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Δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στον ημερήσιο Αθηναϊκό Τύπο δύο έρευνες (Ελευθεροτυπία, Καθημερινή), σχετικά με την στάση της Ελληνικής κοινωνίας σε μια σειρά από θέματα που καταγράφουν τις αξίες και τις ιεραρχήσεις των μελών του κοινωνικού συνόλου. Τόσο η μία, όσο και η άλλη έρευνα δείχνουν με αριθμητικές παραμέτρους, ότι παρατηρείται τον τελευταίο καιρό μια βαθμιαία συντηρητικοποίηση της ελληνικής κοινωνίας. Και προβληματίζει τους πολιτικούς αναλυτές αν και κατά πόσο θα εκφρασθεί στις επερχόμενες εκλογές και κυρίως με ποιον τρόπο.
 Για να είμαι πιο σαφής, θα αναφερθώ σε μερικές παραμέτρους, όπως αποτυπώθηκαν στις παραπάνω έρευνες: α)Για πρώτη φορά τη τελευταία δεκαετία, στη δεκάβαθμη κλίμακα πολιτικού προσδιορισμού(1-10, Αριστερά-Δεξιά), το εκλογικό σώμα τοποθετείται κατά μέσο όρο κοντά στο (6) περίπου στο 5,8,πράγμα που μεταφράζεται ως στροφή προς την κεντροδεξιά. Οι πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι έτσι εξηγείται και το προβάδισμα της συντηρητικής παράταξης στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. β)Στην έρευνα της VPRC για την Καθημερινή, η ελληνική κοινή γνώμη σε αρκετό μεγάλο βαθμό, πάνω από το50%, τάσσεται υπέρ της κατάργησης της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, κατά την αποποινικοποίηση των μαλακών ναρκωτικών, κατά του χωρισμού Εκκλησίας και Κράτους, κατά της κατάργησης της αναγραφής του θρησκεύματος στις ταυτότητες. Το 30% θέλει επαναφορά της απαγόρευσης των αμβλώσεων, ενώ επίσης σημαντικές πλειοψηφίες καταγράφονται υπέρ της επαναφοράς της θανατικής ποινής, υπέρ της προληπτικής λογοκρισίας, με μηδενική ανοχή σε μετανάστες και ομοφυλόφιλους. Αν στα παραπάνω προσθέσουμε το αίτημα για «περισσότερη δημόσια ασφάλεια» που εκπορεύεται από μια συσσωρευμένη οικονομική ανασφάλεια, ξενοφοβία και εγκληματοφοβία (ποιος άραγε ξεχνά τους «συλλόγους ληστευθέντων»)τότε ολοκληρώνουμε μια ατζέντα κοινωνικού συντηρητισμού που έχει διαχυθεί σ’ όλη την ελληνική κοινωνία.
 Γιατί λοιπόν ενώ η χώρα μας ζει σε συνθήκες υψηλής πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής σταθερότητας, στάσεις και συμπεριφορές όπως οι προηγούμενες είναι δηλωτικές μιας εσωτερικής ανασφάλειας ή απειλής; Κατά την άποψή μου, τέτοια φαινόμενα παρουσιάζονται σε εποχές μεγάλων ανακατατάξεων, αλλαγών και μεταβολών. Τα παρεπόμενα της Παγκοσμιοποίησης, όπως η κυριαρχία της ιδεολογίας της Αγοράς η ανεργία, η στρεβλή ανάπτυξη, η πολυπολιτισμικότητα, η μετατροπή της Ελλάδας από χώρα εξαγωγής μεταναστών σε χώρα υποδοχής, άλλαξαν τις σταθερές, οι οποίες στήριξαν την ελληνική κοινωνία για δεκαετίες. Και δεν είναι διόλου τυχαίο ότι αναλογίες τέτοιου είδους παρατηρούνται και αλλού με φανερές συνέπειες: κυριαρχία της Χριστιανικής Δεξιάς στις Η.Π.Α, φόβος του διαφορετικού στη Δυτ.Ευρώπη, ρατσισμός και ξενοφοβία στις χώρες του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού.
 Έτσι και στη χώρα μας, συνεργούσης τόσο μεγάλης μερίδας των Μ.Μ.Ε. όσο και του βερμπαλισμού θεσμικών εκπροσώπων της κοινωνίας(βλ. κηρύγματα Αρχ/που, μερίδες «διανοουμένων») καλλιεργείται μια έντονη δυσπιστία στο διαφορετικό ή το ξένο, κυριαρχεί η ανασφάλεια, η εσωστρέφεια και ο φόβος, ενώ το πολιτικό σύστημα εμφανίζεται διαβρωμένο από τον πολιτικό κυνισμό και τη διαφθορά. Επίσης παρά την είσοδο της χώρας στην ΟΝΕ, την πληθώρα των επιδοτήσεων ή των κοινοτικών πόρων, ένα τμήμα των λαϊκών στρωμάτων αισθάνεται ανησυχία για το μέλλον, θεωρεί τον εαυτό του λιγότερο ευνοημένο και περιθωριοποιείται οικονομικά κοινωνικά και πολιτικά. Αυτά τα κοινωνικά στρώματα που είναι περισσότερο ευάλωτα σ’ αυτές τις ανακατατάξεις έλκονται από αυτό που στην Ελλάδα ονομάζεται «λαϊκή Δεξιά»-και δεν ταυτίζεται απόλυτα με το σύνολο της συντηρητικής παράταξης-όπου το κράτος-εξουσία εξασφαλίζει τη προστασία με κάθε τρόπο από εσωτερικό ή εξωτερικό κίνδυνο, όπου κυριαρχεί η «μικροαστική τακτοποίηση των νοικοκυραίων», όπου τελικά θεσμοί όπως η οικογένεια, η Εκκλησία η αστυνομία, τα Δικαστήρια, εξασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή και την ηρεμία. Από την άλλη, η απαξία αυτή φαίνεται να ακουμπά μόνο επιδερμικά τα «καθεστωτικά» κόμματα, κυρίως στις παρυφές τους, με την ανάδειξη μικρών περιθωριακών σχηματισμών που λαϊκίζουν, κινούμενα κυρίως στον αντίποδα της άκρας δεξιάς. Ευτυχώς προς το παρόν, φαινόμενα τύπου Λεπέν, Χαίντερ, Φίνι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν.
 Τίποτε όμως δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το πολιτικό μας σύστημα θα εξακολουθήσει να αντιστέκεται σε ακραίες εκδηλώσεις ξενοφοβίας, ιδιώτευσης, καχυποψίας σε αξίες του ευρωπαϊκού διαφωτισμού και ουμανισμού, και δεν θα ολισθήσει σ’ ένα κοινωνικό σχίσμα με πολύπλευρες συνέπειες. Είναι ένα ερώτημα λοιπόν, τι θα μπορούσε να ανασχέσει αυτό το σχίσμα.
 Είναι αποδεκτό ότι στη χώρα μας σήμερα υπάρχει μια θεσμική και ιδεολογική κρίση, απόρροια τόσο του τέλους της εποχής της Μεταπολίτευσης όσο και των μεγάλων αλλαγών της τελευταίας 20ετίας και εθνικά και παγκόσμια. Πιστεύω ότι το βασικό έλλειμμα στη χώρα μας, δεν είναι τόσο η απουσία ενός οράματος, μιας κριτικής στάσης και αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων στο χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς, ούτε η έλλειψη διακριτού προγραμματικού λόγου στο χώρο της φιλελεύθερης Δεξιάς. Είναι και αυτό. Εκτιμώ όμως ότι ο βασικός λόγος αυτής της ιδεολογικής και κοινωνικής σύγχυσης, που προσανατολίζει το κοινωνικό σώμα σε μια όλο και πιο κλειστή και συντηρητική στροφή είναι ότι κυριαρχεί μια αίσθηση ότι ζούμε σε μια κοινωνία, στην οποία οι πολίτες καθημερινά ταπεινώνονται από στάσεις και συμπεριφορές τόσο από το κράτος και από τους ίδιους τους συμπολίτες τους. Ζούμε σε μια κοινωνία που κυριαρχεί το εύκολο κέρδος, «η αρπαχτή» και όπου ο καθένας ενδιαφέρεται να εξασφαλίσει μόνο το προσωπικό του συμφέρον. Έτσι τα κοινωνικά αντανακλαστικά αδρανούν, κυριαρχεί η ιδιώτευση με αποτέλεσμα τελικά να χάνουμε όλοι. Επομένως και πριν είναι πολύ αργά η ίδια η κοινωνία πρέπει να αναδείξει συμπεριφορές που να υπαγορεύουν το σεβασμό και την ανεκτικότητα και να τιθασεύσουν το υπέρμετρο εγωισμό και την αλαζονεία, έτσι ώστε το άλμα προς το μέλλον να μη γίνει στο κενό, αλλά να αποτελέσει μια θετική αφετηρία που θα συμβάλλει στην αναζήτηση του καινούριου. 


** Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ‘ΈΞΙ’ της ΑΛΛΑΓΗΣ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ (25-1-2003)


