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Η κοινωνία είναι ένα απελευθερωµένο κοινωνικό σύστηµα και η αληθινή
ελευθερία ορίζεται από την απροσδιοριστία. Η προσαρµογή των ατόµων
στις εξελίξεις δεν είναι ζήτηµα χρόνου αλλά ζήτηµα πολιτικό.
www.antibaro.gr/article/1124
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Ο ρόλος των ανθρώπων στις κοινωνικές εξελίξεις είναι ζήτηµα
οντολογικής µεταµορφώσεως, του ανθρώπου, όταν ο ίδιος συντελεί στη
µεταβολή της κοινωνίας του. Αυτό φοβούµενη η δυτική κοινωνία και
προκειµένου να µαθαίνει τα άτοµα να µην αποδέχονται ότι τα ίδια είναι οι
δηµιουργοί της κοινωνίας τους, όρισε την Λογική της σκέψεως ως την έξωκοινωνική πηγή προελεύσεως των θεσµών, τοποθετώντας την στη θέση
που καταλαµβάνουν σε άλλες κοινωνίες οι θεοί ή οι πρόγονοι.

Η νέα κοινωνία οφείλει να είναι αυτόνοµη γιατί η κοινωνική εξέλιξη είναι
δηµιούργηµα των ατόµων και είναι θέµα παιδείας και εκπαιδεύσεως των
ατόµων στο να αποδέχονται πως αυτά ορίζουν τους κανόνες, τις αξίες, τις
σηµασίες που δίνουν νόηµα στην ατοµική και κοινωνική ζωή. Μόνον έτσι
επιτυγχάνεται η σύγκλιση του “θεωρείν” µε το “ζειν”. Η αυτόνοµη
κοινωνία έχει ρητή επίγνωση ότι κανόνες και σηµασία δεν είναι
αναµφισβήτητοι θεσµοί. Ο ελληνικός τρόπος περικλείει την ποιητική
ικανότητα ανα-συνθέσεως νοηµάτων, η πραγµατικότητα είναι αυτή που
επιβεβαιώνεται µε το “κοινωνείν”.

Η ελευθερία του προσώπου ως ολότητα σηµαίνει ότι ενώ η ανθρώπινη
µορφή είναι µορφοκλασµατικό της φυσικής υπάρξεως, διαθέτει τη
δυνατότητα αποδεσµεύσεως από το πεδίο της ανάγκης που επιβάλλει η
ταυτότητα αυτή (υπαρκτική ετερότητα).

Η ανάδειξη του ΠΡΟΣΩΠΟΥ είναι η ανθρωπολογική βαθµίδα όταν
πραγµατώνεται η ολοκλήρωση του ατόµου.
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Ως δηµιούργηµα Προσώπου ο κόσµος είναι, στην οντολογία των Πατέρων,
σχέσεις προσώπων και όχι σχέσεις πραγµάτων. Εποµένως η µοναδική
δυνατότητα για τη ζωή του κτιστού ανθρώπου είναι η οντολογική
αναφορά και µέθεξη στη ζωή του ακτίστου Θεού.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συχνά διατυπώνεται η αγωνία, µε κύρια αφορµή τα ναρκωτικά στη ζωή
µας, τις συλλήψεις χρηστών ναρκωτικών ουσιών, την ασυδοσία ή / και
“ασυλία” των διακινητών και εµπόρων, τους θανάτους από τη χρήση
ναρκωτικών ουσιών και τίθενται ερωτήµατα “αµείλικτα”.

Eρωτήµατα όπως “τι κάνουν οι άλλοι”; (συνήθως, λόγω της µεταθέσεως
του προβλήµατος, η πλειοψηφία όσων εκφράζουν την αγωνία, απαιτούν
από τους άλλους, ειδικώς και γενικώς, να κάνουν κάτι), καταγγελίες για
την απραξία των άλλων (πολιτικών, κοινωνικών φορέων, υπηρεσιών).
Ακόµα και όταν υπάρχει οργανωµένη παρέµβαση, τότε, για να µπορεί να
ασκηθεί κριτική την παρακάµπτουµε ή την µειώνουµε, ώστε να
εξαπολυθούν οι µύδροι κατά όλων των άλλων.

Δεν είναι µόνον τα ναρκωτικά το σοβαρό πρόβληµα της εποχής µας. Η βία,
η οµοφυλοφιλία, η διάλυση της οικογένειας, η τυφλή πορεία του
ανθρώπου, το δικαίωµα (εγωιστικό δηµιούργηµα του διαφωτισµού και της
νεωτερικότητας), η απουσία του ιερού από τη ζωή µας είναι παράλληλες,
www.antibaro.gr/article/1124
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δραµατικές εκφάνσεις της ζωής µας, µε κοινό παρανοµαστή τον
εκτροχιασµό του σύγχρονου ανθρώπου από το “κατ΄ εικόνα προς το καθ΄
οµοίωση”.

Στην εποχή µας έχει δαιµονοποιηθεί η συµπεριφορά και ερµηνεύεται ως
διαταραχή ή ως πάθηση.

Σύµφωνα µε την “πολιτική ορθότητα” (η πλέον φασιστική νοο-τροπία του
παρόντος αιώνος) ο σύγχρονος άνθρωπος δεν υποπίπτει σε λάθη, γιατί
οποιαδήποτε (παρεξηγήσιµη ή λαθεµένη) συµπεριφορά είναι αποτέλεσµα
κάποιας “αρρώστιας” (και αυτό περιλαµβάνει ατοµικές και συλλογικές
συµπεριφορές εξασφαλίζοντας έτσι την δικαιολογία και τη συγγνώµη).

Κλασσικά παραδείγµατα από τον τεµπέλη, κακό ή ανεπαρκή µαθητή, ο
οποίος “χαρακτηρίζεται” ότι πάσχει από υπερκινητικό σύνδροµο ή
δυσλεξία, µέχρι τους “ψυχικά τραυµατισµένους” σύγχρονους ανθρώπους.

Γιατί πράγµατι ο σύγχρονος άνθρωπος είναι ένα αδύναµο, φοβισµένο
ανθρωπάκι, τίποτα περισσότερο από το άθροισµα των ψυχικών
τραυµάτων του.

Ποιο είναι το “τραύµα” του σύγχρονου ανθρώπου; Ο,τιδήποτε κάνει τον
άνθρωπο δυστυχισµένο για κάποια περίοδο της ζωής του.
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Παλαιότερα τις δύσκολες περιόδους της ζωής µας τις αντιµετωπίζουµε µε
ανασυγκρότηση, αναδιατύπωση ιεραρχήσεων και αναγκών και πολύ
προσπάθεια. Σήµερα, ο σύγχρονος άνθρωπος, δηλώνει “ψυχικά
τραυµατισµένος” και εξασφαλίζει το αναγκαίο συγχωροχάρτι για όλη τη
συµπεριφορά του, ώστε οι παθολογικές συµπεριφορές (π.χ. ναρκωτικά,
διαστροφές, αντικοινωνική συµπεριφορά) να θεωρούνται παράγωγες του
ψυχικού τραύµατος και άρα δικαιολογηµένες.

Με αυτή τη λογική παράγεται ο σύγχρονος άνθρωπος, “µικρός”, “µίζερος”,
“υποτελής” του ψυχικού του τραύµατος”, ευάλωτος και ευεπίφορος στο
κακό, στην αστοχία της ζωής, στην αµαρτία, στην “ακύρωση της πορείας
από το κατ΄ εικόνα στο καθ΄ οµοίωση”.

To δράµα της επίµονης φαντασιώσεως µας είναι µία “πραγµατικότητα”
στην οποίαν λατρεύουµε τη δύναµη και πιστεύουµε πως µόνον όταν την
έχουµε στα χέρια µας µπορούµε να επιβιώσουµε. Είναι µια
πραγµατικότητα στη οποίαν βλέπουµε τον κόσµο µέσα από νικητές και
ηττηµένους, όπως υποτασσόµαστε σε εντολές δοσµένες ιεραρχικά, και
αποδεχόµαστε σιωπηρά ως δεδοµένο ότι αυτοί που βρίσκονται στην
κορυφή της ιεραρχίας είναι, κατά κάποιο τρόπο, καλύτεροι από τους
υπόλοιπους. Είναι µια “πραγµατικότητα” στην οποίαν οργανωνόµαστε σε
οµάδες και κοινωνικά όργανα που αντιστρατεύονται την ποικιλία και
όπου οι κοινωνικές δοµές µας λειτουργούν ως κλειστές µονάδες, πολλές
από τις οποίες αποκτούν την ταυτότητα µέσα από την αντίθεση τους προς
τις άλλες οµάδες.

Οι κυβερνήσεις, οι οργανισµοί για τους οποίους εργαζόµαστε, η κοινωνία
στην οποίαν ανήκουµε, κάνουν συχνά τροµερά πράγµατα στο άνοµα µας.
www.antibaro.gr/article/1124
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Όταν συµβαίνει κάτι τέτοιο, κατηγορούµε τους αρχηγούς ή τα άλλα µέλη
της οµάδας. Αισθανόµαστε αποκολληµένοι από τη συλλογική πράξη της
οποίας αποτελούµε αναπόσπαστα µέρη.

Η απελπισία µας έχει άµεση σχέση µε το πώς καταλήξαµε στο συµπέρασµα
ότι οι ηγετικές ικανότητες, ο ανταγωνισµός και η δύναµη είναι αυτά που
ουσιαστικά συντηρούν τους θεσµούς. Και όπως συχνά συµβαίνει,
φιλτράρουµε τις παρατηρήσεις µας για τον κόσµο µε τέτοιο τρόπο ώστε ο
κόσµος να φαίνεται σαν να τα επιβεβαιώνει διαρκώς.

0 φόρος της κυριαρχικής µας απόψεως για την “πραγµατικότητα” είναι
επαχθής και συχνά τροµακτικός. Η δε τηλεόραση, η οποία ανά πάσα
στιγµή επιβεβαιώνει τις αξίες και τη λογική του νικητή και του χαµένου,
του καλύτερου και του άριστου, των ηρώων και των ηγετών, ασκεί µια
διαβρωτική επιρροή. Εξαιτίας αυτής της επιρροής οι γηγενείς αξίες της
συνεργασίας και της συνεισφοράς έχουν αντικατασταθεί από τον
ανταγωνισµό και την αντιζηλία.

Στον ευρύτερο πολιτιστικό τοµέα, η λογική των συµπερασµάτων µας έχει
οδηγήσει σε µια διαδικασία απανθρωπισµού, σε µια πίστη ότι µπορεί να
µας σώσει µόνον η δύναµη των µηχανισµών, των σχεδίων και της
τεχνολογίας, η δηµιουργία µιας εκτεταµένης κοινωνικής παθητικότητας
και απελπισίας, ένας µονο-πολιτισµός αλυσοδεµένος σε προγράµµατα και
εκπληρώσεις (η απόκτηση των πάντων), µε αποτέλεσµα οι άνθρωποι να
έχουν ολοένα και λιγότερο χρόνο έστω και για να υπάρξουν, ένας
πολιτισµός που γοητεύεται σε σηµείο ψυχώσεως µε τις διασηµότητες, τα
είδωλα, τους χαρισµατικούς και την ανοδική πορεία.
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Είναι φρικτό να σκέπτεται κανείς ότι ο κόσµος είναι γεµάτος
ανθρωπάκια που ασχολούνται µε τις δουλίτσες τους και αγωνίζονται να
βγουν κάποιες µεγαλύτερες, λες και στόχος µας είναι να γίνουµε άνθρωποι
που έχουν ανάγκη να διατάζουν, που γίνονται νευρικοί και δειλοί αν
κάποια στιγµή διαταραχτεί αυτή η τάξη, και ανήµποροι αν αποσπαστούν
από την ολοκληρωτική τους συγχώνευση σε αυτή.

ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΚΑΙ Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ: Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΨΥΧΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ

“ΣΥ ΕΚ ΤΟΥ ΜΗ ΟΝΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΗΜΑΣ ΠΑΡΗΓΑΓΕΣ, ΚΑΙ
ΠΑΡΑΠΕΣΟΝΤΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣΑΣ ΠΑΛΙΝ, ΚΑΙ ΟΥΚ ΑΠΕΣΤΗΣ
ΠΑΝΤΑ ΠΟΙΩΝ, ΕΩΣ ΗΜΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΑΝΗΓΑΓΕΣ”.

Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι, δυστυχώς ακόµα, εγκλωβισµένος στην
Αριστοτέλεια λογική, στην Ευκλείδεια Γεωµετρία και Νευτώνεια φυσική.
Είναι εγκλωβισµένος στον χώρο και στον κόσµο του αισθητού. “Βλέπουµε”
το περιβάλλον µας όχι όπως είναι στην πραγµατικότητα, αλλά όπως οι
αισθήσεις µας επιτρέπουν να το αντιληφθούµε (η ύλη στα πλαίσια του
χωροχρόνου της θεωρίας σχετικότητας, δεν αποτελεί µία ξεχωριστή
οντότητα, αλλά µία ιδιοµορφία πεδίου).
www.antibaro.gr/article/1124
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Οι αισθήσεις µας µπορούν να καταγράψουν και να
συγκεκριµενοποιήσουν σχήµατα που µορφοποιούνται µόνον σε χώρους
µέχρι τριών (3) διαστάσεων, όπως αυτοί περιγράφονται από την
Ευκλείδεια γεωµετρία.

Τα σχήµατα τα οποία µορφοποιούνται µέσα σε χώρους που περιγράφονται
από µη ευκλείδειες γεωµετρίες, όπως αυτές του Lobatschewski και του
Riemann, δεν είναι δυνατόν να γίνουν αντιληπτά από τις ανθρώπινες
αισθήσεις.

Η αδυναµία αυτή των αισθήσεων µας αναγκάζει να περιορίζουµε τον
κόσµο των αισθητών εντυπώσεων µας σε ένα πολύ µικρό υποσύνολο του
συµπαντικού χώρου. Να σχηµατίζουµε δηλαδή αυθαίρετα, µέσω των
αισθήσεων µας, µία ελαχιστότατη ευκλείδεια υποκειµενική τοµή στο
συνεχές µη ευκλείδειο χωροχρονικό γίγνεσθαι.

Η πραγµατική φύση του τετραδιάστατου µη Ευκλείδειου Σύµπαντος είναι
µη αισθητή και περιγράφεται µόνον µέσω µαθηµατικών σχέσεων.

Η δηµιουργία της κτίσεως “εκ του µη όντος“ και όχι απλώς εκ του
µηδενός συνιστά τη βασική θέση της πατερικής θεολογίας, επί της οποίας
οικοδοµήθηκε η όλη θεώρηση της ζωής, της πίστεως, της σωτηρίας.
Μοναδική, αιώνια και ανεξάρτητη, ως αυτοτελής ύπαρξη, µη υποκείµενη
σε ανάγκες και χαρακτηριστικά της φύσεως / ουσίας, ο Θεός δηµιουργεί
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τα κτιστά όντα, τα οποία υφίστανται ως πραγµατικότητα, και µάλιστα
“καλά λίαν“.

Η δηµιουργία των κτιστών απορρέει από τη θέληση και όχι από τη φύση
του Θεού, η κτίση συνδέεται µε τη δηµιουργική δύναµη του Θεού, της
οποίας συνιστά αποτέλεσµα εκ του µη όντος.

Η αντίληψη αυτή για τη σχέση του Θεού µε την κτίση διακρίνει
διαλεκτικά την άκτιστη δηλαδή άχρονο, αυθύπαρκτη και ελεύθερη από
κάθε αναγκαιότητα παρουσία και δράση του Θεού, από το κτιστό,
σύγχρονο και πεπερασµένο γεγονός της αναδύσεως των όντων στην
ύπαρξη. Ο τρόπος της αναδύσεως του κτιστού εκ του µη όντος στην
ύπαρξη τέµνει την ιδιαίτερή του σχέση µε τον δηµιουργό του. Το ότι ο
κόσµος είναι κτιστός φανερώνει ότι θα µπορούσε και να µην είχε υπάρξει ή
να πάψει να υφίσταται. Το είναι του δεν είναι αυθύπαρκτο. Το κτιστό δεν
µπορεί να ζήσει έξω από την ενέργεια του Θεού, “η µεν φύσις αυτού των
ενδεχοµένων είναι παρίστησιν”.

Ουδεµία οντολογική συγγένεια εντοπίζεται µεταξύ Θεού και κόσµου. Η
κτίση, νοητή και αισθητή, ενώ δεν απορρέει κατ΄ ανάγκην από άκτιστες
αυθύπαρκτες ιδέες και αρχέτυπα ή κτιστά ενδιάµεσα, είναι εξ΄ ολοκλήρου
έργο εκ του µη όντος, δηλαδή αποτέλεσµα της ελεύθερης και αγαπητικής
θελήσεως του Θεού.

Ο Θεός δεν είναι µόνο η αρχή όλων των όντων αλλά και το τέρµα τους.
Πριν να έχει αρχίσει ακόµη οτιδήποτε, βλέπει το τέρµα του, και σ΄ αυτό
αποβλέποντας δηµιουργεί την ορατή και αόρατη κτίση. Εφόσον τίποτα
www.antibaro.gr/article/1124
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άλλο δεν υπήρχε πρωτύτερα, παρεκτός η άχρονη ύπαρξη του Θεού, κατά
συνέπεια η αλήθεια και το τέλος των όντων βρίσκονται στη ύπαρξη του
Θεού ως αιτία συστατικής και συνεκτικής της ζωής τους.

Η ψυχοσωµατική οντότητα του ανθρώπου δεν είναι “τυχαίο ατύχηµα”,
ούτε άλλωστε και ο,τιδήποτε άλλο στην δηµιουργία του Θεού.

Ο Θεός ως Τριάς Προσώπων δηµιουργεί κατεξοχήν τον άνθρωπο.
Σχετίζεται τριαδικά µε την ύπαρξή του, αφού την ενεργεί µε την κοινή
θέληση και των τριών προσώπων. Ο άνθρωπος καλείται να ζήσει τριαδικά
και αυτός ως πρόσωπο. Το πρόσωπο προσδιορίζει µία υπαρκτική
πραγµατικότητα. Το πρόσωπο υποστασιάζει (συγκροτεί σε υπόσταση, σε
συγκεκριµένο υπαρκτικό γεγονός) έναν τρόπο υπάρξεως. Η τριαδοείδεια
της ζωής του είναι η πλάση του κατ’ εικόνα και οµοίωση της Τριαδικής
Θεότητας.

Εικόνα και Οµοίωση: Τριαδική ανθρωπολογία:

α) Η Τριαδοείδεια του ανθρώπου.

Ο άνθρωπος είναι η µοναδική και αποκλειστική εικόνα της άκτιστης
τρισυπόστατης θεότητας στο χώρο των κτιστών όντων. Τριαδική είναι η
φύση της ανθρώπινης ψυχής “κατ’ εικόνα” της ανωτάτης Τριάδος, αφού η
www.antibaro.gr/article/1124
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νοερή, λογική και πνευµατική της διάσταση παραπέµπει εικονικά στο
αρχέτυπό της, στην παντουργό Αγία Τριάδα.

Ο Θεός έδωσε το αυτεξούσιο, “το της ελευθερίας αρχαίον αξίωµα“ στον
άνθρωπο, αφού τον έπλασε “κατ’ εικόνα και καθ’ οµοίωσίν του“, ώστε, “ει
βούλεται” να µην εκπέσει από το αγαθό Αρχέτυπο, αλλά Αυτόν να
µιµείται, αφού προικίσθηκε µε ανάλογη αγαθότητα.

β) Αδαµικό πλέγµα.

Με τη δηµιουργία του ανθρώπου από τον Θεό και τη δοκιµασία του,
όπως η πτώση του στην αµαρτία, έχουµε το διάγραµµα της αρχέγονης
δοµής της ψυχικής συγκρούσεως, η οποία έκτοτε αποτελεί βασικό
χαρακτήρα της ανθρώπινης προσωπικότητας. Μετά την πτώση
συνειδητοποιεί ο άνθρωπος τον αρνητικό χαρακτήρα της ψυχικής
συγκρούσεως και τις φθοροποιές συνέπειές της για την ψυχοσωµατική του
οντότητα.

Η εντολή του Θεού εισάγει εποµένως τον άνθρωπο στη διαδικασία της
“ψυχικής συγκρούσεως” η οποία κατ’ ουσίαν είναι διαδικασία επιλογής.
Ή θα υπερνικήσει ο άνθρωπος τα εγωιστικά του ψυχοδυναµικά κίνητρα
για να υποταχθεί στο θέληµα του Θεού ή θα υποδουλωθεί στις εγωιστικές
ψυχοδυναµικές του αναγκαιότητες, λόγω “ατοµικού” συµφέροντος. Στην
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πρώτη περίπτωση, η δουλεία ή η υποταγή του ανθρώπου στο θέληµα του
Θεού θα ολοκλήρωνε την ελευθερία του και θα την παγίωνε αµετάκλητα.

Στη δεύτερη περίπτωση η ψυχική σύγκρουση θα παρέµενε ως η βασική
ψυχοπνευµατική λειτουργία της ανθρώπινης προσωπικότητας, αφού η
ανάδειξη του ανθρώπου σε “άτοµο”, δια της πτώσεως, θα διαιώνιζε την
εσωτερική του διάσταση σε δύο αντίρροπες “επιθυµίες” και “διαθέσεις”.

H κατάχρηση της ελευθερίας εκ µέρους του ανθρώπου συνεπάγεται την
κατάχρηση του αυτοσυναισθήµατος της θείας αξιοπρέπειάς του. Βιάσθηκε
να γίνει “Θεός” και δέχθηκε τις υπηρεσίες του όφεως, για να επιτύχει τον
σκοπό αυτόν. Έτσι το ιερό και άγιο αυτό ψυχοδυναµικό κίνητρο της
αξιοπρέπειας µεταποιήθηκε σε “δαιµονικό” εγωιστικό ψυχοδυναµικό
στοιχείο. Προκύπτει δε τοσαύτη ψυχική µειονεξία ώστε η, µε οποιοδήποτε
τρόπο, υπόµνησή της προκαλεί πλέον την φυγή του “πεπτωκότος”
ανθρώπου µακριά από την ανάµνηση των συνθηκών που τη γέννησαν.

Ο αδαµικός παραβάτης φοβάται, σε πρώτη φάση, τον εαυτόν του, καθώς
τον βλέπει πλέον “γυµνό”, δηλαδή αδύναµο, κυριευµένο από την φθορά
και το θάνατο. Πως µπορεί αλήθεια ένας τόσο “συντετριµµένος” και
“ταπεινωµένος” και “νεκρός” κατά Θεόν άνθρωπος να σταθεί ενώπιον του
δηµιουργού του; Το τραυµατισµένο αυτοσυναίσθηµα της (θείας)
αξιοπρέπειάς του επαναστατεί κατά του εαυτού του, τον απορρίπτει, τον
απεχθάνεται, τον απωθεί. Σε πρώτη θεώρηση ο φόβος σχετίζεται οργανικά
µε την εικόνα του εαυτού του, που έχει ενώπιόν του ο παραβάτης αδαµικός
άνθρωπος, αλλά σε δεύτερη θεώρηση οδηγούµεθα στην πρωτογενή
αφετηρία του φόβου (άρνηση ενοχής, απώθηση). Έτσι, ο µεταπτωτικός
άνθρωπος οδηγείται στην δηµιουργία του “προσωπείου” , για να
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επικαλύψει ως “µάσκα” τις εσωτερικές διασπάσεις του ανθρώπου. Έτσι
δηµιουργείται µια ψευδαίσθηση στον άνθρωπο ως προς το ποια πρέπει να
είναι η εικόνα του ανθρώπου. Αλλά αυτή η εικόνα, ως προϊόν
ψευδαισθήσεως, είναι ιδεατή εικόνα η οποία υπάρχει µόνον στο µυαλό των
ανθρώπων.

γ) Ο Λόγος – Χριστός αρχέτυπο του ανθρώπου.

Η ακρίβεια της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο βρίσκεται πλήρως στην
δυνατότητά του να ενωθεί µε τον Θεό “κατά µίαν υπόστασιν “.

Η εικονική τριαδοείδεια της πλάσεως του ανθρώπου αποκαλύπτεται
ενεργητικά πλέον στην ανέλιξη του κατ’ εικόνα στο αρχέτυπο.

Αν ο σκοπός της δηµιουργίας του κόσµου ήταν ο άνθρωπος, ο απώτερος
σκοπός της δηµιουργίας του ανθρώπου “κατ’ εικόνα και οµοίωσιν Θεού”
ήταν ο ίδιος ο Χριστός.

δ) Αδαµική οικονοµία. Ελευθερία και τρεπτότητα.
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Ο άνθρωπος ως πλάσµα εκ του µη όντος ”ψυχή τε και σώµατι κτιστόν”,
προέρχεται χαρισµατικά από τον Θεό.

Η κτιστή του φύση, σε αντίθεση µε εκείνη του Θεού, έχει συνυφασµένη
στην ύπαρξή της την τρεπτότητα ως συνιστώσα. Καµιά φυσική
“εντελέχεια” δεν αίρει στην κτιστότητά της. Καµιά “κτιστή” χάρη εγγενής
στην φύση του δεν µπορεί να αποτρέψει την τρεπτότητα και άρα το
ενδεχόµενο επιστροφής στο µη ον.

Για να αποδεσµευθεί η κτιστή ύπαρξη του ανθρώπου από τις ολέθριες
συνέπειες της αυτονοµήσεως χρειάζεται να ριζώσει ελεύθερα σε µια
οντολογική πραγµατικότητα πέρα και έξω από αυτήν, µια ύπαρξη που δεν
πάσχει από την κτιστότητα και την προς το µη ον ροπή.

Μοναδική ύπαρξη πέρα από την κτιστότητα είναι η δηµιουργός “αρχή”
κάθε κτιστής υπάρξεως, η άκτιστη ζωή του Θεού.

Εποµένως, η µοναδική δυνατότητα για τη ζωή του κτιστού ανθρώπου
είναι η οντολογική του αναφορά και µέθεξη στην ζωή του ακτίστου.

Το αυτεξούσιο όµως αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την τελείωση
του κτιστού προσώπου. Πρόσωπο είναι η “προς τα έσω ενότητα η των
πάντων”.

www.antibaro.gr/article/1124

14/71

12/9/2019

Mercury Reader

ε) Εσχατολογία.

Η εσχατολογική προοπτική του ανθρώπου προϋποθέτει την 1) πολιτική
διακονία, 2) µυστηριακή πολιτική (µύηση σε άλλο τρόπο κατανοήσεως και
προσλήψεως του κόσµου), 3) προσωπική πολιτική (ο άνθρωπος υπάρχει ως
Τριαδική κοινωνία προσώπων), 4) συµβολική πολιτική (αισθητοποίηση σε
ποιοτική διάσταση πέραν εκείνης της καθηµερινότητας), 5) προφητική
πολιτική (υπέρβαση του ατελούς και αποτυχηµένου παρόντος), 6)
µεταµόρφωση.

Η σχέση Θεού µε τα νοήµονα όντα και τα πνεύµατα, δεδοµένου ότι η
νόηση αντιτίθεται στην εντροπία, οδηγεί τον άνθρωπο και τη φύση στην
“αφθαρτοποίηση” .

Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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Ο προβληµατισµός εστιάζεται στην ατοµοκεντρική και
κοινωνιοκεντρική προσέγγιση. Αν θα πρέπει να δώσουµε προτεραιότητα
στην µία ή στην άλλη.
Τι θέση έχει το υποκείµενο µέσα στην αντικειµενικότητα. Πρόκειται
για ένα µηδενιστικό υποκείµενο ή για ένα πρόσωπο που πραγµατώνει
την υπαρκτική του ετερότητα ως ελευθερία?
Πως ερµηνεύουµε την ύπαρξη του ατόµου και της κοινωνίας?
Ποια είναι η σύσταση της βαθύτερης ουσίας της φύσεως και του
κόσµου?
Ποια η φύση και η εσωτερική ποιότητα του ανθρώπου?
Ποιες οι σχέσεις ανάµεσα στον άνθρωπο και τον φυσικό κόσµο που
τον περιβάλλει?

ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΤΑΞΗ, ΕΞΟΥΣΙΑ, ΝΟΗΜΑ

Τάξη, Εξουσία και Νόηµα µας υποχρεώνουν σε κίνηση προς την
κοινωνία. Είναι όµως τα τρία αυτά στοιχεία αντικείµενα του κοινωνικού
και συγχρόνως της δικής µας βουλήσεως? Τάξη, Εξουσία και Νόηµα
αναπαριστάνονται και υπάρχουν µέσα σε µία κατάσταση εξαρτήσεως, που
στη πολιτική ονοµάζεται “αρχή της αντιπροσωπεύσεως” και στην
ψυχολογία του βάθους “αρχή της πραγµατικότητας”. Για να καταργηθούν
αυτά τα τρία στοιχεία θα πρέπει η κοινωνία να προβεί στην “αναστροφή
όλων των αξιών”. Το ερώτηµα λοιπόν είναι επιχείρηση αποδοµήσεως ή
µηδενισµός? Τι άλλο εκτός από το µηδέν θα επιχειρεί την επαναξιολόγηση?
Ο φορέας του µηδενός ο νέος µεταµοντέρνος σύγχρονος άνθρωπος δεν θα
είναι µόνο το αντικείµενο αλλά και το υποκείµενο της κοινωνιολογίας.
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Αναλογιστήκαµε πόσο η ιδεολογία της “αντικειµενικής πληροφορήσεως”
συνθλίβει την επικοινωνία? Εννοήσαµε πόσο απαλλοτριώνεται η ίδια η
ελευθερία της ενδόµυχης ιδιωτικής ζωής, όπως αποξενώνεται ο
υποτιθέµενος πολίτης από τα γεγονότα που “οφείλει” να γνωρίζει
υπερπληροφορούµενος από τα “µαζικά µέσα”? Βρισκόµαστε σε αδιέξοδο
που καµιά µεγάλη θεωρία, κανένας ένδοξος φορέας, κανένα κόµµα ή
εµπνευσµένο πρόσωπο δεν θα το υπερβεί. Και το αδιέξοδο είναι η ίδια η
νεωτερικότητα και ο ανθρωπολογικός της εφησυχασµός.

Τόσο στο επίπεδο της επικοινωνίας που µαζικοποιείται πληροφορώντας
αλλά και αδρανοποιώντας τους κοινωνούς των µηνυµάτων της, όσο και
στο επίπεδο της εργασίας που µειώνεται, ενώ αυξάνει την εισοδηµατοφόρο
της διάσταση, βρισκόµαστε σε ένα σηµείο οριακό µίας κοινωνίας
απασχολούµενων χωρίς απασχόληση και πληροφορούµενων χωρίς
επικοινωνία.

Ο κίνδυνος του ολισµού ως “παραδείγµατος” και συστήµατος στοιχείων
σε συνεχή αλληλεπίδραση, είναι να µεταβάλλει τα στοιχεία αυτά σε τούβλα
που προστίθενται σε ένα κτίριο και που καταγράφονται στο σύγχρονο
επιστηµονικό εγχειρίδιο: αυτό τον τοίχο που χωρίζει δραµατικά την
θεωρία από την ζωή.

Υποκειµενισµός και αντικειµενισµός και όταν ακόµη δεν αποκλείονται
µεταξύ τους και όταν δηλαδή συντίθενται διαλεκτικά ή συνυπάρχουν
φαινοµενολογικά και τότε δεν απαντούν σε εκείνη την πραγµατικότητα
της οποίας ο ολικός προσδιορισµός βρίσκεται έξω από αυτήν: στην ίδια την
ανθρώπινη ζωή που δεν πρέπει να συγχέεται µε την έννοια του
“ανθρώπου” αλλά της συµβιωτικής του δυνατότητας.
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Στον αντικειµενισµό της αυτοκατοχυρώσεως αντιστοιχεί ένας
υποκειµενισµός της αυτο-λησµονιάς. Ο παροντισµός, ο σχετικισµός και
κρυπτονορµατιβισµός είναι συνέπειες της προσπάθειας διατηρήσεως της
θεµελιώδους εννοιολογικής συλλήψεως της εξουσίας ως υπερβατικής
στιγµής των πράξεων παραγωγής, διαγράφοντας ωστόσο από την
σύλληψη αυτή κάθε υποκειµενικότητα.

Για τον Hegel και τον Marx εναλλακτική λύση θα αποτελούσε η ερµηνεία
της διαισθήσεως της ηθικής ολότητας µε βάση το πρότυπο του
ανεµπόδιστου σχηµατισµού της βουλήσεως στα πλαίσια µίας
επικοινωνιακής κοινότητας που περιορίζεται µόνο από τις αναγκαιότητες
της συνεργασίας.

Για τον Heidegger και τον Derrida εναλλακτική λύση θα συνιστούσε η
κατανόηση του κόσµου στους επικοινωνιακά δοµηµένους, βιωµένους
κόσµους οι οποίοι αναπαράγονται µέσω του άµεσα αντιληπτού στην
προσανατολισµένη προς την διυποκειµενική συµφωνία δραστηριότητα.

Το κατεξοχήν θεµελιώδες παράδειγµα της διυποκειµενικής συνεννόησης
είναι η τελεστική στάση εκείνων που συµµετέχουν στην σχέση (Interaction

www.antibaro.gr/article/1124

18/71

12/9/2019

Mercury Reader

= διαντίδραση) και που συντονίζουν τα σχέδια τους για να πετύχουν µέσα
από τον συντονισµό αυτό την κατανόηση οποιουδήποτε πράγµατος.

Το Εγώ µε ένα λεκτικό ενέργηµα και το Άλλο που παίρνει θέση απέναντι
στο ενέργηµα αυτό, συνοµολογούν µία διαπροσωπική σχέση. Η στάση των
ατόµων που συµµετέχουν σε µία γλωσσικά διαµεσολαβηµένη διαντίδραση
δίνει την δυνατότητα στο υποκείµενο να έχει µία διαφορετική σχέση µε τον
εαυτό του από εκείνη που επιτρέπει οποιαδήποτε αντικειµενοποιητική
στάση στο άτοµο που την υιοθετεί και στέκεται ως παρατηρητής απέναντι
στον κόσµο.

Η άποψη ότι ανάµεσα στην εξωκοσµική θέση του υπερβατικού Εγώ και
την ενδοκοσµική θέση του εµπειρικού Εγώ δεν υπάρχουν όρια
συµβιβασµού, καταρρέει µόλις πάρει το προβάδισµα η γλωσσικά
δηµιουργηµένη διυποκειµενικότητα. Τότε το Εγώ εισέρχεται σε µία
διαπροσωπική σχέση, η οποία του επιτρέπει να θεωρεί τον εαυτό του από
την σκοπιά του Άλλου, εξαιτίας της συµµετοχής του σε µία σχέση
αλληλοδράσεως.

Η κατάσταση του λόγου οριοθετείται ως απόσπασµα ενός βιωµένου
κόσµου ο οποίος αποτελεί το πλαίσιο, στο εσωτερικό του οποίου
εγγράφονται οι διαδικασίες συνεννοήσεως, ενώ ταυτόχρονα τους
προσφέρει το διαθέσιµο υλικό για την διεξαγωγή τους. Ο βιωµένος κόσµος
συνιστά ένα ορίζοντα και παράλληλα παρέχει ένα απόθεµα πολιτιστικών
αυτονόητων, από το οποίο αντλούν τα κοινά αποδεκτά ερµηνευτικά
πρότυπα, όσοι συνδιαλέγονται προσπαθώντας να αρθρώσουν τις δικές
τους ερµηνείες. Αλλά και οι δυνάµεις που συνέχουν τις οµάδες εκείνες οι
οποίες δοµούνται πάνω σε αξίες, και οι αρµοδιότητες που κατανέµονται
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στα µέλη τους-όπως και οι πολιτιστικά καθιερωµένες υποθέσεις
εσωτερικότητας-ανήκουν επίσης στα στοιχεία που συγκροτούν τον
βιωµένο κόσµο. Είναι απαραίτητο να αναζητήσουµε µία θεωρητικά
συγκροτηµένη σκοπιά, από όπου θα µπορέσουµε να γνωρίσουµε την
επικοινωνιακή δραστηριότητα ως το µέσο δια του οποίου αναπαράγεται ο
βιωµένος κόσµος.

Όσοι όµως συµµετέχουν σε µία διαντίδραση, παύουν να εµφανίζονται
ως οι κύριοι δράστες που κυριαρχούν στα γεγονότα µέσω της
υποκειµενικής τους δραστηριότητας και εµφανίζονται πλέον ως προϊόντα
των παραδόσεων, στα πλαίσια των οποίων κινούνται, των οµάδων στις
οποίες ανήκουν και των διαδικασιών κοινωνικοποίησης που τους
διαπλάθουν. Θα πρέπει να ξεπεράσουµε την διάλυση των υποστάσεων που
αποτελούν αυτοπαραχθείσες αντικειµενικές φαινοµενικότητες.

Θα µπορούσαµε ίσως να δούµε τις αιτίες που οδήγησαν στην
αυτοκριτική της αντιφάσκουσας µε τον εαυτό της νεωτερικότητας, µε
τρόπο που να δικαιώνει τα αποτρόπαια κίνητρα που από τον Νίτσε και
µετά συνηγορούν για την αποποµπή του µοντέρνου χωρίς πολύ σκέψη.

Αυτό που έχει σηµασία είναι :

Η ελευθερία του υποκειµένου.

Η δυναµικά ενεργούµενη ετερότητα.
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Να δούµε τους υπαρκτικούς στόχους και τις υπαρκτικές ανάγκες του
ατόµου, δίνοντας νέες προτεραιότητες.

Η υιοθέτηση κανόνων έτσι ώστε να διασώζεται η υπαρκτική ετερότητα.

Το δίκαιο να στηρίζεται στην γνησιότητα και στην αλήθεια.

Σεβασµός στον άλλον, αξιοπρέπεια στον άνθρωπο.

Ελευθερία, τιµή, αξιοπρέπεια όχι ως αξίωση ατοµοκεντρικής
κατοχυρώσεως αλλά ως οργανικό αποτέλεσµα της συµµετοχής του πολίτη
στο κοινό άθληµα της κοινωνίας των σχέσεων.

Η δυναµική των σχέσεων να µην στηρίζεται σε εξοµοιωτικούς
προγραµµατισµούς συµπεριφοράς.

Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑ – ΝΕΩΤΕΡΙΚΗ

ΜΕΤΑ – ΦΥΣΙΚΗ
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Η χρήση των εξαρτησιογόνων, σύµπτωµα των αδιεξόδων της
νεωτερικότητας, αναπτύσσεται στα πλαίσια της φιλοσοφίας και
λογικής του “δικαιώµατος” του ανθρώπου να ρυθµίζει τα της ζωής του.
Και είναι αυτή η λογική που ανθίσταται στην παρέµβαση.

Γιατί η αντιµετώπιση των προβληµάτων και της παθολογίας της
νεωτερικότητας εµποδίζεται από την ίδια τη φύση των προβληµάτων.

Δηµιουργήµατα της προτεσταντικής ηθικής, νοησιαρχικών κανόνων,
ατοµοκεντρισµού, καταναλωτικής συµπεριφοράς, απουσίας ιεραρχήσεων
αναγκών και νοηµατοδοτήσεως της ζωής, νοµικής εκδοχής του
ανθρώπινου υποκειµένου ως αφηρηµένης απρόσωπης µονάδας
οµοειδούς συνόλου, αδυναµίας αισθήσεως της υπαρκτικής ελευθερίας
µέσα στη συλλογικότητα και αδυναµία αισθήσεως της ετερότητας
στην κοινωνία των σχέσεων.

Μακράν ο πολιτισµός και ο τρόπος του βίου. Είναι το
οµοιοπαθητικό παράδοξο της νεωτερικότητας: να θέτει στη βάση της
πολιτικής τον κατεξοχήν αναιρετικό της πολιτικής κοινωνίας
παράγοντα, τον ατοµοκεντρισµό και του εξουσιαστικού δικαιώµατος.

Ο Δυτικός άνθρωπος είναι αµφίθυµος και αµφίρροπος, ζει µεταξύ του
υπερ-ανθρώπου και του συντετριµµένου, ονειρεύεται το όλον και ζει µε το
µηδέν. Γι’ αυτόν η έννοια ζωής είναι φάντασµα, γλυκιά αυταπάτη και
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ψευδαίσθηση. Η πραγµατικότητα ισχύει µόνον κατά σύµβαση, αφού δεν
υφίσταται άλλη οντολογική κατηγορία πέραν του µηδενός.

Ζει µε ριζική, οριστική αγνωσία σε περιβάλλον υπαρκτικού µετεωρισµού.
Ζει την κόλαση του!

Όπως το έχει περιγράψει ο Ντοστογιέφσκι, η αδυναµία εξόδου από τη
φυσική κλειστότητα ορίζει το “σβήσιµο της ζωής”, το θάνατο. Χωρίς
“αγάπη” ζούµε το µη-νόηµα, γινόµεθα µόνιµοι φορείς του θανάτου.

Η άρνηση του ΑΛΛΟΥ συµβαδίζει µε την πρωταρχική θέση της
πραγµατικότητας, δηλαδή την ανάδυση του θανάτου ως περιεχόµενο της
φύσης. Το άτοµο του δυτικού πολιτισµού δεν γνωρίζει ότι το να ζεις
αγαπητικά σηµαίνει ότι ζεις µετα-ατοµικά και ότι η ζωή δεν είναι η δική
του ζωή, αλλά η αγαπητική σχέση µε τον ΑΛΛΟΝ.

Η κοινωνία των ανθρώπων είναι πάντοτε “κοινωνία της χρείας”,
κοινωνία των αναγκών. Αλλά οι προτεραιότητες των αναγκών δεν
ιεραρχούνται οµότροπα. Η διαφοροποίηση ιεραρχήσεως των αναγκών
διαφοροποιεί τους τρόπους συγκροτήσεως και λειτουργίας των
κοινωνιών, την πολιτική θεωρία και πρακτική. Για να ιεραρχηθούν
όµως οι ανάγκες απαιτούνται “κριτήρια ιεραρχήσεως” και τα κριτήρια
διαµορφώνονται από κατ’αρχήν “νοηµατοδοτήσεις” της ατοµικής
υπάρξεως και της συλλογικής συνυπάρξεως, από την απόδοση
κάποιου νοήµατος στο υπαρκτό και πραγµατικό. Έτσι, αν και
θεµελιώνεται στη χρεία, η ανθρώπινη συνύπαρξη είναι κάτι
περισσότερο από κοινωνία της χρείας.
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Αλλά και τα προγράµµατα δράσεων, εδραζόµενα στην
ατοµοκεντρική θεώρηση, δεν είναι τίποτε άλλο από απλουστευτικά
δικανικά σχήµατα καλού και κακού, επιτρεπτού και ανεπίτρεπτου, στη
θέση της υπαρκτικής γνησιότητας ή της υπαρκτικής αλλοτριώσεως.

Ταύτιση του καλού και επιτρεπτού µε την προσαρµογή στη νοµική
καθορισµένη αντικειµενική ορθότητα. Ταύτιση της ορθής και έγκυρης
γνώσης µε την πειθάρχηση σε καθορισµένη µέθοδο ορθότητας.

Εκδοχή της “αµαρτίας” ως παραβάσεως του νόµου, παραβιάσεως
κωδικών εντολών, όχι ως “αστοχίας” και αποτυχίας των σχέσεων
κοινωνίας της ζωής. Υποκατάσταση της δυναµικής των σχέσεων από
εξοµοιωτικούς προγραµµατισµούς της συµπεριφοράς, φόβος για την
απροσδιοριστία της σχέσεως, τη διακινδύνευση της ελευθερίας.
Κατανόηση της ελευθερίας ως ατοµικής δυνατότητας αυτονοµηµένων
από την εµπειρία της σχέσεως µε τα σηµαινόµενα.

Ακόµα και η πίστη στο Θεό, στο συνάνθρωπο, σε µία πρόταση
οργανώσεως του βίου, δεν σηµαίνει εµπιστοσύνη βεβαιωµένη από την
εµπειρία της σχέσεως αλλά ατοµική πεποίθηση, έστω και ανορθόλογη,
πάντως δικαιωµατικά επιλεγµένη.

Αν η πολιτική προτεραιότητα των ατοµικών δικαιωµάτων συνιστά
σήµερα πραγµατικό αδιέξοδο, αν είναι ζωτικά επιτακτική η ανάγκη
επανασυνδέσεως της πολιτικής µε νοηµατοδοτήσεις κοινωνικής και όχι
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ατοµοκεντρικής προτεραιότητας, µε στοχοθεσία υπαρκτικής
γνησιότητας και όχι µόνον χρησιµοθηρίας, τότε η πολιτική οφείλει να
αναζητήσει προτάσεις που θα κοµίζουν τη σαφή επίγνωση και
υπέρβαση των ιστορικών προδιαγραφών του σηµερινού αδιεξόδου.
Εάν η ολοκλήρωση και παγίωση ενός καθολικά ατοµικού και
ανταγωνιστικού προτύπου συµπεριφοράς αποτελεί τη σηµαντικότερη,
και ίσως την κοσµοϊστορικότερη, παρενέργεια της θεσπίσεως των
αλληλέγγυων ανακατανεµητικών θεσµών του Κοινωνικού Κράτους, οι
λόγοι για τους οποίους οι ριζοσπαστικές κινήσεις φαίνεται να έχουν
περιέλθει σε αδιέξοδο είναι προφανείς. Η οργάνωση όλων περίπου
των κοινωνικών αξιώσεων, βλέψεων και πραγµάτων, υλοποιείται µέσω
διεκδικήσεων που στοχεύουν ρητά και αποκλειστικά στην προώθηση
και µεγιστοποίηση κατηγορικών συµφερόντων.

Ο homo consummans αποτελεί την ιστορική αποκρυστάλλωση ενός
αυτιστικού και ναρκισσευόµενου lupus ludens. Το οποιοδήποτε όνειρο
απελευθερώσεως του ανθρώπου περνάει όχι απλώς µέσα από την
αναθεώρηση των θεσµών και τη µεταβολή των κοινωνικών σχέσεων,
αλλά και από την υπέρβαση (βαθύτερη και εµπλουτισµένη µε
δυσεξάλειπτα ιδεολογικά και αξιακά πρότυπα) και είναι
αυτοµατισµένο ενάντια στις τρέχουσες και παγιωµένες σηµασίες και
αξίες.

Ο Αριστοτέλης ορίζει ως στόχο της υπάρξεως αντικειµενικού
δικαίου την “ευδαιµονία” των ανθρώπων που συγκροτούν την πόλη,
δηλαδή κοινωνία πολιτική. Και η ευδαιµονία δεν εξαντλείται στην
απόλαυση αγαθών ή στην ψυχολογική ευεξία, συνιστά τον τελικό
σκοπό υπαρκτικής πληρότητας του ανθρώπου. Ο τρόπος για την
κατάκτηση της είναι η αρετή, “να ενεργείται ο βίος κατ’ αρετήν”, ώστε
να πραγµατώνεται το τέλος της υπαρκτικής πληρότητας του
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ανθρώπου, η τελείωση του. Έµπρακτη πραγµάτωση της αρετής είναι η
συµµόρφωση µε το “κατά φύσιν”, δηλαδή ο ενεργητικός και
αυτοπροαίρετος (αιρετός) συντονισµός µε τη λογικότητα που διέπει
την πόλη, µε τον δεδοµένο κοινό λόγο της συµπαντικής και της
πολιτικής κοσµιότητας, τον ορθό (ως εγγυητή της αρµονίας και τάξης)
λόγο των σχέσεων κοινωνίας, ο λόγος προσωπικής ετερότητας µιας
δηµιουργικής αγαπητικής κοινωνίας. Η ελευθερία, τιµή και αξιοπρέπεια
του πολίτη δεν είναι αξίωση ατοµοκεντρικής κατοχυρώσεως, ούτε
άµυνα, αλλά το οργανικό αποτέλεσµα της µετοχής του πολίτη στο
κοινό άθληµα της κοινωνίας των σχέσεων.

Η Ανθρωπική Αρχή της κβαντικής φυσικής (Anthropic Principle)
επανακαθορίζει το οντολογικό υπέδαφος για τη θέσµιση των
επιστηµονικών σηµασιών. Το δόγµα της «αντικειµενικότητας»
παραµένει ακόµα κυρίαρχο στην επιστηµονική σκέψη. Σύµφωνα µε
αυτό το δόγµα ο κόσµος δεν χάνει, αλλά αντιθέτως κερδίζει σε
αλήθεια, αν τον δούµε έξω από τις σχέσεις µας µαζί του. Υποτίθεται
ότι ο κόσµος καθεαυτόν είναι αντικείµενο ( και όχι ενεργούµενη
σχέση µαζί µας). Η υπόθεση αυτή αντανακλά την πεποίθηση ότι το
υποκείµενο είναι και αυτό φυσικό φαινόµενο. Ότι ως αρχή θεσµίσεως
είναι πλασµατικό και ανυπόστατο. Ότι η παρεµβολή του απλώς
αλλοιώνει το γνωσιακό αντικείµενο και πρέπει να αφαιρείται από
κάθε γνωστική διαδικασία που θέλει να είναι επιστηµονική.

Αλήθεια καταντά να είναι η αφαίρεση του υποκειµένου. Όχι η
κατάργηση του, αλλά το υπαρξιακό κενό ως πρότυπο και αξία, η
«έκλειψη του υποκειµένου». Προβάλλει στον κόσµο το “µηδενιστικό
υποκείµενο”. Η κοινωνική συλλογικότητα είναι ο τρόπος
“υποκειµενοποίησης” του βιολογικού ατόµου.
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Ποιά παθολογία του συλλογικού οδηγεί στο σκοτεινό φάσµα του
αυτο-µηδενιζόµενου και αυτό-αναξιούµενου υποκειµένου? Ποια
σηµασιακή θέσµιση των σχέσεων κοινωνίας επιτρέπει στο υποκείµενο
να αναδειχθεί σε πρόσωπο, να πραγµατώσει την υπαρκτική του
ετερότητα ως ελευθερία?

Να τα βασικά, τα κρίσιµα ερωτήµατα για την “λογική” της χρήσεως
εξαρτησιογόνων ουσιών αφενός και για την οντολογία του προσώπου
και του µετα- νεωτερικού παραδείγµατος, της άρσεως των αδιεξόδων.

Η Ανθρωπική αρχή είναι η βάση της οντολογίας, το σηµείο big
bang που ενεργοποιεί / πυροδοτεί την τροχιά της κοσµολογίας.

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ?

Να κατανοήσουµε ότι ο άλλος άνθρωπος είναι η “έξοδος” µας και
όχι ο εφιάλτης µας? Να κατανοήσουµε ότι µεγαλύτερη σηµασία έχει η
ατοµική συµπεριφορά και πως αυτή επηρρεάζοντας άλλους
διαµορφώνει νέες καταστάσεις? Να αντιληφθούµε ότι τα πρότυπα
άλλαξαν. Πρότυπα υπάρχουν. Απλώς είναι διαφορετικά. Να µάθουµε
ότι η σύγκρουση της απολιθωµένης βιοµηχανικής κοινωνίας
δηµιουργεί συγκρούσεις, αστάθεια, αβεβαιότητα, άκριτο
καταναλωτισµό!! Να κατανοήσουµε ότι τα απλοϊκά συναισθήµατα περί
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πολιτισµού και επιστροφή στις ρίζες, όπως προβάλλονται, δεν
παράγουν τίποτε άλλο από καθήλωση στο γνωστό και οικείο
παρελθόν, αλλά τότε αναδύονται άλλα αρνητικά φαινόµενα
(ανελαστικότητα, φονταµενταλισµός, φόβος, κ.λ.π.)

Να προσπαθήσουµε για:

α) καλλιέργεια προσδοκιών και αιτηµάτων από τη ζωή,

β) ισχυροποίηση του εγώ, των µηχανισµών επιβίωσης (άλλωστε
γνωρίζουµε ότι η επιβίωση µας είναι ανάλογη των µηχανισµών µας
και όχι του διαταρακτικού παράγοντος),

γ) να περιορίσουµε την παραγωγή των “σκουπιδιών” και να
στηρίζουµε την δηµιουργικότητα στη συµπεριφορά µας. Όπου
παράγονται “σκουπίδια” (κοινωνικά, πνευµατικά) εκεί ο καθένας
αποθέτει ευκολότερα τα δικά του,

δ) να εµπιστευθούµε τον άνθρωπο και να προσδοκούµε στην
επίδραση που θα έχει. Η συνισταµένη των αλληλεπιδράσεων
συµβάλλει πολύ περισσότερο θετικά από την προσπάθεια εφαρµογής
µαζικών προτύπων και προγραµµάτων,
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ε) να µάθουµε να διαχειριζόµεθα τις κρίσεις,

στ) να επαναποκτήσουµε την ικανότητα επικοινωνίας (ανταλλαγήσύγκριση ιδεών, αλλαγή κοσµοειδώλου)

ζ) να µάθουµε να ζούµε σε καθεστώς συγκρούσεων και
αβεβαιότητας,

η) να εκµεταλλευθούµε την ιδιότητα του εγκεφάλου να “επιλέγει”
και να “ακολουθεί” ιδέες οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες του.

Αγνοούµε ότι η σύγχρονη τάση είναι το φθηνό χηµικό ναρκωτικό
µε το οποίο πλέον δεν ξεφεύγει κανείς από την πραγµατικότητα, αλλά
“καθίσταται ικανός” να αντιµετωπίζει την πίεση της πραγµατικότητας.

Σκεφθήκαµε κατά πόσον οι ιδεολογίες της µεταφυσικής αδιαφορίας
ή της υπαρξιακής λήθης προάγουν τη χρήση?

Παρέµβαση στη ψυχή του καθενός από εµάς και δηµιουργία νέων
δικτυώσεων των ατόµων χρειαζόµεθα. Να συνειδητοποιήσουµε ότι
στην εποχή µας, εποχή του νεωτερικού παραδείγµατος (ατοµισµού,
καταναλωτισµού, υπαρξιακής λήθης ή µεταφυσικής αδιαφορίας) ο
άνθρωπος έχει πάρει διαζύγιο από τη ζωή του.
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Βιώνουµε και υπηρετούµε έναν πολιτισµό πρωτοφανούς ανάπτυξης
των διευκολύνσεων του βίου, ο οποίος αρνείται πεισµατικά κάθε
νόηµα και σκοπό του βίου. Η λογική του είναι χρηστική, αποκλείει
κάθε οντολογική ερµηνεία του κοινωνικού γεγονότος.

ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Σήµερα συνειδητοποιούµε ότι έχει ξεπεραστεί ο νεωτερικός
ανθρωπολογικός υπογραµµός (µεταµοντέρνα κατάσταση) και
αποκαλύπτεται ο ανθρωπολογικός φορέας του βυζαντινού τριαδικού
υπογραµµού: το Πρόσωπο.

Το πρόσωπο προσδιορίζει µία υπαρκτική πραγµατικότητα. Το πρόσωπο
υποστασιάζει (συγκροτεί σε υπόσταση, σε συγκεκριµένο υπαρκτικό
γεγονός) έναν τρόπο υπάρξεως.

Την έκφραση “τρόπο υπάρξεως” την χρησιµοποιούµε για να
επισηµάνουµε όχι µόνον την υπαρκτική πραγµατικότητα του προσώπου,
αλλά και την υπαρκτική πραγµατικότητα της φύσης. Ονοµάζουµε “φύση”
την υπαρκτική οµοείδεια, τον κοινό τρόπο υπάρξεως οµοειδών
υποστάσεων.

Στην περίπτωση των προσωπικών υπάρξεων επισηµαίνουµε την
οµοείδεια κοινών φυσικών ενεργειών, αλλά ταυτόχρονα και τη δυναµική
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ετερότητα του τρόπου εκφοράς ή πραγµάτωσης αυτών των κοινών
ενεργειών.

Κατανοούµε την υπαρκτική ετερότητα του προσώπου ως ελευθερία από
τον κοινό και αδιαφοροποίητο τρόπο ύπαρξης στη φύση. Η υπαρκτική
ετερότητα του προσώπου είναι και προκαθορισµένη από τη φύση αλλά και
έχει τη δυνατότητα αποδεσµεύσεως από τις αναγκαιότητες που επιβάλλει
ως υπαρκτικό γεγονός η οµοείδεια της φύσης. Η υπαρκτική ετερότητα του
ανθρώπινου προσώπου βιώνεται µέσω των ψυχικών ενεργειών της κοινής
φύσης ως µοναδικά, ανόµοια και ανεπανάληπτη “ταυτότητα” του κάθε
προσώπου. Βιώνεται τόσο ως αυτοσυνειδησία ετερότητας, ως
υποκειµενική αυτοεπίγνωση, όσο και ως εµπειρία λογικής και
δηµιουργικής ετερότητας, µοναδικότητας λόγου.

Η ελευθερία του προσώπου ως ολότητα σηµαίνει ότι ενώ η ανθρώπινη
φύση είναι ένα fractal της φυσικής ύπαρξης, διαθέτει τη δυνατότητα
αποδέσµευσης από το πεδίον της ανάγκης που επιβάλλει η ταυτότητα αυτή
(υπαρκτική ετερότητα). Η προσωπoκεντρική νοηµατοδότηση του
υποκειµένου είναι κβαντικού τύπου: το υποκείµενο είναι άτοµο και
σχέση συγχρόνως.

Η προσωπικότητα είναι πράγµατι συµπύκνωση σχέσεων,
κατασκεύασµα κοινωνίας, χωρίς καµία προκοινωνική ή εξωκοινωνική
υπόσταση.

Είναι το µη ον το οποίο, ανταποκρινόµενο στην κλήση για
αγαπητική σχέση που του απευθύνει το Τριαδικό Πρόσωπο από το
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µέλλον, προσπαθεί να µετάσχει στο είναι, στην πραγµατική ύπαρξη,
που είναι η αγαπητική-τριαδική κοινωνία. Η πραγµατική ατοµικότητα,
ως υπόσταση τριαδικής κοινοτικής ουσίας (ανιδιοτελούς αγάπης)
είναι εσχατολογική.

Η ιδέα της ανθρωπολογικής κλίµακας είναι σαφής: Κολλεκτιβιστικός
άνθρωπος, Άτοµο, Πρόσωπο. Η ανάδυση του “ατόµου” από την
κολεκτιβιστική αµορφία και η οικοδόµηση κοινωνίας πάνω στην
παραδοχή της ατοµικής ελευθερίας, είναι µία διακριτή βαθµίδα. Η
δεύτερη µετά τον κολεκτιβιστικό άνθρωπο.

Το πρόσωπο είναι η τρίτη και τελευταία βαθµίδα. Επισυµβαίνει
όταν το άτοµο διαρρήξει µέσα του το σύµπαν της βίας και το Εγώ
του αποκτήσει αγαπητικό περιεχόµενο. Τότε η ατοµικότητα παύει να
είναι συµβατική, ψευδαισθησιακή και ασταθής και ο άνθρωπος
γίνεται πραγµατικά ελεύθερος και υπεύθυνος.

Όταν η αναστοιχείωση αυτή υπερβεί µια κριτική µάζα ανθρώπων,
τότε το Πρόσωπο µπορεί να αναχθεί σε υπογραµµό οικουµενικού
πολιτισµού.

Στη νεωτερικότητα η κρίση έχει τις ρίζες της στον ατοµικιστικό
ανθρωπολογικό τύπο. Και αυτό γιατί το καλό του είδους δεν έχει
τόπο στη σύσταση του Ατόµου. Δεν είναι οργανικό στοιχείο της
φύσης του, αλλά κάτι το “εξωτερικό”. Λογικό καθήκον ίσως ή ηθικό
χρέος, δεοντολογία. Όχι Οντολογία. Το εγωϊστικό άτοµο του
φιλελευθερισµού και το αλτρουϊστικό άτοµο του σοσιαλισµού έχουν
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καταρρεύσει. Γιατί το υποκείµενο της νεωτερικότητας
µετασχηµατίζεται στο αντίθετο του: από άτοµο γίνεται µάζα. Και από
µάζα αδρανές υλικό. Από υποκείµενο αντικείµενο. Στην εποχή µας
είναι κυρίαρχη η πνευµατική ροπή στην απροσωπία.

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

Παρατηρητής : Ο παρατηρητής πάντοτε εµπλέκεται στις διεργασίες του
παρατηρούµενου γεγονότος και ανεξαρτήτως των προθέσεων του
επηρεάζει τη διαµορφούµενη πραγµατικότητα. Στη συµµετοχική οικουµένη
δεν υφίσταται “ουδέτερος” παρατηρητής. Ο κβαντικός κόσµος είναι
“ενεργός” αλλά όχι πραγµατικός, υπό την έννοια ότι περιέχει
«καταστάσεις» όπως εµείς τις αντιλαµβανόµεθα και “ταυτοποιούµε”
διάφορες όψεις της πραγµατικότητας.

Η ανθρώπινη συνείδηση είναι ο µόνος δείκτης που µπορεί να προσλάβει
την πληροφορία του κβαντικού κύµατος χωρίς να έχει κβαντική
συµπεριφορά. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος υπόκειται στην κυµατοµηχανική
συµπεριφορά της ύλης. Χάρη στη συνείδηση η µέτρηση συγκροτεί
πληροφορία τελική και κοινή σε κάθε φορέα συνείδησης, συνιστά
αντίληψη που είναι προϊόν αλληλεπιδράσεως συνειδήσεως και εγκεφάλου,
αλλά δεν καθορίζεται από τη φυσική εγκεφαλική λειτουργία.

Διαφορά πραγµατικού και υπαρκτού από υποκειµενισµό, ατοµικές
εντυπώσεις και Νευτώνεια αντίληψη. Η πραγµατικότητα συγκροτείται µε
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τη µετοχή του ανθρώπου (συνάντηση ανθρώπινου λόγου µε λόγο φύσης
και συγκρότηση σε υπαρκτικό γεγονός).

Η κυµατοµορφή “καταρρέει” από την “συνειδητή” παρατήρηση πλήρους
εξελισσόµενης νοητικής καταστάσεως, µοναδικής από πληθώρα δυνατών
καταστάσεων. Η κατάρρευση της κυµατοµορφής είναι ο µηχανισµός της
συνειδήσεως που ενεργοποιεί µία µοναδική κατάσταση από το πλήθος
“υπονοούµενων” καταστάσεων. Το απροκαθόριστο κβαντικό επίπεδο του
εξωτερικού γεγονότος παράγει απροκαθόριστα ερεθίσµατα. Ο
προσδιορισµός του κβαντικού γεγονότος συµβαίνει δια της κατάρρευσης
της κυµατοµορφής στο επίπεδο του συνόλου εγκεφάλου. Ο προσδιορισµός
της καθολικής διαδικασίας, δια της παρατήρησης του ενσυνείδητου
παρατηρητή, προσδιορίζει την πραγµατικότητα ως µία και µοναδική. Το
ερέθισµα είναι ασαφές έως ότου υποπέσει στην αντίληψη του παρατηρητή.
Η οικουµένη περιλαµβάνει τοπικά φαινόµενα δοµηµένα επί της ατοπικής
πραγµατικότητας (θεώρηµα Bell)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ελληνική ταυτότητα αποτελεί κατ’ αντίθεση προσδιορισµό, ώστε να
είναι αυτό που δεν είναι. Πρωτίστως διαµορφώνεται από την αντίθεση
φύσης και κοινωνίας. Η ελευθερία του προσώπου ως ολότητας σηµαίνει
ότι ενώ η ανθρώπινη µορφή είναι ένα µορφοκλασµατικό της φυσικής
υπάρξεως (υπάρχει µέσα στην αυτοοµοιότητα, οµοείδεια των κοινών
φυσικών ενεργειών), διαθέτει τη δυνατότητα αποδεσµεύσεως από το πεδίο
της ανάγκης που επιβάλλει η ταυτότητα αυτή (υπαρκτική ετερότητα) Η
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ετερότητα συνεπώς στον προσδιορισµό της ύπαρξης σηµαίνει
αντιδιαστολή προς τις δυϊστικές διακρίσεις της κοινωνικής οµάδας. Όλες
οι φυσικές µορφές στο ελληνικό περιβάλλον είναι αυτό που φαίνονται: ένα
φράκταλ, τάξη και χάος µαζί. Η ψυχοσύνθεση που γεννά η θέα ενός
τέτοιου κόσµου είναι η φράκταλ φύση του δηµιουργού.

Οι Έλληνες/Λοξίες µε το βίωµα της φράκταλ µορφής τους (της έκθετης
υπόστασης τους κατ’ εικόνα του δηµιουργού) βιώνουν το συναµφότερον
της εναισθήσεως αποκτώντας ικανότητα πνευµατικής συµβιώσεως µε
άλλους εαυτούς (βιώνουν τον µανικό έρωτα προ του κτιστό).

Μήτις: µορφή πολύτροπης νοήσεως. Η πολυµήχανη νόηση ήταν και είναι
ένα µόνιµο δεδοµένο του ελληνικού κόσµου (άνθρωπος µητιόσις).
Προϋποθέτει τη λειτουργία του συνόλου των νοητικών στάσεων.

Με προϋπόθεση την α-πορία προσφέρει έναν παρα-δοξο δρόµο ως
δικτυωτό δεσµό των γεφυρών ορατού και αοράτου. Νόηση αµφιλογίας,
ασταθούς, µεταβαλλόµενου.

Αποφατισµός: η άρνηση να δεχθούµε να εξαντλήσουµε τη γνώση της
αλήθειας στη διατύπωση της. Η διατύπωση είναι αναγκαία συνθήκη γιατί
ορίζει την αλήθεια, τα δόγµατα, τις σταθερές. Η γνώση της αλήθειας είναι
βιωµατικά εµπειρική (τρόπος ζωής).

Ελευθερία: η ελευθερία του προσώπου ως ολότητας σηµαίνει ότι ενώ η
ανθρώπινη φύση είναι µορφοκλασµατικό της φυσικής υπάρξεως, διαθέτει
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τη δυνατότητα αποδεσµεύσεως από το πεδίο της ανάγκης που επιβάλλει η
ταυτότητα αυτή (υπαρκτική ετερότητα).

ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο αρχαίος ατοµικισµός και έρευσε µη µπορώντας να διαχειρισθεί την
αντίφαση ελευθερίας-δικαιοσύνης. Τι θα γίνει µε τον νεωτερικό
ατοµικισµό ? Αντιµετωπίζει το ίδιο πρόβληµα αλλά µε τελείως διαφορετικό
τρόπο. Στα πλαίσια µιας κοσµοκεντρικής οντολογίας ο πρώτος, στα
πλαίσια µιας ιστορικιστικής ανθρωποκεντρικής οντολογίας ο δεύτερος.

Στον ελληνικό πολιτισµό η αίσθηση του τραγικού έρχεται σαν
καταστάλαγµα µιας τροµακτικής εµπειρίας. Ο οµηρικός µύθος παράγει
ατοµικότητα και σχηµατίζεται το πολιτειακό/κοινωνικό σύστηµα. Το
µερικό συλλογικό υποστασιάζει συρρικνωτικά–ανταγωνιστικά το εθνικό
καθολικό. Σταδιακά διαλύεται η συλλογική αυτονοµία, η βάση της
ατοµικής ελευθερίας.

Ο άνθρωπος αντιδρά µε την καλλιέργεια της αρετής και της αίσθησης
του τραγικού. Η πρώτη εσωτερικεύει την αντίθεση ελευθερίαςδικαιοσύνης. Η δεύτερη καλλιεργεί την αυτοσυγκράτηση, µέσω του φόβου
απέναντι στην έξαρση των παθών. “Των ανδρών το υπέρτολµον φρόνηµα”
(Αισχύλος) απειλεί µε υποστροφή στο Χάος. Ως λύση φαίνεται ο
συντονισµός µε τον Λόγο του Παντός, τον λόγο της ΔικαιοσύνηςΑρµονίας.
www.antibaro.gr/article/1124

36/71

12/9/2019

Mercury Reader

Όταν όµως ο σεβασµός για τους “κατέχοντας την πόλι” θεούς και
ήρωες, σβήνει µε την ανάπτυξη της ατοµικής ελευθερίας και γίνεται ό,τι
κάθε φορά “έδοξε τη βουλή και τω Δήµω”, χωρίς αναφορά στον
εναρµονιστικό Ιερό Λόγο, αρχίζει και η κατάρρευση.

Είναι η φάση της σοφιστικής, του απόλυτου σχετικισµού και της
εξαχρείωσης. Αποµυθοποιείται ο µυθικός χαρακτήρας της ελληνικής
εξατοµίκευσης: ο οµηρικός µύθος. Αναιρείται τότε η ίδια η βάση της
ελληνικής ατοµικότητας. Το άτοµο και η Πόλις αποσυντίθενται. Η
αυτονοµία, η ατοµική –συλλογική, καταλύεται. Η σωκρατική φιλοσοφία,
της στροφής στον έσω άνθρωπο, θα είναι και το κύκνειο άσµα του
ελληνικού ατοµικισµού.

Στον νεωτερικό πολιτισµό, η νεωτερικότητα γεννήθηκε ως αντίδραση
-απηύδησµα στους θρησκευτικούς πολέµους, διαπίστωση που εξηγεί
πολλά.

Είναι κατ’ αρχάς µια ακατάσχετη ορµή προς την ατοµική ελευθερία.
Γέννηση νέας ατοµικότητας, εντελώς καινοφανούς χαρακτήρα. Ποιος
είναι? Είναι η µηχανική– διαµεσολαβηµένη αυτοαναφορικότητα.

Η αυτοαναφορικότητα είναι ένα αίτηµα απόλυτης αυτονοµίας,
απόλυτης απελευθέρωσης. Από κάθε φυσικό και µεταφυσικό περιορισµό.
Απελευθέρωση από τον απόλυτο «άλλο» (Θεό), από τον κοσµικό “άλλο”
(φύση), από τον απέναντι µου “άλλο” (πλησίον). Με σκοπό “τη γλυκειά
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απόλαυση ενός επίγειου στέµµατος”, την “εγγύηση της ιδιωτικής
απολαύσεως”.

Πως? Φτιάχνοντας έναν ειδικό τεχνητό κόσµο, µε βάση αυτήν ακριβώς
την προδιαγραφή, µέσα στον οποίο θα αυτοεγκλειστεί η αυτοαναφορική
ατοµικότητα. Η ιστορία αυτού του τεχνητού κόσµου θα είναι
επιφορτισµένη µε ένα µοναδικό “τέλος” (σκοπό): να πραγµατώσει την
αυτοαναφορική αυτονοµία. Η νεωτερική ιστορία θα είναι έτσι ο φορέας
µιας εκκοσµικευµένης µεσσιανικής εσχατολογίας. Αλλά ποιος θα είναι ο
νεωτερικός Μεσσίας? Μας είναι γνωστός: είναι η Επιστήµη και η
Τεχνολογία, που θα µας “λύσουν όλα τα προβλήµατα”.

Αναλυτικότερα:

Η ατοµική αυτονοµία είναι εδώ µετοχή στη συλλογικά κατακτηµένη
αυτονοµία, έναντι του “άλλου” γενικά (:απόλυτου, φυσικού, κοινωνικού,
πλησίον). Ενώ η ελληνική είναι, απλώς, µετοχή στην συλλογική αυτονοµία
έναντι του άλλου – γειτονικού συλλογικού (χωριστικός πατριωτισµός).

Ενώ η ελληνική ατοµική αυτονοµία επιτυγχάνεται στο εσωτερικό του
αυτόνοµου συλλογικού (πόλεως) µέσω του συντονισµού µε τον κοσµικό
Κοινό λόγο, η νεωτερική επιτυγχάνεται µέσω του συντονισµού µε τον
εσχατολογικό λόγο της ιστορικής προόδου.

Θεµέλιο του πρωτότυπου νεωτερικού εγχειρήµατος είναι η µη σχέση, ο
αποκλεισµός του άλλου, ως άλλου, από τη δόµηση του κοινωνικού πεδίου.
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Ο φόνος του άλλου ( του Θεού, της φύσης, του πλησίον). Κόλαση είναι ο
άλλος, λέει ο Σαρτρ. Η κόλαση βρίσκεται στην εγγύτητα. Τρεις στο ίδιο
κελί λέει πάλι ο Σαρτρ. Ενώ στους Έλληνες η εγγύτητα των προσώπων
είναι παράδεισος. Κόλαση είναι το να είστε πλάτη µε πλάτη και να µη
βλέπει ο ένας το πρόσωπο του άλλου (Γεροντικό). Εκεί συν τρεις δεν
κάθονται συν δυο δεν κουβεντιάζουν (Δηµοτικό τραγούδι).

Αλλά πως στήνεται κοινωνία πάνω στην απαλοιφή της σχέσεως?

Γίνεται α) Δια της εκδοχής απάντων ως αυτοναφορικών ατόµων, ως
εχόντων τόση αυτάρκεια που η σχέση δεν υπεισέρχεται στον ορισµό τους.
β) Με τον αποκλεισµό της εγγύτητας, η οποία θα αποκάλυπτε την απεχθή
ετερότητα του άλλου, ως περιορισµό της ατοµικής αυτονοµίας. γ) Με την
αυτοεπιβεβαίωση της αυτοναφορικής ατοµικότητας ως διαρκούς φόρου
του άλλου.

Ο αποκλεισµός της εγγύτητας του άλλου διασφαλίζεται µε την
απρόσωπη-µηχανική διαµεσολάβηση των σχέσεων. Ανάµεσα σε όλες τις
ανάγκες µου και στον άλλο µπορούν κάλλιστα να παρεµβληθούν
απρόσωπα συστήµατα, που να τις διαχειρίζονται. Αρκεί να
χρησιµοποιηθεί το είδος νοήσεως που καλούµε Ratio (προσοµοιωτικήτυποποητική- αλγοριθµική σκέψη).

Το τρίτο στοιχείο, η φονική αυτοεπιβεβαίωση, επιτυγχάνεται µε τον
θεσµοποιηµένο ανταγωνισµό (αγοράς και πολιτικής). Με τον
Καπιταλισµό, ως γενίκευση της εµπορευµατοποίησης. Ο άλλος–πλησίον
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είναι θήραµα. Σκοτώνοντας τον, συµβολικά και οικονοµικά, επιβεβαιώνω
τη δική µου άσχετη ατοµικότητα.

Στο µοντέλο αυτό, η αντικειµενικά καταστροφική δράση του διατοµικού
ανταγωνισµού, και κατ’ επέκταση η αντίθεση ελευθερίας δικαιοσύνης,
επιδέχεται άλλο και µάλιστα παραγωγικό χειρισµό. Λύνεται µε φυγή προς
τα µπρος. Με όλο και µεγαλύτερη ανάπτυξη συστηµάτων.

Το νεωτερικό εγχείρηµα πετυχαίνει: Αυξάνει συνολικά την αυτονοµία
έναντι των µεταφυσικών και φυσικών δυνάµεων. Ελπίζεται ότι τελικά θα
νικηθεί ο θάνατος. Ο νεωτερικός κόσµος, ενσωµατώνοντας τους
αντίστοιχους άλλους, µοιάζει να αγγίζει ήδη την αθανασία. Παραπέρα: το
κάθε άτοµό του µπορεί, χάρη στην επιστήµη, να αποφύγει κάποτε τον
θάνατο, καθώς αργά ή γρήγορα θα ανακαλυφθεί το γονίδιο του θανάτου
(εσχατολογία). Άλλωστε µια µηχανή δεν πεθαίνει όταν υπάρχουν
ανταλλακτικά.

Αλλά που βρίσκεται το Τραγικό στη νεωτερικότητα? Στις λεγόµενες
“παρενέργειες” του όλου εγχειρήµατος. Τα προβλήµατα µετατοπίζονται
στο “εξωτερικό” άλλο: στο “περιβάλλον”, τον βιόκοσµο και στη µη
νεωτερική ιστορικότητα. Τα αποτελέσµατα είναι απτά σε δύο επίπεδα:

Αντίφαση βιόσφαιρας-τεχνόσφαιρας. Η κατάρρευση της πρώτης, υπό
το βάρος της δεύτερης, γίνεται όλο και πιο πιθανή.
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Αντίφαση εξατοµίκευσης-συστηµάτων, επειδή εσωτερικεύεται η
µηχανική διαµεσολάβηση των σχέσεων. Οι σχέσεις ανάµεσα στα µόρια της
ψυχής διαµεσολαβούνται από τα εξωτερικά συστήµατα. Η ατοµική
σωµατοψυχή στρεβλώνεται. Υπαναπτύσσεται π.χ. το συναισθηµατικό και
κυρίως η αυθυπερβατική τάση του ανθρώπου. Αυτό που είναι ο
υποστατικός του άξονας, κατά την Ορθόδοξη παράδοση. Ο υπαρξιακός
χρόνος διασπάται σε χρονοανταλλακτικά συστηµάτων. Ο εσωτερικός
άνθρωπος απονεκρώνεται και έχουµε τον κούφιο άνθρωπο του Τ.Σ.
Έλιοτ.

Σαν αποτέλεσµα τελικώς εξαντλείται ο εωσφορικός µυθικός κινητήρας
της νεωτερικής εξατοµικεύσεως. Άρχισε πλέον το τέλος της. Εισβάλλει το
Τραγικό, ως αδυναµία συντονισµού του εξωθενουµένου-µεταµοντέρνου
νεωτερικού ατόµου µε τον εσχατολογικό λόγο της νεωτερικότητας.

Συµπέρασµα:

Το ελληνικό άτοµο κατέρρευσε. Η δυναµική της καταρρεύσεως δεν είχε
θίξει τον άµεσο-σχεσιακό προσανατολισµό του. Γι’ αυτό µπόρεσε να
αναγνωρίσει στο χριστιανικό Πρόσωπο την ανθρωπολογική του διέξοδο.
Είχαµε έτσι τη βυζαντινή σύνθεση. Άλλα χίλια χρόνια ελληνικού
πολιτισµού.

Το νεωτερικό άτοµο µπήκε κι αυτό στη φάση της ολοκληρώσεωςκαταρρεύσεως. Η δυναµική της δεν έθιξε όµως ακόµα σοβαρά τη
µηχανοκρατική εσχατολογία του. Ακόµη πιστεύει στον τεχνολογικό
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µεσσιανισµό. Αυτό είναι πιθανό να µας οδηγήσει στον µετάνθρωπο. Στον
µετανεωτερικό αυτό εφιάλτη. Το ζητούµενο είναι η προσωποκεντρική
διέξοδος. Να υπερβεί τη µηχανική απρόσωπη σχεσιοκρατία. Κι αυτό είναι
τραγικό, γιατί δεν µπορεί να το κάνει µε τα µέσα που γνωρίζει. Δεν
διανοείται ότι η σωτηρία του είναι να µετατρέψει το φέρετρό του, το
µηχανοποιηµένο αυτοαναφορικό εγώ του, σε σωσίβιο για να ζήσει ο
απέναντι του ατοµικός και συλλογικός άλλος.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑ –
ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.

Φθάσαµε σ’ ένα σταυροδρόµι στο οποίο η έξοδος από την κρίση θα είναι
είτε τεχνολογική είτε κοινωνική. Οξύνονται τα οικονοµικά κατ’ αρχήν (βλ.
παγκοσµιοποίηση) και τα κοινωνικά κατ’ εξοχήν προβλήµατα στην καρδιά
των κοινωνιών (κρίση καπιταλιστικής συσσωρεύσεως, εργασιακή
αλλοτρίωση, κοινωνία δύο τρίτων, προλεταριοποίηση της διανοητικής
εργασίας) και φτάνουν στην καταστροφή των κοινωνικών, ψυχολογικών
και συναισθηµατικών δοµών του ανθρώπου. Βιώνουµε την υποκατάσταση
της πραγµατικότητας, από την virtual reality της τηλεοράσεως, της
πολιτικής ως θέαµα της, του έρωτα ως οφθαλµοπορνείας, µιας αδιάκοπης
επικοινωνιακής ψευδοπληρότητας.

Το ΑΤΟΜΟ διαλύεται, γίνεται κοµµάτια. Χάνει η προσωπικότητα του
την εσωτερική συνοχή της. Μοιάζει µε ένα πλήθος διαφορετικών
“µικροπροσωπικοτήτων” (“ψηφιδωτή προσωπικότητα”) σε µία κοινωνία
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“ίσων” (ίσων στο δικαίωµα της παθητικότητας, της υπακοής, του
καταναλωτισµού).

Πρόταση ζωής είναι να στοχεύουµε στη δυναµικά ενεργούµενη
ετερότητα, η οποία προσδιορίζει και την ελευθερία του υποκειµένου.
Να διατυπώσουµε κανόνες και άξονες µε τρόπο που να διασώζεται
και να αναδεικνύεται η ακεραιότητα-ταυτότητα των σχετιζοµένων ως
υπαρκτική ετερότητα.

Το “δίκαιο” να οριοθετεί τις σχέσεις αντί για πράξεις, τη γνησιότητα
αντί για αλλοτρίωση, την αλήθεια αντί για χρησιµότητα.

Να επαναπροσδιορίσουµε τον πολιτισµό (την ιεράρχηση των
αναγκών µας), τη µετα-φυσική του ανθρώπου (τους υπαρκτικούς
στόχους).

Να αναζητήσουµε τις µετα-νεωτερικές προϋποθέσεις που
διαφαίνονται στις καινούργιες ανθρώπινες ανάγκες και που θα
µπορέσουν να νοηµατοδοτήσουν καινούργια κίνητρα ή όρους
κοινωνικής και παραγωγικής δυναµικής. Να ενσωµατωθούµε οργανικά
στον τρόπο του τόπου µας, στο καθολικό λαϊκό βίωµα, στη σοφία των
κρίσεων και αξιολογήσεων της λαϊκής ανάγκης, όσο αυτή λειτούργησε
µε στόχο τη νίκη της ζωής στο θάνατο. Η αισθητική µας να
εγκεντρισθεί στον τρόπο του κάλλους, σε κάποια µαστορική της
αποτύπωσης του, όσο αυτή διακονεί τη σχέση κοινωνίας των
ουσιωδών της ζωής. Ο φραγµός στη γνωστική πρόσβαση προς το
µετα-φυσικό ενδεχόµενο, φραγµός υποψίας ψευδαισθήσεων, είναι
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αυτός που παραλύει την οντολογική αναζήτηση στη νεωτερικότητα. Η
διάλυση του φραγµού µοιάζει αναγκαία και ικανή για την είσοδο στο
µετα-νεωτερικό παράδειγµα.

Η πρόταση ζωής περιλαµβάνει τον περιορισµό της δράσης του
εµπορεύµατος στη ζωή µας. Να συνειδητοποιηθεί ότι ο κόσµος από “άτοµα
εγωιστές” είναι κόσµος αβίωτος. Να παλέψουµε για την αυτονοµία µας,
γιατί η κοινωνική εξέλιξη είναι δηµιούργηµα ελεύθερων ανθρώπων και
είναι θέµα παιδείας και εκπαίδευσης των ανθρώπων να δέχονται ότι αυτοί
καθορίζουν τους κανόνες, τις αξίες και τις σηµασίες που δίνουν νόηµα
στην ατοµική και κοινωνική ζωή. Μόνον έτσι επιτυγχάνεται η σύγκλιση
του “θεωρείν” µε το “ζην”.

Η αντίδραση έχει νόηµα µόνον εάν εµπεριέχει την αλλαγή του τρόπου
της οικονοµίας, ώστε να ανταποκρίνεται σε συνειδητές και κοινά
αποδεκτές ανάγκες, η ικανοποίηση των οποίων υπερτερεί της
καταναλωτικής κοινωνίας.

Το κρίσιµο ερώτηµα είναι µε ποιες πληρέστερες ικανοποιήσεις στην
καθηµερινότητα του βίου θα αναπληρώσουν οι άνθρωποι την άνεση, την
καταναλωτική ζωή και την εύκολη απόδραση!.

Μόνον η εµπειρία της ζωής, η ελευθερία του ανθρώπου, η πίστη στον
άνθρωπο και στο “πρόσωπο”, η ικανοποίηση της ταυτόχρονης ουσίας µας
το ενικότερον και το καθολικότερον µπορεί να δώσει απαντήσεις στα
αδιέξοδα της ζωής. Δυστυχώς µιλάµε για λύσεις όπου απαιτείται µόχθος
και προσωπική προσπάθεια.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Η σηµερινή κρίση µπορεί να περιγραφεί ως αδυναµία του
υποκειµένου της νεωτερικότητας να ελέγξει την αντίφαση ανάµεσα
στο σύστηµα των αναγκών του και τις συνέπειες του.

Η νεωτερικότητα θεµελιώθηκε στη µηδενιστική νοηµατοδότηση της
αυθυπερβατικής διάστασης του ανθρώπου. Στη συρρίκνωση του
υποκείµενου στην αυτοεπιβεβαιωτική του διάσταση. Το ερώτηµα που
τίθεται είναι: µπορεί ο σηµερινός άνθρωπος να βρει µέσα του ένα
τόσο σταθερό αυθυπερβατικό στήριγµα που να του επιτρέπει 1) να
κυριαρχεί πάνω στην εσωτερική του χαοτικότητα, 2) να
αποστασιοποιείται από το σύστηµα των αναγκών του και 3) να
διαµορφώνει συλλογικές µορφές ικανές να ελέγχουν την τραγική
αντίθεση ελευθερίας-δικαιοσύνης ?

Αυτή είναι η διέξοδος που προτείνει η µετα-νεωτερική µετα-φυσική,
διέξοδος που επιβεβαιώνεται ή διαψεύδεται µόνον µε τη βιωµατική
µετοχή στην εµπειρία. Τελικώς η ζητούµενη ανθρωπολογική
αντιπρόταση πρέπει να είναι σε θέση να παρεµβαίνει στο υπαρξιακό
πεδίο και να εξουδετερώνει εκεί την κοινωνική δυναµική της
απροσωπίας.
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Η κοινωνία είναι ένα απελευθερωµένο κοινωνικό σύστηµα και η αληθινή
ελευθερία ορίζεται από την απροσδιοριστία. Η προσαρµογή των ατόµων
στις εξελίξεις δεν είναι ζήτηµα χρόνου αλλά ζήτηµα πολιτικό. Ο ρόλος του
ανθρώπου στις κοινωνικές εξελίξεις είναι ζήτηµα οντολογικής
µεταµορφώσεως του ανθρώπου, όταν ο ίδιος συντελεί στη µεταβολή της
κοινωνίας του. Αυτό φοβούµενη η δυτική κοινωνία και προκειµένου να
µαθαίνει τα άτοµα να µην αποδέχονται ότι τα ίδια είναι οι δηµιουργοί της
κοινωνίας τους, όρισε τη Λογική της σκέψεως ως την εξω-κοινωνική πηγή
προελεύσεως των θεσµών, τοποθετώντας την στη θέση που
καταλαµβάνουν σε άλλες κοινωνίες οι θεοί ή οι πρόγονοι. Έτσι
δηµιουργήθηκε η ετερόνοµη πολιτεία του δυτικού πολιτισµού
(ανελεύθερη, κλειστή). Στη δυτική κοινωνία οι κοινωνικές εξελίξεις είναι
δηµιούργηµα δυνάµεων εκτός κοινωνίας (π.χ. νόµοι, ιστορία, αγορά). Η
νέα κοινωνία οφείλει να είναι αυτόνοµη γιατί η κοινωνική εξέλιξη είναι
δηµιούργηµα των ατόµων και είναι θέµα παιδείας και εκπαίδευσης των
ατόµων στο να αποδέχονται πως αυτά τα ίδια ορίζουν τους κανόνες, τις
αξίες, τις σηµασίες που δίνουν νόηµα στη ατοµική και κοινωνική ζωή.
Μόνον έτσι επιτυγχάνεται η σύγκλιση του “θεωρείν” µε το “ζην”.

H αυτόνοµη κοινωνία έχει ρητή επίγνωση ότι κανόνες και σηµασίες δεν
είναι αδιαµφισβήτητοι θεσµοί. Ο άνθρωπος είναι ον που αποτελεί έργο του
εαυτού του. Η µορφή του είναι ουσία επειδή είναι δηµιούργηµα.

Προτάσσοντας το Λόγο τέτοια κίνητρα εντοπίζουν την ασυµβατότητα της
δυτικής ετερονοµίας µε συνθήκες απροσδιοριστίας. Η δηµοκρατία είναι το
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µόνο πολίτευµα που αντιµετωπίζει ανοικτά την πιθανότητα
αυτοκαταστροφής ως πρόβληµα που δεν επιδέχεται προκαταβολικές
λύσεις. Η ελληνική αυτονοµία εδράζεται στο Λόγο και έτσι προσδιορίζεται
η σχέση του ανθρώπου µε τον κόσµο, τον εαυτό του, την κοινωνία. Η
αυτόνοµη κοινωνία έχει ρητή επίγνωση ότι κανόνες και σηµασίες δεν είναι
αδιαµφισβήτητοι θεσµοί. Ο άνθρωπος είναι ον που αποτελεί έργο του
εαυτού του. Η µορφή του είναι ουσία επειδή είναι δηµιούργηµα. Ο δυτικός
πολιτισµός απαιτεί παγιωµένες νοητικές λειτουργίες ως προς την
ικανότητα του λογικού υπολογισµού (προσαρµογή σε κοινωνικές
απαιτήσεις µε αποκρυσταλλωµένες ιδέες). Αυτό σηµαίνει µειωµένες
νοητικές ικανότητες παιγνιώδους νοηµοσύνης και υστέρηση “ρεουσών”
ικανοτήτων (λειτουργίες και ικανότητες που απαιτούν ενεργοποίηση του
αισθησιοκινητικού συντονισµού, συν-κίνηση µε φαντασία, σε αντιδιαστολή
µε τη λογική). Η λογική είναι δοµή γενική κατασκευαστική, νοοτροπία
πολιτισµού µε συγκλίνουσα λογική. Η ετερονοµία της δυτικής κοινωνίας
δεν δέχεται την αποκλίνουσα νοητική λειτουργία γιατί αποτελεί το
καθεστώς συµµορφώσεως στη κοινωνική λογική, προσφέροντας
συνθετική ικανότητα. Ο ελληνικός τρόπος περικλείει την ποιητική
ικανότητα ανα-συνθέσεως νοηµάτων (ρέουσα νοηµοσύνη, αµφισβήτηση
κοινωνικής νοηµατοδότησης, αναλογικοί συσχετισµοί). Η πραγµατικότητα
για τους Έλληνες είναι αυτή που επιβεβαιώνεται µε το κοινωνείν.

Η πόλη δεν είναι ο φυσικός χώρος, είναι η οργάνωση των ανθρώπων όπως
προκύπτει από τη σύµπραξη και τη συνοµιλία και ο πραγµατικός χώρος
βρίσκεται ανάµεσα στους ανθρώπους. Η Ελληνική ταυτότητα αποτελεί
κατ΄ αντίθεση προσδιορισµό, ώστε να είναι αυτό που δεν είναι. Η
ελευθερία του προσώπου ως ολότητας σηµαίνει ότι, ενώ η ανθρώπινη
µορφή είναι ένα µορφοκλασµατικό (φράκταλ) της φυσικής υπάρξεως
(υπάρχει µέσα στην αυτοοµοιότητα, οµοείδεια των κοινών φυσικών
ενεργειών), διαθέτει τη δυνατότητα αποδεσµέυσεως από το πεδίο ανάγκης
που επιβάλλει η ταυτότητα αυτή (υπαρκτική ετερότητα) (η µορφή του
www.antibaro.gr/article/1124

47/71

12/9/2019

Mercury Reader

ανθρώπου είναι φράκταλ της φύσεως του δηµιουργού και γι΄ αυτό ο
άνθρωπος είναι ταυτόχρονα το ενικότερον και το καθολικότερον).

Ιστορικά και πολιτισµικά διαθέτουµε την απάντηση στα αδιέξοδα και τις
συγκρούσεις του νεωτερικού παραδείγµατος. Η δική µας πρόταση για το
µετα – νεωτερικό παράδειγµα είναι η επανασυνειδητοποίηση της
κβαντικής µορφής του ανθρώπου, άτοµο και σχέσεις, η εξέλιξη του ατόµου
σε πρόσωπο και η ανάδυση του ενυπόστατου του προσώπου (αυτονοµία,
απόλυτη υπαρκτική ελευθερία, συµπληρωµατική ετερότητα του καθενός
προς τον άλλο άνθρωπο). Είναι η ανάδειξη του ΠΡΟΣΩΠΟΥ, του
ανθρωπολογικού τύπου όπου η πόλωση ατοµικισµού-κολεκτιβισµού, µε
την οποία πραγµατώνεται η ατοµικότητα, η αλληλεγγύη, η αυτονοµία, η
προσφορά, η ελευθερία και η δικαιοσύνη. Είναι η τριαδική οντολογία στην
οποίαν αποτυπώνεται και από την οποίαν απορρέει η παραδοχή και της
οντολογικής σηµασίας και των ενεργειών-σχέσεων.

ΔΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Η συζήτηση για το παρόν και το µέλλον των Αστικών Εταιρειών και των
Κέντρων Πρόληψης εκτός του ουσιαστικού ενδιαφέροντος για την
εφαρµογή των προγραµµάτων πρόληψης, είναι απαραίτητη γιατί το
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διαρρεύσαν διάστηµα είναι αρκετό για την εξαγωγή συµπερασµάτων και
την διαµόρφωση των κινήσεων οι οποίες απαιτούνται .

Η παράταση των ασαφειών και των ερµαφρόδιτων καταστάσεων θα
οδηγήσει σε αγκυλώσεις, µε σταδιακή ακύρωση του ρόλου των Κέντρων
Πρόληψης.

Η αποκτηθείσα γνώση, εµπειρία και “σοφία” πρέπει να είναι οι καταλύτες
για την επαναδιατύπωση του ρόλου και του πλαισίου λειτουργίας των
Αστικών Εταιρειών και των Κέντρων Πρόληψης.

Η πρόληψη είναι µια δύσκολη υπόθεση κοινωνικής παρεµβάσεως, µε
χαµηλή διεισδυτικότητα και ασαφή αξιολόγηση. Σε εποχές και κοινωνίες,
όπως αυτή της νεωτερικότητας, σε φάση παρακµής και αποδοµήσεως του
ανθρώπου, η πρόληψη “αφ΄ αυτής” δεν “επαρκεί” για την αντιµετώπιση
του προβλήµατος των ναρκωτικών. Πρόληψη εκτός ολο-κληρωµένων
προγραµµάτων κοινωνικής παρεµβάσεως είναι αναποτελεσµατική.

Η πρόληψη εδράζεται στον πολιτισµό και κυρίως στην οντολογία, στο
λόγο υπάρξεως του ανθρώπου στη ζωή. Διαφορετικά εκφυλίζεται στο
“πολιτικό άλλοθι” της “κοινωνικής προσφοράς” και στο ανάθεµα της
κοινωνίας για τα ναρκωτικά.

Βασικής σηµασίας είναι η λειτουργική, γιατί θεσµική υπάρχει, κατοχύρωση
του ρόλου του ΟΚΑΝΑ, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Ν 2161/1993.
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Η πλειοψηφία των πολιτών περιµένει από µία νέα πολιτική τις
κατευθύνσεις, τους ερµηνευτικούς κώδικες, τα ερµηνευτικά σχήµατα της
πραγµατικότητας, την βεβαιότητα, την συνέχεια και την διάρκεια.

Οι πολίτες επαναδιαπιστώνουν ότι χωρίς τους πολιτικούς, ιδεολογικούς
και γνωστικούς χάρτες δεν µπορούν “να βαδίσουν µέσα στην κοινωνία και
µέσα στην ιστορία”. Eίναι σαν να κινούνται σε µία άγνωστη πόλη χωρίς τον
χάρτη της.

Οι χάρτες της ιδεολογίας και της πολιτικής είναι µηχανισµοί περιορισµού
της πολυπλοκότητας, των πολλών προκλήσεων, απειλών, µηνυµάτων που
δέχονται. Με αυτούς µπορούν να προδιαγράψουν τον χώρο της κοινωνίας
και της ιστορίας, τις ιεραρχήσεις, τις προτιµήσεις, τις προτεραιότητες, να
θέτουν όρια, να καθορίζουν στάδια και στρατηγικές.

Ζούµε την εποχή που επιδιώκει το τέλος του ανθρώπου ως φυσικού
δηµιουργήµατος και την είσοδο στην εποχή των τεχνητών προσθηκών και
αναγκών. Οι άνθρωποι γινόµαστε ανικανοποίητοι, αποπροσανατολισµένοι
και δυστυχισµένοι. Ο τεχνικός πολιτισµός, η τεχνολογική εξέλιξη, παύουν
να λειτουργούν ως ανθρώπινα δηµιουργήµατα, αλλά µετατρέπουν τον
άνθρωπο σε προέκταση τους, σε εξάρτηµα.

Η νέα εποχή απαιτεί από την κοινωνία να παραιτηθεί από κάθε συνοχή,
συλλογικότητα και λειτουργικότητα.
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Στην εποχή της υπερκινητικότητας και της αυξηµένης δικτυώσεως, η
επίδραση του περιβάλλοντος στον σχηµατισµό της εθνικής ταυτότητας
θεωρείται φθίνουσα.

Η κοινωνία µπορεί να καταστραφεί όταν η παραπέρα ποσοτική ανάπτυξη
της µαζικής παραγωγής κάνει το περιβάλλον εχθρικό, όταν αποµονώνει
τον άνθρωπο από τον άλλον, όταν υπονοµεύει το υφάδι της κοινότητας.

Μόνη διέξοδος η επαναδιατύπωση του προτάγµατος, η προστασία του
διακυβεύµατος, δηλαδή του πολιτισµού.

Εµείς όλοι θεωρούµε ότι κοινωνία σηµαίνει την ενότητα που προκύπτει
από σχέσεις βιοτικής συνυπάρξεως, αµοιβαιότητας στην εξυπηρέτηση
αναγκών, λειτουργικότητας των θεσµών, συναλληλίας, από την από κοινού
µέθεξη στον λόγο και σε βιωµατικές εµπειρίες.

Ο ρόλος του ανθρώπου στις κοινωνικές εξελίξεις είναι ζήτηµα
οντολογικής µεταµορφώσεως του ανθρώπου, όταν ο ίδιος συντελεί στη
µεταβολή της κοινωνίας του. Η κοινωνική εξέλιξη είναι δηµιούργηµα των
ανθρώπων και είναι θέµα παιδείας και εκπαιδεύσεως των ανθρώπων στο
να ορίζουν τους κανόνες, τις αξίες, τις σηµασίες που δίνουν νόηµα στην
προσωπική και κοινωνική ζωή.

Η πόλη είναι εκείνο το γεγονός των σχέσεων κοινωνίας που προκύπτει
όταν ο σκοπός και ο άξονας της συλλογικότητας είναι µεταφυσικός και όχι
χρηστικός, δηλαδή όταν περιέχεται ο τρόπος να µεταβάλλεται η
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συλλογικότητα σε πόλη. Για να επιβεβαιώνεται η σύγκλιση του θεωρείν και
ζην, του κοινωνείν και αληθεύειν.

Πολιτισµός δηλώνει το προϊόν της πόλεως, αντανακλά τον τρόπον της
πόλεως, τις ιεραρχήσεις των αναγκών, την ανάγκη της “σχόλης” (“δοκεί τε
η ευδαιµονία εν τη σχόλη είναι, ασχολούµεθα γαρ ίνα σχολάζωµεν”).
(Σχόλη, η χρονική άνεση και ελευθερία από ατοµική µέριµνα. Ανάγκη του
κοινωνείν και όχι του ιδιωτεύειν).

Να οδηγηθούµε στον επαναπροσδιορισµό των σχέσεων µας µε τον χώρο.
Να αντιληφθούµε ότι η πόλη είναι ο φύλακας της διαστρωµατωµένης
µνήµης, η κοινότητα αναγκαία για το ζην και η πόλη αναγκαία για το ευ
ζην.

Ο πολιτισµός δηλώνει την κίνηση από το ζην στο ευ ζην. Πολιτισµός είναι
το σύνολο των µαστορικών οι οποίες µεταποιούν το ζην σε ευ ζην.

Άλλωστε η αξιοποίηση της κληρονοµιάς καθίσταται δυνατή µέσα από την
συγχώνευση των µελλοντικών ενεργειών µε τη µνήµη του τόπου.

Η απαίτηση της περιφέρειας είναι: ένα κάποιο σχήµα οργανωτικής
συσπειρώσεως της κοινωνικής αυτοάµυνας, κάποιοι άξονες συντονισµού
της δηµιουργικής αυτοενέργειας των πολιτών.
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Η αίσθηση του ιερού και της ευθύνης δεν διδάσκεται, δεν κηρύσσεται.
Προκύπτει, απαιτείται χρόνος µακρύς εκπαιδευτικής καλλιέργειας για να
προκύψουν συλλογικοί εθισµοί αφοµοιώσεως των θεµελιωδών αυτών
προΰποθέσεων του κοινωνικού βίου.

Ο κανόνας είναι ότι οι συλλογικότητες βραδυπορούν, η ωρίµανση
συλλογικών επιγνώσεων εµφανίζει αναπόφευκτη καθυστέρηση.

Χρειάζεται χρόνος πολύς, µετρηµένος µε τη διαδοχή των γενεών, για να
γίνουν κοινή συνείδηση δεδοµένα τα οποία η οξυδέρκεια των ολίγων
εύστοχα και έγκαιρα εντοπίζει.

ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Μέσα από τα προγράµµατα που εφαρµόζονται από τα Κέντρα Πρόληψης,
προσπαθούµε, µε αρκετή αγωνία, να παρέµβουµε στη συµπεριφορά και
στις επιλογές των ανθρώπων.

Παρά τις φιλότιµες προσπάθειες οι αλλαγές είναι µικρές ή οριακές και η
κοινωνία, όπως πολύ διαπιστώνουµε, είναι σε βαθιά, συνεχιζόµενη κρίση.
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Όλα αυτά και τα αναφέρω πολύ επιγραµµατικά και πιο πολύ ως
πρόκληση για συζήτηση, είναι αποτέλεσµα του εγκλωβισµού µας στην
Αριστοτέλεια Λογική, αρκούµεθα στον κόσµο των αισθήσεων, η
τεχνολογία υποκατέστησε την σοφία και ο πολίτης “ιδιωτεύει”.

Aς σταθούµε κυρίως στο πρώτο.

Η πραγµατικότητα είναι οδυνηρά διαφορετική γιατί αντιλαµβανόµεθα
µόνον ό,τι οι αισθήσεις µας το επιτρέπουν. Ό,τι δηλαδή µορφοποιείται σε
χώρους τριών διαστάσεων, γιατί ό,τι µορφοποιείται σε χώρους µη
ευκλείδειας γεωµετρίας δεν γίνεται αντιληπτό από τις αισθήσεις µας.

Η απορρέουσα από την κβαντική φυσική πραγµατικότητα ορίζει όµως ότι
ο κόσµος µας είναι µία ελαχιστότατη ευκλείδεια υποκειµενική τοµή στο
συνεχές µη ευκλείδειο χωροχρονικό γίγνεσθαι.

Στον συνολικό κόσµο, µόνον η “υπόσταση” δίνει την δυνατότητα στο
άτοµο να εκφρασθεί προς την περιοχή του ατρέπτου και να αντισταθεί
εποµένως στην, εκ φύσεως του, τρεπτότητα του προς το µηδέν.

Λαµβάνοντας όµως υπόσταση το άτοµο µεταβάλλεται σε “πρόσωπο”
(άλλωστε ανυπόστατος ουσία δεν υπάρχει) µε κύριο χαρακτηριστικό την
“ελευθερία” της υπάρξεως του.
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ΔΟΜΗ, ΔΡΑΣΕΙΣ

1) ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

A) Kέντρο Πρόληψης της χρήσεως εξαρτησιογόνων ουσιών και ειδικότερα

α) Η παροχή υπηρεσιών στο ευρύ κοινό (π.χ. µαθητές, νέοι γενικώς,
στρατευµένοι, εκπαιδευτικοί, γονείς, κηδεµόνες, επαγγελµατίες,
δηµοσιογράφοι), δηλαδή σε άτοµα που δεν έχουν άµεση εµπλοκή στο θέµα
χρήσεως εξαρτησιογόνων ουσιών µε στόχο 1) την παροχή ορθής και
έγκυρης πληροφορήσεως και 2) την πρόληψη και αποτροπή της διαδόσεως
της χρήσεως ουσιών µέσα από την µείωση της ζητήσεως.

β) Η εφαρµογή προγραµµάτων πρόληψης που αποσκοπούν στη σωµατική,
ψυχική, πνευµατική και κοινωνική ανάπτυξη του ανθρώπου και στην
επίτευξη του ευ ζην, µέσω: 1) της αναδείξεως και ενισχύσεως των
λειτουργικών στοιχείων της προσωπικότητας του ατόµου, 2) της
ενισχύσεως και αναδοµήσεως των βασικών κοινωνικών θεσµών
(οικογένεια, εκπαιδευτική κοινότητα, γειτονιά, κοινωνικές οµάδες κ.ά.)
και 3) της ορθής και έγκυρης πληροφορήσεως για τις εξαρτησιογόνες
ουσίες και το πρόβληµα της εξαρτήσεως.

γ) Η παροχή πληροφοριών προς άτοµα εξαρτηµένα από εξαρτησιογόνες
ουσίες και άτοµα του περιβάλλοντος τους µε σκοπό να τους ενηµερώσει
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για τις υπάρχουσες δυνατότητες θεραπείας.

δ) Σκοπός επίσης της Εταιρείας µπορεί να αποτελέσει η προώθηση των
εργασιών του Κέντρου για την υλοποίηση προγραµµάτων απεξαρτήσεως
και ψυχοκοινωνικής αποκαταστάσεως εξαρτηµένων ατόµων. Ειδικότερα η
παροχή υπηρεσιών για: 1) την κινητοποίηση του εξαρτηµένου ατόµου και
την ένταξη του σε προγράµµατα απεξαρτήσεως

2) την απεξάρτηση µέσα από τα κατάλληλα προγράµµατα 3) την
ψυχοκοινωνική υποστήριξη και επαγγελµατική εκπαίδευση ατόµων που
έχουν ολοκληρώσει το θεραπευτικό πρόγραµµα.

Τα προγράµµατα αυτά (απεξαρτήσεως και επανεντάξεως) τελούν υπό την
έγκριση του Υπουργείου Υγείας&Πρόνοιας σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
που έχει θέσει ο ΟΚΑΝΑ.

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες του Κέντρου Πρόληψης παρέχονται από
επιστηµονικό προσωπικό σε εθελοντικά προσερχοµένους πολίτες µε
απόλυτο σεβασµό στην προσωπικότητα και τα δικαιώµατα του κάθε
ανθρώπου, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, εθνικότητας, ιδεολογίας,
θρησκείας, κοινωνικοοικονοµικής καταστάσεως και οιασδήποτε άλλης
διακρίσεως.

Οι υπηρεσίες παρέχονται σε κάθε αιτούντα που αποδέχεται τις σαφείς και
καθορισµένες προϋποθέσεις συµµετοχής του στα προγράµµατα.
www.antibaro.gr/article/1124

56/71

12/9/2019

Mercury Reader

Β) 1) Σχολή Γονέων, 2) Συµβουλευτικό Σταθµό για την Οικογένεια και τη
Ψυχική Υγεία, 3) Τµήµα Κοινωνικών Μελετών και Κοινωνικής
Παρεµβάσεως, 4) Πρόγραµµα Προαγωγής και Διατηρήσεως της Υγείας, 5)
Ανοικτό Πρόγραµµα ψυχοκοινωνικής υποστηρίξεως χρηστών,
ψυχοτρόπων ουσιών και των οικογενειών τους.

Παρέχεται έτσι η δυνατότητα εµπλουτισµού των δράσεων, καλύτερης
προβολής και διεσδυτικότητας στην κοινωνία, ενηµερώσεως και
ευαισθητοποίησεως, σε κρίσιµα ζητήµατα στάσεων ζωής/επιλογών/
προτεραιοτήτων και ιεραρχήσεων, µελέτης και αναλύσεως θεµάτων που
απασχολούν την κοινωνία, σχεδιασµού και εφαρµογής προγραµµάτων και
δράσεων κοινωνικού σχεδιασµού και κοινωνικής παρεµβάσεως,
συνεργασιών µε την Κεντρική Διοίκηση, την Νοµαρχιακή και Τοπική
Αυτοδιοίκηση, επιστηµονικούς συλλόγους, κοινωνικούς φορείς και µε
τοπικούς εµψυχωτές, ώστε να διερευνώνται καλύτερα οι ανάγκες και οι
προσδοκίες της κοινωνίας και να πραγµατοποιούνται δράσεις επί θεµάτων
κοινωνικών, κοινωνικής παθολογίας, πολιτισµού, κοινωνικής αναπτύξεως.

Με το ευρύ αυτό φάσµα και δίκτυο δράσεων ενισχύεται καταλυτικά η
πυρηνική δραστηριότητα της πρόληψης, υποστηρίζεται η κοινωνική
λειτουργία της πόλεως, ώστε να πραγµατώνεται το κοινωνείν και το ευ
ζην και να προάγεται η ανάδειξη της οντολογίας του προσώπου, που
αποτελεί και τον κορυφαίο στόχο των δράσεων.

Προς επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία µπορεί να χρησιµοποιεί κάθε
πρόσφορο µέσο. Τέτοια µέσα ενδεικτικά είναι:
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·

H oργάνωση συναντήσεων, ηµερίδων, διαλέξεων, σεµιναρίων.

·

Η έκδοση πάσης φύσεως σχετικών εντύπων και η συµµετοχή –

παρέµβαση στα ΜΜΕ κατά τρόπο επιστηµονικά έγκυρο και δεοντολογικά
ορθό.

·

Η διαρκής επανεκπαίδευση του επιστηµονικού προσωπικού του

Κέντρου σύµφωνα µε τις ανάγκες που προκύπτουν.

·

Η διαρκής αξιολόγηση των προγραµµάτων που υλοποιούνται.

·

Η συµµετοχή της Εταιρείας, µόνης ή σε συνεργασία µε άλλους φορείς,

ηµεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νοµικά πρόσωπα, σε Εθνικά και
Ευρωπαϊκά προγράµµατα που στοχεύουν στη βελτίωση των παρεχοµένων
υπηρεσιών, την προώθηση της έρευνας, την εκπαίδευση και την προώθηση
της κοινωνικής αναπτύξεως της περιοχής.

2) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η στενή οργανωτική σχέση και συνεργασία των Κέντρων Πρόληψης µε
το Συµβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας είναι υψηλής προτεραιότητας
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και διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην κοινωνική παρέµβαση και στην
κοινωνική παθολογία.

Κύριο έργο είναι η κατάρτιση προγράµµατος πρόληψης της
εγκληµατικότητας.

Το ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ., σε οργανική σύνδεση µε την Ελληνική Αστυνοµία,
συνεδριάζουν δηµόσια, συνεργάζονται και αλληλογραφούν µε δηµόσιες
υπηρεσίες και επίσηµους φορείς προκειµένου να υλοποιούν τα
προγράµµατα δράσεως.

Το ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ. είναι όργανο αντεγκληµατικής πολιτικής και διαχειρίσεως
της εγκληµατικότητας σε τοπικό επίπεδο.

Οι δραστηριότητες του ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ., επιγραµµατικά είναι οι ακόλουθες:

1)

καταγραφή, µελέτη εγκληµατικότητας,

2)

δράση για την πρόληψη της, την αντιµετώπιση της βίας στην

οικογένεια κ.α.,

3)

ευαισθητοποίηση πολιτών, συµµετοχή τους σε προγράµµατα

πρόληψης εγκληµατικότητας,
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αναλαµβάνει τον συντονισµό ή/και πλαισιώνει πρωτοβουλίες άλλων

φορέων,

5)

συστήνει δίκτυα βοήθειας, αρωγής και πληροφορήσεως θεµάτων

εγκληµατικών πράξεων,

6)

µέτρα για την πρόληψη της βίας και των ναρκωτικών µέσα στο

σχολείο ή και αλλού,

7)

προγράµµατα για γονείς, δασκάλους και καθηγητές,

8)

εκπαίδευση στελεχών επί θεµάτων όπως η αντικοινωνική

συµπεριφορά, η σχολική και εξωσχολική βία, χρήση ναρκωτικών,
εκµετάλλευση ανηλίκων και γυναικών,

9)

οργάνωση εκδηλώσεων,

10) παραγωγή και διακίνηση ενηµερωτικών φυλλαδίων και εντύπων,

11) υποβολή αρµοδίως προτάσεων αντιεγκληµατικής πολιτικής,
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12) βράβευση αστυνοµικών και άλλων δηµόσιων λειτουργών,

13) ετήσια έκθεση για την κατάσταση της εγκληµατικότητας και
αξιολόγηση των προγραµµάτων δράσεων.

3) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ – ΠΟΛΕΩΝ ΤΟΠΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ –
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Βασικά θέµατα δράσεων ο κοινωνικός σχεδιασµός, οι κοινωνικές
παρεµβάσεις, η οργάνωση και λειτουργία του αστικού χώρου, ο
κοινωνικός εξοπλισµός, η ανάκτηση και ανάδειξη του πολιτισµού (ιστορία,
παράδοση, “τρόπος του βίου”.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Άλλη προσέγγιση λοιπόν απαιτείται για να κατανοήσουµε τον κόσµο και
την οντολογία των όντων.
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Αλλά τα άτοµα της νεωτερικότητας, για διάφορους λόγους δεν µπορούν ή
δεν θέλουν να δεχθούν τη νέα επιστηµονική πραγµατικότητα. Υπάρχει και
ένα ποσοστό που κατανοεί την ανάλυση αυτή, αλλά δεν γνωρίζει ή δεν
µπορεί να αναζητήσει τις πηγές.

Ζητούµενο η προσωποκεντρική οντολογία

Η ορθότητα µιας συγκεκριµένης κοινωνικής οντολογίας κρίνεται εκ του
ιστορικού αποτελέσµατος. Η κοινωνική οντολογία του νεωτερικού
πολιτισµού κρίνεται π.χ. από το οικολογικό πρόβληµα.

Όλοι θεωρούν δεδοµένη την αναπόφευκτη επιδείνωση του οικολογικού
προβλήµατος. Θεωρείται µαθηµατικά βέβαιο πως, αν δεν υπάρξει µια
“ριζική στροφή”, είναι απίθανο να επιζήσει ο ζωντανός κόσµος στον
“δύστυχο πλανήτη” µας. Δεν σηµαίνουν όλα αυτά ότι κάτι το ριζικά
στραβό υπάρχει στον πολιτισµό µας; Oτι στο βασικό ζήτηµα της σχέσεως
ανάµεσα στον άνθρωπο και τη φύση, η θεµελίωση του σύγχρονου
πολιτισµού βασίζεται σε τραγικά εσφαλµένες κοσµοθεωρητικές
παραδοχές;

Oι ολιστικές προσεγγίσεις στο πρόβληµα δείχνουν ότι η σχέση µας µε τη
φύση είναι παράλογη, διότι ολοφάνερα ο άνθρωπος, ως είδος, πριονίζει το
κλαδί πάνω στο οποίο κάθεται. Είναι και ο ίδιος µέρος της φύσεως και θα
όφειλε να την σέβεται και να την φροντίζει. Η ολιστική αυτή λογική, η
εντελώς προφανής, δεν έχει ωστόσο καµιά αξιόλογη πρακτική απήχηση
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στον κάθε συγκεκριµένο άνθρωπο και στον κάθε συγκεκριµένο άνθρωπο
και στο κάθε συγκεκριµένο συλλογικό υποκείµενο. Ο κάθε συγκεκριµένος
άνθρωπος του σηµερινού πολιτισµού είναι µεµονωµένο άτοµο (ή
“υπόλειµµα” ατόµου) και έχει, εποµένως, τελείως διαφορετική λογική
(ανάγκες και συµφέροντα) απ΄ αυτά του ανθρώπινου είδους, της
ανθρωπότητας. Δεν είναι καθολικότητα, υπόσταση του συνόλου της
ανθρώπινης φύσεως (δηλαδή αυτό που η εκκλησιαστική θέσµιση ονοµάζει
πρόσωπο), ώστε να διέπεται και από τη λογική της αυτοσυντηρήσεως του
είδους. Οµοίως το κάθε επί µέρους συλλογικό υποκείµενο είναι
µηχανισµός εξυπηρετήσεως εντελώς µεµονωµένων και εξειδικευµένων
συλλογικών συµφερόντων.

Το καλό του ανθρώπινου είδους δεν έχει, λοιπόν, υποκειµενικό φορέα,
οπότε και οι εκκλήσεις στη λογική και την ηθική του στερούνται
αποδέκτη.

Στον πυρήνα του προβλήµατος µας οδηγούν οι προτάσεις εκείνων που
ανάγουν το ζήτηµα στη συντελεσθείσα αποϊεροποίηση της φύσεως και
ανρωτούνται πως θα µπορούσε να φτιαχτεί ένα ταµπού να προστατεύει τη
φύση. Ένα είδος “οργάνου” που, ευφυτευµένο µέσα στον σύγχρονο
άνθρωπο, να τον εµποδίσει να βλάπτει το περιβάλλον του. Η
επανιεροποίηση όµως της φύσης είναι αδύνατη, αφού ο κόσµος έχει
αµετάκλητα ξεµαγευτεί.

Η επιστροφή στην ειδωλολατρική εποχή, όπου η φύση ήταν υπέρτερη του
ανθρώπου, ως δύναµη αλλά και ως αξία, όχι µόνο είναι αδύνατη αλλά και
ανεπιθύµητη. Ο άνθρωπος έχει καταλάβει ότι είναι ο “βασιλεύς της
κτίσεως” και η επίγνωση αυτή έχει αλλάξει, κατά τρόπο ανεπίστρεπτο, τα
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δεδοµένα της ζωής στον πλανήτη. Είναι µια γνώση που δεν εξαλείφεται.
Και θα αυξάνει µε εκθετική πρόοδο τις τεχνολογικές δυνάµεις που έχει στα
χέρια του ο άνθρωπος. Το θέµα είναι πως ο θεοποιηµένος σηµερινός
άνθρωπος θα επανεύρει τον σεβασµό του στη φύση, χωρίς να πάψει να
τοποθετηθεί τον εαυτό του πάνω από τη φύση.

Η διαπίστωση αυτή µετατοπίζει το πρόβληµα από τη θέσµιση της
σχέσεως ανθρώπου-φύσεως στην αυτοθέσµιση του ίδιου του υποκειµένου,
και σε τελευταία ανάλυση στη θέσµιση της σηµασίας “θεότητα”. Έχουµε,
στην περίπτωσή µας, µια σαφώς δυναµοκεντρική ατοµοκεντρική
αυτοθέσµιση του υποκειµένου. Ο άνθρωπος θεωρεί τον εαυτό του
κυρίαρχο της φύσεως και ικανό να την χρησιµοποιεί όπως θέλει. Θεωρεί
επί πλέον ότι τίποτα δεν υπάρχει πάνω απ΄ αυτόν ή, αν υπάρχει, υπόκειται
επίσης στην ίδιου τύπου δυναµοκεντρική και ατοµοκρατική
νοηµατοδότηση. Είτε ως χαώδης ύλη (ως υπαρκτικό µηδέν) οριστεί η
θεότητα, είτε ως δυναµοκεντρικό υπερ-άτοµο, το θέµα είναι ότι δεν
δηµιουργεί την απαιτούµενη για τη λύση του προβλήµατός µας οντολιγική
προϋπόθεση. Δηλαδή τη µετατροπή του κάθε συγκεκριµένου ανθρώπου σε
πρόσωπο: Σε ανεπανάληπτη υπόσταση του συνόλου της ανθρώπινης και
της κοσµικής φύσεως. Υπεύθυνο για το σύνολο της Δηµιουργίας.

Το ζητούµενο εποµένως είναι εκείνη η θέσµιση της θεότητας που
µεταµορφώνει το άτοµο σε πρόσωπο. Μια προσωποκεντρική κοινωνική
οντολογία.
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