
συντηρητικοί και προοδευτικοί  
αντίπαλοι ή συνεργάτες; 

 

 

 

 

 

 

Η αντίθεση «συντηρητικοί-προοδευτικοί», έγραψε την ιστορία του νεώτερου πολιτισμού. 

Πολλοί αυτοί που το ’βαλαν σκοπό της ζωής τους να κρεμάνε ταμπέλες στον εαυτό τους 

και στους γύρω τους, με τον έναν ή τον άλλο χαρακτηρισμό! Με αξιοζήλευτη μονομανία 

κι επιμονή προσπαθούν ακόμα να καλουπώσουν, να φακελώσουν όσους ανήκουν ή δεν 

ανήκουν στα δύο αυτά αντιμαχόμενα… «στρατόπεδα». 

«Λοιπόν; Τι είστε τέλος πάντων;» τρίβουν τα χέρια τους για μία μονόπλευρη απάντηση. 

«Συντηρητικός ή προοδευτικός; Πού να σας κατατάξω; Σε ποιο… γήπεδο, σε ποια 

ομάδα, σε ποιό συρτάρι;» 

Όμως αλήθεια, αυτή η πάλη μεταξύ συντήρησης και προόδου, στέκει; Το μεταξύ τους 

ζημιογόνο σχίσμα, πόση ζημιά άραγε προκάλεσε στην ελληνική και παγκόσμια ιστορία; 

Ποιός από τους δύο «αντιπάλους» έχει δίκιο; Τελικά οι δύο αυτές δυνάμεις έλκονται ή 

απωθούνται; 

 Είμαστε όλοι αναγκαία συντηρητικοί ως ένα σημείο.  
Στο σημείο εκείνο που κάθε άνθρωπος, κάθε 
κοινωνία και ίσως και κάθε ζων οργανισμός διατηρεί 
υποχρεωτικά ορισμένες σταθερές, συνυφασμένες με 
την επιβίωση ή με την ατομική ή συλλογική ταυτότητά 
του. Η συντηρητική στάση είναι με την έννοια αυτή 
ορμέμφυτη και συνδέεται με την ανάγκη 
αυτοσυντήρησης.  
Το θέμα παίρνει άλλη τροπή όταν ο συντηρητικός 
υποστηρίζει το κατεστημένο, δεν αγαπά τις αλλαγές, αντιδρά σε κάθε αλλαγή, 
στην ανανέωση. Πιστεύει ότι το οικοδόμημα που μας στεγάζει τώρα, θα το 
συντηρήσουμε όπως ακριβώς το βρήκαμε και θα το παραδώσουμε στα παιδιά μας 
όπως το παραλάβαμε από τους πατέρες μας, χωρίς να πειράξουμε ούτε λιθαράκι!  

 Ενάντια στη φωνή του συντηρητικού, ακούγεται εκείνη 
του «προοδευτικού».  
«Να τ’ αλλάξουμε όλα! Σκούριασαν, γέρασαν…», 
διατυμπανίζει. Κοινωνία, θρησκεία, παράδοση, 
επιστήμη, τέχνες, φιλοσοφία, δίκαιο. Θα 
παραδώσουμε στα παιδιά μας αξίες αφόρετες, 
ολοκαίνουργιες άρα και καλύτερες!  
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 Κι όλα αυτά που δοκιμάστηκαν απ’ το χρόνο και άντεξαν 
κι ορθώθηκαν άθικτα και πιο φωτεινά από πριν; Όλα αυτά 
που είναι θεμελιωμένα πάνω στο θεμέλιο που ξεπερνά το 
χρόνο; Όλα εκείνα που είναι της αιωνιότητας αντίλαλος;  
Η αγάπη, η αλήθεια, η ελευθερία, η ελπίδα, η πίστη,  
η δικαιοσύνη, η τέχνη, η συνείδηση;  
Αυτοί οι θησαυροί, που μας παραδόθηκαν από το 
παρελθόν, από τα βάθη των αιώνων και νίκησαν το χρόνο 
κι άντεξαν τη φωτιά των 2 παγκοσμίων πολέμων χωρίς να 
καούν, είναι δυνατόν να πεταχτούν; Η παλαιότητά τους, τους δίνει ακόμα 
μεγαλύτερη αξία. Είναι σαν αντίκες που αν τις πετάξουμε θα είναι σα να πετάμε 
μακριά μας αυτή τη ζωή.  

 Χωρίς τον θησαυρό που λέγεται παράδοση δεν 
θα υπήρχε πολιτισμός ούτε καν ατομική ζωή. Την 
παράδοση την παραλαμβάνουμε, τη συντηρούμε, 
την αξιοποιούμε, την παραδίδουμε στην επόμενη 
γενιά. Σκυταλοδρόμοι κι εμείς στο δρόμο της 
ανθρωπότητας προς την αιωνιότητα. Από αυτήν 
αντλούμε δύναμη, αυτή συνδέει το χθες με το 
σήμερα με ζωτικούς δεσμούς.  
Σε περιόδους κρίσης όπως αυτή που διανύουμε, όλο και περισσότεροι κοιτάμε 
προς τα πίσω. Έχουμε ανάγκη να δούμε από πού ερχόμαστε, να μάθουμε πού  
πηγαίνουμε και πού οφείλουμε να πάμε. Ψάχνουμε για ένα αίσθημα συνοχής               
με την παράδοση όπως την έχουμε κληρονομήσει από το παρελθόν. Γιατί δεν 
υπάρχει παρόν χωρίς την κληρονομιά του παρελθόντος.  

 Βέβαια το παρελθόν δεν πρέπει να συγχέεται με την παράδοση γιατί δεν είναι  
μόνο παράδοση. Το παρελθόν δε μας παρέδωσε μόνο θησαυρούς αλλά και 
ερείπια καταστροφικά για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό!  
Πόσο τού στοίχισε αλήθεια  η προσπάθεια ανατροπής των αιώνιων αξιών, δήθεν 
χάριν της προόδου; Αλλά και πόσες ιδέες, πόσα συστήματα, πόσοι θεσμοί 
κατέρρευσαν νικημένα από το χρόνο; Πόσες αξίες απαξιώθηκαν, πόσοι μύθοι 
απομυθοποιήθηκαν;  
Από το παρελθόν κατάγονται η υποκρισία, το μέσο, η αδιαφάνεια, τα ρουσφέτια,               
ο ποσοτισμός, η ισοπέδωση, η θύελλα της πολιτικής, ο κυκλώνας του χρήματος.                
Επίσης η εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο, η δουλεία, η κοινωνική 
αδικία, η αδιαφορία για τον πεινασμένο, τον άρρωστο, το ορφανό, τον άνεργο.  

 Αλλά υπάρχει και το παρόν. Και η σκέψη μας,  
η ευθύνη, η αγωνία μας είναι για το παρόν και 
φυσικά για το μέλλον. Ποιός είναι ο κόσμος που 
θα παραδώσουμε αύριο στις γενιές που έρχονται; 
Ποιά όνειρα κι αξίες μας ενώνουν; Πόσο γεροί 
είναι οι δεσμοί που μας συνδέουν  με όσα μας 
κληρονόμησαν οι αιώνες και πόσο βαθιά 
βιώνουμε αυτή τη σχέση;  
Τι κάνουμε για να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοσή μας και προπάντων να την  
γονιμοποιήσουμε, ανανεώνοντας το νόημά της με τη δική μας δημιουργική 
προσφορά;  



 

 Όσες διαφορές κι αν έχουν σε ένα συμφωνούν: Στην ειδωλολατρία του χρόνου!                       
Ό,τι προγενέστερο είναι και καλύτερο λένε οι συντηρητικοί. 
 Ό, τι νεότερο είναι και ανώτερο λένε οι προοδευτικοί.  
Ο χρόνος καθαυτός, παρελθόν ή μέλλον, δίνει την αξία του στο περιεχόμενο.  

Συντήρηση λοιπόν ή πρόοδος; 
Άνοδος!  

 

 

 

 

 

 

Και τα δύο. Όχι μόνο στο ένα αλλά και στα δύο στηρίζονται η ζωή και ο πολιτισμός μας! 
Στην παράδοση και στο νέο.  

Στη συντήρηση και την πρόοδο. Δύο δυνάμεις που τελικά δεν απωθούνται αλλά έλκονται 
και ελκύουν την εξέλιξη, την προς τα πάνω πορεία. 

Η πρόοδος δεν αγνοεί την παράδοση και η παράδοση δεν οδηγεί σε τέλμα.  
Ίσα-ίσα…την παράδοση την αξιοποιούμε σαν κινητήρια δύναμη, έμπνευση,                           

τονωτικό προόδου, με σκοπό τη συνεχή άνοδο. 
Και σε μια τέτοια ανοδική πορεία τα λάθη δεν αποκλείονται αλλά και δεν οδηγούν                    
στο θάνατο, όπου μας οδηγεί η ψευτιά ή η σκοπιμοθηρία, σκληρά υποκατάστατα                        

της αλήθειας. 

Με βασικό κριτήριο ότι παράδοση και πρόοδος είναι μόνο ό,τι ανυψώνει τον άνθρωπο, 
καταλήγουμε στη σύνθεση και όχι στην αντίθεση μεταξύ συντήρησης και προόδου. 

Σύνθεση, συμφωνία, συνεργασία προς νέες δημιουργίες.  
Προς τη νέα Ημέρα, τη νέα Ζωή, τη νέα Κοινωνία, τον νέο Ανθρωποκεντρικό Πολιτισμό! 

Με βασικό αγαθό της τον πολιτισμό και την κοινωνικοποίησή του, η Λέσχη στηρίζει κάθε 
πνευµατική αναζήτηση, πιστεύοντας και συντηρώντας στην πράξη τη σύνθεση του 

παλαιού με το νέο, του κλασσικού με το σύγχρονο,  
της παράδοσης µε την πρόοδο μαζί με πολύ αγάπη για το διαφορετικό.  

Κοντά σας πάντα με ποιοτικές προτάσεις και βήματα μπροστά. 
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