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Πολλοί λένε ότι η µεγάλη δι-
αφορά της χώρας σε σχέση µε 
τη ∆ύση είναι ότι η Ελλάδα δεν 
έζησε τις µεγάλες επαναστά-
σεις της Αναγέννησης και του 
∆ιαφωτισµού.

Αυτό δεν είναι το µόνο έλ-
λειµµα που µάς διαφοροποιεί 
µε τη ∆ύση. Υπάρχει κι ένα 
άλλο που επισηµάναµε πολ-
λάκις στο παρελθόν. Από το 
2004 γράφαµε ότι ο δηµόσιος 
διάλογος στην Ελλάδα είναι 
χωλός. ∆εν έχει µια σηµα-
ντική συνιστώσα της δυτικής 
σκέψης: «Το παράδοξο στην 
Ελλάδα είναι πως ενώ έχουµε 
εξορίσει (από τα πανεπιστή-
µια, τα βιβλιοπωλεία, τα ΜΜΕ) 
ένα ολόκληρο σύστηµα ιδεών 
ταυτοχρόνως ελεεινολογούµε 
την... κυριαρχία του. Ενώ κα-
ταγγέλλουµε καθηµερινά τον 
αποκαλούµενο “νεοφιλελευ-
θερισµό” κανείς δεν ενδιαφέ-
ρεται να µάθει τι ακριβώς πρε-
σβεύει. Ούτε καν οι εκδότες 
δεν λειτουργούν ως επιχειρη-
µατίες. Ενώ εκδίδουν µετά χα-
ράς οτιδήποτε προκαλεί σάλο 
(ποντάροντας προφανώς ότι ο 
θόρυβος θα πουλήσει αντίτυ-
πα) εδώ έχουµε µια ιδεολογία 
που προκαλεί σάλο επί 20 έτη 
και κανείς δεν εκδίδει τίποτε» 
(«Εξόριστες Ιδέες», 18/2/2004) 
Υπήρχε βέβαια το κλασικό 
έργο του Καρλ Πόπερ «Η ανοι-
χτή κοινωνία και οι εχθροί της» 

(εκδ. Παπαζήση) αλλά αν εξαι-
ρέσουµε κάποιες σποραδικές 
εκδόσεις και το βιβλίο «Πορεία 
προς τον Φιλελευθερισµό» 
του, αριστερού στα νιάτα του, 
Μάρκου ∆ραγούµη, τα κείµε-
να φιλελεύθερης σκέψης στην 
Ελλάδα ήταν πιο σπάνια και 
από τα Σάµισνταντ στην ΕΣΣ∆.

Ευτυχώς τα τελευταία 
χρόνια κάτι κινείται. Το 2008 
εκδόθηκε το «Σύνταγµα της 
Ελευθερίας» του Φ.Α. Χάγιεκ 
(εκδ. Καστανιώτη), το 2010 το 
«Στοχασµοί για την Επανάστα-
ση στη Γαλλία» του Εντουµντ 
Μπερκ (εκδ. Σαββάλας), πέρυ-
σι το «Καπιταλισµός και Ελευ-
θερία» του Μίλτον Φρίντµαν 
(εκδ. Παπαδόπουλος), πριν 
από λίγες µέρες το «Η σπασµέ-
νη τζαµαρία» του Φρεντερίκ 
Μπαστιά (Πανεπιστηµιακές 
Εκδόσεις Κρήτης) και λοιπά, 
όχι πολλά.

Τους τελευταίους µήνες το 
γερµανικό ίδρυµα «Φρίντριχ 
Νάουµαν» σε συνεργασία µε το 
«Κέντρο Φιλελεύθερων Μελε-
τών-Μάρκος ∆ραγούµης» (Κε.
Φι.Μ.) προσθέτει στον δηµόσιο 
διάλογο κάποια κείµενα φιλε-
λεύθερου προβληµατισµού. 
Σηµαντικότερο αυτών είναι 
µια ανθολογία κλασικών και 
νεώτερων στοχαστών του φι-
λελευθερισµού (Καρλ Πόπερ, 
Λούντβιχ Φον Μίσες, Τζον Λοκ 
κ.ά.) µε τίτλο «Το µικρό βιβλίο 

του Φιλελευθερισµού» την 
επιµέλεια του οποίου έκανε ο 
διευθυντής του Ινστιτούτου δρ 
Ντέτµαρ Ντέρινγκ.

«Η ελευθερία» µάς είπε ο 
δρ Ντέρινγκ, «είναι µια αρχή 
καθολική που βασίζεται στο 
γεγονός ότι δεν πρέπει να χρη-
σιµοποιούµε κάποιον για να 
επιτύχουµε τους σκοπούς µας. 
Στις χώρες όπου επιτεύχθηκε 
ευηµερία πάντα υπήρχε κρά-
τος δικαίου, φιλελεύθερο σύ-
στηµα... Ας δούµε λίγο τι συνέ-
βη τα τελευταία χρόνια σε ό,τι 
αφορά τα προβλήµατα πείνας 

στον κόσµο. Λιµοί υπήρξαν σε 
δικτατορικά και κοµµουνιστικά 
συστήµατα».

Ο δρ Ντέρινγκ είναι της 
γερµανικής σχολής των φι-
λελευθέρων. «Πιστεύω ότι 
σε µια ελεύθερη κοινωνία θα 
υπάρξει µια ελάχιστη συναίνε-
ση υπέρ της αρωγής εκείνων 
που είναι ασθενέστεροι». Αλλά 
ο παρεµβατισµός του κράτους 
κρύβει πάντα κινδύνους. «Από 
το επιχείρηµα της αρωγής των 
ασθενέστερων γεννήθηκε ένα 
γιγαντιαίο µόρφωµα που στην 
ουσία έκανε κατανοµή των 
πόρων. Σε πολλές δυτικές 
δηµοκρατίες υπήρξαν φαινό-

µενα εξυπηρέτησης ειδικών 
συµφερόντων. Υπάρχουν πε-
ριπτώσεις που κάποιοι βιοµη-
χανικοί κλάδοι ζητούν προστα-
σία. Εδώ στην ουσία έχουµε 
µόνο επιδίωξη ιδίου οφέλους 
κάνοντας τη ζωή των άλλων 
πιο ακριβή. Βλάπτουν επίσης 
άλλους παραγωγούς. Ενα πα-
ράδειγµα ήταν οι δασµοί επί 
των προϊόντων χάλυβα στις 
ΗΠΑ. Μπορεί να έσωσαν βρα-
χυπρόθεσµα κάποιες θέσεις 
εργασίας στη χαλυβουργία, 
αλλά από την άλλη µεριά χά-
θηκαν πολλές θέσεις εργασίας 

στην αυτοκινητοβιοµηχανία, 
επειδή αυξήθηκε η τιµή του 
χάλυβα. Μπορώ να αναφέρω 
και παραδείγµατα συνδικάτων 
στη Γερµανία που κατάφεραν 
να αποκοµίσουν οφέλη για 
τους δικούς τους εργαζόµε-
νους, αποκλείοντας όµως ταυ-
τόχρονα εργαζοµένους πέραν 
των δικών τους συνδικάτων».

Το εγχείρηµα της Ενωµέ-
νης Ευρώπης δηµιουργεί νέες 
προκλήσεις στους φιλελεύ-
θερους. Η σύγκλιση τόσων 
χωρών και τόσων παραδό-
σεων δηµιουργεί την ανάγκη 
διακρατικών παρεµβάσεων. 
Πώς αλλιώς θα µπορούσε να 

ενοποιηθεί η Ευρώπη χωρίς 
µεγάλες παρεµβάσεις από το 
κράτος ή την Ε.Ε.; «Οι παρεµ-
βάσεις µπορεί να είναι κακές 
ή να είναι δηµοκρατικά εγγυ-
ηµένες. Υπάρχουν ζητήµατα 
δηµοκρατικής νοµιµοποίησης 
στην ευρωπαϊκή ενοποίηση, 
που σηµαίνει ότι µπορούν να 
ληφθούν ακατάλληλες αποφά-
σεις. Από την άλλη υπάρχουν 
µεγάλες επιτυχίες της. Το γε-
γονός µόνο ότι κατάφερε να 
κάνει µια µεγάλη ενιαία αγορά 
µε ελεύθερη διακίνηση αν-
θρώπων και εµπορευµάτων 
είναι µια µεγάλη κατάκτηση. 
Αλλά ακόµη και πολλά στοιχεία 
παρεµβατικής πολιτικής στην 
ενιαία Ευρώπη είναι πολύ κα-
λύτερο από το να υπήρχε η δι-
άσπαρτη παρεµβατικότητα των 
κρατών-µελών. Υπάρχουν ζη-
τήµατα ευρωπαϊκής πολιτικής 
στα οποία οι φιλελεύθεροι δεν 
συµφωνούν, αλλά πρέπει να 
τα παλέψουν εντός Ε.Ε. Εγώ, 
για παράδειγµα, δεν ήµουν 
υπέρ της εισαγωγής του ευρώ, 
διότι ήταν µια τεράστια αλλαγή 
στη ζωή των ανθρώπων που 
δεν συζητήθηκε επαρκώς. Σε 
πολλές χώρες δεν υπήρχαν οι 
προϋποθέσεις εισαγωγής του. 
Κυρίως έπρεπε να υπάρχουν 
κανόνες. Υπήρξε το Σύµφωνο 
Σταθερότητας το οποίο, όµως, 
δεν µπορούσε να επιβληθεί 
επειδή η Ευρωπαϊκή Ενωση 

δεν είχε τα χαρακτηριστικά 
εθνικού κράτους. Αλλά τώρα 
έχουµε το ευρώ και πρέπει 
να γίνουν όλες οι προσπάθειες 
να διασωθεί. Οι κανόνες πρέ-
πει να γίνουν πιο αυστηροί. Το 
ιδανικό θα ήταν να έβλεπε η 
Ε.Ε. τα κράτη-µέλη όπως ένα 
φιλελεύθερο κράτος βλέπει 
τους πολίτες του. ∆ηλαδή να 
του παραχωρείται η ελευθερία 
µε υπευθυνότητα. Μόλις πε-
ράσουµε λοιπόν το στάδιο της 
εξυγίανσης πρέπει να συζητή-
σουµε πού φέρουν τα κράτη 
ιδία ευθύνη. Για παράδειγµα, η 
παραβίαση της αρχής του bail-
out ήταν επικίνδυνη, ωστόσο 
έγινε, και γι’ αυτό θα πρέπει 
να ολοκληρωθεί. Αλλά η ιδέα 
της αναδιανοµής, που προ-
ϋποθέτει µια οµοσπονδιακή 
Ευρώπη, όπως είναι σήµερα 
η Γερµανία, θα δηµιουργήσει 
πολλές αντιδράσεις εντός της 
χώρας. Αυτό δεν είναι το κυ-
ριότερο. Από την εµπειρία της 
οµοσπονδιακής Γερµανίας, 
ξέρουµε ότι κάποια οµόσπον-
δα κρατίδια που είχαν τεράστι-
ες οικονοµικές δυνατότητες τις 
οποίες δεν ανέπτυξαν επειδή 
στηρίχθηκαν στις µεταβιβα-
στικές πληρωµές εντός της 
Οµοσπονδίας. Οπότε η δική 
µας εµπειρία αποτελεί για µια 
ακόµη φορά ένα παράδειγµα 
για την Ευρώπη, αλλά κακό 
παράδειγµα».

Η Ν.∆. και το ΠΑΣΟΚ θα κυβερνήσουν 
µαζί ακόµη µία φορά. Την τελευταία. Απο-
τελεί πράξη ποιητικής δικαιοσύνης ότι τα 
δύο κόµµατα του πάλαι ποτέ δικοµµατι-
σµού καταδικάσθηκαν να συνυπάρξουν 
σε µια παρωδία «µεγάλου συνασπισµού», 
στο πλαίσιο των τελικών σπασµών του 
πολιτικού συστήµατος της µεταπολίτευ-
σης.  Στην πραγµατικότητα όµως µαζί κυ-
βερνούσαν και τις τέσσερις προηγούµενες 
δεκαετίες. Παρά τις µεταξύ τους θεατρικές 
συγκρούσεις, τάχα φωτός-σκότους, συ-
µπλήρωναν το ένα το άλλο σε µία συµβι-
ωτική σχέση, βασισµένη στην εναλλαγή 
τους στην εξουσία. Μαζί δηµιούργησαν το 
πλέγµα πελατειακών σχέσεων που ακόµη 
δυναστεύει τη χώρα. Και η πατρωνία δεν 
περιορίζεται µόνο στη δηµόσια διοίκηση 
ούτε στους διορισµούς των εκλεκτών ή 
των δυστυχισµένων που αναζητούσαν και 
έβρισκαν «προστασία». Η βασικότερη εκ-
δήλωση των πελατειακών σχέσεων εκ-

δηλώνεται στην κορυφή, όπου πολιτικές 
και οικονοµικές ελίτ συµφύρονται σε ένα 
τρίγωνο νόµιµης διαφθοράς που ενώνει 
κόµµατα, µεγαλοεργολάβους και ΜΜΕ 
στο µέρισµα του δηµόσιου χρήµατος. 

Ποιος έχει την παραµικρή αµφιβολία 
ότι ο αυταρχικός τυχοδιωκτισµός τής επί-
θεσης στη δηµόσια τηλεόραση δεν ήταν 
παρά ένας αντιπερισπασµός που επιχεί-
ρησε σπασµωδικά να καλύψει το ράγι-
σµα του success story από το φιάσκο της 
∆ΕΠΑ και την παταγώδη αποτυχία στον 
τοµέα της δηµόσιας διοίκησης; Οχι µό-
νον δεν έπραξαν τα κόµµατα της συγκυ-
βέρνησης οτιδήποτε για τον ουσιαστικό 
εξορθολογισµό και εκδηµοκρατισµό της 
τελευταίας (πώς θα µπορούσαν, άλλω-
στε, να αναιρέσουν τον πελατειακό εαυτό 
τους;), αλλά απέτυχαν και να τηρήσουν τις 
δεσµεύσεις τους έναντι των δανειστών. 
Επειδή στο κυνήγι κεφαλών που είχαν 
αποδεχθεί δεν ήταν σε θέση να παρου-

σιάσουν 2.000 κρανία καρατοµηµένων 
δηµοσίων υπαλλήλων, επέλεξαν την κα-
τάργηση της δηµόσιας τηλεόρασης. 

Η κυβερνητική πολιτική δεν απέτυχε 
όµως µόνον εκεί, καταρρέει µε θόρυβο σε 
όλα τα µέτωπα, και ιδίως στην οικονοµία. 
Το υποτιθέµενο πρωτογενές πλεόνασµα 
έπεσε µέσα στη µαύρη τρύπα των τριών 
δισεκατοµµυρίων του ελλείµµατος του 
ΕΟΠΥΥ και των ασφαλιστικών ταµείων. Η 
ανεργία αυξήθηκε και τον τελευταίο µήνα, 
παρά τους αντίθετους πανηγυρισµούς του 
υπουργού Εργασίας, η οικοδοµή µειώ-
θηκε κατά 55% ακόµη και σε σχέση µε το 
καταστροφικό περσινό έτος, τα σπρεντ ξε-
πέρασαν τις 800 µονάδες, µέχρι και οι εξα-
γωγές, που ήταν µέχρι πρότινος µε θετικό 
δείκτη, πήραν αρνητικό πρόσηµο. 

Η τεχνητή αισιοδοξία, που προσπαθούν 
να συντηρήσουν διάφορα διεθνή χαλκεία 
και η Α. Μέρκελ µέχρι τις γερµανικές 
εκλογές, δεν έχει πια φύλλο συκής. Το 

µείγµα των πολιτικών αυτών δεν αφήνει 
περιθώρια για άλλη κατάληξη: ο νεοφιλε-
λευθερισµός των Μνηµονίων, σε συνδυ-
ασµό µε την πελατειακή λογική που έχουν 
ΠΑΣΟΚ και Ν.∆. στο DNA τους, αλλά και 
την αβυσσαλέα διαχειριστική τους ανικα-
νότητα, σπρώχνουν σταθερά τη χώρα πιο 
χαµηλά στη σπείρα αργού θανάτου της 
ύφεσης και της υπερχρέωσης. 

Αυτοί που έριξαν τη χώρα στα βράχια 
δεν µπορούν να τη σώσουν. Οι διεφθαρ-
µένοι και οι διαφθορείς δεν µπορούν να 
πολεµήσουν τη διαφθορά. ∆εν είναι δείγ-
µα συνέπειας ούτε εµµονής στις µεταρ-
ρυθµίσεις η τελευταία αυτή µετενσάρκω-
ση του δικοµµατισµού. 

Τα δύο κόµµατα αγκιστρώνονται 
απλώς µε νύχια και δόντια στην εξουσία, 
όπως είχαν πράξει και µετά την πρώτη 
χρεοκοπία οι τότε εκπρόσωποι του παλαι-
οκοµµατισµού. (Για το λόγο αυτό και προ-
έβλεπα ήδη στις 23 Οκτωβρίου 2011 µε 

άρθρο µου στην «Ελευθεροτυπία» το ανα-
πόφευκτο του «µεγάλου συνασπισµού» 
ΠΑΣΟΚ-Ν.∆.) Θυµίζω ότι στις εκλογές της 
8ης/21ης Αυγούστου του 1910, ένα χρόνο 
µετά το Γουδί, οι πρώην άσπονδοι εχθροί, 
τα δύο µεγάλα κόµµατα του Γεωργίου Θε-
οτόκη και του ∆ηµητρίου Ράλλη, κατήλθαν 
µε κοινούς συνδυασµούς και κυβέρνη-
σαν για λίγους µήνες. Στις επόµενες εκλο-
γές της 28ης Νοεµβρίου (11 ∆εκεµβρίου) 
τα παλαιά κόµµατα δεν πήραν καν µέρος, 
σαρωµένα από τη γενικευµένη λαϊκή τους 
απαξίωση. ∆εν ξαναεµφανίστηκαν ποτέ 
πια στην πολιτική ζωή της χώρας. 

Αυτή η τύχη περιµένει και το σύγχρονο 
παλαιοκοµµατισµό, παρά τη λεοντή του 
µεταρρυθµιστή που επιχειρεί να ενδυθεί. 
∆εν πρέπει όµως να αφήσουµε να παρα-
σύρει στην πτώση του και τη χώρα. Πριν 
να είναι πολύ αργά, µε τη συλλογική µας 
αντίσταση πρέπει να επισπεύσουµε το τέ-
λος του. 

Η φιλελεύθερη µατιά στην Ευρώπη 
Του Πάσχου Μανδραβέλη 

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ (Καθηγητής Συνταγµατικού ∆ικαίου ∆ΠΘ) 

Η τελευταία παράσταση των σιαµαίων


