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Ευρωπαώκού Πανεπιςτημιακού 
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Ελληνικόσ Συντηρητιςμόσ και Ευρώπη 

 

Η κρύςη τησ Ευρωζώνησ και οι ολϋθριεσ επιπτώςεισ τησ ςτην 

Ελλϊδα υποχρϋωςαν τισ εγχώριεσ πολιτικϋσ δυνϊμεισ να 

ςυνειδητοποιόςουν ότι κανϋνα ςοβαρό πολιτικό πρόγραμμα δεν 

γύνεται να διατυπωθεύ ςόμερα χωρύσ αναφορϊ ςτο ευρωπαώκό πλαύςιο 

και ςτουσ περιοριςμούσ που αυτό θϋτει ςτην ϊςκηςη πολιτικόσ ςε 

εθνικό επύπεδο. Η ευρωπαώκό ολοκλόρωςη όμωσ δεν εύναι απλώσ μια 

απαραςϊλευτη πραγματικότητα ςτην οπούα όλεσ οι πολιτικϋσ 

δυνϊμεισ οφεύλουν να πειθαρχούν. Αντύθετα, μια εθνικό πολιτικό 

πρόταςη οφεύλει να διατυπώςει και ϋνα όραμα για την Ευρώπη, 

ακριβώσ γιατύ κανϋνα πολιτικό πρόγραμμα ςόμερα δεν εύναι 

αξιόπιςτο αν αφορϊ αποκλειςτικϊ το εθνικό επύπεδο. την περύπτωςη 

τησ χώρασ μασ, η οπούα δεν υφύςταται απλϊ «περιοριςμούσ» λόγω 

τησ ευρωπαώκόσ ενοπούηςησ αλλϊ διατελεύ κατϊ κυριολεξύα ςε 

κατϊςταςη περιοριςμϋνησ εθνικόσ κυριαρχύασ, η Ευρώπη αποτελεύ 

ϋνα καύριο ζότημα πολιτικόσ που δεν μπορεύ να ςυζητεύται 

εθιμοτυπικϊ κϊθε πϋντε χρόνια επ’ ευκαιρύα των Ευρωεκλογών.  

Ιςτορικϊ, οι μεταπτώςεισ ςτην ςχϋςη των βαςικών 

ιδεολογικών ρευμϊτων και των αντύςτοιχων κομματικών οικογενειών 

με το εγχεύρημα τησ ευρωπαώκόσ ενοπούηςησ αφορούςαν το κατϊ 

πόςο το πολιτικό περιεχόμενο τησ ενοπούηςησ ανταποκρινόταν ςτισ 

δικϋσ τουσ προτιμόςεισ πολιτικόσ. Πολλϊ ςοςιαλιςτικϊ και 

ςοςιαλδημοκρατικϊ κόμματα για παρϊδειγμα όταν για χρόνια 

αρνητικϊ ςτην ανϊπτυξη τησ τότε ΕΟΚ, καθώσ την ϋβλεπαν ςαν ϋνα 

ςχϋδιο οικονομικόσ απελευθϋρωςησ και απορρύθμιςησ. Από την 

ςτιγμό που η ευρωπαώκό ολοκλόρωςη απϋκτηςε και ρυθμιςτικό 

περιεχόμενο (π.χ. με την υιοθϋτηςη αυςτηρών κανόνων 

περιβαλλοντικόσ προςταςύασ), αυτϊ τα κόμματα ϊλλαξαν ςτϊςη, με 

αποτϋλεςμα να αποτελούν ςόμερα ολόθερμουσ υποςτηρικτϋσ τησ ΕΕ, 

την οπούα βλϋπουν ςαν το πιο αποτελεςματικό μϋςο προςταςύασ του 

ευρωπαώκού κοινωνικού κρϊτουσ από τον διεθνό ανταγωνιςμό. Οι 
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φιλελεύθεροι από την ϊλλη υποςτόριζαν την ευρωπαώκό ενοπούηςη, 

ςτην λογικό ότι αυτό θα ϋφερνε μεύωςη των περιοριςμών ςτο εμπόριο 

και τησ ιςχύοσ των εθνικών ςυνόρων. Αλλϊ, υπό κανονικϋσ ςυνθόκεσ, 

οι φιλελεύθεροι αντιτϊςςονται ςτην ευρωπαώκό ενοπούηςη αν την 

προςλαμβϊνουν ωσ την δημιουργύα επιπλϋον γραφειοκρατικών 

δομών και ωσ πηγό κανονιςμών και νόμων που περιορύζουν την 

ατομικό ελευθερύα. την πρϊξη, όπωσ και οι ςοςιαλιςτϋσ, η 

φιλελεύθερη οικογϋνεια ςόμερα εύναι ανεπιφύλακτα θετικό προσ την 

ΕΕ, την οπούα βλϋπει ωσ τον καλύτερο τρόπο για την προώθηςη τόςο 

τησ οικονομικόσ όςο και τησ πολιτικόσ ενοπούηςησ και τησ 

αποδυνϊμωςησ του ϋθνουσ-κρϊτουσ ςτην Ευρώπη.  

Η χριςτιανοδημοκρατύα τϋλοσ ϋχει την πιο ξεκϊθαρη ςχϋςη 

τόςο με την ιδϋα τησ ευρωπαώκόσ ενοπούηςησ όςο και με την 

ςυγκεκριμϋνη θεςμικό τησ ενςϊρκωςη ςτην μορφό τησ ΕΕ: όντασ η 

κομματικό οικογϋνεια με τον ιςτορικϊ πιο αποφαςιςτικό ρόλο τόςο 

ςτην δημιουργύα όςο και ςτην εξϋλιξη τησ ΕΕ, οι 

χριςτιανοδημοκρϊτεσ παραμϋνουν ςόμερα ο βαςικόσ πυλώνασ 

υποςτόριξησ των επιλογών τησ ΕΕ ςτην ευρωπαώκό κομματικό ςκηνό. 

Παρϊ τισ όποιεσ μεταπτώςεισ ςτην ςχϋςη μεταξύ των 

βαςικότερων ευρωπαώκών ιδεολογικών ρευμϊτων και τησ ευρωπαώκόσ 

ολοκλόρωςησ, αυτό το οπούο πρϋπει να παρατηρηθεύ εύναι ότι αυτϋσ 

αφορούν την μορφό αυτό τησ ολοκλόρωςησ, το τϋλοσ τησ ενωμϋνησ 

Ευρώπησ που αναπόφευκτα θα αναδυθεύ ςτο μϋλλον. Αυτό 

αντανακλϊ το γεγονόσ ότι ο ςοςιαλιςμόσ, ο φιλελευθεριςμόσ και 

(λιγότερο) η χριςτιανοδημοκρατύα εύναι διεθνικϋσ ιδεολογύεσ που 

κομύζουν ορϊματα για την πολιτικό και κοινωνικό οργϊνωςη, τα 

οπούα θεωρητικϊ μπορούν να εφαρμοςτούν παντού, πϋρα από 

ςύνορα και τοπικϋσ ιδιαιτερότητεσ. Σο ιδεώδεσ τησ ευρωπαώκόσ 

ολοκλόρωςησ ταιριϊζει ςε αυτϋσ τισ ιδεολογύεσ, όχι μόνο επειδό 

μεταφϋρει την ϊςκηςη πολιτικόσ ςτο υπερεθνικό επύπεδο, αλλϊ και 

επειδό μοιρϊζεται μαζύ τουσ την ςχεδόν μεςςιανικό φιλοδοξύα τησ 

ραγδαύασ μεταμόρφωςησ των υπαρχόντων δεδομϋνων. Παρϊ τισ 

επιμϋρουσ διαφωνύεσ και των τριών ςε ςχϋςη με όψεισ τησ 

ευρωπαώκόσ ολοκλόρωςησ και τησ ςημερινόσ ΕΕ, η ϊςκηςη πολιτικόσ 
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και η διατύπωςη προτϊςεων ςε ευρωπαώκό επύπεδο εύναι κϊτι ςτο 

οπούο και οι τρεισ ιδεολογύεσ μπορούν ϊνετα να προςαρμοςτούν. 

ε αντύθεςη με τα παραπϊνω, ο ςυντηρητιςμόσ βριςκόταν 

εξαρχόσ ςε ϋνταςη όχι απλϊ με την κατεύθυνςη που η διαδικαςύα 

ευρωπαώκόσ ενοπούηςησ πόρε κατϊ καύρουσ, αλλϊ με την ύδια την 

ιδϋα και την φιλοδοξύα τησ απόλυτησ ενοπούηςησ. Αυτό εύναι εκ 

πρώτησ όψεωσ ειρωνικό, αν αναλογιςτεύ κανεύσ ότι ο πρώτοσ που 

διατύπωςε την φρϊςη και το όραμα «Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ τησ 

Ευρώπησ» όταν ο Ουύνςτον Σςώρτςιλ το 1946. Αυτό που ξεχνούν οι 

περιςςότεροι όμωσ εύναι ότι ο Σςώρτςιλ θεωρούςε ότι η Μεγϊλη 

Βρετανύα δεν μπορούςε (για διαφόρουσ λόγουσ) να αποτελϋςει μϋροσ 

αυτού του ορϊματοσ. Η πιθανότητα να χανόταν η αυτοτϋλεια τησ 

Μεγϊλησ Βρετανύασ μϋςα ςτην ευρωπαώκό χοϊνη όταν τελεύωσ 

αντύθετη προσ τισ απόψεισ του Σςώρτςιλ. Όταν οι διϊδοχού του ςτο 

βρετανικό υντηρητικό Κόμμα πύεζαν για την εύςοδο τησ Μεγϊλησ 

Βρετανύασ ςτην τότε ΕΟΚ, εύκοςι περύπου χρόνια μετϊ την αναφορϊ 

ςτισ «Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ τησ Ευρώπησ», το ϋκαναν με τελεύωσ 

διαφορετικό ςκεπτικό από τον εκπεφραςμϋνο ςκοπό τησ υνθόκησ 

τησ Ρώμησ περύ «ολοϋνα ςτενότερησ ϋνωςησ».  

Άλλο παρϊδοξο: η επανεκκύνηςη του ευρωπαώκού ςχεδύου την 

δεκαετύα του ’80 χρωςτϊει εξύςου ςτον ιδεαλιςμό των Κολ και Ντελόρ 

και ςτον οικονομικιςτικό πραγματιςμό τησ Μϊργκαρετ Θϊτςερ. Σο 

«όραμα τησ Ενωμϋνησ Ευρώπησ» χτύςτηκε ςτο εξαιρετικϊ πρακτικό 

και «ςτεγνό» ςχϋδιο ολοκλόρωςησ τησ εςωτερικόσ αγορϊσ, το οπούο 

με μανύα προώθηςε η Θϊτςερ (τησ οπούασ ο ςυντηρητιςμόσ 

βριςκόταν υπό την ιςχυρό επόρεια νεοφιλελεύθερων ιδεών). Ο μύθοσ 

τησ ευρωςκεπτικύςτριασ Θϊτςερ εύναι προώόν των τελευταύων 

«δυςκούλιων» ετών τησ πρωθυπουργύασ τησ και τησ διαπύςτωςησ ςτο 

υντηρητικό Κόμμα ότι η ευρωπαώκό ενοπούηςη αποκτούςε πολιτικό 

περιεχόμενο πϋραν του οικονομικού—κϊτι ςτο οπούο οι Βρετανού 

ςυντηρητικού αντιτύθεντο ςταθερϊ. 

Εξύςου διφορούμενη ςχϋςη με την Ευρώπη ϋχει και το ϊλλο 

μεγϊλο εθνικό ςυντηρητικό ρεύμα τησ ευρωπαώκόσ πολιτικόσ, ο 
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Γκωλιςμόσ. Για τον Ντε Γκωλ, η Ευρώπη δεν αποτελούςε τύποτα 

περιςςότερο από το πλαύςιο μϋςα ςτο οπούο το γαλλικό μεγαλεύο θα 

αποκαθύςτατο ςε παγκόςμιο επύπεδο. ε αντύθεςη με τον Σςώρτςιλ, 

και ςε ςυμφωνύα με την χριςτιανοδημοκρατύα, ο Ντε Γκωλ 

διατηρούςε μια κατανόηςη τησ Ευρώπησ (ιδύωσ των Δυτικών 

ρωμαιοκαθολικών κρατών) ωσ μιασ ςυνεκτικόσ πολιτιςτικόσ και 

ιδεολογικόσ ενότητασ. Σο ςημεύο αναφορϊσ του όμωσ δεν όταν ποτϋ η 

Ευρώπη ό ο Δυτικόσ πολιτιςμόσ αλλϊ το γαλλικό ϋθνοσ και κρϊτοσ. 

Αυτόσ ο υπϋρτατοσ ςκοπόσ, και η διϊθεςη χειραφϋτηςησ τησ Γαλλύασ 

από το αςφυκτικό πλαύςιο του Χυχρού Πολϋμου και τησ κοινόσ 

κυριαρχύασ επύ τησ ευρωπαώκόσ ηπεύρου από τισ δυο υπερδυνϊμεισ, 

καθοδηγούςε τον Ντε Γκωλ ςε διαδοχικϋσ, και αντιφατικϋσ, 

ρητορικϋσ αναπαραςτϊςεισ τησ Ευρώπησ. τισ αρχϋσ τησ δεκαετύασ 

του ’60, όταν οι ΗΠΑ ϋκαναν τα πρώτα βόματα προςϋγγιςησ με την 

ΕΔ, ο Ντε Γκωλ χρηςιμοπούηςε το όραμα τησ ςυνεκτικόσ 

ρωμαιοκαθολικόσ Δυτικόσ Ευρώπησ (τησ «Εςπερύασ») για να 

αποςπϊςει από το ϊρμα των ΗΠΑ τουσ Γερμανούσ 

Φριςτιανοδημοκρϊτεσ που παρϋμεναν φανατικϊ αντικομμουνιςτϋσ. 

Πιο μετϊ αντύθετα, όταν η πολιτικό τησ ύφεςησ αποκτούςε δυναμικό, 

ο Ντε Γκωλ διατύπωςε το όραμα τησ «Ευρώπησ από τον Ατλαντικό 

μϋχρι τα Ουρϊλια» για να καταςτόςει εαυτόν (και την Γαλλύα) 

πυλώνα μιασ μελλοντικόσ ενοποιημϋνησ χειραφετημϋνησ Ευρώπησ. 

Γύνεται επομϋνωσ ςαφϋσ ότι τον Ντε Γκωλ τον αφορούςε πρώτα και 

κύρια η προώθηςη τησ θϋςησ τησ Γαλλύασ—οι θϋςεισ του για την 

Ευρώπη διαμορφώνονταν ανϊλογα με τισ τακτικϋσ ανϊγκεσ που 

εμφανύζονταν καθώσ ακολουθούςε τον βαςικό του ςκοπό. Αυτό η 

προτεραιότητα τησ Γαλλύασ ϋναντι τησ Ευρώπησ αποτϋλεςε βαςικό 

πυλώνα τησ εξωτερικόσ πολιτικόσ των Γκωλικών, εξηγώντασ και τον 

Ευρωςκεπτικιςμό που χαρακτηρύζει μϋροσ τησ Γκωλικόσ παρϊταξησ 

ακόμα και ςόμερα.  

Από τα παραπϊνω (τα οπούα θα μπορούςαν να ςυμπληρωθούν 

και με πιο πρόςφατα παραδεύγματα όπωσ ο Βϊτςλαβ Κλϊουσ ςτην 

Σςεχύα ό ο Βύκτορ Ορμπϊν ςτην Ουγγαρύα) προκύπτει ότι ο 

ςυντηρητιςμόσ (ό ακριβϋςτερα, οι διαφορετικού εθνικού ςυντηρητιςμού) 
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αντιμετωπύζει την Ευρώπη ωσ μια πολιτικό πραγματικότητα και ϋνα 

πλαύςιο, όχι όμωσ ωσ ϋναν ςκοπό ό αυθύπαρκτο όραμα. Βαςικό 

ςημεύο αναφορϊσ του ςυντηρητιςμού εύναι η πολιτικό οντότητα μϋςα 

ςτην οπούα διατηρούνται οι διαχρονικϋσ αξύεσ και ιδϋεσ που ο 

ςυντηρητιςμόσ θϋλει να διατηρόςει—ςτην εποχό τησ 

νεωτερικότητασ, αυτό η οντότητα εύναι το ϋθνοσ-κρϊτοσ. Σο όραμα 

τησ ευρωπαώκόσ ενοπούηςησ (και ιδιαύτερα το όραμα μιασ 

ευρωπαώκόσ ομοςπονδύασ-«υπερκρϊτουσ») αντιτύθεται ςτισ 

ανηςυχύεσ και τισ προτεραιότητεσ του ςυντηρητιςμού, και ςε επύπεδο 

αξιακό αλλϊ και ςε επύπεδο καθαρϊ πρακτικό. Η δημιουργύα 

υπερεθνικών θεςμών και πολύπλοκων γραφειοκρατιών, αλλϊ και η 

ιδεολογικό, ςχεδόν επιθετικό, αιςιοδοξύα ότι η «περιςςότερη 

Ευρώπη» (δηλαδό ακόμα περιςςότεροι θεςμού και ακόμη 

περιςςότερεσ γραφειοκρατύεσ) αποτελεύ την μοναδικό λύςη ςε όλα τα 

προβλόματα, ϋρχονται ςε αντύθεςη με την προδιϊθεςη του 

ςυντηρητιςμού για την διατόρηςη τησ πολιτικόσ διαχεύριςησ κοντϊ 

ςτο κατϊ περύπτωςη πρόβλημα, για μετριοπϊθεια και 

ταπεινοφροςύνη. ε τελικό ανϊλυςη, όςο η «Ευρώπη» δεν αποτελεύ 

(μϊλλον για πολύ καιρό) ακόμα το ςημεύο αναφορϊσ τησ πολιτικόσ 

(με την ϋννοια του θεματοφύλακα κοινϊ αποδεκτών αξιών και ενόσ 

πλαιςύου μϋςα ςτο οπούο μια αυτοτελόσ πολιτικό κοινότητα 

αποφαςύζει για το μϋλλον τησ), δεν μπορεύ παρϊ να αποτελεύ απλϊ 

ϊλλο ϋνα «ζότημα πολιτικόσ» του τοπικϊ και εθνικϊ δρώντοσ 

πολιτικού∙ ούτε όραμα, ούτε αυτοςκοπόσ. 

Από την ϊλλη, εύναι αναγκαύο να ξεκαθαριςτεύ ότι η 

επιφυλακτικότητα του ςυντηρητιςμού προσ την Ευρώπη δεν 

ιςοδυναμεύ με «Ευρωφοβύα» ό ςωβινιςμό! ε αυτό το ςημεύο ο 

ςυντηρητιςμόσ διαφϋρει καύρια από την ριζοςπαςτικό και 

εξτρεμιςτικό δεξιϊ («ακροδεξιϊ»). Η ιδϋα τησ ςυνεργαςύασ ςτην 

ευρωπαώκό όπειρο από μόνη τησ εύναι κϊτι το εξαιρετικϊ χρόςιμο και 

απαραύτητο, με δεδομϋνη και την ϊνοδο νϋων δυνϊμεων ςε πλανητικό 

επύπεδο. Άλλωςτε, η Ευρώπη πϊντα ςυνϋθετε ϋνα αξιακό πλαύςιο 

μϋςα ςτο οπούο η ϊςκηςη εθνικόσ πολιτικόσ λϊμβανε χώρα. O ςτόχοσ 

ηγεςιών που θα χαρακτηρύζαμε ςόμερα ςυντηρητικϋσ δεν όταν η με 
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κϊθε θυςύα προώθηςη των εγωιςτικών ςτόχων του οικεύου κρϊτουσ 

αλλϊ ο ςυγκεραςμόσ τησ προςταςύασ των ζωτικών ςυμφερόντων του 

με την διατόρηςη του ευρύτερου ρυθμιςτικού πλαιςύου τησ Ευρώπησ, 

που κωδικοποιούςε κοινϊ αποδεκτούσ («πολιτιςμϋνουσ») κανόνεσ 

ςυμπεριφορϊσ και ρύθμιζε την αλληλεπύδραςη (ακόμα και τον 

πόλεμο) μεταξύ των ευρωπαώκών κρατών. Ριζοςπαςτικού ηγϋτεσ όπωσ 

ο Ναπολϋων και ο Φύτλερ αντιμετωπύςτηκαν από την υπόλοιπη 

Ευρώπη (και ιδιαύτερα από τισ ςυντηρητικϋσ ηγεςύεσ τησ) όχι μόνο 

ςαν ξϋνοι εχθρού, αλλϊ και ςαν ανατροπεύσ τησ ευρωπαώκόσ τϊξησ και 

των κοινϊ αποδεκτών κανόνων και κωδύκων ςυμπεριφορϊσ. Με βϊςη 

αυτόν την παρϊδοςη, λοιπόν, ο ςυντηρητιςμόσ δεν απορρύπτει την 

Ευρώπη αλλϊ την αποδϋχεται ωσ ϋνα πλαύςιο μϋςα ςτο οπούο 

αςκεύται η πολιτικό, και που εξαςφαλύζει ότι οι ςχϋςεισ μεταξύ των 

ευρωπαώκών κρϊτων παραμϋνουν μετριοπαθεύσ και ειρηνικϋσ. Ακόμα 

περιςςότερο (όπωσ τα παραδεύγμα του Ντε Γκωλ και τησ Θϊτςερ 

κατϋδειξαν), βλϋπει την Ευρώπη ςαν μια δομό που παρϋχει την 

ευκαιρύα να οικοδομηθεύ ϋνα πιο ευνοώκό περιβϊλλον για την επύτευξη 

των εθνικών ςτόχων που ϋχει θϋςει. 

την εποχό τησ Ευρωκρύςησ, ο ςυντηρητιςμόσ αντιτύθεται 

ςτην οικοδόμηςη τησ κωδικϊ αναφερόμενησ «περιςςότερησ 

Ευρώπησ» ςε ςυνθόκεσ πλόρουσ απαξύασ από τουσ ευρωπαώκούσ 

λαούσ και με ελϊχιςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου και λογοδοςύασ. Τπό 

μια ϋννοια, ο ςυντηρητιςμόσ εύναι η μοναδικό μετριοπαθόσ ιδεολογύα 

που μπορεύ να αντιταχθεύ ςε μια πορεύα βύαιησ ανατροπόσ των 

ςχϋςεων μεταξύ Ευρώπησ και εθνών-κρατών, η οπούα παρουςιϊζεται 

ωσ απϊντηςη ςτην κρύςη – κϊτι που μϋχρι ςτιγμόσ ϋχουν αναλϊβει 

κατ’ αποκλειςτικότητα (αλλϊ με μικρϋσ πιθανότητεσ επιτυχύασ και με 

λύγη αξιοπιςτύα) η ακροδεξιϊ και η ριζοςπαςτικό αριςτερϊ. Υπό μια 

ϊλλη ϋννοια, ο ςυντηρητιςμόσ μπορεύ να ςώςει την ΕΕ και τισ ελύτ τησ 

από τουσ εαυτούσ τουσ.  

Με δεδομϋνεσ τισ θεςμικϋσ ατϋλειεσ τησ Ευρωζώνησ, η 

προςπϊθεια των Ευρωπαύων ηγετών για να αντιμετωπύςουν την κρύςη 

μϋςω «περιςςότερησ Ευρώπησ» κατϋληξε ςε μια ϊνευ προηγουμϋνου 

επύθεςη και περιοριςμό τησ εθνικόσ κυριαρχύασ των κρατών-μελών, 
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με την επιβολό δρακόντειων ελϋγχων ςτα δημοςιονομικϊ τουσ και την 

θεςμοπούηςη ςκληρών περιοριςμών ςτο τι μπορούν να κϊνουν οι 

εθνικϋσ κυβερνόςεισ (περιοριςμού που, π.χ., ούτε που θα διενοεύτο 

ποτϋ να επιβϊλει η κυβϋρνηςη τησ Ουϊςινγκτον ςτισ πολιτεύεσ των 

ΗΠΑ). Αν και θεωρητικϊ η «περιςςότερη Ευρώπη» τελεύ υπό τον 

δημοκρατικό ϋλεγχο του ϊμεςα εκλεγμϋνου ευρωπαώκού 

Κοινοβουλύου, η ανυποληψύα αυτού του οργϊνου ςημαύνει ότι η 

εθνικό κυριαρχύα των κρατών-μελών (που παραμϋνουν ακόμα και 

ςόμερα οι πιο αποδεκτϋσ οντότητεσ για ϊςκηςη πολιτικόσ ςτα μϊτια 

των Ευρωπαύων πολιτών) ϋχει παραδοθεύ εν πολλούσ ςτα χϋρια 

δημοκρατικϊ εκλεγμϋνων (ακριβϋςτερα: διοριςμϋνων) μεν, αλλϊ 

ελϊχιςτα νομιμοποιημϋνων δρώντων. Σο αποτϋλεςμα εύναι μια ακόμα 

πιο ϋντονη αύξηςη του πραγματικού Ευρωςκεπτικιςμού: η 

«περιςςότερη Ευρώπη» ϋφταςε να απειλεύ την υπόςταςη τησ ύδιασ 

τησ ΕΕ! 

Οι ςυντηρητικϋσ αντιρρόςεισ ςτην εκβϊθυνςη τησ 

ευρωπαώκόσ ενοπούηςησ ωσ ϋχει δεν ϋχουν να κϊνουν με κϊποια 

θεοπούηςη του ϋθνουσ-κρϊτουσ ό με μια προςπϊθεια αναδύπλωςησ 

ςτην εθνικό μοναξιϊ. Προκύπτουν από μια ςυγκροτημϋνη ιδεολογικό 

ανϊγνωςη που υποςτηρύζει ότι η ενδυνϊμωςη υπερεθνικών θεςμών 

και ο περιοριςμόσ τησ εθνικόσ κυριαρχύασ χωρύσ να υπϊρχει ανϊλογη 

λαώκό βούληςη για κϊτι τϋτοιο εύναι ςυνταγό αποτυχύασ. Αλλϊ και πιο 

αφηρημϋνα, ϋνασ ςυντηρητικόσ ϋχει ςοβαρϋσ αντιρρόςεισ ςε όποια 

κύνηςη αποδυναμώνει τα πολιτικϊ υποκεύμενα που παραδοςιακϊ 

ϋχουν υπϊρξει το ςημεύο αναφορϊσ και το αποδεκτό πλαύςιο ϊςκηςησ 

πολιτικόσ. Για τον ςυντηρητιςμό επομϋνωσ, η βαςικό και πιο κρύςιμη 

διϊςταςη τησ ευρωπαώκόσ κρύςησ εύναι πολιτικό και θεςμικό—και 

αφορϊ το καύριο ζότημα τησ δημοκρατικόσ νομιμοπούηςησ όλου του 

ευρωπαώκού οικοδομόματοσ. Όςο οι λύςεισ που προτεύνονται 

υπονομεύουν την ϊςκηςη πολιτικόσ ςε εκεύνο το επύπεδο, που κατϊ 

τεκμόριο εύναι το πιο νομιμοποιημϋνο για την λόψη αποφϊςεων και 

το πιο κατϊλληλο για λαώκό ςυμμετοχό και ϋλεγχο αυτών (δηλ. το 

εθνικό), τόςο αυτϋσ οι δόθεν λύςεισ θα υπονομεύουν την ύδια την 

ευρωπαώκό ενοπούηςη. 
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Αυτό η εξϋλιξη εύναι εξαιρετικϊ θλιβερό αν αναλογιςτεύ κανεύσ 

ότι η ΕΕ εύχε παρουςιαςτεύ (και) ςαν η ευρωπαώκό απϊντηςη ςτην 

παγκοςμιοπούηςη, με την ϋννοια ότι η ϋνωςη των ευρωπαώκών 

κρϊτων θα τουσ επϋτρεπε να διατηρόςουν την αυτονομύα τουσ 

μπροςτϊ ςτισ παγκόςμιεσ οικονομικϋσ ροϋσ που εκφεύγουν του 

πολιτικού ελϋγχου από εθνικϋσ δικαιοδοςύεσ. Αντύθετα, η ΕΕ ϋφταςε 

να διαδραματύζει τον ακριβώσ αντύθετο ρόλο! Από δύχτυ προςταςύασ 

ϋγινε πολλαπλαςιαςτόσ των επιπτώςεων τησ παγκόςμιασ 

χρηματοοικονομικόσ κρύςησ, αναλαμβϊνοντασ να θεςμοποιόςει ςε 

πολιτικό επύπεδο τισ πιϋςεισ που οι παγκόςμιεσ χρηματοοικονομικϋσ 

ροϋσ και ο διεθνόσ οικονομικόσ ανταγωνιςμόσ ούτωσ ό ϊλλωσ αςκούν 

ςε εκλεγμϋνεσ εθνικϋσ πολιτικϋσ ηγεςύεσ, εμποδύζοντϊσ τισ να 

εφαρμόζουν πολιτικϋσ τησ δικόσ του επιλογόσ.  

Σο ιδεώδεσ του ςυντηρητιςμού εύναι η ϊςκηςη πολιτικόσ με 

βϊςη τισ ανϊγκεσ και παραδόςεισ μιασ αυτοτελούσ πολιτικόσ 

κοινότητασ. Τπό αυτόν την ϋννοια ο ςυντηρητιςμόσ—όπωσ και η 

Αριςτερϊ, παρεμπιπτόντωσ—αντιμετωπύζει με επιφύλαξη τουσ 

περιοριςμούσ που η παγκοςμιοπούηςη του κεφαλαύου θϋτει ςτην 

ικανότητα των εθνικών κυβερνόςεων να νομοθετούν κατϊ την κρύςη 

τουσ. Η διαφορϊ εύναι φυςικϊ ςτον λόγο που η κϊθε ιδεολογύα φτϊνει 

ςε αυτό το ςυμπϋραςμα: Η Αριςτερϊ καταδικϊζει τισ διεθνεύσ πιϋςεισ 

προσ κυβερνόςεισ που εξαςθενύζουν πολιτικϋσ κοινωνικόσ 

προςταςύασ και τον ρυθμιςτικό ρόλο του κρϊτουσ. Ο ςυντηρητιςμόσ 

αντύθετα προβληματύζεται για την μεύωςη τησ ανεξαρτηςύασ 

εκλεγμϋνων εθνικών κυβερνόςεων. Δυςαναςχετεύ με την ιδϋα ότι μη-

εκλεγμϋνοι φορεύσ, πϋραν των ορύων τησ πολιτικόσ κοινότητασ, 

μπορούν να υπαγορεύουν πολιτικϋσ ςτο εθνικό επύπεδο. Και βεβαύωσ 

διαφωνεύ με την Αριςτερϊ ςτην προτεινόμενη λύςη ςε αυτό το 

πρόβλημα: ενώ και οι δυο ιδεολογικϋσ κατευθύνςεισ θεωρητικϊ 

ςυμφωνούν ςτο ότι οι εξωγενεύσ πιϋςεισ ςτισ εθνικϋσ κυβερνόςεισ 

πρϋπει να ελεγχθούν, η Αριςτερϊ δεν ϋχει κανϋνα πρόβλημα να 

υποκαταςτόςει τισ εξωγενεύσ πιϋςεισ από οικονομικούσ παρϊγοντεσ 

με την δημιουργύα υπερεθνικών ρυθμιςτικών θεςμών που 

(θεωρητικϊ) μπορούν να διαχειριςτούν αυτϋσ τισ πιϋςεισ ςτο όνομα 
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των εθνών-κρατών. Μια παραλλαγό αυτόσ τησ τακτικόσ προςπαθεύ 

να εφαρμόςει η ΕΕ με το ςύνθημα για «περιςςότερη Ευρώπη» και τισ 

φωνϋσ για ενύςχυςη των αρμοδιοτότων του υπερεθνικού επιπϋδου. Ο 

ςυντηρητιςμόσ, αντύθετα, απορρύπτει αυτόν την λύςη καθώσ 

απομακρύνει τουσ πολιτικούσ φορεύσ από τον ϋλεγχο και την 

λογοδοςύα προσ τισ διαφορετικϋσ πολιτικϋσ κοινότητεσ οι οπούεσ και 

αποτελούν τουσ μοναδικούσ φορεύσ πολιτικόσ νομιμοπούηςησ. 

Αυτό δεν ςημαύνει ότι η Ευρώπη εύναι ϊχρηςτη. Όπωσ ο Ντε 

Γκωλ ό η Θϊτςερ, ϋτςι και ϋνασ  ςυντηρητικόσ ςόμερα οφεύλει να 

προςεγγύςει την Ευρώπη ωσ ευκαιρύα για την δημιουργύα των 

ςυνθηκών εκεύνων που θα επιτρϋψουν την εκπλόρωςη του πολιτικού 

του προγρϊμματοσ ςε εθνικό επύπεδο. την ςημερινό ςυγκυρύα, ο 

ςυντηρητικόσ νιώθει ςαφώσ και την ευθύνη διϊςωςησ των 

κεκτημϋνων τησ ςυνεργαςύασ και τησ ειρόνησ ςτην ευρωπαώκό 

όπειρο—ςημαντικϊ επιτεύγματα που οι αςτοχύεσ τησ ΕΕ και η 

θλιβερό εικόνα των ςημερινών ελύτ τησ δεν μπορούν να μειώςουν. Η 

Ευρώπη εξακολουθεύ να εύναι, δυνητικϊ, ϋνα ςημαντικό δύχτυ 

προςταςύασ από τισ πιϋςεισ τησ παγκοςμιοποιημϋνησ οικονομύασ, και 

μϋςα ςε μια τϋτοια Ευρώπη οι εθνικϋσ κοινότητεσ μπορούν να 

ξαναβρούν την αυτονομύα δρϊςησ τουσ—και η δυνατότητα 

δημοκρατικόσ επιλογόσ να αποκτόςει ξανϊ νόημα. ε αυτόν την 

βϊςη, μια ςυντηρητικό ατζϋντα πολιτικόσ μεταρρύθμιςησ ςτην 

Ευρώπη θα μπορούςε να περιλαμβϊνει προτϊςεισ ςε δυο βαςικούσ 

ϊξονεσ: τον «επαναπατριςμό» εξουςιών ςτο εθνικό επύπεδο, και την 

δημιουργύα ςτιβαρών μηχανιςμών δημοκρατικού ελϋγχου διαμϋςου 

τησ εθνικόσ αλυςύδασ λογοδοςύασ των αποφϊςεων ςε ευρωπαώκό 

επύπεδο.  

την πρώτη κατηγορύα ανόκουν προτϊςεισ όπωσ η μεύωςη τησ 

ϋνταςησ και τησ ςυχνότητασ των ελϋγχων των εθνικών 

προώπολογιςμών από την Επιτροπό, καθώσ και ο τερματιςμόσ 

εγχειρημϊτων να αποκτόςει αυτό τα χαρακτηριςτικϊ «κυβϋρνηςησ». 

Η Επιτροπό δεν πρϋπει να εύναι τύποτα παραπϊνω από το Whitehall 

τησ Ευρώπησ, μια γραφειοκρατύα υψηλοτϊτου επιπϋδου που όμωσ 

ρυθμύζει και νομοθετεύ με βϊςη πολιτικϋσ αποφϊςεισ που ϋχουν 
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ληφθεύ ςυλλογικϊ από τισ κυβερνόςεισ των κρατών-μελών. την 

δεύτερη κατηγορύα ανόκουν προτϊςεισ όπωσ η δημιουργύα μιασ 

Κοινοβουλευτικόσ υνϋλευςησ τησ Ευρωζώνησ αποτελούμενησ από 

μϋλη των εθνικών κοινοβουλύων, με ςκοπό τον αποτελεςματικότερο 

ϋλεγχο και λογοδοςύα αποφϊςεων που λαμβϊνονται ςτην Ευρωζώνη 

προσ πολιτικούσ που ϋχουν εκλεγεύ ςε εθνικό επύπεδο και 

εκπροςωπούν τουσ Ευρωπαύουσ πολύτεσ όχι απλϊ ςαν μονϊδεσ (η 

φανταςύωςη πϊνω ςτην οπούα εδρϊζεται η ανύπαρκτη νομιμοπούηςη 

του ευρωπαώκού κοινοβουλύου), αλλϊ ςαν μϋλη διαφορετικών 

πολιτικών-εθνικών κοινοτότων (εύναι εξαιρετικϊ ενδιαφϋρον ότι αυτό 

η πρόταςη πρωτοκατατϋθηκε ςτον δημόςιο διϊλογο από μια ομϊδα 

προοδευτικών οικονομολόγων, μεταξύ των οπούων ο διϊςημοσ πλϋον 

Σομϊ Πικετύ).     

Σο ζότημα τησ δημοκρατύασ ςτην ενωμϋνη Ευρώπη αποκτϊ 

επιπλϋον ςημαςύα για την Ελλϊδα, η οπούα αποτελεύ το καλύτερο 

παρϊδειγμα χώρασ μειωμϋνησ κυριαρχύασ και περιοριςμού των 

δημοκρατικών εναλλακτικών τησ. Όπωσ ϊλλωςτε γύνεται εμφανϋσ 

την ώρα που γρϊφονται αυτϋσ οι γρϊμμεσ (ελϊχιςτεσ ημϋρεσ πριν τισ 

εκλογϋσ του Ιανουαρύου του 2015), το ύδιο το δικαύωμα του ελληνικού 

λαού να λαμβϊνει με ςτοιχειώδη ελευθερύα αποφϊςεισ για το μϋλλον 

του τύθεται εν αμφιβόλω εν όψει των πιϋςεων των αγορών, τισ οπούεσ 

η ΕΕ ςε καμιϊ περύπτωςη δεν περιορύζει (αν δεν τισ αυξϊνει κιόλασ, 

αφού οι οικονομικού περιοριςμού διαπλϋκονται και ενιςχύονται από 

το παρϊλληλο ερώτημα του γεωςτρατηγικού προςανατολιςμού τησ 

χώρασ, αν δηλαδό θα «παραμεύνει ςτην Ευρώπη»). Αυτό εύναι ύςωσ η 

μεγαλύτερη και επαχθϋςτερη ςυνϋπεια τησ κρύςησ—η οπούα, κατϊ 

τρόπο ειρωνικό αλλϊ εξαιρετικϊ εύςτοχο, ςηματοδοτεύ το πραγματικό 

τϋλοσ τησ Μεταπολύτευςησ, το καθεςτώσ τησ οπούασ επαγγελόταν 

κατεξοχόν «πραγματικό δημοκρατύα» μακριϊ από «ξϋνεσ 

εξαρτόςεισ». Δεν εύναι τυχαύο δε ότι η απουςύα πολιτικόσ δύναμησ ςτην 

κεντρικό πολιτικό ςκηνό η οπούα να κομύζει ςτοιχειωδώσ ςυγκροτημϋνη 

ςυντηρητικό ςκϋψη ςυμπύπτει με την πλόρη αδυναμύα ανϊδειξησ αυτόσ 

ακριβώσ τησ διϊςταςησ τησ κρύςησ από το ςημερινό πολιτικό ςύςτημα. 

Η Αριςτερϊ επικεντρώνεται ςτισ υλικϋσ-οικονομικϋσ διαςτϊςεισ τησ 
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κρύςησ, οι οπούεσ βϋβια εύναι ςύγουρα ςημαντικϋσ, και η 

«αντιμνημονιακό» δεξιϊ περιορύζεται ςτο να ηλεκτρύζει ανορθολογικϊ 

αιςθόματα ξενοφοβύασ και ςωβινιςμού ϋναντι τησ Ευρώπησ. Ακόμα 

όμωσ και αυτό που πολλού υποςτηρικτϋσ των προγραμμϊτων 

δανειςμού και μεταρρυθμύςεων θεωρούν ωσ απαραύτητο για την 

ϋξοδο τησ χώρασ από την κρύςη—την διατύπωςη ενόσ πραγματικϊ 

εθνικού αναπτυξιακού ςχεδύου—προώποθϋτει μια διαδικαςύα 

δημοκρατικόσ ςυζότηςησ και πολιτικόσ/εκλογικόσ ϋγκριςησ των 

επόμενων βημϊτων. Αν κϊτι δύδαξε η παρούςα κρύςη, αυτό εύναι ότι 

οικονομικϋσ θυςύεσ εν τη απουςύα δημοκρατικόσ νομιμοπούηςησ υπό 

το καθεςτώσ τρόμου εύναι απλϊ νερό που χύνεται ςε βαρϋλι δύχωσ 

πϊτο. την παρούςα ςυγκυρύα ο ελληνικόσ ςυντηρητιςμόσ δεν 

απορρύπτει την ιδϋα τησ οικονομικόσ και θεςμικόσ μεταρρύθμιςησ 

ςτην χώρα. Ακριβώσ το αντύθετο! Αλλϊ ςτϋκεται με εξαιρετικό 

επιφύλαξη μπροςτϊ ςτην προοπτικό, η κατϊρτιςη ενόσ (ακόμα) 

προγρϊμματοσ να γύνει ερόμην των αναγκών και των ςυγκεκριμϋνων 

ςυνθηκών που επικρατούν ςτην ελληνικό οικονομύα και κοινωνύα._ 

 

Μια ςυντηρητικό πολιτικό δύναμη ςτην Ελλϊδα λοιπόν θα 

ϋβλεπε τισ ςχϋςεισ με την Ευρώπη μϋςα από το πρύςμα των 

ςυμφερόντων και αναγκών τησ χώρασ – ςε ϋνα γενικότερο επύπεδο, 

αυτϋσ αφορούν και την προςταςύα τησ ικανότητασ τησ πολιτικόσ 

κοινότητασ των Ελλόνων να αποφαςύζουν για τα του ούκου τουσ όςο 

το δυνατόν πιο ανεξϊρτητα από διεθνεύσ οικονομικϋσ και πολιτικϋσ 

πιϋςεισ. το ςημεύο κατϊ το οπούο η ςημερινό ΕΕ δεν προςτατεύει την 

Ελλϊδα από τϋτοιεσ πιϋςεισ, ο Ελληνικόσ ςυντηρητιςμόσ δεν μπορεύ 

παρϊ να υιοθετεύ μια ςκεπτικό ςτϊςη μπροςτϊ ςτην Ευρώπη. Οφεύλει 

όμωσ και να πϊει ϋνα βόμα παραπϋρα, πϋρα από την ςτεύρα 

αντύδραςη τησ ακροδεξιϊσ και τον υλιςτικό λαώκιςμό τησ Αριςτερϊσ. 

Η Ευρώπη δεν μπορεύ να αγνοηθεύ, ειδικϊ εφόςον μια διαφορετικό 

Ευρώπη (τησ οπούασ κϊποια ςτοιχεύα ενδεχομϋνωσ αναδύονται 

ςόμερα) μπορεύ να αποτελϋςει δύοδο για την πραγμϊτωςη πολλών εκ 

των ςτόχων του ςυντηρητιςμού. Ο Ελληνικόσ ςυντηρητιςμόσ μπορεύ 

να δει την Ευρώπη ςαν μϋςο και όχι ςαν ςκοπό, όχι ςαν απειλό αλλϊ 
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ςαν ευκαιρύα. Αυτό εύναι θεμελιωδώσ διαφορετικό από τον ϊνευ όρων 

«Ευρωπαώςμό» τησ ςημερινόσ κεντροδεξιϊσ ςτην Ελλϊδα, ο οπούοσ 

χρηςιμοποιεύται πότε ςαν αναπλόρωςη απόντοσ ιδεολογικού 

ςτύγματοσ, πότε ςαν «ρεζϋρβα» πολιτικόσ, και πότε ςαν δικαιολογύα 

μη δημοφιλών αποφϊςεων. Αν η βαςικό πρόκληςη ςε μια εποχό 

κρύςησ τησ παγκοςμιοποιημϋνησ οικονομύασ δεν εύναι τόςο η 

οικονομικό υποχώρηςη όςο κϊτι πολύ πιο θεμελιώδεσ, η πολιτικό και 

δημοκρατικό υπόςταςη ανεξϊρτητων πολιτικών κοινοτότων (κϊτι 

που ςτην Ελλϊδα το βιώνουμε πιο ϋντονα από οπουδόποτε αλλού), ο 

πραγματιςμόσ και η μετριοπϊθεια του Ελληνικού ςυντηρητιςμού ςε 

ό,τι αφορϊ τισ προτεραιότητεσ του Ελληνιςμού και τισ ςχϋςεισ με την 

Ευρώπη ςυνθϋτουν το περύγραμμα μιασ εξαιρετικϊ επύκαιρησ και 

αξιόπιςτησ πολιτικόσ πρόταςησ._ 


