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1.  Ανάπτυξη: «Μύθοι» και Αξίες  
 

Τα τελευταία χρόνια στην επιστηµολογία της ανάπτυξης έχουν επέλθει σηµαντικές αλλαγές 
και διαφοροποιήσεις στον τρόπο αντιµετώπισης των προβληµάτων της και στις βασικές αρχές που 
την διέπουν. Από τις πιο σπουδαίες διαφοροποιήσεις είναι οι εξής: Η αλλαγή της θεώρησης ότι το 
περιβάλλον είναι ένα εξωτερικά δοσµένο δηµιούργηµα, στην πίστη ότι υπάρχει ένα οικοσύστηµα 
σαν µια ανεξάρτητη φυσική και πολιτιστική διαδικασία· από την αντίληψη της µοναδικότητας της 
γεωγραφικής θέσης στην παραδοχή της αλληλοεξάρτησης των φαινοµένων στο γεωγραφικό χώρο· 
και από την υπόθεση ότι τα γεγονότα υπάρχουν για να ανακαλυφθούν, στην αντίληψη ότι 
αποτελούν κοινωνικά κατασκευάσµατα, δηµιουργήµατα δικά µας. Η τελευταία αντίληψη είναι 
ιδιαίτερα σηµαντική, γιατί δείχνει καθαρά την ανάγκη για µια κοινωνική επιστηµολογία κάθε 
επιστήµης, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής που έχει σαν αντικείµενο την ανάπτυξη. 

Όπως υποστήριξε µε θέρµη ο Celso Furtado, ο τρόπος που ασκούµε την επιστήµη µας 
περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά από τους "µύθους" µας. Οι µύθοι µας είπε λειτουργούν σαν λάµπες 
που φωτίζουν το πεδίο αντίληψης του επιστήµονα, επιτρέποντάς του να έχει καθαρή εικόνα από 
ορισµένα µόνο προβλήµατα και να µη βλέπει κανένα από τα άλλα προβλήµατα, ενώ, συγχρόνως, του 
δίνουν την πνευµατική ηρεµία που χρειάζεται µια και οι κρίσεις που κάνει φανερώνονται στο µυαλό 
του σαν αντανάκλαση της αντικειµενικής πραγµατικότητας. 

Αλλά ποιες είναι οι πηγές των µύθων µας; Ο Talbot Parsons υποστήριξε ότι όλες οι επιστήµες 
πρέπει να ικανοποιούν ορισµένες λειτουργικές προαπαιτήσεις για να παραµείνουν σταθερές και 
απαιτούν συστηµατικούς τρόπους για να ικανοποιήσουν βασικές µεθοδολογικές ανάγκες. Αυτές οι 
ανάγκες, µε τη σειρά τους, είναι αποτέλεσµα των αξιών που αποδέχεται η επιστηµονική κοινότητα και 
που αποτελούν τη βάση για τον τρόπο που κάθε µέλος και ολόκληρη η κοινότητα αντιµετωπίζει τον 
κόσµο και ενεργεί. Είναι βασικά αυτό το σύστηµα αξιών που δικαιολογεί τις άλλες ενέργειες και 
παρέχει την κινητήρια δύναµη, δηµιουργώντας αυτό που είναι κάτι ξέχωρο και ιδιαίτερο για κάθε 
επιστήµη. 

Από τα παραπάνω, πρέπει να έχει γίνει κατανοητό ότι για µια σωστή προσέγγιση της ανάπτυξης 
είναι αναγκαίο να αντιµετωπίζουµε την πραγµατικότητα των µύθων µας. Γιατί τότε θα µπορούµε να 
συνεισφέρουµε δηµιουργικά στην επίτευξη των επιστηµονικών στόχων, τα οποία µε τη σειρά τους 
πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της επιστηµονικής µας θεώρησης και προσέγγισης. Αυτό 
που χρειάζεται πάνω από όλα, δηλαδή, είναι ένας τρόπος αποσαφήνισης της επιστηµονικής 
προσέγγισης που να ξεκαθαρίζει τους µύθους, να διευκρινίζει  µε σαφήνεια τις αξίες και να δίνει το 
πλαίσιο αντιµετώπισης των θεµάτων που περικλείονται µέσα στον όρο Ανάπτυξη. Σαν αποτέλεσµα, 
το ερώτηµα που τίθενται έντονα και άµεσα στη σηµερινή ακαδηµαϊκή και κοινωνική συγκυρία είναι: 
ποιοι είναι ο "µύθοι" και οι "αξίες" µε βάση τις οποίες καλούµεθα να αντιµετωπίσουµε επιστηµονικά 
την έννοια της Ανάπτυξης; 

Απερίφραστα και κατηγορηµατικά θα ήθελα να δηλώσω ότι το επίκεντρο της επιστηµονικής 
θεώρησης της ανάπτυξης, που αποτελεί αναπόφευκτα και την πηγή των µύθων και αξιών µας, πρέπει 
να είναι η έννοια της ολοκληρωµένης προσέγγισης τόσο ως προς τον τρόπο αντιµετώπισής της όσο 
και ως προς τις µεθοδολογίες διερεύνησής της. 

Όσον αφορά το συνολικό τρόπο θεώρησης της ανάπτυξης, αυτός παρουσιάζει διαχρονικά 
συνεχείς διαφοροποιήσεις. Επιγραµµατικά, µετά το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο η ανάπτυξη που αποτέλεσε 
για πολλά χρόνια τον κυριότερο στόχο όλων των χωρών και όλων των πολιτικών συστηµάτων είχε µια 
µοναδική διάσταση (κυρίως οικονοµική) βασιζόµενη σε µονοεπιστηµονικές θεωρήσεις. Χρειάστηκε η 
έντονη αµφισβήτηση της επιστηµονικής κοινότητας, ώστε να συγκροτηθεί µια εναλλακτική θεώρηση, 
αυτή της "αειφόρου ή βιώσιµης" ανάπτυξης, η οποία, µε σηµειοφόρο την επιτροπή Brundtland, την 
όρισε ως την ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να υποθηκεύει την 
ικανοποίηση των αναγκών των µελλοντικών γενεών. Σήµερα, και αυτή η θεώρηση δεν µπορεί να γίνει 
αποδεκτή. Όπως υποστηρίζει µε έµφαση ο ∆ηµήτρης Ρόκος, υπάρχει ανάγκη για µια ολοκληρωµένη 



 

(αξιοβίωτη είναι ο όρος που χρησιµοποιεί) προσέγγιση η οποία είναι ταυτόχρονα οικονοµική, 
κοινωνική, τεχνική-τεχνολογική, πολιτική  και πολιτισµική, σε διαλεκτική αρµονία και µε σεβασµό 
στο συγκεκριµένο φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον, του οποίου µέρος είναι ο άνθρωπος. Είναι 
φανερό ότι παρουσιάζεται µια συνεχής διαφοροποίηση από την θεώρηση της ανάπτυξης ως ένα 
σύνολο σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων και αλληλεπιδράσεων της φυσικής και κοινωνικοοικονοµικής 
πραγµατικότητας, σε µια θεώρηση όπου τα προηγούµενα αποτελούν µια διαλεκτική ενότητα, ένα 
οργανικό "όλο", όπως αναφέρει ο Ρόκος (2001). Στα λίγα αυτά χρόνια, δηλαδή, παρατηρούµε 
αλλαγές, που ο Thomas Kuhn ονόµασε αλλαγές υποδείγµατος (paradigm shift), όπου η παλιά γνώση 
µέσα από µια συναρπαστική σύνθεση συνδυάζεται µε την καινούρια για τη δηµιουργία νέων 
θεωρήσεων για την ανάπτυξη. 

Υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία που αποτυπώνει πλήρως αυτή την διαφοροποίηση της 
θεώρησης για την ανάπτυξη και τεκµηριώνει απόλυτα την επιστηµονική ορθότητα της 
ολοκληρωµένης θεώρησης  (Ρόκος, 1980, 1988, 2000, Bottomore, 1990,  Schuurman, 1990, Ρέππας, 
1991, Rist, 1997, κ.ά.). Αυτό που είναι σηµαντικό, όµως,  και σηµειώνεται εδώ, είναι ότι έχει γίνει 
πλέον αποδεκτό ότι η ολοκληρωµένη προσέγγιση πρέπει να αποτελεί την βασική πηγή του "µύθου" 
µας για την θεώρηση της ανάπτυξης.  

Μέσα από µια τέτοια θεώρηση, όµως, η ανάπτυξη για να µπορέσει να αποτυπωθεί, να 
αναλυθεί και να γίνει κατανοητή, απαιτεί σίγουρα µια διαλεκτική, διεπιστηµονική µεθοδολογική 
προσέγγιση. Με άλλα λόγια, απαιτεί µια αντίστοιχη ολοκληρωµένη µεθοδολογική προσέγγιση που 
να αποτελεί τη σύνθεση, το "όλον", των σχετικών τεχνικών και µεθοδολογικών εργαλείων. 
∆υστυχώς, ενώ η επιστηµολογική εξέλιξη και πρόοδος στην προσέγγιση της έννοιας της ανάπτυξης 
είναι ορατή και αποδεκτή, δεν συµβαίνει το ίδιο µε τις µεθοδολογικές προσεγγίσεις για τη 
διερεύνησή της. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα των Γεωγραφικών Συστηµάτων 
Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.), που αποτελούν όχι µόνο ένα αποδοτικό εργαλείο για τη µελέτη και 
κατανόηση της ανάπτυξης (αφού τόσο η ανάπτυξη όσο και τα Γ.Σ.Π. δίνουν ιδιαίτερα έµφαση στη 
χωρική διάσταση των φαινοµένων και των διαδικασιών), αλλά αποτελούν σήµερα την 
εµπροσθοφυλακή της τεχνολογικής προόδου στο µεθοδολογικό οπλοστάσιο πολλών φυσικών και 
κοινωνικών επιστηµών. Συνιστούν, δηλαδή, ένα εν δυνάµει διεπιστηµονικό εργαλείο. 
 
2.  Θεωρήσεις για τα Γ.Σ.Π.  
 

Οι µεγάλες δυνατότητες των Γ.Σ.Π. έχουν γίνει αποδεκτές από όλες σχεδόν τις επιστήµες, η 
χρήση τους, όµως, σαν µεθοδολογικό εργαλείο διερεύνησης της ανάπτυξης έχει περιοριστεί µέσα σε 
ένα πλαίσιο "πολυεπιστηµονικότητας" (Κουτσόπουλος, 1990), όπου κάθε επιστήµη προσφέρει τη 
"δική" της προσέγγιση. Πιο συγκεκριµένα, οι διαφορετικές πολυεπιστηµονικές θεωρήσεις που έχουν 
κατά καιρούς εκφρασθεί για τα Γ.Σ.Π. ως µεθοδολογικά εργαλεία διερεύνησης της ανάπτυξης 
µπορούν να συµπτυχθούν σε τρεις ξεχωριστές οµάδες, οι οποίες παρουσιάζονται επιγραµµατικά 
παρακάτω. 

Η πρώτη οµάδα µπορεί να χαρακτηριστεί ως ∆ιαχειριστική προσέγγιση και βασικός στόχος 
της είναι η δηµιουργία και διαχείριση χωρικών στοιχείων. Αποτελείται από δύο υποοµάδες. Η 
πρώτη υποοµάδα αφορά την Χαρτογραφική προσέγγιση η οποία εστιάζεται  κυρίως στα 
χαρτογραφικά χαρακτηριστικά των Γ.Σ.Π. Πιο συγκεκριµένα, θεωρούν ότι τα Γ.Σ.Π. αποτελούν 
συστήµατα για τη δηµιουργία και διαχείριση χαρτογραφικών στοιχείων. Εποµένως, αναφέρονται  σε 
χάρτες, διαχειρίζονται χάρτες και η έξοδος  (output) των διαδικασιών τους είναι πάλι χάρτες. Βέβαια 
είναι αποδεκτό πια από όλους πως τα χωρικά-αναπτυξιακά φαινόµενα, είτε µε τη µορφή των 
χωρικών προτύπων είτε των χωρικών σχέσεων σαφώς ξεπερνούν την µονοδιάστατη λογική των 
χαρτών, έστω και στην εξελιγµένη µορφή της χαρτογραφικής µοντελοποίησης (cartographic  
modelling) του Tomlin (1991). 

Η δεύτερη υποοµάδα αφορά την Πληροφορική Προσέγγιση που δίνει έµφαση στην 
σπουδαιότητα των Γ.Σ.Π. ως σύγχρονων συστηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων. Η 
προσέγγιση αυτή υποστηρίζεται µε φανατισµό απ’ όσους προέχοντα από τις τάξεις των 
επιστηµόνων Η/Υ. Όµως, όπως γράφει κι ο Maguire (1991),  “πολύπλοκες αναλυτικές λειτουργίες 
οι οποίες απαιτούν τη χρήση πολλών ειδών γεωγραφικών (αναπτυξιακών) στοιχείων µπορούν να 
συµπεριληφθούν σ’ αυτή την προσέγγιση µόνο µε δυσκολία”. Οι δύο αυτές υποοµάδες σίγουρα 



 

πρέπει να ταξινοµηθούν µαζί, αφού και οι δύο εστιάζονται κυρίως στη διαχείριση χωρικών 
στοιχείων. 

Η δεύτερη οµάδα αναφέρεται σαν Προσέγγιση Χωρικής Ανάλυσης και βεβαίως υποστηρίζει 
τη σπουδαιότητα της γεωγραφικής (χωρικής) ανάλυσης. Σύµφωνα  µε την προσέγγιση αυτή τα 
Γ.Σ.Π. αποτελούν τµήµα της επιστήµης της Γεωγραφίας, και όχι απλώς µία νέα τεχνολογική 
εξέλιξη. Μολονότι η έµφαση στη χωρική ανάλυση είναι η πλέον αποδεκτή από την επιστηµονική 
κοινότητα, αφού όπως γράφει κι ο Goodchild  (1988), “ …. η δυνατότητα των Γ.Σ.Π. να αναλύουν 
χωρικά δεδοµένα … είναι το χαρακτηριστικό που τα διαφοροποιεί από τα συστήµατα που ο βασικός 
στόχος τους  είναι η παραγωγή χαρτών”, εντούτοις δεν µπορούν να ανεξαρτοποιηθούν από εκείνα 
τα συστήµατα που διαχειρίζονται τα χωρικά  δεδοµένα. 

Η τρίτη οµάδα αναφέρεται στη Σχεδιαστική Προσέγγιση και εστιάζεται στη δυνατότητα των 
Γ.Σ.Π. να βοηθούν στην επίλυση χωρικών προβληµάτων, δηλαδή να συµµετέχουν ενεργά στο 
χωρικό σχεδιασµό, αναγκαίο στοιχείο κάθε αναπτυξιακής προσπάθειας. Αλλά µία επιστηµονική 
προσέγγιση ή έστω ένα εργαλείο, δεν µπορεί να καθορίζεται αποκλειστικά και µόνο από τις 
εφαρµογές του. 

Οι θεωρήσεις αυτές των Γ.Σ.Π., (διαχείριση, ανάλυση και σχεδιασµός) που οι επιµέρους 
υποστηρικτές τους τις θεωρούν από ανεξάρτητες έως αντιφατικές, ευτυχώς µπορούν να ιδωθούν σαν 
επιστηµονικά πεδία που έχουν κοινό τόπο την χωρική διάσταση και εποµένως είναι 
αλληλοσχετιζόµενα και αποτελούν τµήµατα µιας ολοκληρωµένης χωρικής προσέγγισης. Κι αυτό 
γιατί µέσα στο πλαίσιο της ανάπτυξης , όπως δεν µπορούµε να µιλάµε για διαχείριση χωρικών 
στοιχείων έξω από τη χωρική ανάλυση για χάρη της οποίας διαχειριζόµαστε τα στοιχεία αυτά, µε 
τον ίδιο τρόπο ο χωρικός σχεδιασµός δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί χωρίς κάποιας µορφής χωρική 
ανάλυση, δηλαδή εφαρµογή κάποιων µεθόδων και τεχνικών που οδηγούν στην αναγνώριση 
χωρικών διαδικασιών, αναγκαίων σε κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια. Μια τέτοια ολιστική, 
ολοκληρωµένη προσέγγιση, όµως, απαιτεί, όπως: 

 οι  διαφορετικές περιοχές της διαχείρισης, της ανάλυσης και του σχεδιασµού πρέπει να 
θεωρηθούν ότι δεν αποτελούν επιµέρους ανεξάρτητες ειδικές προσεγγίσεις των Γ.Σ.Π., αλλά 
διαµορφώνουν το όλον µιας συγκεκριµένης µεθοδολογικής προσέγγισης της ανάπτυξης. 

 οι σχέσεις ανάµεσα στη διαχείριση των χωρικών στοιχείων, της χωρικής ανάλυσης και του 
χωρικού σχεδιασµού δηµιουργούν τους  συνδετικούς κρίκους µιας ενιαίας µεθοδολογικής 
προσέγγισης που αποκαλώ Ολοκληρωµένη Χωρική Προσέγγιση για την Ανάπτυξη (Ο.Χ.Π.).  

 
3. Ολοκληρωµένη Χωρική Προσέγγιση  

 
Για πολλά χρόνια τώρα, τουλάχιστον οι ποσοτικοί γεωγράφοι, έχουν αναγνωρίσει την ύπαρξη 

ορισµένων κανόνων που συνδέονται µε το χώρο. Για παράδειγµα, έχουν αποδεχθεί ότι ίδιες χωρικές 
διαδικασίες µπορούν να δηµιουργήσουν διαφορετικά χωρικά πρότυπα, ενώ διαφορετικές 
διαδικασίες µπορούν να έχουν σαν αποτέλεσµα τα ίδια πρότυπα. Εποµένως, τα χωρικά πρότυπα από 
µόνα τους δεν αποτελούν και τον ασφαλέστερο τρόπο για την αντιµετώπιση των χωρικών 
διαδικασιών. Με δεδοµένο ότι µέσα από την µονοσήµαντη χρήση των Γεωγραφικών Συστηµάτων 
Πληροφοριών το περισσότερο που µπορούµε να επιτύχουµε είναι η περιγραφή των χωρικών 
πρότυπων, ενώ ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο Ανάπτυξης απαιτεί απαντήσεις σχετικά µε τις 
χωρικές σχέσεις που εκφράζουν µονόδροµα τις διαδικασίες που τις δηµιουργούν, είναι φανερή η 
ανάγκη για ανάλυση χώρου που να συµπληρώνει και να διασυνδέεται µε την διαχείριση των 
χωρικών στοιχείων, αλλά ταυτόχρονα να εστιάζεται στο χωρικό σχεδιασµό. Εποµένως, η Ανάλυση 
Χώρου πρέπει να ειδωθεί σαν τµήµα ενός συστήµατος µε επιπλέον στοιχεία τη διαχείριση και το 
σχεδιασµό και τα οποία συνδέονται µεταξύ τους µε σχέσεις ανάδρασης (Σχήµα 1). Πιο 
συγκεκριµένα, στην ολοκληρωµένη αυτή χωρική προσέγγιση κάθε σχεδιαστική επέµβαση απαιτεί 
µια χωρική ανάλυση για το συγκεκριµένο  πρόβληµα που ο σχεδιασµός έχει σαν στόχο. Κάθε τέτοια 
επέµβαση, όµως, έχει σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία νέων ή την αλλαγή των προηγούµενων 
χωρικών στοιχείων που η διαχείρισή τους, µε τη σειρά της, βοηθά σε νέες αναλυτικές προσπάθειες . 
Γενικά η χωρική ανάλυση συνδέεται τόσο µε τη διαχείριση των χωρικών στοιχείων που την 
καθορίζουν, όσο και τον χωρικό σχεδιασµό που τα αποτελέσµατά της τον διαµορφώνουν.  
 
 



 

 
 

 
Σχήµα 1: Ολοκληρωµένη Χωρική Προσέγγιση 

 
Από το Σχήµα 1 φαίνονται επίσης καθαρά οι σχέσεις ανάδρασης που διέπουν όχι µόνο τις 

διαδικασίες µέσα στην Ο.Χ.Π., αλλά και τη σχέση της ίδιας µε το χώρο. ∆ηλαδή, κάθε επέµβαση 
στο χώρο απαιτεί µια Ο.Χ.Π. για το συγκεκριµένο χωρικό πρόβληµα της ανάπτυξης, που η 
επέµβαση έχει σαν στόχο να επιλύσει. Κάθε τέτοια επέµβαση, όµως, έχει σαν αποτέλεσµα τη 
δηµιουργία νέων ή την αλλαγή των προηγούµενων χωρικών πρότυπων και διαδικασιών, που µπορεί 
µε τη σειρά τους να δηµιουργούν άλλα προβλήµατα και έτσι η Ο.Χ.Π. να οδηγεί σε παραπέρα 
επεµβάσεις στο χώρο και την απαρχή µιας άλλης ανάδρασης.  

Πρέπει να τονισθεί ότι µιας τέτοιας φύσης Ο.Χ.Π., σαν µια µεθοδολογική προσέγγιση της 
Ανάπτυξης, παρουσιάζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα όπως: 

 Καταρχάς µε δεδοµένη την τροµακτική ανάπτυξη των Γ.Σ.Π., η τόσο αναγκαία και συνάµα 
τόσο απούσα από τη διακονία της Ανάπτυξης, εφαρµογή των δυνατοτήτων των Γ.Σ.Π. σε 
διαχείριση, ανάλυση και σχεδιασµό, θα είναι στη διάθεση ενός µεγαλύτερου κύκλου 
χρηστών, έξω από τον σχετικά µικρό αριθµό όσων θεραπεύουν τις επιστήµες του χώρου. 

 Οι δυνατότητες παρουσίασης των Γ.Σ.Π. επιτρέπουν τόσο στους αναλυτές όσο και στους 
λήπτες αποφάσεων µια άµεση αντιµετώπιση τυχόν δυσκολιών και ιδιαιτεροτήτων τόσο κατά 
τη διάρκεια των αναζητήσεων, όσο και της επιβεβαίωσης των αποτελεσµάτων των 
αναπτυξιακών σχεδιασµών. 

 Η υπολογιστική δύναµη των σύγχρονων Γ.Σ.Π. δίνει τη δυνατότητα στους αναλυτές της 
Ανάπτυξης να επεξεργάζονται στοιχεία µε νέους τρόπους που µπορούν να φανούν ιδιαίτερα 
χρήσιµοι στο να αποκαλύπτουν τα χωρικά πρότυπα και διαδικασίες, καθώς και τις 
υπάρχουσες σχέσεις, που σε τελική ανάλυση βοηθούν στην επίλυση των προβληµάτων της 
Ανάπτυξης. 

 Τέλος, µια ολοκληρωµένη προσέγγιση των Γ.Σ.Π. θα εστιάσει αναπόφευκτα την προσοχή 
όσων ασχολούνται µε την ανάπτυξη στο βασικό πρόβληµα της ανάγκης χρήσης 
ολοκληρωµένων εργαλείων διαχείρισης στοιχείων, Ανάλυσης Χώρου και Σχεδιασµού που 
συχνά αγνοούνται. 

ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  
ΟΟΛΛΟΟΚΚΛΛΗΗΡΡΩΩΜΜΕΕΝΝΗΗ  

ΧΧΩΩΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΕΕΓΓΓΓΙΙΣΣΗΗ
ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗ  
ΣΣΤΤΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΟΟ  
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4.  Εφαρµογή της Ολοκληρωµένης Χωρικής Προσέγγισης  
 

H διεθνής εµπειρία, όπως αυτή αποτυπώνεται στη διεθνή βιβλιογραφία, φανερώνει πως η 
εφαρµογή µιας ολοκληρωµένης χωρικής προσέγγισης (το σύστηµα:  διαχείριση χωρικών στοιχείων, 
ανάλυση χώρου και σχεδιασµός), µε τη χρήση των Γ.Σ.Π. ως µεθοδολογικό εργαλείο στην επίλυση 
προβληµάτων της Ανάπτυξης, χαρακτηρίζεται από µια σειρά από ιδιοµορφίες.  

Από τη µία µεριά οι προσδοκίες πολλών χρηστών σχετικά µε το τι µπορεί να επιτευχθεί είναι 
συνήθως υπερβολικές, αφού ακόµη και τα πιο εξελιγµένα µεθοδολογικά εργαλεία, όπως τα Γ.Σ.Π., 
δεν µπορούν να βοηθήσουν την ανέλιξη ενός χρήστη στην επιστηµονική γνώση, ενώ για κάθε 
τεχνολογία είναι φανερό ότι υπάρχουν περιορισµοί ως προς το εύρος των προβληµάτων που µπορεί 
να επιλύσει. 

Από την άλλη µεριά, η Ολοκληρωµένη Χωρική Προσέγγιση όπως ορίστηκε στα 
προηγούµενα, χαρακτηρίζεται από µια παράδοξη κατάσταση. Συγκεκριµένα, ενώ για την 
αντιµετώπιση των προβληµάτων της ανάπτυξης η ζήτηση µεθόδων διαχείρισης στοιχείων, ανάλυσης 
χώρου και σχεδιασµού συνεχώς αυξάνει, ταυτόχρονα µε την εδραίωση της άποψης ότι τα Γ.Σ.Π. 
αποτελούν αναπόφευκτα µια διεπιστηµονική προσέγγιση, η δυνατότητα των Γ.Σ.Π. να 
ανταποκριθούν σ’ αυτή την ανάγκη και συνάµα επιστηµονική πρόκληση συνεχώς υστερεί. Φαίνεται 
ότι έχει δηµιουργηθεί ένας µηχανισµός αποµάκρυνσης από τη δηµιουργία γνώσης για την επίλυση 
προβληµάτων, προς την ενίσχυση της ψηφιακής τεχνολογίας για την καλυτέρευση της 
πληροφορικής. 

Επιπλέον η σηµερινή πραγµατικότητα χαρακτηρίζεται από δύο φαινόµενα. Πρώτον, οι φορείς 
ανάλυσης των φαινοµένων της ανάπτυξης που είναι και οι µεγάλοι χρήστες των Γ.Σ.Π. υπήρξαν, 
είναι και θα συνεχίσουν να απαρτίζονται από οργανισµούς που η βασική τους προτεραιότητα είναι 
να επιλύουν άµεσα προβλήµατα και όχι βέβαια να εφαρµόζουν ολοκληρωµένες µεθοδολογικές 
διαδικασίες. ∆εύτερον, υπάρχει µικρή εµπειρία µεθόδων διαχείρισης στοιχείων, χωρικής ανάλυσης 
και σχεδιασµού ανάµεσα στους χρήστες των Γ.Σ.Π., µε αποτέλεσµα η χωρική συσχετισµένη 
πληροφορία που δηµιουργείται µε τη χρήση τους να χρησιµοποιείται χωρίς κανένα ενδοιασµό για 
χαρτογραφικούς σκοπούς, κάτω από τη µονοεπιστηµονική και συνεπώς λαθεµένη εντύπωση πως 
χαρτογράφηση και Γ.Σ.Π. συµπίπτουν. 

Σαν αποτέλεσµα, οι προσπάθειες για την εφαρµογή µιας Ολοκληρωµένης Χωρικής 
Προσέγγισης ως µεθοδολογικό υπόδειγµα για τα Γ.Σ.Π. δεν πρέπει να θεωρούνται ιδιαίτερα 
ικανοποιητικές. Πιστεύεται ότι µια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται µε τη φύση των 
στοιχείων των Γ.Σ.Π., της ανάλυσης χώρου και του σχεδιασµού, αλλά και ο τρόπος που σήµερα 
αυτός εφαρµόζεται, αποτελούν την τροχοπέδη και εµποδίζουν την ολοκληρωµένη µεθοδολογική 
προσέγγιση των Γ.Σ.Π.  
 
5.  Η Φύση των Συνιστωσών της Ο.Χ.Π.  
 
5.1.  Η Φύση των Στοιχείων 
Τα χωρικά στοιχεία που προέρχονται από τα Γ.Σ.Π.: 
 
  Χαρακτηρίζονται από µια πολυπλοκότητα που οι υπάρχουσες τεχνικές Ανάλυσης Χώρου δεν 

µπορούν πάντοτε να αντιµετωπίσουν, ώστε να επιτευχθεί µια ολοκληρωµένη µεθοδολογική 
προσέγγιση. 

 
  Μπορεί να είναι άφθονα σε ποσότητα, αλλά συνήθως δεν περιέχουν εκείνες τις µεταβλητές 

που επιτρέπουν τη διερεύνηση των χωρικών σχέσεων και κατ’ επέκταση των χωρικών 
διαδικασιών που χαρακτηρίζουν την ανάπτυξη. 

 
  Είναι συνήθως υποκατάστατα αυτών που συνήθως ενδιαφέρουν ή αποτελούν προτεραιότητα 

για την κατανόηση των αναπτυξιακών διαδικασιών. 
 



 

  Από τη φύση τους εµπεριέχουν κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις, εποµένως µια χωρική 
ανάλυση τροφοδοτούµενη από τέτοια στοιχεία δεν την εξαγνίζει από την κοινωνική και 
πολιτική υποκειµενικότητά της, η οποία συνήθως αποσιωπείται. 

5.2.  Η Φύση της Ανάλυσης Χώρου 
Όσον αφορά την Ανάλυση Χώρου: 
  Η άγνοια βασικών χωρικών θεωριών εµποδίζει την εφαρµογή της Ανάλυσης Χώρου από το 

χρήστη των Γ.Σ.Π. που θεραπεύει την ανάπτυξη, ο οποίος δεν γνωρίζει ποιες σχέσεις και 
διαδικασίες πρέπει να ερευνήσει ή ακόµα αν υπάρχουν τέτοια φαινόµενα που να αξίζουν µια 
τέτοια διερεύνηση και γενικά δεν εκτιµά το ρόλο και την ανάγκη της ανάλυσης του χώρου 
στην εξέταση αναπτυξιακών θεµάτων. 

 
  Η µετάβαση από µια έννοια του χώρου, που είναι γενική, απόλυτη και χειροπιαστή στα Γ.Σ.Π. 

(Couclelis, 1991) σε µια άλλη που είναι αόριστη, υποκειµενική και σχετική, όπως είναι στην 
ανάπτυξη, δεν είναι πάντοτε δυνατή µέσα από την ανάλυση χώρου. 

 
  Κατά την εφαρµογή της Ανάλυσης Χώρου σε περιβάλλον Γ.Σ.Π. η συνήθης πρακτική της 

αύξησης της αξίας (value added) των στοιχείων µπορεί αφενός να µην οδηγεί στην εύρεση 
των πραγµατικών αναπτυξιακών σχέσεων και αφετέρου να τεκµηριώνει ανύπαρκτες. 

 
  Η συνεχής αύξηση της υπολογιστικής δύναµης των Γ.Σ.Π. πιθανόν να οδηγεί σε µη χρήσιµες 

ή χωρίς νόηµα αναλύσεις. Όπως έγραψε και ο Fortheringhan, (1994), φθάνοντας σε λάθος 
απάντηση γρηγορότερα, δεν αποτελεί και τόσο χρήσιµο στόχο. 

 
  Η χρησιµότητα του περιβάλλοντος των Γ.Σ.Π. στην Ανάλυση Χώρου περιορίζεται σηµαντικά 

από την εξειδικευµένη µορφή των στοιχείων και τα συγκεκριµένα όρια των χαρτών που 
θέτουν οι αναπτυξιακές διαδικασίες. 

 
  Η χρήση των Γ.Σ.Π. σαν περιβάλλον Ανάλυσης Χώρου συνοδεύεται από µια σειρά 

παρανοήσεων ("G.I.S. crimes", Openshaw, 1994), που όχι µόνο δεν βοηθούν στην ανάλυση, 
αλλά αντίθετα δηµιουργούν επιπλέον προβλήµατα στην επίλυση αναπτυξιακών προβληµάτων. 

 
  Τα Γ.Σ.Π. µε τη µεγάλη διαχειριστική ισχύ που διαθέτουν, θεωρείται ότι θα µπορούσαν µέσα 

από την Ανάλυση Χώρου να βοηθήσουν στο διαχωρισµό των πραγµατικών από τις 
συµπτωµατικές χωρικές σχέσεις, στην πράξη όµως κάτι τέτοιο είναι σχεδόν αδύνατο. (Taylor 
and Johnston, 1995). 

 
5.3.  Η Φύση του Σχεδιασµού 

Όσον αφορά τον αναπτυξιακό σχεδιασµό µε εργαλείο τα Γ.Σ.Π., ανάµεσα στους πολλούς 
λόγους που υπάρχουν και οδηγούν στην άµβλυνση της αποδοτικότητάς του, δύο θα πρέπει να 
θεωρηθούν ως οι σηµαντικότεροι. 
 
  Ο πρώτος έχει να κάνει µε την ίδια τη φύση του χωρικού σχεδιασµού για την ανάπτυξη. Όσοι 

είναι εντεταγµένοι σε αυτόν τον στόχο ξοδεύουν το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου τους σε 
καθηµερινές δραστηριότητες ρουτίνας και εποµένως δεν ενδιαφέρονται να διεκπεραιώσουν 
γνωστές δραστηριότητες µε νέους ολοκληρωµένους τρόπους, παρόλο που ακριβώς οι 
επαναλαµβανόµενες δραστηριότητες είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για διεκπεραίωση µε τη 
χρήση εργαλείων πληροφορικής, όπως είναι τα Γ.Σ.Π.. 

 
  Ο δεύτερος λόγος που σχετίζεται απόλυτα µε τον πρώτο, αφορά όσους επαγγελµατικά 

ασχολούνται µε την ανάπτυξη και που στην πλειοψηφία τους είναι µιας κάποιας ηλικίας 
(πάνω από 30 ετών) και µόρφωσης (αρχιτέκτονες, οικονοµολόγοι, γεωγράφοι) οι οποίοι 
ουδέποτε ασχολήθηκαν ή εκπαιδεύτηκαν να αντιµετωπίζουν τα θέµατα της ανάπτυξης µέσα 
από ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο και µάλιστα µε τη χρήση της πληροφορικής, µε αποτέλεσµα 
να φοβούνται και να αντιδρούν στη χρήση των Γ.Σ.Π.. 

 



 

 
 
 
6.  Τα Σύνδροµα της Ο.Χ.Π.  
 

Όµως οι βασικές αιτίες της µη ισορροπηµένης εφαρµογής της Ολοκληρωµένης Χωρικής 
Προσέγγισης θα πρέπει να αναζητηθούν σε τρεις καταστάσεις, που θα µπορούσαν να αποκληθούν 
τα σύνδροµα της Ο.Χ.Π. Πιο συγκεκριµένα: 
 
6.1  Το Σύνδροµο του Λαγού και της Χελώνας 

Το σύνδροµο αυτό αναφέρεται, όπως είναι ευνόητο, στην διαφοροποιηµένη ταχύτητα 
ανάµεσα στην παραγωγή της τεχνογνωσίας και στην εφαρµογή της. Η ανάπτυξη των Η/Υ και των 
λογισµικών ακολουθεί µια ιλιγγιώδη τροχιά. Πριν να ξεπληρώσουµε το νέο µας Pentium η INTEL 
προσφέρει στην αγορά την νέα έκδοσή του. Ενώ ακόµη µαθαίνουµε τη χρήση του Arc/Info η ESRI 
µας ενηµερώνει για το Arc/GIS. Συγχρόνως, η βιβλιογραφία και οι παρουσιάσεις σε διεθνείς 
συναντήσεις δείχνουν ότι αδιάκοπα πια οι ερευνητές προτείνουν και εφαρµόζουν νέες µεθόδους 
διαχείρισης και ανάλυσης σε περιβάλλον Γ.Σ.Π. για την επίλυση των προβληµάτων της ανάπτυξης. 

Από την άλλη µεριά βέβαια, αυτοί που λαµβάνουν τις αποφάσεις, οι σχεδιαστές και οι φορείς 
του αναπτυξιακού σχεδιασµού, έχουν πρακτικά σταµατήσει να ακολουθούν την ξέφρενη αυτή 
πορεία. Έχει γίνει πιθανόν κατανοητό ότι «ούτε η περισσότερη ούτε η επιστηµονικά ακριβής 
πληροφορία, αυτόµατα οδηγεί και σε καλύτερες ή καταλληλότερες αποφάσεις» (Geertman 1997). 
Πιστεύεται ότι ο λαγός των εταιρειών της πληροφορικής χωρίς να πρέπει να σταµατήσει τελείως, θα 
αναγκαστεί να σταθεί για να δώσει απαντήσεις στους απλούς χρήστες για βασικά θέµατα της 
Ολοκληρωµένης Χωρικής Προσέγγισης όπως: τα προβλήµατα του χώρου – χρόνου, της 
διαλειτουργικότητας, της οµαλής µεταβίβασης από τη θέση – τόπο (site) στη θέση – κατάσταση 
(situation)  και άλλων πιθανώς πιο σηµαντικών απ’ αυτά. 
 
6.2.  Το Σύνδροµο Sesame Street 

Το δεύτερο σύνδροµο αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο σήµερα πολλοί αντιλαµβάνονται 
και χρησιµοποιούν τα Γ.Σ.Π.. Το έχω ονοµατίσει από τον Fortheringham (1994) ως σύνδροµο του 
«σέσαµι στριτ» (sesame street) από το οµώνυµο τηλεοπτικό πρόγραµµα για παιδιά προσχολικής 
ηλικίας στις Η.Π.Α. και το οποίο αποτελείται από µια σειρά σύντοµων, απότοµων και διακριτών 
µηνυµάτων. Με τον ίδιο τρόπο που οι χρήστες των Γ.Σ.Π. εθίζονται στο να κατασκευάζουν ή να 
βλέπουν πολύχρωµες εικόνες µε τη µορφή διακριτών χαρτών. Σαν αποτέλεσµα, δηµιουργούνται 
χρήστες που µπορούν µε άνεση να συνθέτουν πολύπλοκα ψηφιακά προϊόντα, χωρίς να έχουν έστω 
και µια βασική αντίληψη και εκτίµηση του χώρου που απεικονίζουν, της χωρικής ανάλυσης που 
απαιτήθηκε για την δηµιουργία τους και του φάσµατος των αναπτυξιακών προβληµάτων που θα 
µπορούσαν να επιλύσουν. 
 
6.3.  Το Σύνδροµο της Rolls Roys 

Τέλος, το τρίτο σύνδροµο αφορά τον τρόπο που προσεγγίζουµε τα Γ.Σ.Π. και αναφέρεται 
στην ύπαρξη µιας επικίνδυνης προσέγγισης που ονοµάζω σύνδροµο της Rolls Roys. Συγκεκριµένα, 
µε τον ίδιο τρόπο που κανείς δεν µεταφέρει οικοδοµικά υλικά µε µια Rolls Roys, κάτι που µπορεί να 
κάνει καλύτερα και φθηνότερα µε ένα κοινό φορτηγό, κατ’ αναλογία ένα Γ.Σ.Π. δεν αποτελεί την 
πανάκεια για κάθε αναπτυξιακό πρόβληµα. Επιπλέον ένα Γ.Σ.Π. δεν είναι ούτε πρέπει να 
χρησιµοποιείται αποκλειστικά σαν χαρτογραφικό πακέτο, αλλά αποτελεί και πρέπει να εφαρµόζεται 
πρωτίστως σαν εργαλείο ή περιβάλλον µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης. 
 
7.  Το µέλλον των Γ.Σ.Π.  
 

Η σύντοµη ιστορία των Γ.Σ.Π. έχει δείξει ότι, σε διάστηµα ολίγων σχετικά χρόνων, µερικές 
απλές ιδέες και Η/Υ και κάποια όχι και τόσο αποδοτικά λογισµικά, έχουν εξελιχθεί σε µια ολόκληρη 
επιστήµη, αυτή των Γεωγραφικών Συστηµάτων (Geographic Information Science). 

Θεωρώ, εποµένως, ότι το επόµενο λογικό βήµα, δηλαδή αυτό της µετεξέλιξης των Γ.Σ.Π. σε 
ένα ολοκληρωµένο µεθοδολογικό εργαλείο, είναι όχι µόνο εφικτό αλλά και αναµενόµενο. Η πίστη 



 

µου αυτή εδράζεται στις µέχρι τώρα εξελίξεις που παρουσιάζουν οι βασικές συνιστώσες των Γ.Σ.Π. 
(µηχανήµατα, αλγόριθµοι και στοιχεία) και κυρίως στις τεκµηριωµένες προσδοκίες που υπάρχουν 
για τη µελλοντική εξέλιξή τους, που όλες µαζί οδηγούν στο αβίαστο συµπέρασµα ότι η 
ολοκληρωµένη στόχευση των Γ.Σ.Π. είναι ουσιαστικά µονόδροµος για τη λειτουργία τους ως 
µεθοδολογικά εργαλεία της ανάπτυξης. Για του λόγου το αληθές, ακολουθεί µια σύντοµη αναφορά 
στις εξελίξεις των µηχανηµάτων, του λογισµικού και των στοιχείων που πιστεύεται ότι 
δικαιολογούν την αναµενόµενη µετεξέλιξή τους.  
 
7.1.  Εξέλιξη των µηχανηµάτων των Γ.Σ.Π.: Με βάση τα παραπάνω, το ερώτηµα που τίθεται 
είναι: τι µας επιφυλάσσει το µέλλον όσον αφορά τα µηχανήµατα;  

 Σταθµοί Εργασίας (workstation): Ο σταθµός εργασίας πιστεύω ότι έχει έλθει για να µείνει 
τουλάχιστον για τα επόµενα λίγα χρόνια, µόνο που θα έχει ιδιαίτερα µεγάλη ισχύ (π.χ. RAM 
µετρηµένη σε gigabytes θα είναι σύντοµα σε κοινή χρήση). Εποµένως, θα είναι ιδιαίτερα 
εύκολο και κυρίως προσιτό στους πολλούς, τα Γ.Σ.Π. να ενεργούν ως ολοκληρωµένα 
εργαλεία (µε µεγάλες ανάγκες σε ισχύ). 

 ∆ιαδίκτυο: Ο ρόλος του διαδικτύου θα ξεπεράσει την απλή διαδικασία αναζήτησης 
στοιχείων ή και µεταστοιχείων. Το διαδίκτυο θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για εύκολη 
πρόσβαση σε µια σειρά από εµπορικά πακέτα που θα συνοδεύονται από την παροχή 
πληροφοριών, λογισµικών και βοήθειας. Εποµένως, το διαδίκτυο µπορεί να αποτελέσει την 
αιχµή του δόρατος για µια ολοκληρωµένη προσέγγιση. 

 Μικροϋπολογιστές: Η ισχύς και η ευελιξία των µικροϋπολογιστών θα συνεχίσει να 
αυξάνεται, τουλάχιστον στο άµεσο µέλλον, εκθετικά. Αυτή η εξέλιξη θα οδηγήσει πολλές 
επιστηµονικές περιοχές που θεραπεύουν την ανάπτυξη αλλά και την επίλυση πολλών 
πρακτικών προβληµάτων να προσανατολιστούν στην χρήση των Γ.Σ.Π. για να 
αντιµετωπίσουν τις ανάγκες τους για ενιαία διαχείριση, ανάλυση και απόδοση χωρικών 
πληροφοριών, κάτι που δεν ήταν εφικτό µέχρι σήµερα. 

 Νέες Τεχνολογίες: Η παρατηρούµενη εξέλιξη αλλά και η δυνατότητα σύγκλησης των 
τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών, ναυσιπλοΐας (navigation), διαχείρισης χωρικών στοιχείων και 
κινητής τηλεφωνίας θα οδηγήσει χρήστες µε διεπιστηµονικό προσανατολισµό που 
συµµετέχουν σε αναπτυξιακές προσπάθειες και χαρακτηρίζονται από ανάγκη για 
κινητικότητα (mobility), στην εκµετάλλευση των Γ.Σ.Π., που θα την παρέχουν. 

 
7.2.  Εξέλιξη του Λογισµικού 
Μια ανάλογη µε τα µηχανήµατα βοήθεια θα δώσει και η εξέλιξη του λογισµικού των Γ.Σ.Π.. 
 

 Επικοινωνίας των Χρηστών (user interface): Οι αλλαγές στον τρόπο επικοινωνίας των 
χρηστών µε τον Η/Υ αναµένεται να είναι ιδιαίτερα δραστικές. Από την σηµερινή στατικότητα 
και έλλειψη ευελιξίας, η επικοινωνία θα επιτυγχάνεται µέσα από τα γνωστά WIMP (windows, 
icons, menus και pointers), και την προσέγγιση "metaphor", όπου η οθόνη του Η/Υ θα παίρνει 
τη µορφή ενός γραφείου πάνω στο οποίο τα εικονίδια και τα διάφορα άλλα στοιχεία αναγκαία 
για την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων θα είναι στη διάθεση κάθε χρήστη. Οι διαδικασίες 
αυτές, όµως, όπου ο χρήστης θα καθορίζει τις λειτουργίες ανεξάρτητα από τα στοιχεία, µε 
έναν αφαιρετικό, θα έλεγα διαλεκτικό τρόπο, σίγουρα θα οδηγήσει προς την κατεύθυνση µιας 
ολοκληρωµένης προσέγγισης. 

 Αντικειµενοστραφής Βάση ∆εδοµένων: Μια βασική εξέλιξη στη δοµή της Βάσης 
∆εδοµένων ενός Γ.Σ.Π. θα είναι η πλήρης ανάπτυξη της αντικειµενοστραφούς δοµής, η οποία 
θα αποτελέσει ένα ισχυρότατο µέσο για την µοντελοποίηση των χωρικών και µη στοιχείων. 
Εποµένως, θεωρείται ότι στο µέλλον θα επηρεάσει σηµαντικά τη λειτουργία και την 
ανάπτυξη των Γ.Σ.Π. προς την κατεύθυνση της ολοκληρωµένης σύνδεσης µεταξύ διαχείρισης 
και ανάλυσης στοιχείων. 

 Κατανεµηµένες Βάσεις ∆εδοµένων: Η δηµιουργία κατανεµηµένων Βάσεων ∆εδοµένων, 
όπου πολλοί χρήστες, µε διαφορετικά ενδιαφέροντα και ποικίλες απαιτήσεις και προσεγγίσεις 
έχουν πρόσβαση στην ίδια Βάση ∆εδοµένων, αποτελεί µια σηµαντική καινοτοµία και για τα 
Γ.Σ.Π.. Οι κατανεµηµένες βάσεις λειτουργούν και θα συνεχίσουν να λειτουργούν σε δυο 
επίπεδα. Το πρώτο είναι το τοπικό επίπεδο και οι εξελίξεις σε αυτό θα επηρεάσουν σε επίπεδο 
περιβάλλοντος εργασίας τη δυνατότητα διεπιστηµονικής προσέγγισης µέσα από τα Γ.Σ.Π.. Το 



 

δεύτερο επίπεδο αφορά το διαδίκτυο, όπου οι κατανεµηµένες βάσεις θα αναφέρονται σε µια 
τεράστια κλίµακα που διαπερνά γεωγραφικά όρια, λογισµικά, επιστήµες και µεθοδολογικές 
προσεγγίσεις. Στο επίπεδο αυτό, οι χρήστες των Γ.Σ.Π. θα έχουν πρόσβαση σε πολύ 
περισσότερα από στοιχεία. Σαν αποτέλεσµα, το µέλλον των Γ.Σ.Π. θα είναι άµεσα 
συνδεδεµένο µε διεπιστηµονικές οπτικές και ολοκληρωµένες προσεγγίσεις. 

 
7.3.  Εξελίξεις στα Στοιχεία 

Η βασικότερη εξέλιξη ως προς το ρόλο των Γ.Σ.Π. στην ανάπτυξη, σε σχέση µε τα στοιχεία, 
είναι ότι, ενώ για πολύ καιρό τα στοιχεία υπήρξαν το βασικότερο πρόβληµα στη χρήση των Γ.Σ.Π. 
στην κατανόηση και ανάλυση της ανάπτυξης, σήµερα τα στοιχεία τείνουν να γίνουν το ισχυρό χαρτί 
για τη χρήση τους. Καθώς νέα και περισσότερα στοιχεία και από καινούριες πηγές θα είναι στη 
διάθεση όσων παίρνουν αποφάσεις, η αναγκαιότητα των Γ.Σ.Π. θα αυξάνεται. Χαρακτηριστικά 
είναι τα παρακάτω παραδείγµατα για τη δηµιουργία νέων ή τη βελτίωση συλλογής παλαιών 
στοιχείων που µε τη σειρά τους µελλοντικά θα αυξήσουν τη σηµασία των Γ.Σ.Π. σαν µεθοδολογικό 
εργαλείο της ανάπτυξης. 

 Γ.Σ.Π. και G.P.S.: Το επιτυχές "πάντρεµα" µεταξύ των Γ.Σ.Π. και του G.P.S. έδωσε τη 
δυνατότητα σε όσους χρησιµοποιούν τα Γ.Σ.Π. να συλλέγουν στοιχεία κατευθείαν από την 
ύπαιθρο, αντί να εξαρτώνται αποκλειστικά από διάφορους χάρτες. Κι αυτό γιατί, όπως 
αναφέρει ο Clarke (2001), “… ο γεωδαιτικός έλεγχος που ήταν κάποτε σποραδικά διαθέσιµος 
στις χαρτογραφικές µελέτες, τώρα είναι τόσο εύκολος, όσο το να πατήσεις το κουµπί λήψης 
του G.P.S. και να προχωρήσεις στις αναγκαίες διορθώσεις που οδηγούν σε ακρίβεια 
µικρότερη του ενός µέτρου”. Πιστεύεται ότι στο µέλλον η επιτυχής συνεργασία µεταξύ Γ.Σ.Π. 
και G.P.S. θα οδηγήσει σε σηµαντική αύξηση της χρήσης των Γ.Σ.Π., αφού θα βελτιωθεί 
θεαµατικά η δυνατότητα ταχύτατης αποτύπωσης ενός χάρτη µε επιθυµητά γεωµετρικά 
στοιχεία (προβολή, ελλειψοειδές, datum), που µε τη σειρά τους θα βοηθήσουν στη δηµιουργία 
θεµατικών επιπέδων τα οποία θα είναι έτοιµα να υποστούν άµεσα όλες τις αναλυτικές 
διαδικασίες των Γ.Σ.Π.. Σαν αποτέλεσµα, οι διακριτές λειτουργίες της συλλογής διαχείρισης 
και ανάλυσης στοιχείων θα µπορούν να προσεγγιστούν µε έναν ολοκληρωµένο τρόπο. 

 Γ.Σ.Π. και Τηλεπισκόπηση: Σήµερα, ένα µεγάλο τµήµα των στοιχείων υπόβαθρου 
προέρχεται από τηλεπισκοπικές µεθόδους (αεροφωτογραφίες και εικόνες δορυφόρων). Στο 
άµεσο µέλλον, καθώς νέοι δορυφόροι τίθενται σε τροχιά αλλά και η χρήση παλαιών 
δορυφόρων αποστρατικοποιείται, οι χρήστες των Γ.Σ.Π. θα έχουν στη διάθεσή τους µια 
πλουσιότατη πηγή στοιχείων για διάφορες διαστάσεις της ανάπτυξης σε νέες ή υπάρχουσες 
µορφές. Είναι φανερό ότι η βελτίωση των τηλεπισκοπικών στοιχείων θα οδηγήσει σε 
βελτίωση της διερεύνησης, απογραφής, χαρτογράφησης και παρακολούθησης των φυσικών 
διαθεσίµων που αποτελούν και θεµελιώδη υποδοµή για κάθε ολοκληρωµένο σχεδιασµό και 
πρόγραµµα ανάπτυξης. 
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