
κύκλος διαλέξεων:

Παράδοση και 
εκσυγχρονισμός

δίλημμα ή σύνθεση;

Οι διαλέξεις ξεκινούν 
στις 19:00

Νοέμβριος 2017 – Μάιος 2018, Ξενοφώντος 4, Σύνταγμα

*
Χώρος πολιτικής & πολιτισμού  

«Ρήγας Βελεστινλής»
Ξενοφώντος 4,  Σύνταγμα 

τηλ.: 210.38.26.319

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πέμπτη 9 Νοεμβρίου
Γιώργος Κοντογιώργης, ομ. καθ. πανεπιστημίου, συγγραφέας

«Η Παράδοση και η Πρόοδος» 

Τρίτη 28 Νοεμβρίου
 Βασίλης Καραποστόλης, καθ. Πανεπιστημίου, συγγραφέας

«Η Ελλάδα και ο νέος της μόχθος»
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Σ 
την Ελλάδα είναι πολύ μα-
κρά η συζήτηση και το ιστορι-
κό της συζήτησης γύρω από το 

θέμα εκσυγχρονισμός και παράδοση, 
καθώς και οι συναφείς αντιθέσεις που 
διαρκούν κυριολεκτικώς εδώ και αιώ-
νες. Στην σχετική συζήτηση μπορούμε 
να διακρίνουμε τρεις διαφορετικές κα-
τευθύνσεις: 

α) η πρώτη υποστηρίζει πως το βά-
ρος της παράδοσης είναι τόσο μεγάλο 
και «απεχθές», δεδομένης και της μα-
κράς ιστορικής διαδρομής του ελληνι-
κού έθνους, ώστε αποτελεί ένα βαρίδι 
για το σύγχρονο ελληνισμό το οποίο 

και θα πρέπει να αποσείσουμε. Θα 
πρέπει –υποστηρίζει– να προκρίνουμε 
έναν εισαγόμενο εκσυγχρονισμό που 
θα επιτρέψει την υπέρβαση μιας παρα-
δοσιοκεντρικής λογικής, μέσα από την 
πλήρη και ολοκληρωτική προσχώρη-
σή τους σε μια εκσυγχρονιστική νεω-
τερικότητα. Αυτή η άποψη η οποία εί-
ναι κυρίαρχη στις πολιτικές, οικονο-
μικές και πνευματικές ελίτ της χώρας, 
έχει αποδοθεί με τον πιο χαρακτηρι-
στικό τρόπο από την φράση του Στέ-
λιου Ράμφου «να κόψουμε δρόμο προς 
την Δύση». 

β) η δεύτερη αντιμετώπιση, η πα-
ραδοσιοκεντρική, υποστηρίζει πως η 
παράδοση είναι αφ’ εαυτής ικανή να 
προσφέρει λύση στα σημερινά προ-
βλήματα και κάθε έννοια εκσυγχρονι-
σμού στην ουσία δεν μπορεί παρά να 
την καταστρέψει. Σε αυτή τη λογική, 
στο παρελθόν δόθηκε ιδιαίτερη έμφα-
ση στην επιστροφή στην αττική διάλε-
κτο ή στην εμμονή αποκλειστικά στην 
ορθόδοξη πατερική παράδοση. Αυτή 
η αντιληψη, αρνούμενη συχνά να πα-
ρέμβει στον σύγχρονο κόσμο και να 
προτείνει λύσεις που να στηρίζονται 
στην παράδοση, κινδυνεύει να αφή-
σει το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρο-
νης ζωής, βορρά  στον παρασιτικό εκ-
συγχρονισμό. 

γ) μία τρίτη στάση η οποία εκ των 
πραγμάτων εξέφρασε την κατ’ εξοχήν 
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δημιουργική παράδοση του σύγχρο-
νου ελληνισμού ήταν εκείνη που προ-
σπάθησε να δει τον εκσυγχρονισμό 
στηριγμένο πάνω στην παράδοση μας 
και όχι απλώς ως εισαγόμενο. Ο Διο-
νύσιος Σολωμός θα χρησιμοποιήσει το 
δημοτικό τραγούδι για να οικοδομή-
σει μια σύγχρονη ποιητική πρόταση. Ο 
Δομίνικος Θεοτοκόπουλος θα μετου-
σιώσει τη βυζαντινή παράδοση σε μια 
σύγχρονη για την εποχή του ευαισθη-
σία και μορφή, όπως θα κάνει ο Σεφέ-
ρης με τον Μακρυγιάννη και τον Θεό-
φιλο. Τέλος, η σύγχρονη μας μουσική 
παράδοση θα αντλεί από τη βυζαντι-
νή παράδοση –ο Καλομοίρης, ο Θε-
οδωράκης, ο Χατζιδάκις– και θα την 
συνδέει με σύγχρονες φόρμες και ευ-
αισθησίες. Ακόμα και στον τομέα των 
κοινωνικών επιστημών, του κράτους 
και της διοίκησης είναι δυνατή μια τέ-
τοια συνθετική επιλογή, που αντλώ-
ντας από τους  

Η επιλογή της πρώτης ή της δεύ-
τερης άποψης οδηγεί σε μια αέναη και 
αδιέξοδη διαμάχη μεταξύ εκσυγχρονι-
σμού και παράδοσης χωρίς καμιά δυ-
νατότητα σύνθεσης. 

Σήμερα ο ελληνισμός έχοντας φτά-
σει στα όρια της επιβίωσής του, είτε 
θα επιτύχει να αναδείξει αυτή την τρί-
τη πρόταση – και όχι μόνον στον το-
μέα της τέχνης, αλλά και της ίδιας της 
οικονομική παραγωγής και των κοι-

νωνικών σχέσεων, σε μια πρόταση για 
το σήμερα, είτε θα χαθεί στους μαιάν-
δρους της ιστορίας. 

Με αυτή τον αφετηριακό προβλη-
ματισμό αφετηρία εγκαινιάζουμε έναν 
κύκλο διαλέξεων-συζητήσεων για τη 
σχέση παράδοσης – εκσυγχρονισμού 
σήμερα, σε πολλά πεδία του επιστη-
τού – στη φιλοσοφία, την κοινωνιολο-
γία, την λογοτεχνία, την υλική παρα-
γωγή, την πολιτική επιστήμη και τη δι-
ακυβέρνηση. 

Είναι δυνατή η διατύπωση μας συν-
θετικής πρότασης στο μεγαλύτερο μέ-
ρος της ίδιας της οικονομικής κοινω-
νικής και πολιτισμικής μας ζωής; Αυτή 
και θα κρίνει τις τύχες του τόπου μας. 


