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 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.  

 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. 

Η ελευθερία του προσώπου ως ολότητας σηµαίνει ότι, ενώ η ανθρώπινη µορφή 
είναι ένα µορφοκλασµατικό (φράκταλ) της φυσικής υπάρξεως (υπάρχει µέσα 
στην αυτοµοιότητα, οµοείδεια των κοινών φυσικών ενεργειών), διαθέτει τη 
δυνατότητα αποδεσµεύσεως από το πεδίο ανάγκης που επιβάλλει η ταυτότητα 
αυτή (υπαρκτική ετερότητα) (η µορφή του ανθρώπου είναι φράκταλ της φύσεως 
του δηµιουργού και γι΄ αυτό ο άνθρωπος είναι ταυτόχρονα το ενικότερον και το 
καθολοκότερον). 

Η δική µας πρόταση για το µετανεωτερικό παράδειγµα είναι η 
επανασυνειδητοποίηση της κβαντικής µορφής του ανθρώπου, άτοµο και 
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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 
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.   
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