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Οι Ολοκληρωµένες Αποδόσεις
της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας
και ως θεµέλιο ιδεολογικής ανάδρασης
1994
1.

Εισαγωγή. Βασικές έννοιες

Ολοκληρωµένες Αποδόσεις της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας,
µιας χώρας ή µιας περιφέρειας, (καθώς και των πολυδιάστατων σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων και
αλληλεπιδράσεών τους, αλλά και των τάσεων µεταβολής τους δια µέσου του χρόνου), είναι η
διεπιστηµονική µεθοδολογία µε την οποία επιδιώκεται η ακριβής, συστηµατική, αξιόπιστη και
ολοκληρωµένη διερεύνηση, απογραφή, χαρτογράφηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση, των
ποιοτικών, µετρητικών και δυναµικών στοιχείων και χαρακτηριστικών τους, τα οποία καθορίζουν
τις πραγµατικές δυνατότητες και τους αντικειµενικούς περιορισµούς κοινωνικής, οικονοµικής,
πολιτισµικής, πολιτικής, τεχνολογικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξής της. (Ρόκος 1981, 1986,
1989, 1993, 1994).
Οι Ολοκληρωµένες Αποδόσεις σχεδιάζονται και πραγµατοποιούνται από διεπιστηµονικές
οµάδες επιστηµόνων και µηχανικών, οι οποίοι, αξιοποιώντας µε διαλεκτικό τρόπο και συνθέτοντας
τις δυνατότητες των επιµέρους ειδικών µεθοδολογικών και τεχνικών τους εργαλείων, επιχειρούν να
προσεγγίσουν, να αντιληφθούν, να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν τη συγκεκριµένη κατάσταση
και το διαλεκτικό χαρακτήρα των δυναµικά µεταβαλλόµενων δια µέσου του χρόνου και
πολύπλοκων σχέσεων του φυσικού και του κοινωνικοοικονοµικού περιβάλλοντος.
Τα ποιοτικά, µετρητικά και χαρτογραφικά προϊόντα των Ολοκληρωµένων Αποδόσεων µπορούν να
τεκµηριώσουν τον "βέλτιστο" τρόπο, ή τους εναλλακτικούς τρόπους, µε τους οποίους µπορούν,
θέλουν ή "επιβάλλεται" να επέµβουν, για να "µετασχηµατίσουν" τις κοινωνικές σχέσεις, να
"µετατρέψουν" ή να "αλλάξουν" τους τρόπους παραγωγής, να "ελέγξουν" ατοµικές και οµαδικές
δραστηριότητες, να "κατευθύνουν" τον πολιτισµό, σύµφωνα µε τις κάθε φορά κυρίαρχες αξίες,
πεποιθήσεις και επιλογές τους, τόσο οι κυρίαρχες οµάδες και τα κέντρα εξουσίας τους, όσο και οι
οµάδες πολιτών µε διαφορετικές, ενδεχοµένως "αποκλίνουσες" από το µέσο όρο ή και αιρετικές
ευαισθησίες.
Στον αντίποδα της συστηµατικότητας των Ολοκληρωµένων Αποδόσεων - οι οποίες δεν
αποτελούν µέχρι σήµερα τον κυρίαρχο τύπο συγκρότησης της απαραίτητης υποδοµής της
διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε καµιά κοινωνική και πολιτική οργάνωση - βρίσκονται οι
"ειδικές", ευκαιριακές, "µερικές", απρογραµµάτιστες και ασυντόνιστες αποτυπώσεις, κάποιων κάθε
φορά, στατικών και στιγµιαίων στοιχείων, χαρακτηριστικών και όψεων της πραγµατικότητας, χωρίς
καµιά πρόβλεψη "ολοκλήρωσής" τους, ποιοτικής, µετρητικής και χαρτογραφικής, στο χρόνο και
στο χώρο.
Οι "διατάκτες" αυτών των µερικών και σκόπιµα ατελών προσεγγίσεων της πραγµατικότητας,
ενδιαφέρονται για το δένδρο και όχι για το δάσος, για το αµέσως καταναλώσιµο, "αποδίδον" και
συµφέρον γι' αυτούς, από το µακροπρόθεσµα και γενικά ωφέλιµο, φοβούµενοι ότι µια ολιστική
θεώρηση της πραγµατικότητας, θα αποδείκνυε ότι επιβαλλόταν µια λύση στο κάθε πρόβληµα,
εντελώς διαφορετική από αυτή που οι ίδιοι προέκριναν, στηριζόµενοι στα ελλιπή, "µερικά" και
ανολοκλήρωτα στοιχεία της "µερικής" αποτύπωσης της πραγµατικότητας, την οποία σκόπιµα
επέλεξαν.
Στο πρώτο Επιστηµονικό Συνέδριο του Ιδρύµατος Σάκη Καράγιωργα µε θέµα "Οι
λειτουργίες του Κράτους σε περίοδο κρίσης. Θεωρία και Εµπειρία." τον Οκτώβριο του 1989 είχα
την ευκαιρία να αναφερθώ εκτεταµένα και αναλυτικά στις αρχές, τις µεθόδους, τα µέσα και τις
πρακτικές µε τα οποία µπορεί να επιτευχθεί σε µεγάλο βαθµό η αντικειµενικοποίηση βασικών
λειτουργιών του κράτους, οι οποίες από τη φύση τους, απαιτούν την διεπιστηµονική και
ολοκληρωµένη και όχι την µερική και αποσπασµατική τους προσέγγιση. (Ρόκος 1990).
Θεµελιακής σηµασίας εργαλεία για µια τέτοια συστηµατική και ορθολογική προσπάθεια, που
γι' αυτό θα µπορούσε να είναι κοινής αποδοχής, για την αντικειµενικοποίηση βασικών λειτουργιών
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του κράτους αλλά και για την γνώση γενικότερα του εξωτερικού κόσµου και των αέναων
µεταβολών του είναι:
(α) η φωτοερµηνευτική και τηλεπισκοπική µεθοδολογία παρατήρησης, διαχρονικής
παρακολούθησης, ανάλυσης και ερµηνείας των στοιχείων, χαρακτηριστικών, φαινοµένων,
γεγονότων, δράσεων, δραστηριοτήτων και εµφανίσεων που συγκροτούν την κάθε φορά
δυναµική ισορροπία µαχητικής συνύπαρξης της φύσης µε την κοινωνία, όπως αυτά µε
πολλούς τρόπους και από πολλές "οπτικές" απεικονίζονται και καταγράφονται από µακριά,
(β) οι Ολοκληρωµένες Αποδόσεις της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας
όπως αναλυτικότερα αναφέρθηκαν ήδη και
(γ) η συγκρότηση ενός αξιόπιστου και τακτικά ενηµερούµενου Συστήµατος Ολοκληρωµένων
Κτηµατολογικών Πληροφοριών Γης και Περιβάλλοντος, µε βασικό στοιχείο αναφοράς των
πληροφοριών αυτών: την Μοναδιαία Ιδιοκτησία/Χρήση/Εκµετάλλευση Γης (ΜΙΧΕΓ), πάνω
στην οποία ασκούνται, τελούνται και εφαρµόζονται, από το κράτος, την κοινωνία και τους
ιδιοκτήτες, µέτρα και ρυθµίσεις πολιτικής γης, κάθε φύσης δικαιοπραξίες αλλά και σχέδια
ανάπτυξης, αξιοποίησης και περιβαλλοντικής προστασίας.
Η φωτοερµηνευτική τηλεπισκοπική µεθοδολογία, δοµικής σηµασίας εργαλείο των
Ολοκληρωµένων Αποδόσεων αλλά και του Συστήµατος Ολοκληρωµένων Κτηµατολογικών
Πληροφοριών Γης και Περιβάλλοντος, µε τις σχετικές αναλογικές και ψηφιακές τεχνικές της,
συλλέγει αµέσως ή εµµέσως (πιθανολογικά), καταγράφει, επεξεργάζεται και αναλύει, την απειρία
πληροφοριών, (ποιοτικών και µετρητικών) που περιέχουν οι ουδέτερες, αντικειµενικές,
"αψιµυθίωτες" και "ψύχραιµες" απεικονίσεις (φωτογραφικές και τηλεπισκοπικές γενικότερα), της
φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας, οι οποίες λαµβάνονται σε διαφορετικές
κλίµακες, ώρες, εποχές και χρονολογίες, από διαφορετικά σηµεία λήψης (θέασης), µε διαφορετικών
ακριβειών, ευαισθησιών και δυνατοτήτων φιλµ και δέκτες, (που θεώνται τις αλληλεπιδράσεις της
φύσης µε την κοινωνία, σ' όλο το µήκος του φάσµατος της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας,
ξεπερνώντας έτσι τόσο τους αντικειµενικούς περιορισµούς της ανθρώπινης όρασης, όσο και τα
προβλήµατα των καιρικών συνθηκών), από αεροµεταφερόµενες ή διαστηµικές πλατφόρµες.

2.

Ολοκληρωµένες Αποδόσεις και ιδεολογία. ΄Ένα απλό παράδειγµα "µερικής"
προσέγγισης της πραγµατικότητας

Η µεθοδολογία αυτή, σχεδιασµένη για να αντιλαµβάνεται µε διαλεκτικό και ολοκληρωµένο
τρόπο τις διαλεκτικές σχέσεις της φύσης µε την κοινωνία, αποτελεί στην πράξη:
την ολοκλήρωση των δυνατοτήτων
−
της πείρας των αισθήσεων,
−
της λογικής,
−
της ειδικής (ή των ειδικών) επιστηµονικής/ών γνώσης/εων κάτω από την οπτική των οποίων
γίνεται κάθε φορά η διερεύνηση του εξωτερικού κόσµου,
−
και των απαραίτητων επίγειων ή άλλων ελέγχων,
στην διαδικασία απόκτησης από µακριά, πληροφοριών για την κάθε φορά κατάσταση και δυναµική
της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας.
Μ' άλλα λόγια, είναι η πιο σύγχρονη επιστηµονική µεθοδολογία γνώσης του εξωτερικού
κόσµου, (όπως αυτός κάθε φορά υπάρχει, ως αποτέλεσµα των πολυποίκιλων αλληλεξαρτήσεων και
αλληλεπιδράσεων του φυσικού και του κοινωνικοοικονοµικού χώρου), η οποία συνδυάζει το
αισθητό µε το λογικό µε διαλεκτικό τρόπο, αξιοποιώντας δηµιουργικά και όλες τις δυνατότητες των
τεχνολογιών αιχµής, της διαστηµικής, της πληροφορικής και της τηλεπισκόπησης.
Η µεθοδολογία αυτή, ολοκληρωµένης προσέγγισης και απόδοσης της πραγµατικότητας,
συνθέτει δηµιουργικά τις αντιτιθέµενες τον αιώνα µας απόψεις για την αληθινή µέθοδο της
επιστήµης η οποία µπορεί να είναι ταυτόχρονα:
(α) και µια µέθοδος παρατήρησης, υπόθεσης και επιβεβαίωσης όσων στοιχείων, φαινοµένων και
γεγονότων µπορούν να προσεγγισθούν µ' αυτή τη λογική, (στην οποία εναντιώθηκε π.χ. ο Sir
Carl Popper υποστηρίζοντας την µέθοδο εικασίας και πειράµατος, τη συνεχή δηλαδή
διαδικασία δοκιµής και λάθους),
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αλλά και µια µέθοδος στην οποία κατά τον Popper, οι εικασίες για την πραγµατικότητα που
µας περιβάλλει, υποβάλλονται στη βάσανο του πειράµατος, (στην περίπτωση της
φωτοερµηνευτικής τηλεπισκοπικής µεθοδολογίας στην αξιολόγηση πιθανών εναλλακτικών
"ταυτοτήτων" της πραγµατικότητας, ανάλογα µε τις συνθήκες, τα µέσα και τις προδιαγραφές
"θέασης" / καταγραφής της) και αυτές οι οποίες δεν έχουν αποδειχθεί ψευδείς, να γίνονται
προσωρινά δεκτές, και να συγκροτούν την µόνη υπαρκτή γνώση, που είναι η προσωρινή
γνώση, η οποία συνεχώς αναθεωρείται.
Οι τακτές διαστηµικές τηλεπισκοπικές και πειραµατικές λήψεις του ∆ιεπιστηµονικού
Ερευνητικού Προγράµµατος E Ο S (Earth Observation System) των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της
Ιαπωνίας (Ρόκος 1993), τεκµηριώνουν την παραπάνω εκτίµηση, µε την συνεχή παρατήρηση,
παρακολούθηση και απόκτηση συνεχώς αναθεωρούµενων και προσωρινών (την στιγµή της
απόκτησής τους) γνώσεων, για πλανητικής κλίµακας και σηµασίας φαινόµενα όπως π.χ. :
−
οι βιοχηµικές ροές στην αλληλεπίδραση ωκεανών ατµόσφαιρας,
−
οι αλληλεπιδράσεις βιόσφαιρας και ατµόσφαιρας,
−
οι κλιµατικές διαδικασίες πάνω από τους ωκεανούς,
−
η εκτίµηση του υδατικού ισοζυγίου της επιφάνειας της γης,
−
ο υδρολογικός κύκλος και οι κλιµατικές διαδικασίες σε ξηρές και ηµίξηρες περιοχές,
−
η ετήσια µεταβλητότητα των κύκλων άνθρακα και ενέργειας,
−
η µακροπρόθεσµη παρακολούθηση των οικοσυστηµάτων του Αµαζονίου, κλπ.,
τα οποία πολυποίκιλα επηρεάζονται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες αλλά και καταλυτικά τις
επηρεάζουν.
Θα επιχειρήσω εδώ να αναφερθώ αναλυτικά σε ένα απλό παράδειγµα, κοινών τόπων της
καθηµερινής ζωής, εκ πρώτης όψεως φαινοµενικά άσχετων µε το θέµα της εργασίας µου, το οποίο
όµως θα µπορούσε να συµβάλει µε τον καλύτερο τρόπο στην κατανόηση της ουσίας και της
ανάγκης των ολοκληρωµένων προσεγγίσεων και αποδόσεων της πραγµατικότητας, ως θεµελιακού
στοιχείου συγκρότησης µιας αξιόπιστης και ολοκληρωµένης "ερµηνευτικής θεωρίας για την
ανθρώπινη εµπειρία και τον εξωτερικό κόσµο" που αποτελεί "κατά τας γραφάς" και ένα από τα
βασικά χαρακτηριστικά τα οποία καθορίζουν µια ιδεολογία, "µε τον αυστηρό τρόπο χρήσης του
όρου".
Το παράδειγµα αυτό αναφέρεται στην αντιµετώπιση ενός κυκλοφοριακού προβλήµατος
συµφόρησης της κίνησης οχηµάτων στη διασταύρωση π.χ. της οδού Κουµπάρη µε τη Λεωφόρο Β.
Σοφίας, όπως αυτό διαπιστώνεται, προσλαµβάνεται και κατανοείται από έναν τροχονόµο, ο οποίος
εντέλλεται σχετικά και υποχρεούται να δώσει άµεση λύση.
Ο τροχονόµος αντιλαµβάνεται αµέσως, ότι πρέπει να υπερβεί την "ολιστικού" χαρακτήρα
τάξη των φωτεινών σηµάτων που ρυθµίζουν υπό κανονικές συνθήκες τις ροές και τις διάρκειές τους
στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, (λαµβάνοντας υπ' όψη τα συνολικά στοιχεία των
συνήθων κυκλοφοριακών φόρτων, µε βάση τα οποία άλλωστε και σχεδιάστηκε), γιατί ήδη "από τα
πράγµατα" αυτή η τάξη έχει καταλυθεί.
Μετρά ασυναίσθητα τα πλάτη των δύο δρόµων και εκτιµά αυτόµατα, µε βάση όσα πέφτουν
στο οπτικό του πεδίο, την άµεση και την προηγούµενη γενική εµπειρία του και τη λογική του, τους
φόρτους κυκλοφορίας των δύο δρόµων και αποφασίζει στη στιγµή ότι θα πρέπει να σταµατήσει την
κίνηση στην οδό Κουµπάρη για να απελευθερώσει την (εξαιρετικά µεγαλύτερη) κίνηση της
Λεωφόρου Β. Σοφίας για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Η "σηµειακή" του επέµβαση φαίνεται προς στιγµή να δίνει µια λύση στο πρόβληµα, η οποία
όµως είναι αντικειµενικά πρόσκαιρη, γιατί πολύ σύντοµα οι γραµµικές, επιφανειακές και χωρικές
δυσµενείς επιπτώσεις της, γίνονται αντιληπτές στην ευρύτερη περιφέρεια του προβλήµατος και
σταδιακά την αναιρούν, παραλύοντας πλήρως την κίνηση και στην "µεροληπτικά" απελευθερωµένη
Λεωφόρο, αλλά και προκαλώντας ή επιτείνοντας µια σειρά συµπαροµαρτούσες παρενέργειες, από
την υπερκατανάλωση καυσίµων και την υπερβολική αύξηση της ρύπανσης της ατµόσφαιρας, (η
οποία π.χ. µπορεί µε τους πνέοντες ανέµους και την δοσµένη γεωµορφολογία της περιοχής να
εκδηλωθεί απολύτως απροσδόκητα και εκ πρώτης όψεως αναιτιολόγητα π.χ. στο καθαρό και µικρής
κυκλοφορίας Μαρούσι), ως την απώλεια χρησιµότατων ανθρωποωρών εργασίας ή ελεύθερου
χρόνου, αλλά και της ψυχραιµίας και της ψυχικής ηρεµίας όλων όσων, πολύ µακριά απ' τη
διασταύρωση αυτή είναι υποχρεωµένοι να υποστούν τις αλυσιδωτές συνέπειες της µερικής,
(β)

189

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΚΟΣ

σηµειακής προσέγγισης, επέµβασης και αντιµετώπισης του προβλήµατος από τον τροχονόµο στο
συγκεκριµένο σηµείο.
Γιατί η συσσώρευση οχηµάτων στις προσαγωγούς της οδού Κουµπάρη, άρα π.χ. και στην
Σκουφά, µε τη σειρά της µεταδίδεται στις κάθετες σ'αυτή οδούς, άρα π.χ. και στην Αµερικής και τις
παράλληλές της ανόδους, που διακόπτουν κατ' ανάγκην την κίνηση στη Σόλωνος, την
Πανεπιστηµίου και τη Σταδίου και συνεπώς ακινητοποιούν σταδιακά και τα οχήµατα, της
πρόσκαιρα και µόνο, µε την σηµειακή παρέµβαση του τροχονόµου, απελευθερωµένης Β.Σοφίας.
Η εξέλιξη αυτή βέβαια µπορεί να προκαλέσει νέες ετερόκλητες σηµειακές επεµβάσεις από
άλλους τροχονόµους, σε άλλες διασταυρώσεις οι οποίες έχουν υποστεί τις συνέπειες της πρώτης
σηµειακής "µερικής" αντιµετώπισης του αρχικού προβλήµατος, επεµβάσεις όµως, οι οποίες στην
καλύτερη των περιπτώσεων, (ανεύρεση πρόσκαιρων αλλά και ανορθόδοξων διεξόδων), µπορούν
µόνο να επιτείνουν και να επεκτείνουν το πρόβληµα και τις πολυδιάστατες επιπτώσεις του.
Η ακραία σχολαστικότητα της περιγραφής της συγκεκριµένης αυτονόητης πραγµατικότητας,
που παρόµοιά της έχοµε όλοι λίγο, πολύ βιώσει, στοχεύει µέσα από την ηθεληµένη της
απλοϊκότητα να διεγείρει τη συζήτηση για πιο σύνθετες προσεγγίσεις, πιο σύνθετων προβληµάτων,
όπως είναι τα πολύπλοκα προβλήµατα της σύγχρονης κοινωνίας.
Προβλήµατα, στα οποία αντίστοιχες "µερικές", σηµειακές, γραµµικές ή επιφανειακές
προσεγγίσεις και αποδόσεις της συγκεκριµένης πραγµατικότητας (Ρόκος 1990), µπορούν να
συµβάλουν µόνο σε µια ελλιπή, ατελή και συνεπώς πολλές φορές λανθασµένη ερµηνευτική θεωρία
της γέννησης, της εξέλιξης και της σχέσης τους µε τον εξωτερικό κόσµο, γιατί περιορίζονται σε
στιγµιαίες, στατικές, µονοδιάστατες θεωρήσεις όψεων µόνο και µερών του "όλου".
Και ως τέτοιες, στο βαθµό που θ' αποτελούσαν ένα απ' τα βασικά καθοριστικά
χαρακτηριστικά µιας ιδεολογίας, και η ιδεολογία αυτή θα έπασχε από τα ίδια ελαττώµατα στην
προσπάθειά της να προσεγγίσει και να ερµηνεύσει την ανθρώπινη εµπειρία αλλά και τον εξωτερικό
κόσµο, τον οποίο µάλιστα ως σύστηµα ιδεών φιλοδοξεί και να αλλάξει.

3.

Άλλα παραδείγµατα
πραγµατικότητας

"µερικών

προσεγγίσεων

και

ερµηνειών

της

Θα ήταν χρήσιµο τώρα, υπαινικτικά και µόνο ν' αναφερθούµε σε ορισµένα άλλα επίκαιρα
απλά παραδείγµατα, "µερικών" προσεγγίσεων της πραγµατικότητας µε αναπόδραστες ιδεολογικές
παρενέργειες, τα οποία µπορούν, στη συζήτηση που θ' ακολουθήσει, ν' αναδείξουν τον ουσιώδη
ρόλο των Ολοκληρωµένων Αποδόσεων και ως θεµελίου ιδεολογικής ανάδρασης.
Τέτοια παραδείγµατα είναι:
α.
Η ανέξοδη και επιδεικτική υπερπατριωτική πατριδοκαπηλία ανοήτων ή µονίµως
µεθοδευµένα και ύποπτα "ανησυχούντων" µε το αζηµίωτο, κρατικών αξιωµατούχων,
πολιτικών και διαµορφωτών της κοινής γνώµης, οι οποίοι µε αφορµή συγκεκριµένα υπαρκτά
σοβαρά προβλήµατα σχέσεων π.χ. της χώρας µας µε τους γείτονες της, αντιλαµβάνονται, ή
θέλουν ν' αντιλαµβάνονται, µόνο µέρος της συγκεκριµένης πολυδιάστατης πραγµατικότητας
και προτείνουν ή εφαρµόζουν αντίστοιχα "µερικές" λύσεις, οι οποίες µπορούν ν'
αποτελέσουν, όχι µόνο στοιχεία τεκµηρίωσης των ανυπόστατων και πολλές φορές επιθετικών
επιχειρηµάτων των γειτόνων και της διεθνούς προπαγάνδας τους, αλλά και παρόµοιων
διεκδικήσεων άλλων χωρών εις βάρος της χώρας µας µε ακριβώς αντίστοιχα επιχειρήµατα.
Οι σχετικές ιδεολογικές ή "ιδεολογικές" επενδύσεις, µεγεθύνσεις, αποσιωπήσεις ή
ψιµυθιώσεις π.χ. υπαρκτών και πολύπλοκων µειονοτικών προβληµάτων και συναφών
διεκδικήσεων προκάλεσαν, προκαλούν και φαίνεται δυστυχώς ότι θα προκαλούν και στο
µέλλον πολλά δεινά στη χώρα µας.
β.
Η αφελής αντίληψη, ότι όσο ένα άτοµο, η οικογένειά του, το άµεσο περιβάλλον του έως και
η χώρα του ευηµερούν, δεν συντρέχει κανένας λόγος να ενδιαφέρεται / ή να ενδιαφέρονται
για τη φτώχεια και την πείνα στον τρίτο κόσµο και στα γκέτο των µεγάλων πόλεων, για τη
ληστρική και άνιση εκµετάλλευση και την υπερκατανάλωση φυσικών διαθεσίµων, για την
αυξανόµενη ρύπανση της θάλασσας, της γης και της ατµόσφαιρας, για την καταστροφή των
τροπικών δασών, για τη διάβρωση, την ερηµοποίηση και την υποβάθµιση εδαφών, για τη
θεοποίηση της αγοράς και της κατανάλωσης, για φαινόµενα εντεινόµενου ρατσισµού κλπ.,
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αγνοώντας, ότι αργά ή γρήγορα, οι εµπρηστές, µε τη µορφή των πολυδιάστατων επιπτώσεων
όσων συµβαίνουν "έξω" εκ πρώτης όψεως από τον αυλόγυρό τους, θα φθάσουν αναπόδραστα
στο ρετιρέ τους, µε µορφές και εντάσεις που δεν µπορούν να υποψιασθούν στην µακαριότητα
της "όασής" τους.
γ.
Η βλακώδης αντίληψη, ότι µπορεί για πάντα, η πολιτική ως υποχρέωση των πολιτών, να
υποκατασταθεί από την µεθοδευµένη προβολή, διαφήµιση και προπαγάνδα όσων
αναλώσιµων επαγγελµατιών της αποδέχονται το ρόλο του υπαλλήλου ή του πρόσκαιρα
ευνοουµένου της πραγµατικά πρώτης εξουσίας, (που είναι σήµερα, σ' όλον τον κόσµο, ο
τύπος και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης), όπως αυτή διαπλέκεται µε ορατά και αόρατα
οικονοµικά, κοινωνικά και επιχειρηµατικά συµφέροντα.
Η "µερική" προσέγγιση και απόδοση της πραγµατικότητας, η οποία φαίνεται -προς ώρας- να
είναι καθησυχαστική για το κάθε τύπου κατεστηµένο σύστηµα αλληλοδιαπλεκοµένων και
αλληλοεξυπηρετουµένων εξουσιών, (στο βαθµό που εκφράζεται µε την αποχή, την απογοήτευση,
την ιδιώτευση, την άρνηση, τον αναχωρητισµό ή και την αηδία µόνο των πολιτών), σε καµµιά
περίπτωση δεν προδικάζει τα µελλούµενα: όταν δηλαδή η ορθολογική, διαλεκτική και
ολοκληρωµένη προσέγγιση και απόδοση της συγκεκριµένης πραγµατικότητας, αποτελέσει το
εργαλείο ερµηνείας της, από όλο και περισσότερους πολίτες, οι οποίοι τότε θα αποφασίσουν να
αποτινάξουν το ρόλο τον οποίον είχαν και έχουν προδιαγράψει γι' αυτούς οι κάθε φύσης εξουσίες
και οι καθοδηγητές των επικρατούντων και προωθούµενων συρµών, µ' άλλα λόγια, το ρόλο των
οπαδών προκατασκευασµένων χρεοκοπηµένων ή ψευδεπίγραφων ιδεολογιών, το ρόλο των
παραδοσιακών ψηφοφόρων, των θεατών και ακροατών, των καταναλωτών, των µιµητών, των
χειροκροτητών, των τυφλά υπάκουων σε κρετίνους στρατηγούς και πολιτικούς στρατιωτών, των
γλίσχρα αµοιβόµενων εργαζοµένων και των άνισα και άδικα φορολογουµένων και θα αντιληφθούν
το µέγεθος της πραγµατικής τους δύναµης, ως αναγεννητικών κυττάρων κοινωνικής και πολιτικής
θεωρίας, οργάνωσης και πράξης.

4.

Από τη θεωρία στην πράξη

Έτσι, οι ολοκληρωµένες προσεγγίσεις και αποδόσεις κάθε πτυχής και όψης των
πολυεπίπεδων και πολύπλοκων σύγχρονων προβληµάτων, που αναφύονται, προκύπτουν,
εξελίσσονται, επιτείνονται ή οξύνονται στις πολυδιάστατες σχέσεις, αλληλεξαρτήσεις και
αλληλεπιδράσεις της φύσης µε την κοινωνία, σε πλανητικό, υπερεθνικό, εθνικό και τοπικό επίπεδο,
µπορούν ν' αποτελέσουν την πιο αξιόπιστη δυνατή, ακριβή και πλήρη υποδοµή για τη συγκρότηση
µιας πιο συστηµατικής και ενδελεχούς ερµηνευτικής θεωρίας "για την ανθρώπινη εµπειρία και τον
εξωτερικό κόσµο", πιο συνεκτικής, πειστικής και κοινής αποδοχής από όλες όσες οι διάφορες µέχρι
σήµερα ιδεολογίες συγκροτούσαν µε τις "µερικές" και συχνά "βιασµένες" και αντιδιαλεκτικές
προσεγγίσεις τους.
Μια τέτοια θεωρία, δεµένη µε την αντίστοιχης ποιότητας πράξη, θα µπορούσε να οδηγήσει
στη συγκρότηση ενός προγράµµατος κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης που να υπερβαίνει τα
στερεότυπα των µηχανιστικών, σήµερα, διαχωρισµών των κυρίαρχων ιδεολογιών όπως αυτές
µεταλλασσόµενες επιβιώνουν και αναπαράγονται φθειρόµενες διηνεκώς, απεγκλωβίζοντας
συνειδήσεις και παραδοσιακά, συναισθηµατικά, εθιµικά και µε πολλούς τρόπους επιβαλλόµενα ή
υποδεικνυόµενα δεσµά.
Ενός προγράµµατος, για την πραγµάτωση του οποίου, όλο και περισσότεροι πολίτες,
πεισµένοι, (µε την αξιόπιστη τεκµηρίωσή του, στην οποία µε επιστηµονική µεθοδολογία και
διεπιστηµονική και ολοκληρωµένη προσέγγιση οι ίδιοι θα έφθαναν), θα "αυτοστρατευόταν" από
κοινού να παλέψουν.
Μ' αυτή τη λογική, οι Ολοκληρωµένες Αποδόσεις της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής
πραγµατικότητας θα µπορούσαν αξιόπιστα να λειτουργήσουν και ως θεµέλιο ιδεολογικής
ανάδρασης, αποτελώντας την κοινή αναφορά και το κοινό µεθοδολογικό εργαλείο, στην
κατεύθυνση συγκρότησης µιας νέας ιδεολογίας, δηµιουργικά πλουτισµένης απ' το καταστάλαγµα
της ιστορίας των ιδεών, τους αγώνες αλλά και τις επώδυνες εµπειρίες της ανθρωπότητας και
απαλλαγµένης από τα κληρονοµηµένα ολοκληρωτικά και πολεµικά χαρακτηριστικά της, ως
"θρησκευτικού" δόγµατος των στρατευµένων πιστών της. Μιας ιδεολογίας δηλαδή, χωρίς τις
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προκαταλήψεις και τις αναφορές της στους αντικειµενικά στενότερους ορίζοντες του παρελθόντος
και στις ριζικά διαφορετικές φυσικές, κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτισµικές συνθήκες, µέσα
στις οποίες γεννήθηκαν και αναπτύχθηκαν οι γνωστές µας µέχρι σήµερα ιδεολογίες, (τις οποίες
άλλωστε, µε διάφορους τρόπους, συνεπώς ή ασυνεπώς, υπηρέτησαν και πολλοί από µας).
Αυτής, µ' άλλα λόγια, της ιδεολογίας, που δεν θα αναγνωρίζει ηγετικό ρόλο στους
διανοουµένους, µια που η δύναµη της πειθούς της θα στηρίζεται στην ισότιµη θεωρητική και
πρακτική τεκµηρίωση της ερµηνευτικής θεωρίας για την ανθρώπινη εµπειρία και τον εξωτερικό
κόσµο, από το ίδιο το "πλατύ κοινό", το οποίο θα φθάσει κάποια στιγµή να αισθανθεί την ανάγκη
της, στην σηµερινή ερηµιά των ιδεών και της πολιτικής, χωρίς τα δεκανίκια, τις "εκλαϊκεύσεις", τις
υπεραπλουστεύσεις και τις "αγιαζόµενες από τον οποιοδήποτε σκοπό" διαστρεβλώσεις, που
συνήθιζαν και συνηθίζουν όσοι φοβούνται τη χειραφέτηση των πολιτών και τους οδηγούν µε το
παράδειγµά τους, µε το ήθος, το θέατρο και τις δολοπλοκίες τους µακριά απ' την πολιτική.
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