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1. Για τον τίτλο θα αντιπρότεινα : Το κενό αξιών της εποχής μας σε όλη την ίύβ>0'.

Ευρώπη και η παράδοση [η αναφορά στην ΟΝΕ στον τίτλο διαβάζεται σαν να ^ '• u0tlceJP‘t ^ a ' 
προκάλεσε το κενό αξιών η νομιμαστική ενοποίηση]
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Η ανάγκη να μη μονοπωλείται η έννοια της παράδοσης από τις συντηρητικές* n tVov 

°·C *
δυνάμεις δεν συνεπάγεται να γίνει η παράδοση και η ελληνικότητα «το κέντρο ίθ3<̂

του προβληματισμού» των εκσυγχρονιστικών δυνάμεων. Μάλλον χρειάζεται 

η χρυσή τομή, ώστε η όποια αναφορά στην παράδοση, το παρελθόν ή την 

ιδιαίτερη ταυτότητα, που είναι έννοιες από μόνες τους πολιτικά αμφίσημες ως 

προς τα παραπληρωματικά τους νοήματα, καθώς ιδίως προς τη συντήρηση 

παραπέμπουν, να μην καλλιεργούν τα ιδεολογήματα των συντηρητικών 

δυνάμεων.
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2 και 3 μόνη παρατήρηση στο 3 η ενδεχόμενη αντικατάσταση της 

«ανταγωνιστικής» από την «ισχυρή» οικονομία.

Μέρος δεύτερο

3. Κοινωνία

«Παράδοση συνεργασίας και ανοχής άλλων εθνικοτήτων (οθωμανική 

περίοδος)»
Εδώ η διατύπωση με τη σύγχρονη έννοια της ανοχής κατασκευάζει ίσως 

πρόβλημα. Τα δικαιώματα προς τις θρησκευτικές (όχι εθνικές) ομάδες την 

οθωμανική περίοδο ήταν χαρακτηριστικό της αυτοκρατορίας, ενώ όταν 

εμφανίστηκε το εθνικό όραμα η παράδοση συνεργασίας και καλής γειτονίας 

των ομάδων «υπηκόων» έδωσε τη θέση της στα εδαφικά ιδίως 

συγκρουόμενα συμφέροντά τους.



4. Κουλτούρα/πολιτισμός

Όπως και στη συζήτηση, εδώ θεωρώ επικίνδυνη την αναφορά στην 

Ορθοδοξία ως θετικά μη λογοκεντρική (χρειάζεται ανάλυση και αποχρώσεις 

για να μη λειτουργεί υπέρ σκοταδιστικών τάσεων μια τέτοια ευαίσθητη και 

sophisticated κριτική στάση απέναντι στον ορθολογισμό, ώστε είναι 

ακατάλληλη για μεγάλο κοινό στο οποίο θα λειτουργήσει με μεγάλη 

αμφισημία).

Αν θεωρείται απαραίτητη η αναφορά στη θρησκεία, θα πρέπει (νομίζω) να 

είναι ο συσχετισμός της υψηλότερης από άλλες ευρωπαϊκές χώρες 

θρησκευτικής ομοιογένειας της ελληνικής κοινωνίας με την ανοχή και την 

ελευθερία της συνείδησης.

Θα πρότεινα στην τελευταία πρόταση της μη περιχαράκωσης και του 

«ανοίγματος προς τα έξω» να προστεθεί ότι στην ιστορία του ελληνικού 

πολιτισμού οι περίοδοι άνθισης συγχρόνως οικονομικής και πολιτισμικής 

συμπίπτουν ακριβώς με τάσεις «προς τα έξω», με τη συνάντηση άλλων 

πολιτισμών και την άντληση νέων στοιχείων (από θεσμούς και ήθη μέχρι 

τεχνογνωσία).


