Ο σοβαρός κίνδυνος του λαϊκού παραλογισµού
Πέρα από τις δόσεις των δανείων και την έξοδο από το
µνηµόνιο, το σοβαρότερο πρόβληµα για την Ελλάδα
είναι η πνευµατική και πολιτισµική καταστροφή που
συντελέσθηκε στην χώρα τα τριάντα τελευταία χρόνια
του Αθαν. Χ. Παπανδρόπουλου
Η µεταπολιτευτική διακυβέρνηση της χώρας υπήρξε καταστροφική και οι
λόγοι που συνέβαλαν στο γεγονός αυτό είναι συγκεκριµένοι και ενδεικτικοί της
τεράστιας ανευθυνότητας των εγχώριων πολιτικών δυνάµεων. Μετά την
πτώση της δικτατορίας και σε µιαν Ευρώπη που βρισκόταν σε φάση
µετασχηµατισµού, η Ελλάδα, χάρη στις προσπάθειες και το αδιαµφισβήτητο
κύρος του Κωνσταντίνου Καραµανλή, είχε την τύχη να γίνει πλήρες µέλος της
τότε Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, µε πολιτικά κριτήρια, αλλά µε την
υπόσχεση των υπευθύνων για την διακυβέρνησή της ότι θα έπρατταν τα
δέοντα ώστε η χώρα και οι δοµές της να προσαρµοσθούν –στο µέτρο του
δυνατού– στην τότε κοινοτική πραγµατικότητα.
Το έργο αυτό ήταν τιτάνιο, ωστόσο µπορούσε να επιτευχθεί αν οι πολιτικές
δυνάµεις της χώρας επέλεγαν τον δρόµο της ευρωπαϊκής προσαρµογής και της
οικονοµικής αναδιάρθρωσης. Δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν έγινε. Αντίθετα, οι
πολιτικές δυνάµεις δηµιούργησαν θέµα ευρωπαϊκού προσανατολισµού της
χώρας και κατάφεραν να διαιρέσουν τον ελληνικό λαό, όχι χωρίς σοβαρές
αρνητικές συνέπειες για την οικονοµία και τις δοµές της. Πλήρως ανεύθυνος
και τραγικός στις συνέπειές του υπήρξε, από το 1981 και µετά, ο ρόλος του
Ανδρέα Παπανδρέου και του ΠΑΣΟΚ, το οποίο, από την στιγµή που ανήλθε
στην εξουσία τον Οκτώβριο του 1981, άρχισε να εφαρµόζει µία οικονοµική
πολιτική αναδιανοµής πλούτου µε δανεικά, που σταδιακά οδήγησε στα
ακόλουθα τέσσερα, δραµατικά σήµερα, φαινόµενα:
*η αποβιοµηχάνιση, η αποεπένδυση και ο υπερκαταναλωτισµός,
*η ιδιωτική υπερχρέωση, µε παράλληλη υποχώρηση των ιδιωτικών και ξένων
άµεσων επενδύσεων,
*η απίθανη εξάρτηση από τις εισαγωγές, µε παρασιτοποίηση ισχυρού
ποσοστού της κοινωνίας,
*η διόγκωση του Δηµοσίου, µε παράλληλη άνοδο της διαφθοράς και της
παραοικονοµίας.

Ακόµα χειρότερα, στο πλαίσιο αυτού του µοντέλου, η αναδιανοµή πλούτου µε
δανεικά υπονόµευσε την µεσαία τάξη γιατί, αφ’ ενός, δηµιούργησε νέα τζάκια
νεόπλουτων κρατικοδίαιτων και αντιπαραγωγικών τάξεων και, αφ’ ετέρου,
οδήγησε µεγάλο τµήµα του πληθυσµού στην πλήρη αδράνεια µέσω δανεικών
παρασιτικών εισοδηµάτων. Αυτό το τµήµα σήµερα µαστίζεται από την
ανεργία, είναι δε ανίκανο να βγει από την κατάσταση αυτή διότι ποτέ δεν
εργάστηκε παραγωγικά και στην παρούσα φάση είναι ανεπίδεκτο νέου
επαγγελµατικού προσανατολισµού.
Από πολιτικής πλευράς, αυτό το τµήµα του πληθυσµού είναι εξαιρετικά
επικίνδυνο γιατί εύκολα µετακινείται προς ακραίες πολιτικές παρατάξεις –που
σήµερα στην Ελλάδα είναι το αποκαλούµενο φαιοκόκκινο µέτωπο. Το
τελευταίο κυριολεκτικά αλωνίζει στην δηµόσια διοίκηση και στα ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα (ΑΕΙ) και αξιοποιεί δύο από τις ωρολογιακές βόµβες
που µετά το 1981 τέθηκαν στα θεµέλια της ελληνικής Πολιτείας.
Όπως επισηµαίνει ο καθηγητής κ. Γιώργος Πρεβελάκης σε ένα ενδιαφέρον
άρθρο του στην εφηµερίδα «Εστία», η χώρα βιώνει, πέρα από την οικονοµική
κατάρρευση, και την πλήρη ανεπάρκεια της δηµόσιας διοίκησής της. Στην
τελευταία, η από πλευράς του ΠΑΣΟΚ κατάργηση της ιεραρχίας, η εισβολή
των κοµµατικών µηχανισµών και η κατάλυση της αξιοκρατίας διέβρωσαν τις
κρατικές υπηρεσίες. Ο κρατικός µηχανισµός, αντί να προστατεύει το Δηµόσιο,
διαµόρφωσε ίδια συµφέροντα, τα οποία υπερασπίζεται σθεναρά. Έχει
ουσιαστικά αυτονοµηθεί. Όχι µόνον δεν συνέδραµε την Πολιτεία για την
διαχείριση της κρίσης, όχι µόνον απεδείχθη πλήρως αναποτελεσµατικός, αλλά
και αντιστάθηκε στις µεταρρυθµίσεις, συχνά µε ανυπακοή. Ελλείψει
αποτελεσµατικού και νοµιµόφρονος διοικητικού µηχανισµού, οι προσπάθειες –
έσωθεν και έξωθεν– να αντιµετωπισθούν οι συνέπειες από την οικονοµική
έκρηξη ήταν καταδικασµένες.
Η δεύτερη ωρολογιακή βόµβα είναι η Παιδεία. Υπό την επίδραση
αµερικανικών εκπαιδευτικών συρµών και µε την υποστήριξη της αριστερής
ιδεολογίας, του εκπαιδευτικού συνδικαλισµού και, συχνά, του γονικού
νεοπλουτισµού, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα έχασε ένα σηµαντικό
κεφάλαιο από την αποτελεσµατικότητά του. Η εκπαίδευση εστίασε στην
επαγγελµατική ένταξη και, κατά συνέπεια, σε ό,τι θεωρείται ότι την προάγει.
Καλλιέργησε κατά το δοκούν τις θετικές επιστήµες, αλλά αγνόησε την
ανθρωπιστική διάσταση. Η ιστορία, η γεωγραφία, η τέχνη, η καλλιέπεια και ο
τελετουργικός λόγος παραµελήθηκαν ή διαστρεβλώθηκαν. Η γλωσσική
διδασκαλία υποβίβασε την ελληνική σε «χρηστική γλώσσα», µε ισότιµο εταίρο
την αγγλική –εξ ού και η «τολµηρή» ιδέα της τότε Επιτρόπου και µετέπειτα
υπουργού Παιδείας να αναχθεί και η αγγλική σε επίσηµη γλώσσα του Έθνους.

Το εκπαιδευτικό σύστηµα απαξίωσε την παράδοση –γλωσσική και όχι µόνον.
Απέτυχε πλήρως να διαπλάσει µελλοντικούς πολίτες οι οποίοι να συµβάλουν
παραγωγικά και ανανεωτικά στον βίο και την πολιτεία της Ελλάδος.
Σήµερα, λοιπόν, τουλάχιστον δύο γενεές έχουν διαπαιδαγωγηθεί ελλειµµατικά,
χωρίς προετοιµασία για τον ρόλο του υπεύθυνου πολίτη. Η πολιτική και
κοινωνική σκέψη των περισσότερων νέων Ελλήνων πάσχει από βαθύτατα κενά
σε ιστορική, φιλοσοφική και πολιτισµική παιδεία. Οι παλαιές πατριωτικές
αναφορές, αντί να προσαρµοστούν στις νέες πραγµατικότητες, έχουν απλώς
υπονοµευθεί. Οι Έλληνες νέοι καλούνται σήµερα να συµµετάσχουν µε την
κρίση και την ψήφο τους σε εξαιρετικά δύσκολες και σύνθετες συλλογικές
αποφάσεις. Οφείλουν να διακρίνουν ανάµεσα στην πληροφόρηση και την
παρα-πληροφόρηση, ανάµεσα στην δηµαγωγία και τον πατριωτισµό, ανάµεσα
στον λαϊκισµό και την υπεράσπιση των αδυνάτων. Αφοπλισµένοι πνευµατικά,
πώς να ανταποκριθούν σε τέτοιες προκλήσεις;
Οι πρώτες ενδείξεις είναι ανησυχητικές. Η επιτυχία των ακραίων πολιτικών
δυνάµεων στους νέους, κυρίως η κινητικότητα ανάµεσα στα άκρα, αριστερά
και δεξιά, δείχνει ότι απουσιάζει το πολιτικό έρµα που µόνον η στέρεη γενική
παιδεία µπορεί να προσφέρει. Σήµερα αποκαλύπτεται de facto πόσο
καταστροφικά έδρασαν οι παιδαγωγικές θεωρίες που κυριάρχησαν µετά την
Μεταπολίτευση. Τί ωφελούν οι «δεξιότητες», όταν απουσιάζουν τα πνευµατικά
εργαλεία δια των οποίων οι πολίτες ασκούν µε σύνεση τα πολιτικά και
εκλογικά τους δικαιώµατα; Η δηµοκρατία και η πολιτική σταθερότητα
αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την οικονοµία, πολύ περισσότερο από τις
πρακτικές γνώσεις –των οποίων, εξάλλου, η διάρκεια έχει ελαχιστοποιηθεί
λόγω των ταχύτατων τεχνολογικών και οικονοµικών µετασχηµατισµών.
Όπως καταλαβαίνει κανείς, αυτές οι καταστάσεις από κάποιους
δηµιουργήθηκαν και από κάποιους άλλους συντηρήθηκαν. Και το ερώτηµα
που τίθεται είναι από ποιους µπορούν να αντιµετωπισθούν και να ξεπεραστούν,
όταν στην Ελλάδα του 2014 καιροφυλακτεί η έκρηξη του λαϊκού
παραλογισµού. Πώς µπορεί να αντιµετωπιστεί η σύγχυση των νέων, όταν
καθηµερινά κατακλύζονται από πνευµατικά απορρίµµατα και από τον
ολοκληρωτικού τύπου λαϊκισµό ανεύθυνων πολιτικών;
Το πρόβληµα είναι τεράστιο. Η σηµερινή βαθειά οικονοµική, κοινωνική και
πολιτισµική κρίση που διέρχεται η χώρα δεν θα είναι αντιµετωπίσιµη αν
αµέσως δεν βρεθούν και δεν εφαρµοσθούν λυσιτελείς δράσεις στο πολιτικό
αδιέξοδο. Υπό αυτή την έννοια, τα φιλοευρωπαϊκά κόµµατα και οι επικεφαλής
τους ενέχουν τεράστιες ιστορικές ευθύνες και µόνον αν σταθούν επάξια
απέναντί τους θα µπορέσουν να αλλάξουν το βαρύ και ενίοτε βορβορώδες
κλίµα που διέπει την καθηµερινή µας ζωή.

	
  

