
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τυπολογία  

τον πολιτισμικού μας  

συγκερασμού 

 

Ο ΠΡΟΒΛΗΜΑ της υφής, της εξέλιξης και της φυσιογνωμίας ενός πολιτισμού, 

κάθε πολιτισμού, είναι, σε τελευταία ανάλυση, πρόβλημα συγκερασμού. Συ-

γκερασμού συστατικών, παρμένων από δύο σταθερές πολιτισμικές πηγές, τις 

αντιθετικές δομές «παλιό - νέο» · «ντόπιο - ξένο», που αντιστοιχούν με τη σειρά τους 

σε δύο σταθερούς άξονες, τον χρόνο και τον χώρο (τόπο). Κάθε στιγμή της ζωής και της 

ιστορικής εξέλιξης κάθε ανθρώπινου πολιτισμού, πλην του χρόνου της γενέσεως του, 

περισσότερο ή λιγότερο συνειδητά οι δημιουργοί κάθε πολιτισμού βρίσκονται μονίμως 

μπροστά στα δύο αντιθετικά και διαλεκτικά αυτά ζεύγη: το παλιό και το νέο, το ντόπιο 

και το ξένο. Μαζί με όσα άλλα στοιχεία συνοδεύουν και συνθέτουν έναν πολιτισμό. 

Αν έτσι έχουν τα πράγματα, το ζήτημα του συγκερασμού ως πολιτισμικό αίτημα και 

πρόβλημα είναι φυσικό να είναι εντονότερο έως καθοριστικό σε χώρες με την 

πολιτισμική παράδοση της Ελλάδος. Ας το πούμε καθαρά. Μια χώρα όπως η Ελλάδα, μ' 

έναν κλασσικό κόσμο πίσω της πάνω στον οποίο ακούμπησε ό,τι ονομάζεται Δυτικός - 

Ευρωπαϊκός πολιτισμός, και με μια βυζαντινή αυτοκρατορία που δέσποσε πολιτισμικά 

επί αιώνες στον χώρο της Ανατολής, μια χώρα με τέτοια μοναδική σχεδόν πολιτισμική 

κληρονομιά από τη μια, και με το βαρύ φορτίο, από την άλλη μεριά, 400 χρόνων 

σκλαβιάς, με ό,τι σημαίνει αυτό για τον πολιτισμό και την παιδεία· κι ακόμη μια χώρα 

που είδε να διαψεύδεται οικτρά το όραμα της Μεγάλης Ιδέας και να εξελίσσεται σε 

εθνική καταστροφή και ταπείνωση· μια χώρα αιμορραγούσα για χρόνια από την 

κατακρεούργηση ζωτικών μελών της (Ηπείρου, Θράκης, Μακεδονίας, νησιών, Κρήτης), 

που χρειάστηκαν αγώνες και θυσίες για να επανακτηθούν μια τέτοια χώρα είναι 

φυσικά να έχει εντονότερο το πρόβλημα μιας εθνικής πολιτισμικής ταυτότητας που θα 

αξιοποιεί ό,τι σημαντικό είχε στο παρελθόν, ενώ συγχρόνως θα στηρίζεται σε ό,τι 

αποτελεί εθνική πολιτισμική πραγματικότητα σήμερα και εφιχτό πολιτισμικό όραμα 

για το μέλλον. 

 

Μιλώντας για συγκερασμό παράδοσης και νεωτερισμού, είμαστε υποχρεωμένοι να 

ορίσουμε τις πραγματικές μορφές που πήρε ο συγκερασμός αυτός στον νεοελληνικό 

πνευματικό χώρο, την «τυπολογία», τρόπον τινά, του συγκερασμού στον νεοελληνικό 

χώρο. Δύο μορφές αυτής της τυπολογίας είναι καθολικά γνωρίσματα (universalia) στη 

φυσική πορεία διαμόρφωσης και εξέλιξης κάθε πολιτισμού: η αντίθεση παλιού και 
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νέου καθώς και η αντίθεση ντόπιου και ξένου. Με τέτοιες δομικές αντιθέσεις 

λειτουργούν όλα τα πολιτισμικά συστήματα. Γλώσσα, λογοτεχνία, τέχνη αλλά και 

επιστήμη στηρίζονται, κατά βάσιν, στους δύο αυτούς πολιτισμικούς άξονες, που με μια 

σωσσυρική διάκριση της θεωρητικής γλωσσολογίας θα μπορούσαν να 

παραλληλισθούν με τη διαχρονία (παλιό - νέο) και τη συγχρονία (ντόπιο - ξένο) στη 

γλώσσα. Μόνο που στο πολιτισμικό σύστημα ο μεν διαχρονικός άξονας στηρίζεται 

καθαρά στη διάσταση του χρόνου (παλιό - νέο), ενώ ο συγχρονικός άξονας έχει 

περισσότερο τοπικό χαρακτήρα (ντόπιο - ξένο). 

 

Πέρα από τα καθολικά αυτά στοιχεία των πολιτισμικών συστημάτων, πρέπει να 

διακρίνουμε τα ιδιαίτερα ή ειδικά πολιτισμικά συστατικά κάθε επιμέρους πολιτισμού 

(«culture specific»). Τέτοια χαρακτηριστικά στην περίπτωση του νεοελληνικού 

πολιτισμού είναι τα αντιδάνεια πολιτισμικά στοιχεία, ελληνικά στην προέλευση τους 

στοιχεία που πήραν οι ξένοι και τα ξαναπαίρνουν από αυτούς οι Έλληνες. Εδώ το ξένο 

παίζει τον ρόλο του διαμεσολαβητή· στην περίπτωση αυτή ο δανεισμός είναι μια 

μορφή πολιτισμικής διαμεσολάβησης. Σημαίνουσα για τον νεοελληνικό πολιτισμό 

είναι ακόμη η αντίθεση δυτικού και ανατολικού, που ξεκινάει ως τοπική διάκριση για 

να εξελιχθεί σε καίρια πολιτισμική αντίθεση ανάμεσα στη δυτική - ευρωπαϊκή 

πολιτισμική αντίληψη και την ανατολική - βυζαντινή· ανάμεσα στον Έλληνα και τον 

Ρωμιό, που στην πραγματικότητα όμως είναι δύο όψεις της προσωπικότητας του ίδιου 

ανθρώπου, του Νεοέλληνα. 

Ας δούμε εν συντομία τις συγκεκριμένες μορφές που πήραν αυτά τα ζεύγη των 

πολιτισμικών αντιθέσεων στον ελληνικό πνευματικό χώρο: 

 

Αρχαίο 

ελληνικό  

νέο ελληνικό 

 

Η καθολική πολιτισμική διάκριση παλιού - νέου στην Ελλάδα πήρε φυσικά τη μορφή 

αντίθεσης ανάμεσα στον αρχαίο ελληνικό και τον νέο ελληνικό πολιτισμικό 

παράγοντα. Αυτή είναι, με άλλα λόγια, και η κύρια μορφή αντιπαράθεσης ή 

συγκερασμού ανάμεσα στην παράδοση και τον νεωτερισμό. Το πρόβλημα στην Ελλάδα 

και στον Ελληνισμό γενικότερα ήδη από τους μετακλασσικούς χρόνους, σε όλο το 

Βυζάντιο, στα μεταβυζαντινά χρόνια και, πολύ πιο έντονα, μετά τη δημιουργία του 

νεοελληνικού κράτους ήταν η σχέση που θα τηρούσε ο Νέος Ελληνισμός σε όλες τις 

εκφάνσεις του - γλώσσα, λογοτεχνία, τέχνες, εκπαίδευση - προς την παράδοση την 

ελληνική, αρχαία και βυζαντινή, κλασσική - ελληνική και βυζαντινή χριστιανική, 

ανθρωπιστικά (ουμανιστικά) ιδεώδη και χριστιανικά ιδεώδη. Ανάμεσα στη δόξα του 

Παρθενώνα και των μεγάλων κλασσικών από τη μια μεριά, και στην αίγλη της 

Αγια-Σοφιάς και του βυζαντινού μεγαλοϊδεατισμού από την άλλη. Ποιο θα είναι το 

«πρόσωπο» και η ταυτότητα του Νέου Ελληνισμού; θα είναι ό,τι νέο έδωσε ως ήθος και 

ύφος το δημοτικό τραγούδι, ο Ερωτόκριτος, ο Μακρυγιάννης και ο Θεόφιλος, η λαϊκή 

εν γένει παράδοση; Κι από κοντά η κρητική και επτανησιακή λογοτεχνία με όλες τις 

επιδράσεις που δέχτηκε; Και η νεότερη ποίηση του Παλαμά, μαζί με τον μοντερνισμό 

της γενιάς του '30; Κι από κοντά η ηθογραφία της νεοελληνικής πεζογραφίας μαζί με 

την ψυχογραφία που αναπτύχθηκε σ' αυτήν; Και φυσικά ο υπερρεαλισμός; Κι όλα 
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αυτά, ιδίως τα έντεχνα δημιουργήματα, πώς και πόσο στηρίχτηκαν στην παράδοση, 

αρχαία ή βυζαντινή; 

Επομένως στην Ελλάδα ο συγκερασμός παράδοσης και νεωτερισμού ως προς την 

παράδοση κυμάνθηκε ανάμεσα στα κλασσικά πρότυπα, που ήταν κι εκείνα που 

επηρέασαν περισσότερο, και στα βυζαντινά που όψιμα και πολύ περιορισμένα 

αξιοποιήθηκαν. Ο συνδυασμός των δύο αυτών μορφών της ελληνικής παράδοσης σε 

μια διαχρονική ενότητα που πρωταρχίζει με τα έργα του Κωνσταντίνου 

Παπαρρηγόπουλου και του Σπυρίδωνος Ζαμπελίου, από τους πρώτους που 

χρησιμοποίησαν τον όρο «ελληνοχριστιανικός» (1852), άρχισε μόλις στα τέλη του 19ου 

αι. και άργησε να βρει υποστηριχτές (Παλαμάς, Σικελιανός, Καβάφης, Παπαδιαμάντης, 

Κόντογλου, Παπατσώνης, ποιητές της γενιάς του '30). 

 

Ελληνικό 

· ξένο / 

Ευρωπαϊκό 

 

Η δεύτερη καθολικού τύπου αντίθεση «ντόπια -ξένα» πολιτισμικά στοιχεία συνδέεται 

με την αποδοχή και εισαγωγή παλιότερα στην Ελλάδα εξελίξεων πνευματικών από τον 

ευρωπαϊκό χώρο. Έτσι διάφορες σχολές και τάσεις που εμφανίστηκαν κατά καιρούς 

στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία, λ.χ. τα ιπποτικά μυθιστορήματα ή κινήματα όπως ο 

ρομαντισμός, ο συμβολισμός, ο φουτουρισμός, ο ρεαλισμός, ο υπερρεαλισμός κ.ά. 

είχαν την απήχηση τους στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία και τέχνη. Στην περίπτωση 

αυτής της πολιτισμικής αντίθεσης (ελληνικό - ξένο/ευρωπαϊκό) το ελληνικό στοιχείο 

αντιπροσώπευε την παράδοση, ενώ το ξένο/ευρωπαϊκό ήταν το νεωτεριστικό στοιχείο. 

 

Ότι η αλληλεπίδραση των λαών στο πνευματικό - πολιτισμικό επίπεδο είναι συνήθης 

τρόπος πολιτισμικής ανανέωσης σε όλα τα επίπεδα είναι γνωστό. Τέτοια επίδραση, σε 

βαθμό καθοριστικό για τη φυσιογνωμία του δυτικο-ευρωπαϊκού πολιτισμού, άσκησε 

με τα πολιτισμικά της δημιουργήματα ιδίως της κλασσικής αρχαιότητας, η ίδια η 

Ελλάδα. Επομένως η Ελλάδα θα έπρεπε να είναι έτοιμη να λειτουργήσει και ως 

αποδέχτης πολιτισμικών αγαθών από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, οι 

νεωτερισμοί που εισήχθησαν ανάλογα με τις συνθήκες, τη μορφή και τον τρόπο 

υιοθετήσεώς τους, άλλοτε έγιναν αποδεχτές όπως αρχικά ο ρομαντισμός, κι άλλοτε 

αποκρούστηκαν ως ξενόφερτα, αταίριαστα και φθοροποιά ακόμη για τον ελληνικό 

πολιτισμό στοιχεία (φουτουρισμός, υπερρεαλισμός). 

 

Η απέχθεια προς το ξένο ξεκινούσε άλλοτε ως υπεράσπιση της ελληνικής παράδοσης, 

άλλοτε ως αντίδραση προς το νεοφερμένο και, γι' αυτό, ξενίζον ευρωπαϊκό στοιχείο κι 

άλλοτε πάλι ως συντηρητική (αισθητική, ιδεολογική κλπ.) απόρριψη του νεωτερισμού 

ως νεωτερισμού. 

 

Ο συγκερασμός των ιθαγενών πολιτισμικών στοιχείων με ξένα στοιχεία καταλλήλως 

προσαρμοσμένα και, κυρίως, αφομοιωμένα οργανικώς εντεταγμένα στην ελληνική 

παράδοση και κατάσταση, όχι μόνον απετέλεσε συχνό και γόνιμο για τον νεοελληνικό 

πολιτισμό γεγονός, αλλά με τις συζητήσεις που προκάλεσε και τις θεωρητικές θέσεις 

και επιχειρηματολογίες, οι οποίες αναπτύχθηκαν από όλες τις πλευρές, έγινε αφορμή 

να τεθούν και σε θεωρητικό επίπεδο, να ξεκαθαριστούν οι θέσεις, να 

3



συνειδητοποιηθούν τα προβλήματα και, το κυριότερο, να ωριμάσουν οι τρόποι για την 

καλύτερη αντιμετώπιση τους. 

 

Αρχαίο ελληνικό 

• ξένο 

• νέο ελληνικό 

 

Συχνά ο ρόλος της ξένης επίδρασης στον συγκερασμό ξένου και ελληνικού στοιχείου 

δεν ήταν πρωτογενής αλλά υστερογενής, δηλαδή ενδιάμεσος ή διαμεσολαβητικός. 

Αυτό σημαίνει ότι μορφές, ήρωες, σύμβολα, μύθοι, μοτίβα, λογοτεχνικές δομές 

γενικότερα που ανάγονται στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία ή τέχνη, αφού ενέπνευσαν 

τους ευρωπαίους συγγραφείς ή καλλιτέχνες, αφού τα μιμήθηκαν, τα επεξεργάστηκαν 

και τα μετέπλασαν οι ξένοι στη δική τους πνευματική παραγωγή, επανεισήχθησαν στον 

νεότερο ελληνικό πολιτισμό ως ένα είδος «πολιτισμικών αντιδανείων», για να 

εμπνεύσουν και τους Έλληνες δημιουργούς. Μια ακραία μορφή τέτοιας 

διαμεσολάβησης είναι η προσέγγιση από Έλληνες των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων 

(Ομήρου, τραγικών κ.ά.) μέσα από ξένες μεταφράσεις! 

 

Η Αναγέννηση, το κίνημα του νεότερου ευρωπαϊκού κλασσικισμού και ιδεαλισμού, 

ορισμένα νεοκλασσικά και ρομαντικά κινήματα ενέπνευσαν επίσης τους Έλληνες 

δευτερογενώς, στην καλύτερη δε περίπτωση τους έστρεψαν σε μια εκ νέου 

«ανακάλυψη» των αρχαίων κλασσικών. 

 

Ο συγκερασμός του ξένου, νεωτερικού στοιχείου με το ντόπιο ελληνικό και η 

επανασύνδεση μέσω του ξένου - με το αρχαίο αποτελεί ιδιαίτερο τύπο συγκερασμού 

παράδοσης και νεωτερισμού που χαρακτηρίζει τον νεοελληνικό πολιτισμό. 

 

Δυτικό  

• ανατολικό 

 

Ο συγκερασμός - και ο ανταγωνισμός μεταξύ -δυτικών και ανατολικών πολιτισμικών 

στοιχείων είναι βασικό χαρακτηριστικό της φυσιογνωμίας του νεοελληνικού 

πολιτισμού. Η διαμάχη των διανοουμένων είχε ως επίκεντρο το αν η νεότερη 

λογοτεχνία και τέχνη και γενικότερα η πολιτισμική παραγωγή των Νεοελλήνων πρέπει 

να αντλεί από τα διαχρονικά πρότυπα της κλασσικής Ελλάδας, όπως βιώθηκαν και 

διαμορφώθηκαν στον δυτικό ευρωπαϊκό πολιτισμό («δόγμα Κοραή»), ή αν πρότυπό της 

πρέπει να είναι η - και χρονικώς εγγύτερα - «γόνιμη, αληθινή παράδοση του 

χριστιανικού βυζαντινισμού» («θέση Δημαρά»). Ειδικότερα, αν πρέπει να είναι 

περισσότερο δυτική, ευρωπαϊκή, κλασσικιστική και ορθολογική ή αν η κύρια 

φυσιογνωμία της θα είναι ανατολική και ανατολίτικη, βυζαντινή, χριστιανική, 

βιωματική και μυστικιστική. Κοινό στοιχείο και των δύο προσεγγίσεων παραμένει στο 

βάθος ο ρομαντισμός: είτε ως βίωση και αναβίωση των κλασσικών προτύπων και αξιών 

είτε ως προτυποποίηση των βυζαντινών - χριστιανικών ιδεωδών. 

Ό,τι χρειάζεται να συγκερασθεί εδώ, για να αρθούν οι αντιθέσεις, είναι ο Ελληνισμός 

και η Ρωμιοσύνη, ο Έλληνας και ο Ρωμιός, τα αρχαία κλέη με τα νεότερα πάθη, ο 

κλασικισμός και η ορθοδοξία. Η άρση των αντιθέσεων επιχειρήθηκε βαθμηδόν, όταν 

διανοούμενοι και δημιουργοί συνειδητοποίησαν ότι η ελληνικότητα είναι μια 
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υπερκείμενη ιστορική και πολιτισμική έννοια που μπορεί να αγκαλιάσει τόσο τον 

Έλληνα όσο και τον Ρωμιό. Γιατί ο Μακρυγιάννης δεν βρίσκεται μακριά από τον 

ιστορικό της Αλώσεως Ι. Φραντζή και τον ιστορικό των αρχαίων ελληνικών εμφυλίων 

συγκρούσεων που περιγράφει και καταδικάζει ο Θουκυδίδης ως προς το πνεύμα που 

προσεγγίζει τα γεγονότα της νεότερης ελληνικής ιστορίας και τη βαθύτερη συνείδηση 

ελληνικότητας και υγιούς εθνισμού. Ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος πρώτος θα άρει 

τις αντιθέσεις Ελληνισμού και Ρωμιοσύνης, προβάλλοντας τη συνοχή και τη συνέχεια 

του Ελληνικού έθνους, την ελληνικότητα του πέρα από τις αλλόφυλες ή εμφύλιες 

ιστορικές διαμάχες. 
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