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Συντάκτης 
 

 Ο δρ Σωτήρης Μητραλέξης γεννόθηκε 
το 1988 ςτην Αθόνα. Εύναι διδϊκτωρ 
φιλοςοφύασ τησ Freie Universitat Berlin 
μετϊ από ςπουδϋσ φιλολογύασ και 
φιλοςοφύασ ςτο Εθνικό και Καπο-
διςτριακό Πανεπιςτόμιο Αθηνών και 
ςτην Freie Universitat Berlin. Έχει 
διατελϋςει αντιπρόεδροσ τησ Ελληνικόσ 
Κοινότητασ Βερολύνου και πρόεδροσ του 
Συλλόγου Ελλόνων Φοιτητών Βερολύνου. 

Υπηρϋτηςε την ςτρατιωτικό του θητεύα ςτα τεθωρακιςμϋνα, ςτον Λαγό 
Διδυμοτεύχου. Εύναι ςυνεργϊτησ του περιοδικού πολιτικόσ και 
πολιτιςμού Manifesto και αρθρογραφεύ ςε ϋντυπα και διαδικτυακϊ 
περιοδικϊ. Έχει εκδώςει δύο ςυλλογϋσ πολιτικών δοκιμύων (Πολιτική 
Αδολεςχία Ι, εκδ. Manifesto 2011 & Πολιτική Αδολεςχία ΙΙ, εκδ. 
Manifesto 2012) και ϋχει επιμεληθεύ μύα ϋρευνα για τισ ςχϋςεισ 
Εκκληςύασ-Κρϊτουσ (Απελευθέρωςη τησ Εκκληςίασ από το Κράτοσ, εκδ. 
Manifesto 2015). Κατϊ τα ϋτη τησ διδακτορικόσ του διατριβόσ υπόρξε 
υπότροφοσ του γερμανικού ιδρύματοσ ακαδημαώκών ανταλλαγών 
(DAAD). Εύναι διευθύνων εταύροσ του ΙΝΣΠΟΛ. 
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ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΣΜΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ; 
 

Περιϋργωσ ό λιγότερο περιϋργωσ, εςχϊτωσ 

γύνεται πολύσ λόγοσ για τον ςυντηρητιςμό ωσ ιδεολογικό 

ρεύμα εντόσ τησ γενικότερησ πολιτικόσ κατευθύνςεωσ 

που ϋχουμε μϊθει να ονομϊζουμε «Δεξιϊ» (καλύτερα: 

εντόσ τησ ευρύτερησ παρϊταξησ δεξιώτερα του 

πολιτικού κϋντρου) ό και ωσ τον ιδεατό ιδεολογικό 

αυτοπροςδιοριςμό αυτόσ τησ ευρύτερησ πολιτικόσ 

κατεύθυνςησ και, εξ απόψεωσ λαώκόσ βϊςησ, παρϊταξησ. 

Οι ενδεχόμενεσ αιτύεσ γι' αυτό, δηλαδό για την 

ςχετικό γενύκευςη μιασ αυτοπροςδιοριςτικόσ πολιτικόσ 

αναφορϊσ ςτον ςυντηρητιςμό (εντόσ ενόσ αρκετϊ 

μικρού κύκλου ακόμα, πϊντωσ κύκλου, όχι απλού 

αθρούςματοσ ευαρύθμων ατόμων) θα μπορούςαν να εύναι 

πολλϋσ. Η πιο απαιςιόδοξη εκδοχό θα όριζε την 

αναφορϊ ςε «ςυντηρητιςμό» ωσ εςωςτρϋφεια, 

αντύδραςη, παραςυναγωγό, καπετανϊτο, πύεςη και 

απόδραςη από μια κατϊ τεκμόριο οδωδυύα, ςεςηπυύα, 

τυμπανιαύα κομματικό παρϊταξη παρϊγουςα 

χυδαιότητα με την οκϊ. Μια πιο αιςιόδοξη εκδοχό θα 

διϋβλεπε ςτην εμφϊνιςη παραλλαγών δεξιού 

αυτοπροςδιοριςμού ϋνα, για πρώτη φορϊ, εγχεύρημα 

αυτογνωςύασ τησ ευρύτερησ παρϊταξησ/κατεύθυνςησ 

δεξιώτερα του πολιτικού κϋντρου.  

Ενδεχόμενο εγχειρόματοσ αυτογνωςύασ τησ 
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Δεξιϊσ κατϊ τη διϊρκεια τησ Μεταπολύτευςησ 

απεκλεύετο προγραμματικϊ: ιδεολογικώσ ηττημϋνη και 

ϋχοντασ παραδώςει τα πϊντα ςτην Αριςτερϊ, μϋςω τησ 

ιδιοφυούσ υφαρπαγόσ τησ Αριςτερϊσ από τον Ανδρϋα 

Παπανδρϋου, τα κόμματα (διϊβαζε: το κόμμα) που 

αξύωναν την κομματικό εκπροςώπηςη αυτόσ τησ 

πολιτικόσ παρϊταξησ και κατεύθυνςησ θα περιορύζονταν 

ςτην φεουδαρχικό διαχεύριςη όςησ εκλογικόσ πελατεύασ 

απϋμεινε από το ΠΑΣΟΚ, θα δημιουργούςαν ςτελϋχη 

διαχεύριςησ αυτόσ τησ κατϊςταςησ ςαφώσ 

δευτεροκλαςϊτα ςε ςχϋςη με το ΠΑΣΟΚ μϋςω 

μηχανιςμών παραγωγόσ πολιτικϊ αναιμικών ανθρώπων, 

θα επιχειρούςαν να κυβερνόςουν μιμούμενα τισ 

μεθόδουσ, τουσ ςτόχουσ, αλλϊ και τον αμοραλιςμό του 

ΠΑΣΟΚ. Όςη εκλογικό πελατεύα δεν παρϋμενε μόνο και 

μόνο για να αδρϊξει κυνικϊ τα πελατειακϊ oφϋλη του 

όποιου κομματικού κρϊτουσ απϋμενε ςτο οικεύο κόμμα, 

παραμυθιαζόταν ότι με την ςτόριξη ςυγκεκριμϋνων 

κομματικών ςχηματιςμών διακονούςε, ό ϋςτω 

διαφύλαττε, κϊποιεσ αρχϋσ, ιδϋεσ και αξύεσ, δηλαδό μια 

ςυγκεκριμϋνη ιερϊρχηςη πολιτικών προτεραιοτότων.  

Μπορεύ η μεταβατικό περύοδοσ που διανύουμε, 

καθώσ και ο ςημαντικόσ παρϊγων του ποιόσ βρύςκεται 

τώρα ςτην εξουςύα και ϊρα διαθϋτει ομού τα γϋνια και τα 

χτϋνια, να μην καθιςτϊ τόςο πανθομολογούμενο όςο θα 

ϋπρεπε ότι ο ευρύτεροσ χώροσ περνϊ οξύτατη κρύςη η 

οπούα βρύςκεται μόνον ςτην αρχό τησ. Ακόμα και ο 
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κατακερματιςμόσ του διαπνϋεται από μιαν ϋκδηλη 

αμηχανύα, ενώ το κϊποτε μεγϊλο δεξιό κόμμα αδυνατεύ 

να μιμηθεύ ςωςτϊ το ΠΑΣΟΚ ακόμα και ςτην εξαΰλωςό 

του, ςτην ςταδιακό αλλϊ αποφαςιςτικό επιςτροφό του 

ςτο μη εύναι. Ωσ εκ τούτων, η όλο και ευρύτερη 

κυκλοφορύα ενόσ πολιτικού αυτοπροςδιοριςμού που 

μϋχρι πρότινοσ όταν κακόφημοσ (αφού η «Αριςτερϊ» 

και η «Δεξιϊ» λειτουργούςαν μεταπολιτευτικϊ ωσ ηθικού 

όροι, με την πρώτη να ςημαύνει «το καλό» και την 

δεύτερη, ουςιαςτικϊ, «το κακό» - με αποτϋλεςμα ϋνασ 

επώνυμοσ ςυντηρητιςμόσ να εύναι «το κϊκιςτο») θα 

μπορούςε, αν γινόταν και αν γύνει ςωςτϊ, να επαγγελθεύ 

την όντωσ εκπροςώπηςη μιασ ευρύτατησ πολιτικόσ 

κατεύθυνςησ η οπούα μϋνει ουςιαςτικϊ, και πϋραν 

κϊποιων πελατειακών εκδουλεύςεων, ανεκπροςώπητη. 

Και το να εκπροςωπούνται πραγματικϊ αμφότερεσ οι 

ευρύτερεσ πολιτικϋσ κατευθύνςεισ/παρατϊξεισ «Δεξιϊ» 

και «Αριςτερϊ» εύναι προώπόθεςη εύρυθμησ λειτουργύασ 

μιασ αντιπροςωπευτικόσ δημοκρατύασ—ϊρα, ενδιαφϋρει 

τουσ πϊντεσ. Επύςησ, ο ιδεολογικόσ κατακερματιςμόσ 

τησ Δεξιϊσ, και δη ςε κατ’ αρχόν μικρούσ χώρουσ, 

μοιϊζει με τον ιδεολογικό κατακερματιςμό τησ 

Αριςτερϊσ ςτην Μεταπολύτευςη, ο οπούοσ όμωσ 

ςυνοδευόταν από την ιδεολογικό ηγεμονύα τησ—γενικώσ 

και ειδικώσ κατακερματιςμϋνησ—Αριςτερϊσ. Φυςικϊ, 

υπϊρχουν ϋνα ςωρό λόγοι για τουσ οπούουσ το να γύνει 

κϊτι τϋτοιο «ςωςτϊ» εύναι η μικρότερη δυνατό 

πιθανότητα. 
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Ο πρώτοσ λόγοσ εύναι η απϊντηςη ςτο ερώτημα 

αν εύναι ο ςυντηρητιςμόσ «ιδεολογύα» και τύ 

περιεχομϋνου «ιδεολογύα» εύναι αυτό. Άρα πρϋπει πρώτα 

να απαντηθεύ το τύ εννοούμε με τον «ςυντηρητιςμό» και 

τύ εννοούμε με την «ιδεολογύα». 

Πρώτον: όταν αναφερόμαςτε ςε 

«ςυντηρητιςμό», δεν αναφερόμαςτε ςτην ειςαγωγό, 

μετϊφραςη και μύμηςη δομημϋνων ιδεολογικών και 

πολιτικών ςυςτημϊτων από την αλλοδαπό, φερόντων 

την επωνυμύα του ςυντηρητιςμού (όπωσ π.χ. η μακρϊ 

πολιτικό παρϊδοςη του conservatism ςτην Μεγϊλη 

Βρεττανύα). Φυςικϊ και εύναι ζητούμενο να υφύςταται 

γόνιμοσ διϊλογοσ με όλα τα διεθνώσ ςυγγενό πολιτικϊ 

ρεύματα, καθώσ και διαπύςτωςη πολιτικών ςυγγενειών ό 

και γόνιμη αφομούωςη επιμϋρουσ ςτοιχεύων, μα το όλο 

αύτημα ενόσ νϋου ελληνικού ςυντηρητιςμού ςυνύςταται 

ακριβώσ ςτην αποταγό του μιμητιςμού ωσ 

ιδεολογικοπολιτικόσ ςυνταγόσ και ςτην κοπιώδη 

αναζότηςη πολιτικού προτϊγματοσ που να 

αντικατοπτρύζει τουσ εδώ ιςτορικούσ εθιςμούσ, την εδώ 

ταυτότητα και ιδιοπροςωπύα. Το αιτούμενο ενόσ νϋου 

ελληνικού ςυντηρητιςμού δεν μπορεύ να ςυνύςταται ςτην 

πολιτικό μεταγραφό ενόσ Burke, ενόσ Oakeshott ό ενόσ 

Scruton—οςοδόποτε ενδιαφϋροντεσ, γόνιμοι, ϊξιοι 

μελϋτησ κι αν εύναι οι προαναφερθϋντεσ—ςτα καθ’ ημϊσ 

(ό, ακόμα αςυμβατότερα, του αμερικανικού 

ρεπουμπλικανιςμού): ςύγουρα περιλαμβϊνει την 
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ενδελεχό εποπτεύα τησ ςκϋψησ των προαναφερθϋντων 

και τον γόνιμο διϊλογο με αυτόν, μα εξύςου ςύγουρα 

αποκλεύει την ειςαγωγό μαςημϋνων ιδεολογικών 

ςυνταγών που, με την προςθόκη ολύγου 

ςυναιςθηματικού φολκλόρ, θα παρουςιϊζονται εδώ ωσ... 

ιθαγενόσ, ελληνικόσ ςυντηρητιςμόσ. Για το ςχεδύαςμα 

του περιγρϊμματοσ ενόσ νϋου ελληνικού ςυντηρητιςμού, 

ο καλόσ αναγνώςτησ ασ ανατρϋξει ςτο κεύμενο «για τον 

νϋο ελληνικό ςυντηρητιςμό», το δημοςιευμϋνο τον 

Νοϋμβριο του 2014 και υπογεγραμμϋνο από 58 νϋουσ 

ςτην αρχό και 100 ςτη ςυνϋχεια. Αντύ μιμόςεωσ, το 

ζητούμενο εύναι η ψηλϊφηςη του πραγματικού και 

ιθαγενούσ περιεχομϋνου ενόσ νϋου ελληνικού 

ςυντηρητιςμού. 

Δεύτερον: όταν μιλϊμε για «ιδεολογύα», 

δυςτυχώσ δεν μιλϊμε απλώσ για ϋνα ςύνολο αρχών, 

ιδεών και αξιών, για μιαν ιερϊρχηςη πολιτικών 

προτεραιοτότων. Τα πρϊγματα εύναι λύγο πιο πολύπλοκα 

από αυτό. Ο όροσ «ιδεολογύα» γύνεται ςυνόθωσ 

κατανοητόσ ςτην Ελλϊδα με τον τρόπο που τον ειςϊγει η 

Αριςτερϊ, δηλαδό ωσ ϋνα κατ'  αρχόν αρραγϋσ και 

πλόρεσ ςύςτημα ςυγκεκριμϋνων και διατυπωμϋνων 

ιδεών που περιλαμβϊνουν την πϊντοτε ςυγκεκριμϋνη 

διϊγνωςη τησ κατϊςταςησ και των προβλημϊτων, την 

ενδελεχό θεωρύα ερμηνεύασ τουσ, τισ αυτονόητεσ και 

δεδομϋνεσ λύςεισ τουσ, καθώσ και μιαν εςχατολογύα ωσ 

προσ την βεβαιότητα τησ επικρϊτηςησ του κλειςτού 

http://conservatives.gr/neos_ellinikos_syntiritismos/
http://conservatives.gr/neos_ellinikos_syntiritismos/
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αυτού ςυςτόματοσ ιδεών. Δηλαδό η πολιτικό ιδεολογύα 

θεωρεύται τελικϊ ωσ μια «θεωρύα για τα πϊντα», που 

εκτεύνεται από την πολιτικό ςε παν το επιςτητό, όπωσ 

π.χ. ςτην επιςτόμη (όπωσ ςτην περύπτωςη του ιςτορικού 

υλιςμού). Η αναζότηςη τησ «πολιτικόσ αλόθειασ» 

ςυνύςταται ςτην ανϊλυςη, ςτον υπομνηματιςμό και ςτην 

ςυνϋχιςη τησ όδη δεδομϋνησ ιδεολογύασ, διότι αυτό 

περιϋχει όδη, ούτε λύγο ούτε πολύ, την αλόθεια. Με αυτό 

το κριτόριο, ο ςυντηρητιςμόσ ςύγουρα δεν εύναι 

«ιδεολογύα», και αν καταλόξει «ιδεολογύα» παύει να εύναι 

ςυντηρητιςμόσ. Θϋλουμε να ελπύζουμε ότι όταν η βϊςη 

τησ ευρύτερησ παρϊταξησ δεξιώτερα του κϋντρου, του 

γρϊφοντοσ ςυμπεριλαμβανομϋνου, διατυπώνει το 

αύτημα για «ιδεολογύα» και τον καημό για την απουςύα 

τησ, δεν αναφϋρεται βϋβαια ςτον περιγραφϋντα οριςμό 

τησ αλλϊ ακριβώσ ςε μιαν ιερϊρχηςη πολιτικών 

προτεραιοτότων, κϊτι που τυγχϊνει πολύ διαφορετικό 

και ςημαντικϊ ευρύτερο. 

Θα μπορούςαμε μϊλιςτα να πούμε ότι ενώ η 

Αριςτερϊ—ςε όλην την ποικιλύα τησ—και ο 

φιλελευθεριςμόσ εύναι «ιδεολογύεσ» με τον τρόπο που το 

προςεγγύςαμε παραπϊνω, ο ςυντηρητιςμόσ εύναι το 

αντύθετό τουσ. Την ώρα που η Αριςτερϊ και ο 

φιλελευθεριςμόσ παςχύζουν να θεςμύςουν τισ κοινωνύεσ 

«από τα πϊνω», με βϊςη ϋνα ςύςτημα ςυγκεκριμϋνων 

ιδεών που εύναι «ορθϋσ» (δηλαδό, το ςύςτημα ιδεών 

εύναι ορθότερο από την κοινωνύα ςτην οπούα «πρϋπει» να 
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εφαρμοςτούν), το θεμελιώδεσ αύτημα του 

ςυντηρητιςμού εύναι να αναγνωρύζει και την 

πραγματικότητα και την προτεραιότητα τησ κοινωνύασ 

ςτην οπούα αναφϋρεται, όχι να την υποκαταςτόςει με 

ϊνωθεν ςυνταγϋσ οι οπούεσ εύναι «ορθότερεσ» από την 

πραγματικό πραγματικότητα που τον γϋννηςε. Φυςικϊ 

και η κοινωνύα αλλϊζει και εξελύςςεται, φυςικϊ και 

ςυγκεκριμϋνεσ ιδϋεσ εφαρμόζονται κατϊ την διακονύα 

αυτόσ τησ εξϋλιξησ και αλλαγόσ, αλλϊ η προτεραιότητα 

ϋγκειται ςτην πραγματικό παρουςύα αυτόσ τησ κοινωνύασ 

ϋτςι όπωσ την γνωρύζουμε, όχι ςτισ αλϊθητεσ ιδϋεσ που 

θα την διορθώςουν και θα την εξυψώςουν ςτο δϋον 

γενϋςθαι. 

Συνεπώσ, το ακριβϋσ περιεχόμενο ενόσ πολιτικού 

ςυντηρητιςμού αδυνατεύ να εύναι ςτατικό και δεδομϋνο: 

δεν μπορεύ παρϊ να εύναι δυναμικό και εξελιςςόμενο. 

Διότι αποτελεύ μια ςυνεχό ϊςκηςη ςτην διϊκριςη του τύ, 

ςε μια κοινωνύα, ςε μια πολιτεύα και ςε όποια 

κατϊςταςη, εύναι ϊξιο διατόρηςησ/ςυντόρηςησ,  δηλαδό 

τύ εύναι ουςιώδεσ και φϋρον την δυναμικό ταυτότητα, τύ 

εύναι αυτό που ανθεύ και φϋρει κι ϊλλο, και τύ εύναι 

απλώσ ςυμβεβηκόσ και απορρύψιμο, ϊρα ενδεχομϋνωσ 

και απορριπτϋο, τύ ςυνιςτϊ παρϋκκλιςη από την φυςικό 

ςυνϋχεια και εξϋλιξη των πραγμϊτων. Ο πολιτικόσ 

ςυντηρητιςμόσ δεν μπορεύ παρϊ να εύναι μια ςυνεχόσ 

ϊςκηςη ςτην διϊκριςη του τύ εύναι «το μωρό» και τύ τα 

«απόνερα τησ μπανιϋρασ», για να αναφερθούμε ςτην 
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γνωςτό αγγλοςαξωνικό παροιμύα. 

Έτςι, ο πολιτικόσ ςυντηρητιςμόσ διαμορφώνει 

μύα υποκεύμενη ςε περαιτϋρω διαμόρφωςη ιερϊρχηςη 

πολιτικών προτεραιοτότων, και εύναι το κϊθε φορϊ 

περιεχόμενο αυτών των προτεραιοτότων που τον 

διαςτϋλλουν από ϊλλα πολιτικϊ ρεύματα. Αυτϋσ εύναι οι 

«αρχϋσ», οι «ιδϋεσ» και οι «αξύεσ» του, οι απορρϋουςεσ 

από την διϊκριςη του ποιό εύναι «το μωρό» και ποιϊ «τα 

απόνερα», την διϊκριςη του τύ διακονεύ την δυναμικώσ 

εξελιςςόμενη ιδιοπροςωπύα (που εύναι η προώπόθεςη 

κϊθε ςχϋςησ μεταξύ ετεροτότων, επύ παραδεύγματι 

εθνικών ετεροτότων) και τύ την αλλοτρύωςη. Δηλαδό, τύ 

ςυνιςτϊ πραγματικϊ εξϋλιξη και πρόοδο και τύ 

γελοιοπούηςη και παραμόρφωςό τησ. Το ςυμπϋραςμα 

αυτόσ τησ διϊκριςησ, το δυναμικό και εξελιςςόμενο, 

μπορεύ φυςικϊ να διατυπωθεύ—να κατατεθεύ η μαρτυρύα 

του. Αν όμωσ αυτϋσ οι «ιδϋεσ», οι «αρχϋσ» και οι «αξύεσ» 

κωδικοποιηθούν ςε ϋνα δεδομϋνο και ςτατικό 

«ιδεολογικό ςετ», τότε αυτομϊτωσ ο ςυντηρητιςμόσ 

εκπύπτει ςε ιδεολογύα ςτανικόσ εφαρμογόσ ϋτοιμων 

ςυνταγών ςε μια κοινωνύα που ενδεχομϋνωσ να μην ϋχει 

καμύα διϊθεςη να αφομοιώςει το μόςχευμα. Τότε δεν 

μιλϊμε πλϋον για αρχϋσ, ιδϋεσ και αξύεσ τησ κοινωνύασ, 

ϋςτω και ςτα ςπλϊχνα τησ κρυμμϋνων, αλλϊ του 

ιδεολόγου. Όταν ο λαόσ διαφωνεύ με την «κεντρικό 

επιτροπό», ο ιδεολόγοσ (π.χ. ο αριςτερόσ ό ο 

φιλελεύθεροσ) προτιμϊ να αλλϊξει τον... λαό, ενώ ο 



ΙΝΣΠΟΛ - Ινςτιτούτο Συντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

11 

  

ςυντηρητικόσ αντιλαμβϊνεται ότι κϊτι δεν πϊει καλϊ με 

την «κεντρικό επιτροπό»... 

Δεν γνωρύζουμε αν η παραπϊνω προςϋγγιςη του 

πολιτικού ςυντηρητιςμού εύναι η «ςωςτό». Γνωρύζουμε 

όμωσ ότι τα όςα κυκλοφορούν ςτον δημόςιο λόγο, ςτην 

τρϋχουςα πρωτοφανϋρωτη μερικό γενύκευςη τησ ϋννοιασ 

«ςυντηρητιςμόσ», μϊλλον απϋχουν από τα παραπϊνω. Η 

ελληνικό Δεξιϊ, εντόσ και εκτόσ κομμϊτων, ϋχει το κακό 

ςυνόθειο να «τρώει λϋξεισ»: τισ παύρνει, τισ μαςϊει και 

τισ εξευτελύζει, τισ βγϊζει ςτο πεζοδρόμιο, τουσ αφαιρεύ 

κϊθε γόνιμο νοηματικό περιεχόμενο, τισ πετϊει ςαν 

ςτυμμϋνεσ λεμονόκουπεσ όταν ϋχουν υπηρετόςει τον 

ςκοπό τουσ, την ςυνεπό ςυνϋχιςη του πελατειακού 

κρϊτουσ και τησ κομματικόσ φεουδαρχύασ. Έτςι 

εξευτελύςτηκε το κατ'  εξοχόν δϋον γενϋςθαι, η 

«επανύδρυςη του κρϊτουσ». Έτςι εξευτελύςτηκε η 

ςυνεπϋςτατη διϊγνωςη τησ λύςησ του προβλόματόσ 

μασ, το διαυγϋσ ςημαύνον τησ «νϋασ μεταπολύτευςησ» 

(που από διαυγϋσ και ζωηφόρο κατϋληξε ελώδεσ και 

ςυνώνυμο τησ πολιτικόσ αγυρτεύασ). Έτςι εξευτελύζεται 

διαρκώσ και η ϋννοια τησ «πατρύδασ», που από 

απαγορευμϋνη λϋξη επύ εκςυγχρονιςμού κατϋληξε 

φουςτανϊκι για κϊθε ιδεολογικό και πολιτικό ςώμα. 

Εύναι πϊρα πολύ πιθανόν να καταλόξει ϋτςι και το 

ςημαύνον «πολιτικόσ ςυντηρητιςμόσ», εύτε εκπορνευθεύ 

με ευθύνη των εχόντων τα γϋνια και τα χτϋνια εύτε 

εκπορνευθεύ με ευθύνη των αουτςϊηντερσ. Σε κϊθε 
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περύπτωςη, ο καθεύσ οφεύλει—ςτο μϋτρο των δυνϊμεών 

του—να υπηρετόςει την ςαφόνεια και την διαύγεια των 

ςημαινόντων, μπασ και ςυνεννοηθούμε πολιτικϊ—εξ ου 

και το ενθϊδε κεύμενο κεύμενο. 

Τούτων λεχθϋντων, καταλόγουμε ςτο ότι ο 

ελληνικόσ πολιτικόσ ςυντηρητιςμόσ δεν εύναι και δεν θα 

μπορούςε να εύναι «ιδεολογύα». Περιϋργωσ πώσ, 

ακριβώσ γι'  αυτόν τον λόγο θα μπορούςε να καλύπτει το 

μόνιμο αύτημα τησ λαώκόσ βϊςησ τησ ευρύτερησ 

παρϊταξησ δεξιώτερα του κϋντρου για ιδεολογύα: για 

αρχϋσ, αξύεσ, ιδϋεσ, για ςυγκεκριμϋνη ιερϊρχηςη 

πολιτικών προτεραιοτότων._ 


