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Ένα απαραίτητο βήμα για 
την πορεία της χώρας μας 

προς τη νεοτερικότητα. 

Από τoν ΝΙΚΗΦΌΡΌ ΔΙΑΜΑΝΤΌΎΡΌ*

ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ 
ΑΞΙΏΝ

ΚAθε ΚοινωνIα κατασκευάζει, στη δι-
άρκεια του χρόνου, ένα αξιακό σύστημα, 
μέσω του οποίου τόσο εκείνη ως συλλογική 
οντότητα όσο και τα μεμονωμένα μέλη της 
ως πολίτες προσλαμβάνουν και κατανοούν 
την περιρρέουσα πραγματικότητα, δρουν, 
αναστοχάζονται για το παρελθόν και το πα-
ρόν και οραματίζονται για το μέλλον. Στη 
μακρόσυρτη αυτή διαδικασία κατασκευής, 
νομιμοποίησης και εμπέδωσης ενός αξια-
κού συστήματος, καθοριστικό ρόλο παίζει 
η αέναη και δυναμική αλληλεπίδραση κρά-
τους και κοινωνίας.

Καθώς διανύουμε μισό σχεδόν αιώ-
να από την εγκαθίδρυση, το 1974, του πιο 
αυθεντικά δημοκρατικού καθεστώτος στη 
νεότερη ιστορία της Ελλάδας, και 40 έτη 
από την απαρχή της σταδιακής και ολοένα 
και βαθύτερης ένταξης της χώρας στη δι-
αδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, 
είναι προφανές διά γυμνού οφθαλμού ότι η 
Ελλάδα του 2021, παρά τη μεγάλη κρίση, 
οικονομική αρχικά, πολιτική και κοινωνική 
στη συνέχεια, που έζησε κατά τη διάρκεια 
της τελευταίας δεκαετίας, δεν έχει καμία 
πλέον σχέση με την Ελλάδα του 1960 και 
1970.  

Με άλλα λόγια, η Ελλάδα του 2021 εί-
ναι προϊόν μιας βαθιάς μεταμόρφωσης και 
ενός μετασχηματισμού, ορατών μεταβολών 
σε πολλαπλά επίπεδα, που συνέβαλαν σω-
ρευτικά στη μετάβασή της από τις τάξεις 

των χωρών ύστερης ανάπτυξης σε εκείνες 
των προηγμένων. Εξηγούμαι: Στο κοινωνι-
κό επίπεδο, η μετάβαση από μια κοινωνία 
στην οποία κυριαρχούσε ο πρωτογενής το-
μέας σε μια κοινωνία των υπηρεσιών και 
της πρωτοκαθεδρίας του τριτογενούς τομέα 
αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός. Στο πο-
λιτικό επίπεδο, η χώρα, όπως μόλις παρα-
τήρησα, διάγει την πιο δημοκρατική και 
σταθερή περίοδο της ιστορίας της και έχει 
αφήσει πίσω της τις τραυματικές εμπειρίες 
του παρελθόντος. Στο οικονομικό επίπεδο, 
αφενός η ραγδαία ανάπτυξη των δεκαετιών 
1950 και 1960 και αφετέρου, και ιδίως, η 
ένταξη στους μηχανισμούς της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης έχει οδηγήσει τη χώρα στους 
κόλπους των οικονομικά προηγμένων κοι-
νωνιών. Στο επίπεδο των διεθνών σχέσεων, 
η Ελλάδα του 2021 αποτελεί, με ελάχιστες 
εξαιρέσεις, μέρος ενός επίλεκτου διεθνούς 
δικτύου σύγχρονων, δημοκρατικών κρατών, 
με τα οποία, και πάλι ως επακόλουθο της 
ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνομιλεί 
ως ομοτράπεζος εταίρος, απολαμβάνοντας 
το κύρος και τη νομιμοποίηση που κάτι τέ-
τοιο συνεπάγεται. Στο επίπεδο, τέλος, του 
κράτους και της λειτουργίας του, και παρά 
την επιβίωση ορατών νησίδων θεσμικής 
δυσλειτουργίας, η Ελλάδα του 2021, ως απο-
τέλεσμα των μεγάλων και ουσιαστικών με-
ταρρυθμίσεων των τελευταίων δεκαετιών, 
που ενίσχυσαν σημαντικά την νομιμότητα 
(legitimacy) και αποτελεσματικότητά του, 
πόρρω απέχει από εκείνη της δεκαετίας 
του 1960-1970.

Παρά ταύτα, στο πολιτισμικό επίπεδο, 
και, ιδίως, σε αυτό του κρατούντος αξι-
ακού υποδείγματος, ο μετασχηματισμός 
αυτός δεν είναι επαρκώς ορατός. Παρά τις 
όποιες ενδείξεις εξέλιξης και σε αυτόν τον 
τομέα στις πρόσφατες δεκαετίες, κρίσιμο 
και καθοριστικό χαρακτηριστικό του κυρί-
αρχου αξιακού μας υποδείγματος παραμέ-
νει ο έκδηλα συγκρουσιακός χαρακτήρας 
του, ο οποίος, με τη σειρά του, εδράζεται 
σε μια βαθιά εμπεδωμένη λογική μηδενι-
κού αθροίσματος, βάσει της οποίας το δια-
κύβευμα στην προσπάθεια επίλυσης κάθε 
διαφοράς και αντιπαράθεσης είναι νομοτε-
λειακά (α) είτε η νίκη είτε η ήττα, (β) η κα-
τίσχυση και εξουδετέρωση του αντιπάλου, 
(γ) η συνειδητή (ή και ασυνείδητη) αποφυγή 
του συμβιβασμού ως ακριβοδίκαιου (fair) 

τρόπου επίλυσης διαφορών, και, τέλος, (δ) 
η υποκατάσταση του ουσιαστικού διαλόγου 
από παράλληλους μονολόγους ή, άλλως, 
από «διαλόγους κουφών».

Δομικά χαρακτηριστικά ενός τέτοιου 
υποδείγματος αποτελούν (α) η απουσία σε-
βασμού προς τον άλλο, (β) η διάχυτη έλ-
λειψη εμπιστοσύνης, αυτού, δηλαδή, του 
μείζονος βαρύτητας κοινωνικού κεφαλαίου, 
η απουσία του οποίου επηρεάζει ιδιαίτερα 
αρνητικά την κοινωνική συνοχή και αλλη-
λεγγύη και υποσκάπτει την ευημερία και 
την πρόοδο μιας κοινωνίας, (γ) η εκτετα-
μένη ανασφάλεια, που προκύπτει από μια 
τέτοια κατάσταση, (δ) η εργαλειακή και συ-
χνά καιροσκοπική προσέγγιση του δημόσι-
ου βίου και διαλόγου, που συνοδεύεται από 
μια έντονη ροπή προς τακτικισμούς στην 
ατομική και συλλογική συμπεριφορά, (ε) η 
έλλειψη σταθερού θεσμικού πλαισίου για 
δημόσιο διάλογο και χάραξη πολιτικής, (στ) 
η ισχυρή τάση προσφυγής σε προσεγγίσεις 
βραχυπρόθεσμων οριζόντων, (ζ) ο έντονος 
φορμαλισμός και η υποβάθμιση της ουσί-
ας στο δημόσιο διάλογο και, τελικά, (η) η 
φοβική και έντονα εσωστρεφής θεώρηση 
του κόσμου.    

Με αυτά τα δεδομένα, θεωρώ ότι η 
μεγάλη πρόκληση για τη χώρα είναι η ανα-
ζήτηση μέτρων και μηχανισμών ικανών να 
διευκολύνουν την ευθυγράμμιση των εξε-
λίξεων στο επίπεδο του πολιτισμού και, πιο 
συγκεκριμένα, του αξιακού υποδείγματος 
της κοινωνίας μας με αυτές, που τα τελευ-
ταία 50 χρόνια έχουν συμβάλει καταλυτι-
κά στον μετασχηματισμό της χώρας. Μια 
τέτοια εξέλιξη και η ενδεχόμενη υιοθέτη-
ση ενός αξιακού υποδείγματος ενταγμένου 
στη λογική του θετικού αθροίσματος, της 
εξωστρέφειας, της εμπιστοσύνης και της 
συναίνεσης θα αποτελέσει ένα ακόμη μεγά-
λο και αποφασιστικό βήμα προς τα εμπρός 
στη μακρόσυρτη, συχνά επώδυνη και με 
πολλαπλές οπισθοδρομήσεις, πορεία της 
χώρας μας στη νεοτερικότητα. Ίδωμεν! •

*Ο Νικηφόρος Διαμαντούρος 
είναι εκλεγμένος Ευρωπαίος Μεσολαβητής, 

τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, 
ομότιμος καθηγητής της Πολιτικής 

Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και 
υπήρξε ο πρώτος Συνήγορος του Πολίτη.


