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Διάλεξα επίτθδεσ αυτόν τον τίτλο για τθν ςθμερινι μου ομιλία, επειδι προκαλεί 
ςκζψεισ , ςυνειρμοφσ και προβλθματιςμοφσ , απαραίτθτουσ ςιμερα και λίαν 
χριςιμουσ, ειδικά ςε ςχζςθ με τόςο μακροχρόνιουσ κεςμοφσ, όπωσ το Λφκειο των 
Ελλθνίδων. 

  

Η βακιά οικονομικι και κοινωνικι κρίςθ που ηοφμε τα τελευταία οκτϊ χρόνια, 
ζφερε ςτθν επιφάνεια του δθμοςίου λόγου ζννοιεσ όπωσ Παγκοςμιοποίθςθ, Εκνικι 
Παράδοςθ, Πατριωτιςμόσ. 

  

Οι ςειςμικζσ δονιςεισ που προκάλεςε αυτι θ οικονομικι κρίςθ ςτθν κοινωνία , 
αποκάλυψαν ζναν εςωτερικό προβλθματιςμό που λακροβιοφςε ςε μεγάλο, κακϊσ 
φαίνεται, τμιμα τθσ κοινωνίασ: Είμαςτε καλφτερα μόνοι μασ ι με τουσ άλλουσ; 
Καλφτερα μαηί με τα δυτικά κράτθ, με τθν ΕΕ ι μόνοι μασ, με άλλο νόμιςμα και 
κλειςτά ςφνορα;  

  

Ζναν προβλθματιςμό, που φαίνεται να εκπορεφεται από τθν αίςκθςθ πωσ οι 
«άλλοι» , θ Δφςθ, θ ΕΕ, όλοι μασ επιβουλεφονται. Προωκοφν τθν παγκοςμιοποίθςθ, 
απειλϊντασ κακετί δικό μασ , τθν ιςτορία μασ, τθν εκνικι, κρθςκευτικι και λαϊκι 
μασ παράδοςθ ,τον πλοφτο μασ ακόμθ και τα ςφνορά μασ. Είναι μια άποψθ που 
καλλιεργικθκε εντζχνωσ και από μερίδα του πολιτικοφ κόςμου και των ΜΜΕ και 
που εξακολουκεί να καλλιεργείται.  

  

Είναι όμωσ ζτςι; 

  

Με τον όρο παγκοςμιοποίθςθ που τον ακοφτε ςυνεχϊσ, εννοοφμε μια ςειρά 
ρυκμίςεων, οικονομικοφ κυρίωσ , αλλά όχι μόνο,χαρακτιρα , που ςτόχο ζχουν τθν 



 

 

αυτονόμθςθ ζωσ και απελευκζρωςθ παραμζτρων, που μζχρι πριν λίγα χρόνια ιταν 
περιοριςμζνεσ εντόσ των ςυνόρων ενόσ κράτουσ - προςτάτθ , όπωσ το εμπόριο, θ 
επικοινωνία- πλθροφορία, θ γνϊςθ, θ τεχνολογία, θ χρθματοπιςτωτικι 
δραςτθριότθτα , αλλά και θ κοινωνικι δομι και θ κουλτοφρα.  

  

Βαςικόσ τθσ ςτόχοσ είναι θ διευκόλυνςθ των οικονομικϊν και εμπορικϊν 
δραςτθριοτιτων, πζρα από ςφνορα και κράτθ. Η διευκόλυνςθ τθσ διακίνθςθσ 
κεφαλαίων και αγακϊν, αλλά και ανκρϊπων και ιδεϊν, μζςω τθσ μετανάςτευςθσ 
και τθσ τεχνολογίασ. Για τουσ υπζρμαχουσ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, αυτι ζχει ωσ 
ςυνζπεια τθν οικονομικι ανάπτυξθ , λόγω των ευκαιριϊν που δθμιουργεί, ςτθ 
λογικι τθσ ελεφκερθσ οικονομίασ, με βαςικι δυναμικι τθν διαρκι κερδοφορία, 
αλλά οδθγεί επίςθσ και ςτθ διάχυςθ ςυνκθκϊν κοινωνικισ ευθμερίασ. Για τουσ 
πολζμιουσ, από τθν άλλθ πλευρά, καλλιεργεί τθν πλεονεξία και ζχει ωσ αποτζλεςμα 
τθν διεφρυνςθ των κοινωνικϊν και οικονομικϊν ανιςοτιτων , και τθν επικράτθςθ 
των δυνατϊν επί των αδυνάτων.  

  

Δεν κα επεκτακϊ ςτθν ανάλυςθ τθσ ζννοιασ παγκοςμιοποίθςθ , διότι είναι ςφνκετθ 
και εμπεριζχει αντικζςεισ, που κακιςτοφν αδφνατο τον απλουςτευτικό 
χαρακτθριςμό ωσ «καλι» ι «κακι». Θα μποροφςε να αποτελεί το κζμα μιασ άλλθσ 
ομιλίασ. 

  

Εκεί όμωσ που κζλω να εςτιάςω είναι ςτο γεγονόσ ότι, ανεξάρτθτα του τί πιςτεφει ι 
επικυμεί κανείσ, θ Παγκοςμιοποίθςθ είναι ιδθ εδϊ, παροφςα, είναι γεγονόσ , 
εφόςον υπάρχει πλζον το διαδίκτυο, θ μεγαλφτερθ εφεφρεςθ του 20 αιϊνα και 
αυτό είναι κάτι που πρζπει όλοι να το ςυνειδθτοποιιςουμε. 

  

Πϊσ να περιορίςεισ κάποιον ι κάποια δραςτθριότθτα, όταν ο κακζνασ μπορεί , ανά 
πάςα ςτιγμι, να βρίςκεται εδϊ και ταυτόχρονα αλλοφ; Όπου επικυμεί; Oταν 
μπορεί να αγοράηει και να πουλάει ιντερνετικά , ό,τι κζλει, από όπου κζλει; Όταν 
μπορεί να δει όποια χϊρα, ταινία, μουςικι, πλθροφορία, ό,τικζλει ,κάκε ςτιγμι; 
Οχι μόνο από το κομπιοφτερ του, αλλά από το κινθτό που κρατά ςτο χζρι του;  
Ρωτιςτε τα παιδιά και τα εγγόνια ςασ, αν δεν το ξζρετε ιδθ... 

  



 

 

Άρα θ ςφγχρονθ πραγματικότθτα είναι ιδθ παγκοςμιοποιθμζνθ, είτε μασ αρζςει 
είτε όχι . Και αυτό που πρζπει να κάνουμε είναι να βροφμε τισ ευκαιρίεσ που κρφβει 
και να τισ εκμεταλλευτοφμε όςο καλφτερα γίνεται, όπωσ ζχουμε κάνει ωσ λαόσ 
πολλζσ φορζσ ςτο παρελκόν - Να τθν δοφμε ωσ πρόκλθςθ και ευκαιρία και όχι ωσ 
απειλι. Κι εδϊ είναι ο ρόλοσ τθσ εκνικισ μασ παράδοςθσ. 

  

Η διαφφλαξθ και θ μετάδοςι τθσ από γενιά ςε γενιά, καλλιεργεί τθν ιςτορικι 
μνιμθ και τουσ κοινωνικοφσ δεςμοφσ και ςυμβάλλει ςτθ ςυλλογικι αυτογνωςία. 
Ετςι ενιςχφει τθν εκνικι μασ ταυτότθτα , προβάλλοντασ ςυγκριτικά πλεονεκτιματά 
μασ, δθλ μασ δείχνει τον δρόμο πϊσ πρζπει να δράςουμε και ςτο οικονομικό και 
παραγωγικό πεδίο . Η παγκοςμιοποίθςθ ζχει ευκαιρίεσ και θ παράδοςθ, ςε 
ςυνδυαςμό με τθν ςφγχρονθ γνϊςθ , μασ δίνει τα εφόδια να τισ εκμεταλλευτοφμε, 
λειτουργϊντασ παράλλθλα ωσ κεματοφφλακασ τθσ εκνικισ μασ ταυτότθτασ. 

  

Ο φόβοσ ότι θ παγκοςμιοποίθςθ κα ιςοπεδϊςει τισ πολιτιςτικζσ ιδιαιτερότθτεσ του 
κάκε λαοφ, προκειμζνου να επιφζρει μια ενιαία μορφι πολιτιςμοφ παγκοςμίωσ , 
αν και πολφ διαδεδομζνοσ, κεωρϊ πωσ είναι ανεδαφικόσ, επειδι οι κεμελιϊδεισ 
ζννοιεσ ςτισ οποίεσ βαςίηεται, δθλ θ ελευκερία και τα δικαιϊματα του ατόμου, 
προωκοφν τον αλλθλοςεβαςμό και τθν ειρθνικι ςυμβίωςθ και δεν επιτρζπουν τθν 
βίαιθ επιβολι οποιουδιποτε πολιτιςμοφ. 

  

Επιτρζπει τθν επαφι και τθν αλλθλεπίδραςθ των λαϊν με διάφορουσ πολιτιςμοφσ , 
με ςεβαςμό ςτθν ιδιαιτερότθτα του κακενόσ , ο οποίοσ μπορεί να αναδειχκεί μζςα 
από τθν ςφγκριςθ με τουσ άλλουσ . Δεν πρζπει να ξεχνάμε,ότι ωσ λαόσ επιβιϊςαμε , 
βιϊςαμε ι και μεγαλουργιςαμε ςε παγκοςμιοποιθμζνεσ ςυνκικεσ, όπωσ αυτζσ 
που επικρατοφςαν ςτισ αυτοκρατορίεσ του Μ. Αλεξάνδρου, τθσ Ρϊμθσ και του 
Βυηαντίου, ακόμθ και όταν δεν υπερτεροφςαμε πλθκυςμιακά, είχαμε όμωσ 
καταφζρει να επιβλθκοφμε πολιτιςμικά .  

  

Η παγκοςμιοποίθςθ, με άλλα λόγια, δεν απειλεί παρά μόνο τισ πολιτιςτικζσ 
ταυτότθτεσ που ζχουν ιδθ ατονιςει και εξαςκενιςει από μόνεσ, τουσ ωσ 
υπαρξιακά βιϊματα του λαοφ.  

  



 

 

Αν πχ μια ξζνθ ταινία αρζςει περιςςότερο από μια εγχϊρια, δφο πράγματα μπορεί 
να ςυμβαίνουν : είτε είναι όντωσ καλφτερθ, είτε το κοινό δεν ζχει εκπαιδευκεί να 
καταλαβαίνει ι να παραδζχεται ότι θ εγχϊρια είναι καλφτερθ. Είναι επομζνωσ ςτο 
χζρι του κάκε λαοφ όχι μόνο να διατθριςει , αλλά και να ενιςχφςει και να διαδϊςει 
τισ πολιτιςτικζσ του αξίεσ και παραδόςεισ , τον πολιτιςμό του, και να το μετατρζψει 
ςε ςυγκριτικό του πλεονζκτθμα.Η καλφτερθ απάντθςθ ςτθν πολιτιςμικι πρόκλθςθ 
τθσ παγκοςμιοποίθςθσ είναι να αντλιςουμε από εκείνεσ τισ παραδόςεισ του 
Ελλθνιςμοφ, που ενιςχφουν τθ διεκνι παρουςία και ακτινοβολία του. 

  

Αυτό το πνεφμα είχαν άλλωςτε και οι προςεγγίςεισ τθσ Καλλιρόθσ Παρρζν, που 
είναι ςιμερα πιο επίκαιρεσ από ποτζ.  

  

Η δυναμικι και πρωτοπόρα αυτι γυναίκα που ζηθςε ςε μια πολυτάραχθ χρονικι 
περίοδο , διείδε τον κίνδυνο τθσ πολιτιςτικισ αλλοτρίωςθσ. Οι Ζλλθνεσ, 
κουραςμζνοι από τουσ ςυνεχείσ πολζμουσ και τισ δυςκολίεσ τθσ ηωισ τουσ, 
γοθτεφονταν υποςυνείδθτα από τθν ευμάρεια των Δυτικϊν κοινωνιϊν και ιταν 
επιρρεπείσ ςτθν υιοκζτθςθ κάκε δυτικοφ προτφπου , ςε οικονομικό, κοινωνικό και 
πολιτιςτικό επίπεδο . Οι ςυνεχείσ πόλεμοι, οδθγοφςαν ςε μετακινιςεισ και 
ανταλλαγζσ πλθκυςμϊν , όποτε οι πολιτιςτικζσ ςυγκρίςεισ και αλλθλοεπιδράςεισ 
ιταν αναπόφευκτεσ. Μθν ξεχνάμε επίςθσ ότι το 1911, ζτοσ ιδρφςεωσ του Λυκείου, 
θ μιςι Ελλάδα ιταν ακόμθ υπό τουρκικι κατοχι, Ήπειροσ, Μακεδονία , Κριτθ και θ 
διατιρθςθ τθσ εκνικισ ςυνείδθςθσ ιταν απαραίτθτθ.  

  

Απζναντι ςε αυτζσ τισ προκλιςεισ, θ Παρρζν δεν αντζταξε απαγορεφςεισ και ςτενζσ 
ξενόφοβεσ αντιλιψεισ. Υποςτιριξε τθν καλλιζργεια και τθν εκπαίδευςθ , με ςθμείο 
αναφοράσ τθν πολιτιςμικι μασ παράδοςθ, που είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τθν 
ιςτορία τθ κρθςκεία και τθ γλϊςςα μασ και εργάςτθκε για τθν αναβάκμιςθ και 
χειραφζτθςθ των γυναικϊν , ςε εκπαιδευτικό οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. 

  

Η ενίςχυςθ των δικϊν μασ πολιτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν είναι θ καταλλθλότερθ 
προςζγγιςθ ςτο ηιτθμα των διεκνϊν πολιτιςμικϊν αλλθλοεπιδράςεων και όχι θ 
απαγορευτικι απόκρουςθ των διεκνϊν επιρροϊν ςτθν κοινωνία μασ, πράγμα που 
άλλωςτε δεν είναι εφικτό ςε μια ανοικτι δθμοκρατικι και φιλελεφκερθ χϊρα , 
ιδιαίτερα ςτθ ςθμερινι διαδικτυακι πραγματικότθτα. Αν ωσ κοινωνία 
προςεγγίςουμε τθν παγκοςμιοποίθςθ όχι ωσ απειλι για τθν εκνικι μασ ταυτότθτα, 
αλλά ωσ ευκαιρία για τθ διεκνι εξάπλωςθ τθσ ελλθνικισ πολιτιςμικισ παρουςίασ, 



 

 

τότε και θ επίςθμθ πολιτεία ενδζχεται να προχωριςει προσ μια πολιτιςμικι 
πολιτικι που να εκμεταλλεφεται τα πολφπλευρα ερείςματα του Ελλθνιςμοφ εκτόσ 
των ςυνόρων και ςε μια εκπαιδευτικι πολιτικι που δεν κα διαμορφϊνει μόνο τουσ 
Ζλλθνεσ πολίτεσ με αρχζσ αξίεσ, ιςτορικζσ γνϊςεισ και κριτικι ικανότθτα , αλλά κα 
λειτουργιςει και ωσ μθχανιςμόσ αφομοίωςθσ και απορρόφθςθσ αλλόγλωςςων 
πλθκυςμιακϊν ομάδων, όπωσ ζκανε επιτυχθμζνα τον 19ο και τισ αρχζσ 20ου αιϊνα 
και όπωσ χρειάηεται να κάνουμε και ςιμερα , με τισ ςυνεχείσ μεταναςτευτικζσ ροζσ 
που αντιμετωπίηουμε. 

  

Εςείσ, μζλθ του Λυκείου των Ελλθνίδων, ςτο οποίο και εγϊ ςυμμετζχω, ζχετε 
πολλά ακόμθ να προςφζρετε, μετά από 106 χρόνια ηωισ του Λυκείου.  Η προςφορά 
ςασ είναι ανεκτίμθτθ και παραμζνει αναγκαία και επίκαιρθ.  

  

ασ ςυγχαίρω για το ζργο ςασ και εφχομαι να είςτε καλά και να ζχετε τθ δφναμθ να 
το ςυνεχίηετε. Καλι εκπαιδευτικι χρονιά. 

  

 

ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


