις για λογαριασµό της
ΑQUITAΙN και των Ελλήνων αντιπροσώπων της.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΗΣ ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ
Εις τον παρακάτω πίνακα αναγράφονται: η Σύµβαση, η Ανάδοχος Εταιρεία (έδρα εταιρείας) και η Περιοχή
Σύµβασης:
•
ΦΕΚ 227)28.9.68 TEXACO ΟOVERSEAS PETROLEUM (DELAWARE των USA. Στην περιοχή Θερµαϊκού κόλπου
(θαλάσσια περιοχή).
•
ΦΕΚ 63)17.3.70: ADA OIL EXPLORATION CORPORATION (HOUSTON TEXAS, USA). Θαλάσσια περιοχή
Λήµνου.
•
ΦΕΚ 67)21.3.70: OOCEANIC EXPLORATION CO (CΟLΟRΑDΟ USA). Περιοχή Θρακικού πελάγους.
•
ΦΕΚ 202)30.9.70: CAND Κ. PETROLEUM, INC (HOUSTON TEXAS USΑ). Θαλάσσια περιοχή Ιονικού πελάγους.
•
ΦΕΚ 203)30.9.70: ΑDΑ OIL EXPLORATION CO (HOUSTON TEXAS USA). Θαλάσσια και χερσαία Ιονίου πελάγους
περιοχή.
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ΦΕΚ 224)20.10.70: AN-CAR OIL C (Βοστώνη Μασσαχουσέττης USA). Θαλάσσια και χερσ. περιοχή Ζακύνθου Κυλλήνης - Κεφαλλονιάς.
•
ΦΕΚ 592)3.12.70: TEXACO GREECE INC DENVER DELAWARE USA), Θαλάσσια περιοχή, κεντρικού Αιγαίου
πελάγους.
•
ΦΕΚ 261)4.12.70:TEXACO GREECE INC (DENVER DELAWARE USA). Θαλάσσια περιοχή Βορείου Αιγαίου
πελάγους.
•
ΦΕΚ 244)30.11.71: CHEVRON OIL EXPLORATION COMPANY OF GREECE (Άγιος Φραγκίσκος Καλλιφόρνιας
USA). Θαλάσσια περιοχή Νοτιοδυτικού Αιγαίου πελάγους.
•
ΦΕΚ 217)26.10.71: ANSHUTZ OVERSEAS CORPORATION (DENVER COLORADO USA). Στην περιοχή ∆υτικής
Χαλκιδικής.
•
ΦΕΚ 252)7.12.71: CHEVRON OIL EXPLORATION COMPANY OF GREECE (Άγιος Φραγκίσκος - CALIFORNIA
USA). Θαλάσσια περιοχή Νοτιανατολικού Αιγαίου πελάγους.
•
ΦΕΚ 260)14.12.71: CHEVRON OIL EXPLORATION COMPANY OF GREECE (Άγιος Φραγκίσκος - CCALIFORNIA
USA). Θαλάσσια περιοχή Νοτιοκεντρ. Αιγαίου πελάγους.
•
ΦΕΚ 98)8.5.73: ΑΝ-CAR OIL CO INC. (Βοστώνη Μασσαχουσέττης USA). Θαλάσσια περιοχή επί του Βορειοανατ.,
Βορειοδυτ. Τµήµατος Πελοποννήσου.
•
ΦΕΚ 161)27.7.73: IERES SHIPPING ING (Νέα Υόρκη USA). Χερσαία και θαλάσσια περιοχή Κυπαρισσίας.
•
ΦΕΚ 162)27.7.73: ANSHUTZ OVERSEAS CORPORATION (DENVER COLORADO USA). Συνεχόµενη µικρή
λωρίδα χερσαίας έκτασης 140 τετρ. χλµ. περιοχής Θερµαϊκού κόλπου εκτεινόµενη σε βάθος
•
ΦΕΚ 247)28.9.73: L.V.O. CORPORATION (TULSA OKLAHOMA USA). Θαλάσσια περιοχή Κεντρικού Αιγαίου.
Τον ίδιο χρόνο η δικτατορία εκπονεί την Α' φάση των εργασιών του «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ της ΕΛΛΑ∆ΟΣ» µε
αεροφωτογραφίες απόρρητες ηλικίας 12 χρόνων και η Ελληνική Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού που - για λόγους...
«ασφαλείας» µονοπωλεί και δεσµεύει τον τοµέα των αεροφωτογραφήσεων, «παράγει» µε ρυθµό (σύµφωνα µε τα
στοιχεία της):
4.935 µόνο ασπρόµαυρες αεροφωτογραφίες το 2ο εξάµηνο του '70.
7.924 µόνο ασπρόµαυρες αεροφωτογραφίες το 2ο εξάµηνο του '71.
10.269 µόνο ασπρόµαυρες αεροφωτογραφίες το 1972 (δυνατότητες λήψης ΑΦ στις συνθήκες ηλιοφάνειας της
Ελλάδος στις κλίµακες πού χρησιµοποιεί η Γ.Υ.Σ. περίπου 100.000 µε ένα αεροσκάφος το χρόνο).
Για όσους γνωρίζουν την πολύπλευρη χρησιµότητα των αεροφωτογραφιών και των Remote Sensing
Συστηµάτων, για τη λήψη κι αξιοποίηση απειρίας µετρητικών και ποιοτικών πληροφοριών για το φυσικό κι
ανθρώπινο περιβάλλον, για τις µελέτες και κατασκευές τεχνικών έργων και για τον Εθνικό και Περιφερειακό
Αναπτυξιακό Προγραµµατισµό, τόσο ή ποσότητα, όσο κι η ποιότητα (και µάλιστα σε σχέση µε τα
διατιθέµενα µέσα) αυτής της παραγωγής, είναι αποκαρδιωτικές ιδιαίτερα στο βαθµό που οι
αεροφωτογραφίες µένουν σαν «απόρρητες» εντελώς αναξιοποίητες για οποιοδήποτε έργο, κι εντελώς
απροσπέλαστες για κάθε Έλληνα Μηχανικό. Αντίθετα, σε κάθε χώρα της Ε.Ο.Κ. υπάρχει πλήρες αρχείο Αεροφωτογραφιών και Remote Sensing απεικονίσεων πού αναθεωρείται σε διαστήµατα µικρότερα από πέντε
χρόνια, ενώ ο υπεύθυνος κρατικός φορέας εφοδιάζει µε τις απαραίτητες λήψεις τόσο τις οργανωµένες
πολιτικές υπηρεσίες διερεύνησης απογραφής και παρακολούθησης (monitoring) των φυσικών διαθεσίµων, όσο
και τις υπόλοιπες τεχνικές υπηρεσίες µελετών και Προγραµµατισµού. Και στον τοµέα συνεπώς της
∆ιερεύνησης των Φυσικών ∆ιαθεσίµων, η Ελλάδα παρουσιάζει µια τέτοια υστέρηση, τόσο σε τεχνολογία, όσο
και σε θεσµικά πλαίσια και πείρα διοίκησης, οργάνωσης, παιδείας, επίβλεψης κι ελέγχου, πού αντικειµενικά θα
διευκολύνουν την ασύδοτη κι ανεξέλεγκτη δραστηριότητα των πολυεθνικών εταιριών της Ε.Ο.Κ. σε τοµείς
ζωτικότατους και κρίσιµους για την Εθνική µας Ανεξαρτησία, όπως είναι η έρευνα κι ή αξιοποίηση του
φυσικού µας πλούτου.
•

5.

Μερικά συµπεράσµατα

Νοµίζουµε, ότι µε τα παραπάνω έγινε φανερό, σε κάθε αντικειµενικό αναγνώστη, ότι στους στρατηγικής
σηµασίας τοµείς Χαρτογραφήσεων, Κτηµατολογίου, Απογραφής Χρήσεως Γης, ∆ιερεύνησης της Πατρίδας µας,
τοµείς άµεσα συνδεδεµένους µε την Εθνική Ανεξαρτησία και την Εθνική µας Κυριαρχία, κι ακόµα, τοµείς
θεµελιακής σηµασίας υποδοχής για µια αυτοδύναµη οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου µας, η
Ελλάδα βρίσκεται σε απολύτως µειονεκτική θέση σε σχέση µε τις χώρες της Ε.Ο.Κ Κι ή µειονεκτική αυτή
θέση, δεν µπορεί παρά να έχει σηµαντικές και πολυδιάστατες πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις
για τις οποίες ο Ελληνικός Λαός, πού συνταγµατικά είναι κυρίαρχος, και θα έπρεπε να είναι υπεύθυνα κι
αξιόπιστα πληροφορηµένος απ' την κυβέρνηση (µια που η ένταξη στην Ε.Ο.Κ. παγιώνει µε, εµπορικές ασφυκτικά δεσµευτικές, συµβάσεις την πολιτική της «ανήκοµεν εις την ∆ύσιν») αλλά και θα πρέπει ν" αποφασίσει
κυριαρχικά για ένα θέµα τόσο σοβαρό και τέτοιας διαρθρωτικής και στρατητικής σηµασίας για το µέλλον του
τόπου µας.
Ο καθένας από µας σαν πολίτης µπορεί να έχει, πολιτική τεκµηριωµένη ή όχι, επιστηµονικά θεµελιωµένη ή
ακόµη και συναισθηµατικά, την οποιαδήποτε θέση για την ένταξη της χώρας µας στην Ε.Ο.Κ. Το χρέος όµως
των κοινωνικών φορέων και συνεπώς και του Τ.Ε.Ε., είναι να ζητήσουν και να συµβάλουν στην ολόπλευρη,
αντικειµενική και πλήρη πληροφόρηση του λαού, και των συναδέλφων για το τι είναι η Ε.Ο.Κ., τι σηµαίνει
«ένταξη» της Πατρίδας σ αυτή και ποιες θάναι οι επιπτώσεις της στις απασχολήσεις, στην παραγωγή, στο
περιβάλλον, στην κοινωνική µας οργάνωση, στην ίδια µας τη ζωή και την εθνική και πολιτιστική µας
υπόσταση. Το κύριο βάρος γι' αυτή την πληροφόρηση κι ή κύρια ευθύνη πέφτει στην κυβέρνηση πού τρία
χρόνια σήµερα µετά την κατάρρευση της δικτατορίας δεν έχει να παρουσιάσει καµιά απολύτως εκλαϊκευµένη
έρευνα για την ένταξη και τις επιπτώσεις της.
Πιστεύουµε ότι είναι ακόµα καιρός, µε ευθύνη του Κ.Ε.Π.Ε. και του Ε.Κ.Κ.Ε. και µε συµµετοχή εκπροσώπων
όλων των κοινωνικών φορέων, να µελετηθούν, µέσα στα δύο επόµενα χρόνια µε ειδικές οµάδες δουλειάς
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(που θα έχουν πλήρη προσπέλαση τόσο στα στοιχεία της Ε.Ο.Κ. όσο και στα στοιχεία πού συνιστούν τη
σηµερινή ελληνική οικονοµική και κοινωνική πραγµατικότητα), οι επιπτώσεις απ' την ένταξη της χώρας µας
και τότε κ αι µόνο τότε, να κληθεί ν' αποφασίσει νηφάλια ο Ελληνικός Λαός, ξέροντας ολόκληρη την αλήθεια,
κι έχοντας αντικειµενικά τη δυνατότητα να κρίνει, τι συµφέρει σ' αυτόν, στον τόπο του και στα παιδιά του.
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