
Η παρακαταθήκη των νεοσυντηρητικών και το στοίχημα της κυβέρνησης Ομπάμα

Με τη νίκη  του Μπαράκ  Ομπάμα στις  Ηνωμένες  Πολιτείες  της  Αμερικής,   η  συντριπτική 

πλειοψηφία των πολιτών του πλανήτη αισθάνθηκε ανακούφιση. Ένοιωσαν να ανανεώνονται 

οι ελπίδες τους για μια καινούρια εποχή, όπου τα ιδανικά της ελευθερίας, της ισότητας, της 

δικαιοσύνης και του αλληλοσεβασμού,  μπορούν να επαναδιεκδικήσουν τη θέση που τους 

αξίζει,  απέναντι στη μισαλλοδοξία, τον απολυταρχισμό και την αλαζονεία, χαρακτηριστικά 

της πολιτικής της νεοσυντηρητικής κυβέρνησης του απερχόμενου Πρόεδρου Τζωρτζ  Μπούς.

Το  πρώτο  όνομα  του  νεοεκλεγέντα  Προέδρου,  Μπαράκ,  είναι  εβραϊκό  και  σημαίνει,  στα 

σουαχίλι,  ‘ευλογημένος’,  ενώ  το   μεσαίο  του,  Χουσείν,  είναι  αραβικό.  Ο  πρώτος 

Αφροαμερικανός  Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ενώπιόν του ένα εξαιρετικά δύσκολο και εξίσου 

σημαντικό  έργο,  Ο  Μπαράκ  Ομπάμα  έχει  κληρονομήσει  από  τον  προκάτοχο  του  Τζωρτζ 

Μπούς ένα τεράστιο οικονομικό και πολιτικό Γολγοθά. Ένα Γολγοθά που δημιουργήθηκε από 

την  υπεροπτική,  επεκτατική,  ελιτίστικη  πολιτική  ενός  νεοσυντηρητικού  κινήματος,  που 

κυριάρχησε στην αμερικανική πολιτική, εδώ και σχεδόν 20 χρόνια. 

Πώς δημιουργήθηκε αυτό το κίνημα, ποιες ήταν οι ιστορικές και ιδεολογικές συνθήκες που 

οδήγησαν και συντήρησαν αυτό το κίνημα στην εξουσία τόσα χρόνια, αλλά και ποιοι ήταν οι 

κύριοι ιδεολογικοί και εκτελεστικοί εμπνευστές του, είναι ο στόχος αυτού του άρθρου.    

Η γέννηση του νεοσυντηρητισμού

Όπως όλα τα ιδεολογικά κινήματα, έτσι και το κίνημα των νεοσυντηρητικών, για να μπορέσει 

να ριζώσει ως ιδέα, χρειαζόταν έναν χαρισματικό φιλοσοφικό εκφραστή, που τον βρήκε στο 

πρόσωπο του  καθηγητή του πανεπιστημίου του Σικάγο, Λέο Στράους.  Οι ιδέες, όμως, του 

καθηγητή Στράους, δεν προήλθαν από παρθενογένεση, ούτε ήταν ουρανοκατέβατες (αυτό 

αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα των εκφραστών θρησκευτικών ιδεολογιών).  Οι θεωρίες και 

οι  πρακτικές  που  εμπνεύστηκε  ο  καθηγητής  Στράους,  ήταν  αποτέλεσμα  της  σταδιακής 

‘αταξίας’  που  έβλεπε  να  δημιουργείται  στην  αμερικανική  κοινωνία  από  το  φιλελεύθερο, 

αντιπολεμικό κίνημα και το  κίνημα για τα δικαιώματα των Αφροαμερικανών  στις δεκαετίες 

του ’60 και του ’70. 

Το 1967 οι ιδέες αυτές του καθηγητή Στράους βρήκαν ακόμα περισσότερου υποστηρικτές, 

καθώς το όραμα του Προέδρου Λίντον Τζόνσον της Μεγάλης Κοινωνίας, κατέρρεε οριστικά 

μέσα  στις  φλόγες  των  εξεγέρσεων  και  των  συρράξεων  των  Αφροαμερικανών  με  την 

αστυνομία στο Ντετρόιτ και σε άλλες πόλεις. 



Τότε, ένας δημοσιογράφος, ο Ίρβιν Κρίστολ, άρχισε να αναρωτιέται ανοικτά, μήπως τα αίτια 

γι’  αυτή  την  αναταραχή  και  την  κοινωνική  κατάρρευση,  βρίσκονταν  στις  φιλελεύθερες 

μεταρρυθμίσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων.  Οι απόψεις του Κρίστολ προσέγγιζαν τις 

ιδέες του καθηγητή Στράους, ο οποίος υποστήριζε ότι η προσήλωση στην προώθηση των 

ιδιωτικών ελευθεριών, προκαλεί  τη διάλυση του κοινού κοινωνικού ιστού, που κρατά την 

κοινωνία μαζί και ενωμένη.  

Αυτό προετοίμασε το έδαφος, ώστε σταδιακά, στις αρχές της δεκαετίας του ’70 και μετά, μία 

ομάδα  νεοσυντηρητικών  ακαδημαϊκών,  άρχισε  να  προωθεί  αυτές  τις  ιδέες  στα  διάφορα 

κέντρα αποφάσεων της Ουάσιγκτον. Ο Πολ Γούλφοβιτς, ο Ούλιαμ Κριστολ, γιος του Ιρβιν 

Κρίστολ και ο Φράνσις Φουκουγίαμα, διδάχθηκαν τις ιδέες του Στράους στο πανεπιστήμιο του 

Σικάγου και του Χάρβαρντ. Οι ακόλουθοι της Στραούσιας φιλοσοφίας δημοσίων και διεθνών 

σχέσεων,  στελέχωσαν  θέσεις  -  κλειδιά  στις  νεοσυντηρητικές  κυβερνήσεις  του  Ρόναλντ 

Ρέηγκαν, του πατέρα και του υιού Μπούς, με κυριότερους εκφραστές, τους Πολ Γούλφβοβιτς 

και Ούλιαμ Κρίστολ. Οι δύο αυτοί μαθητές του Στράους είχαν, μάλιστα, αποδοκιμάσει ανοικτά 

την απόφαση του πατέρα Μπούς να μην εισβάλει  στο Ιράκ, μετά την απελευθέρωση του 

Κουβέιτ το 1991. Ως σκληροπυρηνικοί νεοσυντηρητστές, θεωρούσαν την απόφαση αυτή ως 

ένδειξη αδυναμίας του φιλελεύθερου σχετικισμού, που διέκρινε τη αμερικανική κουλτούρα, 

ακόμα και στη μετά - Ρέηγκαν εποχή του πατέρα Μπούς.  

Το περιεχόμενο του νεοσυντηρητισμού

Η νεοσυντηρητική φιλοσοφία βλέπει τον κόσμο μέσα από ένα μαυρόασπρο πρίσμα, καλού και 

κακού, εχθρών και φίλων.  Για τους θεωρητικούς του νεοσυντηρητισμού, ο φιλελευθερισμός 

των ΗΠΑ υποχρέωνε τον ηγέτη της χώρας να συμβιβάζεται με τον εχθρό και εκφραστή του 

κακού, καταρρακώνοντας το ηθικό υπόβαθρο του έθνους. Ο Στράους  πίστευε, πως ένας από 

τους σημαντικότερους ρόλους του ηγέτη και γενικά της ηγετικής ελίτ μιας χώρας, είναι να 

εκφράζει και να ενσαρκώνει τα ιδανικά, τις αρχές και τα πιστεύω του έθνους, ούτως ώστε οι 

πολίτες να ταυτίζουν τις αξίες αυτές με τον ηγέτη τους, το αξίωμά του και τις αρχές που 

αυτός αντιπροσωπεύει.  Με αποτέλεσμα, εύκολα να θυσιάζουν στο βωμό του έθνους,  του 

εθνικού  συμφέροντος  και  της  εθνικής  ασφάλειας,  τα  ατομικά  δικαιώματά  τους  και  τις 

προσωπικές τους αξίες. 

Ως εκ τούτου,  αποτελεί   υποχρέωση,  αλλά και  δικαίωμα της κυβερνούσας ελίτ,  η  οποία 

γνωρίζει  το  μέγεθος  της  απειλής,  να  προστατεύει  τον  αδαή  λαό,  ο  οποίος  έχει   ήδη 

παραχωρήσει όλα τα ατομικά, αλλά και δημόσια δικαιώματά του στο κράτος -αστυνόμο.  

Ο νεοσυντηρητισμός στη μετασοβιετική εποχή



Με τη διάλυση του ανατολικού μπλόκ και την ιδεολογική ήττα του σοβιετικού κομμουνισμού, 

προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας ενός νέου μύθου, στη βάση του οποίου, ο δίκαιος αγώνας 

του ξεχωριστού αμερικανικού έθνους θα  στηριζόταν, για να συντηρηθεί και να αναπτυχθεί 

ακόμα περισσότερο. Για τη μυθοπλαστική στήριξή του, αυτή τη φορά, χρησιμοποιήθηκε η 

θρησκεία.  Έτσι,  όπως  τις  δεκαετείες  του  ’50  και  του  ’60,  ο  μύθος  που  αναδείκνυε  τις 

ιδιαίτερες  αξίες  της  χώρας  και  δικαιολογούσε  το  ξεχωριστό  πεπρωμένο  της,  ήταν  η 

φιλελεύθερη  κοινωνική  και  οικονομική  της  κουλτούρα,  τώρα  ήταν  η  σειρά  της  ακραίας 

ευαγγελικής χριστιανικής κουλτούρας να αναλάβει το ρόλο αυτό, ενάντια, αρχικά, της ηθικής 

απειλής από τον ‘άκρατο΄ φιλελευθερισμό και στη συνέχεια ,της ανερχόμενης απειλής του 

ισλαμικού φονταμενταλισμού. 

Μετά  την  πολιτική  τους  ήττα  με  το  τελο  της  επιχειρησης  Καταιγηδα  της  Ερήμου,  οι 

νεοσυντηρητικοί  συμμάχησαν  με  τους  παραδοσιακούς,  φυσικούς  τους  συντρόφους,  τους 

χριστιανούς φονταμενταλιστές, οργανώνοντας μια αναγεννησιακή ηθική σταυροφορία, που 

είχε ως στόχο την ομηροποίηση του ρεπουμπλικανικού κόμματος, ενόψει του συνεδρίου για 

την ανάθεση του χρίσματος για την υποψηφιότητα του Τζωρτζ Μπούς  για τις εκλογές του 

1992.  Στο ρεπουμπλικανικό συνέδριο,  ομιλητές με φιλελεύθερες τάσεις, που υποστήριζαν 

τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων και το δικαίωμα στις εκτρώσεις, γιουχαϊστηκαν κατά τη 

διάρκεια  της  ομιλίας  τους από τους  χριστιανούς  ευαγγελιστές,  οι  οποίοι  είχαν γεμίσει  το 

συνεδριακό  κέντρο,  στέλνοντας  με  αυτό  τον  τρόπο  ένα  ισχυρό  μήνυμα  στον  υποψήφιο 

πρόεδρο Μπους για το ποια είναι η βάση της εκλογικής του δύναμης. Αυτό που δεν είχαν 

υπολογίσει  οι  νεοσυντηρητικοί,  ήταν  το  γεγονός  πως,  οι  εξτρεμιστικές  απόψεις  των 

χριστιανών φονταμενταλιστών φόβισαν πολλούς ρεπουμπλικάνους ψηφοφόρους, οι οποίοι, 

αντί να ψηφίσουν τον Μπους, ψήφισαν τον Μπιλ Κλίντον. 

Μετά  και  αυτή  την  ήττα,  οι  νεοσυντηρητικοί  ξεκίνησαν  μια  εκστρατεία,  όπως  και  με  τη 

Σοβιετική Ένωση, να παρουσιάσουν τον Πρόεδρο Κλίντον ως την πηγή του κακού και του 

ηθικού ξεπεσμού της αμερικανικής κοινωνίας. Ακολούθησε μια συνεχής, αήθης επίθεση κατά 

του Προέδρου Κλίντον,  από μέσα μαζικής ενημέρωσης προσκείμενα στην νεοσυντηρητική 

παράταξη, με ψευδείς ιστορίες για την προσωπική του ζωή, κατηγορώντας τον, ακόμα και για 

εισαγωγή στη χώρα μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών! 

Η γέννηση του αραβικού φονταμενταλισμού

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως παράλληλα με την άνοδο στις ΗΠΑ της νεοσυντηρητικής 

αμερικανικής παράταξης και των Ευαγγελιστών φονταμενταλιστών, στις Αραβικές χώρες και 



πιο  συγκεκριμένα  στην  Αίγυπτο,  ένας  Άραβας  εκπαιδευτικός,  ο  Σαϊντ  Κούτουμπ, 

αναζωπύρωνε τον ισλαμικό φονταμενταλισμό. Ο Κούτουμπ, μετά από μια επίσκεψή του στις 

ΗΠΑ, για να μελετήσει το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, κατέληξε στο  συμπέρασμα, πως 

η αμερικανική ευδαιμονιστική και υπερκαταναλωτική κουλτούρα εγκυμονούσε τον κίνδυνο 

αλλοτρίωσης  της  μουσουλμανικής  θρησκευτικής  κουλτούρας  και  παράδοσης.  Για  τον 

Κούτουμπ,  οι  ΗΠΑ,  παρά  την  αφθονία  σε  πόρους,  έπασχε  από  ουσιαστικό  κοινωνικό 

έλλειμμα,  λόγω  της  άκρατης  ατομικιστικής  καπιταλιστικής  της  κουλτούρας.   Τα  ίδια 

συμπτώματα,  που  ο  ίδιος  είχε  παρατηρήσει  στην  υπό  αγγλική  κατοχή Αίγυπτο,  κατά τις 

δεκαετίες του ’50 και του ’60.   

Με άλλα λόγια, ό,τι ήταν ο Στράους για το νεοσυντηρητισμό, ήταν ο Κούτουμπ για το νέο 

ισλαμικό φονταμενταλισμό. Επιπλέον, ο Κούτουμπ πίστευε, ότι ο ρόλος του ηγέτη ήταν να 

προστατεύει το λαό από την καταστροφική επιρροή του φιλελεύθερου ατομικισμού και να τον 

οδηγεί στην ηθική ζωή που δίδασκε το Ισλάμ. 

Με την επιστροφή του στην Αίγυπτο,  ο  Κούτουμπ δραστηριοποιήθηκε  πολιτικά  και  έγινε 

μέλος της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, που προωθούσε τον ενεργό ρόλο του Ισλάμ στην 

πολιτική  διακυβέρνηση  της  χώρας.  Το  1952  η  αδελφότητα  έπαιξε  σημαντικό  ρόλο  στην 

επικράτηση της επανάσταση κατά των Βρετανών υπό τον Στρατηγό Νάσσερ. Σύντομα όμως, 

ο  στρατηγός  Νάσσερ  έκανε  ξεκάθαρο  πως η  καινούρια  κυβέρνηση  θα  είναι  κοσμική  και 

προχώρησε  μάλιστα  σε  μαζικές  συλλήψεις  μελών  της  Μουσουλμανικής  Αδελφότητας, 

συμπεριλαμβανομένου και του Κούτουμπ, υποβάλλοντάς τους σε βασανιστήρια. 

Αυτή η εμπειρία,  οδήγησε τον Κούτουμπ σε ακόμα πιο ριζοσπαστικές και ακραίες θέσεις. 

Πείσθηκε πως  οι ηγέτες που επιτρέπουν στην χώρα τους να διασυρθεί ηθικά, με αυτό τον 

τρόπο,  όχι  μόνο  μπορούν  να  εκδιωχθούν  βίαια  από  τη  θέση  τους,  αλλά  και  να 

δολοφονηθούν.  Τα βασανιστήρια, στα οποία υποβλήθηκε, τον  έπεισαν επίσης, πως η δυτική 

κουλτούρα του ατομικισμού και  του ευδαιμονισμού,  οδηγεί,  αφ’  ενός μια χώρα σε ηθικό 

ξεπεσμό,  αφ’  ετέρου  τους  πολίτες  και  τους  αρχηγούς  τους,  σε  μία  αρρωστημένη 

ψυχοσωματική  κατάσταση  (που  ονόμασε  τζαχαλία),  στην  οποία  ο  λαός,  όχι  μόνο  δεν 

αντιλαμβάνεται τον ηθικό ξεπεσμό του, αλλά πιστεύει πως οι ηγέτες του, τον οδηγούν σε μία 

ανώτερη  κοινωνική  κατάσταση.  Ο  Στρατηγός  Νάσσερ  κατηγόρησε  τον  Κούτουμπ  για 

προδοσία και μετά από μια συνοπτική δίκη, οδηγήθηκε στο θάνατο το 1966. 

Η αναβίωση του ισλαμικού φονταμενταλισμού

Οι  θεωρίες  του  Κούτουμπ,  υπό  την  ιδεολογική  καθοδήγηση  του  νέου  ηγέτη  Άϋμαν 

Ζαϊγουάχαρη, έβγαλαν τον ισλαμικό φονταμενταλισμό από τη λαθροβίωση των τελευταίων 



χρόνων, οδηγώντας στην έξαρση της τρομοκρατίας. Κατά τις δεκαετίες του ’70 και του ’80, 

χώρες όπως η Αλγερία και η Αίγυπτος, βρέθηκαν κάτω από ένα νέο είδος τρομοκρατίας, που 

στόχευε ακόμα και αθώους πολίτες.  Η επικρατούσα λογική επέβαλλε, όχι μόνο την εξόντωση 

των  διεφθαρμένων  ηγετών,  αλλά  και  των  λαών  που  τους  στηρίζουν.  Ο  πόλεμος  στο 

Αφγανιστάν κατά των Σοβιετικών έδωσε την ευκαιρία σε μαθητές του Κούτουμπ, αλλά και 

του  νέου  ιδεολογικού  ηγέτη,  Άϋμαν  Ζαϊγουάχαρη,  μέντορα  του  Μπιν  Λάντεν,  να  βρουν 

πρόσφορο  έδαφος  για  να  μεταδώσουν  τις  εξτρεμιστικές  τους  ιδέες  σε  μια  νέα  γενιά 

Ισλαμιστών φονταμενταλιστών, από όλες σχεδόν  τις ισλαμικές χώρες του κόσμου.  

Το στοίχημα του Ομπάμα

Το  γεγονός  ότι  αυτές  οι  δύο  εξτρεμιστικές  φιλοσοφίες  και  κουλτούρες  βρίσκονται  σε 

σύγκρουση,  δεν  πρέπει  να  προκαλεί  έκπληξη,  αφού,  μέσα  από  τη  σύγκρουση 

αλληλοσυντηρούνται.  Ενώ η μία φιλοσοφία βλέπει την άλλη ως τον εχθρό και τη ρίζα του 

κακού, την ίδια ώρα είναι και η αιτία και η αφορμή για τον αγώνα κατά του εχθρού που 

απειλεί το δικό της τρόπο ζωής. 

Τόσο οι νεοσυντηρητικές κυβερνήσεις, όσο και τα αυταρχικά καθεστώτα, ως μέθοδο, για  την 

επίτευξη  του  δημόσιου  ελέγχου,  εφαρμόζουν  το  φόβο  και  την  τρομοκρατία  της  κοινής 

γνώμης. Το Δόγμα Μπούς, της προληπτικής επέμβασης, δεν έχει καμία σχεδόν διαφορά από 

το  δόγμα  βίας  της  ισλαμικής  τζιχάντ,  αφού  μπορεί  κάποιος  να  θεωρήσει  ότι  και  οι 

τρομοκράτες,  μέσα  από  μια  τρομοκρατική  ενέργεια,  δρουν  προληπτικά,  για  να 

προστατεύσουν τα δικά τους συμφέροντα. 

Το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση Ομπάμα είναι λοιπόν, όχι μόνο να εφαρμόσει νέες 

πολιτικές  και  μηχανισμούς  για  να  επιλύσει  τα  οικονομικά  προβλήματα  ή  αυτά  που 

προκύπτουν  από  την  κατοχή  του  Ιράκ  και  του  Αφγανιστάν,   αλλά  να  δημιουργήσει  τις 

συνθήκες, ούτως ώστε μια νέα φιλοσοφική ιδεολογία να εμβολιάσει τις διεθνείς σχέσεις. Μία 

ιδεολογία που θα προωθεί τη συνεργασία, τη διπλωματία, τον αμοιβαίο συμβιβασμό στη βάση 

διεθνώς αναγνωρισμένων αρχών και δικαιωμάτων, μέσα από διεθνείς οργανισμούς όπως ο 

ΟΗΕ και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
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