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Πρόλογος 

δρ Σωτήρης Μητραλέξης 

 

Το βραχύ αυτό εισαγωγικό σημείωμα 

παρατίθεται για να εξυπηρετήσει έναν συγκεκριμένο 

σκοπό: να καταδείξει το γιατί έχει νόημα η δημοσίευση 

ενός επετειακού αφιερώματος για το βρετανικό 

Conservative Party στην Ελλάδα σήμερα, ακόμη και από 

ένα Ινστιτούτο Συντηρητικής Πολιτικής. 

Αν ο σκοπός ενός Ινστιτούτου Συντηρητικής 

Πολιτικής είναι η διατύπωση γηγενούς πολιτικού 

προτάγματος για την ευρύτερη παράταξη δεξιότερα του 

κέντρου στην Ελλάδα, τότε μήπως η βαθύτερη μελέτη 

του τί πράττουν πολιτικά άλλοι λαοί, με άλλες ανάγκες 

και άλλο ιστορικό υπόβαθρο, συνιστά μια προσπάθεια 

στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση; Μια προσπάθεια 

μίμησης, θαυμασμού, μεταπρατισμού, πιθηκισμού; 

Μα, είναι ακριβώς στο πρόσωπο του 

πολιτισμικού άλλου που ψηλαφώ τα γνωρίσματα της 

δικής μου ιδιαιτερότητας, συγκρίνοντας τις συγγένειες 

και διαπιστώνοντας τις αποκλίσεις—και είναι ακριβώς η 

προσπάθεια «επανεφεύρεσης του τροχού» που μας 

κατέστησε βαθύτατα μιμητές εν τη αμηχανία μας. Η 
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πείρα του άλλου είναι πάντοτε πολύτιμη, ειδικά αν έχει 

κληθεί να αντιμετωπίσει παρόμοια ζητήματα ή να 

διατυπώσει, ενίοτε, κατά συναρπαστικό τρόπο συγγενή 

προτάγματα—τηρουμένων, πάντοτε, των αναλογιών. Η 

διαφορά της ιδιοπροσωπίας δεν μηδενίζει ούτε τις 

ομοιότητες ούτε το ενδεχόμενο διακονίας κοινών 

πολιτικών αναγκών και κατευθύνσεων, οι οποίες 

χρήζουν εμπεριστατωμένης μελέτης—και στην σημερινή 

συγχρονία τους και στην ιστορική τους διαχρονία. Πόσω 

δε μάλλον όταν μιλάμε για ένα ξένο κόμμα, ένα 

επωνύμως Συντηρητικό Κόμμα, το οποίο συνέλαβε ήδη 

στην επωνυμία του την βασική του διαφορά από την 

κατευθυντήρια ιδέα της «άλλης πλευράς» της πολιτικής 

γεωγραφίας. Η πολιτική του στάση είναι πάντοτε άξια 

ερεύνης, είτε για να αποφασισθεί η περαιτέρω σύγκλιση 

είτε η περαιτέρω σοβαρή απόκλιση—εν τέλει αδιάφορο, 

αφού θα έχουμε ήδη συμφωνήσει στο πολύτιμο και 

γόνιμο της συγκρίσεως και αναμετρήσεως. Το ίδιο ισχύει 

και για τις λοιπές μείζονες πολιτικές παραδόσεις της 

παράταξης δεξιότερα του κέντρου στην Ευρώπη: την 

γερμανική Χριστιανο-δημοκρατία, την γαλλική Δεξιά 

κλπ. κλπ. 

Η ιθαγενής πολιτική φωνή, η επίπονα απούσα, 

δύναται να αρθρωθεί σε πληρότητα μόνο 

εγκολπώνοντας τον γόνιμο, συμπληρωματικό διάλογο 

με τον έξωθεν λόγο∙ σε αυτήν την κατεύθυνση 

δημοσιεύουμε το παρόν σύντομο αφιέρωμα στην επέτειο 

εκατόν ογδόντα ετών από την ίδρυση του βρετανικού 

Conservative Party δια του Tamworth Manifesto της 

18ης Δεκεμβρίου 1834. Πρόκειται για ένα ευσύνοπτο 
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αφιέρωμα σε πρόσωπα και ιδέες, τότε και τώρα, μα 

μόνον επ’ αφορμή. Για όποιον αναζητεί μια βαθύτερη 

αναμέτρηση με αντίστοιχες ιδέες, το ΙΝΣΠΟΛ ετοιμάζει 

τη αναγγελθείσα δημοσίευση εντός του 2015 των 

μεταφράσεων στην ελληνική γλώσσα τριών σημαντικών 

βιβλίων του μείζονος συντηρητικού πολιτικού 

φιλοσόφου Roger Scruton. Αναμείνατε! 
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18 Δεκεμβρίου 2014: 180 χρόνια από την ίδρυση του 

βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος 

Παναγιώτης Χατζηστεργίου 

 

Σαν σήμερα συμπληρώνονται εκατόν ογδόντα 

χρόνια από το Tamworth Manifesto της 18ης Δεκεμβρίου 

1934 και την ίδρυση του βρετανικού Συντηρητικού 

κόμματος (Conservative Party), ονομασία η οποία 

δόθηκε από τον Ουίλιαμ Πιτ τον Νεότερο, ο οποίος 

έμελλε να είναι πρωθυπουργός εν μέσω ιστορικών 

γεγονότων, όπως η Γαλλική Επανάσταση και οι 

Ναπολεόντειοι πόλεμοι. Αν και αναφερόταν ως Τόρι, 

αποκαλούσε τον εαυτό του Ανεξάρτητο Ουίγων. Ήταν 

αντίθετος, όπως και ο Γεώργιος Ουάσινγκτον, με τη 

δημιουργία ενός αυστηρού κομματικού πολιτικού 

συστήματος. Εξίσου σημαντική προσωπικότητα υπήρξε 

ο Sir Ρόμπερτ Πηλ, ο οποίος δημιούργησε το σύγχρονο 

Συντηρητικό Κόμμα πάνω στα ερείπια του παλαιού.  

Ο βρετανικός συντηρητισμός αποτέλεσε το 

αντίπαλον δέος της Γαλλικής Επανάστασης. Για τον 

συντηρητισμό, οι θεσμοί ενός έθνους θεωρούνται 

απόρροια της ιστορικής του προόδου, ο καρπός της 

εμπειρίας και μόνο αυτής. Δημιουργήθηκαν αργά και 

προσαρμόζονται σταδιακά κάθε φορά στις περιστάσεις 

και στις ανάγκες που προκύπτουν. Η ίδια η ύπαρξη των 

θεσμών, η αντοχή τους στο χρόνο, συνιστά τεκμήριο της 

ικανότητάς τους να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 

κοινωνίας. Αυτή είναι βασική αρχή του συντηρητισμού 

και πάνω σε αυτήν εδράζεται ολόκληρη η θεωρία του.  
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Ο συντηρητισμός δεν φιλοδοξεί να παγιώσει 

καταστάσεις. Φιλοδοξεί να διατηρήσει διαχρονικές αξίες 

και αρχές, οι οποίες διαμόρφωσαν το πολιτιστικό και 

κοινωνικό γίγνεσθαι του έθνους και προσέδωσαν 

ταυτότητα στα μέλη του. Ασφαλώς δεν είναι αντίθετος 

και αρνητικός με τις μεταρρυθμίσεις, ωστόσο θέτει ως 

προαπαιτούμενο να συντελούνται σταδιακά και κατόπιν 

ωρίμου σκέψεως. Αναγνωρίζει πως είναι δύσκολο και 

χρονοβόρο να δημιουργηθεί κάτι, ενώ είναι εύκολο και 

γρήγορο να καταστραφεί. Υποστηρίζει και πρεσβεύει 

την ιδέα της «αιώνιας κοινωνίας», μια πεποίθηση που 

διασφαλίζει την συνέχεια της κοινωνίας και την 

μετατρέπει σε «αναπαλλοτρίωτο κληροδότημα» (Χ. 

Γρηγορίου), οι προσωρινοί κάτοχοι του οποίου 

βαρύνονται με υποχρεώσεις τόσο απέναντι στους 

προγόνους όσο και απέναντι στους απογόνους τους.  

Ο μεγαλύτερος θεωρητικός και υπερασπιστής 

των συντηρητικών ιδεών είναι ο Ιρλανδός  Έντμουντ 

Μπερκ. Η αντίδρασή του στον ξεσηκωμό της γαλλικής 

αστικής τάξης, τον καθιέρωσε ως την ηγετική 

φυσιογνωμία της συντηρητικής φατρίας του κόμματος 

των Ουίγων, την οποία ονόμασε Παλαιούς Ουίγους, σε 

αντιδιαστολή με τους Νέους Ουίγους του Τσαρλς Τζέιμς 

Φοξ, που υπήρχαν στο κόμμα πριν την εποχή της 

Γαλλικής Επανάστασης. Θεωρείται ως ο φιλοσοφικός 

πατέρας του μοντέρνου συντηρητισμού, καθώς και από 

τους δεσπόζοντες θιασώτες του κλασικού 

φιλελευθερισμού. 

Από το περίφημο έργο του «Στοχασμοί για την 

Επανάσταση στη Γαλλία» πηγάζουν όλες οι μεγάλες 
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κριτικές της φιλοσοφίας του 18ου αιώνα, από τον 

φιλελεύθερο αγγλικό συντηρητισμό, μέχρι τον 

γερμανικό ρομαντισμό και τη γαλλική αντεπαναστατική 

παραδοσιοκρατία (Edmund Burke, Reflections sur la 

Revolution de France, εισ. Philippe Raynaud, Παρίσι 

1989). Ο Έντμουντ Μπερκ εντοπίζει τα θεμέλια του 

παλαιού κόσμου στο «πνεύμα της ευγένειας», στην 

«παλαιά ιπποσύνη» και στο «πνεύμα της θρησκείας». Η 

δε ιπποσύνη έφερε επανάσταση στα ήθη. Η ανάπτυξη 

του ιπποτικού κώδικα σηματοδοτεί την έξοδο από τη 

βαρβαρότητα του δυτικού Μεσαίωνα και το σταδιακό 

πέρασμα (απόλυτα σύμφωνο με την συντηρητική 

αντίληψη) στον πολιτισμένο κόσμο του εμπορίου 

(Robertson & Millar). Η ιπποσύνη εξευγένισε τους 

βάρβαρους πολεμιστές, με την ανάπτυξη ενός κώδικα 

συμπεριφοράς απέναντι στις γυναίκες και τους 

αδύναμους. Η ανάπτυξη του εμπορίου και των 

ανταλλαγών, της παραγωγής και του καταμερισμού της 

εργασίας, εκλαμβάνονται από τον συντηρητισμό ως 

κινητήριες δυνάμεις, ενταγμένες στα ήθη της κοινωνίας. 

Αξίζει να αναφερθεί σε αυτό το σημείο η μακρά 

παράδοση φιλελεύθερων προνομίων στην Αγγλία από 

την συντηρητική παράταξη. Μεγάλες πολιτικές 

φυσιογνωμίες των Conservatives ήταν την ίδια στιγμή 

γνήσιοι φιλελεύθεροι αλλά και ένθερμοι 

παραδοσιοκράτες. Ο Ρόμπερτ Πηλ με τις 

μεταρρυθμίσεις που προώθησε και με όλες γενικά τις 

πολιτικές του ενέργειες προσπάθησε να προσδώσει 

φιλελεύθερο χαρακτήρα στη δραστηριότητα της 

κυβέρνησης. Η μεταρρύθμιση της ποινικής νομοθεσίας, 
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η χειραφέτηση των καθολικών, η αναθεώρηση του 

φόρου επί του εισοδήματος, ο περιορισμός του 

δημόσιου χρέους, η μείωση των φόρων και η 

αναδιοργάνωση της Τράπεζας της Αγγλίας, ήταν τα 

σημαντικότερα επιτεύγματα της θητείας του.  

Επιπλέον, ήταν ευρέως διαδεδομένη η άποψη 

στους Ουίγους ότι οι τέχνες, η γεωργία και η βιομηχανία 

δεν μπορούσαν να αναπτυχθούν υπό δεσποτικό 

καθεστώς. Αντιστρόφως, καθώς με τη συσσώρευση του 

πλούτου όλο και περισσότεροι γίνονταν ιδιοκτήτες, τόσο 

περισσότερο θα αντιστέκονταν στις επιθέσεις επί των 

βασικών ελευθεριών τους προς υπεράσπιση της 

ιδιοκτησίας τους. Αυτή η αντίληψη είχε επικρατήσει και 

στις ΗΠΑ. 

Επ’ αφορμή, λοιπόν, της συμπλήρωσης 180 ετών 

του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος, προσδοκούμε 

και ευχόμαστε την εκ νέου νοηματοδότηση του 

συντηρητισμού και την ανάδειξη της διαχρονικότητας 

των θέσεών του στη σύγχρονη πραγματικότητα. 
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Sir Robert Peel: συντηρητικός ή φιλελεύθερος; 

Γεώργιος Σιβρίδης 

 

Στην Βρετανία, η ίδρυση του σύγχρονου 

κόμματος των Conservatives ανάγεται το 1834, στην 

ανάληψη της πρωθυπουργικής θέσης από τον Robert 

Peel, μετά από πρόταση του  Arthur Wellesley, 1st Duke 

of Wellington, στον William IV και το περίφημο 

Tamworth Manifesto, τον λόγο που εξεφώνησε στην 

εκλογική του περιφέρεια, Tamworth. Το ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό του λόγου του είναι ότι αποδέχεται 

πράγματα στα οποία ως συντηρητικός είχε σταθεί 

αντίθετος, όπως είναι το Reform Bill (1832), η 

μεταρρύθμιση στο εκλογικό σύστημα που είχαν 

προτείνει οι Whigs του Charles Grey, 2nd Earl Grey. Το 

ίδιο είχε κάνει το 1829 με την Χειραφέτηση των 

Ρωμαιοκαθολικών [Roman Catholic Relief Act] ενώ ως 

πρωθυπουργός προχώρησε και στην κατάργηση πολλών 

δασμών. Πιο γενικά, ανεδείχθη σε έναν υπέρμαχο αντι-

προστατευτικών φιλελεύθερων οικονομικών μέτρων 

όπως της κατάργησης των ‘Νόμων του Αραποσίτου’ 

[Corn Laws] σύμφωνα με τους οποίους προβλέπονταν 

δασμοί στην εισαγωγή καλαμποκιού, ευνοώντας τους 

Βρετανούς γαιοκτήμονες, πράγμα που είχε μέρος της 

ευθύνης για τον λιμό στην Ιρλανδία. Επίσης με το 

Τραπεζικό Νομοσχέδιο [Bank Charter Act] του 1844 

φρόντισε η Τράπεζα της Αγγλίας να έχει αποθεματικό 

σε χρυσό ίσο προς τις χάρτινες στερλίνες που 

κυκλοφορούσε. Η αλήθεια είναι ότι δεν τον υπεστήριζε 
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πάντοτε η παράταξή του, όπως με την κατάργηση των 

Corn Laws, με αποτέλεσμα να μην διστάσει να 

παραιτηθεί από την πρωθυπουργική θέση, ενώ εκείνοι 

που τον υπεστήριζαν, οι λεγόμενοι Peelites, όπως ο 

Gladstone, ίδρυσαν το φιλελεύθερο [Liberal] κόμμα.   

Τι ήταν τελικά ο Peel; Αποστάτης του 

παραδοσιακού συντηρητισμού; Φιλελεύθερος 

συντηρητικός; Ή ένας ανανεωτής του συντηρητισμού;  

Η πολιτική είναι κάτι πολύ περισσότερο από 

ιδεολογίες με προσδιορισμένες «ουτοπίες».  Ο 

επιφυλλιδογράφος και ’Country’ Whig,  Thomas 

Gordon, έγραφε έναν αιώνα πριν από τον Peel, 

σχολιάζοντας τον ευμετάβλητο χαρακτήρα των 

κομμάτων και στοχοποιώντας τους λεγόμενους ‘Junto’ 

Whigs της εποχής του:    

Για να γνωρίσουμε πλήρως την σημασία των 

λέξεων πρέπει να πάμε στην πηγή αυτών. Η 

πρωταρχική αρχή ενός Tory ήταν, να αφήνει το 

στέμμα να πράττει ό, τι το ευχαριστεί˙ και όμως 

ουδείς λαός αντετάχθη και περιώρισε το στέμμα 

περισσότερο, όταν οι ίδιοι δεν υπηρετούσαν και 

δεν κατηύθυναν το στέμμα. Η πρωταρχική αρχή 

ενός Whig ήταν, να μην είναι υπέρ του 

συμφέροντος του στέμματος παραπάνω, από όσο 

ήταν το στέμμα υπέρ του συμφέροντος του λαού. 

Μία αρχή θεμελιωμένη επάνω στον αιώνιο λόγο, 

και την οποία οι Tories έχουν κληρονομήσει τόσο 

συχνά όσο όποτε οι πειρασμοί αφηρέθησαν από 

τον δρόμο αυτών˙ και αρχή την οποία οι Whigs, 
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όποτε είχαν πειρασμούς, με τόσο ποταπό τρόπο 

απεκήρυξαν στην πράξη. Ουδείς άνθρωπος επί της 

γης έχει υπάρξει τόσο υποτακτικό, σκυφτό, και 

εγκαταλελειμμένο πλάσμα της εξουσίας από όσο οι 

Whigs έχουν κάποτε υπάρξει˙ εννοώ κάποιοι τέως 

Whigs. [CATO’S LETTERS, 96. Of Parties in 

England; how they vary, and interchange 

Characters, just as they are in Power, or out of 

it, yet still keep their former Names. (Saturday, 

September 29, 1722)] 

Έτσι λοιπόν Whig και Tory είναι ονόματα που 

μπορεί είτε να σημαίνουν κάτι ή να μην σημαίνουν 

τίποτε. Είναι άλλωστε ένας Rockingham Whig, ο 

Edmund Burke μετά από τους «στοχασμούς πάνω στην 

Γαλλική επανάσταση» που θεωρήθηκε εμβληματική 

προσωπικότητα του συντηρητισμού. Επομένως αν είναι 

να μιλήσουμε για τον Robert Peel οφείλουμε να πούμε 

ότι μπορεί να ήταν κάποιος ο οποίος ενώ όσο ήταν 

νεώτερος ακολουθούσε την παράταξή του στον 

αντιπολιτευτικό της λόγο άλλα ωριμάζοντας και 

μάλιστα άπαξ έγινε πρωθυπουργός όχι  μόνον απεδέχθη 

κάποιες σημαντικές αλλαγές που είχαν 

πραγματοποιήσει οι αντίπαλοι του αλλά τις υιοθέτησε 

και έγινε ένθερμος εκφραστής τους. Αυτό όμως ούτε 

σημαίνει ότι έγινε προοδευτικός ή ότι ακολούθησε την 

πολιτική μόδα του καιρού του. Άλλωστε ο πρακτικός 

και μη ιδεοληπτικός χαρακτήρας του φαίνεται στο ότι 

ενώ ήταν υπέρμαχος του laissez-faire, δεν δίστασε, για 

τον προϋπολογισμό του 1842 να βάλει 3% φόρο 

εισοδήματος (που ουδεμία σχέση έχει φυσικά με τους 
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σημερινούς φόρους) ώστε να καλύψει τις απώλειες από 

την κατάργηση των δασμών που ήθελε να κάνει. 

Μπορούμε να πούμε σχετικά με τον μεταρρυθμιστικό 

του ύφος:  

Πρώτον, ως συντηρητικός δεν ήθελε να 

προκαλέσει περιττές συγκρούσεις. Αυτό το δηλώνει 

ρητά σχετικά με την Χειραφέτηση των 

Ρωμαιοκαθολικών. Μάλιστα η ίδρυση της αστυνομίας 

πόλης από τον ίδιο, αποσκοπεί στην πρόληψη της βίας, 

πριν φθάσει κανείς στην ανάγκη της καταστολής.  

Δεύτερον, ερμήνευσε τις μεταρρυθμίσεις με 

συντηρητικό τρόπο: θεώρησε ότι αυτές οι 

μεταρρυθμίσεις δεν γίνονται προς χάριν της 

μεταρρύθμισης καθ’ εαυτήν αλλά προκειμένου να 

συντηρηθούν οι παραδόσεις εκείνες που αποτελούν την 

βάση της κοινωνικής αρμονίας. Αν θέλεις να 

συντηρήσεις κάτι πρέπει να το προσαρμόσεις στις 

καινούργιες συνθήκες. Στο Tamworth Manifesto 

γράφει:     

Οπότε, σχετικά με το πνεύμα του 

Μεταρρυθμιστικού Νομοσχεδίου, και την 

προθυμία να το υιοθετήσω και να το ενισχύσω ως 

κανόνα διακυβέρνησης: εάν, υιοθετώντας το 

πνεύμα του Μεταρρυθμιστικού Νομοσχεδίου, 

προβλέπεται ότι πρόκειται να ζήσουμε σε έναν 

συνεχή στρόβιλο αναταραχών˙ ότι οι δημόσιοι 

άνδρες δύνανται να υποστηρίξουν εαυτούς στην 

δημόσια κρίση παρά μόνον υιοθετώντας κάθε 

δημοφιλή εφήμερη εντύπωση, ―υποσχόμενοι την 



Αφιέρωμα στα 180 χρόνια από την ίδρυση του βρετανικού Conservative Party 

14 
Ινστιτούτο Συντηρητικής Πολιτικής (ΙΝΣΠΟΛ) – conservatives.gr 

άμεση επανόρθωση του οτιδήποτε το οποίο ο 

καθένας μπορεί να αποκαλέσει κατάχρηση 

―εγκαταλείποντας μαζί αυτήν την μεγάλη βοήθεια 

της κυβέρνησης―πιο ισχυρή από τον νόμο ή τον 

λόγο―τον σεβασμό των πανάρχαιων 

δικαιωμάτων, και την υποταγή στην ρυθμιστική 

αρχή˙ εάν είναι αυτό το πνεύμα του 

Μεταρρυθμιστικού Νομοσχεδίου, δεν θα αναλάβω 

να το υιοθετήσω. Αλλά εάν το πνεύμα του 

Μεταρρυθμιστικού Νομοσχεδίου συνεπάγεται 

απλώς μία προσεκτική επανεξέταση των θεσμών, 

πολιτειακών και εκκλησιαστικών, που θα 

αναλάβουμε με φιλική διάθεση συνδυάζοντας, την 

στέρεα συντήρηση των εγκαθιδρυμένων 

δικαιωμάτων, την διόρθωση των αποδεδειγμένων 

καταχρήσεων και την επανόρθωση πραγματικών 

καταγγελιών,―σε αυτήν την περίπτωση, δύναμαι 

δια τον εαυτό μου και τους συναδέλφους μου να 

αναλάβω να δράσω μέσα σε τέτοιο πνεύμα και με 

τέτοιες προθέσεις. 
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Enoch Powell, ο συντηρητικός επαναστάτης 

Τηλέμαχος Χορμοβίτης 

 

Aν με ρωτήσει κάποιος ποιόν θεωρώ τον πιο 

σημαντικό πολιτικό που πέρασε από το Συντηρητικό 

Κόμμα μέσα στον 20ο αιώνα, δεν θα έλεγα τον Winston 

Churchill ούτε τη Margaret Thatcher. Ο πραγματικός 

γίγαντας του βρετανικού συντηρητισμού ήταν ο Enoch 

Powell. O Powell σε τριάντα επτά  χρόνια πολιτικής 

καριέρας κατείχε  υπουργική θέση μόνο για δεκαπέντε 

μήνες, ενώ δεν συνέδεσε το όνομα του με κανένα 

σπουδαίο νόμο ή μεγάλη μεταρρύθμιση. Και όμως, όπως 

γράφει και ο βιογράφος του Simon Heffer, «η 

συνεισφορά του […] στην βρετανική ζωή ήταν πολύ πιο 

σημαντική και με μεγαλύτερη διάρκεια,  απ' ότι θα 

κατάφερνε οποιαδήποτε κυβερνητική δράση. Η επιρροή 

του στη σκέψη των άλλων, από τον πρώτο την τάξη 

υπουργό μέχρι τον τελευταίο Βρετανό ψηφοφόρο, ήταν 

ίσως πιο βαθιά από οποιουδήποτε πολιτικού του 20ου 

αιώνα». Ο φυσικός χώρος του Powell ήταν το 

κοινοβούλιο, όπου έδωσε τις πιο σημαντικές μάχες της 

καριέρας του, συχνά μόνος του, ενάντια στο ρεύμα της 

εποχής του. Ένας πολιτικός-διανοούμενος, ένα κοφτερό 

μυαλό, ένας σπουδαίος ρήτορας, ένας άνδρας συνεπής 

στις ιδέες του, ο Powell είναι πιο γνωστός σήμερα για 

την περίφημη ομιλία του εναντίον της μαζικής 

μετανάστευσης το 1968. Όμως, αξίζει να τον θυμόμαστε 

και για πολλά άλλα πράγματα.  
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Γεννήθηκε το 1912 στο  Μπέρμιγχαμ. Ξεχώρισε 

σαν φοιτητής στο Trinity College του Cambridge και 

μόλις στα 25 του χρόνια έγινε καθηγητής Αρχαίων 

Ελληνικών στο πανεπιστήμιο του Σίδνεϋ (ο νεότερος 

πανεπιστημιακός σε ολόκληρη τη Βρετανική 

Αυτοκρατορία). To «Λεξικό στον Ηρόδοτο» που 

δημοσίευσε το 1938 παραμένει ακόμη και σήμερα ένα 

κλασσικό έργο.  Έγραφε ποίηση και μιλούσε με άνεση 

γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ρώσικα, ουρντού, ουαλικά 

και αραμαϊκά.  Όμως ο Powell δεν ήταν μόνο ένας 

άνθρωπος του πνεύματος. Στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμ, 

υπηρέτησε στη Μέση Ανατολή και στην Ινδία και 

τιμήθηκε με μετάλλιο για τις εξαιρετικές υπηρεσίες του. 

Αμέσως μετά τον πόλεμο, αποφάσισε να μπει στην 

πολιτική. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής με το 

Συντηρητικό Κόμμα το 1950.  

Θατσερικός πριν τη Thatcher (ή πιο σωστά, η 

Thatcher ήταν αυτή που επηρεάστηκε  από τις ιδέες του 

Powell, όπως παραδέχτηκε και η ίδια), ήταν από τους 

πρώτους πολιτικούς που αμφισβήτησαν το κεϋνσιανό 

μεταπολεμικό consensus και υποστήριξε μια πολιτική 

σαρωτικών ιδιωτικοποιήσεων, μείωσης της φορολογίας 

και των κρατικών δαπανών. Ανυποχώρητος στις αρχές 

του, παραιτήθηκε από τη θέση του υφυπουργού 

Οικονομικών το 1958, μαζί με δυο ακόμη συναδέλφους 

του, επειδή η συντηρητική κυβέρνηση αρνήθηκε να 

συναινέσει στις περικοπές δαπανών που είχαν προτείνει. 

Για τον Powell, η ελεύθερη αγορά δεν ήταν μόνο 

οικονομικά αλλά και ηθικά ανώτερη του κρατικού 

παρεμβατισμού. Παρότι δεν υποστήριζε την κατάργησή 
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του,  πίστευε πως το κράτος πρόνοιας οδηγούσε σε ένα 

συγκεντρωτικό και αυταρχικό σύστημα.  Ο ίδιος 

περιέγραφε την οικονομική του ιδεολογία σαν «την 

απεριόριστη πίστη στην ικανότητα των ανθρώπων να 

παίρνουν αυτά που θέλουν μέσω [...] μιας 

ανταγωνιστικής αγοράς».  

Στα θέματα της Ευρώπης, ο Powell  ήταν 

ευρωσκεπτικιστής πριν καν ο ευρωσκεπτικισμός 

κυριαρχήσει στο Συντηρητικό Κόμμα. Στις αρχές της 

δεκαετίας του '70 αντιτάχθηκε στην είσοδο της Μ. 

Βρετανίας στην τότε ΕΟΚ, επειδή δεν τη θεωρούσε μια 

απλή ζώνη ελευθερου εμπορίου, αλλά ένα πολιτικό 

σχέδιο που θα οδηγήσει σε ολοένα μεγαλύτερη 

συγκέντρωση των εξουσιών στις Βρυξέλλες.  Με τη 

Συνθήκη της Ρώμης, έλεγε, για πρώτη φορά μετά από 

εκατοντάδες χρόνια χάνεται η νομοθετική 

πρωτοκαθεδρία του βρετανικού κοινοβουλίου και οι 

Βρετανοί πολίτες παύουν να έχουν το τελευταίο λόγο 

στο πού πηγαίνουν οι φόροι τους.  Όσο για το κοινό 

ευρωπαϊκό νόμισμα, για τον Powell, δεν είχε να κάνει με 

την κοινή αγορά ή την ελευθερία του εμπορίου αλλά με 

την επιβολή της γαλλογερμανικής κυριαρχίας στην 

Ευρώπη. 

Παρότι o Powell μπήκε στην πολιτική για να 

υπερασπιστεί την ακεραιότητα της Βρετανικής 

Αυτοκρατορίας, γρήγορα οι ψευδαισθήσεις του 

διαλύθηκαν. Κατάλαβε πως η οικονομική αποδυνάμωση 

της χώρας μετά το Β' Παγκόσμιο Πολέμο, καθιστούσε 

αδύνατη τη διατήρηση της Αυτοκρατορίας. Η Μ. 

Βρετανία δεν είχε πια κανένα λόγο να ενδιαφέρεται για 



Αφιέρωμα στα 180 χρόνια από την ίδρυση του βρετανικού Conservative Party 

18 
Ινστιτούτο Συντηρητικής Πολιτικής (ΙΝΣΠΟΛ) – conservatives.gr 

συγκρούσεις χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορά 

της, αλλά να επικεντρωθεί στα του οίκου της. 

Ταυτόχρονα, έτρεφε βαθιά δυσπιστία έναντι των ΗΠΑ 

(ήταν εναντίον του ΝΑΤΟ και αντιτάχθηκε στην 

συμμετοχή της χώρας του στον πρώτο Πόλεμο στον 

Κόλπο), ενώ, ακόμη και στα χρόνια του Ψυχρού 

Πολέμου, πίστευε πως η Ρωσία δεν απειλούσε τη Μ. 

Βρετανία αλλά πως η συνεργασία των δύο χωρών ήταν 

απαραίτητη για την ισορροπία των δυνάμεων στην 

Ευρώπη.  

Ρομαντικός εθνικιστής και λάτρης των παραδόσεων του 

βρετανικού πολιτικού συστήματος,  θεωρούσε 

απαραίτητη τη διατήρηση της μοναρχίας, της Βουλής 

των Λόρδων και του θεσμικού ρόλου της Αγγλικανικής 

Εκκλησίας. Όμως την ίδια στιγμή, απεχθανόταν τον 

κρατικό πατερναλισμό.  Ήταν από  τους ελάχιστους 

Συντηρητικούς βουλευτές που υποστήριξαν την  

αποποινικοποίηση των ομοφυλοφιλικών σχέσεων 

(μάλιστα, έφερε σχετικό νόμο στη Βουλή), ενώ τάχθηκε 

υπέρ της νομοθεσίας για τη διευκόλυνση του διαζυγίου 

και των εκτρώσεων. 

Το όνομα του Powell ταυτίστηκε με την 

αντίθεση στη μαζική μετανάστευση. Και πράγματι, ο 

Βρετανός πολιτικός ήταν αντίθετος στην αθρόα εισροή 

μεταναστών από τις χώρες της Κοινοπολιτείας,  όχι 

φυσικά επειδή πίστευε στην «ανωτερότητα του λευκού 

ανθρώπου» όπως άλλοι, αλλά επειδή θεωρούσε πως οι 

μετανάστες από τις χώρες της Κοινοπολιτείας είχαν 

διαφορετικές αξίες και αυτό θα καθιστούσε 

προβληματική τη διακυβέρνηση της χώρας και, τελικά, 
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θα οδηγήσει σε ξεσπάσματα βίας («όπως και ο Ρωμαίος, 

βλέπω τον Τίβερη να αφρίζει με πολύ αίμα», προφήτεψε 

στην περίφημη ομιλία του το 1968, κάνοντας αναφορά 

σε ένα απόσπασμα της «Αινιάδας» του Ρωμαίου ποιητή 

Βιργίλιου). Ο Powell τάχθηκε υπέρ του εθελοντικού 

επαναπατρισμού των μεταναστών. Στην ίδια ομιλία,  

επέκρινε τον «νόμο εναντίον των διακρίσεων», που 

έφερε στη Βουλή η κυβέρνηση των Εργατικών, ο οποίος 

απαγόρευε την άρνηση στέγης ή εργασίας εξαιτίας της 

φυλετικής ή εθνικής καταγωγής. Για τον οικονομικά 

φιλελεύθερο Powell, αυτός ο νόμος έθετε ανεπίτρεπτα 

εμπόδια στη λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων και 

καταπατούσε την ισότητα των πολιτών απέναντι στο 

νόμο. Οι μετανάστες εξελίσσονταν σε μια προνομιούχα 

τάξη και οι πολίτες θα υποβάλλονταν σε Ιερά Εξέταση 

για τα αίτια και τα κίνητρα των οικονομικών 

αποφάσεών τους. Η ομιλία εκείνη είχε τεράστια 

απήχηση στην κοινή γνώμη (σύμφωνα με τις 

δημοσκοπήσεις της εποχής, πάνω από το 70% 

υποστήριζε τις θέσεις του Powell), όμως προκάλεσε την 

οργή του αριστερόστροφου πολιτικού κατεστημένου της 

Μεγάλης Βρετανίας. Ο αρχηγός των Συντηρητικών 

Edward Heath τον καθήρεσε από «σκιώδη Υπουργό 

Άμυνας» και, σε λίγα χρόνια ο Powell,  αποχώρησε και 

από το Συντηρητικό Κόμμα. Παρότι εξακολουθούσε να 

απολαμβάνει μεγάλη δημοτικότητα, o Powell έγινε 

παρίας για την  πολιτική ζωή της χώρας ενώ το όνομα 

του ταυτίστηκε από τα συστημικά ΜΜΕ με τον 

ρατσισμό και την Άκρα Δεξιά. Πόσο δύσκολα, αλήθεια,  

θα χαρακτήριζες ρατσιστή έναν άνθρωπο που μελετούσε 
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την ινδική γλώσσα και ποίηση και ήταν από τους 

ελάχιστους πολιτικούς που καταδίκασαν τη βάρβαρη 

μεταχείριση που επιφύλαξε ο βρετανικός στρατός στους 

Μάου Μάου στην Κένυα, κατά την εξέγερση τους τη 

δεκαετία του '50. Στα τελευταία χρόνια της πολιτικής 

του καριέρας, εκλέγοταν βουλευτής με το Ενωτικό 

Κόμμα της Βόρειας Ιρλανδίας, ενώ έγραφε μια μελέτη 

για το «Κατα Ιωάννη Ευαγγέλιο» την οποία δεν πρόλαβε 

να ολοκληρώσει. Πέθανε τον Φεβρουάριο του 1998 σε 

ηλικία 85 ετών.  

Ο Enoch Powell είχε το θάρρος να ανοίγει 

θέματα που, παρότι εκείνη την εποχή προκαλούσαν 

αντιδράσεις και θεωρούνταν ταμπού, ύστερα από 20 ή 

30 χρόνια γινόντουσαν κοινός τόπος. Οι αιρετικές του 

τότε θέσεις στην οικονομία, στην Ευρώπη αλλά και στo 

μεταναστευτικό,  σήμερα κυριαρχούν στη πολιτική 

ατζέντα και η συνεισφορά του Powell σε αυτό ήταν 

τεράστια. Ο Powell συνδύαζε, με τον καλύτερο τρόπο,  

την αντισυστημικότητα ενός πραγματικού επαναστάτη 

με την συντηρητική και κλασσική φιλελεύθερη 

παράδοση, που συνυπάρχουν στο Συντηρητικό Κόμμα 

από τα τέλη του 19ου αιώνα.  Και παρ’ ότι ήταν 

διανοούμενος, είχε τεράστια απήχηση στα λαϊκά 

στρώματα, με έναν τρόπο που ποτέ δεν θα τα 

καταφέρουν οι ελιτιστές κεντρώοι «εκσυγχρονιστές» 

των σημερινών Συντηρητικών. Μπορεί η γενναία του 

στάση να του κατέστρεψε την πολιτική καριέρα και 

εξαιτίας της να μην έγινε ποτέ Πρωθυπουργός, όπως 

ανέμεναν πολλοί τη δεκαετία του 1960. Όμως, ακόμη 

και αν δεν ασπάζεσαι όλες τις θέσεις του, ακόμη αν τον 
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θεωρείς υπερβολικό σε κάποιες προβλέψεις του, δεν 

μπορείς να μην αναγνωρίσεις πως όταν οι 

αποϊδεολογικοποιημένοι διαχειριστές της εξουσίας που 

κυριαρχούν σήμερα στο Συντηρητικό Κόμμα θα έχουν 

περάσει στη λήθη, ο βρετανικός λαός θα θυμάται ακόμη 

το όνομα και τις ιδέες του Enoch Powell. 
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Μάργκαρετ Θάτσερ, η γυναίκα που άλλαξε τον 

κόσμο 

δρ Ανδρέας Ανδριανόπουλος 

 

Την τελευταία φορά που την συνάντησα στο 

Γραφείο της στην Belgravia του Λονδίνου, η στόφα και η 

μαχητικότητα του μεγάλου ηγέτη δεν την είχε ούτε 

στιγμή εγκαταλείψει. «Αν ήμουνα εγώ στην εξουσία 

νομίζεις πως θα υπήρχε τέτοια αναποφασιστικότητα και 

τόσο μεγάλη αδράνεια; » μου είπε, αναφερόμενη στις 

διστακτικές κινήσεις της Δύσης σχετικά με τις εξελίξεις 

τότε στην Βοσνία. «Θα τους υποχρέωνα να πάρουν 

αποφάσεις για να δώσουμε λύση στο πρόβλημα».  

Τέτοια ήταν  η  Μάργκαρετ Θάτσερ που άφησε 

χθές τον κόσμο στην Βρετανία. Δεν άφηνε 

εκκρεμότητες, δεν της άρεσαν τα μισόλογα και οι ημι-

πολιτικές. Πίστευε με πάθος σε αρχές  και οι πολιτικές 

της δεν ξεμάκραιναν από αυτά στα οποία ήταν ταγμένη. 

Οταν της ασκούσαν κριτική γι τις επιλογές της, 

προειδοποιώντας την για ενδεχόμενες αντιδράσεις, είχε 

την απάντηση σχεδόν πάντα έτοιμη: «Δεν υπάρχει άλλη 

λύση». Είχε κάποτε ξιφουλκήσει, επιτιθέμενη σε μέλη 

του υπουργικού της συμβουλίου: «Μην δειλιάζετε 

μπροστά στις αντιδράσεις. Σήμερα μας κατηγορούν, οι 

αυριανές γενεές θα μας ευγνωμονούν». 

Αμέσως μετά την αναγγελία του θανάτου της, 

χθές στους Financial Times, καταχωρήθηκε το 

ακόλουθο  σημείωμα αναγνώστη: «Εκπληκτική 
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πολιτικός. Εκανε ό,τι χρειαζόταν τότε. Παρά το μίσος 

που αντιμετώπιζε. Μοναχά αργότερα πολλοί από εμάς 

καταλάβαμε πόσο δίκιο είχε!!» Παρά τις επιθέσεις που 

δεχόταν όμως κατόρθωσε σαν Πρωθυπουργός να 

αλλάξει σχεδόν τα πάντα. Είναι προς τιμήν των 

στελεχών του Συντηρητικού κόμματος τότε στην 

Βρετανία που την εξέλεξαν σαν αρχηγό αν και δεν 

μετείχε στους κύκλους εξουσίας της παράταξης και πήγε 

εντελώς κόντρα με τις πατρίκιες μέχρι τότε αρχές και 

συμπεριφορές τους. Ανέτρεψε την πατροπαράδοτη  

πολιτική των Τόρυδων (παραδοσιακό όνομα του 

Συντηρητικού Κόμματος)  να επιδιώκουν την 

μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση κηρύσσοντας πως 

«συναίνεση είναι η πολιτική της ακινησίας, του να μην 

γίνεται δηλ. τίποτα». Κατήγγειλε τις πολιτικές της 

«μέσης του δρόμου» (μεσαίου χώρου για τα καθ΄ημάς) 

των ΜακΜίλλαν και Χήθ επιμένοντας πως «η μέση του 

δρόμου είναι εκεί που βρίσκεται η διακεκομμένη 

γραμμή. Κι΄ αυτό είναι το χειρότερο σημείο για να 

οδηγείς!»   

Πίστευε στην αυτενέργεια των πολιτών και στην 

ευθύνη τους για τις συνέπειες των πράξεών τους. Δεν 

θεωρούσε το κράτος παραμάνα που φροντίζει βρέφη. 

Ηθελε τους πολίτες ώριμους ενήλικες να παίρνουν 

πρωτοβουλίες. Δίχως αρτηριοσκληρωτικούς 

γραφειοκράτες να τους παρεμβάλουν εμπόδια. Μαζί με 

τον Ρόναλντ  Ρήγκαν στις ΗΠΑ έκαναν παγκόσμια 

περίπου συνείδηση πως για την ανάπτυξη και την 

ευημερία το κράτος δεν αποτελεί  μέρος της λύσης αλλά 

θεμειωδες κμμάτι του προβλήματος. Το μεγάλο κράτος, 
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για την Θάτσερ, μεγάλωνε και τα αδιέξοδα. Διότι ξόδευε 

λεφτά για τις δικές του ανάγκες, και για την επιβίωση 

της δημόσιας γραφειοκρατίας. Σκορπούσε έτσι άσκοπα 

πόρους που θα ήσαν χρήσιμοι για τις ανάγκες των 

πολιτών. Παρά την αντι-νεοφιλελεύερη προπαγάνδα  η 

Θάτσερ δεν είχε μειώσει – είχε αντίθετα αυξήσει - τις 

δημόσιες κοινωνικές δαπάνες. Εξοικονομώντας πολλά 

από τις ιδιωτικοποιήσεις και το κλείσιμο άχρηστων και 

ελλειμματικών κρατικών επιχειρήσεων (λ.χ. 

ανθρακωρυχεία). Είναι γνωστή  φράση της: «Ο κόσμος 

θυμάται τον Καλό Σαμαρείτη όχι επειδή είχε καλές 

προθέσεις. Αλλά κυρίως επειδή είχε και χρήματα. Οι 

καλές προθέσεις από μόνες τους δεν έλυσαν ποτέ 

κανένα πρόβλημα». 

Η Μάργκαρετ Θάτσερ υπήρξε το κατ’ εξοχήν 

πρότυπο του πολιτικού με αρχές και πεποιθήσεις. Όταν 

αποφάσιζε μια γραμμή πολιτικής δεν έκανε πίσω μέχρι 

να την ολοκληρώσει. Εχει μείνει θρυλική  η εμμονή της 

στην πολιτική της οικονομίας της αγοράς όταν γύρω 

της,  ακόμα και στενοί της συνεργάτες, όλοι σχεδόν 

διαφωνούσαν. Στο συνέδριο του κόμματος  το 1980, 

αφού είχαν πλέον κορυφωθεί οι αντιδράσεις εναντίον 

της και όλοι περίμεναν την κλασσική συντηρητική 

τακτική της οπισθοχώρησης, βροντοφώναξε «Ολοι 

περιμένετε την αγαπημένη στον τύπο φράση 

‘οπισθοχώρηση’. Ένα έχω να πώ: οπισθοχωρήστε εσείς 

αν θέλετε. Αυτή η κυρία δεν κάνει πίσω».  Αυτή ήταν η 

κρίσιμη στιγμή που σηματοδότησε το οριστικό τέλος 

τους Βρετανικού κορπορατισμού στην οικονομία, το 

κύκνειο άσμα των συνδικάτων και το τέλος των κάθε 
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είδους παρεμβατικών οικονομικών πολιτικών (πολιτικές 

μισθών, εισοδημάτων κλπ). 

Μόλις ανέλαβε την εξουσία του κόμματός της, η 

Θάτσερ δεν δίστασε να πετάξει πάνω στο τραπέζι μιάς 

σύσκεψης συμβούλων και υψηλόβαθμων στελεχών του 

κόμματός της το βιβλίο του θεωρητικού πατέρα τη 

ελεύθερης οικονομίας Φρήντριχ Χάυεκ «Το Σύνταγμα 

της Ελευθερίας», και να τους πεί: «Σε αυτά πιστεύουμε, 

κύριοι».  Και βάσει αυτών βέβαια κατάστρωσε την 

πολιτική της. Ενας στενός της συνεργάτης, ο Τσάρλς 

Πάουελ, είπε γι’ αυτήν: “Mας άλλαξε όλους. Μας 

μετέβαλε από ένα λαό που βλέπαμε τον εαυτό μας 

μόνιμα σε κατρακύλα, σε ένα έθνος που είμασταν 

υπερήφανοι να είμαστε και πάλι  Βρετανοί. Στο 

παγκόσμιο σκηνικό επίσης έκανε την Βρετανία να 

μετράει και να έχει υπόσταση και πάλι.  Υπήρξε μια 

εντυπωσιακή παρουσία που έφερε ένα ισχυρό κι’ 

επιθετικό στύλ στην διπλωματία μας μετά από χρόνια 

ενός απαθούς Φορέιν Οφφις». 

Η Θάτσερ πίστευε με πάθος στην οικονομία της 

αγοράς και ήταν απόλυτα σίγουρη για την ανωτερότητα 

και την τελική της κυριαρχία. Όπως όταν ήταν μικρή 

μαθήτρια είχε αποστομώσει τον δάσκαλό της, που την 

συνεχάρη για την τύχη της να κερδίσει ένα διαγωνισμό 

ποίησης, με τα λόγια: “Δεν υπήρξα τυχερή, Δούλεψα και 

το άξιζα», έτσι και σε επίσημη επίσκεψη στην Μόσχα 

είχε καθίσει με τον Μιχαήλ Γκορμπατσώφ 13 περίπου 

ώρες για να τον πείσει για την ανωτερότητα της 

οικονομίας της αγοράς! 
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Στην Ελλάδα δυστυχώς οι ιδέες της Θάτσερ και 

του νεοφιλελεύθερου παραδείγματος πέρασαν και δεν 

ακούμπησαν. Αν και οι οπαδοί και τα στελέχη της ΝΔ 

παραληρούσαν από ενθουσιασμό, όποτε έστελνε 

αντιπρόσωπό της σε Συνέδριο του κόμματος, η ταύτιση 

του κόμματος με το κράτος και η λατρεία του 

πελατειακού παρεμβατισμού δεν επέτρεψαν ποτέ στις 

ιδέες της ελευθερίας των οικονομικών επιλογών να 

ριζώσουν. Κι όσους τις υποστηρίζαμε να αποτύχουμε 

τραγικά στις προσπάθειές μας. Το αστείο είναι πως σε 

μια χώρα με τον πλέον δύσκαμπτο, διεφθαρμένο και 

πανίσχυρο δημόσιο τομέα κατηγορούν κάθε αδιέξοδη 

πολιτική σαν …νεοφιλελεύθερη!!  Ευτυχώς που δεν 

παρακολούθησε ποτέ της τα γενόμενα στην Ελλάδα και 

τις τραγικές οικονομικο -πολιτικές εξελίξεις. 
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Συντηρητισμός και Ευρώπη – με αφορμή τους 

βρετανούς Συντηρητικούς 

δρ Άγγελος Χρυσόγελος 

 

Ποιά είναι, ιστορικά, η σχέση συντηρητισμού και 

Ευρώπης – ιδίως δε ως προς το υπό συζήτηση θέμα, ήτοι 

το βρετανικό Conservative Party; Ο συντηρητισμός 

βρισκόταν εξαρχής σε ένταση με την ιδέα και την 

φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής ενοποίησης καθ’ εαυτήν, όχι 

απλά με την κατεύθυνση που αυτή η διαδικασία πήρε 

κατά καιρούς. Αυτό είναι εκ πρώτης όψεως ειρωνικό, αν 

αναλογιστεί κανείς ότι ο πρώτος που διατύπωσε την 

φράση και το όραμα «Ηνωμένες Πολιτείες της 

Ευρώπης» ήταν ο Ουίνστον Τσώρτσιλ το 1946. Αυτό που 

ξεχνούν οι περισσότεροι όμως είναι ότι ο Τσώρτσιλ 

θεωρούσε ότι η Μεγάλη Βρετανία δεν μπορούσε (για 

διαφόρους λόγους) να αποτελέσει μέρος αυτού του 

οράματος. Η ιδέα ότι η αυτοτέλεια της Μεγάλης 

Βρετανίας θα χανόταν μέσα στην Ευρωπαϊκή χοάνη 

ήταν τελείως αντίθετη προς τις απόψεις του Τσώρτσιλ. 

Όταν οι διάδοχοί του στο βρετανικό Συντηρητικό Κόμμα 

πίεζαν για την είσοδο της Μεγάλης Βρετανίας στην τότε 

ΕΟΚ, είκοσι περίπου χρόνια μετά την αναφορά στις 

«Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης», το έκαναν με 

τελείως διαφορετικό σκεπτικό από τον εκπεφρασμένο 

σκοπό της Συνθήκης της Ρώμης περί «ολοένα 

στενότερης ένωσης». Άλλο παράδοξο: Η επανεκκίνηση 

του Ευρωπαϊκού σχεδίου την δεκαετία του ’80 χρωστάει 

εξίσου στον ιδεαλισμό των Κολ και Ντελόρ και στον 
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οικονομικιστικό πραγματισμό της Μάργκαρετ Θάτσερ. 

Το «όραμα της Ενωμένης Ευρώπης» χτίστηκε στο 

εξαιρετικά πρακτικό και «στεγνό» σχέδιο ολοκλήρωσης 

της εσωτερικής αγοράς, το οποίο εμμανώς προώθησε η 

Θάτσερ (της οποίας ο συντηρητισμός βρισκόταν υπό 

την ισχυρή επήρεια νεοφιλελεύθερων ιδεών). Ο 

φολκλορικός μύθος της ευρωσκεπτικίστριας Θάτσερ 

είναι προϊόν των τελευταίων «δυσκοίλιων» ετών της 

πρωθυπουργίας της και της διαπίστωσης στο 

Συντηρητικό Κόμμα ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση 

αποκτούσε πολιτικό περιεχόμενο πέραν του 

οικονομικού (για το οποίο ενδιαφέρονταν κυρίως οι 

βρετανοί Συντηρητικοί). 

Στην εποχή της Ευρωκρίσης, ο συντηρητισμός 

αντιτίθεται στην οικοδόμηση «περισσότερης Ευρώπης» 

σε συνθήκες πλήρους απαξίας από τους Ευρωπαϊκούς 

λαούς και με ελάχιστους μηχανισμούς ελέγχου και 

λογοδοσίας. Υπό μια έννοια, ο συντηρητισμός είναι η 

μοναδική μετριοπαθής ιδεολογία που μπορεί να 

αντιταχθεί σε μια πορεία βίαιης ανατροπής των σχέσεων 

μεταξύ Ευρώπης και εθνών-κρατών, η οποία 

παρουσιάζεται ως απάντηση στην κρίση – κάτι που 

μέχρι στιγμής έχουν αναλάβει κατ’ αποκλειστικότητα 

(αλλά με μικρές πιθανότητες επιτυχίας και με λίγη 

αξιοπιστία) η ακροδεξιά και η ριζοσπαστική αριστερά. 

Υπό μια άλλη έννοια, ο συντηρητισμός μπορεί να σώσει 

την Ε.Ε. και τις ελίτ της από τους εαυτούς τους. Με 

δεδομένες τις θεσμικές ατέλειες της Ευρωζώνης, η 

προσπάθεια των Ευρωπαίων ηγετών για να 

αντιμετωπίσουν την κρίση μέσω «περισσότερης 
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Ευρώπης» κατέληξε σε μια άνευ προηγουμένου επίθεση 

και περιορισμό της εθνικής κυριαρχίας των κρατών-

μελών, με την επιβολή δρακόντειων ελέγχων στα 

δημοσιονομικά τους και την θεσμοποίηση σκληρών 

περιορισμών στο τι μπορούν να κάνουν οι εθνικές 

κυβερνήσεις (περιορισμοί που, π.χ., ούτε που θα 

διανοείτο ποτέ να επιβάλει η κυβέρνηση της 

Ουάσινγκτον στις πολιτείες των ΗΠΑ). Αν και 

θεωρητικά η «περισσότερη Ευρώπη» τελεί υπό τον 

δημοκρατικό έλεγχο του άμεσα εκλεγμένου Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, η ανυποληψία αυτού του οργάνου 

σημαίνει ότι η εθνική κυριαρχία των κρατών-μελών (που 

παραμένουν ακόμα οι πιο νομιμοποιημένες οντότητες 

για άσκηση πολιτικής στα μάτια των Ευρωπαίων 

πολιτών) έχει παραδοθεί εν πολλοίς στα χέρια 

δημοκρατικά εκλεγμένων (ακριβέστερα: διορισμένων) 

μεν, αλλά πολύ λίγο νομιμοποιημένων δρώντων. Το 

αποτέλεσμα είναι μια ακόμα πιο έντονη αύξηση του 

Ευρωσκεπτικισμού – η «περισσότερη Ευρώπη» έφτασε 

να απειλεί την υπόσταση της ίδιας της Ε.Ε.! 

Οι συντηρητικές αντιρρήσεις στο «βάθεμα» της 

Ευρωπαϊκής ενοποίησης λοιπόν δεν έχουν να κάνουν με 

κάποια θεοποίηση του έθνους-κράτους ή με μια 

προσπάθεια αναδίπλωσης στην εθνική μοναξιά. 

Προκύπτουν από μια συγκροτημένη ιδεολογική 

ανάγνωση που υποστηρίζει ότι η ενδυνάμωση 

υπερεθνικών θεσμών και ο περιορισμός της εθνικής 

κυριαρχίας χωρίς να υπάρχει ανάλογη λαϊκή βούληση 

για κάτι τέτοιο είναι συνταγή αποτυχίας. Αλλά και πιο 

αφηρημένα, ένας συντηρητικός έχει σοβαρές 
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αντιρρήσεις σε όποια κίνηση αποδυναμώνει τα πολιτικά 

υποκείμενα που παραδοσιακά έχουν υπάρξει το σημείο 

αναφοράς και το αποδεκτό πλαίσιο άσκησης πολιτικής. 

Για τον συντηρητισμό επομένως, η βασική και πιο 

κρίσιμη διάσταση της Ευρωπαϊκής κρίσης είναι πολιτική 

και θεσμική, και αφορά το καίριο ζήτημα της 

δημοκρατικής νομιμοποίησης όλου του Ευρωπαϊκού 

οικοδομήματος. Όσο οι λύσεις που προτείνονται 

υπονομεύουν την άσκηση πολιτικής σε εκείνο το 

επίπεδο που κατά τεκμήριο είναι το πιο νομιμοποιημένο 

για την λήψη αποφάσεων και το πιο κατάλληλο για 

λαϊκή συμμετοχή και έλεγχο αυτών (δηλ. το εθνικό), 

τόσο αυτές οι δήθεν λύσεις θα υπονομεύουν την ίδια την 

ΕΕ. 

Αυτή η εξέλιξη είναι εξαιρετικά θλιβερή αν 

αναλογιστεί κανείς ότι η ΕΕ είχε παρουσιαστεί (και) σαν 

απάντηση στην παγκοσμιοποίηση, με την έννοια ότι η 

ένωση των Ευρωπαϊκών κρατών θα τους επέτρεπε να 

διατηρήσουν την αυτονομία τους μπροστά στις 

παγκόσμιες οικονομικές ροές που εκφεύγουν του 

πολιτικού ελέγχου από τις εθνικές δικαιοδοσίες. 

Αντίθετα, η Ε.Ε. έφτασε να παίζει τον ακριβώς αντίθετο 

ρόλο! Από δίχτυ προστασίας έγινε πολλαπλασιαστής 

των επιπτώσεων της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής 

κρίσης, αναλαμβάνοντας να θεσμοποιήσει σε πολιτικό 

επίπεδο τις πιέσεις που ο παγκόσμιος 

χρηματοοικονομικός τομέας και ο διεθνής οικονομικός 

ανταγωνισμός έτσι και αλλιώς ασκούν στις εκλεγμένες 

εθνικές πολιτικές ηγεσίες εμποδίζοντάς τις να 

εφαρμόζουν πολιτικές της δικής του επιλογής.  
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Το ιδεώδες του συντηρητισμού είναι η άσκηση 

πολιτικής με βάση τις ανάγκες και παραδόσεις μιας 

αυτοτελούς πολιτικής κοινότητας. Υπό αυτήν την έννοια 

ο συντηρητισμός αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό τους 

περιορισμούς που η παγκοσμιοποίηση του κεφαλαίου 

θέτει στην ικανότητα των εθνικών κυβερνήσεων να 

νομοθετούν κατά την κρίση τους, ακριβώς όπως και η 

Αριστερά. Η διαφορά είναι φυσικά στον λόγο για τον 

οποίο η κάθε ιδεολογία φτάνει σε αυτό το συμπέρασμα: 

η Αριστερά καταδικάζει τις διεθνείς πιέσεις προς 

κυβερνήσεις να εξασθενίσουν τις πολιτικές κοινωνικής 

προστασίας. Ο συντηρητισμός αντίθετα 

προβληματίζεται για την μείωση της ανεξαρτησίας 

εκλεγμένων εθνικών κυβερνήσεων καθεαυτή. 

Δυσανασχετεί μπροστά στην ιδέα ότι μη-εκλεγμένοι 

φορείς πέραν των ορίων της πολιτικής κοινότητας 

μπορούν να υπαγορεύουν πολιτικές στο εθνικό επίπεδο. 

Και βεβαίως διαφωνεί με την Αριστερά στην 

προτεινόμενη λύση σε αυτό το πρόβλημα: Ενώ και οι 

δυο ιδεολογίες θεωρητικά συμφωνούν ότι οι εξωγενείς 

πιέσεις στις εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να ελεγχθούν, η 

αριστερά δεν έχει κανένα πρόβλημα να υποκαταστήσει 

τις εξωγενείς πιέσεις από οικονομικούς παράγοντες με 

την δημιουργία υπερεθνικών ρυθμιστικών θεσμών που 

(θεωρητικά) μπορούν να διαχειριστούν αυτές τις πιέσεις 

στο όνομα των εθνών-κρατών. Μια παραλλαγή αυτής 

της τακτικής προσπαθεί να εφαρμόσει η ΕΕ με το 

σύνθημα για «περισσότερη Ευρώπη» και τις φωνές για 

ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του υπερεθνικού επιπέδου. 

Ο συντηρητισμός αντίθετα απορρίπτει αυτήν την λύση 
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καθώς απομακρύνει τους πολιτικούς φορείς από τον 

έλεγχο και την λογοδοσία προς τις διαφορετικές 

πολιτικές κοινότητες που αποτελούν και τους 

μοναδικούς φορείς πολιτικής νομιμοποίησης. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη είναι άχρηστη. 

Όπως η Θάτσερ, έτσι και ο συντηρητικός σήμερα 

οφείλει να προσεγγίσει την Ευρώπη ως ευκαιρία για την 

δημιουργία των συνθηκών εκείνων που θα επιτρέψουν 

την εκπλήρωση του πολιτικού του προγράμματος σε 

εθνικό επίπεδο. Στην σημερινή συγκυρία, ο 

συντηρητικός νιώθει βαριά και την ευθύνη διάσωσης 

των κεκτημένων της συνεργασίας και της ειρήνης στην 

Ευρωπαϊκή ήπειρο – σημαντικά επιτεύγματα που οι 

αστοχίες της Ε.Ε. και η θλιβερή εικόνα των σημερινών 

ελίτ της δεν μπορούν να μειώσουν. Η Ευρώπη 

εξακολουθεί να είναι δυνητικά ένα σημαντικό δίχτυ 

προστασίας από τις πιέσεις της παγκοσμιοποιημένης 

οικονομίας, και μέσα σε μια τέτοια Ευρώπη οι εθνικές 

κοινότητες μπορούν να ξαναβρούν την αυτονομία 

δράσης τους και η δυνατότητα δημοκρατικής επιλογής 

να ξανααποκτήσει νόημα. Μια συντηρητική ατζέντα 

πολιτικής μεταρρύθμισης στην Ευρώπη θα μπορούσε να 

περιλαμβάνει προτάσεις για τον «επαναπατρισμό» 

εξουσιών στο εθνικό επίπεδο και την δημιουργία 

στιβαρών μηχανισμών δημοκρατικού ελέγχου διαμέσου 

της εθνικής αλυσίδας λογοδοσίας των αποφάσεων σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Μια συντηρητική πολιτική δύναμη στην Ελλάδα 

λοιπόν θα έβλεπε τις σχέσεις με την Ευρώπη μέσα από 

το πρίσμα των συμφερόντων και αναγκών της χώρας – 
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σε ένα γενικότερο επίπεδο, αυτές αφορούν και την 

προστασία της ικανότητας της πολιτικής κοινότητας 

των Ελλήνων να αποφασίζουν για τα του οίκου τους όσο 

το δυνατόν πιο ανεξάρτητα από διεθνείς οικονομικές και 

πολιτικές πιέσεις. Στο σημείο κατά το οποίο η σημερινή 

Ε.Ε. δεν προστατεύει την Ελλάδα από τέτοιες πιέσεις, ο 

ελληνικός συντηρητισμός δεν μπορεί παρά να υιοθετεί 

μια σκεπτική στάση μπροστά στην Ευρώπη. Οφείλει 

όμως και να πάει ένα βήμα παραπέρα, πέρα από την 

στείρα αντίδραση της ακροδεξιάς και τον υλιστικό 

λαϊκισμό της Αριστεράς. Η Ευρώπη δεν μπορεί να 

αγνοηθεί, ειδικά εφόσον μια διαφορετική Ευρώπη 

μπορεί να αποτελέσει δίοδο για την πραγμάτωση 

πολλών εκ των στόχων του συντηρητισμού. Ο ελληνικός 

συντηρητισμός βλέπει την Ευρώπη σαν μέσο και όχι σαν 

σκοπό, όχι σαν απειλή αλλά σαν ευκαιρία. Και αν η 

βασική πρόκληση σε μια εποχή κρίσης της 

παγκοσμιοποιημένης οικονομίας δεν είναι τόσο η 

οικονομική υποχώρηση όσο κάτι πολύ πιο θεμελιώδες, η 

πολιτική και δημοκρατική υπόσταση ανεξάρτητων 

πολιτικών κοινοτήτων (κάτι που στην Ελλάδα το 

βιώνουμε πιο έντονα από οπουδήποτε αλλού), ο 

πραγματισμός και η μετριοπάθεια του ελληνικού 

συντηρητισμού σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες του 

Ελληνισμού και τις σχέσεις με την Ευρώπη συνθέτουν το 

περίγραμμα μιας εξαιρετικά επίκαιρης και αξιόπιστης 

πολιτικής πρότασης.   
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Η Μεγάλη Κοινωνία, το τρέχον ιδεολογικό 

πρόταγμα του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος 

Χρήστος Χριστόπουλος 

 

Στην Μεγάλη Βρετανία, η συντηρητική 

ιδεολογία σήμερα παίρνει σάρκα και οστά μέσα από το 

εγχείρημα της Μεγάλης Κοινωνίας (Big Society). Μπορεί 

να φαντάζει οξύμωρο το κόμμα που μέχρι τη δεκαετία 

του 90’ υποστήριζε –σε λεκτικό επίπεδο τουλάχιστον- 

πως δεν υφίσταται κοινωνία, σήμερα να φαντάζει 

υπέρμαχος μιας μεγάλης και ισχυρής κοινωνίας 

πολιτών, ωστόσο, μέσα από την υφιστάμενη του 

πολιτική γίνεται ξεκάθαρο πως το συντηρητικό κόμμα 

παραμένει πιστό στις αξίες του. 

Η Μεγάλη Κοινωνία προτάσσει τον κοινoτισμό 

ως θεμελιώδες χαρακτηριστικό μίας σύγχρονης 

κοινωνίας που απελευθερώνει την κοινότητα, τη 

γειτονιά, το άτομο από τον κρατικό παρεμβατισμό, 

ενισχύοντας παράλληλα τους δεσμούς μεταξύ των 

ανθρώπων και ενεργοποιώντας τη συλλογική δράση των 

πολιτών. Η μείωση του κρατικού «όγκου» αποτελεί ένα 

ακόμα βασικό χαρακτηριστικό του εν λόγω 

εγχειρήματος. Ένα «μεγάλο» κράτος είναι 

δυσλειτουργικό, σπάταλο, γραφειοκρατικό. Αντιθέτως, 

το συντηρητικό μοντέλο διοίκησης προτάσσει ένα 

κράτος «μικρό», ευέλικτο και αποτελεσματικό. Μέσα 

από την αποκέντρωση, την οικονομική αυτοσυντήρηση 

των κοινοτήτων, την ενεργή συμμετοχή των πολιτών 

στα κοινωνικά ζητήματα και την ανάπτυξη ενός ισχυρού 
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εθελοντικού κινήματος, το συντηρητικό κόμμα επιδιώκει 

μια ριζική αλλαγή νοοτροπίας, μία επανάσταση.  

Οι βρετανοί Συντηρητικοί, εμπράκτως 

προχωρούν σε μία επαναδιατύπωση βασικών εννοιών 

και τους προσδίδουν νέο περιεχόμενο, προσαρμοσμένο 

στο σήμερα αλλά πάντοτε συνηφασμένο και σε πλήρη 

αντιστοιχία με τις παραδοσιακές, χριστιανικές αξίες και 

όλες εκείνες τις αρχές που κρατούν ενωμένο το λαό. 

Συνεπώς, η Μεγάλη Κοινωνία ορίζει εκ νέου το τι εστί 

πολίτης, κράτος, κοινωνία, ποιες είναι οι αρμοδιότητές 

τους και ποιοι κανόνες διέπουν τη λειτουργία τους. 

Ο πολίτης στη σύγχρονη συντηρητική 

θεώρηση, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από το εν λόγω 

εγχείρημα, δεν είναι το άτομο που απλώς πληρώνει 

φόρους και σέβεται τους νόμους αλλά ο άνθρωπος που 

συνέρχεται, συνεργάζεται και συντάσσεται με τους παρ’ 

αυτώ συνανθρώπους του και προσφέρει στην Πατρίδα 

του, στην πόλη του, στη γειτονιά του και εν τέλει στον 

ίδιο του τον εαυτό. Ο πολίτης της Μεγάλης Κοινωνίας 

δεν είναι παθητικός δέκτης μιας πολιτικής αλλά 

συμμετέχων και συνδιαμορφωτής της τύχης του. Οι 

ικανότητες, οι ιδέες και η διάθεσή του για προσφορά δεν 

υπερκαλύπτονται από το κράτος. Αντιθέτως, ο πολίτης 

είναι αυτός που καλύπτει τα «κενά» των κρατικών 

μηχανισμών, προτείνοντας λύσεις παίρνοντας 

πρωτοβουλίες και δρώντας από κοινού με τους 

συμπολίτες του. 

Το κράτος για τον συντηρητισμό οφείλει να 

αποτελεί μοχλό κινητοποίησης και όχι μέσο 
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περιορισμού των κοινωνικών δομών. Η συνεχής 

παρέμβαση του κράτους καταστρέφει περισσότερα από 

όσα διορθώνει. Η καλλιέργεια της νοοτροπίας «τη λύση 

για όλα την έχει το κράτος» κατά τη συντηρητική 

αντίληψη παραλύει τα κοινωνικά αντανακλαστικά και 

παραγκωνίζει την κοινοτική πρωτοβουλία. Αντιπροτείνει 

λοιπόν, ένα εναλλακτικό μοντέλο διακυβέρνησης με 

αύξηση των περιφερειακών εξουσιών, τη δημιουργία 

ενός περιβάλλοντος που ενισχύει τις κοινωνικές 

επενδύσει και εναρμόνιση των εκάστοτε πολιτικών με 

τις ανάγκες των κοινοτήτων. Στην πραγματικότητα, το 

μήνυμα του συντηρητικού εγχειρήματος αντιστρέφει το 

προαναφερθέν στερεότυπο: «Οι πολίτες γνωρίζουν τα 

προβλήματα της κοινότητάς τους γιατί ζουν, 

μεγαλώνουν, δρουν σε αυτές και συνεπώς μπορούν να 

δώσουν καλύτερες λύσεις απ’ ότι το κράτος». 

 

Η Κοινωνία ως έννοια είναι αδιαμφισβήτητα ο 

λόγος ύπαρξης του συντηρητισμού. Την ώρα που οι 

έτερες ιδεολογίες (φιλελευθερισμός και μαρξισμός) 

εστιάζουν στο άτομο και τις ανάγκες του, ο 

συντηρητισμός προτάσσει την κοινωνία ως το εργαλείο 

επίτευξης των στόχων του κράτους και των πολιτών. 

Κοινωνίες με ενεργά μέλη, εθελοντές, χωρίς κρατική 

παρέμβαση και ισχυρούς δεσμούς συνθέτουν τη 

συντηρητική πρόταση για την οργάνωση και τη 

λειτουργία τους. Κοινοτισμός και όχι κρατισμός είναι η 

απάντηση στα προβλήματα. Οι συντηρητικοί 

επιδιώκουν την οικονομική αυτοσυντήρηση των 

κοινοτήτων μέσα από εθελοντικά προγράμματα, την 
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επιδότηση της κοινωνικής επένδυσης και την εισροή 

ιδιωτικού κεφαλαίου από τη δημιουργία ενός 

κατάλληλου επενδυτικού περιβάλλοντος.  

Η Μεγάλη Κοινωνία αποτελεί εν τοις πράγμασι 

μια συγκεκριμένη, εμπεριστατωμένη συντηρητική 

πρόταση που απελευθερώνει τις δομές της κοινωνικής 

συγκρότησης, προκρίνοντας τη διάθεση για προσφορά, 

το ταλέντο, την φαντασία και τις ιδέες των πολιτών. Η 

κοινότητα ανάγεται στο επίπεδο της απόλυτης πηγής 

δράσης, λήψης αποφάσεων, αυθεντικής Δημοκρατίας. 

Ένα μοντέλο συμμετοχικής Δημοκρατίας στην οποία 

όλοι μετέχουν και όλοι έχουν κάτι να προσφέρουν. 

Παρά την πεποίθηση πως συντηρητισμός 

σημαίνει συντήρηση-διατήρηση καταστάσεων και 

στερεοτύπων, στην πραγματικότητα επιδιώκει την 

αλλαγή, την εξέλιξη, την ευημερία σε όλους τους τομείς 

της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Διατηρώντας τις 

αρχές, τις αξίες και τα ιδανικά του χτες, δηλαδή, όλα 

εκείνα τα στοιχεία που ενώνουν πολίτες κράτος και 

κοινωνία, ο συντηρητισμός αποσκοπεί στην επιτυχία του 

μέλλοντος μέσα από τα θετικά του παρελθόντος. 

Τα 180 χρόνια του Συντηρητικού Κόμματος 

αποτελούν σημείο-ορόσημο για την παγκόσμια πολιτική 

και ιδεολογική ιστορία—και το εγχείρημα της Μεγάλης 

Κοινωνίας είναι αυτό που επισφραγίζει την ομαλή 

συνύπαρξη πολιτικής και ιδεολογίας. Εξάλλου, αν 

μάθαμε κάτι από την πλούσια συντηρητική ιστορία, 

είναι πως πολιτική χωρίς καθαρό ιδεολογικό υπόβαθρο 

και όραμα δεν υφίσταται._ 


