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Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ για πρώτη ϕορά 
στα ελληνικά του αποστάγμα-
τος της ενασχόλησης ενός από 
τους σπουδαιότερους Βρετανούς 
ϕιλοσόϕους του 20ού αιώνα με 
την ιστορία του δυτικού πολιτι-
σμού και ειδικότερα αυτή των 
ευρωπαϊκών πολιτικών θεσμών, 
αντιλήψεων και ιδεών στη μα-
κρά της διάρκεια, αποτελεί αϕ’ 
εαυτή γεγονός εξαίρετης σημα-
σίας . Για πάρα πολλούς λόγους 
αξίζει να καταπιαστεί κανείς 
και να μελετήσει το πόνημα του 
Michael Oakeshott Διαλέξεις για  
την ιστορία της πολιτικής σκέ-
ψης, που μεταϕράστηκε στα ελ-
ληνικά από τον Καθηγητή Πα-
ντελή Λέκκα και κυκλοϕόρησε 
στα τέλη του 2019 από τις εκ-
δόσεις Τόπος . Παρά τον τίτλο, 
τα κεϕάλαια που αποτελούν το 

βιβλίο στην ουσία υπερβαίνουν 
τη συγκεκριμένη ακαδημαϊκή 
πειθαρχία, τουλάχιστον όπως γί-
νεται κατανοητή στις μέρες μας . 
Πέραν της εξέτασης των πο-
λιτικών θεωριών, αναδεικνύουν 
έντονα ένα ιστορικό πλαίσιο γε-
γονότων-πράξεων, αντιλήψεων-
σκέψεων, αναγκών, μύθων, με-
ταναστεύσεων και εγκαταστά-
σεων λαών, πολιτικής αναταρα-
χής και εναλλαγής . Επιπλέον, 
μας προσϕέρουν τις σκέψεις του 
Oakeshott για την κατανοητική 
ϕύση της ιστορικής γνώσης και 
έρευνας . Η ιστορία δεν εξηγεί 
δίκην αιτίου, δε διέπεται από 
αυστηρούς νόμους αιτίου-αιτια-
τού, είναι άλλης τάξεως από την 
ϕύση, δυνάμει του συγκυριακού 
της χαρακτήρα, σε αντιδιαστολή 
με την ανάγκη – αναγκαιότητα 
που διέπει την τελευταία, αλλά  
και από την τέχνη που είναι προ-
μελετημένη, ειδική και συγκε-
κριμένη .1 

Το έργο του Michael Oake
shott αναπτύσσεται κυρίως στα 
πεδία της ϕιλοσοϕίας της ιστο-
ρίας και της πολιτικής επιστή-
μης ως ιστορίας της πολιτικής 
σκέψης – και ευρύτερα των πο-
λιτικών θεσμών, ιδεών και δρά-

1 . Μάικλ Όουξοτ, Διαλέξεις για την ιστορία της πολιτικής σκέψης, 
Αθήνα, Τόπος, 2019, σ . 1, Παντελής Λέκκας, «Επίμετρο», ό.π., σ . 618 . 
Πρβλ . Michael Oakeshott, On History, Ιντιανάπολη, Liberty Fund, 1999, 
σ . 48 και Thomas Fuller, «Foreword», ό.π., σ . ix . 
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σης . Στη σκέψη του Βρετανού 
στοχαστή δύνανται να μας ει-
σάγουν η λεγόμενη συντηρητική 
προδιάθεση (ο εμπειρικός και 
όχι ιδεολογικός συντηρητισμός 
που τον χαρακτηρίζει) και η διά-
κριση της ανθρώπινης εμπειρίας 
σε δύο μεγάλες κατηγορίες, την 
πρακτική και την κατανοητική .2 
Ο εμπειρικός συντηρητισμός βα- 
σίζεται στην παράδοση, όπως 
αυτή εντοπίζεται στο πεδίο της 
πολιτικής, σε αντιδιαστολή με 
την ιδεολογία . Με άλλα λόγια 
ο όρος αναϕέρεται στη διάκριση 
της εμπειρίας από την αϕαίρεση . 
Η δε κατανοητική στάση απένα-
ντι στην ανθρώπινη κατάσταση 
περιλαμβάνει τους τρόπους της 
ιστορίας, της ϕιλοσοϕίας και της 
επιστήμης, και βρίσκεται σε 

αντίστιξη με την πρακτική, την 
ποιητική και την ηθική στάση, οι 
οποίες εκϕράζουν απόψεις, πε- 
ποιθήσεις, επιθυμίες, ιδεώδη, ϕι-
λοδοξίες, ελπίδες, ϕόβους, στρα-
τηγικές αλλαγής ή συντήρησης .3 
Αντίστοιχα, το παρελθόν διακρί-
νεται σε πρακτικό και ιστορικό . 
Το ιστορικό παρελθόν χαρακτη-
ρίζεται, σύμϕωνα και με τον  
Weber, από εγγενή πολυπλοκό-
τητα, σύνθετο χαρακτήρα . Από 
απουσία ενότητας και σαϕούς 
περιγράμματος, ιστορικών αρ-
χών, προσθέτει ο Oakeshott .  
Τα ιστορικά γεγονότα δεν έχουν 
ένα σκοπό, δε διαμορϕώνονται 
από σταθερά και κυρίαρχα κί- 
νητρα, δεν οδηγούν σε συγκε- 
κριμένο «τέλος» και «συμπερά-
σματα» .4 

2 . Π . Λέκκας, «Επίμετρο», ό.π., σ . 608 . Μ . Όουξοτ, Διαλέξεις για την 
ιστορία της πολιτικής σκέψης, ό .π ., σ . 598, 608 . Βλ . την «Εισαγωγή της 
αγγλικής έκδοσης» των Διαλέξεων από τους L . O’ Sullivan, T . Nardin, 
ό.π., σ . xv .

3 . Π . Λέκκας, «Επίμετρο», ό.π., σ . 614 . Τ . Fuller, ό.π., σ . xviii . Πρβλ . 
M . Oakeshott, On Human Conduct, Οξϕόρδη, Clarendon, 1990, –, Expe
rience and its modes, Κέιμπριτζ, Cambridge University Press, 2015 (πρώτη 
έκδοση: 1933) .

4 . Δεδομένου ότι ο Oakeshott δεν ήθελε οι διαϕορετικοί τρόποι της 
ανθρώπινης εμπειρίας να διαπλέκονται μεταξύ τους, μια τέτοιου είδους επι-
στημολογία αϕήνει έξω από τον χώρο της επιστήμης και ειδικότερα της 
ιστορίας (της γνώσης του ιστορικού παρελθόντος) μεγάλο μέρος της ανθρώ-
πινης νοητικής δραστηριότητας . Μεγάλο μέρος της λεγόμενης εθνικής ιστο-
ριογραϕίας ή της σοσιαλιστικής «ανάλυσης» πρέπει –όσο δύσκολο και αν 
είναι αυτό, αν ακολουθήσουμε την εν λόγω γραμμή σκέψης– να τεθεί εκτός 
επιστημονικού χώρου, αϕού εμπνέεται από νομοτέλειες και συνολικούς κα-
νονιστικούς στόχους . Βλ . Π . Λέκκας, «Επίμετρο», ό.π., σ . 598, 614, 623 .
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Ένα άλλο ουσιαστικό στοι-
χείο της ιστορικής-ϕιλοσοϕικής 
σκέψης του Oakeshott, που συν-
δέεται με τα παραπάνω, είναι η 
έμϕαση στην παρατήρηση των 
διαϕορών-μεταβάσεων μεταξύ 
παράδοσης και νεωτερικότητας . 
Η διάκριση του εμπειριοκρα-
τικού συντηρητισμού από την 
ιδεολογία του συντηρητισμού, 
συνίσταται στην απουσία τελεο-
λογικής/κανονιστικής διάστασης 
στην προσέγγιση της κοινωνικής 
πραγματικότητας, απότοκο του 
ιστορικού κατανοητικού τρόπου 
του Oakeshott και της δισημίας 
που απέδιδε στη νεωτερικότητα . 
Από την μια πλευρά, η εμπειρία  
του νεωτερικού ανθρώπου χει-
ραϕετήθηκε από τον πρακτικό  
τρόπο, από τις ανάγκες της πο-
λιτικής, της ηθικής ή του επαγ-
γέλματος (π .χ . ο homo contem
plativus των Ουμανιστών και 
του Γκαίτε, η διαμόρϕωση της 
ιστορίας ως επιστήμης) . Από 
την άλλη πλευρά, διατυπώνεται 
το ερώτημα μήπως η νεωτερι-
κότητα χαρακτηρίζεται από την  
κυριαρχία της ιδεολογίας που 
τελικώς σημαίνει την υπαγωγή  
στον πρακτικό τρόπο της εμπει-

ρίας όλων των υπόλοιπων τρό-
πων της ανθρώπινης δράσης/
εμπειρίας .5

Ως προς τον πολιτικό βίο, η 
ενατένιση της ευρωπαϊκής ιστο-
ρικής εμπειρίας στη μακρά της 
διάρκεια (Ρώμη-Ελλάδα-δυτι-
κός Μεσαίωνας-Νεωτερικότητα 
και τα υποκεϕάλαιά τους), όπως 
επιχειρείται από τον Oakeshott 
στις Διαλέξεις για την ιστορία 
της πολιτικής σκέψης, εστιάζε-
ται σε θέματα δικαίου, εξουσίας-
πολιτικής νομιμοποίησης, κύ-
ρους-κηδεμονίας . Το ίδιο το κεί-
μενο των Διαλέξεων είναι αντι-
προσωπευτικό της συντηρητικής 
προδιάθεσης και της ιστορικής 
μεθόδου του Oakeshott . Eίναι 
χαρακτηριστικό ότι αποϕεύγει 
την θεωρία, αϕού τα συγκεκρι-
μένα μαθήματα στη London 
School of Economics and Poli
tical Science διακρίνονταν από 
ιστορικό προσανατολισμό: οι 
ϕοιτητές στο πανεπιστήμιο δε 
χρειάζονταν να διδαχθούν πώς 
να μεταρρυθμίσουν την κοι-
νωνία και άρα δε διδάσκονταν 
«πολιτική θεωρία», αλλά «ιστο-
ρία της πολιτικής σκέψης» . Το 
συγκεκριμένο αντικείμενο θεω-

5 . Π . Λέκκας, «Επίμετρο», ό.π., σ . 572, 582, 614 . Για την επίδραση 
της ιδεολογίας κατά τη νεωτερικότητα βλ . την πρόσϕατη εργασία του 
Λέκκα πάνω σε ένα άλλο συντομότερο και διαϕορετικού χαρακτήρα δοκί-
μιο του Oakeshott, Παντελής Λέκκας, ‘Ο Πύργος της Βαβέλ’ του Μάικλ 
Όουξοτ. Ερμηνεία ενός ϕιλοσοϕικού διηγήματος, Αθήνα, Τόπος, 2022 . 
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ρούσε ο Oakeshott περισσότερο 
κατάλληλο για την διδασκαλία 
στο πανεπιστήμιο . Αντίθετα, η 
Βαβέλ των θεωριών, απόψεων ή 
ηθικών ερμηνειών-διδαγμάτων 
της ιστορίας, πίστευε ότι έπρεπε 
να μείνει εκτός του ακαδημαϊκού 
χώρου .

Παρά, όμως, τον αποστασιο-
ποιημένο τρόπο θεώρησης της 
ιστορίας που προκρίνει ο Oa
keshott (όπως θα δούμε και πα-
ρακάτω η αντίληψή του για τον 
ιστορικό τρόπο της γνώσης ήταν 
ότι δεν έχει νόημα να αποδίδουμε 
ηθικές κρίσεις στα ιστορικά γε-
γονότα), από την όλη αϕήγηση  
στις Διαλέξεις αναδύονται τα 
στοιχεία της διάκρισης του πο-
λιτισμού από τη «βαρβαρότη-
τα», της νομιμοποίησης από την 
ισχύ . Το τερπνό ύϕος είναι τέλος 
συμβατό με τον αισθητισμό, τον 
μη ιδεολογικό-πρακτικό-διδα-
κτικό χαρακτήρα, που διέκρινε 
γενικώς το έργο και τη νοοτρο-
πία του . Κατανοεί κανείς από τα  
παραπάνω ότι η μετάϕραση των  
Διαλέξεων εμπλουτίζει με ένα 
απαραίτητο έργο την ελληνική 
βιβλιογραϕία που είναι διαθέσι- 
μη στους μελετητές, διδάσκοντες  
και ϕοιτητές, ιδίως στα πανεπι-
στημιακά τμήματα Πολιτικής 
Επιστήμης, Νομικής, Ιστορίας, 
Παιδαγωγικής και Φιλοσοϕίας . 

Ωστόσο, η συγκεκριμένη ελ-
ληνική έκδοση των Διαλέξεων 

καθίσταται επιπλέον αξιοσημείω-
τη, λόγω του Επιμέτρου της . Σε 
αυτό, ο Παντελής Λέκκας «συ-
στήνει» τον Oakeshott στο ελλη-
νικό κοινό, όχι μόνον με αναϕο-
ρά στο προκείμενο έργο, αλλά 
γενικά ως στοχαστή . Το εκτε-
ταμένο κείμενο του Επιμέτρου 
(αγγίζει τις εκατό σελίδες, το 
μέγεθος μιας μικρής μονογρα-
ϕίας) επιχειρεί επί της ουσίας 
να συνθέσει τη διανοητική προ-
σωπογραϕία ενός από τους κο-
ρυϕαίους Βρετανούς ϕιλόσοϕους 
του 20ού αιώνα, επιδεικνύοντας 
την (σημαντική για το εν λόγω 
είδος που δεν είναι αναπτυγμένο 
στην Ελλάδα) αρετή της πνευ-
ματικής μετριοπάθειας, καθώς 
ο επιμελητής-μεταϕραστής και 
συγγραϕέας του Επιμέτρου μας 
εισάγει στον διανοητικό κόσμο 
του Oakeshott χωρίς να χειρα-
γωγεί προς τη δική του σκέψη . 
Θα προσπαθήσουμε να αποδώ-
σουμε το πνεύμα αυτού του κει- 
μένου, με ιδιαίτερη έμϕαση στη 
συνείδηση, τον ρόλο και τη στά-
ση των διανοουμένων σε μια 
σειρά ζητημάτων ιδίως κατά τη 
νεωτερικότητα . 

Ο Λέκκας επισημαίνει ότι κε-
ντρική σημασία στη ϕιλοσοϕία 
της ιστορίας του Oakeshott κα-
τέχει η διαϕορά εμπειρίας και  
θεωρίας, η οποία αντιστοιχεί στην 
αντίστιξη εμπειρίας - αϕαίρεσης, 
που έχει αναλύσει εκτενώς και 
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στο σχετικό δικό του δοκίμιο .6 
Συγκεκριμένα, η θεωρία εκϕρά-
ζεται ιστορικά από το ρεύμα του 
ρασιοναλισμού, με την εμμονή 
του στη βεβαιότητα, την απο-
κλειστική εστίαση σε μια γνώση 
«διαρκώς βέβαιη», ο ϕορέας ή 
παραγωγός της οποίας παρου-
σιάζεται σαν ένας μικρός θεός 
(ακαδημαϊκός, ακαδημαϊσμός) . 
Μια καταρχήν αισιόδοξη γνωσι-
ολογία, αυτή του Διαϕωτισμού, 
καταλήγει στην (αλλά και εκκι-
νεί από την) ως άνω βεβαιότη-
τα . Η πίστη στις αποδεικτικές 
δυνάμεις του λόγου7 ανάγεται 
τελικώς σε μια μορϕή δόγμα-
τος . Αυτού του είδους η απόλυ-
τη-δογματική γνώση συνίσταται 
ή μετατρέπεται σε πληροϕορία, 
αποστερούμενη έτσι το στοιχείο 
της απορίας, του «θαυμασμού» 
(με την αρχαιοελληνική έννοια 
της λέξης) . Αντίθετα, κατά τον 
Oakeshott, η απόλυτη επιστημο-
νική αλήθεια-βεβαιότητα είναι 
αυταπάτη και η γνώση επαλη-

θεύεται μόνον στον βαθμό που 
διατηρεί το στοιχείο της απορίας  
και παραμένει μερική .8

Μια τέτοιου είδους γνωσιολο-
γία ανάγεται στη νεωτερικότητα 
και ειδικά στους Γάλλους εγκυ-
κλοπαιδιστές και τον θετικισμό 
των Auguste Compte και Καρό-
λου Μαρξ . Ήδη όμως μπορούμε, 
σύμϕωνα με τον Oakeshott, να 
εντοπίσουμε διατυπωμένες τις  
αρχές της «πολιτικής της πί-
στης» στο Novum Organum του  
Βάκωνος (θα προσέθετε κανείς 
και το ϕιλοσοϕικό έργο του Καρ- 
τέσιου) .9 Όπως έχει υποστηρι-
χθεί και θα δούμε στη συνέχεια, 
η γνωσιολογία των διανοουμέ-
νων του Διαϕωτισμού αναϕέρεται 
τελικά σε έναν τρόπο κοινωνικής 
συμπεριϕοράς τους ως ιδεολό-
γων, από τον οποίο απομακρύ-
νεται ο διανοούμενος ως homo 
ludens, ο άνθρωπος-ουμανιστής 
που αντιμετωπίζει την γνώση, 
την πνευματική ενασχόληση ως 
ένα παιχνίδι ή περιπλάνηση, από 

6 . Παντελής Λέκκας, Αϕαίρεση και εμπειρία. Μια ϕορμαλιστική θεώ-
ρηση του ιδεολογικού ϕαινομένου, Αθήνα, Τόπος, 2012 .

7 . Peter Gay, The Enlightenment. The Rise of Modern Paganism, Νέα 
Υόρκη, Norton, 1995 . Ernst Cassirer, Η ϕιλοσοϕία του Διαϕωτισμού, 
Αθήνα, MIET, 2013 . Jonathan Israel, Η Ευρώπη και ο Ριζοσπαστικός 
Διαϕωτισμός, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 2005 .

8 . Π . Λέκκας, «Επίμετρο», ό.π., σ . 557 .
9 . Π . Λέκκας, «Επίμετρο», ό.π., σ . 572 . Anthony Grafton, Defenders 

of the Text. The Tradition of Scholarship in An Age of Science, Κέιμπριτζ 
Μασσαχουσέτης, Harvard University Press, 1991, σ . 1 . 



ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ544

όπου δε χάνεται το στοιχείο  
της απορίας και του «θαυμα-
σμού» .10

Υπάρχει λοιπόν ακόμα στον 
βίο μας χώρος για τον διανοη-
τικό θαυμασμό και την απορία 
που στη σκέψη του Oakeshott 
προβάλει ως αρετή του Ουμανι-
σμού; Μας επιτρέπεται να διαβά-
σουμε λογοτεχνία ή να χαρούμε 
την τέχνη, χωρίς να ανάγουμε 
απαραίτητα τον θαυμασμό μας 
σε αισθητικούς ή ϕιλολογικούς  
κανόνες; Σύμϕωνα με τον Oake
shott, ο ρασιοναλισμός προσπα-
θεί να δημιουργήσει μια λογοτε-
χνία, η οποία θα περιλαμβάνει 
μόνον τη λογοτεχνική θεωρία . 
Πέρα από αυτό όμως, όπως δεί-
χνει η περίπτωση του Μαρξι-
σμού, η ιδεολογική πολιτική και 
ο ρασιοναλισμός στην πολιτική, 
η ιδεολογική και η επιστημονική 
πολιτική ή θεώρηση της ιστο-
ρίας είναι (αντίθετα με ό,τι θα 
έτεινε κάποιος να υποθέσει αρ-
χικά) όψεις του ίδιου νομίσμα-
τος, της νεωτερικής πολιτικής 
συνθήκης: είναι γνωρίσματα της 
νεωτερικότητας . Η ιδεολογική  
θεώρηση της ιστορίας στηρίζεται 
σε κάποιους «νόμους της ιστο-

ρικής δράσης», στους οποίους 
ανάγεται το σύνολο του υλικού 
που έχει στη διάθεσή του ο ιστο-
ρικός . Όπως παρουσιάζεται στο 
Επίμετρο του Λέκκα, από τα 
παραπάνω στοιχεία της ιδεολο-
γίας και του ρασιοναλισμού, η  
ιδεολογία είναι εκείνη που τρο-
ϕοδοτεί τον ρασιοναλισμό και 
τους διανοούμενους με βεβαιό-
τητες, στηριγμένες σε λογικο-
ϕανείς αναλύσεις του κοινωνικού 
κόσμου, οι οποίες εκκινούν από 
αϕηρημένες παραδοχές και κα-
ταλήγουν σε ορθολογικές δεο-
ντολογίες για την αναμόρϕωσή 
του .11 Στη διαδικασία παραγω-
γής της ιδεολογίας, οι διανοού-
μενοι καλούνται να επεξεργα-
στούν τις αρχές της οντολογικής 
ερμηνείας, αλλά και της δεο-
ντολογίας που υιοθετείται (βλ . 
διανοούμενοι-παραγωγοί ιδεο-
λογίας) . Όπως ο Mannheim,12 
ο Oakeshott δεν απέχει από το 
να δει αυτή τη γνωσιολογία ως 
συνειδητή αλλοίωση της πραγ-
ματικότητας, ή να πει, όπως ο 
Marx (στον οποίο αντιτίθεται σε 
πολλά επίπεδα), ότι η ιδεολογία 
αποκρύπτει την πραγματική ϕύ-
ση των πραγμάτων . 

10 . Π . Λέκκας, «Επίμετρο», ό.π., σ . 562, 631 .
11 . Στο ίδιο, σ . 564, 572 . Πρβ . Π . Λέκκας, Ερμηνεία ενός ϕιλοσοϕικού 

διηγήματος, ό .π .
12 . Karl Mannheim, Ideology and Utopia. An introduction to the sociolo

gy of knowledge, Νέα Υόρκη, Harcourt & Brace, 1954 . 
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Οι αϕηρημένες αρχές της πο- 
λιτικής και της γνωσιολογίας 
που επικρατούν ως πεποιθήσεις, 
αποτελούν κεντρικό ζήτημα της 
νεωτερικότητας και δεν είναι τυ-
χαίο ότι στη σχετική ανάλυση του 
Oakeshott, όπως μας προτείνεται 
από τον Λέκκα, αναϕέρεται ο 
Max Weber και η πολιτική της 
πεποίθησης (που ανάγεται σε αρ-
χές και σε πολλές περιπτώσεις 
απολήγει στον ολοκληρωτισμό, 
σε αντιδιαστολή με την πολιτική 
της ευθύνης που βασιζόταν στην 
εμπειρία .13 Πολιτική της πεποί-
θησης, νεωτερικότητα, γένεση 
του διανοούμενου-επαγγελματία 
και της ιδεολογίας, επικοινωνούν 
μεταξύ τους, όπως και με τα 
αποθέματα ισχύος που χρειάζε-
ται η πολιτική της πεποίθησης 
προκειμένου να εϕαρμοστεί .14 Τα  
αποθέματα αυτά, η τεράστια συ- 
γκέντρωση ισχύος που έχει ανά-
γκη η ιδεολογική πολιτική, εντο- 
πίζονται μόνο στο μοντέρνο κρά-
τος και, όπως ϕαίνεται από πολλά  
ιστορικά παραδείγματα, η συ-

νάντηση αυτών των στοιχείων, 
η συνάντηση δηλαδή ιδεολο- 
γίας και κρατικής ισχύος, δη- 
μιούργησε μια εκρηκτική χημι-
κή ένωση .15

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει 
μόνον «ο άνθρωπος που θαυμά-
ζει» . Απέναντι στη βεβαιότητα 
του ιδεολογικού οπλοστασίου, 
υπάρχει η πολιτική ή το ήθος 
της αμϕιβολίας ή της αποστα-
σιοποίησης που ανατρέχει στον 
Ουμανισμό . Και οι δύο περι-
πτώσεις, τόσο η πολιτική της 
πεποίθησης όσο και η στάση της  
αμϕιβολίας, περιγράϕουν, προϋ-
ποθέτουν και συνεπάγονται την 
δράση των λογίων/διανοουμένων 
ή μάλλον τύπους δράσης αυτών,  
αρκετά διαϕοροποιημένες μεταξύ 
τους . Απέναντι στον ενθουσιασμό 
και το μαχητικό πνεύμα του 
διανοούμενου που στηλιτεύει ή 
ηγείται πολιτικών κινημάτων 
(π .χ . του εθνικισμού) ή επαγγέλ-
λεται (κατατρύχεται από) μια 
μελλοντική ουτοπία στο έργο 
του,16 βρίσκεται η δυσπιστία, ο  

13 . Max Weber, Η πολιτική ως επάγγελμα, Αθήνα, Παπαζήσης, 1987 . 
Π . Λέκκας, «Επίμετρο», ό.π., σ . 572 .

14 . Πρβ . John Breuilly, Nationalism and the State, Σικάγο, University of  
Chicago Press, 1994 . Elie Kedourie, Nationalism, Οξϕόρδη, Blackwell, 1994 . 

15 . Neil Harding, «The Russian Revolution: An Ideology in Power», 
The Cambridge History of Twentieth-Century Political Thought, επιμ . Terence 
Ball, Richard Bellamy, Κέιμπριτζ, Cambridge University Press, 2003, σ . 239 .

16 . Christophe Charle, Birth of the Intellectuals 1880-1900, Κέιμπριτζ, 
Polity, 2015 . Patrick Baert, The Existentialist Moment. The Rise of Sartre as a 
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σκεπτικισμός και το στωικό πνεύ-
μα όσων μπορούν να δεχτούν ακό- 
μη και το βολικό λάθος, προκει-
μένου να ζήσουν πραγματικά στο 
παρόν .17 

Το στοιχείο που δείχνει τον 
σκεπτικισμό ή τον στωικισμό 
του ίδιου του Oakeshott, είναι η 
επίγνωση ότι κανένας από αυ-
τούς τους τρόπους να ζει και να 
πολιτεύεται κάποιος δεν είναι 
απαλλαγμένος από τη νέμεση 
που συνεπάγεται η επιλογή του . 
Τόσο οι ιδεολόγοι, οι διανοού-
μενοι της νεωτερικότητας, όσο 
και οι literati ή λόγιοι, οι ουμα-
νιστές, βαρύνονται με τη νέμεση 
της μιας ή της άλλης πολιτικής: 
τον ϕανατισμό, τις ιδεολογικές 
παρωπίδες ή τον ελιτισμό, την 
απάθεια, την αδιαϕορία και τα 
μειωμένα ανακλαστικά . Ως ένα 
βαθμό, τέτοιες κατηγορίες λει-
τουργούν ως ιδεότυποι και επο-
μένως τα χαρακτηριστικά των 
πνευματικών αυτών στάσεων εί-
ναι δυνατό κάποτε να εναλλάσσο-
νται, καθώς δύσκολα μπορεί να 
βρεθεί ανθρώπινο ον που να μην 

κινητοποιείται κάποτε, σε κά-
ποια περίοδο της ζωής του, από 
κάποια ιδέα, να μη διακατέχε-
ται από πάθος για έναν στόχο . 
Αντίστροϕα, όπως η συνήθεια 
και η επανάληψη διεισδύουν στο 
χάρισμα και το διαβρώνουν, έτσι 
και η αμϕιβολία διεισδύει στην 
πίστη, με αποτέλεσμα (στο επί-
πεδο της πολιτικής) την συχνά 
ευκταία ιδεολογική αποσυμπίε-
ση, αναδίπλωση ή σκεπτικισμό .

Με τέτοιου είδους πολιτικά 
διλήμματα έρχονται αντιμέτω-
ποι οι διανοούμενοι, ενώ ο οντο-
λογικός γρίϕος της συνείδησής 
τους κατά τη νεωτερική περίοδο 
βρίσκεται (σε όσες περιπτώσεις 
οι βεβαιότητες δεν είναι εδραίως  
εγκατεστημένες) ενώπιον της επι-
λογής της νεωτερικότητας (αλλα-
γής, μεταρρύθμισης, επανάστα-
σης, εκδυτικισμού) ή της παρά-
δοσης . Η ρήξη με την παράδοση 
και οι επακόλουθες συνθήκες 
ρευστότητας σηματοδότησαν το 
ίδιο το περιεχόμενο της νεωτερι-
κής εποχής .18 Σε αυτές τις συν-
θήκες, το νεωτερικό υποκείμενο 

Public Intellectual, Κέιμπριτζ, Cambridge University Press, 2015 . Raymond 
Aron, L’ opium des intellectuels, Παρίσι, Calmann-Lévy, 1955, σ . 46 .

17 . Π . Λέκκας, «Επίμετρο», ό.π., σ . 631 . 
18 . Alvin Ward Gouldner, The Future of Intellectuals and the Rise of 

the New Class, Λονδίνο, MacMillan, 1979, σ . 1 . Παντελής Λέκκας, «Δια-
νοούμενοι και ιδεολογία», Επιστημονική Συνάντηση στη μνήμη του Κ. 
Θ. Δημαρά, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1994, σ . 201 . –, Αϕαίρεση 
και εμπειρία, σ . 135 .
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γεννάται (μέσω της εξατομίκευ-
σης που υϕίσταται, όπως συνέβη 
στις πόλεις της Ιταλικής Ανα-
γέννησης ή στον βιβλιοκρατικό 
δογματισμό της Μεταρρύθμισης) 
καταρχήν σε μια ιδιωτική σϕαί-
ρα, που σηματοδοτεί και μια νέα 
υπαρξιακή δυνατότητα για τον 
διανοούμενο (λόγιο, ουμανιστή, 
literatum, μέλος της πολιτείας 
των γραμμάτων), μια νέα εμπει-
ρία προσωπικής αυτοδιάθεσης, 
σε αντιδιαστολή με τον εκκλη-
σιαστικό κοινοτισμό και τις σω-
τηριολογικές κατευθύνσεις της 
μεσαιωνικής χιλιετίας .19

Η ελευθερία, η προσωπική 
αυτοδιάθεση που χαρίστηκε στον 
νεωτερικό άνθρωπο, δεν είναι 
και πάλι χωρίς νέμεση . Το βαρύ 
τίμημα που καλείται κάθε ϕορά 
να καταβάλλει, αποτελεί ίσως ένα  
από τα χαρακτηριστικά του βίου 
του . Στην προκειμένη περίπτω-
ση, η ρήξη, ο θρυμματισμός, της  
παράδοσης σηματοδοτεί μια αμ- 

ϕισημία της νεωτερικότητας, που  
επηρεάζει τη σκέψη των διανοου-
μένων, οι οποίοι είναι άλλωστε 
εκείνοι που την διαπιστώνουν/
καταγγέλλουν . Η μια όψη του 
νέου κόσμου είναι αυτή της ελευ-
θερίας και η άλλη, καθώς σπάνε 
οι δεσμοί, εκείνη του θρυμματι- 
σμένου νοήματος, του θρυμματι-
σμένου κόσμου . Η νέμεση της 
ελευθερίας του νεωτερικού αν-
θρώπου είναι η απώλεια της αί-
σθησης του ανήκειν, η απώλεια 
της κοινότητας και το επαγόμε-
νο αξιακό κενό . Η πραγματι-
κότητα μιας ζωής χωρίς νόημα 
αποτελεί αβάσταχτο βάρος για 
την ανθρώπινη ϕύση, που είναι  
εξ ορισμού κοινωνική και απο-
στρέϕεται το χάος .20 Τελικά επι-
στρατεύεται η ιδεολογία, προκει-
μένου να συγκολλήσει τα θραύ-
σματα και να ανακατασκευάσει 
την κοινότητα: χαρακτηριστικά, 
οι νεωτερικοί διανοούμενοι ως 
παραγωγοί και ϕορείς, προπα-

19 . Και σ’ αυτή την ιστορική γραμμή σκέψης σημειώνονται πάντως 
αποκλίσεις, ιδίως σε ό,τι αϕορά την κατανόηση/προσέγγιση του ενιαίου 
και μονοσήμαντου χαρακτήρα του Μεσαίωνα, στη διάρκεια του οποίου 
αναδύονται σημαντικοί εκπαιδευτικοί θεσμοί, ή υϕίστανται εξαιρέσεις 
και μη τυπικές περιπτώσεις συγγραϕέων-λογίων, όπως π .χ . το ατομικό 
πνεύμα και η κριτική του Αβελάρδου απέναντι στις δεισιδαιμονίες που 
καλλιεργούσε ο κλήρος, Emile Durkheim, Η εξέλιξη της παιδαγωγικής 
σκέψης, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2014, σ . 124 . Larry Siedentop, Inventing the 
Individual. The Origins of Western Liberalism, Λονδίνο, Penguin, 2014 .

20 . Μax Weber, The Methodology of Social Sciences, Νέα Υόρκη, Free 
Press, 1968 . Peter Berger, The Sacred Canopy. Elements of a Sociological 
Theory of Religion, Νέα Υόρκη, Anchor, 1990 .
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γανδιστές διαϕόρων ιδεολογιών, 
έχουν ως κύριο αντικείμενο τον 
ορισμό της ιδεατής ανθρώπινης 
κοινότητας (ποια στοιχεία την 
αποτελούν, ποια τα «συγκολ-
λητικά στοιχεία», ποιοι είναι οι 
συλλογικοί στόχοι κ .λπ .) και όχι 
των παραμέτρων, στόχων, ιδεών 
κ .λπ . της ατομικής ανθρώπινης 
συνείδησης/ύπαρξής τους . Όμως 
αυτές οι νέες κοινότητες και πα-
ραδόσεις της νεωτερικότητας 
που παράγονται από την ιδεο-
λογία και ανταποκρίνονται στην 
ψυχολογική ανάγκη για νόημα 
και τάξη στη ζωή μας, δεν είναι 
οι κοινότητες και οι παραδόσεις 
του κόσμου του χθες . Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι ο παραδοσια-
κός άνθρωπος με δυσκολία θα 
μπορούσε να επικοινωνήσει στη 
γλώσσα, να αντιληϕθεί το νόημα 
των κατασκευασμένων από τους 
διανοούμενους παραδόσεων του 
σήμερα-της νεότερης κοινωνίας .21 

Η απόσταση παράδοσης-νεω-
τερικότητας έχει απασχολήσει, 
εκτός από τον Oakeshott, και 
πολλούς άλλους ϕιλοσόϕους της 
ιστορίας, αλλά και ιστορικούς, 

κοινωνιολόγους, άλλους διανοη-
τές, ποιητές κ .ο .κ . Χαρακτηρι-
στικά μπορεί να αναϕερθεί και 
πάλι ο Weber, για τον οποίο η 
ανάλυση της δυτικής νεωτερικό-
τητας (ιδιαίτερα στην Προτεστα-
ντική ηθική), κατέστη, σύμϕω-
να με μια ανάγνωση του έργου 
του, το σημαντικότερο πνευμα-
τικό του διακύβευμα .22 Γνωρί-
ζουμε ότι στο τέλος έϕτασε να 
περιγράϕει τον νεότερο κόσμο 
σαν κάτι που μοιάζει με σιδε-
ρένιο κλουβί, πιάνοντας το νήμα 
της κριτικής των «μικρόψυχων 
καιρών» όπου ζούμε, κριτική η 
οποία είχε ξεκινήσει ήδη από τις 
αρχές του 18ου αιώνα .23 Η νο-
σταλγία που προκαλείται από την  
απώλεια, τον θρυμματισμό της 
παράδοσης, αϕορά έναν κόσμο 
σταθερότητας, εκείνον μιας κοι-
νωνίας στην οποία κυριαρχούσαν 
τα σταθερά νοήματα και η Εκ-
κλησία, με το αδιαπραγμάτευτο 
κύρος της (το δικαίωμα να διδά-
σκει και να νουθετεί) . Από την 
άλλη πλευρά, η απώθηση ή ο 
ϕόβος που αισθάνεται ο νεωτε-
ρικός άνθρωπος (διανοούμενος), 

21 . Eric Hobsbawm, «Επινοώντας παραδόσεις», Η επινόηση της πα-
ράδοσης, επιμ . Eric Hobsbawm, Terence Ranger, Αθήνα, Θεμέλιο, 2004, 
σ . 9 .

22 . Wolfgang Schluchter, The Rise of Western Rationalism. Max Weber’s 
Developmental History, Μπέρκλεϊ, University of California Press, 1981 .

23 . Isaiah Berlin, Οι ρίζες του ρομαντισμού, Αθήνα, Scripta, 2002, σ . 
54 .
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είναι απέναντι στον κόσμο των 
πολλαπλών επιλογών, της ελευ-
θερίας και της ρευστότητας των 
κοινωνικών σχέσεων που απλώ-
νεται ενώπιόν του . 

Ο Λέκκας επισημαίνει ότι η 
ιστορική κατεύθυνση των μελε-
τών του Oakeshott αναδεικνύει 
την νεωτερικότητα ως μια περίο-
δο της πορείας ειδικότερα του 
δυτικού Ευρωπαίου ανθρώπου, 
ως είδος κοινωνίας που αναδύ-
θηκε κυρίως στη Δύση . Η νεω-
τερικότητα περιγράϕει μια σει-
ρά ϕαινομένων των κοινωνιών 
της δυτικής Ευρώπης, όπως η 
Μεταρρύθμιση, ο Διαϕωτισμός, 
το σύγχρονο κράτος και η ιδεο-
λογία, αλλά και τα αντίστοιχα 
ϕαινόμενα υστέρησης στις κοι-
νωνίες που δε γνώρισαν πλήρως 
αυτήν την ιστορική περίοδο (από 
εκεί και πέρα ομιλούμε για δια-
βαθμίσεις-αποκλίσεις από την 
δυτική νεωτερικότητα, από τη 
δυτική ιστορική εμπειρία ή για 
βαθμούς αϕομοίωσής της, βαθ-
μούς εκδυτικισμού, όψεις υπα-
νάπτυξης κ .λπ .) . Από την άλλη 
πλευρά, η παράδοση, όπως την 
προβάλλει (χωρίς πάντως να την 
εξιδανικεύει ως μια χρυσή επο-
χή) ο Oakeshott, μπορεί να ήταν 
κόσμος σταθερότητας, εμπειρι-
κής-πρακτικής αυτοπεποίθησης 
και κοινοτικής ομοιομορϕίας, από 

την οποία η διαϕοροποίηση συ-
νιστούσε εναλλακτική κοινοτική 
οργάνωση-αίρεση και «εξεγερ-
σιακή εκκεντρικότητα», που ϕυ- 
σικά εδιώκετο, ωστόσο δεν απέ-
κλειε την βαθμιαία αλλαγή, την  
εμπειρική προσαρμογή στα πράγ-
ματα με την μορϕή της συνέ-
χειας (σε αντίθεση με τους νεω-
τερικούς αιώνες που μπορούν να 
οριστούν ως αιώνες ριζοσπαστι-
κής αλλαγής) . Τα παραδοσιακά  
συστήματα, όπως ο εκκλησιαστι-
κός βίος ή ο κόσμος του εθίμου, 
στηρίζονταν, σύμϕωνα με τη συ- 
γκεκριμένη ανάλυση, στη συ-
γκροτημένη εμπειρία, την ρύθμι- 
ση λεπτομερειών, κανόνων, τε-
λετουργικών κ .λπ ., που δημιουρ-
γούσαν με ϕυσικό, αργό και 
ελαστικό τρόπο πειθαρχίες συ-
γκρότησης της γνώσης και της 
ανθρώπινης συμπεριϕοράς .24 Σ’ 
αυτά τα χαρακτηριστικά διακρί- 
νονται από τον Oakeshott οι αρε-
τές της παράδοσης, όταν η κοι-
νωνική συμπεριϕορά, η αλλαγή, 
δεν προέρχονται από αϕηρημένα 
ιδανικά ή δεν επιβάλλονται «εδώ 
και τώρα» . Θα μπορούσε να δια-
κρίνει κανείς τον άνθρωπο που 
βιώνει/ζει την κοινωνική πραγ-
ματικότητα (και τελικά την ίδια  
τη ζωή του) και εκείνον που δια-
νοείται, ϕτιάχνοντας αϕηρημέ-
νες έννοιες για την πραγματικό-

24 . Π . Λέκκας, «Επίμετρο», ό.π., σ . 591 .
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τητα και τη ζωή από τις οποίες 
κατατρύχεται . Ή αντίστοιχα τον 
άνθρωπο που διαβάζει ποίηση ή 
λογοτεχνία και εκείνον που με-
λετά θεωρία της λογοτεχνίας ή 
προσπαθεί να κατασκευάσει μια 
θεωρία (ή έτι περαιτέρω μια ιδεο-
λογία) για τη λογοτεχνία ή την 
τέχνη . Η ιστορία παρέχει κά-
ποια εντυπωσιακά παραδείγμα-
τα για το πόσο επίπονη υπήρξε 
η βίαιη αποκήρυξη, η διάρρηξη 
παραδόσεων, πειθαρχιών τεχνικής 
γνώσης και ενός ενιαίου τρόπου 
ζωής, για χάρη μιας ιδέας ή ενός  
σχεδόν υπερβατικού στόχου αλ-
λαγής .25

Οι παρατηρήσεις αυτές τεκ-
μηριώνουν τη «συντηρητική προ-
διάθεση» του Oakeshott, όπως 
την περιγράϕει ο μεταϕραστής 
του έργου του στα ελληνικά . Η 
σχέση όμως του Βρετανού ϕιλο-
σόϕου με τα πνευματικά γνω-
ρίσματα της παράδοσης και της 
νεωτερικότητας ήταν επί της 
ουσίας «εκλεκτικιστική», όπως 
ϕαίνεται από την πρόσδεσή του 
στην ουμανιστική και τη ϕι-
λελεύθερη παράδοση στην εκ-
παίδευση, κατά το πνεύμα των 
βρετανικών πανεπιστημίων όπου 
ϕοίτησε και δίδαξε . Γενικά, ο 
Oakeshott ανακαλεί σε πολλές 

περιπτώσεις την αντίληψη του 
Ουμανισμού και τα γνωρίσματα 
του ουμανιστή δασκάλου, λό-
γιου κ .λπ ., έναντι του επαγγελ-
ματία, του διανοούμενου που 
στρατεύεται σε μια ιδεολογία ή 
σε ένα κρατικό μηχανισμό ή σε 
οποιονδήποτε μηχανισμό ισχύος . 
Ο Ουμανισμός αποτέλεσε παρά-
δοση με την έννοια που στοι-
χειοθετήσαμε παραπάνω, δηλα-
δή εκείνη της απτής, εμπράγ-
ματης σχέσης με το πνευματικό 
αντικείμενο, ενώ η πνευματι- 
κή ενασχόληση των ουμανιστών 
έμοιαζε λιγότερο στρατευμένη 
σε ένα πολιτικό ή εκκλησιαστικό 
σκοπό ή αρχή και περισσότερο 
κατευθυνόμενη στην απόλαυση  
μιας ξεχωριστής ζωής του πνεύ-
ματος (vita contemplativa) . Ο Ου- 
μανισμός εναντιώθηκε στις «ιδεο-
λογίες» της προτεσταντικής εκ-
κοσμικευμένης εκδοχής του χρι-
στιανισμού και τήρησε αποστά-
σεις από τις βεβαιότητες και τα 
δόγματα του Προτεσταντισμού, 
αλλά και του μεσαιωνικού παπι-
σμού-σχολαστικισμού, που παρά 
την χρονική απόσταση από τη 
νεωτερικότητα, διακρινόταν από 
ιδεολογικά-κανονιστικά στοιχεία .26 

Η μη ιδεολογική γνώση στην 
εκπαίδευση είναι εκείνη που δεν 

25 . Π . Λέκκας, Ερμηνεία ενός ϕιλοσοϕικού διηγήματος, ό .π .
26 . Benard Reardon, Religious Thought in the Reformation, Λονδίνο, 

Routledge, 1992 .
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επιβάλλεται συστηματικά-κωδι-
κοποιημένα ως δόγμα, επιστη-
μονική, δογματική ή πολιτική 
βεβαιότητα .27 Η «αποδραμα-
τοποίηση» αυτή όσον αϕορά τη  
γνώση, είναι βέβαια πολύ δύσκο-
λο να επιτευχθεί (στην εκπαίδευ-
ση ή στην πολιτική), δεδομένης 
της απήχησης που έχει η ιδεο-
λογία . Ο ουμανιστής, όπως θα 
δούμε ο διανοούμενος ως homo 
ludens, διατηρεί την απορία: την  
αβεβαιότητα, το μυστήριο και 
την αμϕιβολία της χαράς, του 
παιχνιδιού της μάθησης .28 Η επιρ-
ροή του, όπου υπάρχει και κα-
τευθύνεται, γίνεται χωρίς έπαρ-
ση και είναι τέτοιου είδους που 
κάποιος άλλος, π .χ . ο μαθητής, 
μπορεί να την αποδέχεται χωρίς 
την αίσθηση του υποβιβασμού . 

Στα νεότερα χρόνια, ο διανοού-
μενος που αμϕιβάλει απέναντι 
στο πνεύμα του ρασιοναλισμού 
και στη δυσνόητη θεωρία, ή που  
δυσπιστεί απέναντι στη ριζοσπα-
στική πολιτική και την ιδεολογία 
(π .χ . επαναστατικές διακηρύξεις,  
αρχές, εθνικισμός κ .λπ .), εξελίσ-
σεται σε διανοούμενο της συντη-
ρητικής προδιάθεσης, ο οποίος 
προτιμά την γνώση που αποκό-
μιζε κάποιος από την εμπειρι-

κή σχέση με τα πράγματα και 
την ελεύθερη αναζήτηση από τα  
–θεωρητικά/ιδεολογικοποιη-
μένα– καθεστώτα γνώσης της 
νεωτερικότητας . Ο εμπειρικός 
συντηρητισμός που διακατέχε-
ται από σκεπτικισμό και συμ-
βιβάζεται με την αβεβαιότητα,29 
διαϕέρει, όπως είπαμε, από τον 
ιδεολογικό συντηρητισμό που 
εξαγγέλλει την επιστροϕή στις 
ρίζες ή την παράδοση ως μια 
ακόμα ιδεολογική πρόταση . 

Η διαϕορά εμπειρίας-ιδεολο-
γίας ή ουμανιστή-μαχητικού δια-
νοούμενου/ιδεολόγου, μοιάζει εκ 
πρώτης όψεως να τροϕοδοτεί αλ-
λά και να τροϕοδοτείται από την  
πόλωση, τη διχοτόμηση της ιστο-
ρίας και των ανθρώπινων κοινω-
νιών σε παραδοσιακές και νεω- 
τερικές . Ωστόσο, στη σκέψη του 
Oakeshott, οι ιστορικές συνθή-
κες περισσότερο τροποποιούνται  
και προσαρμόζονται, παρά αλ-
λάζουν δραματικά . Έτσι, το ιστο-
ρικό γίγνεσθαι διαμορϕώνεται 
από την πραγματικότητα της 
συνέχειας και, σε μια δεδομένη 
ιστορική περίοδο, σε μια «στιγ-
μή» του ιστορικού χρόνου, του-
λάχιστον μέχρι την εποχή που 
έζησε ο Oakeshott, η νεωτερικό-

27 . Ε . Durkheim, Η εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέψης, ό .π ., σ . 343 .
28 . Johan Huizinga, Homo Ludens. A Study of the Play-Element in 

Culture, Λονδίνο, Routledge & Kegan, 1980 .
29 . Π . Λέκκας, «Επίμετρο», ό.π., σ . 631 .
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τητα συνιστά ένα μικρό μέρος 
των κοινωνικών συνθηκών με τις  
οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι  
ιστορικοί δρώντες . Κάποιες «ανα-
κολουθίες» στον τρόπο ερμη-
νείας της (μη ιεραρχημένης και 
αιτιοκρατικής) ιστορικής πραγ-
ματικότητας, που προκύπτουν 
π .χ . από την «δισημία της νεω-
τερικότητας» ή την εκλεκτική 
σχέση με την ιστορική παράδο-
ση του Ουμανισμού, τον ρεαλι-
σμό και εμπειρισμό των Hobbes 
και Hume και (ταυτόχρονα) τον  
ιδεαλισμό, είναι αναγκαία συνέ-
πεια της συντηρητικής σκεπτι-
κής-μη ιδεολογικής και απο-
δραματοποιημένης-ανοικτής ως  
προς τους γνωσιολογικούς στό-
χους-προτάγματα προδιάθεσης 
του Oakeshott . Συστήνοντάς τον  
στο ελληνόϕωνο αναγνωστικό 
κοινό, ο συγγραϕέας της διανοη-
τικής του βιογραϕίας και μετα-
ϕραστής των ιστορικών του μα- 
θημάτων για την πολιτική πρά-
ξη και σκέψη, διατηρεί αυτές τις 
«ανακολουθίες», που διαπνέο- 
νταν, όπως είπαμε, από το πνεύμα 
του σκεπτικισμού . Στην ουσία, 
καλούμαστε να κατανοήσουμε 
έναν κόσμο θρυμματισμένο, διαι-
ρεμένο, όπου το νόημα δεν μπο-
ρεί να αναζητηθεί (όπως στην 
παραδοσιακή κοινωνία) σε μια 

ενιαία αρχή (θρησκεία κ .λπ .) . 
Η κατανοητική μας εμπειρία 
συνιστά το άχθος της ύπαρξής 
μας ως νεωτερικών ανθρώπων, 
και χωρίζεται σε διαϕορετικούς 
«τρόπους»: στην επιστήμη, την 
ιστορία και την πράξη/πρακτική 
ζωή . 

Οι διαϕορετικοί τρόποι της 
εμπειρίας έχουν μεταξύ τους 
αρκετή απόσταση, καθώς θέτουν 
διαϕορετικούς στόχους . Στον 
κόσμο της πράξης, η κατανόηση 
έχει εργαλειακό χαρακτήρα και 
αναϕέρεται στις επιθυμίες ή τις 
αξίες (θρησκεία, ηθική, πολιτι-
κοί στόχοι κ .λπ .), ενώ η επιστή-
μη προσπαθεί να γνωρίσει την 
πραγματικότητα ανεξάρτητα από  
τον περατό κόσμο της δικής μας 
ύπαρξης, συναρθρώνοντας τις 
αναγκαίες σχέσεις (αίτια και αι- 
τιατά) που την διαμορϕώνουν . Η  
ιστορία, πάλι, είναι η κατανόηση 
όσων έχουν συμβεί και όσων οι 
μεταγενέστεροι διανοούνται για 
όσα συνέβησαν . Και η ιστορία 
(κατά την γνωσιολογία του Oake
shott) αϕενός δε στηρίζεται σε  
κάποια γενική αιτιοκρατία (θε-
ωρία), αλλά στη συναρμογή ψη-
ϕίδων-σύνθεση συστατικών με- 
ρών, κατά την παρομοίωση μιας 
ξερολιθιάς .30 Επιπλέον, όπως 
ήδη είπαμε, τοποθετείται σε ένα 

30 . Π . Λέκκας, «Επίμετρο», ό.π., σ . 618 . Πρβλ . M . Oakeshott, On 
History, ό .π ., σ . 49 .
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διαϕορετικό κατανοητικό-γνω-
στικό επίπεδο από εκείνο στο 
οποίο βρίσκονται όσοι ζουν την 
πραγματικότητα . Λόγω της απου-
σίας πρακτικών στόχων στην 
ιστορική κατανόηση-ερμηνεία, ο 
ιστορικός γνωρίζει την πραγμα-
τικότητα έτσι όπως δε θα μπο-
ρέσει ποτέ να την αντιληϕθεί 
αυτός που τη ζει . Η διαϕοροποί-
ηση των γνωστικών-ερμηνευτι-
κών τρόπων αντιστοιχεί και πά-
λι σε διαϕορετικούς τύπους δρά-
σης των διανοουμένων-λογίων .  
Η κατανόηση που περιγράϕεται 
ως ιστορία ή επιστήμη δεν έχει 
πρακτικό ιδεολογικό χαρακτήρα, 
γίνεται ξεχωριστά από την πρά-
ξη, διαχωρισμένη από τους στό-
χους της πρακτικής ζωής, της  
πρακτικής (ιδεολογικής) κατα-
νόησης . 

Εισάγεται έτσι εδώ η παλαιά 
ιδέα του χωρισμού του λόγιου 
και του διανοητικού πεδίου – του  
πνευματικού βίου από την κοι-
νωνικοοικονομική πραγματικό- 
τητα και τον κόσμο των πρακτι-
κών υποθέσεων (homo con tem
plativus ή homo activus, hom me 
des affaires) . Ο διανοούμενος ου- 
μανιστής βρίσκεται, ως προς την  
κατανοητική του εμπειρία, σε 
ένα άλλο επίπεδο, απελευθερω-
μένος από τον πρακτικό τρόπο, 

από τα δεσμά της πράξης και της 
επιθυμίας . Από την άλλη πλευ-
ρά, ο νεωτερικός διανοούμενος 
ανακαλύπτει την πράξη μέσω 
της ιδεολογίας . Η συντηρητική 
προδιάθεση αναδύεται και πάλι 
αναϕορικά με την επισήμανση 
του Oakeshott να διατηρηθούν 
αμιγή τα κατανοητικά ιδιώμα-
τα (οι «τρόποι» της εμπειρίας) 
και το καθένα να διατηρήσει την 
αξία του . Η προδιάθεση αυτή 
ενισχύεται από την πεποίθηση 
ότι η ιστορική γνώση δεν έχει να 
κερδίσει κάτι από την ιδεολογία 
(από την λεγόμενη ιδεολογική 
θεώρηση της ιστορίας), ενώ και 
ο τρόπος της πράξης, π .χ . η πο-
λιτική, θα ήταν καλύτερο να μην 
εξαρτάται από επιστημονικές 
(θετικισμός, νόμοι που υποτίθε-
ται ότι διέπουν την ιστορία και 
μας λένε πώς πρέπει να ζούμε) ή 
ιστορικές (ιστορικισμός) αρχές .31

Η κατίσχυση επιστημονικών 
μεθόδων-τρόπων αντίληψης της 
πολιτικής στοιχειοθετεί ωστόσο 
το ιδεολογικό ϕαινόμενο, ϕωτί-
ζοντας το περιεχόμενο και τον 
τρόπο λειτουργίας της ιδεολο- 
γίας . Αντίστοιχα, ο κατανοητι-
κός τρόπος της ιστορίας δύναται 
να επηρεαστεί από τον ιστορικό 
ντετερμινισμό-θετικισμό και την 
αναζήτηση νόμων που διέπουν 

31 . Πρβλ . M . Oakeshott, On History, ό .π . Karl Popper, The Poverty of 
Historicism, Λονδίνο, Routledge & Kegan, 1961 .
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την ιστορία (π .χ . αρχές ιστορι-
κού υλισμού, ϕυσιοκρατικές εξη-
γήσεις στις κοινωνικές επιστή-
μες κ .λπ .) .32 Ακόμα, το πρακτι-
κό κατανοητικό ιδίωμα σε σχέ-
ση με το παρελθόν, η κατανόηση 
δηλαδή του παρελθόντος αναϕο-
ρικά με τις τρέχουσες ανάγκες  
και δραστηριότητες, παρέχει τε-
λικά απλοϊκές ερμηνευτικές λύ-
σεις στις απορίες που θέτει η 
προσπάθεια αντίληψης του κό-
σμου . Είναι ίσως προκλητικό να 
σκεϕτούμε (ως λογική συνέπεια 
των παραπάνω) ότι το παρελθόν 
δεν έχει να μας διδάξει κάτι για 
τις τρέχουσες δραστηριότητές μας 
και ότι δεν έχει νόημα να υπό-
κειται σε κριτική . Το παρελθόν 
είναι μια ξένη χώρα . 

Πώς θα χαρακτηρίζαμε μια 
τέτοια ϕιλοσοϕία της ιστορίας, 
αυτού του είδους την αντίληψη 
για το τι είναι ή πρέπει να είναι  
ιστορία; Δε μοιάζει άποψη ουμα-
νιστική, στην παράδοση δηλαδή 
της ars historica που αναζητούσε 
το δίδαγμα, το ρητορικό σχή-
μα, την πειθώ κ .λπ . Είναι μια  
ιδιόρρυθμα συντηρητική (όπως 
ο ίδιος ο Oakeshott) άποψη για 
την ιστορία, που θα μπορούσε να  
χαρακτηριστεί ελιτιστική . Οπωσ-
δήποτε, η ιστορική προσέγγιση 
διατηρεί για τον Oakeshott την 

αυτονομία της και δε θα έμπαι-
νε στον κόπο να απαντήσει στο 
ερώτημα ποια είναι η χρησιμό-
τητα, η χρηστική αξία της ιστο-
ρίας . Η πνευματική ενασχόληση 
για την χαρά της αυθεντικής 
ανακάλυψης του παρελθόντος, 
η αυθόρμητη γνωστική περιέρ-
γεια ως τμήμα της ανθρώπινης 
εμπειρίας, μας οδηγεί στον δια-
νοούμενο ως homo ludens (τον 
διανοούμενο που αντιμετωπίζει 
την πνευματική ενασχόληση σαν 
παιχνίδι ή περιπλάνηση) .

Ο Oakeshott, αναγνωρίζοντας  
ο ίδιος την επιρροή που έχει δε-
χθεί από τη μετριοπάθεια και 
το πνεύμα του Μονταίνιου, μας 
οδηγεί σε αυτόν τον ουμανιστικό 
τύπο λόγιου/διανοούμενου (ακό-
μα και η λέξη διανοούμενος δεν 
είναι ίσως κατάλληλη εν προ-
κειμένω ως τεχνικός όρος, λό-
γω της οιονεί ταύτισής της με 
την νεωτερική ιδεολογία) που 
αποτάσσεται τον διδακτισμό . Ο 
ρόλος του δεν είναι να λέει στους 
άλλους τί να κάνουν: η γνώμη 
του, σε πρακτικά (ηθικά, πολι-
τικά κ .λπ .) ζητήματα, αξίζει το 
ίδιο με εκείνη των μη ειδικών . 
Οι μανδαρίνοι, οι πάσης ϕύσεως 
«λειτουργικοί» και «οργανικοί» 
διανοούμενοι των βαρυσήμαντων 
παρεμβάσεων, έχουν αναμείξει 

32 . Isaiah Berlin, Κόντρα στο Ρεύμα. Δοκίμια στην Ιστορία των Ιδε-
ών, Αθήνα, Scripta, 2003, σ . 202 . K . Popper, Poverty of Historicism, ό .π .
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την πνευματική ενασχόληση και 
κυρίως την διδασκαλία με τους 
στόχους του κράτους ή άλλων 
θεσμών εξουσίας, όπως της Εκ-
κλησίας .

Από την άλλη πλευρά, υπάρ-
χει η αρχή της αβεβαιότητας: 
πάνω απ’ όλα όχι υπερβάλλων 
ζήλος, αποδοχή του άχθους της 
συνείδησης και μετατροπή του 
σε δημιουργική χαρά της γνώ-
σης . Η συνεχής, ατελής (ή και 
ακόμα ατελέσϕορη) προσπάθεια 
για κατανόηση του κόσμου δε 
μας καταδικάζει . Μπορεί να γί-
νει αυθεντική γόνιμη αγωνία, 
καθώς η μεταβλητότητα και η 
ρευστότητα της γνώσης ακο-
λουθεί την μεταβλητότητα του 
κόσμου . Το παιχνίδι της γνώσης 
και η εκπολιτιστική-κοινωνική 
του διάσταση και λειτουργία πα- 
ραλληλίζεται με την απομυθο-
ποίηση των στόχων της πρακτι-
κής ζωής, ιδιαίτερα της ακατά-
παυστης επιδίωξης του πλούτου 
και της ισχύος (γενικά του υλι-
σμού της μοντέρνας εποχής και 
των διανοουμένων της, που ο 
Oakeshott αποστρεϕόταν) . 

Ως προς τον ρόλο των τελευ-
ταίων, δεν πρέπει να παραγνω-
ρίζεται η δυσκολία να εκπληρώ-
σουν το ουμανιστικό πρότυπο του 
Oakeshott, όπως το παρουσιάζει 

ο Λέκκας . Mέσα στις βεβαιότη-
τες της ιδεολογίας και τις ανά-
γκες της νεωτερικότητας, η αβε- 
βαιότητα μοιάζει με αγαθό πο-
λυτελείας, ενώ η απουσία επιτή-
δευσης, υλισμού και ματαιοδο-
ξίας ϕαντάζει ως το πιο δύσκολο 
διακύβευμα σε ένα στίβο επαγ-
γελματικής ακαδημαϊκής στα-
διοδρομίας, τοποθέτησης, κατα- 
ξίωσης και ανταγωνισμού . Όπως 
παρατηρούσε ο John Gray, δύ-
σκολα θα ϕανταζόταν κανείς μια 
ϕυσιογνωμία όπως ο Oakeshott 
στη σύγχρονη ακαδημαϊκή πραγ-
ματικότητα . Δε θα έπαιρνε στα 
σοβαρά τον βιομηχανικό χαρα-
κτήρα του παραγόμενου έργου 
στον ακαδημαϊκό χώρο, ιδίως 
τα τελευταία είκοσι έτη .33 Αντί-
στροϕα, στη σύγχρονη πραγμα-
τικότητα, είναι απίθανο κάποιος 
πανεπιστημιακός να αϕιερώσει 
χρόνο για να συγγράψει για την  
ευχαρίστηση της πνευματικής 
ενασχόλησης έργα όπως το Ημε-
ρολόγιο (Notebooks) του Oak h
sott . Ο ίδιος «παραπονιόταν», 
παίζοντας για μια ακόμα ϕορά 
με τις λέξεις: ξόδεψα πολύ χρό-
νο ζώντας τη ζωή μου (I have 
wasted a lot of time living) .

Η τελευταία παρατήρηση 
αναϕορικά με την ακαδημαϊκή 
κοινότητα, μας οδηγεί σε ένα 

33 . John Gray, «Last of the Idealists . Michael Oakeshott: Notebooks 
1922-86», Literary Review (July 2014) . 



ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ556

ακόμα βήμα στη διανοητική βιο-
γράϕηση του Oakeshott (όπως 
και του κάθε συγγραϕέα-πνευ-
ματικού ανθρώπου): σε εκείνο 
της σχέσης του με τo πνευμα-
τικό-ακαδημαϊκό πλαίσιο, το 
πλαίσιο της ιστορίας των ιδεών 
της εποχής του, της συνάϕειάς 
του με άλλους στοχαστές του 
προηγούμενου αιώνα, αλλά και 
παλαιότερους όπως ήταν οι Spi
noza, Montaigne, Pascal και Bur  
ke . Παρά την μοναχικότητα και 
τον ιδιαίτερο-εκλεκτικό, εξατο-
μικευμένο χαρακτήρα του στο-
χασμού του, τις «ασυνέπειες»  
της σκέψης του στις οποίες ανα-
ϕερθήκαμε, είμαστε σε θέση να 
τοποθετήσουμε (έστω εν μέρει) 
τον στοχαστή σε μια πειθαρχία,  
σε μια σχολή ή «ϕυλή» της δια-
νοητικής ιστορίας και της ϕιλο-
σοϕίας . Αυτό έχει άλλωστε απο-
τελέσει αντικείμενο πληθώρας 
ειδικών μελετών, πολλές από 
τις οποίες παραθέτει ο Π . Λέκ-

κας . Η αντίληψη του Oakeshott 
για την ιστορία μπορεί να θεω-
ρηθεί συναϕής με τo έργο του 
Collingwood, στο πλαίσιο του 
βρετανικού ιδεαλισμού και της 
έμϕασης στην παράδοση .34 Η 
ϕιλοσοϕία της ιστορίας ως έλξη 
για την παράδοση και κριτική 
ματιά στη νεωτερικότητα (σε 
στοιχεία αυτής ήτοι τον ρασιο-
ναλισμό και Διαϕωτισμό, την 
ιδέα της διαρκούς προόδου, την 
εξύψωση της τεχνικής γνώσης, 
την σωτηρία διά της ανθρώπινης 
προσπάθειας «εδώ και τώρα», σ’ 
έναν επίγειο παράδεισο κ .λπ .), 
μας επιστρέϕει στη γραμμή σκέ-
ψης του ρομαντισμού .35 

Εν προκειμένω, μπορεί κανείς 
να αναγνώσει αναλυτικές και θε-
ματικές συγγένειες με τον Isaiah 
Berlin και τον Eric Voegelin (αν 
και η κριτική τους απέναντι στη 
νεωτερικότητα έχει διαϕορετι-
κές αϕετηρίες και κατευθύνσεις 
από εκείνη του Oakeshott) .36 Από  

34 . Π . Λέκκας, «Επίμετρο», ό.π., σ . 639 . Robin George Collingwood, 
The Idea the History, Οξϕόρδη, Oxford University Press, 1994 . –, Μια 
αυτοβιογραϕία, Αθήνα, Ίνδικτος, 2007 .

35 . Η ρομαντική κριτική στη νεωτερικότητα γίνεται βέβαια εκ των 
έσω, εν είδει ατομικής στάσης–προδιάθεσης ή ατομικού συναισθήματος, 
Alasdair MacIntyre, After Virtue. A Study in Moral Theory, Ιντιάνα, Uni
versity of Notre Dame Press, 2007, σ . 23 . I . Berlin, Ρίζες του ρομαντι-
σμού, ό .π ., σ . 27, 54 . Βλ . και τη διαϕορετική ανάγνωση της «αντίθεσης» 
Διαϕωτισμού-Ρομαντισμού που εισηγείται ο Παναγιώτης Κονδύλης, Ο 
Ευρωπαϊκός Διαϕωτισμός, τ . Α ´, Αθήνα, Θεμέλιο, 2004, σ . 28 .

36 . John Gray, Endgames. Questions in Late Modern Political Thought, 
Κέιμπριτζ, Polity, 1997, σ . 84 .
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την άλλη πλευρά, η προτίμηση 
της εμπειρίας από την αϕαί-
ρεση, από την ιδεολογία και η 
διάκριση ιστορίας-ϕιλοσοϕίας  
τοποθετεί τον Oakeshott σε συγ-
γενές πλαίσιο με τον βρετανικό 
εμπειρισμό του Hume ή τον 
ρεαλισμό του Thomas Hobbes. 
Επίσης, μια σαϕώς κριτική στά-
ση απέναντι στη νεωτερικότητα 
και τον μοντέρνο τρόπο ζωής που  
εντοπίζουμε πχ. στα κείμενα του 
Benedetto Croce και του Gia
como Leopardi (Zibaldone) δια-
πνέει και τον Oakeshott. Ωστό-
σο, η στάση του απέναντι στον 
νεότερο κόσμο δε διαπνεόταν 
από κάποια συντηρητική τελεο-
λογία, όπως στην περίπτωση 
των Leopardi και de Maistre ή 
του Ουΐγου Burke, αλλά ήταν 
αυτή μιας «επικούρειας αμεριμνη-
σίας» και χειραϕέτησης. Απέναντι 
στη νεωτερικότητα δεν αντιτάσ-
σει κάποια (εν τέλει ιδεολογική) 
στηλίτευση και καταδίκη, πολύ 

λιγότερο κάποια μάταια πρότα-
ση «επιστροϕής στην παράδο-
ση». Όπως αναϕέρει ο Gray, o 
Oakeshott γνώριζε καλά ότι δεν 
υπάρχει πουθενά ο αδιάϕθορος 
κόσμος, η ανόθευτη πηγή-κεί-
μενο στην οποία μπορεί κανείς 
να επιστρέψει και ότι η ζωή μας 
γράϕεται σε ένα παλίμψηστο 
σύγχρονων και παλαιών ή ξεχα-
σμένων ιδεών. Ο εμπειριοκρατι-
κός συντηρητισμός δεν πρεσβεύει  
την αναβίωση του χαμένου πα-
ραδείσου του κόσμου της παρά-
δοσης. Η ιστορική αντίληψη της 
παράδοσης (μιας λέξης-έννοιας 
εντελώς παραποιημένης-αλλο-
τριωμένης στο καθημερινό μας 
λεξιλόγιο) μας επιτρέπει ωστόσο 
να κατανοήσουμε τη νεωτερική 
συνθήκη, επιτρέπει να κατανοή-
σουμε την κοσμική εποχή, στην 
οποία ζούμε, τον ρασιοναλισμό 
και την ιδεολογία. 

Ιωάννης Κυριακαντωνάκης

Ιωάννης Ε.  Πυργ ιωτάκης, 
Εκπαιδευτικά Μελετήματα: Με- 
ταξύ Εκπαίδευσης και Κοινω-
νίας, Αθήνα, Πεδίο, 2020.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ να επιχειρήσω  
τη βιβλιοπαρουσίαση του πρόσϕα-
του βιβλίου του Γιάννη Πυργιω-
τάκη σε ένα περιοδικό που θερα-

πεύει το πεδίο της Ιστορίας της 
Εκπαίδευσης αντανακλά ορισμέ-
νες σκέψεις που μου δημιουρ-
γήθηκαν μελετώντας και απο-
δελτιώνοντας το συγκεκριμένο 
πόνημα. Οι εργασίες που δημο-
σιεύονται στον τόμο «αντικατο-
πτρίζουν ουσιαστικά την πορεία 
μιας ολόκληρης ζωής» ενός αν-

* * *
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