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Περίληψη 

Με την εργασία αυτή επιχειρείται ν'αναδειχθεί και να τεκµηριωθεί η σηµασία και ο ρόλος της 

∆ιεπιστηµονικότητας (Interdisciplinarity) στην ολοκληρωµένη (Integrated) προσέγγιση και 

ανάλυση της "πραγµατικότητας", όπως αυτή κάθε φορά εκφράζεται µε την αδιάσπαστη ενότητα 

των στοιχείων, των χαρακτηριστικών, των φαινοµένων και των γεγονότων τα οποία συγκροτούν, 

στο χώρο και το χρόνο, την φυσική και την κοινωνικοοικονοµική της διάσταση, αλλά και τις 

πολύπλοκες σχέσεις, αλληλεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις τους και τις τάσεις µεταβολής τους δια 

µέσου του χρόνου. 

Στην αρχή αναλύονται οι βασικές έννοιες των (µονο) Επιστηµονικών, Πολυεπιστηµονικών και 

∆ιεπιστηµονικών Προσεγγίσεων, καθώς και οι πρόσφατα, (στο πλαίσιο µιας επιτεινόµενης 

σύγχυσης, η οποία συχνά ταυτίζει την Πολυεπιστηµονικότητα µε την ∆ιεπιστηµονικότητα), 

αναδυόµενες των Transdisciplinary και Crossdisciplinary Προσεγγίσεων και αποδεικνύεται η 

ουσιαστική υπεροχή της ∆ιεπιστηµονικότητας ως της δυναµικότερης, διαλεκτικής και 

ολοκληρωµένης µεθοδολογίας για την προσέγγιση, ανάλυση, διερεύνηση, µελέτη, έρευνα και 

αντιµετώπιση των πολυδιάστατων, πολύπλοκων και ολιστικής φύσης προβληµάτων του σύγχρονου 

κόσµου και ιδιαίτερα αυτών τα οποία αφορούν στην µαχητική συνύπαρξη και ασταθή ισορροπία 

των διαδικασιών Ανάπτυξης και της Προστασίας του Περιβάλλοντος. 

Στη συνέχεια, σχολιάζονται κριτικά αντιλήψεις και πρακτικές "Πολυεπιστηµονικών" και 

"∆ιεπιστηµονικών" Προσεγγίσεων του Συστήµατος Γη, Ατµόσφαιρα και Ωκεανοί, σηµαντικών 

επιστηµονικών φορέων και εθνικών υπηρεσιών και τέλος διατυπώνονται ορισµένα συµπεράσµατα 

σχετικά µε τις θεµελιώδεις προϋποθέσεις ανάπτυξης και αξιοποίησης αξιόπιστων διεπιστηµονικών 

µεθόδων και πρακτικών στην ολοκληρωµένη προσέγγιση και ανάλυση της Ενότητας της φυσικής 

και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας. 

 
* Η εργασία αυτή είναι αφιερωµένη στον τιµώµενο στο Συνέδριο αυτό της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 
Ιωαννίνων, εκλεκτό συνάδελφο και ακριβό φίλο Καθηγητή Ευτύχη Μπιτσάκη, µε τον οποίο µοιραστήκαµε αµέσως ή 
εµµέσως, πολύτιµες και πολυδιάστατες διεπιστηµονικές προσπάθειες και εµπειρίες τα τελευταία τριάντα χρόνια. Η 
ευχή µου, νάναι πάντα, όπως και µέχρι σήµερα, δηµιουργικός, ανοιχτόµυαλος, ζωντανός και παραγωγικός δάσκαλος, 
ερευνητής και πολίτης µε όλη την έννοια των λέξεων. 
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1. Η Ενότητα της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας 

Η κατάσταση, η ποιότητα, τα χαρακτηριστικά και τα µεγέθη τα οποία συγκροτούν την ταυτότητα 

ενός συγκεκριµένου τµήµατος της Φυσικής Γήινης Επιφάνειας (ΦΓΕ) στο ενιαίο Σύστηµα Γη, 

Ατµόσφαιρα, Ωκεανοί και συνακόλουθα προσδιορίζουν τις συγκεκριµένες δυνατότητες και 

προοπτικές αλλά και τους περιορισµούς "ανάπτυξής" του, αποτελούν την κάθε φορά συνισταµένη, 

τόσο των συγκεκριµένων, όσο και των συγκεχυµένων (fuzzy) σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων και 

αλληλεπιδράσεων της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής του πραγµατικότητας(1), µε το 

πολυδιάστατο φυσικό, πολιτικό, κοινωνικό, οικονοµικό, τεχνολογικό και πολιτισµικό περιβάλλον 

του. 

Η έννοια της ανάπτυξης δεν είναι αυτονόητη και µονοσήµαντη.  

Για να αποδοθεί το αντικειµενικά αξιολογικού χαρακτήρα περιεχόµενό της, αναφέρεται στο 

κείµενο αυτό, (όπως και τα παράγωγά της αντίστοιχα), ως "ανάπτυξη" εντός εισαγωγικών. 

Ετσι, θα µπορούσε να ισχύσει ως ένας γενικός (και γενικότερης ίσως παραδοχής) ορισµός  της ο 

παρακάτω : 

"Ανάπτυξη" είναι µία καινούργια ισορροπία συστηµάτων και σχέσεων παραγωγής, απασχόλησης, 

κατανάλωσης και χρήσεων γης, η οποία θεωρείται "καλύτερη" από την προηγούµενη, 

"αποδοτικότερη" και "πλέον συµφέρουσα" για τις δυνάµεις που βρίσκονται στην εξουσία και την 

µέση κοινωνική συνείδηση, στην κάθε φορά δυναµική τους ισορροπία, στο συγκεκριµένο χώρο και 

χρόνο και στο συγκεκριµένο ευρύτερο πολιτικό, κοινωνικό, πολιτισµικό και φυσικό τους 

περιβάλλον, τοπικό, εθνικό, υπερεθνικό ή/και πλανητικό. 

Η "ανάπτυξη" λοιπόν και η "φύση", ο χαρακτήρας, το περιεχόµενο, η ποιότητα, οι διαδικασίες και 

οι αξίες της, βρίσκονται πάντα σε µαχητική συνύπαρξη µε το φυσικό και το πολιτισµικό 

περιβάλλον αλλά και µε τις κυρίαρχες αξίες της συγκεκριµένης κάθε φορά στο χώρο και το χρόνο, 

κοινωνικής οργάνωσης, όπως αυτές επικαθορίζονται όµως πάντα, αµέσως ή εµµέσως, από την 

συνεχώς επιτεινόµενη παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας και της αγοράς και την αντίστοιχη 

οµογενοποίηση σε πλανητικό επίπεδο της πολιτικής, του πολιτισµού και των κυρίαρχων προτύπων 

ανθρωπίνων αντιλήψεων, στάσεων και συµπεριφορών. 

Οι έννοιες της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας (και οι συναφείς / 

συγγενείς µ' αυτές έννοιες:  

του φυσικού και του κοινωνικοοικονοµικού χώρου, 

του φυσικού και του δοµηµένου περιβάλλοντος, 

των φυσικών και των ανθρωπίνων/κοινωνικοοικονοµικών διαθεσίµων), 

µεταβλήθηκαν και µεταβάλλονται δραµατικά δια µέσου του χρόνου ως προς το περιεχόµενό τους, 

υφιστάµενες τις µοιραίες (και σε πολλά επίπεδα) επιπτώσεις των ραγδαίων εξελίξεων στα πεδία της 
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έρευνας, των τεχνολογιών αιχµής, της παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας και της µονοκρατορίας 

πλέον τα τελευταία χρόνια της αγοράς και της "νέας τάξης" στη διεθνή πολιτική σκηνή. 

Έτσι, τον αιώνα που διανύουµε η "φυσική πραγµατικότητα" µιας οποιασδήποτε, ακόµη και 

"παρθένου", θεωρητικά, περιοχής, τείνει διηνεκώς να είναι όλο και λιγότερο "φυσική", στο βαθµό 

που και χωρίς την ύπαρξη αµέσων ανθρωπογενών και κοινωνικοοικονοµικών γενικότερα 

παρεµβάσεων στη γειτονιά της, υφίσταται όλο και περισσότερο τους απόηχους και τις συνέπειες 

αντίστοιχων, περιφερειακού ή και πλανητικού βεληνεκούς δράσεων, οι οποίες, ενώ τελούνται 

δεκάδες ή και χιλιάδες χιλιόµετρα µακριά της, µπορεί να την επηρεάζουν όµως καθοριστικά 

(Ρόκος, 1993α,β και 1995α,β,γ,δ). 

Απ' την άλλη µεριά, η κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα µιας περιοχής, εκτός των 

καθοριστικών επηρεασµών της από τις καθ' αυτό παραµέτρους που την χαρακτηρίζουν, υφίσταται 

και τις επιπτώσεις της συνεχούς ανάδρασης πολυποίκιλων µεταβολών της κατάστασης, της 

ποιότητας, των δυνατοτήτων και των περιορισµών της φυσικής της πραγµατικότητας, λόγω και των 

περιφερειακής ή και πλανητικής εµβέλειας (και εξωγενών ως προς την συγκεκριµένη περιοχή), 

γενικότερων επιδράσεων. 

Συνεπώς, κάθε τµήµα της Φυσικής Γήινης Επιφάνειας µπορεί να καθορισθεί στο χώρο και το χρόνο 

και να αποδοθεί/περιγραφεί µε τον πιο ολοκληρωµένο, αξιόπιστο και ακριβή τρόπο, µε τα 

µετρητικά και ποιοτικά στοιχεία τα οποία συγκροτούν την πολυδιάστατη Ενότητα (Ε) της φυσικής 

(φπ) και της κοινωνικοοικονοµικής του [(κ.ο)π] πραγµατικότητας. 

Η Ενότητα αυτή αποτελεί την κάθε φορά ισορροπία της µαχητικής συνύπαρξης της φύσης µε τον 

άνθρωπο και τις εγγενείς αντιφάσεις τους στην ιδιότυπη "ενότητά" τους η οποία εµπεριέχει και την 

πάλη των πολυδιάστατων αντιθέσεων τους (εσωτερικών και "εξ αλληλεπιδράσεως"). 

Θεωρητικά, σε συνθήκες ενός ιδεατού "εργαστηριακού" κλειστού συστήµατος, για ένα 

συγκεκριµένο τµήµα της ΦΓΕ το οποίο δεν θα υφίστατο οιασδήποτε φύσης επηρεασµούς από το 

ευρύτερο περιβάλλον του θα ίσχυε η σχέση: 

 

Πθ = Ε[φπ + (κ.ο)π]  (1) 

 

όπου Πθ η θεωρητική πραγµατικότητα του περιβάλλοντος και των αναπτυξιακών 

δυνατοτήτων και περιορισµών του. 

 

Μ' άλλα λόγια, σε µια υποθετική περιοχή, (τµήµα της ΦΓΕ το οποίο ορίζεται από διοικητικά, 

γεωγραφικά ή άλλα όρια), χωρίς εξωγενείς, πολιτικούς, κοινωνικούς, οικονοµικούς, πολιτισµικούς 

και επικοινωνιακούς επηρεασµούς και χωρίς επιδράσεις ευρύτερης κλίµακας φυσικών ή τεχνητών, 
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καταστροφικών και άλλων φαινοµένων και συµβάντων, η παραπάνω σχέση θα µπορούσε να πάρει 

την οριακή, θεωρητικά, τιµή 

    Πθ = φπ  (2) 

µόνο στην περίπτωση µηδενικής παρουσίας ανθρωπογενών παρεµβάσεων (παρθένα φύση). 

Αλλά στην πράξη, ακόµη και σε περιοχές µε µηδενική καθ' αυτό παρουσία ανθρώπινων, 

κοινωνικών, οικονοµικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, η συγκεκριµένη πραγµατικότητα 

υφίσταται ποικίλους επηρεασµούς, ως απόρροια φυσικών και κοινωνικοοικονοµικών φαινοµένων 

και δράσεων στην ευρύτερη περιφέρειά της ή και στον πλανήτη γενικότερα. 

Φαινοµένων δηλαδή και δράσεων τα οποία µπορούν να πάρουν τη µορφή σεισµών, πληµµυρών, 

όξινης βροχής, ποικίλων ρυπάνσεων και µολύνσεων, αλλά και διάβρωσης, αποσάθρωσης, 

ερηµοποίησης και διαφορικής µεταβολής του κλίµατος, µε πολυδιάστατες θετικές ή αρνητικές 

επιπτώσεις. 

Έτσι η "πραγµατική" πραγµατικότητα Ππ ενός τµήµατος της ΦΓΕ θα µπορούσε να ορισθεί µε τη 

σχέση: 

Ππ = Πθ + κ.Πθ (3) 

όπου κ ένας συντελεστής ο οποίος είναι συνάρτηση των επικρατουσών συνθηκών, 

(φυσικών, κοινωνικών, οικονοµικών, πολιτισµικών, περιβαλλοντικών) στον εσωτερικό και 

εξωτερικό χώρο του συγκεκριµένου τµήµατος της ΦΓΕ στον συγκεκριµένο χρόνο. 

 

Η σχέση αυτή µε βάση την (1) παίρνει τη µορφή: 

Ππ = Ε [φπ+(κ.ο)π] + κ.Ε [φπ+(κ.ο)π] (4) 

και συνεπώς για την συστηµατική, αξιόπιστη και ακριβή καταγραφή, χαρτογράφηση και απόδοση 

των πραγµατικών αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών δυνατοτήτων και προοπτικών και των 

αντίστοιχων αντικειµενικών περιορισµών του συγκεκριµένου τµήµατος της ΦΓΕ, αλλά και για την 

δυναµική παρακολούθηση των εξελίξεων και µεταβολών τους δια µέσου του χρόνου, απαιτείται η 

ολοκληρωµένη προσέγγιση και ανάλυση των πραγµατικών στοιχείων τα οποία συγκροτούν την 

κάθε φορά Ενότητα της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής του πραγµατικότητας. 

 

2. (µονο)Επιστηµονικές ((mono)Disciplinary), Πολυεπιστηµονικές (Multidisciplinary), 

∆ιεπιστηµονικές (Interdisciplinary) και "Transdisciplinary" Προσεγγίσεις. 

Εννοιολογικές συγχύσεις και συµβολή στην άρση τους. 

Τα σύγχρονα προβλήµατα, αντικειµενικά πολύπλοκα και πολυδιάστατα, (και ιδιαίτερα αυτά που 

αναφέρονται στο φυσικό και το κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον και την ανάπτυξη), 

προκαλούνται, εξελίσσονται, σχετίζονται και αλληλεπιδρούν µε την συγκεκριµένη κατάσταση, 
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ποιότητα και δυναµική της συγκεκριµένης φυσικής και κοινωνικοοικονοµικής τους 

πραγµατικότητας, όπως αυτή κάθε φορά επηρεάζεται καταλυτικά από καθοριστικής σηµασίας 

ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες. 

Έτσι για την διερεύνηση, αναγνώριση, απογραφή, αξιολόγηση και χαρτογράφηση των αιτίων, των 

διαστάσεων, των πτυχών και των συνεπειών τους, αλλά και για την ενδεδειγµένη, αξιόπιστη 

επιστηµονοτεχνικά, πολιτικά, κοινωνικοοικονοµικά και/ή πολιτισµικά και αποτελεσµατική 

αντιµετώπισή τους, προϋποτίθενται, κάθε φορά, προγραµµατισµένες, συστηµατικές, συντονισµένες 

και κατάλληλα σχεδιασµένες επιλογές, ενέργειες και δράσεις, οι οποίες θα εξασφαλίζουν πριν απ' 

όλα, την ολοκληρωµένη προσέγγιση και ανάλυση της ενότητας και της µαχητικής ισορροπίας της 

φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής τους πραγµατικότητας, µέσα στην οποία ή από την οποία τα 

προβλήµατα αυτά προκλήθηκαν, τροφοδοτούνται και/ή αναπαράγονται. 

Η φύση και τα µεγέθη πολυπλοκότητας της κάθε φορά Ενότητας της φυσικής και της 

κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας και η διαλεκτική σχέση τους µε τα υπό διερεύνηση και 

αντιµετώπιση συγκεκριµένα προβλήµατα, καθορίζουν τα χαρακτηριστικά της απαιτούµενης 

επιστηµονικής µεθοδολογίας αλλά και τη σύνθεση, δοµή και τη λειτουργία της πολυεπιστηµονικής 

ή της διεπιστηµονικής οµάδας οι οποίες ενδεχοµένως κατά περίπτωση θα απαιτηθεί να 

συγκροτηθούν. 

Η (µονο)Επιστηµονική Προσέγγιση ενός προβλήµατος, συνήθως "ειδικού", κάτω από την οπτική 

της αντίστοιχης συγκεκριµένης επιστήµης, προϋποθέτει την βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των 

σχετικών ειδικών µεθόδων και τεχνικών και συνακόλουθα την απόλυτη επάρκεια των ειδικών 

επιστηµόνων στη γνωστική υποδοµή της σχετικής επιστηµονικής περιοχής. 

Γενικά, οι (µονο)Επιστηµονικές Προσεγγίσεις αφορούν συνήθως στην µελέτη / έρευνα/ 

αντιµετώπιση ειδικών προβληµάτων τα οποία αποτελούν συγκεκριµένα / ειδικά τµήµατα / πτυχές / 

διαστάσεις / συνιστώσες της αντικειµενικά πολυδιάστατης πραγµατικότητας και αποτελούν τα 

ειδικά εργαλεία τα οποία διαµορφώθηκαν αναγκαστικά, λόγω της κατακερµατισµένης φύσης της 

ανθρώπινης γνώσης του κόσµου και των αναπόδραστων "αφαιρέσεων" της πραγµατικότητας τις 

οποίες αυτή συνεπάγεται. 

Η Πολυεπιστηµονική (Multidisciplinary ή Pluridisciplinary) Προσέγγιση προϋποθέτει την 

συνεργασία περισσοτέρων του ενός ειδικών σε διαφορετικά, (συνήθως συγγενή), επιστηµονικά 

πεδία, οι οποίοι µπορούν να κατανοήσουν καλύτερα, περισσότερο σύνθετα και πολύπλοκα 

προβλήµατα, (ή περισσότερες πτυχές ενός ειδικού προβλήµατος) και συνεπώς να τα µελετήσουν, 

να τα ερευνήσουν και να τα αντιµετωπίσουν µε ορθότερο, πληρέστερο, αποτελεσµατικότερο και 

πιο αξιόπιστο τρόπο. 

Οι Πολυεπιστηµονικές Προσεγγίσεις αποτελούν συνήθως µια µηχανιστική άθροιση εφαρµογής 

µεθόδων και τεχνικών συγγενών, συνήθως, επιστηµονικών πεδίων, (συχνά απλώς διαδοχικά 
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"παρατιθέµενων"), κατά τη συνεργασία των αντίστοιχων ειδικών επιστηµόνων στη διερεύνηση 

σύνθετων προβληµάτων της φυσικής και της κοινωνικοικονοµικής πραγµατικότητας, κάτω από την 

(µονο) επιστηµονική οπτική του καθ' ενός. Τα αποτελέσµατα/συµπεράσµατα των 

Πολυεπιστηµονικών Προσεγγίσεων αποτελούν επίσης το άθροισµα των επιµέρους αποτελεσµάτων 

/ συµπερασµάτων των επιστηµόνων αυτών και συνεπώς εξαρτώνται αµέσως από την ειδικότητά 

τους. 

Σε κάθε περίπτωση, στην αντιµετώπιση ενός συνθέτου προβλήµατος π.χ. βιοχηµείας, η 

Πολυεπιστηµονική του Προσέγγιση από οµάδα βιολόγων και χηµικών θα είναι αντικειµενικά και 

αυτονόητα ικανοποιητικότερη από εκείνη µόνο βιολόγων ή µόνο χηµικών. 

Οι Πολυεπιστηµονικές Προσεγγίσεις προϋποθέτουν απόλυτη επιστηµονική επάρκεια των 

συµµετεχόντων σ' αυτές ειδικών επιστηµόνων, (του καθ' ενός στην επιστηµονική του περιοχή), 

αλλά και µια "παιδεία", τόσο κατανόησης της χρησιµότητας και άλλων κατάλληλων επιστηµονικών 

µεθόδων και τεχνικών στη διερεύνηση σύνθετων προβληµάτων, όσο και διάθεσης αλλά και 

ανάπτυξης ικανότητας δηµιουργικής τους συνεργασίας. 

Η ∆ιεπιστηµονική Προσέγγιση, (η οποία συχνότατα στη διεθνή βιβλιογραφία αλλά και την 

επιστηµονική πρακτική συγχέεται µε την Πολυεπιστηµονική), προϋποθέτει κατά µερικούς, µία 

καλή γνώση των εννοιών των επιστηµονικών πεδίων των µελών της ∆ιεπιστηµονικής Οµάδας, από 

το καθ' ένα απ' αυτά, και βασίζεται στη Συστηµική Μεθοδολογία (2). 

Η ∆ιεπιστηµονική Προσέγγιση θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι διαφέρει στην 

πραγµατικότητα από την Πολυεπιστηµονική, µε τον τρόπο που διαφέρουν τα αντίστοιχα προθέµατα 

"∆ιά" και "Πολύ", τα οποία διαφορίζουν ποιοτικά την µορφή, το βεληνεκές, τη λειτουργία, τη 

µεθοδολογία αλλά και τη σχέση της επιστηµονικής προσέγγισης µε το κάθε φορά συγκεκριµένο 

πρόβληµα (Ρόκος, 1990γ, 1992γ και Klein, 1983, 1985, 1990). 

Το "∆ιά" αναφέρεται ταυτόχρονα στο Χώρο (π.χ. δια ξηράς) και στο Χρόνο (π.χ. δια βίου), 

καλύπτει και συσχετίζει έννοιες "τόπου" και "διαρκείας", αντιλαµβάνεται και εκφράζει 

πολυδιάστατες σχέσεις και αλληλεπιδράσεις των στοιχείων τα οποία συγκροτούν και/ή 

συναποτελούν συγκεκριµένες "οντότητες" ή τµήµατα/µέρη των υπό διερεύνηση προβληµάτων και 

τέλος, υπαινίσσεται διαδικασίες οργανικών "ολοκληρώσεων" (integrations) -και όχι µηχανιστικών 

αθροίσεων- και αλληλεπιδράσεων των ειδικών προσεγγίσεων και µεθοδολογιών των ειδικών 

επιστηµόνων µιας ∆ιεπιστηµονικής οµάδας µε βάση τις σχετικές θεµελιώδεις έννοιες οι οποίες 

διατρέχουν τα αντίστοιχα επιστηµονικά πεδία. 

Σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λεξικά (π.χ. "Ελληνικό Λεξικό" Τεγόπουλος-Φυτράκης), σε σύνθεση, το 

"∆ια" εκφράζει Χωρισµό, ∆ιανοµή, ∆ιασκορπισµό, ∆ιασπορά, ∆ιαφορά, ∆ιάκριση, Ασυµφωνία, 

Επίταση ή Υπεροχή και Μείωση της έννοιας του δεύτερου συνθετικού. 
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Χαρακτηριστικές σχετικές ελληνικές λέξεις µας βοηθούν να κατανοήσουµε την δραµατική διαφορά 

και διάκριση του "∆ια" από το "Πολύ" και να τεκµηριώσουµε έτσι και εµµέσως, τόσο την 

δυναµική, όσο και την ποιοτική ειδοποιό διαφορά της ∆ιεπιστηµονικής από την Πολυεπιστηµονική 

Προσέγγιση. 

Συγκεκριµένα : 

Μία "πολυεθνική" π.χ. εταιρεία, δύναµη, κ.λ.π., είναι αυτή που απαρτίζεται από εταίρους, δυνάµεις 

κ.λ.π. οι οποίοι απλά και µόνο ανήκουν σε πολλά έθνη, ενώ οι "διαβαλκανικές" π.χ. σχέσεις, 

συµφωνίες κ.λ.π., συνεπάγονται διασκέψεις, διαβουλεύσεις, διαδικασίες, διαιτητεύσεις και 

πολυδιάστατες αλληλεπιδράσεις µεταξύ των συµµετεχόντων µερών, (σε πολλά επίπεδα, στο χώρο 

και στο χρόνο), µπορούν δε να αφορούν σε ένα ή περισσότερους τοµείς των διεθνών σχέσεων, της 

οικονοµίας, της πολιτικής, της κοινωνίας, του πολιτισµού κ.λ.π. 

Ετσι και η ∆ιεπιστηµονικότητα, (η ιδιότητα του διεπιστηµονικού), ενέχει µία ιδιάζουσα 

συνεργιστική δυναµική ανάπτυξης των βέλτιστων δυνατών πολυδιάστατων σχέσεων, 

αλληλεξαρτήσεων και αλληλεπιδράσεων των προσεγγίσεων και αναλύσεων των επιστηµόνων -

µελών µιας διεπιστηµονικής οµάδας, οι οποίες θα τείνουν "διηνεκώς" προς την "ολοκλήρωση" των 

δυνατοτήτων των επιµέρους αντίστοιχων γνωστικών τους πεδίων, µεθοδολογιών και τεχνικών, 

τόσο υπερβαίνοντας τον κατακερµατισµό της ολιστικής γνώσης, (Beam, 1983 και Bauer, 1990) 

λόγω της αναπόδραστης "µερικότητάς" τους, όσο και συνθέτοντας συστηµικά νέες 

"ολοκληρωµένες" / ολιστικές µεθόδους στη διερεύνηση κάθε "όλου" συστήµατος (Ρόκος, 1990γ). 

Η σύγχυση από πολλούς επιστήµονες αλλά και Υπηρεσίες, π.χ. (NASA, 1995α), στις έννοιες της 

Πολυεπιστηµονικότητας και της ∆ιεπιστηµονικότητας(3) και η συχνά αυθαίρετη και αναιτιολόγητη 

όπως φαίνεται από τα παραπάνω "ισότιµη" και "ταυτόσηµη", εναλλακτική χρήση τους, ανέδειξε τα 

τελευταία χρόνια µια προσπάθεια καθιέρωσης της πιο "φιλόδοξης" (κατά τους υποστηρικτές της) 

έννοιας της "Transdisciplinarity"(4), η οποία θεωρήθηκε απαραίτητη, γιατί είναι "πολύ δύσκολο 

στους επιστήµονες της "διεπιστηµονικής" οµάδας, να έχουν σε βάθος γνώσεις σε περισσότερα από 

ένα επιστηµονικά πεδία ώστε να µπορούν να ολοκληρώσουν τις προσεγγίσεις τους". 

Αλλά τότε, θα µπορούσε κάποιος βάσιµα να υποστηρίξει, δεν θα χρειαζόταν ∆ιεπιστηµονική ή 

"Transdisciplinary" προσέγγιση, αλλά απλά, ένας και µόνο "πολυεπιστήµονας", (π.χ. φυσικός, 

κοινωνιολόγος και µηχανικός), ο οποίος θα επαρκούσε για να συνθέσει και να ολοκληρώσει όλη 

την κατακερµατισµένη ανθρώπινη γνώση στα συγκεκριµένα πεδία στη διερεύνηση ενός σχετικού 

προβλήµατος. 

Η σύγχυση των εννοιών επιτείνεται ακόµα περισσότερο και από την χρησιµοποίηση της  έννοιας 

της "Crossdisciplinarity" (Rickson et al, 1982), στην οποία αποδίδονται παρόµοια χαρακτηριστικά 

και ιδιότητες µε εκείνα της "Transdisciplinarity". 
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Σύµφωνα όµως µε τον υπογραφόµενο, οι ειδοποιοί ιδιότητες οι οποίες αποδίδονται από τους 

υποστηρικτές τους στις έννοιες της "Transdisciplinarity" και της "Crossdisciplinarity", 

εµπεριέχονται απολύτως στην σαφώς διαφοριζόµενη από την Πολυεπιστηµονικότητα έννοια της 

∆ιεπιστηµονικότητας, η οποία συνεπάγεται συνεργιστικές, συστηµικές, δυναµικές στο χώρο και 

στο χρόνο και ολοκληρωµένες προσεγγίσεις, αναλύσεις, διερευνήσεις, µελέτες και αντιµετωπίσεις 

της ολιστικής φύσης των πολυδιάστατων και πολύπλοκων σύγχρονων προβληµάτων και ιδιαίτερα 

εκείνων της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος (Ρόκος, 1990γ και 1991α). 

 

3. Παραδείγµατα εφαρµογών της ∆ιεπιστηµονικότητας στο Σύστηµα Γη, Ατµόσφαιρα, 

Ωκεανοί 

Η Αποστολή στον Πλανήτη Γη (Mission to Planet Earth, Earth Observing System, MTPE/EOS) 

είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα συστηµατικής και ολοκληρωµένης διεπιστηµονικής έρευνας, 

προσέγγισης και ανάλυσης των θεµελιωδών φυσικών, χηµικών και βιολογικών φαινοµένων τα 

οποία συγκροτούν, διέπουν και ολοκληρώνουν το Σύστηµα της Γης, της Ατµόσφαιρας και των 

Ωκεανών, ως αδιάσπαστη Ενότητα της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής τους 

πραγµατικότητας. 

Είκοσι εννιά διεπιστηµονικές οµάδες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής της NASA 

χρησιµοποιούν διαστηµικά, εναέρια και επίγεια συστήµατα µετρήσεων και τηλεπισκοπικών 

καταγραφών για να συγκροτήσουν την απαραίτητη επιστηµονική βάση κατανόησης του κλιµατικού 

συστήµατος και των µεταβολών του. 

Το Πρόγραµµα MTPE της NASA, (NASA, 1995α ), περιλαµβάνει :  

• εν εξελίξει, νέες υπό ανάπτυξη και προγραµµατιζόµενες µελλοντικές δορυφορικές αποστολές, 

παρατήρησης και παρακολούθησης της γης και του περιβάλλοντος,  

• διαχείριση και ανάλυση των σχετικών δορυφορικών και επίγειων δεδοµένων και  

• ένα συνεχιζόµενο πρόγραµµα βασικής έρευνας, εστιασµένο στις µελέτες των υδρολογικών, 

βιογεωχηµικών, ατµοσφαιρικών, οικολογικών και γεωφυσικών διεργασιών και διαδικασιών, 

στην µαθηµατική και άλλη µοντελοποίησή τους και στην ανάλυση των σχετικών στοιχείων 

(NASA, 1995α). 

Οι πολυδιάστατες, πλανητικής εµβέλειας και από διαφορετικές τροχιές διαχρονικές παρατηρήσεις, 

µετρήσεις και απεικονίσεις σχετικών µε το κλιµατικό σύστηµα µεταβλητών και στοιχείων από 

τηλεπισκοπικά συστήµατα και ειδικά επιστηµονικά όργανα, σχεδιάστηκαν ώστε να καλύπτουν µε 

τον βέλτιστο δυνατό τρόπο συγκεκριµένες ανάγκες της συγκεκριµένης διεπιστηµονικής έρευνας. 

Έτσι π.χ. για να µελετηθούν οι διαδικασίες οι οποίες επηρεάζουν την µείωση του όζοντος στην 

ανώτερη ατµόσφαιρα (Upper Atmosphere Research Program, UARP) επιλέγηκε ως 
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καταλληλότερη, η µέσης  κλίσης τροχιά του ειδικού ερευνητικού δορυφόρου (Upper Atmosphere 

Research Satellite, UARS). 

Αντίθετα, επιλέγηκαν µεγάλης κλίσης πολικές τροχιές δορυφόρων για παρατήρηση φαινοµένων τα 

οποία απαιτούν σχετικά λεπτοµερείς παρατηρήσεις ρουτίνας, συχνά από σταθερή γωνιά 

πρόσπτωσης του ηλιακού φωτός. Η επαναληπτικότητα και η συστηµατικότητα των παρατηρήσεων 

αυτών επιτρέπουν την ανίχνευση, καταγραφή και αξιολόγηση των µεταβολών, στοιχείων και 

παραµέτρων ουσιώδους σηµασίας για την εκτίµηση των πλανητικών µεταβολών του κλίµατος. 

Οι Γεωστασιακοί (Geostationary) δορυφόροι επιλέγηκαν για να διασφαλισθεί η συνεχής 

παρακολούθηση µεγάλης χρονικής διαχωριστικής δυνατότητας (high temporal resolution) 

διαδικασιών, όπως η µεταβολή των στοιχείων και των χαρακτηριστικών µεγεθών, η κίνηση, οι 

διευθύνσεις και οι ταχύτητες των νεφικών συστηµάτων κ.λ.π. 

Ο στόχος της Αποστολής στον Πλανήτη Γη είναι "να προωθήσει την επιστηµονική κατανόηση του 

συνολικού συστήµατος της Γης µε την ανάπτυξη µιας βαθύτερης αντίληψης των συστατικών αυτού 

του συστήµατος και των αλληλεπιδράσεών τους" (NASA, 1995α). 

Για τον υπολογισµό των µεταβολών στο σύστηµα της Γης, το κύριο στοιχείο της Αποστολής στον 

Πλανήτη Γη, το Σύστηµα Παρατήρησης της Γης, θα εξασφαλίζει συστηµατικές συνεχείς 

παρατηρήσεις της από χαµηλές τροχιές, τουλάχιστον για δεκαπέντε χρόνια. 

Οι αντικειµενικοί στόχοι της συστηµατικής παρατήρησης της Γης είναι (NASA, 1995α) : 

- Να δηµιουργήσει ένα "ολοκληρωµένο" (integrated) επιστηµονικό σύστηµα παρατήρησης το 

οποίο θα ενισχύσει την "πολυεπιστηµονική" (multidisciplinary) µελέτη των κρίσιµων, 

υποστηρικτικών της ζωής και αλληλοσχετιζοµένων διαδικασιών της γης, της ατµόσφαιρας, των 

ωκεανών και των πολικών περιοχών, καθώς και των δυναµικών και ενεργητικών 

αλληλεπιδράσεών τους. (Εδώ η "∆ιεπιστηµονικότητα" δίνει τη θέση της στην 

"Πολυεπιστηµονικότητα" και αυτό αποδεικνύει ότι και η NASA χρησιµοποιεί εναλλακτικά και 

ισότιµα τους όρους αυτούς παρά την καθοριστική πρωτογενή διαφορά τους). 

- Να αναπτύξει ένα περιεκτικό σύστηµα δεδοµένων και πληροφοριών, το οποίο να εµπεριέχει 

δυνατότητες και λειτουργίες ανάκτησης και επεξεργασίας των στοιχείων, ώστε να 

εξυπηρετούνται οι ανάγκες των επιστηµόνων οι οποίοι συµβάλλουν σε µια "ολοκληρωµένη 

πολυεπιστηµονική" µελέτη του πλανήτη Γη. 

- Να υποστηρίξει το συνολικό Ερευνητικό Πρόγραµµα Πλανητικών Μεταβολών των ΗΠΑ (U.S. 

Global Change Research Program USGCRP) µε την απόκτηση και σύνθεση µιας πλανητικής 

βάσης δεδοµένων τηλεπισκοπικών µετρήσεων και καταγραφών από το διάστηµα. 

Οι προτεραιότητες για την απόκτηση αυτών των τηλεπισκοπικών δεδοµένων σύµφωνα µε τη 

NASA, συµµορφώνονται µε τους επτά βασικούς άξονες που προσδιορίσθηκαν απ' αυτό το 

πρόγραµµα και το διακυβερνητικό όργανο για την κλιµατική µεταβολή (Intergovernmental Panel 
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on Climate Change, IPCC), ως κλειδιά για την κατανόηση της πλανητικής κλιµατικής µεταβολής 

και συγκεκριµένα : 

• το ρόλο των νεφών, της ακτινοβολίας, των υδρατµών και των υδατικών κατακρηµνίσεων, 

• την παραγωγικότητα των ωκεανών, την κυκλοφορία τους και την ανταλλαγή αέρα-θάλασσας, 

• τις πηγές και sinks των αερίων του θερµοκηπίου και τους ατµοσφαιρικούς µετασχηµατισµούς 

τους, 

• τις µεταβολές των χρήσεων και καλύψεων γης, της αρχικής παραγωγικότητας και του υδατικού 

κύκλου, 

• το ρόλο του πολικού στρώµατος πάγων και της στάθµης της θάλασσας, 

• τη σύζευξη της χηµείας του όζοντος µε το κλίµα και τη βιόσφαιρα και 

• το ρόλο των ηφαιστείων στην κλιµατική µεταβολή (NASA, 1995α). 

Οπως φαίνεται από τα παραπάνω, η NASA αντιλαµβάνεται την ανάγκη ολοκληρωµένης 

προσέγγισης, διερεύνησης και ανάλυσης των αντικειµενικά πολύπλοκων και πολυδιάστατων 

θεµάτων και προβληµάτων του συστήµατος της γης, της ατµόσφαιρας και των ωκεανών, αλλά και 

της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος, στην διαρκή δυναµική τους αλληλεπίδραση και την ασταθή 

µαχητική τους ισορροπία. Θεωρεί όµως περίπου ταυτόσηµες τις έννοιες της ∆ιεπιστηµονικότητας 

και της Πολυεπιστηµονικότητας. Η Πολυεπιστηµονικότητα (Ρόκος, 1970, 1972, 1980), ενώ συχνά 

εκφυλίζεται σε µια µηχανιστική παράθεση και άθροιση σχετικά ανεξάρτητων και αυτόνοµων 

µερικών/ειδικών µεθόδων, τεχνικών και προσεγγίσεων, συγγενών επιστηµονικών κλάδων, δίνει 

προφανώς καλύτερα αποτελέσµατα ως µέθοδος γνώσης από κάθε (µονο)Επιστηµονική προσέγγιση. 

Η ∆ιεπιστηµονικότητα όµως είναι αυτή η οποία εξασφαλίζει την ζωντανή, οργανική 

αλληλεπίδραση και σύνθεσή τους και την αναβάθµισή τους σε νέες ολοκληρωµένες και γι' αυτό 

αποτελεσµατικότερες µεθόδους και τεχνικές, οι οποίες αντιλαµβάνονται µε ολιστικό τρόπο την 

πολυπλοκότητα και τον διαλεκτικό και ολοκληρωµένο χαρακτήρα των στοιχείων της φυσικής και 

της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας τα οποία συγκροτούν ή καταλυτικά επηρεάζουν τα 

θεµελιώδη φυσικά, χηµικά και βιολογικά φαινόµενα και τις παράγωγες συνθετότερες διεργασίες 

και διαδικασίες του Συστήµατος της Γης(5). 

Στην πρώτη φάση του προγράµµατος της NASA 1990-1998 λειτούργησαν (Ρόκος, 1994δ), 

λειτουργούν και θα λειτουργήσουν επιχειρησιακά (NASA, 1995α) τα δορυφορικά της συστήµατα : 

• ERBS, Earth Radiation Budget Satellite 

• UARS, Upper Atmosphere Research Satellite 

• NASA Spacelab Series (1992-1994), (σε συνεργασία, για ορισµένα απ' αυτά, µε τη Γερµανία και 

την Ιταλία) 

• TOPEX/Poseidon Ocean Topography Experiment, (σε συνεργασία µε τη Γαλλία) 
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• LAGEOS-2 Laser Geodynamics Satellite, (σε συνεργασία µε την Ιταλία) 

• SeaWiFS, Sea-Viewing Wide Field Sensor 

• TOMS/Earth Probe Total Ozone Mapping Spectrometer 

• NSCAT/ADEOS NASA Scatterometer, (σε συνεργασία µε την Ιαπωνία) 

• TOMS/ADEOS Total Ozone Mapping Spectrometer, (σε συνεργασία µε την Ιαπωνία) 

• TRMM, Tropical Rainfall Measuring Mission, (σε συνεργασία µε την Ιαπωνία) 

καθώς και τα συστήµατα : 

• NOAA-K through N΄, (Η.Π.Α.) 

• Landsat-4/5, Land Remote Sensing Satellite 

• DMSP, Defense Meteorological Satellite Program 

• ERS1, European Remote Sensing Satellite 

• JERS-1, Japan's Earth Resources Satellite 

• ERS2, European Remote Sensing Satellite 

• Radarsat, Radar Satellite (Καναδάς) 

• NOAA-K through N (Η.Π.Α.) 1996 - 

• ADEOS, Advanced Earth Observing Satellite (Ιαπωνία) 

Στη δεύτερη φάση του προγράµµατος 1998-2014 (NASA, 1995α, 1995β), σχεδιάζονται οι 

αποστολές : 

• EOS AM Series (1998), Earth Observing System 

• Landsat-7 (1998), Land Remote Sensing Satellite 

• EOS Color (1998) EOS, Ocean Color Mission 

• ENVISAT Series (ESA, 1998), Environmental Satellite 

• ADEOS II (Ιαπωνία, 1999) 

• EOS Radar ALT Series (1999) 

• EOS PM Series (2000) 

• ATMOS Series (Ιαπωνία και NASA) 

• METOP Series (EUMETSAT/ESA - 2000) 

• ALOS (Ιαπωνία 2001), Advanced Land Observation Satellite 

• EOS (HEM Series 2002), EOS Chemistry Mission 

• EOS Laser ALT Series (2003), EOS Ice Sheet Altimetry Mission 

Στο πλαίσιο του Εθνικού Συµβουλίου Επιστήµης και Τεχνολογίας (NSTC) των ΗΠΑ, η Επιτροπή 

Περιβάλλοντος και Φυσικών ∆ιαθεσίµων (CENR) δηµιουργήθηκε ως ένας νέος φορέας διεξαγωγής 

συντονισµένης, οικονοµικά αποδοτικής και διεπιστηµονικής έρευνας για την αντιµετώπιση των 

σύγχρονων σηµαντικών περιβαλλοντικών προβληµάτων. 
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Οι πέντε περιοχές προτεραιοτήτων οι οποίες διατρέχουν όλα τα περιβαλλοντικά προγράµµατα 

Ερευνας και Ανάπτυξης µε βάση τις αποφάσεις της Επιτροπής CENR είναι : 

- στην Ερευνα Οικοσυστηµάτων : να προωθείται η αποδοτική χρήση των φυσικών διαθεσίµων µε 

παράλληλη διαφύλαξη της ακεραιότητας των οικοσυστηµάτων για τις επόµενες γενιές, 

- στις Παρατηρήσεις και τη ∆ιαχείριση των ∆εδοµένων : να διασφαλίζεται ότι οι απαραίτητες 

µετρήσεις γίνονται αποτελεσµατικά και ότι τα δεδοµένα είναι ευρέως διαθέσιµα σε όλους τους 

ενδιαφεροµένους, σε εύκολα χρησιµοποιήσιµες µορφές, 

- στις Κοινωνικοοικονοµικές ∆ιαστάσεις της Περιβαλλοντικής Αλλαγής : να γίνονται κατανοητές 

οι υποκείµενες ανθρώπινες επιδράσεις στο περιβάλλον και οι πιθανές αντιδράσεις της κοινωνίας 

στην αλλαγή, 

- στην Τεχνολογία του Περιβάλλοντος : να προστατεύεται το περιβάλλον, παράλληλα µε την 

τόνωση της οικονοµικής ανάπτυξης και την κατάκτηση των αναδυοµένων πλανητικών αγορών, 

- στην Ανάπτυξη Επιστηµονικών Εργαλείων : να προµηθεύει τα εργαλεία, όπως π.χ. 

ολοκληρωµένη προσέγγιση και µοντέλα επικινδυνότητας, τα οποία απαιτούνται από τους 

σχεδιαστές πολιτικής, για λήψη τεκµηριωµένων αποφάσεων σε πολύπλοκα περιβαλλοντικά και 

κοινωνικά προβλήµατα (NASA, 1995α,β). 

Στο Πρόγραµµα της Αποστολής στον Πλανήτη Γης, (MTPE/EOS), περιλαµβάνονται οι παρακάτω 

διεπιστηµονικές έρευνες : 

1. Συζευγµένες ατµοσφαιρικές και ωκεάνιες διαδικασίες και πρωτογενής παραγωγή στους νότιους 

ωκεανούς, µε στόχο την ανάπτυξη συζευγµένων φυσικών και βιολογικών µοντέλων τα οποία θα 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε µια µορφή πρόβλεψης για την κατανόηση των επιπτώσεων των 

αλλαγών στη φυσική "ένταση" του ωκεανού. 

2. Ο πλανητικός υδατικός κύκλος. Επέκταση κατά µήκος των Επιστηµών της Γης. 

3. Βιοχηµικές ροές στην αλληλεπίδραση ωκεανού - ατµόσφαιρας. 

4. Πείραµα παρατήρησης και µοντελοποίησης της βόρειας βιόσφαιρας. 

5. Μοντελοποίηση της αλληλεπίδρασης, σε πλανητικές και περιφερειακές κλίµακες, µε τις 

παρατηρήσεις του προγράµµατος EOS. 

6. Υδρολογία, υδροχηµική µοντελοποίηση και τηλεπισκόπηση σε εποχιακά καλυπτόµενες από 

χιόνι αλπικές λεκάνες απορροής. 

7. Μακροπρόθεσµη παρακολούθηση των οικοσυστηµάτων του Αµαζονίου µέσω του EOS. Από τα 

πρότυπα στις διαδικασίες. 

8. ∆ιεπιστηµονικές έρευνες των σχέσεων µεταξύ κλίµατος, ωκεάνιας κυκλοφορίας, βιολογικών 

διαδικασιών και ανανεώσιµων θαλάσσιων διαθεσίµων. 

9. Χρήση του κρυοσφαιρικού συστήµατος για την παρακολούθηση της πλανητικής µεταβολής του 

Καναδά. 
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10.Μελέτες παρατηρήσεων και µοντελοποίησης των ενεργειακών, χηµικών και δυναµικών 

αλληλεπιδράσεων στην ατµόσφαιρα της Γης. 

11.Ετήσια µεταβλητότητα των πλανητικών κύκλων άνθρακα, ενέργειας και υδρολογίας. 

12.Κλιµατικές διαδικασίες πάνω από τους ωκεανούς. 

13.Κλίµα, διάβρωση και τεκτονική στα ορεινά συστήµατα. 

14.Ο υδρολογικός κύκλος και οι κλιµατικές διαδικασίες σε ξηρές και ηµίξηρες περιοχές. 

15.Υδρολογικές διαδικασίες και διεπιστηµονική έρευνα κλίµατος. 

16. Η επεξεργασία, αξιολόγηση και επίπτωση στην αριθµητική πρόγνωση καιρού, των 

στοιχείων των συστηµάτων AIRS, AMSU και MODIS, στους τροπικούς και το νότιο 

ηµισφαίριο. 

17.Ο ρόλος των ανταλλαγών αέρα-θάλασσας και της ωκεάνιας κυκλοφορίας στην µεταβλητότητα 

του κλίµατος. 

18.Αλλαγές στους βιογεωχηµικούς κύκλους. 

19.Μιά πλανητική προσέγγιση της ενεργού ηφαιστειότητας, των ηφαιστειακών καταστροφών και 

των ηφαιστειακών εισαγωγών στην ατµόσφαιρα από το EOS. 

20.∆ιερεύνηση του Συστήµατος Ατµόσφαιρα, Ωκεανός, Γη σε σχέση µε τις κλιµατικές διαδικασίες. 

21.Χηµικές, δυναµικές και ενεργειακές αλληλεπιδράσεις δια µέσου της µέσης ατµόσφαιρας και της 

θερµόσφαιρας. 

22.Η ανάπτυξη και χρήση ενός τρισδιάστατου συστήµατος σύγκρισης στοιχείων ατµόσφαιρας, 

ωκεανού και γης για το EOS. 

23.Πολικές ανταλλαγές στην επιφάνεια της θάλασσας. Η αλληλεπίδραση ωκεανού, πάγου και 

ατµόσφαιρας. 

24.Η χρησιµοποίηση στοιχείων πολλών τηλεπισκοπικών συστηµάτων για την µοντελοποίηση των 

παραγόντων οι οποίοι περιορίζουν το ισοζύγιο άνθρακα στις ξηρές και ηµίξηρες περιοχές του 

πλανήτη. 

25.Ερευνα των χηµικών και δυναµικών αλλαγών στην στρατόσφαιρα. 

26.Αλληλεπιδράσεις βιόσφαιρας και ατµόσφαιρας. 

27.Μέσου και υψηλού πλάτους µελέτη της ωκεάνιας µεταβλητότητας. 

28.∆υναµική του συστήµατος της Γης. Προσδιορισµός και ερµηνεία του ισοζυγίου Global Angular 

Momentum µε τη χρήση του EOS. 

29.Μιά διεπιστηµονική διερεύνηση του συστήµατος νεφών και ενεργειακής ακτινοβολίας της Γης. 

Από τα στοιχεία τα οποία έχουν ανακοινωθεί (NASA 1995α,β), οι επιστηµονικοί υπεύθυνοι των 

διεπιστηµονικών (ή πολυεπιστηµονικών, ανάλογα µε την υποδοµή, τη φιλοσοφία και την πρακτική 

των σχετικών οµάδων επιστηµόνων) αυτών προγραµµάτων, στην πλειοψηφία τους καλύπτουν δύο 
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ή και περισσότερα συγγενή επιστηµονικά πεδία, γεγονός το οποίο ενδεχοµένως ενισχύει την άποψη 

για µιά "πολυεπιστηµονική" θεώρηση και αντίληψη της έννοιας και της ουσίας της 

∆ιεπιστηµονικότητας από την NASA(6). 

Ετσι η ∆ιεπιστηµονικότητα φαίνεται να περιορίζεται σε µεγάλο βαθµό στα πεδία της επιστήµης και 

της τεχνολογίας, παραγνωρίζοντας θεµελιακές πτυχές των υπό διερεύνηση προβληµάτων, οι οποίες 

ανάγονται στη σφαίρα των ανθρωπογενών παρεµβάσεων στο Σύστηµα της Γης και των 

γενεσιουργών τους πολιτικών και οικονοµικών επιλογών, των κυρίαρχων κοινωνικών αξιών, 

στάσεων και συµπεριφορών, και των επικρατούντων µοντέλων παραγωγής, "ανάπτυξης" και 

κατανάλωσης. 

Ενα άλλο παράδειγµα εφαρµογής της ∆ιεπιστηµονικότητας στην πράξη είναι το Eco-Research 

Project, του Πανεπιστηµίου του Waterloo ως συντονιστού, και άλλων πέντε Πανεπιστηµίων σε 

συνεργασία µε πολλές Κοινότητες και Τοπικές Κυβερνήσεις του Καναδά. 

Στο πλαίσιο αυτού του προγράµµατος το 1993 συγκροτήθηκαν εννιά ερευνητικές οµάδες για να 

ερευνήσουν την βιώσιµη χρήση των υδατικών διαθεσίµων της Βιοπεριφέρειας της Λεκάνης του 

Grand River. 

Το ερευνητικό πρόγραµµα διοικείται : 

• από το Ερευνητικό Συµβούλιο Κοινωνικών Επιστηµών και Επιστηµών του Ανθρώπου 

• από το Ερευνητικό Συµβούλιο Φυσικών Επιστηµών και Μηχανικής 

• από το Συµβούλιο Ιατρικής Έρευνας 

και θεωρείται ως "Crossdisciplinary" από τους φορείς του. 

Στην πραγµατικότητα όµως, µε βάση όσα προαναφέρθηκαν και παρά το γεγονός ότι στην 

ακαδηµαϊκή κοινότητα και οι όροι "Μultidsciplinary" και "Τransdisciplinary" χρησιµοποιούνται 

χωρίς πλήρη συναίνεση για τις σηµασίες τους εναλλακτικά "εν συγχύσει", θα µπορούσε βάσιµα να 

υποστηριχθεί ότι το πρόγραµµα αυτό είναι "περισσότερο" ∆ιεπιστηµονικό από αυτά της NASA. 

Γιατί η ∆ιεπιστηµονικότητα αναφέρεται σε κάποιου είδους εγκάρσια "ολοκλήρωση" 

επιστηµονικών κλάδων. 

Αυτό µπορεί να συµβεί σε πρώτο επίπεδο από "συγχωνεύσεις" (fusions) µεταξύ γειτονικών 

επιστηµονικών κλάδων οι οποίοι µετά µπορούν να εξελιχθούν σε νέους επιστηµονικούς κλάδους 

π.χ. η βιοχηµεία και η κοινωνική ψυχολογία. 

Σε άλλες περιπτώσεις, έννοιες από ένα επιστηµονικό κλάδο δανείζονται για λόγους καλύτερης 

επεξήγησης σε άλλους επιστηµονικούς κλάδους, όπως π.χ. τα µικροοικονοµικά στη βιολογία των 

πληθυσµών ή η οικολογία για τη µελέτη των οργανισµών. 
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Η ολοκλήρωση µπορεί να συµβεί τόσο στη χρήση ορισµένων µεθόδων και τεχνικών, όσο επίσης 

και στην διαδικασία ατοµικής µάθησης επιστηµόνων διαφορετικών κλάδων, (ο ένας από τον 

άλλον), όταν εργάζονται σε πολυεπιστηµονικές οµάδες (Bechtel, 1986). 

Η "Transdisciplinarity" κατά τους υποστηρικτές της αναφέρεται στην οργάνωση της γνώσης σε 

µεγαλύτερα θέµατα παρά σε επιστηµονικούς κλάδους. Αλλά αυτό, (Ρόκος, 1991α, 1995α), δηλαδή 

η εστίαση σε µεγάλα και πολύπλοκα θέµατα και η ολοκληρωµένη προσέγγισή τους αποτελεί 

θεµελιώδες συστατικό της πραγµατικής ουσίας της ∆ιεπιστηµονικότητας. 

Οι µελέτες περιβάλλοντος και οι µελέτες διαχείρισης είναι τυπικά παραδείγµατα ∆ιεπιστηµονικών 

Προσεγγίσεων και Αναλύσεων (Ρόκος, 1972 και Utton, 1974). 

Είναι όµως εξόχως ενδιαφέρων ο προβληµατισµός των multidisciplinary ή crossdisciplinary 

ερευνητικών οµάδων όπως διατυπώνεται από τον επιστηµονικό υπεύθυνο του σχετικού 

προγράµµατος σε µια σελίδα του Internet : 

«So, who are we? 

Suggest we are multi or cross disciplinary teams working in a transdisciplinary context provided by 

our shared interests in water related issues in our bioregion of choice. 

Will we become interdisciplinary? 

Perhaps to some extent, but I don't promise in our "deliverables".» 

Ο προβληµατισµός αυτός, σωστά, αποδίδει και στη ∆ιεπιστηµονικότητα το βασικό χαρακτηριστικό 

της Ολοκληρωµένης Προσέγγισης. Οπως και αυτή, η ∆ιεπιστηµονικότητα είναι ο στόχος προς 

επίτευξη, το ζητούµενο, κάτι προς το οποίο διηνεκώς θα τείνουµε προσπαθώντας ν' αναβαθµίσουµε 

την επιστηµονική µεθοδολογία στην προαιώνια προσπάθεια του ανθρώπου να γνωρίσει, να 

κατανοήσει, αλλά και να αλλάξει τον εξωτερικό κόσµο. 

 

4. Συµπεράσµατα 

Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, θα µπορούσαµε να διατυπώσουµε τα παρακάτω 

συµπεράσµατα : 

 Η συνεχής και συστηµατική επιδίωξη αναβάθµισης της µεθοδολογίας για την Ολοκληρωµένη 

Προσέγγιση και Ανάλυση της Ενότητας της Φυσικής και της Κοινωνικοοικονοµικής 

Πραγµατικότητας, µ' άλλα λόγια της Επιστηµονικής Μεθόδου της Γνώσης, περνάει 

αντικειµενικά από το δρόµο στον οποίο, µε όλες τις εγγενείς διαφορές απόψεων, συγχύσεις και 

αντιφάσεις, οι (µονο)Επιστηµονικές, Πολυεπιστηµονικές, CrossDisciplinary και 

Transdisciplinary Προσεγγίσεις θα τείνουν διηνεκώς προς τις ∆ιεπιστηµονικές. 

 Η ∆ιεπιστηµονικότητα όπως και η Ολοκλήρωση είναι στόχοι. 
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 Καµµιά Προσέγγιση και Ανάλυση στον κόσµο δεν θα µπορεί ποτέ να είναι πραγµατικά και 

απόλυτα ∆ιεπιστηµονική και Ολοκληρωµένη, στο βαθµό που πάντα, µε δεδοµένη την επίταση 

της περιπλοκότητας και του "συγκεχυµένου" του αληθινού κόσµου, µία θεωρία θα είναι µία 

προσεκτική διανοητική απλοποιητική διαδικασία η οποία θα αποβαίνει απαραίτητη ώστε οι 

άνθρωποι να αντιλαµβάνονται τα πράγµατα, στη µερικότητά τους, περισσότερο καθαρά. 

 Μία καλή θεωρία θα πρέπει όµως να είναι ικανή όχι µόνο να δίνει τις ερµηνείες για τα 

φαινόµενα τα οποία προσεγγίζει κάθε επιστηµονικός κλάδος (discipline) αλλά και να µπορεί να 

προβλέπει τι θα συµβεί κάτω από πραγµατικές, δηλαδή πολύ πιο περίπλοκες συνθήκες. 

 Οι επιστήµονες που προσεγγίζουν την πραγµατικότητα κάτω απ' την συγκεκριµένη 

επιστηµονική τους οπτική φθάνουν αφαιρετικά κατ' ανάγκην σε µία καλή θεωρία, µέσα από µία 

πολύ προσεκτική διαδικασία για να προσεγγίσουν ορισµένες µόνο διαστάσεις της. 

 ∆ηµιουργούν µαθηµατικά ή άλλα µοντέλα των φαινοµένων, διατυπώνουν διάφορες υποθέσεις 

για το πως θα µπορούσαν να εξελιχθούν τα πράγµατα, σχεδιάζουν και πραγµατοποιούν 

πειράµατα, διεξάγουν έρευνες πεδίου και κοινωνικές απογραφές/αποτυπώσεις. 

 Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει όµως αναβαθµιζόµενες διαρκώς να συντίθενται µε αντίστοιχες 

επιστηµόνων, άλλων απαραίτητων για την καλύτερη προσέγγιση της πραγµατικότητας και των 

προβληµάτων της ειδικοτήτων και να τείνουν διηνεκώς να ολοκληρώνονται σε κάθε επίπεδο, 

στο χώρο και στο χρόνο. 

 Ενα χαρακτηριστικό παράδειγµα ∆ιεπιστηµονικής και Ολοκληρωµένης Προσέγγισης και 

Ανάλυσης της Ενότητας της Φυσικής και της Κοινωνικοοικονοµικής Πραγµατικότητας µε 

Φωτοερµηνευτικές / Τηλεπισκοπικές Μεθόδους και Τεχνικές, οι οποίες µπορούν να την 

παρατηρούν, να την καταγράφουν, να την απογράφουν, να τη χαρτογραφούν, να την 

παρακολουθούν και να την αξιολογούν είναι το παρακάτω (Ρόκος, 1972, 1980, 1988α, 1993α). 

 Ενα συγκεκριµένο τµήµα της Φυσικής Γήινης Επιφάνειας, (πεδίο αλληλεπίδρασης της φύσης 

και του ανθρώπου στο Σύστηµα της Γης, της Ατµόσφαιρας και των Ωκεανών), µπορεί να 

παρατηρείται και να παρακολουθείται µε διαδοχικές αναλογικές και ψηφιακές τηλεπισκοπικές 

απεικονίσεις του : 

• από επίγειες, εναέριες και διαστηµικές πλατφόρµες, 

• από διαφορετικά ύψη, µε διαφορετικές εστιακές αποστάσεις φακών και σε διαφορετικές 

κλίµακες, εποχές, χρονολογίες και ώρες της ηµέρας και της νύχτας, 

• µε άξονες λήψης των απεικονίσεων οριζοντίους, κεκλιµένους και κατακορύφους, 

• µονοεικονικά, στερεοσκοπικά, αλλά και σε οθόνες συστηµάτων ψηφιακής επεξεργασίας τους, 
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• στις καταλληλότερες κατά περίπτωση περιοχές του φάσµατος της ηλεκτροµαγνητικής 

ακτινοβολίας, ως παγχρωµατικές, υπέρυθρες έγχρωµες, ψευδέγχρωµες, θερµογραφήµατα, 

radar, πολυφασµατικές κ.λ.π., 

• µε τις καταλληλότερες κατά περίπτωση αναλογικές και ψηφιακές επεξεργασίες αναλύσεις και 

ερµηνείες τους, 

• από τους καταλληλότερους κατά περίπτωση ειδικούς επιστήµονες και τις καταλληλότερες 

πολυεπιστηµονικές οµάδες και 

• µε τους απαραίτητους κατά περίπτωση επιγείους ελέγχους. 

 Είναι φανερό ότι µιά τέτοια προσέγγιση της πραγµατικότητας θα µπορούσε να θεωρηθεί ως η 

εγγύτερη ισοδυναµία προς την "ολοκληρωµένη" και "διεπιστηµονική", αν η πολυεπιστηµονική 

οµάδα και οι ειδικοί επιστήµονες θα µπορούσαν, µε τείνουσα προς την ∆ιεπιστηµονικότητα 

µεθοδολογία να αντιληφθούν τις πολυδιάστατες σχέσεις, αλληλεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις 

της φύσης µε τον άνθρωπο στη συγκεκριµένη περιοχή, θεωρούµενη ως µερικό "όλο" του 

Συστήµατος της Γης (Ρόκος, 1980, 1988 και ASPRS, 1997). 

 Οι σύµφυτες και αµφιµονοσήµαντες έννοιες της ∆ιεπιστηµονικότητας και των Ολοκληρωµένων 

Προσεγγίσεων, ως µεθοδολογιών, αντιλήψεων και πρακτικών συνεπάγονται : 

• σε εκπαιδευτικό επίπεδο : διαδικασίες παιδείας οι οποίες θα τις ενθαρρύνουν, θα τις 

καλλιεργούν, θα τις αναπτύσσουν και θα τις ασκούν µεθοδικά και συστηµατικά από τα πρώτα 

χρόνια της µαθησιακής διαδικασίας, (Vars, 1969 και Unesco, 1988), µε κατάλληλα 

προγράµµατα και µεθόδους διδασκαλίας (Adeniyi, 1987 και Ρόκος, 1993α). 

 Θεµελιακής σηµασίας προϋπόθεση γι' αυτό είναι η κατάλληλη εκπαίδευση του διδακτικού 

προσωπικού όλων των βαθµίδων και η εξοικείωσή τους µε την ολιστική φιλοσοφία της 

ανάγκης ανασύνθεσης και ανασυγκρότησης της κατακερµατισµένης ανθρώπινης γνώσης στη 

διερεύνηση των όλο και πιο πολύπλοκων σύγχρονων προβληµάτων (De Felice et al, 1985 και 

Ρόκος, 1980) 

• σε ερευνητικό επίπεδο : διαδικασίες οι οποίες θα ενθαρρύνουν παράλληλα µε την ανάπτυξη 

της βασικής και της εφαρµοσµένης ειδικής έρευνας και την προώθηση ολοκληρωµένων 

διεπιστηµονικών διερευνήσεων των µεγάλων προβληµάτων του σύγχρονου κόσµου (Ρόκος, 

1972 και Darvas et al, 1980) και 

• σε πολιτισµικό επίπεδο : διαδικασίες καλλιέργειας νοοτροπιών, συνειδήσεων, στάσεων και 

συµπεριφορών οι οποίες θα αντιλαµβάνονται τις αιτιώδεις σχέσεις και διαφορές των 

"µερικών" και των "ολιστικών" προσεγγίσεων του εξωτερικού κόσµου, της φύσης και της 

κοινωνίας, της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος και θα µπορούν έτσι να υπερβαίνουν τις 

αδυναµίες, τα σφάλµατα και τις ατέλειες των µονοδιάστατων τεχνοκρατικών µονοµερειών 
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λόγω του κατακερµατισµού της γνώσης των "ειδικοτήτων" (Ρόκος, 1986, 1988β, 1991γ, 

1992γ). 

 

5.  Σηµειώσεις 

(1) Σύµφωνα µε τα λεξικά : 

πραγµατικότητα είναι η ιδιότητα του πραγµατικού, η πραγµατική υπόσταση και κατάσταση, ο 

αντικειµενικός κόσµος, η ολότητα όσων υπάρχουν πραγµατικά µε αυτή τη σηµασία, το 

πραγµατικά δεδοµένο σε αντίθεση προς το φανταστικό, το νοούµενο, ή το παριστάµενο. 

 Με αυστηρότερη σηµασία, στη φιλοσοφία, πραγµατικότητα είναι καθετί ανεξάρτητο από το 

υποκείµενο. 

 Ο Λένιν στο "Υλισµός και Εµπειριοκριτικισµός" αναφέρει σχετικά ότι : 

 "Η ύλη είναι µία κατηγορία φιλοσοφική η οποία χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της 

αντικειµενικής πραγµατικότητας, µιας έννοιας που σχηµατίζει ο άνθρωπος µε τις αισθήσεις 

του, που αντιγράφουν, φωτογραφίζουν, αντανακλούν αυτή την υλική πραγµατικότητα που 

υπάρχει ανεξάρτητα από τις αισθήσεις και τη συνείδησή του". 

 Από τη σχέση της πραγµατικότητας µε το γνωστικό υποκείµενο προκύπτει το 

γνωσιοθεωρητικό πρόβληµα της αντιστοιχίας ή ανταπόκρισης γνώσης (παραστάσεων και 

κρίσεων) και πραγµατικότητας. 

 Θεµελιώδες κύτταρο της πραγµατικότητας είναι το πράγµα, δηλαδή : 

κάθε τι που υπάρχει, έχει αντικειµενική υπόσταση και γίνεται αντιληπτό µε τις αισθήσεις, (σε 

αντιδιαστολή µε τα πλάσµατα της φαντασίας ή τις λογικές έννοιες), κάθε υλικό σώµα, ότι 

κατέχει κανείς, ότι παράγει κανείς, εµπόρευµα. 

 Ο Καντ όρισε το πράγµα, ως "πράγµα καθ' εαυτό", το οποίο επειδή υπάρχει έξω και 

ανεξάρτητα από τη συνείδηση του ανθρώπου, είναι αδύνατο καθ' ολοκληρία να γίνει γνωστό, 

δηλαδή "πράγµα για µας". 

 Αντίθετα στη φιλοσοφία του ∆ιαλεκτικού Υλισµού το "πράγµα καθ' εαυτό" απλά δεν έγινε 

ακόµη γνωστό, όπως το "πράγµα για µας". 

 Η διεπιστηµονική και ολοκληρωµένη προσέγγιση και ανάλυση της πραγµατικότητας 

επιχειρεί να την κατανοήσει ως ανασυγκροτούµενη από όσο το δυνατόν περισσότερα 

"πράγµατα για µας". 

(2) Συστηµική θεωρία κατά τον L.V.Bertalanffy είναι η επιστηµονική προσέγγιση των 

πολιτικών, οικονοµικών, κοινωνικών κ.λ.π. συστηµάτων, η οποία αντιτίθεται στην 

ορθολογιστική διερεύνηση, αντιµετωπίζοντας κάθε πρόβληµα "ως σύνολο αµοιβαία 

αλληλοσχετιζοµένων µονάδων". 
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Η µέθοδος αυτή προσέγγισης αναπτύχθηκε µε επίκεντρο κυρίως τις εργασίες του 

L.V.Bertalanffy και των N.Wiener, Cl.Shannon, W.Weaver, οι οποίοι στηρίχθηκαν στις 

ανακαλύψεις οι οποίες σηµειώθηκαν στην κυβερνητική, τη θεωρία της πληροφορίας, τη 

βιολογία, τη γλωσσολογία και την ανθρωπολογία. 

Έτσι, σύµφωνα µε ορισµένους Αµερικανούς πολιτολόγους όπως ο D.Easton για παράδειγµα, 

το πολιτικό π.χ. σύστηµα δέχεται από το κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτιστικό και θρησκευτικό 

περιβάλλον όρους και στηρίγµατα που αποκαλούνται εισροές ή είσοδοι (inputs) και στις 

οποίες απαντά µε αποφάσεις και συγκεκριµένες ενέργειες (εκροές και έξοδοι) outputs, οι 

οποίες τροποποιούν τις εισροές χάρη σε µία διεργασία αυτορρύθµισης και ανάδρασης 

(feedback). 

Σύστηµα κατά τον Χέγκελ είναι το εύτακτο σύνολο των νοητικών προσδιορισµών οι οποίοι 

επιτρέπουν να γίνει αντιληπτή η αντικειµενική πραγµατικότητα ως όλον. 

Θεωρία των συστηµάτων (Συστηµική Επιστήµη) είναι η γενική και διεπιστηµονική θεωρία η 

οποία µελετά τα συστήµατα, (π.χ. τα Συστήµατα Γης, Ατµόσφαιρας και Ωκεανών), ως 

σύνολα υλικών ή µη στοιχείων τα οποία σχετίζονται και συναπαρτίζουν ένα όλον. 

Η Συστηµική Επιστήµη εφαρµόζεται συχνά στην ανάλυση δυναµικών συστηµάτων και 

συνεπώς είναι κατάλληλη για την προσέγγιση του κατ' εξοχήν δυναµικού συστήµατος της 

φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας. 

Η τεχνολογία τώρα των συστηµάτων (Systems Engineering) είναι κατ' εξοχήν από τη φύση 

της διεπιστηµονική. 

Αποτελεί διαδικασία σύνθεσης επιµέρους τεχνικών και γνωστικών περιοχών για την επίτευξη 

µε αποτελεσµατικό τρόπο ενός καθορισµένου στόχου. 

Σχετική µε τη Συστηµική Επιστήµη είναι η Συνεργιστική Θεωρία δηλαδή η θεωρία των 

φαινοµένων συνέργειας ή σύµπραξης τόσο στη φύση, (ανόργανη και οργανική), όσο και στην 

κοινωνία, η οποία ερµηνεύει το πως συµβαίνει να ενεργοποιούνται σκόπιµα και 

αποτελεσµατικά τα στοιχεία ενός ορισµένου συστήµατος ή τα µέρη ενός "όλου" και να 

συντονίζεται η δράση τους έτσι ώστε σε µακροσκοπική κλίµακα να παράγουν νέες αυτόνοµες 

µορφές. 

Η συνεργιστική προσέγγιση της πραγµατικότητας µε βάση τη θεωρία αυτή, έχει 

αντικειµενικά τα χαρακτηριστικά µιας διεπιστηµονικής και ολοκληρωµένης προσέγγισης. 

(3)  Εξαιρετικά σηµαντική συµβολή στη δηµιουργία βιβλιογραφικής υποδοµής για τη µακρά, (και 

ακόµη χωρίς συµφωνία σε βασικά ζητήµατα της ∆ιεπιστηµονικότητας και των συναφών / 

συµπαροµαρτουσών εννοιών) συζήτηση, είναι η προσπάθεια του Dr Bruce Janz, Επίκουρου 

Καθηγητή της Φιλοσοφίας στο Augustana University College να συγκεντρώσει 
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βιβλιογραφίες, βιβλία και άρθρα για τη διεπι*τηµονικότητα για τη χρήση του Centre for 

Interdisciplinary Research in the Liberal Arts (CIRLA). 

Από τις εκατοντάδες βιβλία (και γενικότερα δηµοσιεύσεις) πάνω σε ειδικότερα 

διεπιστηµονικά ερευνητικά προγράµµατα ή συνδυασµούς ειδικών επιστηµονικών πεδίων ο 

Janz, σύµφωνα µε τον ίδιο, περιορίσθηκε σ' εκείνα τα οποία "reflect on the meta-question of 

doing interdisciplinary research or teaching". 

Μέσα από τις βιβλιογραφίες που αναφέρει ο Janz και οι οποίες έχουν την αρχή τους στην 

επιλεγµένη σχετική βιβλιογραφία της J.T.Klein στο βιβλίο της "Interdisciplinarity : History, 

Theory, and Practice" (Wayne State University Press, Detroit, 1990), προκύπτει µία εγγενής 

µερικότητα της αντίληψης για το βεληνεκές της ∆ιεπιστηµονικότητας, µεταξύ κυρίως 

"γειτονικών" επιστηµονικών περιοχών (disciplines), στα πεδία των Liberal Arts, της 

Ανώτατης Παιδείας, των κοινωνικών επιστηµών, της εστιασµένης σε συγκεκριµένα 

προβλήµατα έρευνας και ανάπτυξης (Research and Development), των ολοκληρωµένων 

µελετών (Integrated Studies), των επιστηµών του ανθρώπου, της φιλοσοφίας κ.λ.π. 

Η µερικότητα της αντίληψης για τη ∆ιεπιστηµονικότητα συγχέεται µε την 

Πολυεπιστηµονικότητα και διαφαίνεται, (όπως και σε άλλες αναφορές στο κείµενο αυτό), ότι 

οι συγχύσεις, οι οσµώσεις οι εναλλακτικές χρησιµοποιήσεις των εννοιών της 

Πολυεπιστηµονικότητας (Μultidisciplinarity) και της Τransdisciplinarity µε την 

∆ιεπιστηµονικότητα (Ιnterdisciplinarity) είναι συνήθεις, άλλοτε αποδεκτές από πολλούς ή 

λιγότερους και άλλοτε αµφισβητούµενες, αλλά σε κάθε περίπτωση µε σοβαρά επιχειρήµατα 

αµφιλεγόµενες. 

Οι βιβλιογραφίες του Janz οι οποίες παρουσιάζονται στο Internet είναι οι παρακάτω : 

• Chubin, D.E., Porter, A.L. and Rossini, F.A., "Annotated bibliography" in Interdisciplinary 

analysis and research: Theory and practice of problem-focused research and development. 

D.Chubin, A.Porter, F.Rossini, and T.Connoly, (eds), Lomond, Mt. Airy, 1986, pp. 441-

470. 

• Cunningham, Frank and Susan Wolfe, "Selected bibliography" in Integrated studies: 

Challenges to the college curriculum, Stephen Dill (ed.), University Press of America, 

Washington, D.C., 1982, pp. 133-142. 

• Grandberg, A., "The problem of interdisciplinarity: A bibliography." Research Policy 

Program, Lunds Universitet, Lund, 1975. 

• Klein, Julie Thompson, "Interdisciplinary literature." Perspectives: The journal of the 

association for general and liberal studies, 14:3, 1984, pp. 36-47. 



 21

• Klein, Julie Thompson, "Interdisciplinarity: A bibliography." in International research 

management: Studies in interdisciplinary methods, Philip H.Birnbaum, Frederick A. 

Rossini, and Donald Baldwin (eds), Oxford University Press, New York, 1990. 

• Klein, Julie Thompson, "Selected bibliography" in Klein, Julie Thompson, 

Interdisciplinarity: History, theory and practice, Wayne State University Press, Detroit, 

1990, pp. 232-325. 

• Mahan, Jack Lee, "Selected bibliography" in "Toward transdisciplinary inquiry in the 

human sciences," Diss. United States International University, San Diego, 1970, pp. 198-

211. 

• Mayville, William V., "Bibliography," in Interdisciplinarity: The mutable paradigm, 

American Association for Higher Education, Washington, D.C., 1978, pp. 63-72. 

• Palmer, James C., "Interdisciplinary studies: An ERIC review," Community college 

review, 11:1, 1983, pp. 59-64. 

(4) Ο A.Judge στο Internet µε αφορµή το πρώτο διεθνές συνέδριο για την "Transdisciplinarity" 

αναρωτιέται : 

"Τι πράγµατι είναι η "Transdisciplinarity" και ποιός θα µπορούσε να ενδιαφέρεται γι' αυτή;" 

και συνεχίζει αποφαινόµενος ο ίδιος : 

"Οπως µε πολλά γεγονότα τα οποία συγκεντρώνουν ασυνήθεις συνδυασµούς ανθρώπων, 

είναι λιγότερο ενδιαφέρον το "τι είναι" και περισσότερο το τι ένα εύρος δεσµευµένων ατόµων 

υποθέτει ότι αυτό είναι, από τις διάφορες οπτικές τους. 

Η "Τransdisciplinarity" θα µπορούσε να συσχετισθεί µε ό, τι θα µπορούσε να γίνει αντιληπτό 

ότι είναι πέραν της ∆ιεπιστηµονικότητας και µιας οπτικής δεµένης µε τους επιστηµονικούς 

κλάδους. 

Οι φιλόσοφοι και οι µαθηµατικοί οι οποίοι ενδιαφέρονται για την πολυπλοκότητα ήταν 

παρόντες στο Συνέδριο, λέει ο Judge. 

Αλλά και οι φυσικοί οι οποίοι αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε τους περιορισµούς και τα 

εµπόδια της µεθοδολογίας τους. Τα τεχνικά ζητήµατα αυτών των επιστηµών δεν εµπόδισαν 

τους κοινωνικούς επιστήµονες να καταλάβουν και την γι' αυτούς σηµασία του. 

Το πρώτο διεθνές συνέδριο για την "Transdisciplinarity" έγινε στην Arrabida κοντά στην 

Λισαβώνα από τις 2-6 Νοεµβρίου 1994. 

Οργανώθηκε µε την υποστήριξη της Εθνικής Επιτροπής για την Unesco της Πορτογαλίας, 

την Οµάδα Μελέτης της "Transdisciplinarity" της Unesco και το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της 

Λισαβώνας υπό την αιγίδα του ∆ιεθνούς Κέντρου Ερευνών και Μελετών για την 



 22

"Transdisciplinarity" (CIRET, Παρίσι), της Unesco, του Συµβουλίου της Ευρώπης και του 

∆ηµάρχου του Setubal. 

Πήραν µέρος 76 προσκεκληµένοι κυρίως Γαλλόφωνοι (33 από τη Γαλλία) και εκπρόσωποι 

από την Αργεντινή, την Αυστραλία, την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βραζιλία, την Ουγγαρία, την 

Ιταλία, την Ιαπωνία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουµανία, την Ισπανία, την Ελβετία 

και τις ΗΠΑ. 

Στο Συνέδριο δεν υπήρξε καµµιά καθαρή συναίνεση για τη φύση της "Τransdisciplinarity". 

Εν τούτοις υπήρξε καθαρή έγνοια για το ότι "ο κατακερµατισµός των επιστηµονικών κλάδων 

αποτυγχάνει να υπηρετήσει την κοινωνία στην αντιµετώπιση ενός συµπλέγµατος πλανητικών 

προβληµάτων και συγκρουοµένων πρωτοβουλιών". 

(5) Η ∆ιεπιστηµονικότητα και η Ολοκληρωµένη Προσέγγιση στη διαδικασία γνώσης του 

εξωτερικού κόσµου σχετίζεται καταλυτικά µε την "επιστηµονική µέθοδο γνώσης". Τα κύρια 

χαρακτηριστικά της "επιστηµονικής µεθόδου γνώσης", µ' άλλα λόγια της διαλεκτικής 

µεθόδου είναι, κατά τα σχετικά µε τον ∆ιαλεκτικό Υλισµό φιλοσοφικά λεξικά, τα παρακάτω : 

1. Η φύση θεωρείται ως ένα συναφές σύνολο, στο οποίο τα αντικείµενα και τα φαινόµενα 

εξαρτώνται τα µεν απ' τα δε και επηρεάζονται αµοιβαία. Τα πάντα είναι 

αλληλοσυνδεδεµένα και αλληλεξαρτώµενα. 

2. Η φύση βρίσκεται σε µία κατάσταση αέναης κίνησης, αλλαγής και ανανέωσης στην οποία 

πάντα κάτι γεννιέται και αναπτύσσεται και κάτι πεθαίνει και εξαφανίζεται. Τα πάντα 

βρίσκονται σε κίνηση. Τα πάντα αλλάζουν. 

3. Η ανάπτυξη της φύσης είναι µία διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας πραγµατοποιείται 

ύστερα από µία αργή, βαθµιαία συσσώρευση µικρών, αφανών ποσοτικών αλλαγών, το 

πέρασµα της παλιάς σε µία νέα ποιότητα, µε άλµα. Με καταφανή, απότοµη ξαφνική 

αλλαγή.  Οι ποσοτικές αλλαγές µετατρέπονται σε ποιοτικές αλλαγές. Η ανάπτυξη δηλαδή 

δεν είναι µια απλή επανάληψη των καταστάσεων του παρελθόντος αλλά µια προοδευτική 

κίνηση. Μια κίνηση από το κατώτερο στο ανώτερο, από το απλό στο σύνθετο. Μια κίνηση 

της οποίας η καµπύλη της δεν είναι κυκλική αλλά ανοδική. 

4. Οι εσωτερικές αντιφάσεις οι οποίες υπάρχουν µέσα στα πράγµατα είναι συµφυείς µε τα 

πράγµατα και µε τα φαινόµενα. Γεννώνται µαζί µε αυτά. Κάθε πράγµα έχει µέσα του µία 

πλευρά θετική και µία πλευρά αρνητική. Περιλαµβάνει στοιχεία τα οποία φθείρονται και 

στοιχεία τα οποία αναπτύσσονται.  

 Η πάλη ανάµεσα στο παληό που φθείρεται και στο καινούργιο που αναπτύσσεται αποτελεί 

το περιεχόµενο της ανάπτυξης. 

(6) Στο µεγαλύτερο ποσοστό τους οι επιστηµονικοί υπεύθυνοι των ∆ιεπιστηµονικών 

(Πολυεπιστηµονικών στην πραγµατικότητα), ερευνητικών οµάδων της Αποστολής στον 
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Πλανήτη Γη της NASA έχουν και οι ίδιοι πολυεπιστηµονικό προφίλ καλύπτοντας τα 

παρακάτω συγγενή πεδία επιστήµης και τεχνολογίας. 

 Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά και Τηλεπισκόπηση • Μηχανική και Τηλεπισκόπηση • 

Εδαφολογία, Φυσική Γεωγραφία και Τηλεπισκόπηση • Υδρολογία χιονιού, Επιστήµη του 

Συστήµατος Γης και Τηλεπισκόπηση • Φυσική και Τηλεπισκόπηση • Υδροµετεωρολογία και 

Τηλεπισκόπηση • Τηλεπισκόπηση και Μετεωρολογία • Περιβαλλοντικές επιστήµες, 

Γεωλογία και Τηλεπισκόπηση • Κλιµατολογία • Κλιµατολογία και πλανητικές µεταβολές • 

Φυσική υψηλής ενεργείας • Φυσική Ατµόσφαιρας, και Φυσική Χηµεία • Φυσική και 

Αεροδιαστηµική Μηχανική • Αστρονοµία και Φυσική • Γεωφυσική  και Ρευστοδυναµική • 

Γεωφυσική και Μετεωρολογία • Φυσική Ωκεανογραφία • Ωκεανογραφία και Οικολογία • 

και Κλιµατολογία • Ωκεανογραφία και Θαλάσσια Χηµεία • Σεισµολογία και τεκτονική  • 

Συστήµατα και Βιοµηχανική Μηχανική •Συστηµική Μηχανική και Συστήµατα Υδατικών 

∆ιαθεσίµων • Επιστήµες της Ατµόσφαιρας και Μετεωρολογία • Επιστήµες της Ατµόσφαιρας 

και ∆ορυφορική Ωκεανογραφία • Μαθηµατικά και Μοντελοποίηση µε υπολογιστές • 

Ρευστοµηχανική • Οικολογία Φυσικών ∆ιαθεσίµων • ∆υναµική της Ατµόσφαιρας, 

Στρατοσφαιρική φυσική και αριθµητική µοντελοποίηση 

 Οπως προκύπτει από τα παραπάνω η ∆ιεπιστηµονικότητα / Πολυεπιστηµονικότητα 

περιορίζεται στα πεδία έρευνας των στοιχείων της φυσικής πραγµατικότητας και των 

αλληλεπιδράσεών τους στο Σύστηµα της Γης και δεν δίνεται το βάρος που πρέπει στη 

διερεύνηση των στοιχείων της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας όπως αυτά 

σηµατοδοτούνται από τις αντίστοιχες ανθρώπινες επεµβάσεις και δραστηριότητες σ' αυτό. 
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