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21/05/2013 05:45

5

Είναι σχεδόν προφανής η διαπίστωση ότι η ελληνική κοινωνία στις αρχές του 2012
πλήττεται από την καθολική εισβολή ενός πνεύματος «οικονομισμού» που προσπαθεί να
δει και να εξιστορήσει μια κοινά αποδεκτή συνθήκη: την άμεση οικονομική βία που
ασκείται στον μέσο πολίτη αυτής της χώρας.
Σε μια κοινότητα πληροφόρησης που τις περισσότερες φορές οργανώνεται μέσα από το
open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Γνώμες- Συνιστώσες 21/05/2013 06:32
15
Γνώμες- Οσο γρήγορα έρχονται, τόσο

γρήγορα φεύγουν…

21/05/2013 05:45

15

pdfcrowd.com

Σε μια κοινότητα πληροφόρησης που τις περισσότερες φορές οργανώνεται μέσα από το
Διαδίκτυο, μεταφέρεται στις οθόνες και τα υπόλοιπα μέσα πληροφόρησης καθημερινά, ο
ίδιος ο απλός πολίτης στα όρια της απελπισίας από την «άδικη» μείωση του εισοδήματος
του προσπαθεί να οχυρωθεί και να αρθρώσει λόγο, ενστερνιζόμενος τη χρήση οικονομικών
δεικτών που του παρουσιάζουν, θεωρώντας ότι μπορούν να θέσουν τους όρους συζήτησης
για τα τεκταινόμενα και να τον καταξιώσουν ως ισότιμο συνομιλητή για την οικονομική
κατάσταση της χώρας του.

Γνώμες- Το follow up του Πρωθυπουργού
05:45

Την ίδια στιγμή τείνουν να ακυρωθούν στην πράξη όλοι οι όροι που στη συστημική
οικονομική σκέψη αποτελούν όρους ανάπτυξης της κοινωνίας :η παραγωγικότητα, η
αστική αντίληψη περί ελεύθερης αγοράς, το ηθικό συμβόλαιο μεταξύ εργαζομένων και
κεφαλαίου που αποτυπώνεται στο κοινωνικό κράτος, ο σεβασμός του δικαιώματος στην
εργασία.
Οι στατιστικοί δείκτες, ο οικονομικός μεσσιανισμός ως παράγωγο της μη διαφαινόμενης
οικονομικής λύσης, η συνωμοσιολογία που αφορά τα διεθνή κέντρα και η απαρίθμηση
στοιχείων που τεκμηριώνουν την «πραγματική» οικονομική διαπλοκή γίνονται
καθημερινά σημεία αιχμής σε μια συζήτηση που απουσιάζουν δυο βασικά στοιχεία: η
ύπαρξη συλλογικών προταγμάτων με θετικό περιεχόμενο και η διαμόρφωση στην βάση
της κοινωνίας μιας ρεαλιστικής πολιτικής βούλησης.
Στην ουσία του πράγματος: Η ελληνική κοινωνία ποτέ δεν προχώρησε με ουσιαστικούς
όρους αστικής αντίληψης˙ η ανάπτυξη της συλλογικής και της ατομικής ευθύνης, η
ευελιξία στην αναζήτηση εργασίας, η θεμιτή απόκτηση πλούτου ήταν πάντα
μειοψηφούσες παράμετροι.
Ολα αυτά βέβαια συνάδουν σήμερα με το γενικότερο κλίμα απαξίωσης του πολιτισμού: η
ανάδειξη της ανομικής συμπεριφοράς ως αντίδραση στην κρατική και κρατούσα λογική,
πολιτικά επιμύθια αντιεξουσιαστικού περιεχομένου (που φτάνουν να αποτελούν σημεία
αυτοανάλυσης ακόμη και του πρώην πρωθυπουργού), πολιτικός μεσσιανισμός που
προαναγγέλλει την πτώχευση την καταστροφή ή την εθνική υποδούλωση από τους
γείτονες.
Σε μια Ευρώπη όπου το βιβλίο και η τέχνη είναι καθημερινή απόδειξη του αυταξίας του
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ατόμου, ο Έλληνας διαμορφώνει καθημερινά αγχώδεις όρους διαλόγου με σκοτεινά
κέντρα που σκοπό έχουν την καταστροφή της χώρας και απομνημονεύει οικονομικά
στοιχεία που το αποδεικνύουν˙ την ίδια στιγμή που κάνει κρυφά τον ισολογισμό της
μίζερης υπαρξιακής του ταυτότητας.
Ομως η πραγματικότητα ευνοεί κάτι άλλο; Και αλήθεια ποια είναι η πραγματικότητα;
Πάντως όχι αυτή της απελπισίας των ανέξοδων και συχνά ασύνδετων οικονομικών
αναλύσεων που συνεχώς αλλάζουν και περιγράφουν, κατά τους επαΐοντες, την ανάγκη
επιστροφής ή όχι στην δραχμή.
Οπως δεν θα έπρεπε να είναι βέβαια και αυτή του κυνισμού που χαρακτηρίζει την
πλειοψηφία των πολιτικών, του αριστερίστικου καιροσκοπισμού που επιδεικνύουν τώρα οι
συνδικαλιστές. Ας την ορίσουμε λοιπόν δυναμικά ως τον ορθολογικό πυρήνα πνεύματος
και πολιτισμού που ενυπάρχει σε κάθε συλλογικό μόρφωμα, που αναζητά την
αυθεντικότητα απορρίπτοντας κάθε εργαλειακή ερμηνευτική λογική.
Το πολιτικό πεδίο πάσχει εγκλωβισμένο στις μίζερες οικονομίστικες προσεγγίσεις την ίδια
στιγμή που η έλλειψη πολιτικής φαντασίας εμποδίζει την απεμπλοκή από την κρίση. Σε
ένα εμφανές έλλειμμα πολιτισμού βέβαια που διακονεί σύσσωμη η ελληνική κοινωνία,
δημιουργώντας επάλληλες μυθολογικές παρακαταθήκες για τις νέες γενιές. Ας ελπίσουμε
σ΄ αυτό που είχε στο βάθος του μυαλού του ο Γκράμσι, όταν μιλούσε για μια αιφνίδια
ανάταση της συνείδησης των μαζών.

Ο κ. Ν. Ιωαννίδης είναι εκπαιδευτικός, διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών, διευθυντής
4ου λυκείου Βόλου
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Γράψτε το σχόλιό σας*
(έως 700 χαρακτήρες)

απ ομένουν 700 χαρακτήρες

E-mail *

Όνομα που θα εμφανιστεί
στο σχόλιό σας
Τα π εδία π ου είναι σημειωμένα με * είναι υπ οχρεωτικά

Αποστολή μηνύματος

Καθαρισμός

Τα μηνύματα π ου δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απ όψεις των απ οστολέων τους. Το
ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήπ οτε τρόπ ο τις απ όψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την
γνώμη του, όπ οια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι
γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όπ οτε εντοπ ίζονται.

numbers | 29/01/2012 22:31
σε μια χώρα που μέχρι τώρα κυριαρχούσαν οι ρασοφόροι τα σκυλάδικα και νομιμοποιούνταν οι
αρπαχτές το να θίγονται τα επιφαινόμενα του πολιτισμού της είναι θανάσιμο αμάρτημα....ιδιαίτερα
τώρα που το mainstream θέλει τους φλούφληδες οργίλους...ας συνεχίσουμε λοιπόν να αξιώνουμε τα
νούμερα..οικονομικά και υπαρξιακά...
...

Φ ληναφήματα
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| 28/01/2012 22:45

Ποιο είναι το ζητούμενο; Να μεταδίδουμε τις λιγοστές μας γνώσεις ή να καλύπτουμε την άγνοιά μας με
μπουρδολογίες; Λυπάμαι τους μαθητές και τους καθηγητές του 4ου Λυκείου Βόλου.
Τέλος Ανοχής
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Αλλο ένα κακό άρθρο

| 26/01/2012 12:30

Γενικολογίες, περίπλοκη διατύπωση με σκοπό τον εντυπωσιασμό και ιδέες αναπόδεικτες και
ασύνδετες με την πραγματικότητα που στοιβάζονται η μια πάνω στην άλλη σαν πύργος
τραπουλόχαρτα έτοιμος να καταρρεύσει. Κουλτούρα να φύγουμε.
politis

απάντηση

Αλλος ένας φλύαρος.
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| 26/01/2012 07:27

"...ο απλός πολίτης στα όρια της απελπισίας από την «άδικη» μείωση του εισοδήματος του..." Τά
είπες όλα σε μιά πρόταση, βάζοντας εισαγωγικά σε μιά λέξη. Απο ευγένεια συνέχισα το διάβασμα. Τι
μας λές δηλαδή, με ακατάσχετη φλυαρία, ότι όποιος διαφωνεί με την πολιτική του μνημονίου και της
Μέρκελ είναι φορέας της ιδεολογίας της εξαθλίωσης. Τι είδους γενικεύσεις είναι αυτές, προκειμένου
να δικαιολογήσεις εξοντωτικές πολιτικές σε βάρος των αδυνάτων. Ασε τον Γκράμσι ήσυχο. Μπορεί
να τον διάβασες κάποτε, αλλά δεν εννόησες τίποτα. Φαντάζομαι πως συμπαραστέκεσαι στα
προβλήματα των μαθητών σου και των οικογενειών τους, στον Βόλο της ανεργίας.
stef

απάντηση
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