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Ηκατακερματισμένη
κοινωνία μ-as

Β

α ήταν χρήσιμο να
μιλήσουμε για την
κατακερματισμένη
μας κοινωνία και την
επίδρασή της στους
κρατικούς θεσμούς
Πρέπει εδώ να σημειώσουμε

ότι το κράτος
δεν είναι πια ο ισχυρός οργανισμός

που κάποτε υπήρξε
Από τη Μεταπολίτευση του 1974 και
έπειτα το κράτος μας έπαψε να είναι
η εκσυγχρονιστική ατμομηχανή της
τρικουπικής βενιζελικής και καρα
μανλικής μεταρρύθμισης Μπορεί να
έγινε περισσότερο ευαίσθητο στον τομέα

των δικαιωμάτων του πολίτη αλλά
αδυνάτισε σαν ανάχωμα δικαίου Η
κατατμημένη προ-νεωτερική κοινωνία
που εχθρεύεται τα κανονιστικά εμπόδια

στα συμφέροντά της φιλοδοξεί να
καταστήσει το κράτος διακύβευμα αρ
ματολικών διεκδικήσεων Το στίγμα
του αυταρχισμού που κάθε κυβέρνηση
κουβαλάει σαν το μετεμφυλιακό και με
ταχουντικό της προπατορικό αμάρτημα
αποδυναμώνει διαρκώς την εφαρμογή
των νόμων Διανύουμε την εποχή του
επιτήδειου κράτους που προσαρμόζεται

στις απαιτήσεις της κατατμημένης
κοινότητας ώστε να μεταλλάσσεται
μαζί με τους αντιπάλους του
Η κατατμημένη κοινότητα δεν βδελύσ
σεται μόνο το ισχυρό κράτος αλλά και
την κοινωνία των πολιτών Κατά τον
Ερνεστ Γκέλνερ η κοινωνία των πολιτών

αποτελεί σύνολο μη κυβερνητικών
θεσμών αρκετά ισχυρών ώστε να

μπορούν να αντισταθμίζουν το κρά¬

τος χωρίς όμως να το εμποδίζουν να
εκπληρώνει τον ρόλο του ως εγγυητή
της ειρήνης και διαιτητή ανάμεσα σε
διιστάμενο συμφέροντα
Παρουσιάζει ενδιαφέρον η μετάλλαξη

της ελληνικής αριστεράς από ιδεολογία

συλλογικής δράσης εχθρική
προς την κοινωνία των πολιτών την
οποία θεωρεί ταξικό παρακολούθημα
του κράτους σε οπαδό πλέον της κατατμημένης

κοινωνίας Στη ρητορεία
της μεταπολιτευτικής Αριστεράς τα
οργανωμένα συμφέροντα στο ασφαλιστικό

στην εκπαίδευση στις επενδύσεις

χαρακτηρίζονται σαν γνήσια
φωνή του λαού Ετσι ασφαλισμένοι
σε προνομιακά ταμεία καταληψίες των
ΑΕΙ ακόμα και ελάχιστες ομάδες από
ταραξίες γίνονται αντιπροσωπευτικοί
της λαϊκής βούλησης
Η γοητεία που ασκεί το ανομικό καθεστώς

υπήρξε σε μεγάλο βαθμό καινοτομία
του Ανδρέα Παπανδρέου Μολονότι

διανοούμενοι μαρξιστές της δεκαετίας
του 1980 στιγμάτισαν την ιδεολογική
αυτή εκτροπή ο αριστερός λαϊκισμός
με το εθνικιστικό του πρόσημο διαδόθηκε

έκτοτε στο μέγιστο μέρος του πολιτικού

μας φάσματος Η κατατμημένη
κοινωνία απέκτησε επίχρισμα νομιμοποίησης

και οι οπαδοί της μπόρεσαν
να αρθρώσουν φανερά όλα όσα έπρατταν

κρυφά
Η μετάλλαξη του πολιτικού μας βίου
υπήρξε έκτοτε ραγδαία Η Δεξιά το
Κέντρο και η Αριστερά ενέδωσαν στον
πειρασμό του ατομικού συσκήματος και
της στρεβλής του ονοματοθεστ'ας Ετστ
η ανομία που αποτελεί κατά Αριστοτέ

ÊÊÊ

λη έκπτωση της δημοκρατίας ονομάζεται
δημοκρατία η αυθαιρεσία δίκαιο

του λαού ο αρματολισμός σοσιαλισμός
και η αριστεία ελίτα

Η έννοια της διαφθοράς δεν έχει ενιαίο
περιεχόμενο σε όλες τις κοινωνίες Στις
προηγούμενες θεωρείται αθέτηση παραδεδεγμένων

και αποδεκτών κανόνων
δικαίου ενώ στις κατακερματισμένες
ο όρος προσδιορίζει όσους δεν τηρούν
τους άγραφους νόμους της φατρίας και
των πελατειακών συμβάσεων
Σε φατριαστικό σύστημα με γενικευμένη

ανοχή προς την καταστρατήγηση
των νόμων οι αντιπαλότητες δεν είναι
δυνατό να διευθετηθούν ειρηνικά Η
σύγκρουση θα είναι παρατεταμένη και
ο νικητής θα εγκαθιδρύσει το δικό του
καθεστώς κατά το λατινοαμερικανικό
παράδειγμα
Ομως η ημετέρα κατατμημένη κοινωνία
πέτυχε μια ιδιότυπη μορφή μετάλλαξης
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Διανύουμε
την εποχή του
επιτήδειου

κράτου5 που
προσαρμόζεται
oris
απαιτήσει ms
κατατμημέν™
Koiv&rmas
ώστε να
μεταλλάσσεται
μαζίμετου5
αντιπάλου5 του

που της επέτρεψε να συμβιώνει σχιζοφρενικά

ίσως με τις αρχές της κοινωνίας

των πολιτών του κράτους δικαίου
και της πολυφωνικότητας
Σε μια χώρα που από τη γέννηση της
ως έθνους-κράτους βαφτίοτηκε στα
νάματα της νεωτερικότητας επρόκειτο

να ζήσει την πιο δημιουργική της
διαδρομή με οδηγούς τον Κοραή τον
Καποδίστρια τον Παπαρρηγόπουλο
τον Κουμουνδούρο τον Τρικούπη και
τους πλοηγούς του εικοστού αιώνα Τις
τελευταίες δεκαετίες επέστρεψε στην
προ-νεωτερική κατακερματισμένη οι
κογενειοκρατία και συμβιώνει με την
ασυδοσία του λαϊκισμού
Με τη γνώση της σημερινής πραγματικότητας

η Ελλάδα του παρελθόντος
μας φαίνεται παραδόξως νεωτερι
κή Πώς να χωρέσεις τους καταληψίες
πρωθυπουργούς ολίγους οπαδούς της
ανομίας και καταστροφείς των θεσμών

στη σύγχρονη εποχή
Το 1974 αποτέλεσε κόμβο στις αλλαγές

της Ελλάδας Μετά τον αριστερό
εναγκαλισμό του λαϊκισμού ανακάλυψε

την ιδεολογία αυτή και η Δεξιά
άλλοτε οδηγημένη από εξιλασμό για τις
αμαρτίες τις χούντας και άλλοτε σαν
στοιχείο ανταγωνισμού με την Αριστερά
για το ποιος θα κατακτήσει το πεδίο
του λαϊκισμού
Μόλις πρόσφατα είδαμε επιτέλους μια
σώφρονα διαχείριση δύο κρίσεων από
την κεντροδεξιά μας κυβέρνηση Την
τουρκική εισβολή στον Εβρο και την
πανδημία που πλήττει όλους Μήπως
βρισκόμαστε στο κατώφλι μιας νέας
αλλαγής και την αρχή του τέλος της
κατάτμησης

Ο κ Θάνος Βερέμης
είναι ομότιμος καθηγητής

του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών
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