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Υπάρχει μια ουσιαστική πλευρά της οικονο-
μικής κρίσης που βιώνουμε η οποία παρα-
μένει αθέατη και σε μεγάλο βαθμό ανομο-
λόγητη. Η ανάγκη για την αποτελεσματικό-
τερη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών 
του ελληνικού κράτους φέρνει αργά και 
σταθερά (και ίσως αναπόφευκτα) προ των 
πυλών μια σχεδόν εξωπραγματική προοπτι-
κή: το ενδεχόμενο της διάλυσης αυτού που 
λέγεται κατ’ ευφημισμό «νεοελληνική πραγ-
ματικότητα». 

Η νεοελληνική αυτή πραγματικότητα περι-
λαμβάνει ολόκληρο το πλέγμα νοοτροπιών, 
έξεων, συνηθειών και πρακτικών τα οποία 
διαμόρφωσαν την νεοελληνική πολιτική 
και κοινωνική κουλτούρα. Δεν αναφέρομαι 
όμως στις υλικές βάσεις αυτής της πραγ-
ματικότητας: αυτές έχει αναλάβει να τις 
«αποδομήσει» η «τρόικα». Αναφέρομαι εδώ 
στις άλλες, τις άϋλες αρχές σύμφωνα με τις 
οποίες οι Νεοέλληνες ακολουθούν συγκε-
κριμένες πρακτικές, όπως π.χ. το «φακελά-
κι» ή το «γρηγορόσημο». Αυτές οι πρακτικές 
δεν είναι αποτέλεσμα μόνον σχέσεων εξου-
σίας. Έχουν διαμορφωθεί και συντηρούνται 
γιατί οι Νεοέλληνες θεωρούν ότι οι πρακτι-
κές αυτές είναι σύμφωνες με την ηθική της 
κοινωνίας στην οποία ζουν. 

Για την νεοελληνική κοινωνία η οικονομική 
κρίση έτσι μετουσιώνεται σε κάτι άλλο, δια-
φορετικό από την επίπτωση της σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, όπως π.χ. η Ιρλανδία. 
Γεννά μια πολιτιστική κρίση. Τι εννοώ όμως 
με αυτόν τον φαινομενικά «δυσνόητο» όρο; 
Πολύ απλά, με τον όρο «πολιτιστική κρίση» 
εννοώ την κρίση που αφορά όλες αυτές τις 
πρακτικές, τα κοινωνικά πρότυπα και τις 
αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται η ελληνι-
κή κοινωνική πραγματικότητα.  

Σήμερα, η  αναγκαιότητα να αρθρωθεί ένας 
πολιτισμικός λόγος ο οποίος να επανατοπο-
θετεί τα κριτήρια με τα οποία ξεχωρίζουμε 
τους άξιους από τους ανάξιους είναι προ-
φανής. Τον μέχρι τώρα πολιτιστικό κώδικα 
της νεότερης Ελλάδας τον γνωρίζουμε όλοι 
μας καλά. Η πελατειακή οργάνωση της κοι-
νωνίας, η διασύνδεση όλων των θεσμών με 
την κομματική εξουσία, και το κρατικοδίαι-
το σύστημα με το οποίο το κράτος εγγυ-
άται ή τουλάχιστον διασφαλίζει σίγουρα 
εισοδήματα σε μια πανσπερμία επαγγελ-

ματικών ομάδων είναι όλα γνωστά σε 
όλους.  Και βέβαια, μερικές από αυτές 
τις πρακτικές βασίζονται σε άγραφους 
πολιτιστικούς κώδικες συμπεριφοράς 
που χάνονται στα βάθη της Βυζαντι-
νής και Οθωμανικής μας παράδοσης. 
Αποτελούν ίσως το πιο ανομολόγητα 
αγαπημένο κομμάτι της νεοελληνικής 
«παράδοσης». 

Με βάση αυτόν τον κώδικα το «κοινό» 
αποτελεί μια δομή που βρίσκεται «έξω» 
από την δική μας ευθύνη. Απαιτούμε 
φοροαπαλλαγές αλλά θέλουμε παρο-

χές ή συντάξεις το κόστος των οποίων πρό-
κειται να το φορτωθούν κάποιοι απρόσωποι 
«άλλοι». Θέλουμε τα δικά μας επαγγέλμα-
τα να είναι κληρονομικά αλλά να λειτουρ-
γεί ο ανταγωνισμός για τους υπόλοιπους. 
Αξιώνουμε την αξιοκρατία εκτός από την 
περίπτωση που είμαστε οι ίδιοι υποψήφι-
οι. Όλα αυτά κάνουν φανερή την απουσία 
μιας πολιτιστικής ηθικής η οποία να συνδέ-
ει το προσωπικό συμφέρον και την ατομική 
αίσθηση της αιδούς με το «κοινό καλό».  

Σήμερα όμως αυτό το πλέγμα των αξιών 
και των πρακτικών ενδέχεται να από-δομη-
θεί, ειδικά εάν θέλουμε να μας δώσουν 
ΔΝΤ και «τρόικα» την επόμενη δόση. Δεν 
είμαι φυσικά καθόλου σίγουρος ότι αυτό 
πρόκειται τελικά να συμβεί. Κάτι τέτοιο θα 
αποτελούσε ίσως μια κοσμογονική αλλαγή 
στην ελληνική ιστορία, και η ιστορία μας 
διδάσκει ότι τέτοιες αλλαγές είναι εξαιρετι-
κά σπάνιες. Επιπλέον, η πιθανή κατάρρευση 
αυτού του «παραδοσιακού» μας μοντέλου 
δεν ανοίγει υποχρεωτικά την πόρτα σε ένα 
καλύτερο αύριο. Ίσως να μας ανοίξει την 
πόρτα σε ένα πολύ πιο απάνθρωπο και 
σκληρότερο αύριο. 

Όμως, τουλάχιστον προς στιγμή, αξίζει τον 
κόπο να αναλογιστούμε το τι μας χρειάζεται 
εάν πρόκειται να βιώσουμε την προοπτική 

ενός διαφορετικού «αύριο» (όχι κυριολε-
κτικά, αλλά σε 5-10 χρόνια). Είναι βέβαιο 
ότι για να φτάσουμε σε ένα τέτοιο «αύριο» 
χρειαζόμαστε να αποκτήσουμε ή να εφαρ-
μόσουμε στον δημόσιο βίο της χώρας έναν 
διαφορετικό κώδικα αξιών από αυτόν που 
έχει επικρατήσει στην Ελλάδα του προηγού-
μενου αιώνα. 

Χωρίς έναν νέο κώδικα αξιών δεν μπορού-
με να κάνουμε ουσιαστικές κρίσεις και επι-
λογές, και χωρίς να επιλέξουμε δεν μπορού-
με να χαράξουμε τον δικό μας δρόμο. Γιατί, 
άλλωστε να πληρώνει κάποιος φόρους εάν 
ο διπλανός του κλέβει; 

Γιατί να πασχίζει για κάτι καλύτερο στην 
εργασία του εάν αυτός που προάγεται είναι 
αυτός με το «μέσο»; Για να πάει σε ένα δια-
φορετικό «αύριο» η Ελλάδα χρειάζεται έναν 
πολιτιστικό κώδικα ο οποίος να δίνει ουσια-
στικές και πειστικές απαντήσεις σε αυτά τα 
ερωτήματα. 
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Η πολιτιστική κρίση 
της νέο-ελληνικής πραγματικότητας

…Η πελατειακή οργάνωση  
της κοινωνίας, η διασύνδεση 
όλων των θεσμών  
με την κομματική εξουσία  
και το κρατικοδίαιτο σύστημα  
με το οποίο το κράτος  
εγγυάται ή τουλάχιστον  
διασφαλίζει σίγουρα  
εισοδήματα σε μια  
πανσπερμία επαγγελματικών 
ομάδων είναι όλα γνωστά  
σε όλους.  Και βέβαια,  
μερικές από αυτές  
τις πρακτικές βασίζονται  
σε άγραφους πολιτιστικούς 
κώδικες συμπεριφοράς  
που χάνονται στα βάθη  
της Βυζαντινής και Οθωμανι-
κής μας παράδοσης…
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