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Περίληψη
Με την εισήγηση αυτή επιχειρείται µια σύγχρονη ολιστική θεώρηση της εξέλιξης των
σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων και αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στην κοινωνία, την τεχνολογία και την
παραγωγή και η διερεύνηση της ποιότητας και του βαθµού αλληλοκαθορισµού τους στις σηµερινές,
ιδιαίτερα πολύπλοκες, οικονοµικές, πολιτικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και διαστάσεις τους,
σε πλανητικό, υπερεθνικό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Οι νέες συνθήκες, όπως αυτές προσδιορίζονται σήµερα, στην εποχή:
(α) της κατάρρευσης των κρατών του υπαρκτού σοσιαλισµού, της υστερικής αναβίωσης των
εθνικισµών και των αναπόδραστων αδρανειακών επιπτώσεών τους στον πρώτο κόσµο και
(β) της κυριαρχίας της "νέας τάξης" πραγµάτων, του νεοφιλελευθερισµού και του άκρατου
ανταγωνισµού, αλλά και όσων αυτά συνεπάγονται στα µοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης
και τις σχέσεις µε το φυσικό και το ανθρώπινο περιβάλλον στον τρίτο και τον "τέταρτο"
κόσµο,
επιβάλλουν πλέον ως µεθοδολογικό µονόδροµο την προσεκτική, διεπιστηµονική κι ολοκληρωµένη
προσέγγιση κι επανεκτίµηση των πολυδιάστατων προβληµάτων του σύγχρονου κόσµου.
Κι αυτό, γιατί τα διαζευκτικά κι αλληλοαποκλειστικά διλήµµατα, τα οποία κυριάρχησαν τις
τελευταίες δεκαετίες και κυριαρχούν σε µεγάλο βαθµό ακόµη, για "ανάπτυξη ή περιβάλλον" (στα
οποία κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι σχέσεις ανάµεσα στην κοινωνία, την τεχνολογία και την
παραγωγή), προκλήθηκαν από την λανθασµένη "µερική" αντίληψη και µεθοδολογία προσέγγισης
των σχετικών προβληµάτων, χωρίζοντας µανιχαϊστικά, τους πολίτες και τους επιστήµονες σε
"αναπτυξιακούς" και "περιβαλλοντιστές".
Η πρόδηλη όµως πλέον και πανθοµολογούµενη σήµερα ανάγκη για τη συγκρότηση µιας
αξιόπιστης και αποτελεσµατικής στρατηγικής σωτηρίας του πλανήτη µας και των πολιτισµών του,
προϋποθέτει την χάραξη αντίστοιχων πολιτικών στα πεδία της παιδείας, της έρευνας και της
τεχνολογίας, επανεκτίµηση των βασικών οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιλογών
και επανιεράρχηση των στόχων και των προτεραιοτήτων µιας ανάπτυξης που δεν µπορεί πια παρά
να συνυπάρχει ειρηνικά και αρµονικά µε τον άνθρωπο και τη φύση.
Στην κατεύθυνση αυτή µετά από µια αναλυτική επεξεργασία των σχετικών δεδοµένων σε
ευρωπαϊκό κυρίως επίπεδο, διατυπώνονται συµπερασµατικά ορισµένες συγκεκριµένες προτάσεις
για τις προϋποθέσεις και την µεθοδολογική υποδοµή στήριξης µιας λιγότερο τουλάχιστον
απαισιόδοξης εναλλακτικής πορείας για τον κόσµο µας.

Εισαγωγή
Στη διεθνή βιβλιογραφία, και ως αποτέλεσµα του κυρίαρχου µοντέλου επιστηµονικής
µελέτης και έρευνας των πολυδιάστατων προβληµάτων που αντιµετώπισε η ανθρωπότητα στην
ιστορική της πορεία, στις συγκεκριµένες κάθε φορά συνθήκες της φυσικής και της
κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας κάθε εποχής, πλειοψηφούν αντικειµενικά κυρίως οι
"µερικές" και "ειδικές" προσεγγίσεις, κάτω απ' την εξειδικευµένη οπτική των κατά κοινή οµολογία
και παραδοχή πλέον νοµιµοποιηµένων σχετικά "ειδικών".
Έτσι, ένα ζήτηµα ή πρόβληµα της οικονοµίας, ανεξάρτητα απ' τις αναπόδραστες και
µαθηµατικά προδιαγραφόµενες ως βέβαιες κοινωνικές, πολιτικές, πολιτισµικές και περιβαλλοντικές
διαστάσεις αλλά και επιπτώσεις του, συνηθίζεται να το πραγµατεύεται ή να το αντιµετωπίζει ο
οικονοµολόγος και µάλιστα ο πιο εξειδικευµένος σχετικά, ενώ ένα πρόβληµα τεχνικό ο ειδικός
επιστήµονας των θετικών επιστηµών ή ο ειδικός µηχανικός, ανεξάρτητα απ' τις πιθανότατα
καταλυτικής σηµασίας σχέσεις, αλληλεξαρτήσεις κι αλληλεπιδράσεις του µε τη φύση, την
κοινωνία, την οικονοµία, το περιβάλλον και τον πολιτισµό.
Σήµερα (και τα τελευταία χρόνια) δηµοσιεύονται π.χ. 3.000.000 επιστηµονικά άρθρα ετησίως
σε ειδικά επιστηµονικά περιοδικά από τα οποία η συντριπτική πλειοψηφία είναι "ειδικά" άρθρα,
"ειδικών", για "ειδικές" πτυχές και διαστάσεις "ειδικών" θεµάτων, µε σηµειακές (σχήµα 1) και στην
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καλύτερη περίπτωση, γραµµικές (σχήµα 2) µεθοδολογικές προσεγγίσεις, θεωρήσεις, αναλύσεις και
επεξεργασίες των συγκεκριµένων δεδοµένων και µε αντίστοιχης ποιότητας συµπερασµατικές
προτάσεις ρυθµίσεων και/ή λύσεων (όπου αυτές απαιτούνται).

Σχήµα 1
Σηµειακή µέθοδος (µερική, ειδική προσέγγιση) ενός αντικειµενικά πολυδιάστατου
προβλήµατος (Π) στον χώρο αλληλεπίδρασης της κοινωνίας, της τεχνολογίας και της
παραγωγής
όπου:
(α) κυρίαρχη ειδική προσέγγιση απ' την οπτική του κοινωνιολόγου, της κοινωνικής (και µόνο)
διάστασης (και των σχετικών επιπτώσεων) του προβλήµατος,
(β) κυρίαρχη ειδική προσέγγιση απ' την οπτική του µηχανικού / τεχνικού / επιστήµονα, της
τεχνολογικής (και µόνο) διάστασης (και των σχετικών επιπτώσεων) του προβλήµατος,
(γ) κυρίαρχη ειδική προσέγγιση απ' την οπτική του µηχανικού / τεχνικού / επιστήµονα, της
παραγωγικής διαδικασίας και της παραγωγής (και µόνο) και των σχετικών επιπτώσεων του
προβλήµατος,
και
(α+β), (β+γ), (γ+α): πρώτο επίπεδο πολυεπιστηµονικής προσέγγισης
(α+β+γ): πολυεπιστηµονική προσέγγιση.

Σχήµα 2
Γραµµική µέθοδος (µερική, ειδική προσέγγιση) στα επίπεδα σχέσεων
(α) Κοινωνίας-Τεχνολογίας, (β) Τεχνολογίας-Παραγωγής, (γ) Κοινωνίας-Παραγωγής.
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Και ενώ επιστηµονικά, σε ορισµένα πεδία κυρίως της βασικής ή καθαρής έρευνας
νοµιµοποιούνται ή και επιβάλλονται παρόµοιες ειδικές προσεγγίσεις, στα προβλήµατα και στα
θέµατα της κοινωνίας, της παραγωγής και της τεχνολογίας στις συγκεκριµένες συνθήκες της
ιδιαίτατα πολύπλοκης, δυναµικά µεταβαλλόµενης και πολυδιάστατης σήµερα φυσικής και
κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας, οι σηµειακές προσεγγίσεις συνεπάγονται "µερικότητα",
"αποσπασµατικότητα" και "ευκαιριακότητα", και αποτελούν έτσι ανολοκλήρωτη επιστηµονικά,
ατελή και γι' αυτό αµφισβητήσιµης αξίας συµβολή.
Οι προσπάθειες (σχήµα 1) πολυεπιστηµονικής (multidisciplinary) προσέγγισης αυτών των
προβληµάτων που έγιναν και γίνονται στον κόσµο τα τελευταία 30 κυρίως χρόνια σε ορισµένα
πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα, είναι πραγµατικά µια απόπειρα βελτίωσης των σχετικών
µεθόδων, εν τούτοις πάσχουν γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελούν µηχανιστικές
αθροίσεις ειδικών µερικών προσεγγίσεων, χωρίς ενότητα, διαπλοκή, αλληλεπίδραση και
"ολοκλήρωση", µ' αποτέλεσµα απλώς να µπορούµε να προβλέπουµε τις πιθανές επιπτώσεις µιας
ειδικής "λύσης" του προβλήµατος, και σε ορισµένα άλλα "ειδικά" πεδία της διαλεκτικής ολότητας
του φυσικού και κοινωνικοοικονοµικού χώρου.
Ο υπογραφόµενος έχει υποστηρίξει τα τελευταία τριάντα χρόνια την ανάγκη ολοκληρωµένης
διεπιστηµονικής (σχήµατα 3 και 4) προσέγγισης (Integrated Interdisciplinary Approach) των
πολύπλοκων κοινωνικών (societal), αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών προβληµάτων, µε θεµέλιο
την µεθοδολογία των Ολοκληρωµένων Αποδόσεων (Integrated Surveys) της φυσικής και
κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας, (αλλά και των πολυδιάστατων σχέσεων, των
αλληλεξαρτήσεων κι αλληλεπιδράσεών τους και των τάσεων µεταβολής τους διαµέσου του χρόνου)
(Ρόκος 1981α,β, 1985, 1989, 1990, 1991α,β).

Σχήµα 3
Πρώτο επίπεδο Ολοκληρωµένης ∆ιεπιστηµονικής Προσέγγισης
(α) Ολοκλήρωση των συµβολών των κοινωνικών και τεχνικών επιστηµόνων στην προσέγγιση
των διαστάσεων του προβλήµατος (Π) που συναρτώνται µε την σχέση και αλληλεπίδραση
κοινωνίας και τεχνολογίας (και τις αντίστοιχες επιπτώσεις)
(β) Ολοκλήρωση των συµβολών των τεχνικών και άλλων ειδικών επιστηµόνων (σχεδιασµός και
διοίκηση της παραγωγής, έλεγχοι, ρυθµίσεις, βελτιστοποιήσεις κλπ.) στην προσέγγιση των
διαστάσεων του προβλήµατος που συναρτώνται µε την σχέση και αλληλεπίδραση της
τεχνολογίας µε την παραγωγή (και τις αντίστοιχες επιπτώσεις).
(γ) Ολοκλήρωση των συµβολών των τεχνικών και άλλων ειδικών και των ειδικών επιστηµόνων
στην προσέγγιση των διαστάσεων του προβλήµατος που συναρτώνται µε την σχέση και
αλληλεπίδραση της παραγωγής µε την κοινωνία (και τις αντίστοιχες επιπτώσεις).
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Σχήµα 4
Ολοκληρωµένη διεπιστηµονική προσέγγιση του προβλήµατος Πι σε χρόνο ti
κάτω από τις συγκεκριµένες συνθήκες της φυσικής, κοινωνικοοικονοµικής, πολιτικής και
πολιτισµικής πραγµατικότητας, στο χώρο στον οποίο υπάρχει το πρόβληµα ή τελείται µια
κοινωνική, παραγωγική, ή τεχνολογική διαδικασία, ή και ο οποιοσδήποτε συνδυασµός
αλληλεπιδράσεών τους.
Η ολοκληρωµένη διεπιστηµονική προσέγγιση των προβληµάτων αυτών (και συνεπώς και
των σχέσεων, αλληλεπιδράσεων και αλληλοκαθορισµών της κοινωνίας, της τεχνολογίας και της
παραγωγής) απαιτούν:
(α) συντονισµένη δράση κατάλληλα συγκροτηµένων διεπιστηµονικών ερευνητικών οµάδων,
(β) κοινό κώδικα επικοινωνίας κι αλληλεπίδρασης των µελών τους,
(γ) την ανάπτυξη µιας αντίστοιχης παιδείας και "κουλτούρας" σχέσης, αποδοχής και
δηµιουργικής αλληλεπίδρασης των ερευνητικών οµάδων και των µελών τους µε το συνολικό
πανεπιστηµιακό, ερευνητικό, διοικητικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον και
(δ) (το κυριότερο), µια συνεχή προσπάθεια των "ειδικών" µελών της οµάδας ν' απεγκλωβισθούν
απ' την άνεση, την θαλπωρή και την αναγκαστική µονοµέρεια των "βέλτιστων" δικών τους
µεθοδολογικών και τεχνολογικών εργαλείων, εντάσσοντάς τα οργανικά ως πολύτιµη
"µετοχή" της συµµετοχής τους στο συνολικό, ολιστικό και ολοκληρωµένο µεθοδολογικό και
τεχνολογικό
"κεφάλαιο",
της
σε
διαρκή
αλληλεπίδραση
διεπιστηµονικής
µελετητικής/ερευνητικής οµάδας.
Σε εκπαιδευτικό επίπεδο υπήρξαν αρκετές προσπάθειες διεπιστηµονικών σπουδών και
έρευνας, σε Πανεπιστήµια κυρίως των ΗΠΑ τη φωτεινή δεκαετία του 60 (µε την ανάπτυξη των
ιδεών του κινήµατος Liberal Learning Engineering) και στη χώρα µας σε θεσµικό επίπεδο, κυρίως,
µε τον Νόµο 1268/82 για τη ∆οµή και Λειτουργία των ΑΕΙ, ο οποίος ενθάρρυνε την διατοµεακή,
διατµηµατική και διαπανεπιστηµιακή συνεργασία, παιδεία και έρευνα, αλλά και µε την πρόταση
σχεδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος για την ίδρυση του πρώτου πραγµατικά διεπιστηµονικού
πανεπιστηµίου στην Ελλάδα, του Αττικού Πανεπιστηµίου (Σ. Καράγιωργας, Ν. Πετραλιάς, Κ.
Βεργόπουλος, ∆. Ρόκος), η οποία εγκρίθηκε απ' το Εθνικό Συµβούλιο Ανώτατης Παιδείας το 1983
χωρίς όµως στη συνέχεια να προωθηθεί σε πράξη.
Ακόµη, το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων (Φιλοσοφική) και η ∆ιεπιστηµονική Οµάδα του ΕΜΠ
µε την ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Ερευνών και Μελετών ∆ιεπιστηµονικής Προσέγγισης
της Ανάπτυξης (ΚΕΜ∆ΙΠΑ) συνέβαλαν και συµβάλλουν σ' αυτή την κατεύθυνση µε σχετικές
πρωτοβουλίες (σεµινάρια, συνέδρια, εκδόσεις κλπ.).
Στόχος της συµβολής αυτής είναι µια απόπειρα προσοµοίωσης (simulation) της αναγκαίας
ολοκληρωµένης διεπιστηµονικής προσέγγισης της κοινωνίας, της τεχνολογίας και της παραγωγής,
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αλλά και των σχέσεων, των αλληλεπιδράσεων και των αλληλοκαθορισµών τους και των πολιτικών
και περιβαλλοντικών τους διαστάσεων.

1.

Απ' τις σηµειακές προσεγγίσεις στην ολιστική θεώρηση

Η σηµειακή προσέγγιση της παραγωγής ως της δηµιουργίας αγαθών ή υπηρεσιών που
µπορούν να ικανοποιήσουν αµέσως ή εµµέσως ανθρώπινες ανάγκες, εξιδανικεύει τη διαδικασία
εργασίας µε τον όρο δηµιουργία και ουδετεροποιεί, αγνοώντας τες, τις "σχέσεις" µέσα απ' τις
οποίες τελείται η παραγωγή.
Έτσι, µπορεί να συνυπάρξει µε τις µερικές/σηµειακές προσεγγίσεις της κοινωνίας ως του
συνόλου των ατόµων µεταξύ των οποίων υφίστανται οργανωµένες σχέσεις και αµοιβαίες
υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τη φύση, την ποιότητα και τις επιπτώσεις τους στο φυσικό και
κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον, (που µπορούν π.χ. να διερευνηθούν από οικονοµική σκοπιά σε
ιστορικό πλαίσιο: κοινωνία-πόλη / κοινωνία-κράτος / κοινωνία-έθνος/...... κοινωνία-υπερεθνικοί
σχηµατισµοί/"ολότητα") και της τεχνολογίας ως της γνώσης των διαδικασιών και τεχνικών που
µετασχηµατίζουν τις επιστηµονικές ιδέες σε συγκεκριµένη (βιοµηχανική) πραγµατικότητα,
ανεξάρτητα και πάλι απ' τον χαρακτήρα, την ποιότητα και τις επιπτώσεις αυτής της
πραγµατικότητας στη φύση, και την κοινωνία (∆ες: Λεξικό Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάνικα).
Οι γραµµικές προσεγγίσεις περιορίζουν τη διερεύνησή τους στις µονοεπίπεδες σχέσεις:
κοινωνίας - τεχνολογίας,
τεχνολογίας - παραγωγής και
κοινωνίας - παραγωγής,
παραβλέποντας τις µεταξύ τους συνολικές αλληλεπιδράσεις και τους συνεπαγόµενους
αλληλοκαθορισµούς και αγνοώντας τις πολιτικές, πολιτισµικές και περιβαλλοντικές τους
διαστάσεις. Αντιλαµβάνονται και αναλύουν π.χ. τα προβλήµατα κοινωνιών µε συγκεκριµένο
επίπεδο τεχνολογίας και την καίρια συµβολή της τεχνολογίας στη µαζική παραγωγή και οριοθετούν
τους διαδοχικούς πολιτισµούς της ανθρωπότητας σε εποχές χαρακτηριστικών υλικών
(Παλαιολιθική, Νεολιθική, Εποχή του Ορείχαλκου, Εποχή του Σιδήρου) κλπ.
Άµεση και αναπόδραστη συνέπεια των µερικών, σηµειακών και γραµµικών προσεγγίσεων
της παραγωγής, της κοινωνίας και της τεχνολογίας ήταν και είναι η κυρίαρχη (ακόµη) αντίληψη για
την ανάπτυξη, η οποία "ευλόγως" δεν µπορεί παρά να συνεπάγεται:
(1) στο πεδίο της παραγωγής,
είτε "την πάλη του ανθρώπου ενάντια στη φύση" και "την καθυπόταξη της φύσης", (Μαρξιστική
θεώρηση),
ή τη µέγιστη δυνατή αύξηση της παραγωγικότητας,
τη βέλτιστη (δηλαδή εξαντλητική) εκµετάλλευση των φυσικών και των ανθρώπινων
διαθεσίµων,
την αύξηση της απόδοσης και της αποδοτικότητας,
τη µεγιστοποίηση του κέρδους,
τη µέγιστη δυνατή µηχανοποίηση και µαζικότητα κλπ.,
τη µέγιστη δυνατή κατανάλωση,
την παραγωγή "αιχµιακών" προϊόντων για "αιχµιακές" αγορές, ορισµένων τµηµάτων
"αιχµιακών" κοινωνιών, µε στόχο να καλυφθούν προκαθορισµένες, προεπιλεγµένες (από
άλλους) και καταιγιστικά διαφηµισµένες "ανάγκες" κι "επιθυµίες" τους, (καπιταλιστικά
στερεότυπα). Και πάντοτε µε "συµπαραγωγή" ρύπανσης, µόλυνσης, κοινωνικής
αποδιάρθρωσης, αλλοτρίωσης κι αποξένωσης.
Η σοσιαλιστική εκδοχή ότι:
"Στην πραγµατικότητα η αύξηση της παραγωγής αποτελεί µια αντικειµενική ανάγκη των
ανθρώπινων κοινωνιών", και ακόµη το αξίωµα: "Εάν ο άνθρωπος δεν επιζητούσε να ικανοποιεί
συνεχώς και πιο καλά τις υλικές του ανάγκες δεν θα ήταν αυτό που είναι σήµερα, δηλαδή ένα ον
συνειδητό, αλλά ένα ζώο υποταγµένο στην τυφλή δύναµη της ανάγκης" (G. Politzer και άλλοι,
"Βασικές αρχές της φιλοσοφίας", Εκδόσεις Αναγνωστίδη), συνυπήρξαν µε αντίστοιχες εκδοχές και
αξιώµατα του καπιταλισµού και συνδιαµόρφωσαν τελικά από κοινού τις µεθόδους και τους
τρόπους µιας παραγωγής που δεν σεβάσθηκε τη φύση, τον άνθρωπο και το πλανητικό περιβάλλον.
(2) Στο πεδίο της κοινωνίας τώρα, η "ανάπτυξη" συνεπάγεται:
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"αιχµιακές" αξίες και γεγονότα µεθοδευµένης προβολής, ανάδειξης, διαφήµισης, προπαγάνδισης,
παραπλάνησης και χειραγώγησης, µε στόχο τον άνθρωπο ως φορέα ή µέλος ή οπαδό
ανταγωνιστικών ιδεών, οµάδων και κοινωνικών οργανώσεων, ως παραγωγό, καταναλωτή, κάτοικο,
µετακινούµενο, νοµέα, χρήστη και εκµεταλλευτή φυσικών διαθεσίµων.
Έτσι, ο άνθρωπος εξαναγκάζεται ν' αποδεχθεί επιβαλλόµενα πρότυπα ζωής, συµπεριφοράς,
παραγωγής και κατανάλωσης, αλλά και είδωλα, µύθους και σωτήρες και αυτοπεριορίζεται σε
ρόλους σκληρά εργαζοµένου, αφιερωµένου πιστού, υποτακτικού, λάτρη και οπαδού,
εγκαταλείποντας φυσικές κλίσεις, δεξιότητες, δηµιουργικές ικανότητες και επιλογές,
κατακερµατίζοντας ενότητες και συλλογικότητες ισότιµης και συνειδητής επιλογής και
συµµετοχής, αποδιαρθρώνοντας τα φυσικά κύτταρα κοινωνικής οργάνωσης, και αποµένοντας
µόνος µέσα στις µάζες που συντηρούν και αναπαράγουν τους µεθοδευµένα "ξεχωριστούς",
"πρώτους" και "προικισµένους" της κοινωνίας αυτής.
Όραµα του ανθρώπου σ' αυτή την "αιχµιακή" κοινωνία, είναι να µπορέσει κάποτε, µ'
οποιοδήποτε τρόπο να εγκαταλείψει την ανωνυµία της µάζας, να διακριθεί σ' ένα απ' τα
ανταγωνιστικά της πεδία και ν' αποτελέσει κι αυτός "αιχµιακή" αξία. Σε µια τέτοια πορεία,
παράλληλα, ο άνθρωπος συνειδητά ή ασυνείδητα επιδρά, µεταβάλλει και τροποποιεί στο φυσικό
του περιβάλλον την κλίµακα και τα είδη βλάστησης, τη χρήση / κάλυψη γης, το έδαφος και το
κλίµα, µε προφανείς επιπτώσεις και όχι µόνο σ' αυτά.
Μια πρώτη απόπειρα ολοκληρωµένης προσέγγισης των παραπάνω αναδεικνύει ταυτόχρονα
τόσο τις ευθύνες του ανθρώπου ως πολίτη, όσο και τις αντιστάσεις που µπορεί ν' αναπτύξει για να
εγγυηθεί µιαν άλλη κοινωνική προοπτική.
(3) Στο πεδίο της τεχνολογίας, τέλος, η µονοδιάστατη αντίληψη για την "ανάπτυξη"
συνεπάγεται:
•
"αιχµιακές" επιτεύξεις, µέσα απ' την αντί πάσης θυσίας σε εθνικά και υπερεθνικά επίπεδα και
ακραία ανταγωνιστική προώθηση των τεχνολογιών αιχµής (τεχνολογίες της πληροφορίας και
των επικοινωνιών, βιοτεχνολογία, τεχνολογίες νέων υλικών, τεχνολογίες πολέµου κι
επιβολής κλπ.), αλλά και
•
ανάπτυξη της τεχνολογίας για την τεχνολογία, όχι µόνο ερήµην των αναγκών του ανθρώπου
και των χρηστών, αλλά και εξαναγκαστικά προκαλούσα νέες, συνήθως πλασµατικές ανάγκες
προς ικανοποίηση, από τα "αιχµιακά" τµήµατα, αιχµιακών κοινωνιών (π.χ. ανάπτυξη κινητής
τηλεφωνίας και τηλεόρασης υψηλής ευκρίνειας, την ίδια ώρα που εξελίσσονται εθνικιστικού
χαρακτήρα γενοκτονίες και προκαλούνται µαζικοί θάνατοι από πείνα, δίψα και ασθένειες
στον πρώην δεύτερο και στον τρίτο κόσµο αντίστοιχα).
Μια τέτοια ανάπτυξη της τεχνολογίας, αυτονοµηµένη απ' τον άνθρωπο και καταλυτικά
καθοριστική για την παραγωγή, συντηρεί και αναπαράγει στο αιχµιακό τρίπολο την φιλοσοφία και
τις πρακτικές µιας µονοδιάστατης "ανάπτυξης" εχθρικής στη φύση, τον άνθρωπο και τους
πολιτισµούς του.
Γενικότερα τώρα, ο ρόλος της ιδιοκτησίας των µέσων παραγωγής, µ' άλλα λόγια των µέσων
εργασίας µε την πλατειά έννοια και του αντικειµένου της εργασίας (εργαλεία / τεχνολογία / φυσικά
διαθέσιµα / τεχνικά έργα υποδοµής / µέσα µεταφοράς / µέσα ανταλλαγής), που προκάλεσε το
µεγάλο ερώτηµα τον προηγούµενο αιώνα: "Τα κατέχει η κοινωνία στο σύνολο της, ή µεµονωµένα
άτοµα και οµάδες τους που τα χρησιµοποιούν για να εκµεταλλεύονται άλλα άτοµα κι άλλες
οµάδες", φαίνεται (απ' τα αποτελέσµατα) να µη είχε το βάρος που του αποδόθηκε στην πάλη των
ιδεών του αιώνα µας.
Και αυτό, γιατί δεν ήταν τελικά καθόλου "ολοφάνερο" ότι "αν τα µέσα παραγωγής
βρίσκονται στην κατοχή ολόκληρης της κοινωνίας, (όπως αυτή τουλάχιστον προσωποποιήθηκε απ'
την κοµµατική και κρατική γραφειοκρατία των κρατών του υπαρκτού σοσιαλισµού), οι σχέσεις
ανάµεσα στους ανθρώπους είναι σχέσεις συνεργασίας και αλληλοβοήθειας".
Ανεξάρτητα λοιπόν απ' την ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής και τα δύο
οικονοµικοκοινωνικά συστήµατα που κυριαρχούσαν µέχρι τις αρχές τις δεκαετίας του 90 στον
κόσµο µας, στον "µερικό", ανταγωνιστικό και "αιχµιακό" για τη φύση και τον άνθρωπο χαρακτήρα
της µονοδιάστατης "ανάπτυξης" θυσίασαν το περιβάλλον.
Από µια "εξωτερική" γωνία θέασης, νηφάλια ψύχραιµη ή πρακτικά "ύστερη" (και σήµερα
πλέον εκ του ασφαλούς), θα µπορούσαµε να διαπιστώσουµε και στα δύο συστήµατα και στον
κυρίαρχο ανταγωνισµό τους, (που επηρέασε καταλυτικά στον αιώνα µας την κοινωνία, την
τεχνολογία, την παραγωγή, την πολιτική, την ανάπτυξη, τον πολιτισµό και το περιβάλλον),
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παράλληλες και περίπου ισόκαιρες συγκυρίες,
οµοιοθεσίες συζυγών προβληµάτων,
οµοιότητες, (αναλογικά), στάσεων και συµπεριφορών,
αναλογίες στις βασικές επιλογές και
αντιστοιχίες, (αδρανειακά), στις δράσεις, αλλά και στις επιπτώσεις τους στο φυσικό και το
κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον.
Ο ανταγωνισµός του καπιταλιστικού και του σοσιαλιστικού συστήµατος θα µπορούσε να
θεωρηθεί, όπως θα φανεί και στη συνέχεια, ως η "ανώτερη µορφή" των "εσωτερικών"
ανταγωνισµών του κάθε συστήµατος.

-

2.

Οι νέες συνθήκες

Οι νέες πολιτικές, κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες σήµερα οριοθετούνται:
(α) από την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισµού, ως συστήµατος διακυβέρνησης στο όνοµα
των ιδεών, των αρχών, των αξιών και των ιδανικών του σοσιαλισµού, (και όχι βέβαια αυτών
των ίδιων των ιδεών, οι οποίες θεωρητικά τουλάχιστον αλλά και µε την επίδρασή τους στη
δυτική σκέψη και τους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες στη δύση συνέβαλαν
αποφασιστικά κατά κοινή οµολογία στην κοινωνική πρόοδο),
(β) από την περίπου δουλική προσχώρηση του δεύτερου στον πρώτο κόσµο και από την βίαια
µεταλλαγή των ηγετών του από κοµµουνιστές µε συγκεκριµένες ευθύνες, σε "απελευθερωτές
δηµοκράτες" και λάτρεις της οικονοµίας της ελεύθερης αγοράς,
(γ) από την άκριτη εγκατάλειψη συλλήβδην όλων των αρχών του σοσιαλισµού και την
εγκαθίδρυση µιας αγοράς χωρίς αρχές, στην οποία όλα πωλούνται και όλα αγοράζονται,
(δ) από την υστερική αναβίωση των εθνικισµών και όχι µόνο στην τέως ΕΣΣ∆ και την
Γιουγκοσλαβία,
(ε) από τις αλυσιδωτές και σε όλα τα επίπεδα αναπόδραστες αδρανειακές επιπτώσεις της
µεταλλαγής του δεύτερου κόσµου στον πρώτο κόσµο, µε την ανατροπή των εσωτερικών και
εξωτερικών ισορροπιών του ανταγωνισµού τους,
(στ) από την κυριαρχία της "νέας τάξης" πραγµάτων (µε µοναδική υπερδύναµη τις ΗΠΑ), του
νεοφιλελευθερισµού και του ανηλεούς πλέον ανταγωνισµού στα πεδία της έρευνας και της
τεχνολογίας µεταξύ των ΗΠΑ, της ΕΟΚ και της Ιαπωνίας, για την κατάκτηση της µεγάλης
αγοράς της κοινωνίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών που συστηµατικά
προετοιµάζεται µε την εντεινόµενη παγκοσµιοποίηση της έρευνας και της οικονοµίας
(Petrella Ricardo 1989),
(ζ) από το διευρυνόµενο χάσµα πρώτου και τρίτου κόσµου, την συνεχιζόµενη διασπάθιση των
φυσικών διαθεσίµων και την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος,
(η) από την δηµιουργία ενός τέταρτου κόσµου, των γκέτο στο εσωτερικό του πρώτου, (άνεργοι,
µειονότητες, µετανάστες, άστεγοι, νεόφτωχοι, περιθωριακοί), ο οποίος προς το παρόν
εκρήγνυται περιοδικά µε απρόβλεπτη ένταση (Λος Αντζελες 1992, Βόζ αν Βελέν/Λυών
1990, Φόρεστ/Βρυξέλες 1991, Μπρίξτον/Λονδίνο 1981 και 1985, Σεντ Πολ/Μπρίστολ 1980,
1982, 1983, κλπ.),
(θ) από την εξάπλωση, ελεγχόµενων µικρών τοπικών συρράξεων σ' όλον τον κόσµο, στις οποίες,
ο ρόλος της "νέας τάξης" πραγµάτων µε κύριο εκφραστή τις ΗΠΑ θα είναι "ειρηνευτικός" µε
τις ευλογίες ενός όλο και περισσότερο συνοδοιπορούντος ΟΗΕ.
Στις συνθήκες αυτές ας επιχειρήσουµε τώρα µια ολοκληρωµένη προσέγγιση ορισµένων
χαρακτηριστικών, κριτικής σηµασίας ζητηµάτων αλληλεπίδρασης της κοινωνίας, της παραγωγής
και της τεχνολογίας σε συγκεκριµένα προβλήµατα των ηµερών µας, µε σαφείς πολιτικές,
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις.
(Ι)
Στον τοµέα της έρευνας και της τεχνολογίας στα πεδία των επιστηµών του διαστήµατος και
της πυρηνικής ενέργειας κυρίως για στρατιωτικούς σκοπούς καθώς και της αµιγώς πολεµικής
βιοµηχανίας και οι δύο κόσµοι πραγµατοποιούσαν για δεκαετίες στο εσωτερικό των
συστηµάτων τους "όµοιες" µετακινήσεις έως υπερσυγκεντρώσεις πόρων απ' την έρευνα στα
πανεπιστήµια και την "πολιτική" βιοµηχανία προς την πολεµική.
Είχαν συγκροτήσει όµοια και µεταξύ τους ανατροφοδοτούµενα και αλληλονοµιµοποιούµενα
στρατιωτικοβιοµηχανικά, αµυντικά και κατασκοπευτικά συµπλέγµατα, τα οποία κυριαρχούσαν σε
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µεγάλο βαθµό στην πολιτική τους, επηρεάζοντας µε όµοιους τρόπους (αναλογικά) την κοινωνία,
την παραγωγή, την ανάπτυξη, τον πολιτισµό και τη σχέση τους µε το περιβάλλον.
Μεθοδολογικά συµφωνούσαν, παρά τις αντιδιαµετρικές οπτικές τους, στις σηµειακές,
µερικές προσεγγίσεις των σχετικών θεµάτων, στην ανάπτυξη στρατιών άκρως εξειδικευµένων στα
σχετικά πεδία επιστηµόνων και τεχνικών και στην "ίδια" αντιµετώπιση των διαφωνούντων και της
κοινής γνώµης (ειρηνιστών, πολιτών για το περιβάλλον κλπ.) που εθεωρούντο από το κάθε
σύστηµα ως "συνοδοιπόροι" του αντιπάλου.
Με βάση λοιπόν τη θεωρία της δυναµικής αλληλεπίδρασης, θα µπορούσε βάσιµα να
υποστηριχθεί θεωρητικά, ότι η ανατροπή της µαχητικής συνύπαρξης των δύο κόσµων µε την
κατάρρευση του ενός οιουδήποτε εκ των δύο όµοιων - πρακτικά - συστηµάτων, θα είχε ως
αναπόδραστη συνέπεια την ίδιας ποιότητας συνολική κι αλυσιδωτή κατάρρευση και των δύο.
Στην πράξη τώρα, η κατάρρευση της ΕΣΣ∆ προκάλεσε όντως ανεργία 2.500.000
στρατιωτικών στις ΗΠΑ, 1.500.000 εργαζοµένων στην πολεµική βιοµηχανία και του 31% των
επιστηµόνων και µηχανικών που εργαζόταν για το στρατό. Ειδικότερα προκάλεσε την ανεργία και
των 6.000 φυσικών και µηχανικών (οι περισσότεροι απ' τους οποίους είχαν διδακτορικό δίπλωµα),
απ' το πυρηνικό κέντρο των ΗΠΑ στο Κολοράντο που έκλεισε στις 31 Ιανουαρίου του 1992.
Οι αντίστοιχοι υψηλής στάθµης άνεργοι επιστήµονες της τέως ΕΣΣ∆, (2.000 κατά την CIA),
που εργαζόταν στα 10 πυρηνικά κέντρα της, για να µη ερωτοτροπήσουν µε τις πυρηνικά φιλόδοξες
χώρες του τρίτου κόσµου (Ιράν, Ιράκ, Λιβύη, Πακιστάν, Β. Κορέα, Ινδία, Αλγερία), σύµφωνα µε
αξιόπιστες εκτιµήσεις, µπορεί να ξαναεργασθούν και πάλι στην Κοινοπολιτεία πλέον Ανεξαρτήτων
Κρατών, ελέω των ΗΠΑ, οι οποίες φοβούµενες την διασπορά της πυρηνικής τεχνογνωσίας και την
απόκτηση πυρηνικών κεφαλών από τρίτες χώρες σχεδιάζουν να δηµιουργήσουν γι' αυτούς 2.000
θέσεις εργασίας, ενώ οι δικοί τους πολύ περισσότεροι σχετικοί επιστήµονες θα παραµένουν
άνεργοι.
(ΙΙ) Από µια άλλη οπτική τώρα, η αναπόδραστη, µε βάση την παραπάνω ανάλυση, διασπορά
πυρηνικής τεχνογνωσίας (και όχι µόνο) σε "επιθετικές" χώρες του τρίτου κόσµου, ενθάρρυνε
το λόγω αδρανείας εν καταρρεύσει στρατιωτικοβιοµηχανικό σύµπλεγµα των ΗΠΑ να
επεξεργασθεί επτά σενάρια πιθανών τοπικών συρράξεων για να τεκµηριώσει προς την ηγεσία
των ΗΠΑ την αναγκαιότητα στήριξης της πολεµικής βιοµηχανίας, ώστε να είναι εφικτός ο
ρόλος τους ως εγγυητή της ειρήνης και της παγκόσµιας "νέας τάξης".
Ένα απ' αυτά τα σενάρια επιχειρεί να τεκµηριώσει και την αναβίωση του προγράµµατος
"Πόλεµος των Άστρων".
Μεταξύ των επιχειρηµάτων που χρησιµοποιούνται είναι και "αναπτυξιακά", µια που από
τέτοιες συρράξεις ωφελείται όχι µόνο η πολεµική βιοµηχανία αλλά και η πολιτική, µε την ανάληψη
της µερίδας του λέοντος των έργων ανασυγκρότησης και αποκατάστασης των καταστροφικών
επιπτώσεων των πολεµικών επιχειρήσεων στο φυσικό και το κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον των
θερέτρων των τοπικών πολέµων.
Παράλληλα, η κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισµού και ως αντιπάλου δέους του
στρατοπέδου "της ελευθερίας και της δηµοκρατίας", απελευθερώνει δραµατικά το εµπόριο όπλων
µε την ραγδαία και προς όλες τις κατευθύνσεις εκποίηση των πρακτικά άχρηστων πλέον
οπλοστασίων των δύο "αµυντικών" συµφώνων.
Η µεν Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών αντιµεπωπίζει οξύτατα οικονοµικά προβλήµατα
στην διαδικασία µετάβασής της στην οικονοµία της αγοράς, οι δε ΗΠΑ βρίσκονται ήδη από καιρό
σε οικονοµική ύφεση.
Έτσι οι "επιθετικές" χώρες του τρίτου κόσµου θα επωφεληθούν απ' τις περισσότερες τώρα
αντικειµενικά ευκαιρίες παραβίασης των κανόνων απόσυρσης και καταστροφής οπλικών
συστηµάτων των πρώην δύο υπερδυνάµεων, στο βαθµό που η µεταφορά, αποθήκευση και/ή
καταστροφή τους αποτελεί µια τουλάχιστον ασύµφορη επιχείρηση.
Οι ΗΠΑ κυρίως, πραγµατοποιούν ταυτόχρονα και δωρεές άχρηστου γι' αυτές πολεµικού
υλικού στους φτωχότερους συµµάχους τους.
(ΙΙΙ) Τα παραδείγµατα των πολέµων ΙΡΑΝ-ΙΡΑΚ και ΙΡΑΚ-ΚΟΥΒΕΙΤ
Στον πόλεµο του Ιράκ µε το Ιράν όπως πρόσφατα αποκαλύφθηκε, η Σαουδική Αραβία και το
Κουβέιτ, χώρες µε στενότατες σχέσεις µε τις ΗΠΑ συνέβαλαν µε πωλήσεις όπλων στον εξοπλισµό
του.
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Με το πέρας του πολέµου αυτού, οι ΗΠΑ και οι ∆υτικοί σύµµαχοί τους έχουν αξιόπιστες
πληροφορίες για την επικινδυνότητα του Ιράκ αλλά και για την σηµαντική υπεροπλία του στην
περιοχή.
Ταυτόχρονα, οι πολεµικές βιοµηχανίες της Μ. Βρετανίας και της ∆υτικής (τότε) Γερµανίας
εφοδιάζουν το Ιράκ µε όπλα, και υλικά χηµικού και βιολογικού πολέµου, σχετική τεχνογνωσία και
τεχνολογία.
Το Ιράκ στη συνέχεια εισβάλει και καταλαµβάνει το Κουβέιτ, ενώ οι ΗΠΑ είναι σε θέση µε
τους κατασκοπευτικούς δορυφόρους τους µε τα υψηλότατης διαχωριστικής ικανότητας
τηλεπισκοπικά τους συστήµατα αλλά και µε τους δορυφόρους Landsat (Ρόκος, 1991α) να
διαπιστώσουν οποιαδήποτε κίνηση στρατευµάτων και οχηµάτων ακόµη και πολύ µικρότερης
έκτασης.
Οι ΗΠΑ, οι δυτικοί σύµµαχοι τους και οι νέοι ανατολικοί συνοδοιπόροι τους διαπιστώνουν
«ότι απειλείται η παγκόσµια ειρήνη», συγκροτούν την νέα ιερά συµµαχία και καταστρέφουν µεταξύ
άλλων και την πολεµική βιοµηχανία του Ιράκ για την ανάπτυξη της οποίας είχαν όλοι συνεισφέρει
το κατά δύναµιν.
Οι πολεµικές βιοµηχανίες της ∆ύσης και κυρίως των ΗΠΑ ωφελούνται διττά: πρώτα,
αµέσως, µε την υλική στήριξη των πολεµικών επιχειρήσεων αλλά και εµµέσως τόσο µε την
καταιγιστική ειδησεογραφική προβολή απ' όλα τα µέσα µαζικής επικοινωνίας (και την γι' αυτό
αποδοτικότερη σχετική διαφήµιση) των υπερόπλων και των ευφυών συστηµάτων της προηγµένης
τεχνολογίας τους, (η Ελλάδα π.χ. καταγοητεύεται σχετικά και για λόγους εθνικής άµυνας ζητά να
προµηθευθεί αµέσως συστοιχίες Patriot), όσο και µε την προοπτική µελλοντικής, κάτω από
ευνοϊκότερες (πολιτικά) συνθήκες, συµβολής τους στον επανεξοπλισµό του Ιράκ, µόλις περάσει ένα
µικρό διάστηµα λελογισµένης ειρήνης.
Το περιβάλλον, φυσικό και δοµηµένο του Ιράκ και του Κουβέιτ καταστρέφεται σε µεγάλο
βαθµό και είναι η ώρα και της υπόλοιπης βιοµηχανίας να ωφεληθεί.
Να ξαναχτίσει το Κουβέιτ, να ξαναστήσει την εξορυκτική βιοµηχανία του (πετρέλαιο) και να
το απορρυπάνει απ' τις επιπτώσεις του βοµβαρδισµού και της πυρκαϊάς των πετρελαιοπηγών του.
(IV) Απ' το τρίπολο ΗΠΑ, Γερµανία, Ιαπωνία στο τρίπολο ΗΠΑ, ΕΟΚ, Ιαπωνία. Ο ανταγωνισµός
στο πεδίο της έρευνας και της τεχνολογίας.
Στην αµυντική θαλπωρή των ΗΠΑ που διέθεσαν µετά το Β' παγκόσµιο πόλεµο τεράστια
ποσά δηµόσιων πόρων στην πολεµική τους βιοµηχανία, οι δύο ηττηµένοι, Γερµανία και Ιαπωνία,
ωφελούµενοι απ' τους περιορισµούς στρατιωτικών εξοπλισµών που τους επιβλήθηκαν ανέπτυξαν
στο µέγιστο δυνατό βαθµό την πολιτική βιοµηχανία τους, την έρευνα και την τεχνολογία και την
συνολική οικονοµία τους.
Σήµερα η ενωµένη Γερµανία αποτελεί µε τα προβλήµατά της αλλά και τις γενικότερες σε
κοινωνικό κυρίως επίπεδο επιπτώσεις της ενοποίησης και της υποδοχής µεγάλου αριθµού
προσφύγων απ' τις χώρες της τέως ΕΣΣ∆, µια απ' τις σηµαντικότερες χώρες µέλη της ΕΟΚ µε
καταλυτική συµβολή στην οικονοµία της, στη χάραξη των επιµέρους πολιτικών της και της
συνολικής στρατηγικής της.
Στο νέο λοιπόν τρίπολο ΗΠΑ, ΕΟΚ, Ιαπωνία συνυπάρχουν σήµερα σχέσεις, συνεργασίας,
συµµαχίας, αλλά και οικονοµικού ανταγωνισµού, ιδιαίτερα στα πεδία τεχνολογίας και καινοτοµιών.
Τη σχέση της διεθνούς πολιτικής και του γενικότερου οικονοµικού ανταγωνισµού της ΕΟΚ
µε την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ, µε την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και των
επικοινωνιών στην Ευρώπη πραγµατεύεται η Claire Shearman (1986) στην εργασία της
"Ευρωπαϊκή Συνεργασία στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες: Μια πολιτική προσέγγιση",
επισηµαίνοντας τον κυρίως αρνητικό τρόπο πολιτικής απόφασης για την σχετική, δραµατική από
άποψη µεγέθους διατιθέµενων πόρων, επιλογή.
Με βάση στοιχεία της ΕΟΚ (ΕΟΚ, 1985) του 1979, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα των 10, µε 271
(το 1980) εκατοµµύρια κατοίκους πληθυσµό, απασχολούσε 360.000 ερευνητές σ' ένα συνολικό
αριθµό 1.020.000 απασχολουµένων γενικότερα στην έρευνα.
Για τον ίδιο χρόνο, οι δύο βασικές ανταγωνιστικές της δυνάµεις και συγκεκριµένα οι ΗΠΑ
µε πληθυσµό (1980) 228 εκατοµµύρια κατοίκους απασχολούσαν 560.000 ερευνητές και η Ιαπωνία
µε πληθυσµό 117 εκατοµµύρια κατοίκους (1980) απασχολούσε 330.000 ερευνητές (που
αφιερώνουν περισσότερο από το ήµισυ του χρόνου εργασίας τους στην έρευνα), σ' ένα συνολικό
αριθµό 565.000 απασχολούµενων γενικότερα στην έρευνα (ερευνητές, µηχανικοί, τεχνικοί, εργάτες,
διοικητικό προσωπικό).
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Με βάση τα στοιχεία του 1987 (ΕΕC 1988),
Απ' τους 37 τεχνολογικούς τοµείς του µέλλοντος, οι συντριπτικά περισσότεροι
κυριαρχούνται από τις ΗΠΑ, 9 απ' την Ιαπωνία και µόνο 2 απ' την Ευρώπη.
Το 1986, 4 στις 5 πατέντες για νέα υλικά εφαρµόσθηκαν από Αµερικανικές ή Ιαπωνικές
εταιρίες.
Απ' τις 10 ηγετικές εταιρίες στο πεδίο των ηλεκτρονικών υπολογιστών, 7 είναι των ΗΠΑ
2 Ιαπωνικές και η τελευταία µόνο Ευρωπαϊκή.
Οι συνολικές δαπάνες για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη το 1985 ήταν:
65,0 δις ECU για την Ευρώπη των 12
146,5 δις ECU για τις ΗΠΑ και
45,8 δις ECU για την Ιαπωνία
(συνολική, ιδιωτική, πολιτική και στρατιωτική χρηµατοδότηση)
Μια αντίστοιχη εκτίµηση για την περίοδο 1987-1992 προβλέπει δαπάνες:
460 δις ECU για την Ευρώπη των 12
1 τρις ECU για τις ΗΠΑ και
330 δις ECU για την Ιαπωνία.
Η Ευρωπαϊκή λοιπόν προσπάθεια στο πεδίο της έρευνας είναι σηµαντικά µικρότερη σε
απόλυτους αριθµούς απ' αυτή των ΗΠΑ αλλά και από αυτή της Ιαπωνίας αν συσχετισθεί µε τον
πληθυσµό της και το στοιχείο αυτό φαίνεται να είναι δυστυχώς η κύρια, (αν όχι και η µόνη)
κινητήρια δύναµη της ερευνητικής/τεχνολογικής προσπάθειας της ΕΟΚ.

3.

Πολιτικές και Περιβαλλοντικές ∆ιαστάσεις

Μια σειρά κοινωνιολόγοι, οικονοµολόγοι και πολιτικοί επιστήµονες τα τελευταία χρόνια
ερεύνησαν από την ιδιαίτερη οπτική τους πολιτικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις των σχέσεων
κοινωνίας, τεχνολογίας και παραγωγής.
Έτσι:
Οι Chr. Enzing και R. Smits (1990) αναλύοντας τον ρόλο των Κυβερνήσεων στην
διεθνοποίηση της έρευνας και της ανάπτυξης αναγνωρίζουν µεταξύ άλλων την διαρκώς αύξουσα
οικονοµικά και πολιτικά σηµασία της επιστήµης και της τεχνολογίας και την συνολική τάση
ιδιωτικοποίησης των διαδικασιών έρευνας κι ανάπτυξης.
Απ' την άλλη µεριά, η παγκοσµιοποίηση της τεχνολογίας και της οικονοµίας (Petrella
Ricardo 1989), εκτιµάται ότι θα έχει ως αναπόδραστη συνέπεια τον υπηρετικό ρόλο των
κυβερνήσεων ως προς τις επιχειρήσεις, στο βαθµό που δεν θα µπορούν να έχουν άλλη επιλογή
παρά να µεταφέρουν δηµόσιους πόρους στις επιχειρήσεις αν επιθυµούν να επιβιώσουν.
Έτσι οι επιχειρήσεις φαίνεται να αποκτούν µια ιστορική νοµιµότητα και ένα κοινωνικό ρόλο
που µένει βέβαια να κριθεί και ν' αποδειχθεί κατά περίπτωση.
[Ένα τέτοιο υπηρετικό ρόλο στη βιοµηχανία και τις επιχειρήσεις προδιαγράφουν οι εξελίξεις
και για την επιστηµονική έρευνα στα Πανεπιστήµια και τα Πολυτεχνεία (Ρόκος 1991β) µε
εξαιρετικά δυσµενείς για την παιδεία και την έρευνα µακροπρόθεσµες συνέπειες].
Η ειδικότερη σχέση της διαδικασίας λήψης πολιτικών αποφάσεων απ' το Κογκρέσο των
ΗΠΑ για την προώθηση συγκεκριµένων πεδίων έρευνας και τεχνολογίας, µε τις συγκεντρωτικές,
αλλά και τις αποκεντρωµένες πολιτικές επιλογές, (µετριοπαθείς ή ριζοσπαστικές) αναλύεται
διεξοδικά απ' τον P. Hamlett (1983).
Οι επιπτώσεις της επιστήµης και της τεχνολογίας στην ανάπτυξη του τρίτου κόσµου
εξετάζονται διεξοδικά στα πεδία: της ικανοποίησης ατοµικών συµφερόντων, των σχετικών
καταστροφών από πολέµους, της καταστροφής των οικοσυστηµάτων και της αποµύζησης των
φυσικών διαθεσίµων, που συνεπάγονται (και που συντελούν στην) δηµιουργία κοινωνικών και
περιβαλλοντικών προβληµάτων και επιδείνωση της κοινωνικής ανισότητας. (Najafizadeh και
Mennerick 1989).
Ο ρόλος της τεχνολογίας στην διερεύνηση ενός πολιτιστικού προτύπου που θα µπορούσε να
εγγυηθεί ότι οι αναπτυσσόµενες χώρες θα είναι σε θέση να συµµετάσχουν ισότιµα και κερδοφόρα
στην διεθνή οικονοµία (Trputec, Stambuk 1986) αποτελεί ένα αµφιλεγόµενο ζήτηµα που επιδέχεται
πολλές αναγνώσεις και κριτικές προσεγγίσεις στις συγκεκριµένες σήµερα διεθνείς
πολιτικοκοινωνικές και οικονοµικές συγκυρίες.
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Ο Singh Kishore (1990) επιχειρεί να αναδείξει την ανάγκη ολιστικής προοπτικής στην
ανάπτυξη της τεχνολογίας, υποδεικνύοντας και τεκµηριώνοντας το ρόλο των διαφόρων
"κοινοτήτων", τόσο στο σχεδιασµό, όσο και στην υλοποίηση µιας πολιτικής επιστήµης και
τεχνολογίας σε εθνικό επίπεδο και ειδικολογώντας τον ιδιαίτερο ρόλο των κοινωνικών
επιστηµόνων και των ειδοποιών χαρακτηριστικών του συγκεκριµένου κοινωνικού και πολιτισµικού
περιβάλλοντος.
Τα προβλήµατα αξιολόγησης των κρατικών Προγραµµάτων Επιστήµης και Τεχνολογίας στις
ΗΠΑ (Burton 1989) και η καλύτερη αξιοποίηση των πορισµάτων της έρευνας (Rath Amitav 1990)
συσχετίζονται αµέσως µε την ύπαρξη και διαθεσιµότητα ή µη των απαραίτητων στατιστικών και
άλλων στοιχείων και την ανάγκη άµεσης ενσωµάτωσης των πορισµάτων της έρευνας στην
εκπαιδευτική διαδικασία αντίστοιχα.
Μια αξιόλογη συγκριτική προσπάθεια εκτίµησης Επιστηµονικών και Τεχνολογικών
Προγραµµάτων και Πολιτικών (Aubert 1989) δίνει ενδιαφέροντα παραδείγµατα του Βρετανικού
πλουραλισµού στις διαδικασίες αξιολόγησης, του Καναδικού συγκεντρωτισµού και των ιδιαίτερων
οπτικών της µεγάλης τεχνολογικής δύναµης της Ιαπωνίας, της Ελβετίας και των Σκανδιναβικών
χωρών.
Οι συµβολές αυτές που ανθολογήθηκαν απ' την σχετική διεθνή βιβλιογραφία της τελευταίας
δεκαετίας, συµπληρώνουν σ' ένα πρώτο στάδιο όψεις, τόσο της ανάλυσης που προηγήθηκε, όσο και
της τεκµηρίωσης, για την ανάγκη ολοκληρωµένης διεπιστηµονικής προσέγγισης των αντικειµενικά
πολυδιάστατων προβληµάτων του σύγχρονου κόσµου, ιδιαίτερα την περίοδο που διανύουµε
σήµερα, της µαχητικής συνύπαρξης της "ανάπτυξης" και του περιβάλλοντος.
Οι σχέσεις κι αλληλεπιδράσεις της πολιτικής µε την κοινωνία, την παραγωγή και την
τεχνολογία, (που µεταξύ τους βρίσκονται πάντα ως σύστηµα σε µια κατάσταση δυναµικής
πολυδιάστατης αλληλεπίδρασης κι ισορροπίας, στις συγκεκριµένες κάθε φορά συνθήκες της
φυσικής, της κοινωνικοοικονοµικής και πολιτιστικής πραγµατικότητας µιας χώρας ή ενός
υπερεθνικού σχηµατισµού), παίρνουν συχνά το χαρακτήρα αλληλοκαθορισµού.
Γεγονός το οποίο υποδηλώνει ότι κάτω από προϋποθέσεις οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις, οι
πολίτες και/ή οι επιµέρους συµµαχίες τους µπορούν να προδιαγράψουν το µέλλον και την ποιότητα
της ανθρωπότητας και του φυσικού περιβάλλοντος, καθορίζοντας στο πλαίσιο των αναπτυξιακών
τους επιλογών το τι θα παραχθεί, γιατί, πώς, πότε, σε τι ποσότητες, για ποιών τις ανάγκες και το
συµφέρον, µε ήπιες ή επιθετικές (για τον άνθρωπο και τη φύση) τεχνολογίες και µε ποιες τελικά
ειδικές και γενικές επιπτώσεις.

4.

Συµπεράσµατα - Προτάσεις

Από την ανάλυση που προηγήθηκε αλλά και µε τα συγκεκριµένα παραδείγµατα, προκύπτει
ότι οι πολιτικές σηµειακών, µερικών και αιχµιακών προσεγγίσεων της κοινωνίας, της τεχνολογίας
και της παραγωγής, αλλά και των γραµµικών µονοεπίπεδων συσχετίσεών τους, συντείνουν στον
κατακερµατισµό και σε πολυδιάστατους καταµερισµούς της µιας και µόνης, ενιαίας κι αδιάσπαστης
αναπτυξιακής διαδικασίας, ως της ισόρροπης και αρµονικής µε τη φύση και τον άνθρωπο
ολοκλήρωσης των δυνατοτήτων της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας
(Ρόκος 1981α, 1988α, 1988β, 1990).
Η φιλοσοφία και η µεθοδολογία των Ολοκληρωµένων Αποδόσεων της κάθε φορά φυσικής
και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας, αλλά και των σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων κι
αλληλεπιδράσεών τους και των τάσεων µεταβολής τους διαµέσου του χρόνου, (Ρόκος 1981α,),
αποτελούν την βέλτιστη δυνατή διεπιστηµονική υποδοµή της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και
σ'όλα τα θέµατα της κοινωνίας, της τεχνολογίας και της παραγωγής.
Σ' ένα πρώτο επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα τελευταία ερευνητικά της προγράµµατα
ενθαρρύνει ερευνητικές πρωτοβουλίες "ολοκληρωµένων προσεγγίσεων" σε ορισµένα πεδία όπως
π.χ. το περιβάλλον.
Στα σχήµατα 5 και 6, σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων κι αλληλοκαθορισµών που ακολουθούν,
χωρίς περισσότερο σχολιασµό, παρουσιάζονται τα ευρύτερα πεδία στα οποία θα µπορούσε κάποιος
να υποστηρίξει ότι πρέπει να ενθαρρυνθούν, όχι µόνο σηµαντικές διεπιστηµονικές ολοκληρωµένες
προσεγγίσεις, αλλά και αντίστοιχες δράσεις και πολιτικές.
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Σχήµα 6
Η ολοκληρωµένη φύση του ζωντανού, ενιαίου κι αδιάσπαστου "όλου" του πλανήτη µας και τα
οξυµένα πολυδιάστατα πλανητικά προβλήµατα απαιτούν και προϋποθέτουν πλέον ολιστικές,
διεπιστηµονικές προσεγγίσεις κι ανάλογες αντιµετωπίσεις.
5.
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