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Πρόκειται για μία δογματική εργασία: Είναι μία 

προσπάθεια αναδείξεως ενός συστήματος πεποιθήσεων χωρίς 

να στέκεται σε λογομαχίες θεωρητικών ερωτήσεων στις οποίες 

το συγκεκριμένο σύστημα δεν δύναται να παράσχει απαντήσεις. 

Τα δόγματα του συντηρητισμού πρέπει να ξεχωρίζονται και από 

την φιλοσοφία πάνω στην οποία στηρίζεται και από τις 

πολιτικές που αναδύονται από αυτόν. Η πραγματικότητα τις 

πολιτικής είναι η δράση, ωστόσο η δράση αναδύεται μυστικά 

από τη σκέψη και η συνεπής δράση απαιτεί συνεπή σκέψη. 

Καθώς δεν υφίσταται παγκόσμια συντηρητική πολιτική, έχει 

αναδυθεί η οφθαλμαπάτη πως δεν υφίσταται συντηρητική 

σκέψη, κανένα πλέγμα πεποιθήσεων και αξιών, κανένα γενικό 

όραμα για την κοινωνία, που δίνει κίντηρο στους συντηρητικούς 

να δράσουν. Η δράση τους είναι μονάχα αντίδραση, η πολιτική 

τους αναβλητικότητα, η πεποίθησή τους νοσταλγία.  

 

Θα υποστηρίξω πως η συντηρητική συμπεριφορά, και 

το δόγμα που τη διατηρεί, είναι συστηματικά και λογικά. Ο 

συντηρητισμός μπορεί σπανίως να αυτοανακηρύσσεται ως 

απόφθεγμα, συνταγή ή σκοπός. Η υπόστασή του είναι 

ακατανόητη και η έκφρασή του επιφυλακτική όταν επιβάλλεται. 

Ωστόσο είναι ικανός να εκφραστεί και σε εποχές κρίσης 
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αναγκασμένος είτε από πολιτική αναγκαιότητα είτε από 

διαμαρτυρία για δόγμα, ο συντηρητισμός κάνει το καλύτερο, 

χωρίς ωστόσο πάντα να έχει αυτοπεποίθηση όσον αφορά το ότι 

οι λέξεις που βρίσκει ταιριάζουν με το ένστικτο που τις 

απαιτούσαν. Αυτή η έλλειψη αυτοπεποίθησης δεν πηγάζει από 

τη διαφορετικότητα ή την απογοήτευση, αλλά από μία αίσθηση 

πολυπλοκότητας των ανθρώπινων πραγμάτων και από την 

προσκόλληση σε αξίες που δεν μπορούν να γίνουν κατανοητές 

με τη θεωρητική καθαρότητα της ουτοπικής θεωρίας.  

 

Είναι σύνηθες ανάμεσα στους διανοούμενους της 

εποχής μας να επικρατεί η πεποίθηση πως δεν είναι πλέον 

“διαθέσιμη” η συντηρητική θέση. Ο εικοστός αιώνας δεν είναι 

αξιοσημείωτος για τίποτα περισσότερο όσο για τη βία του και 

την προσπάθεια να κατανοήσουμε πως αυτή η βία έχει 

προκαλέσει την άνοδο της πολιτικής ιδεολογίας. Καθώς οι 

αδαείς συγκρούονταν τη νύχτα της Ευρώπης, διαδίδονταν 

φήμες πως υπήρχαν αιτίες για τις οποίες πολεμούσαν – αιτίες 

όπως η “ισότητα”, η “ελευθερία” και η “κοινωνική δικαιοσύνη”. 

Ωστόσο, καμία αναφορά δεν έφερε το συντηρητικό λάβαρο και 

οι διανοούμενοι κατέληξαν στο συμπέρασμα: Δεν υφίσταται 

συντηρητικός σκοπός και συνεπώς συντηρητικό δόγμα.  

 

Η μεταψυχροπολεμική Ευρώπη δημιουργήθηκε από 

επίστρατους για τους οποίους ένα σύστημα ηθικών αξιών χωρίς 

ένα σκοπό δεν αποτελεί φυσική δράση. Ωστόσο, μία νέα γενιά, 

για την οποία το πνεύμα του πολέμου δεν ήταν φυσιολογικό, 

μπορεί εκ νέου να ελκυστεί από την οπτική της ανθρώπινης 

κατάστασης στην πλήρη πολυπλοκότητα της, από τη μη 

απλουστευμένη θεωρία ή από κυρίαρχα ιδανικά. Αυτή η γενιά 
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προετοιμάζει την ιστορία για κάτι μεγαλύτερο, κάτι για το οποίο 

έχει ξεκινήσει να ψάχνει. Μολαταύτα, χωρίς δόγμα -υπό το 

πρίσμα της λογικής σκέψης- και αυτό θα πρέπει να χάσει τον 

εαυτό του στο πρόσκαιρο παιχνίδι της πολιτικής. Η ευρωπαϊκή 

σκέψη ψάχνει μία βαθιά περιγραφή των πολιτικών της, μία 

περιγραφή που αντανακλά την πραγματική της δυσχέρεια, που 

ωστόσο παραμένει αμόλυντη μέχρι σήμερα. Σοσιαλιστές και 

φιλελεύθεροι έχουν ανταγωνιστεί για αυτή τη σκέψη, με τον 

καθένα να ισχυρίζεται πως παρέχει το αξιακό σύστημα με το 

οποίο θα περάσουν από την πολιτική στο δόγμα και από το 

δόγμα ξανά πίσω στην πολιτική. Οι συντηρητικοί, οι οποίοι 

πιστώνουν αξία στην προκατάληψη και κίνδυνο στην 

αφηρημένη σκέψη, έχουν αυτοσχεδιάσει, εκφράζοντας τις 

αντιλήψεις τους με ασαφή και συμβιβαστική γλώσσα. Ωστόσο, 

ούτε οι σοσιαλιστές, μήτε οι φιλελεύθεροι μπορούν να 

κατευναστούν. Η μισαλλοδοξία τους (και πιστεύω πως δεν 

υπάρχει μεγαλύτερη μισαλλοδοξία από αυτήν του 

φιλελευθερισμού) δεν επιτρέπει κανέναν συμβιβασμό, την ίδια 

στιγμή που οι δηλώσεις τους φαίνονται καθαρές, συγκεκριμένες, 

ιδρυμένες με σύστημα. Μέχρι οι συντηρητικοί να καταπιαστούν 

εκ νέου από τις αρχές που τους κινητοποιούν, θα βρίσκονται 

ξεπερασμένοι σε εξυπνάδα από αυτούς που διεκδικούν 

δικαιωματικά μία πεποίθηση που μπορεί να μην την 

ενστερνίζονται πάντοτε αλλά είναι πάντοτε έτοιμοι να 

εκφράσουν. Χωρίς δόγμα, ο συντηρητισμός θα χάσει την 

διανοούμενη ελκυστικότητά του και (παρότι ενδεχομένως 

υπάρχουν συντηρητικοί απρόθυμοι να το πιστέψουν), οι 

διανοούμενοι είναι αυτοί από τους οποίους παράγεται σύγχρονη 

πολιτική.  

 

Ωστόσο, πιστεύω, πως οι εναλλακτικές στο 
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συντηρητισμό είναι υποπεριγράφονται. Η φαινομενική 

καθαρότητα της σοσιαλιστικής και της φιλελεύθερης σκέψης 

είναι πλασματική και η αφάνεια είναι η βαθύτητα για την άνεση 

με την οποία μπορεί να αποκαλυφθεί μέσα σε ένα ευαγγέλιο 

«καλών νέων». Αντιθέτως, η συντηρητική νοοτροπία είναι τόσο 

κατάλληλη και λογική για τη σύγχρονη σκέψη όσο ποτέ άλλοτε 

και μόλις γίνει κατανοητή, θα απορριφθεί μόνο από εκείνους 

που αναζητούν στα πάντα έναν κεντρικό σκοπό ή ένα 

συστηματικό σχέδιο. Τέτοιου είδους άνθρωποι θα αγχωθούν, όχι 

μόνο από τη συντηρητική οπτική γωνία, αλλά και από την 

πορεία της σύγχρονης ιστορίας καθώς θα κατακλύζει κάθε 

διαδοχικό σύστημα στην πλημμύρα της καινοτομίας.  

 

Από τη στιγμή που η ανησυχία μου έγκεται στο δόγμα, 

δε θα ασχοληθώ με μεγάλα ζητήματα πολιτικής τα οποία 

οποιαδήποτε κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει. Παρ' ολα 

αυτά, θα προβώ σε εκτεταμένη χρήση παραδειγμάτων, 

δεδομένου ότι το δόγμα είναι άχρηστο εφόσον δε μετουσιώνεται 

άμεσα σε πράξη. Επιπρόσθετα, θα παράξω θεωρητικά 

επιχειρήματα, συχνά φιλοσοφικού είδους. Ωστόσο, πρέπει να 

θυμόμαστε πως το επιχείρημα δεν αποτελεί την αγαπημένη 

επιδίωξη των συντηρητικών. Όπως όλα τα πολιτικά όντα, έτσι 

και οι συντηρητικοί υφίστανται για κάποια πράγματα: 

υφίστανται για αυτά και όχι γιατί έχουν επιχειρήματα υπέρ τους 

αλλά γιατί τα γνωρίζουν, ζουν με αυτά και θεωρούν την 

ταυτότητά τους να απειλείται (συχνά δεν ξέρουν πως) από την 

απόπειρα να ανακατευθούν με το εγχείρημά τους. Το 

χαρακτηριστικό και ο πιο επικίνδυνος εχθρός τους δεν είναι ο 

ριζοσπαστισμός, ο οποίος στέκεται ξεκάθαρα εναντίων τους, 

οπλισμένος με μύθους και προκαταλήψεις που ταιριάζουν με 

τους δικούς τους, αλλά περισσότερο ο μεταρρυθμισμός, ο 
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οποίος δρώντας πάντα στο πνεύμα της βελτίωσης, βρίσκει αιτία 

να αλλάξει οτιδήποτε δεν μπορεί να βρει καλύτερη αιτία να 

διατηρήσει. Είναι από το πνεύμα της βελτίωσης, την 

κληρονομιά του Βικτωριανού φιλελευθερισμού και του 

κοινωνικού Δαρβινισμού που τα σύγχρονοι σοσιαλιστές και 

φιλελεύθεροι συνεχίζουν να αντλούν την ηθική τους έμπνευση.  

 

 

 

 

 

1. Η Συντηρητική Συμπεριφορά 

 

 

 

Ο Συντηρητισμός αποτελεί μία στάση η οποία δύναται 

να οριστεί χωρίς να ταυτίζεται με τις πολιτικές κάποιου 

κόμματος. Πράγματι, μπορεί να είναι μία θέση που ελκύει ένα 

άτομο για το οποίο η όλη ιδέα ενός κόμματος είναι 

αποκρουστική. Σε ένα από τα πρώτα πολιτικά ιδεολογικά 

κείμενα του Αγγλικού Συντηρητικού Κόμματος γινόταν ρητή 

αναφορά στο ότι “η μεγάλη και ευφυής τάξη της κοινωνίας. . . η 

οποία πολύ λιγότερο ενδιαφέρεται στα τα πλαίσια του 

κόμματος σε σχέση με τη διατήρηση της τάξης και του σκοπού 

της καλής κυβέρνησης” (Peel, The Tamworth Manifesto, 1834). 

Όσο παραδόξο και αν φαίνεται, από αυτή την απέχθεια στην 

κομματική πολιτική που το συντηρητικό κόμμα μεγάλωσε. 

Αλλά ήταν μία αποστροφή που ταχύτατα υπερκεράστηκε από 
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μία άλλη: αυτήν απέναντι στη χρονική μεταρρύθμιση την οποία 

μονάχα ένα κόμμα μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία.  

 

Συνεπώς, στην Αγγλία ο συντηρητισμός έχει επιθυμητή 

έκφραση μέσα από την δράση (ή, τόσο συχνά όσο η στρατηγική 

απραξία) ενός συγκεκριμένου κόμματος, ένα κόμμα 

αφοσιωμένο στη διατήρηση της δομής και των θεσμών μιας 

κοινωνίας απειλούμενης από εμπορικό ενθουσιασμό και 

κοινωνική ανησυχία. Τα τελευταία χρόνια, το συντηρητικό 

κόμμα συχνά φαινόταν στα πρόθυρα να σπάσει την παράδοσή 

του; είχε ενταχθεί στην ανταγωνιστική αγορά της 

μεταρρύθμισης, υποστήριζε την αντιπροσωπεία στην εξουσία, 

τον κώδικα της οικονομικής παγκοσμιοποίησης, την “ελεύθερη 

οικονομία της αγοράς” στην οποία κάποτε τόσο σθεναρά 

αντιστεκόταν. Προήδρευε στην αναδιοργάνωση των συνόρων 

του κράτους και του εθνικού νομίσματος, της εισόδου στην 

Ευρώπη και την κατά συνέπεια παράδοση της νομικής 

αυτονομίας. Υπό την επίδραση των Νεοεργατικών έχει στοχεύσει 

σε ένα δημοκρατικό δεύτερο επιμελητήριο και βρίσκεται, τη 

δεδομένη στιγμή που γράφω, σε έναν πόλεμο επιβίωσης 

μπροστά σε μία μεταστροφή της παλιάς της ελίτ στην ιδέα του 

Κοινού Ευρωπαϊκού Νομίσματος, παρόλου που αποτελεί 

απώλεια εθνικής κυριαρχίας. Επέτρεψε κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων δεκαοκτώ ετών που βρίσκεται στην εξουσία, τη 

συνεχή υποβίβαση των εκπαιδευτικών, κοινωνικών και νομικών 

θεσμών στην ιδεολογία της ισότητας και των ίσων δικαιωμάτων 

που σχετίζεται με το σοσιαλιστικό σχέδιο. Εν συντομία, το 

συντηρητικό κόμμα έχει δράσει με τέτοιο τρόπο που ένας 

συντηρητικός δύσκολα μπορεί να συμπαθήσει. Κυρίως, έχει 

ξεκινήσει να βλέπει τον εαυτό του ως τον υπερασπιστή των 

ατομικών ελευθεριών ενάντια στις καταχρήσεις του κράτους, 
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ενδιαφέρεται να γυρίσει στον κόσμο το φυσικό τους δικαίωμα 

της επιλογής και να εισάγει σε κάθε συλλογικό σώμα την 

γιατρευτική αρχή της δημοκρατίας. Αυτές είναι ξεπερασμένες 

τακτικές, καλώς εννοούμενες, όχι πάντοτε παραπλανημένες 

αλλά σε καμία περίπτωση η αναπόφευκτη έκφραση της 

συντηρητικής οπτικής γωνίας. Αντιθέτως, αποτελούν απόρροια 

της πρόσφατης απόπειρας του κόμματος να παράσχει στον 

εαυτό του ένα σύνολο πολιτικών και στόχων και με τη 

σκιαγράφηση ενός πολιτικού οράματος από τις οποίες να 

προέρχονται. Οσισμένοι, έχουν αντιληφθεί πολιτικά αυτήν την 

προσπάθεια ως αναγκαιότητα. Άλλοι την επιζητούν για 

προσωπικό όφελος. Το αποτέλεσμα ήταν, είτε εφήμερες και 

ανούσιες συστάσεις για μεταρρύθμιση, είτε η ολοκληρωτική 

υιοθέτηση της φιλοσοφίας την οποία θα χαρακτηρίσω σε αυτό 

το βιβλίο ως τον κυρίαρχο εχθρό του συντηρητισμού, τη 

φιλοσοφία του φιλελευθερισμού, με όλους τους ακόλουθούς 

της να παγιδεύουν την ατομική αυτονομία και τα φυσικά 

δικαιώματα του ανθρώπου. Στην πολιτική, η συντηρητική 

συμπεριφορά αναζητά πάνω από όλα την κυβέρνηση και δεν 

λογίζει κανέναν πολίτη ως κάτοχο ενός φυσικού δικαιώματος 

που υπερβαίνει τις υποχρεώσεις του να κυβερνείται. Γιατί τί 

είναι ένα δικαίωμα δίχως αυτόν που υπακούει στο νόμο και 

αυτόν που εφαρμόζει το νόμο που το στηρίζει; 
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Ελευθερία και μετριοπάθεια 

 

 

 

Σήμερα, εντοπίζεται ένα σημάδι χαλεπών καιρών -

εκείνοι οι καιροί που, όπως έχω πει προηγουμένως, ο 

συντηρητισμός πρέπει να νιώσει την ανάγκη να προτάξει με 

ευκρίνεια τον εαυτό του- που υποστηρίζει τη “μετριοπάθεια”, τη 

λογική “μεσσαία οδό” μεταξύ των άκρων, τις απαιτήσεις μίας 

λογικής (γιατί ήσυχη) πλειοψηφίας, που πρέπει να ακουστούν 

με ένα σεβασμό που υπό φυσιολογικές συνθήκες δε θα 

μπορούσαν να εμπνεύσουν. Η έλξη της μετριοπάθειας στο 

συντηρητικό κόμμα έγκεται στην υποθετική σύνδεση του με την 

“ελεύθερη” ή “ανοιχτή¨ κοινωνία. Και είναι αυτή η ελεύθερη 

κοινωνία την οποία πιστεύεται πως διαλύει ο σοσιαλισμός. 

Συνεπώς, η “μετριοπάθεια” προσπαθεί να ηγηθεί της άμυνας 

ενάντια στην “απολυταρχία” εφόσον (συνήθως προστίθεται) 

από την Αριστερά ή τη Δεξιά. Κατά τη χρόνια των κυβερνήσεων 

της Θάτσερ, ενθαρρυνόμασταν να βλέπουμε εθνικές πολιτικές 

και πράγματι διεθνείς πολιτικές, στα πλαίσια κάποιας εντελώς 

θεωρητικής σύγκρουσης ανάμεσα στην “Ελευθερία” και την 

“Απολυταρχία”, ανάμεσα στα “φυσικά” δικαιώματα κάποιου να 

μιλά και να πράττει με βάση τα θέλω του και ενός 

επιβαλλόμενης, ανησυχαστικής σκλαβιάς.   

 

Καταλλήλως ειπωμένου, αυτός ο διαχωρισμός χωρίς να 

είναι αφελής και πράγματι έχει την υποστήριξη μίας ολόκληρης 

παράδοσης στην πολιτική φιλοσοφία, φτάνοντας από τον Λοκ 
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στον Ρομπερ Νόζικ. Επιπλέον, εκπροσωπεί ένα απαραίτητο 

κομμάτι, τόσο της ρητορικής της αμερικανικής κυβερνήσεως 

όσο και της προσωπικής εικόνας της αμερικανικής κοινωνίας, 

ώστε οι πολιτικές αποφάσεις υψίστης σημασίας να παίρνονται 

στο όνομά της. Αυτό ωστόσο, δεν δείχνει ότι η διάκριση μπορεί 

να προωθηθεί σα να ήταν άμεση η καθαρότητά της, σα να 

εντόπιζε σίγουρες πολιτικές υποταγές οι οποίες θα μπορούσαν 

να οριστούν εκ των προτέρων της συγκεκριμένης περίστασης 

για τη διακήρυξή τους ή σα να υπάγονταν ολόκληρες οι 

πολιτικές κάτω από τις δύο αντιπαρατιθέμενες παρατάξεις στις 

οποίες δίνει ένα όνομα. Εάν δεν είναι τόσο δύσκολο να βρεθούν 

τόσοι πολλοί επονομαζόμενοι συντηρητικοί που ταυτίζουν τη 

θέση τους με αυτό το θεώρημα που λέγεται “Ελευθερία”, αυτό 

οφείλεται μονάχα στο ότι είναι στη φύση του συντηρητισμού να 

αποφεύγει θεωρήματα και να κάνει ριζοσπαστικά λάθη όταν 

δελεάζεται από μία έξυπνη αντιπολίτευση να κάνει χρήση τους. 

Συνεπώς η έννοια της ελευθερίας -και πίο συγκεκριμένα, 

τέτοιες συνταγματικά προερχόμενες ελευθερίες όπως η 

ελευθερία έκφρασης, συγκέντρωσης και της “συνείδησης”- 

αυτή η έννοια μέχρι προσφάτως έχει υπάρξει η μόνη που έχει 

παρουσιαστεί από τον σύγχρονο συντηρητισμό ως μία 

συνεισφορά στην ιδεολογική μάχη η οποία υποτίθεται πως 

μαίνεται. Καθώς η ελευθερία σήμαινε “ελευθερία από την 

κομμουνιστική καταπίεση” οι συντηρητικοί μπορούσαν να 

υποστηρίζουν την ελευθερία και να γνωρίζουν πως είναι λίγο 

πολύ σε αντιστοιχία με αυτά τα οποία πάντοτε πίστευαν. 

Ωστόσο με την κατάρευση της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας και 

την ανάδυση μίας αριστερής-φιλελεύθερης πλειοψηφίας, η 

παλιά πολεμική ιαχή δεν κάνει τίποτα για να διαχωρήσει το 

συντηρητισμό από τους εχθρούς του.  
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Ένα παράδειγμα 

 

 

 

Αργότερα θα επανέλθω σε αυτήν την έννοια της 

ελευθερίας και την ιδέα των “ανθρωπίνων δικαιωμάτων” με την 

οποία συνδέεται. Ας αναλογιστούμε όμως, για να μπορέσουμε 

να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα γενικά θέματα, μονάχα ένα μικρό 

παράδειγμα: την ελευθερία έκφρασης. Είναι προφανές πως δεν 

μπορεί να υπάρξει ελευθερία έκφρασης σε καμία υγιή κοινωνία, 

εάν υπό την έννοια της ελευθερίας εννοείται το απόλυτα 

ανεμπόδιστο δικαίωμα ο καθένας ότι θέλει και να εκστομίζονται 

οι απόψεις του καθενός για το οτιδήποτε, οποιαδήποτε χρονική 

στιγμή και οπουδήποτε. Και απαιτεί ορισμένη γνώση του νόμου 

για να διαπιστωθεί πως δεν υπάρχει απόλυτη ελευθερία 

έκφρασης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι φιλελεύθεροι στοχαστές 

πάντοτε αναγνώριζαν αυτό το γεγονός. Ωστόσο έχουν δει τις 

κατακρατήσεις ελευθερίας να αναδύονται αρνητικά και σε 

απάντηση των ατομικών δικαιωμάτων. Η ελευθερία θα πρέπει 

να περιορίζεται μονάχα από την πιθανότητα ότι κάποιος μπορεί 

να υποφέρει από την πρακτική της. Για τον συντηρητικό, ο 

περιορισμός θα πρέπει να διατηρηθεί, μεχρι να αποδειχτεί ότι 

δεν προκαλείται ζημιά στην κοινωνία από την άρση του. 

Συνεπώς, οι περιορισμοί της ελευθερίας γεννώνται μέσα από 

την προσπάθεια του νόμου να ενσαρκώσει (όσο για έναν 

συντηρητικό, πρέπει να ενσαρκώνει) τις θεμελιώδεις αξίες της 

κοινωνίας την οποία κυβερνά. Θα υποστηρίξω πως αυτή η 
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οπτική του νόμου είναι πιο συνεκτική και πιο κοντά στα 

γεγονότα από ότι ο ανεξάρτητος αντίπαλός της.  

 

Δεν υπάρχει ελευθερία να καταχράται, να αναμοχλεύει 

μίση, να πράτει ή να δημοσιεύει προδοτική, συκοφαντική, 

προσβλητική και βλάσφημη διατύπωση. Στην Αγγλία, όπως και 

σε κάθε πολιτισμένο κράτος, υπάρχει ένας νόμος που 

απαγορεύει την παραγωγή και διανομή υπονομευτικού υλικού -

ο νόμος αποτρεπτικός της ανταρσίας. Τώρα, αυτός ο νόμος 

θέτει την αναμόχλευση μίσους ανάμεσα σε διαφορετικά 

κομμάτια της κοινότητας ως παράπτωμα εθελοντικά. Σωστή 

χρήση του εν λόγω νόμου -ο οποίος ορίζει όχι μόνο την 

εκμετάλλευση του φυλετικού μίσους αλλά και αυτήν του 

ταξικού μίσους ως εγκληματικό παράπτωμα -θα είχε 

καταστήσει την πρώτη Πράξη Φυλετικών Σχέσεων ( η Πράξη 

που ακόμα χρειαζόταν κάποιο στοιχείο του mens rea για τα 

προβλεπόμενα εγκλήματά του) λίγο πολύ περιττή. Δεν 

εφαρμόστηκε. Αυτό δεν οφειλόταν μόνο διότι η συμβολική 

χειρονομία ενός νόμου εξειδικευμένου σε φυλετικές σχέσεις 

φαινόταταν πολύ ισχυρή, αν όχι στο να καταστείλλει τη 

φυλετική αντιπάθεια, τουλάχιστον στο να καθησυχάσει τη 

συνείδηση της μεσσαίας τάξεως σχετικά με την ύπαρξή της. 

Οφειλόταν επίσης στο ότι η εφαρμογή του νόμου θα οδηγούσε 

άμεσα στον περιορισμό, όχι μόνο αυτών των οποίων είχαν 

ειπωθεί στο βήμα του Εθνικού Μετώπου, αλλά και εξαιτίας του 

τι συνιθίζετο να λέγεται σε κάθε ριζοσπαστική διαδήλωση και σε 

πολλά συνέδρια συνδικάτων.  

 

Αυτή η παρακμή της ιδέας της εξέγερσης έχει 

προκληθεί όχι από λαϊκή αναστάτωση αλλά από τις πολιτικές 
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της εξουσίας. Το γεγονός δεν είναι πως οι κοινωνία μας πιστεύει 

στην ελευθερία έκφρασης και συγκέντρωσης αλλά περισσότερο 

ότι είναι φοβισμένη να εκδηλώσει τη δυσπιστία της. Αυτή η 

δυσπιστία είναι τόσο εδραιωμένη στο αγγλικό δίκαιο -στο 

άγραφο δίκαιο τόσο όσο στις θεσπισμένες διατάξεις- που είναι 

πιθανό να αμφισβητηθεί το ότι μπορεί να εξαλειφθει χωρίς να 

ανατρέψει ολοκληρωτικά την κοινωνική τάξη την οποία ο νόμος 

προστατεύει. Ωστόσο τώρα κρίνει και δικάζει αξιακά ποιός 

απαντά στις αξιώσεις του. Πολιτικοί και ειδικά πολιτικοί της 

“μετριοπαθούς” Δεξιάς έχουν χάσει το σθένος τους.  

 

Αυτό δε γίνεται για να αρνηθεί την πραγματικότητα 

κάποιων λιγότερο απόλυτων ιδανικών ελευθερίας, σύμφωνα με 

τις οποίες θα ήταν αρκετά αληθές να πούμε πως υπάρχει και 

υπήρχε περισσότερη ελευθερία έκφρασης (και περισσότερη 

ελευθερία οποιουδήποτε είδους) στο Ηνωμένο Βασίλειο σε 

σχέση με τις περισσότερες άλλες χώρες του πλανήτη. Και αυτή 

η Αγγλοσαξωνική ελευθερία δικαιωματικά πιστώνεται αξία από 

όλους εμάς που μοιραζόμαστε τα προνόμιά της, 

συμπεριλαμβανομένου του προνομίου της συγγραφής και του 

διαβάσματος του παρόντος βιβλίου.  

 

Ωστόσο, αυτή η ελευθερία δεν είναι αναγνωρίσιμη 

εκτός από τους θεσμούς που την προάγουν. Είναι μία ελευθερία 

του να κάνεις ακριβώς αυτό που δεν απαγορεύεται από το νόμο 

και ότι απαγορεύεται από νόμους καταγράφει μία μακρά 

παράδοση αντανάκλασης επί της φύσεως και του καταστατικού 

χάρτη της βρετανικής κοινωνίας. Το βρετανικό δίκαιο, το οποίο 

προέρχεται από το ρωμαϊκό δίκαιο, το εκκλησιαστικό δίκαιο και 

στους κώδικες των Σαξώνων προγόνων μας, είναι η ιδιόρρυθμη 
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επαρχία του δικαστή και έχει γίνει η έκφραση μίας βαθιάς 

ιστορικής αίσθησης, μίας αίσθησης της συνέχειας και της 

ζωτικότητας μίας υφιστάμενης κοινωνικής τάξεως.  

 

 

 

Ελευθερία και Θεσμοί 

 

 

 

Το επιχείρημα μπορεί να γενικευτεί. Αυτή η ελευθερία 

την οποία οι Βρετανοί εκτιμούν πως δεν είναι, και δεν μπορεί να 

είναι, μία εξαιρετική περίπτωση αυτής της ελευθερίας 

στηριζόταν από το Αμερικάνικο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, η 

ελευθερία των πρωτοποριακών αντιτιθέμενων που μάχονται για 

κοινότητα σε ένα μέρος χωρίς ιστορία, η ελευθερία που 

συνδέεται με κάποιο μυστήριο τρόπο με την ελεύθερη 

επιχειρηματικότητα και την οικονομία της αγοράς. Είναι μία 

συγκεκριμένη προσωπική ελευθερία, το αποτέλεσμα μιάς 

μακράς πορείας κοινωνικής εξέλιξης, η κληρονομιά των θεσμών, 

χωρίς την προστασία των οποίων δε θα μπορούσε να αντέξει. Η 

ελευθερία υπό αυτήν την έννοια (η μόνη έννοια που έχει 

σημασία) δεν είναι το προαπαιτούμενο αλλά η συνέπεια ενός 

κοινωνικού διακανονισμού. Ελευθερία δίχως θεσμούς είναι 

τυφλή: δεν ενσαρκώνει ούτε την αυθεντική κοινωνική συνέχεια 

ούτε, όπως θα υποστηρίξω, αυθεντική ατομική επιλογή. Δε 

γίνεται τίποτα περισσότερο από μία χειρονομία ηθικού κενού.  
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Συνεπώς, η έννοια της ελευθερίας δε μπορεί να κατέχει 

κεντρική θέση στη συντηρητική σκέψη, είτε πρόκειται για 

εθνικά ζητήματα, διεθνή πολιτική ή (αυτό για το οποίο ο 

συντηρητικός είναι υψίστης σημασίας) η εσωτερική 

καθοδήγηση ενός αυτόνομου θεσμού. Η ελευθερία είναι 

κατανοητή ως ένας κοινωνικός στόχος μόνο όταν είναι 

υποδεέστερη από κάτι άλλο, σε έναν οργανισμό ή διακανονισμό 

που ορίζει τον ατομικό στόχο. Συνεπώς, το να στοχεύουμε στην 

ελευθερία είναι η ταυτόχρονη επιδίωξη του φραγμού που είναι η 

προϋπόθεσή της. Μιλώντας γενικά, είναι ευθύνη του ατόμου τα 

κερδίζει οποιαδήποτε ελευθερία έκφρασης, συνείδησης και 

συγκέντρωσης μπορεί; είναι ευθύνη του πολιτικού να ορίζει και 

να διατηρεί τη συμφωνία μέσα στην οποία η ελευθερία 

διεκδικείται. Συνεπώς, μία μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο 

συντηρητισμό και το φιλελευθερισμό έγκειται στο γεγονός ότι 

για τον συντηρητικό, η αξία της ατομικής ελευθερίας δεν είναι 

απόλυτη αλλά είναι υποδεέστερη σε κάποια άλλη και 

υψηλότερη αξία, την αρχή εγκαθίδρυσης διακυβέρνησης, Και με 

βάση την ιστορία, αυτό που πολιτικά ικανοποιεί τους 

ανθρώπους -ακόμα και αν πάντοτε χρησιμοποιούσαν λέξεις 

όπως “ελευθερία” για να εκφράσουν την πρώτη ανάγκη 

απέναντί της- δεν είναι η ελευθερία αλλά οικεία διακυβέρνηση. 

Η διακυβέρνηση είναι η πρωταρχική ανάγκη του ανθρώπου που 

υπόκειται στην πειθαρχία της ιδιότητας του κοινωνικού μέλους 

και η ελευθερία το όνομα τουλάχιστον μιας εκ των ανησυχιών 

του.  

 

Συνεπώς, οι πολιτικές μάχες των καιρών μας αφορούν 

τη συντήρηση και την καταστροφή των θεσμών και των μορφών 

της ζωής: τίποτα δεν το αναδεικνύει αυτό πιο ζωντανά 

περισσότερο από τα ζητήματα της εκπαίδευσης, devolution, το 
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ρόλο των συνδικάτων και της Βουλής των Λόρδων, ζητήματα με 

τα οποία η θεωρητική έννοια της “ελευθερίας” αποτυγχάνει να 

έρθει σε επαφή. Σε όλα αυτά τα ζητήματα η διαμάχη δεν αφορά 

την ελευθερία αλλά την εξουσία, εξουσία vested σε ένα δοσμένο 

χαρτοφυλάκιο, θεσμό ή διακανονισμό. Είναι μέσα από ένα 

ιδανικό της εξουσίας που οι συντηρητικοί αντιλαμβάνονται τον 

πολιτικό κόσμο. Οι φιλελεύθεροι αντίπαλοί τους, των οποίων η 

άποψη ενδέχεται να είναι μη ιστορικοί, θα απορρίψουν συνήθως 

αυτή την θέση, ως έναν antiquated επιβίωση των μοναρχικών 

ιδεών διακυβέρνησης. Τώρα οι Μαρξιστές (των οποίων την 

άποψη συνιστώ να λάβουμε σοβαρά υπόψην μας, αφού 

προέρχεται από μία θεωρία της ανθρώπινης φύσης την οποία 

κάποιος μπορεί να ενστερνίζεται) θα έβλεπαν τη διαμάχη με 

τελείως διαφορετικούς όρους, προσβλέποντας στην υποβίβαση 

του ιδανικού της “εξουσίας” και να το αντικαταστήσουν με τις 

πραγματικότητες της δύναμης. Η “εξουσία” είναι για το 

Μαρξιστή μονάχα η ιδεολογική αντιπροσώπευση της δύναμης -

δύναμη imbued με μία λανθασμένη αύρα νομιμότητας, που την 

κάνει απόλυτη και απαράλλακτη, μεταφρασμένη από μία 

ιστορική πραγματικότητα σε ένα sempiternal ιδανικό. 

Προτιμώντας να μιλήσει για δύναμη, ο Μαρξιστής τοποθετεί 

στο κέντρο της πολιτικής τη μόνη πραγματική πολιτική 

commodity, το μόνο πράγμα που μπορεί να αλλάξει χέρια. 

Αργότερα, θα προσπαθήσω να δείξω πως η μαρξιστική εικόνα 

μέσα από όλες τις πιθανότητες πλαστογράφησης της 

πραγματικότητας της πολιτικής; παρ' όλα αυτά, εντοπίζει 

σωστά το πεδίο μάχης και γι' αυτό το λόγο, εάν όχι για κάποιον 

άλλο, πρέπει να τον λαμβάνουμε σοβαρά υπόψην μας. Αλλά 

τώρα, ας επιστρέψουμε από την preliminary skirmish μας στον 

παρών στόχο, ο οποίος είναι να δώσουμε μία συγκεκριμένη 

περιγραφή του συντηρητικού outlook, ώστε τα χαρακτηριστικά 

του ως μία contemporary πολιτική συμπεριφορά να μπορέσει 
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να εξερευνηθεί.  

 

 

 

Η αναζήτηση δόγματος  

 

 

 

Όπως έχω ισχυριστεί, ο συντηρητισμός -ως μία 

κινητήριος δύναμη στην πολιτική ζωή ενός πολίτη- είναι 

χαρακτηριστικά μη ευφραδής, απρόθυμος (και συνήθως 

πράγματι ανύμπορος) να μεταφράσει τον εαυτό του σε τύπους ή 

αποφθέγματα, απεχθάνεται να δηλώσει το σκοπό ή να 

διακηρύξει τις απόψεις του. Έχουν υπάρξει ευφράδεις 

συντηρητικοί -ο Αριστοτέλης, για παράδειγμα, ο Χιούμ, ο Έλιοτ. 

Παρότι όμως έχουν επηρεάσει την πορεία της πολιτικής, αυτό 

έχει πραγματωθεί συνήθως έμμεσα και όχι εξαιτίας κάποιου 

συγκεκριμένου πολιτικού ιδεώδους με το οποίο να συνδεδούν 

τα ονόματά τους. Πράγματι, εάν είναι αλήθεια πως ο 

συντηρητισμός γίνεται συνειδητός μόνον όταν αναγκάζεται να 

γίνει, τότε είναι αναπόφευκτο ότι η μετάβαση από την πρακτική 

στη θεωρία δε θα ανταμειφθεί από κάποια άμεση επιρροή από 

τη θεωρία πίσω σ' αυτό που έχει κάνει. Παρ'ολα αυτά, οι 

διανοούμενοι, επιθυμούν να κρατήσουν τα πιστεύω τους σε 

συνειδητή εκκρεμότητα πριν από τις σκέψεις τους και δε θα 

είναι ευτυχισμένοι σε έναν κόσμο μπερδεμένο στη διχώνοια να 

σκέκονται χωρίς επιχειρήματα στη μέση της σύρραξης.  
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Ο σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να εντοπίσει τις ιδέες 

με τις οποίες οι συντηρητικοί θα μπορούν να παρέχουν στους 

εαυτούς τους ένα σύστημα αξιών και με τις οποίες θα μπορούν 

να ορίσουν τη δική τους θέση, είτε ως πολιτικοί, είτε απλώς ως 

πολιτικά όντα. Αυτό, ας επαναληφθεί, δεν αποτελεί άσκηση επί 

της πολιτικής φιλοσοφίας αλλά στις δογματικές πολιτικές. 

Είναι αρκετά πιθανό, ότι οι συλλήψεις ιδεών που παρέχω να 

αποτύχουν να ανταποκριθούν ακριβώς στη διορατικότητα η 

οποία επιθυμούσε έκφραση μέσα από αυτές. Ένα πολιτικό 

σύστημα αξιών, είναι μερικώς μια άσκηση ρητορικής, η οποία 

αναθεωρείται και επανεξετάζεται όποτε κρίνεται πως οι καιροί 

απαιτούν να δίδεται στην άρχουσα διορατικότητα τη νέα ένδυση 

της από ανάγκη. Ωστόσο, έχουμε μια σημαντική ερώτηση να 

θέσουμε: πως μπορεί ο συντηρητισμός να αποτελεί ένα 

αντικείμενο σύγχρονης σκέψης και πως μπορεί συγκεκριμένα 

να αυτοσυστηθεί σε αυτά τα περίεργα είδη, στα οποία ανήκουμε 

όλοι μας, τον ντροπαλό σύγχρονο άνθρωπο; 

 

 

 

 

 

Η επιθυμία για συντήρηση 

 

 

 

Είναι λειψός ο ορισμός του συντηρητισμού όταν 

περιγράφεται ως την επιθυμία να συντηρείς, διότι παρόλο που 
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υπάρχει σε κάθε άνδρα και γυναίκα κάποια τάση να συντηρεί 

αυτό το οποίο είναι ασφαλές και οικείο, είναι η φύση αυτής της 

οικειότητας που χρειάζεται να εξεταστεί. Για να το θέσω 

συνοπτικά, ο συντηρητισμός προκύπτει άμεσα από την αίσθηση 

ότι κάποιος ανήκει σε κάποια συνέχεια και προ υπαρξιακή 

κοινωνική τάξη και πως αυτό το γεγονός είναι υψίστης 

σημασίας καθορίζοντας το τι να πράττει. Η τάξη μπορεί να είναι 

τύπου λέσχης, κοινωνίας, κοινότητας, εκκλησίας, τάγματος ή 

έθνους -ένας άνθρωπος μπορεί να νιώθει προς όλα αυτά τα 

πράγματα αυτό το ηθικό αίσθημα το οποίο έχει ως σκοπό το εν 

λόγω βιβλίο να περιγράψει και να υπερασπιστεί. Νιώθοντάς το -

νιώθοντας και συνεπώς συνιφασμένος στη συνέχεια του 

κοινωνικού του κόσμου- ένας άνθρωπος στέκεται στο ρεύμα 

μιας κοινής ζωής. Το σημαντικό είναι πως η ζωή ενός 

κοινωνικού διακανονισμού μπορεί να αναμειχθεί με τις ζωές των 

μελών της. Μπορεί να νιώθουν μέσα τους την επιμονή της 

θέλησης που τους περιβάλλει. Το συντηρητικό αίσθημα 

γεννάται μέσα σε αυτό το συναίσθημα: είναι η αναπαράσταση 

της ιστορικής ζωτικότητας, η αίσθηση του ατόμου σχετικά με 

τη βούληση της κοινωνίας του να ζήσει. Επιπλέον, όσο οι 

άνθρωποι αγαπούν τη ζωή, θα αγαπούν αυτό που τους έδωσε 

ζωή. Όσο επιθυμούν να δίνουν ζωή είναι αναγκαίο να 

διαιωνίζουν αυτά που έχουν. Σε αυτήν την περίπλοκη ανάμιξη 

ατόμου και κοινωνίας βρίσκεται η θέληση για ζωή η οποία 

συνιστά συντηρητισμό.  

 

Έχει ειπωθεί ορισμένες φορές (και όχι μόνο από 

σοσιαλιστές) πως η δομή της αγγλικής κοινωνίας (και θα 

υποθέσω προς το παρόν πως συζητούμε για την αγγλική 

κοινωνία) διαλύεται, πως η χώρα βρίσκεται σε πτώση, 

στερημένη από όλα όσα αποτελούσαν τη δύναμη και 
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ζωτικότητα ενός αυτόνομου έθνους. Πώς μπορεί τότε να είναι 

κανείς συντηρητικός, όταν δεν υφίσταται τίποτα να συντηρήσει 

παρά μόνο συντρίμια; Αυτός ο ριζοσπαστικός σκεπτικισμός 

μπορεί να πάρει πολλές μορφές, από το αποκαλυπτικό όραμα 

του Νίτσε και του Σπένγκλερ, στην πιο άκομψη φλυαρία που 

συνοδεύει την οργάνωση της “Νέας Κοινωνίας” της οποίας ο 

ακρογωνιαίος λίθος φαντάζει αν μη τι άλλο πάντα να χάνεται. 

Αλλά, υπό οποιαδήποτε μορφή, πρακτικά έχει σίγουρα μικρό 

ενδιαφέρον. Μια κοινωνία ή ένα έθνος αποτελούν πράγματι ένα 

είδος οργανισμού (και επίσης πολύ περισσότερα από έναν 

οργανισμό). Πρέπει συνεπώς να φέρει το στίγμα του θνητού. 

Παραταύτα, δεν είναι παράλογη συμβουλή να δώσεις σε έναν 

άνθρωπο ότι πρέπει -στα πλαίσια του νέου κόσμου που 

περιμένει να τον αντικαταστήσει- να εκκινήσει τη διαδικασία 

θανάτου του; Ακόμα και στο σημείο λίγο πριν το θάνατο, η 

θέληση να ζήσει αντέχει και επιθυμεί διακαώς την 

αποκατάστασή της. Μια κοινωνία, όπως ένα άτομο, μπορεί να 

αντέξει την αρρώστια και να ευημερήσει στο θάνατο. Εάν οι 

συντηρητικοί είναι και αυτοί που αποκαθιστούν, αυτό οφείλεται 

στο ότι ζουν κοντά στην κοινωνία και νιώθουν μέσα τους την 

αρρώστια που μολύνει την κοινωνική τάξη. Τότε πως μπορούν 

να αποτύχουν να κατευθύνουν τα μάτια τους προς την 

κατάσταση της υγείας από την οποία τα πράγματα έχουν 

παρεκλίνει; Η επανάσταση τώρα είναι απερίσκεπτη: είναι σα να 

δολοφονείται μια άρρωστη μητέρα από ανυπομονησία να 

αρπαχθεί κάποιο φημολογούμενο νήπιο από τη μήτρα της. 

Φυσικά υπάρχουν συντηρητικοί οι οποίοι από ακρότητα έχουν 

υιοθετήσει την επιλογή της επανάστασης -συντηρητικοί σαν τον 

Φράνκο στην Ισπανία και τον Πινοσέτ στη σύγχρονη Χιλή. Στο 

συνεπακόλουθο κενό, ωστόσο, οι άνθρωποι είναι 

αποδιοργανωμένοι, χωρίς στόχους και ελλιπείς. Το αποτέλεσμα 

είναι η αιματοχυσία, και μόνο μετέπειτα, η αργή προσπάθεια 
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αποκατάστασης σε κάποιο βαθμό απεικόνισης της 

προγενέστερης κατάστασης που είχε καταστραφεί.  

 

Η επιθυμία για συντήρηση είναι συμβατή με κάθε 

τρόπο αλλαγής, υπό την προϋπόθεση ότι η αλλαγή συνεπάγεται 

συνέχεια. Έχει προσφάτως υποστηριχθεί με πάθος ότι η 

διαδικασία αλλαγής στην πολιτική ζωή έχει γίνει 

υπερδραστήρια. Η υπερδιέγερση αυτού του ρηχού κομματιού 

της υπάρξεώς μας, η οποία αντιπροσωπεύει το σύνολο των 

κατανοητών μας απόψεων έχει οδηγήσει στη δημιουργία, μέσα 

από τη δημόσια κοινή γνώμη, μιας αίσθησης ότι τα πάντα 

μπορούν και πρέπει να αλλάξουν, από κοινού με προτάσεις για 

μεταρρύθμιση και πολιτικές στρατηγικές πλαισιομένες από 

αυτούς εντός και αυτούς χωρίς νόρμες των οποίων τη ζωή 

απειλούν. Αυτή η αρρώστια είναι ενός είδους την οποία κάθε 

συντηρητικός θα σπεύσει να γιατρέψει πρωτίστως 

προσπαθώντας να αναγνωρίσει τη φύση της. Ο κόσμος, 

περιέργως, έχει γίνει εκφραστής απόψεων και σε κάθε γωνία της 

κοινωνίας άνθρωποι δίχως την επιθυμία ούτε την ικανότητα να 

εκφράσουν το κοινό καλό ωθούνται στο να διαλέξουν κάποια 

προσφιλή συνταγή για την κατανόησή του. Ακόμη και ένας 

θεσμός όπως η Καθολική Εκκλησία έχει ταυτιστεί με την μόδα 

της μεταρρύθμισης και όντας ανύμπορη να μεταφέρει το λόγο 

του Χριστού στον Απόστολο Πέτρο, με την εγωιστική 

Λουθηρανική έννοια, έχει εν μέρει ξεχάσει την παράδοση του 

εθίμου, της τελετής και του δικαιοδοτικού ελιγμού που της 

επέτρεπε να στέκει ουσιαστικά αμετακίνητη εν τω μέσω 

εγκόσμιων αλλαγών, καλώντας με μια φωνή αμετάτρεπτης 

εξουσίας. Η Εκκλησία, ένας θεσμός με έναν στόχο που δεν 

εντοπίζεται σε αυτόν τον κόσμο, παρά μονάχα σε αυτόν τον 

κόσμο πουλά τον εαυτό της ως κοινωνικό σκοπό! Δε θα είναι 
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περίεργο εάν το αποτέλεσμα είναι όχι μόνο κενός ηθικισμός 

αλλά και υποτιμητική θεολογία.  

 

 

 

 

 

Πολιτική και στόχοι 

 

Παρότι σίγουρα έχει ξαναειπωθεί, όλες οι πολιτικές 

οφείλουν να έχουν έναν στόχο και στη συνειδητοποίηση αυτού 

του στόχου, η αλλαγή και διακοπή θα είναι αναπόφευκτα. Πως 

τότε μπορούν οι συντηρητικοί να επιζητούν να φρουρούν την 

κληρονομιά τους και να μη συμμετέχουν στο δημόσιο διάλογο 

για τη μεταρρύθμιση; Σε αυτό το σημείο, θα ήταν ιδιαίτερα 

χρήσιμη η απομάκρυνση από τον κόσμο της εθνικής πολιτικής 

και η παράλληλη είσοδος στο μικρόκοσμο των συνηθισμένων 

ανθρώπινων σχέσεων.  

 

Ορισμένες ανθρώπινες σχέσεις προϋποθέτουν έναν 

κοινό σκοπό και καταστρέφονται όταν αυτή η υπόθεση 

εκπληρωθεί ή διακοπεί. Ωστόσο δεν είναι τέτοιας φύσεως όλες 

οι σχέσεις. Η επιδίωξη μιας συγκεκριμένης μηχανικής 

αναλογίας έχει οδηγήσει στην πεποίθηση (βαθιά ριζωμένη αλλά 

σπανίως διατυπωμένη) πως μια πράξη δίχως έναν στόχο είναι 

μόνο μάταιη. Συνεπώς, εάν πρόκειται να θεωρήσουμε την 

πολιτική πράξη ως μια μορφή ορθολογικής διαχείρησης, θα 

πρέπει να την ταυτίσουμε με συγκεκριμένους στόχους -με μια 
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κοινωνική ιδέα η οποία αυτομάτως μεταφράζεται σε πολιτική. 

Οι ορθολογικοί πολιτικοί θα πρέπει συνεπώς να είναι ικανοί να 

καταδείξουν τη μορφή της κοινωνίας στην οποία στοχεύουν, 

γιατί στοχεύουν σε αυτήν και ποια είναι τα μέσα που προτείνουν 

για την πραγματοποίησή της.  

 

Μια τέτοια οπτική είναι εν τοις πράγμασι συγκεχυμένη. 

Οι περισσότερες ανθρώπινες δραστηριότητες και οι 

περισσότερες σχέσεις που αξίζουν, δεν έχουν κανέναν σκοπό. 

Κανέναν σκοπό που να είναι εξωτερικός των εαυτών τους. Ας 

υποθέσουμε πως επρόκειτο να προσεγγίσω κάποιον υπό το 

πρίσμα ενός συγκεκριμένου σκοπού -υπάρχει κάτι κάτι που έχω 

στο μυαλό μου και ελπίζω να πετύχει μέσω της σχέσης μου μαζί 

του. Και υποθέστε πως το μόνο συμφέρον των σχέσεων μου με 

τον άλλον υφίσταται σε αυτόν τον στόχο. Τώρα, υπάρχει μια 

αίσθηση κατά την οποία, μπορώ να του συμπεριφέρομαι (με 

βάση την περίφημη ορολογία του Ι. Κάντ) όχι μόνο ως μέσο 

αλλά και ως σκοπό. Διότι, μπορεί να προσπαθήσω να επιτύχω 

το στόχο μου επιδιώκοντας τη συμφωνία του. Προσπαθώ να του 

αλλάξω γνώμη, να τον πείσω να κάνει αυτό που θέλω να κάνει. 

Ωστόσο, εάν αυτή είναι η προσέγγισή μου, τότε, είναι πάντοτε 

πιθανό πως δε θα τον πείσω ή ότι αυτός με τη σειρά του θα με 

αποτρέψει. Μια συγκεκριμένη αμοιβαιότητα γεννιέται και η 

απόλυτη εξουσία του στόχου μου — ως η μόνη αποφασιστική 

αρχή του τι είναι λογικό να πράξω — πρέπει να εγκαταλειφθεί. 

Και δεν υπάρχει τίποτα το παράλογο σε αυτό. Εάν ο στόχος μου 

εγκαταλειφθεί υπό αυτές τις συνθήκες, αυτό οφείλεται στο ότι 

έχει αποδειχθεί πως ήταν αδύνατος ή αδικαιολόγητος. Με άλλα 

λόγια, έχει αποτύχει να γίνει κομμάτι της συναναστροφής υπό 

την οποία επεβλήθη. Προϋποθέτει πως εάν επιτρέψω σε 

κάποιον άλλον το βαθμό αυτονομίας που μου απαιτεί η 
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ανθρώπινη φύση του, πολύ απλά δε θα δύναμαι να τον 

προσεγγίσω με ένα καθαρά οριοθετημένο σύνολο στόχων για 

αυτόν και να επιδιώκω την εκπλήρωση αυτών των στόχων να 

είναι το αναπόφευκτο, φυσικό ή ακόμα και λογικό απότοκο του 

διαλόγου μας. Ενδέχεται να ανακαλύψω νέα μέσα ή ακόμα να 

εκπέσω σε αυτό το καθεστώς της αστοχίας το οποίο αποτελεί τη 

νόρμα των υγειών ανθρωπίνων σχέσεων. Πράγματι, εάν η φιλία 

έχει μια βάση, είναι αυτή: ότι ένας άνθρωπος μπορεί να επιθυμεί 

της συντροφιά κάποιου για τον οποίο δεν έχει κάποιο 

συγκεκριμένο σκοπό. Η συνέχεια της φιλίας θα γεννήσει τους 

δικούς της στόχους και προσδοκίες αλλά κανένας από αυτούς 

δε θα μπορέσει να κυριαρχήσει επί του διακανονισμού χωρίς να 

τον αλλάξει από φιλία σε κάτι άλλο.  

 

Το ίδιο ισχύει και στην πολιτική. Οι πολιτικοί μπορεί να 

έχουν στόχους και φιλοδοξίες για τους πολίτες επί των οποίων 

επιδιώκουν να κυβερνούν. Αλλά μια κοινωνία είναι κάτι 

περισσότερο από ένας άφωνος οργανισμός. Έχει 

προσωπικότητα και θέληση. Η ιστορία της, οι θεσμοί και ο 

πολιτισμός της αποτελούν τις αποθήκες των ανθρωπίνων αξιών. 

Ένας πολιτικός που επιδιώκει να της επιβάλλει ένα σύνολο 

στόχων και δε δείχνει κατανόηση στους λόγους και τις αξίες που 

αντιπροτείνει η κοινωνία, δρα αψηφώντας τη φιλία. Και 

πράγματι, που εδράζεται το δικαίωμα της διακυβέρνησης εάν 

όχι στη συντροφικότητα ενός πολιτικού με μια κοινωνική τάξη; 

Η υποβολή της πολιτικής στον καθορισμό στόχων, ανεξάρτητα 

από το πόσο καλοί είναι οι στόχοι αποτελεί, υπό τη συντηρητική 

σκοπιά, κάτι το παράλογο. Διότι, καταστρέφει την ίδια τη σχέση 

από της οποία εξαρτάται η διακυβέρνηση. Αυτό, οι 

συντηρητικοί μπορεί να ισχυριστούν, είναι η πραγματική αιτία 

του παραλογισμού του κομμουνισμού: το ότι είδε την κοινωνία 
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ολοκληρωτικά ως ένα μέσο για κάποιο μελλοντικό σκοπό. 

Συνεπώς, ήταν σε πόλεμο με τους ίδιους τους ανθρώπους επί 

των οποίων ασκούσε εξουσία.  

 

 

 

Η μετάφραση του βιβλίου του Roger Scruton “Το νόημα του 

συντηρητισμού” συνεχίζεται και θα δημοσιευθεί σε συνέχειες._ 


