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Eίναι γνωστό ότι οι βιοµηχανικές επαναστάσεις βασίζονται στην τεχνολογία. Και µεγάλο µέρος της 
τεχνολογίας σχετίζεται µε το ‘γεωχωρικό διακύβευµα’. Σχεδόν ολοκληρωτικά η Πρώτη, κατά µεγάλο 
ποσοστό η Δεύτερη και η Τρίτη και µε άλλους όρους η Τέταρτη, αλλά εξίσου συνδεδεµένους και µε τον 
‘γεωχώρο’. Οι Έλληνες το 1821 και το κράτος που δηµιουργήθηκε µε το το βλέµµα προς την Ευρώπη, 
δεν είχαν καµία προσλαµβάνουσα από την Πρώτη βιοµηχανική επανάσταση. Ήταν πολύ αδύναµοι στη 
Δεύτερη και δεν εντάχθηκαν επιτυχώς στην Τρίτη. Ίσως τα πράγµατα πάνε καλύτερα στην Τέταρτη. 
Όµως η αισιοδοξία για την επιτυχή συµµετοχή µας σε αυτήν δεν θα στηριχθεί στα όποια πενιχρά µέχρι 
τώρα επιτεύγµατά µας σχετικά µε τον γεωχώρο, αλλά στην προσδοκία µιας καλής επίδοσης στο 
πολυαναµενόµενο ‘άλµα του βατράχου’... 
 
Το ‘γεωχωρικό διακύβευµα’ της Επανάστασης και των µετέπειτα δεν θα µπορούσε να έχει καλύτερη 
τύχη εφόσον η επιτυχία του θα προϋπόθετε επιδόσεις στην τεχνολογία, πρωτίστως σχετιζόµενης µε τις 
βιοµηχανικές επαναστάσεις. Η τεχνολογία δεν ήταν ποτέ στις προτεραιότητές µας, ίσως επειδή το 
ταλέντο µας στο ‘λέγειν’ και ‘νοµοθετείν’ υπερτερούσε του δύσκολου και κουραστικού ‘πράττειν’ και 
‘εφαρµόζειν’.  
 
Ο όρος γεωχωρικό χρησιµοποιείται τα τελευταία σαράντα χρόνια για να προσδιορίσει σύνολα 
δεδοµένων και σχετιζόµενες µε αυτά τεχνολογίες που αφορούν στον διαφορετικής έκτασης 
γεωγραφικό χώρο. Ενσωµατώνει νοηµατικά και πρακτικά τις γεωγραφικές απεικονίσεις, τη 
χαρτογράφηση και τους χάρτες, που αποτελούν αναλυτικά και επικοινωνιακά εργαλεία (ανάµεσα σε 
άλλα) και της διπλωµατίας, των διεθνών σχέσεων και της οπτικής ρητορικής ―απειλητικά 
χρησιµοποιούµενης τις µέρες µας στη γεωγραφική γειτονιά µας.  
 
Το βασικό γεωχωρικό διακύβευµα της Επανάστασης είναι το πραγµατικό, συνδεόµενο µε τις εθνικές 
γαίες, και το οραµατικό της γεωγραφικής περιβάλλουσας του έθνους και του κράτους ―της 
επικράτειας.  
 
Το πρώτο αφορούσε στα εδάφη οθωµανικής ιδιοκτησίας που πέρασαν στη δικαιοδοσία της ελληνικής 
διακυβέρνησης και του κράτους µετά την Επανάσταση.1 Μέγιστο θέµα, γνωστότερο στην 
ιστοριογραφία. Η διαιώνιση της λύσης του και οι αναταράξεις στην αντιµετώπισή του αποτέλεσαν 
αγκάθι στην εξέλιξη του ελληνικού κράτους και του πολιτικού συστήµατος. Καθόρισε, διαµόρφωσε και 
παγίωσε στρεβλώσεις, νοοτροπίες και αγκυλώσεις που ταλανίζουν τη χώρα και δηµιουργούν συγχύσεις 
µέχρι σήµερα, σε αντίθεση µε τα ευρωπαϊκά κεκτηµένα.  
Το δεύτερο εκφράζεται επίσηµα πρώτα στην Επίδαυρο, µετά στη διακήρυξη  προς τη Βερόνα και 
αργότερα στο Σύνταγµα της Τροιζήνας. Αφορά στα οράµατα µάλλον ασαφούς γεωγραφικού ορισµού 
της επιθυµητής γεωγραφικής περιβάλλουσας του έθνους και της επικράτειας.2  
																																																								
∗	Οµιλία στο 1ο Φόρουµ Διπλωµατίας του  Δήµου Καλαµάτας, Πνευµατικό Κέντρο, Καλαµάτα, 16 Οκτωβρίου 2021. 
Video: http://cartography.web.auth.gr/Livieratos/Kalamata161021.mp4 

1	https://www.hartismag.gr/hartis-28/klimakes/diakybeyma-toy-1821-eonikes-gaies-se-axartografhth-xwra-1  
2 https://www.hartismag.gr/hartis-30/klimakes/berona-troizhna-parisi-poros-staseis-ston-dromo-epidayroy-londinoy-
pros-ta-synora	



Δεν είναι γνωστό µε βεβαιότητα εάν οι Έλληνες χρησιµοποιούσαν χάρτες ως βοηθήµατα για όλα αυτά, 
όπως και στους αγώνες τους. Μόνο δύο σύντοµες σχετικές γαλλικές  βιβλιογραφικές αναφορές έχω 
συναντήσει µέχρι τώρα... Μπορεί να χρησιµοποιούσαν χάρτες του νου, για τις εγγύς περιοχές της 
δράσης τους και όχι τόσο αληθινούς· νοητικούς χάρτες, δηλαδή. 
Έχει ενδιαφέρον να επισηµανθεί ότι σε κανένα εικαστικό έργο σχετιζόµενο µε την Επανάσταση και 
τους Ήρωές της δεν βλέπουµε κάπου χάρτη όπως βλέπουµε (Εικ. 1) π.χ. στον πίνακα του Cogniet τον 
στρατηγό Maison, υπερήφανο µε τη στολή του ―στη Μεσσηνία― δίπλα σε χάρτη της Ελλάδας. Μόνο 
µια γνωστή εξαίρεση έρχεται στο νου: ο πίνακας του Hess µε τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο στα τείχη 
του Μεσολογγίου µε γυαλιά και χάρτη στο χέρι... 
 

  Εικ. 1. 
 
 
Στην Προειδοποίηση της Καλαµάτας προς τις ευρωπαϊκές αυλές δεν αναφέρεται εδαφικός χώρος. Στη 
Διακήρυξη της Α΄ Εθνοσυνέλευσης αναφέρονται τέσσερις γεωγραφικές περιοχές και ένα «κ.τ.λ.»: 
«Ανατολική χέρσος Ελλάς, Δυτική χέρσος Ελλάς, Πελοπόννησος, Νήσοι κ.τ.λ.».  
Αυτό το «κ.τ.λ.» ίσως είναι από τότε ένας εµβληµατικός γεωγραφικός ορισµός οραµάτων, επιθυµιών 
αλλά και της αντίληψης των Ελλήνων περί του γεωχώρου ―ιδιωτικού και δηµόσιου. Θα µπορούσε 
άραγε να ήταν τότε αλλιώς;  
 
Όταν µετά το «κ.τ.λ.», προς το τέλος της ίδιας χρονιάς, οι επαναστατηµένοι Έλληνες έστειλαν από το 
Άργος την άτυχη Διακήρυξή τους στο Συνέδριο της Βερόνα, γίνονται πιο συγκεκριµένοι γεωγραφικά, 
πλην των ασαφειών περί Θεσσαλίας και Ηπείρου: «Ποταµοί αίµατος έρρευσαν έως σήµερον, αλλ’ όµως 
η του ζωοποιού Σταυρού τροπαιοφόρος σηµαία, υψωθείσα, κυµατίζει ήδη εις τα ωχυρωµένα τείχη της 
Πελοποννήσου, της Αττικής, της Εύβοιας, της Βοιωτίας, της Ακαρνανίας, της Αιτωλίας, εις το πλείστον 
µέρος της Θεσσαλίας και Ηπείρου, εις την Κρήτην και εις τας νήσους του Αιγαίου Πελάγους».  
 
Αυτή η γεωγραφική διατύπωση στα τέλη του 1822, υπαγορεύεται από τον ένθερµο Ιρλανδό φιλέλληνα 
Blaquiere σε χάρτη το 1824 µε µια συνοριακή γραµµή µεταξύ Ελλάδας και Οθωµανικής 
αυτοκρατορίας, κατά την περιγραφή της προσωρινής κυβέρνησης της Ελλάδας ―όπως γράφεται στο 
υπόµνηµα του χάρτη. Προτείνονται ως ηπειρωτικά σύνορα οι ποταµοί Αξιός και Δρίνος, µε βάση τη 
θεωρία ασφαλείας των φυσικών στρατηγικών συνόρων, ενώ στο νησιωτικό σύνολο περιλαµβάνεται το 
Αιγαίο, η Κρήτη και η Κύπρος. Όµως, η βρετανική διπλωµατία επέµενε µεν στο ασαφές όριο 
‘Σπερχειός – Ασπροπόταµος’, αλλά ―στα σκληρά της― δεν δίσταζε να επισείει ως σύνορο την 
Πελοποννησιακή ακτογραµµή, µε νησιά του Αργοσαρωνικού, απ’ όπου θα άρχιζε και η περί συνόρων 
γεωχωρική διπλωµατική διελκυστίνδα στον Πόρο.  



 
Το 1823 στο Άστρος δεν γίνεται καµία γεωγραφική αναφορά περί των ορίων της «επικρατείας της 
Ελλάδος» ―προέχει ο διχασµός. Το 1827 όµως, στο Σύνταγµα της Τροιζήνας υπάρχει για πρώτη φορά 
ιδιαίτερο κεφάλαιο περί «Ελληνικής επικρατείας» και µάλιστα το δεύτερο, µε τρεις σύντοµες φράσεις: 
«Η Ελληνική επικράτεια είναι µία και αδιαίρετος» / «Σύγκειται από επαρχίας» / «Επαρχίαι της Ελλάδος 
είναι, όσαι έλαβον και θα λάβωσι τα όπλα κατά της Οθωµανικής δυναστείας».  
Με τον Ιµπραήµ ήδη δύο χρόνια στην Πελοπόννησο, η Γ΄ Εθνοσυνέλευση θα καλέσει την Άνοιξη του 
1827 τον Καποδίστρια να κυβερνήσει µια χώρα η γεωγραφική έκταση της οποίας ορίζεται από τα 
εδάφη, όπου οι Έλληνες «Έλαβον και θα λάβουσι τα όπλα κατά της Οθωµανικής δυναστείας».  
Μια νοητή γεωγραφία που παρέπεµπε µάλλον σε νοητικό χάρτη παρά σε έναν αληθινό.  
 
Όµως, οι διπλωµατίες των τριών προστάτιδων Δυνάµεων µε αληθινούς χάρτες διαλέγονταν, 
διαπραγµατεύονταν, σχεδίαζαν, αποφάσιζαν και συµβιβάζονταν µεταξύ τους (Εικ. 2). Και η γλώσσα 
των αληθινών χαρτών γινόταν οδυνηρή στα χέρια των Βρετανών, Ρώσων και Γάλλων διπλωµατών, 
που γνώριζαν να διαβάζουν αληθινούς χάρτες. 
 

 Εικ. 2 
 
H σχοινοτενής διπλωµατική διαπραγµάτευση για τα γεωχωρικά όρια µιας ελληνικής επικράτειας είχε 
αναφορά σε αληθινούς χάρτες, µε κορύφωση τη σύνοδο στον Πόρο των τριών πρέσβεων (Εικ. 3). Μια 
καθαρά γεωχωρική διαπραγµάτευση µε τον Καποδίστρια.  
 

  Εικ. 3 
 
Ο Γάλλος Guilleminot διακεκριµένος στρατιωτικός χαρτογράφος και πρωταγωνιστικό όνοµα στο 
Βατερλό εµφανίζεται ως βασικός συντελεστής και στους δύο σπουδαίους χάρτες του Lapie του 1822 
και του 1826 (Εικ. 4). Τις τελικά καθοριστικές αποφάσεις του Πόρου, περί γεωγραφικής επικράτειας 
του ελληνικού κράτους ―µετά την επικύρωση στο Λονδίνο― ανέλαβαν να εφαρµόσουν επί τους 
εδάφους οι Γάλλοι στρατιωτικοί χαρτογράφοι του Dépôt, υπό τον επικεφαλής τους Barthélemy. Η 
βάση τους ήταν στη Μεθώνη, από τότε που ήλθαν µε το στράτευµα του Maison για την ιστορική 
χαρτογράφηση της Πελοποννήσου. 



  Εικ. 4 
  
Ο Καποδίστριας γνώριζε τα περί των αληθινών χαρτών και του ρόλου τους, όχι µόνο για τον 
καθορισµό των γεωχωρικών ορίων της επικράτειας, αλλά και για την οργάνωση και ανάπτυξη του 
νέου κράτους που άρχιζε από το µηδέν.  
 
Στην ιστορική επιστολή που έγραψε από την Αγκόνα  το φθινόπωρο του 1827 προς τον παλαιό του φίλο 
και υποστηρικτή στο Παρίσι στρατηγό Λοβέρδο3 φαίνεται η γνώση του περί των χαρτών, ως πρώτων 
γραµµάτων στο αλφαβητάρι γένεσης ενός ευρωπαϊκού κράτους (το έδειξε ο Λεοπόλδος το 1831 στο 
Βέλγιο...). Ζητάει από τη Γαλλία χάρτες για τη διευκόλυνση των στατιστικών και διοικητικών 
εργασιών. Ο χάρτης υποδεικνύεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ως απαραίτητο εργαλείο της 
στατιστικής και της διοίκησης. Επιπλέον δείχνει την εξαιρετική του γνώση για τα επιστηµονικά και 
ειδικά τεχνικά θέµατα της χαρτογραφίας, των χαρτών και της ορολογίας τους (Εικ. 5), γιατί µέσα από 
τις λίγες γραµµές µιας επιστολής περιγράφει µε ακρίβεια, σαφήνεια αλλά και πλήρη αίσθηση του 
εφικτού, τί ακριβώς θέλει από το γαλλικό υπουργείο Πολέµου. 
 

  Εικ. 5 

																																																								
3	https://www.hartismag.gr/hartis-25/klimakes/xartes-prwth-frontida-toy-kapodistria 	



Ο Καποδίστριας γνωρίζει τον ρόλο της µεγάλης κλίµακας απεικόνισης και του αναγλύφου, της 
διαδροµής των βουνών και ποταµών, των διοικητικών ορίων και τη µετρική πλαισίωση του αιτούµενου 
χάρτη µε µεσηµβρινούς και παραλλήλους. Με την πολιτική εµπειρία του εφικτού και του πρακτικά 
επείγοντος αρκείται σε µια µεγέθυνση ενός ήδη υπάρχοντος χάρτη, ‘ελλείψει καλύτερης λύσης’, όπως 
προσφυώς σηµειώνει αναφερόµενος ως πρότυπο τον τετράφυλλο χάρτη της Ελλάδας του Lapie· είχε 
εκδοθεί έναν χρόνο πριν, το 1826, σε κλίµακα 1 εκ. στον χάρτη προς 4 χλµ. στο έδαφος. Τον γνώριζε ο 
Καποδίστριας από την τότε επίσκεψή του στο Παρίσι.  
Με την εξαιρετικά ασκηµένη διπλωµατική του γλώσσα υπονοεί την ανάγκη για έναν νέο ακριβέστερο 
χάρτη του κράτους, ενός ‘αληθινού χάρτη’ (une carte véritable), όπως γράφει, προσβλέποντας σε 
επείγουσα γαλλική συνδροµή για αυτό. 
Οι Γάλλοι µε την προφανή µεσολάβηση του Λοβέρδου, ανταποκρίθηκαν στέλνοντάς του, στην 
τετραµελή στρατιωτική αποστολή συµβούλων στις αρχές του 1828, τον έµπειρο υπολοχαγό και εκλεκτό 
γεωγράφο-µηχανικό Peytier (Εικ. 6), για το επίπονο και εξαιρετικά επικίνδυνο έργο της ‘αληθινής’ 
χαρτογράφησης της χώρας. 
 

  Εικ. 6 
 
Ήταν όµως ο µόνος που ανακαλείται στη γαλλική στρατιά του Maison, µετά την αποβίβασή της το 
καλοκαίρι στη Μεθώνη µε µοίρα µηχανικών και τοπογράφων του Dépôt. Οι άλλοι τρεις αξιωµατικοί 
που είχαν σταλεί ως σύµβουλοι παρέµεναν στην υπηρεσία του Καποδίστρια, µεταξύ των οποίων και ο 
γνωστός µας Βούλγαρης. Οι Γάλλοι µε τη διακεκριµένη παρουσία του Peytier θα χαρτογραφήσουν 
την Πελοπόννησο µε απίστευτες δυσκολίες, εµπόδια και θύµατα σε αφιλόξενο περιβάλλον, 
µετερχόµενοι µέχρι και ad hoc πολιτικοστρατιωτικά τεχνάσµατα ―όπως κατά τα θλιβερά εµφύλια 
γεγονότα της Καλαµάτας τον Σεπτέµβριο 1831― ώστε να επιτευχθεί τελικά η ολοκλήρωση της 
χαρτογράφησης στη Μάνη4. 
 
Η επίπονη εργασία των Γάλλων για την περαίωση ενός ‘αόρατου’  τεχνολογικού έργου ―της 
χαρτογράφησης― οδήγησε στο ορατό αποτέλεσµα του οκτάφυλλου σηµαντικού χάρτη της 
Πελοποννήσου και των νήσων που εκδόθηκε στο Παρίσι το 1832, (Εικ. 7) σε κλίµακα 1 εκ. στον χάρτη 
προς 2 χλµ. στο έδαφος και στάλθηκε σε µόλις 100 αντίτυπα στην οθωνική διακυβέρνηση. Αυτό, προς 
απογοήτευση του Peytier για τους κόπους, την αίσθηση αποστολής και τις θυσίες των χαρτογράφων, 
που αντί να αποδώσουν οι χάρτες προς όφελος των Ελλήνων και του νέου κράτους τους, κατέληξαν να 
συνοδεύσουν τις δηµοσιεύσεις των βοτανολόγων, αρχαιολόγων και άλλων επιστηµόνων που 
ακολούθησαν εκ µέρους της παρισινής Aκαδηµίας τον γαλλικό στρατό και τους χαρτογράφους του. 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι πρωτογενείς τοπογραφήσεις της χώρας από τους Γάλλους, από τις οποίες 
προήλθαν οι τελικοί χάρτες, έγιναν σε τέτοια µεγάλη κλίµακα ―µέχρι 1εκ. προς 200 µέτ. εδάφους― 
που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν και για κτηµατολογικούς σκοπούς, αν υπήρχε η κατάλληλη 
πρόβλεψη από την ελληνική διακυβέρνηση. 
																																																								
4	https://www.hartismag.gr/hartis-27/klimakes/katadesmoi-oi-xartes-sto-neo-kratos 	



  Εικ. 7 
   
 
Αν και ο Peytier παρέµενε τυπικά ‘παρά τω Κυβερνήτη’, το έργο του χαρτογράφου εντάχθηκε στις 
δράσεις του Dépôt. Εποµένως το ―άγνωστο― λαµπρό σχέδιό του Καποδίστρια για την απόκτηση 
‘αληθινών χαρτών’ από τους Γάλλους ―ενδεχοµένως και κτηµατολογίου, σε επόµενη φάση― 
παρέµεινε τελικά µια ουτοπία. Ίσως έτσι να το καθόρισε η δολοφονία του.  
Όσο για τους χαρτογράφους του Dépôt, παρά την εχθρότητα του εκδηλώθηκε και ένοπλα εναντίον 
τους µετά την δολοφονία του Καποδίστρια, παρέµειναν, µε παράκληση της προσωρινής κυβέρνησης 
και των Βαυαρών µετά, για την κατασκευή έργων και για να ολοκληρώσουν την επικίνδυνη 
χαρτογράφηση στη Στερεά και την Εύβοια προσδιορίζοντας και τα 92 σηµεία της συνοριακής γραµµής 
του κράτους, µέχρι το 1840.  
 
Ο πρώτος επιστηµονικά κατασκευασµένος εικοσάφυλλος χάρτης της Ελλάδας στην ίδια κλίµακα του 
χάρτη της Πελοποννήσου εκδόθηκε στο Παρίσι το 1852 (Εικ. 8) τις παραµονές του Κριµαϊκού 
Πολέµου όταν πλέον η Γαλλία θα άλλαζε τη στάση της απέναντι στην Ελλάδα την, κατά τον Finlay, 
πλέον γενναιόδωρη των τριών παλαιών συµµάχων της. 
 
Το τελευταίο γεωχωρικό διακύβευµα στον απόηχο της επαναστατικής περιόδου ήταν η ίδρυση το 1834 
(Εικ. 9) του πρωτοποριακού Γραφείου Δηµόσιας Οικονοµίας, µε στόχο την εισαγωγή και διάδοση 
τεχνολογίας στα περί των γαιών και στις χαρτογραφήσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς γεωχώρου 
και το κτηµατολόγιο κατά τα πρότυπα ευρωπαϊκού κράτους.  
 
Η βαυαρική διακυβέρνηση δεν άντεξε την ισχυρή τεχνολογική απόχρωση των σαινσιµονικών ιδεών στο 
Γραφείο, ιδιαίτερα επικίνδυνων µετά την έξαρσή τους στη Γαλλία το 18315. Δεν δέχτηκε όµως και το 
ελληνικό πολιτικό σύστηµα την τεχνολογία, όπως και η πλειοψηφία της κοινωνίας. Τα έργα υποδοµής, 
ιδιαίτερα τα έργα οδοποιίας και σιδηροδροµικής (Εικ. 10) και ο τεχνολογικός εξοπλισµός της χώρας 
θεωρούνταν από τότε, µέχρι σχεδόν το τέλος του 19ου αιώνα, ως ‘αχρείαστα’ ή ‘άχρηστη σπατάλη’, µε 
αποτέλεσµα, ανάµεσα στα άλλα, να µην επικοινωνεί η ηπειρωτική χώρα µε τα παράλια, να µην 
αναπτύσσεται η γεωργική γη και να επικρατεί η ληστεία. 
 

																																																								
5	https://www.hartismag.gr/hartis-29/klimakes/bayaroi-isorropoyntes-kai-galloi-xartografoyntes-aoorybws 	



  Εικ. 8 
 
 

  Εικ. 9 
 
 
Η αδράνεια και αµηχανία6 περί τα γεωχωρικά διακυβεύµατα θα κυριαρχεί µέχρι τη µεγάλη υπαρξιακή 
ανατάραξή της χώρας το 1897 και παρά τις φιλότιµες προσπάθειες µεταρρυθµιστών πολιτικών όπως ο 
Κουµουνδούρος και ο Τρικούπης, µε µία κοινωνία να ρέπει όλο και περισσότερο στην αναζήτηση του 
‘αργόσχολου εισοδηµατισµού’ και της αστυφιλίας, εκµεταλλευόµενη το ανέφικτο του γεωχωρικού 
εκσυγχρονισµού. 
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 Εικ. 10 
 

 
Εάν έφερνε κανείς σήµερα σε δηµόσιο λόγο οποιασδήποτε ευρωπαϊκής χώρας τη λέξη χαρτογράφος 
και των συναφών της, ως χρήζουσα διευκρινίσεων, θα θεωρείτο παραδοξολογία. Ισχυρίζοµαι ότι δεν 
πρέπει να ισχύει το ίδιο στην Ελλάδα. Όχι τόσο γιατί δεν είναι κατανοητή η λέξη για ‘εκείνον που 
φτιάχνει χάρτη’, αλλά επειδή υπάρχει σύγχυση περί του τί είναι χάρτης, δηλαδή το αποτέλεσµα της 
χαρτογράφησης, των ‘γεωχωρικών απεικονίσεων’... µιας πολύ σύνθετης, εξειδικευµένης και επίπονης 
τεχνολογικής διαδικασίας στο πεδίο και στο εργαστήριο.  
 
Αν δεν ήταν έτσι, τότε δεν θα χρειαζόταν, µετά το 1821, να περάσει ο χρόνος δύο γενεών και 
περισσότερο, για να σκεφτεί η χώρα πώς θα φτιάξει χάρτες, όταν το Βέλγιο που έγινε κράτος 
ταυτόχρονα µε την Ελλάδα απέκτησε αµέσως το 1831 σύνταγµα και χαρτογραφική υπηρεσία µαζί (ας 
όψονται οι επιλογές του Λεοπόλδου...)7. 
 
Το ελληνικό έλλειµµα, µπορεί να αποδοθεί είτε στη δοµική αδυναµία κατανόησης του προβλήµατος 
σχετιζόµενου µε την ‘απεχθή’ τεχνολογία είτε στη νοσηρότητα που εµπότισε στη χώρα η ασάφεια για 
τα ιδιοκτησιακά περί τον γεωχώρο, π.χ. η χρόνια εκκρεµότητα της κτηµατολογικής ρύθµισης των 
εθνικών γαιών και όχι µόνο, προκαλώντας µια γενικότερη περί των γαιών ψύχωση στις σχέσεις 
κράτους–κοινωνίας σε συνδυασµό µε τα εθνικά γεωγραφικά οράµατα, τις αβεβαιότητες και τις 
εκκρεµότητες για την έκταση και τα σύνορα της επικράτειας.  
 
Από τις αρχές του 20ού αιώνα το θέµα στεγανοποιήθηκε και αναπτύχθηκε σε στρατιωτικό περιβάλλον, 
εκτός δηµόσιου διαλόγου, παραµένοντας έτσι µέχρι το τελευταίο τέταρτο του 20ού αιώνα. Μετά την 
ανάδυσή του τότε στις αναπτυξιακές υποθέσεις του κράτους το απασχόλησε µάλλον συγκεχυµένα. Οι 
ελπίδες και προσπάθειες σήµερα να αντιµετωπιστεί το γεωχωρικό διακύβευµα, στηρίζονται στους 
πολλά υποσχόµενους όρους της Τέταρτης βιοµηχανικής επανάστασης... Αρκεί όµως αυτό ή χρειάζονται 
και άλλα δύσκολα, που θέλουν δουλειά πολλή; 
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