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ΣΟ ΔΗΜΟΙΟ ΦΡΕΟ ΚΑΙ Η ΠΣΩΗ ΣΟΤ 
ΥΙΛΕΛΕΤΘΕΡΙΜΟΤ 

 

Γεώργιοσ Α. Σιβρύδησ 

 

 

 

Ο Κονδύλησ εύχε πει ότι όπωσ αν ο 20οσ αι. 

ςόμανε το τϋλοσ του κομμουνιςμού, ο 21οσ θα ςημϊνει 

το τϋλοσ του φιλελευθεριςμού. Αυτό διαφαύνεται με το 

εμπόριο χρϋουσ που οδηγεύ ςτην όλο και μεγαλύτερη 

επαύξηςό του.  

Ο ςύγχρονοσ φιλελευθεριςμόσ, όπωσ αυτόσ 

πρακτικϊ αςκεύται από τουσ τυχοδιώκτεσ των 

χρηματιςτηριακών αγορών και από ηθικολόγουσ 

κουτοπόνηρουσ γραφειοκρϊτεσ, ϋχει οριςμϋνο χρόνο 

ζωόσ. Όπωσ και ο κομμουνιςμόσ, θα φθϊςει να 

εκφρϊζει τα αντύθετα από αυτϊ που θεωρητικϊ 

ευαγγελύζεται και θα τελειώςει μϋςα από την αντύφαςό 

του αυτό.  

Οι φόροι για να εξυπηρετηθούν τα χρϋη και η 

υποδούλωςη των λαών ςε αυτϊ θα οδηγόςουν ςτην 

πλόρη αυτογελοιοπούηςό του. Και όλα αυτϊ, γιατύ όπωσ 

και ο κομμουνιςμόσ, αφενόσ δεν κατενόηςε την φύςη 

και την λειτουργύα του χρόματοσ, αφετϋρου δεν 
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αντιλόφθηκε ότι υπϊρχουν ϊλλεσ διαςτϊςεισ τησ 

ανθρώπινησ ζωόσ πολύ πιο θεμελιώδεισ από την 

κατανϊλωςη και τα ναρκιςςιςτικϊ δικαιώματα, και οι 

οπούεσ ορύζουν αυτό που ονομϊζουμε πολιτιςμό.  

Αντύθετα, ο «νοθευμϋνοσ», όπωσ τον αποκαλεύ ο 

Κονδύλησ, φιλελευθεριςμόσ του 19ου αι. όταν ο 

πραγματικόσ φιλελευθεριςμόσ, επειδό ακριβώσ δεν 

πρότεινε κϊποιον παρϊδειςο επύ τησ γησ. Ήταν 

νομιναλιςτικόσ και ςυμπληρωματικόσ ςτισ υφιςτϊμενεσ 

κοινωνικϋσ δομϋσ. 

* 

Ασ πϊρουμε την περύπτωςη του δημοςύου χρϋουσ. 

Σύμφωνα με την φιλελεύθερη μυθολογύα, εύναι 

αποκλειςτικϊ το κρϊτοσ που το δημιουργεύ, όμωσ εύναι 

το τραπεζοπιςτωτικό ςύςτημα εκεύνο που πρϋπει να 

δανεύςει αν θϋλει το ύδιο να υφύςταται, καθώσ υπϊρχει 

επειδό δανεύζει. Γιατύ το δημόςιο χρϋοσ αυξϊνεται 

παρϊλληλα με την αύξηςη τησ φορολόγηςησ, ενώ 

ταυτόχρονα η πύςτωςη γνωρύζει επϋκταςη πϋραν των 

φυςικών επιτοκύων;  

Το χρηματοπιςτωτικό ςύςτημα, δηλαδό η ύδια η 

φύςη του χϊρτινου χρόματοσ, βαςύζεται ςτην 

δυνατότητα επεκτϊςησ τησ πύςτωςησ. Αυτό ςημαύνει ότι 

η εγγύηςη για την ποςότητα χρόματοσ που κυκλοφορεύ 

εύναι δϊνεια που ςυνϊπτουν οι εμπορικϋσ τρϊπεζεσ ό 

χρηματιςτηριακϊ παρϊγωγα ωσ αςφϊλιςτρα ό οι φόροι 

που θα ειςπραχθούν ςτο μϋλλον. Και αυτό δεν εύναι 
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καινούργια ιςτορύα. Τα κρατικϊ ομόλογα ξεκινούν από 

τισ πόλεισ τησ αναγεννηςιακόσ Ιταλύασ, ενώ η Τρϊπεζα 

τησ Αγγλύασ και οι φούςκεσ των Νοτύων Θαλαςςών και 

του Μιςςιςςιππό εύναι ιςτορύεσ των αρχών του 18ου αι. 

Η διαφορϊ του κρϊτουσ τότε από το ςημερινό εύναι ότι 

ο δανειςμόσ εξυπηρετούςε ςτον πόλεμο που θα ϋφερνε 

καινούργιεσ εκτϊςεισ προσ εκμετϊλλευςη, ενώ ςόμερα, 

ςτισ «δημόςιεσ επενδύςεισ» και την δημιουργύα 

«ανϊπτυξησ». Δεν αλλϊζει κϊτι ουςιαςτικϊ, το κρϊτοσ 

δανεύζεται για να κϊνει κϊποιεσ δουλειϋσ και ςτϋλνει τον 

λογαριαςμό ςτουσ υπηκόουσ. Ο επιχειρηματύασ που θα 

αναλϊβει την δουλειϊ μπορεύ να αυξόςει τισ απολαβϋσ 

του, αφού ξϋρει ότι το κρϊτοσ ϋχει δυνατότητα να 

δανειςθεύ επειδό ακριβώσ βϊζει ωσ εγγύηςη τουσ 

φόρουσ που μπορεύ να ειςπρϊξει. Αυτόσ εύναι λύγο πολύ 

ο μύθοσ τησ οικονομικόσ ανϊπτυξησ, που φθεύρει την 

πολιτεύα ςτη καρδύα τησ, δηλαδό τουσ θεςμούσ τησ, 

καλλιεργώντασ την διαφθορϊ.  

* 

Όμωσ, την ςτιγμό που ο μϋςοσ φιλελεύθεροσ 

εγεύροντασ θϋμα κϊποιασ ομιχλώδουσ «ατομικόσ 

ευθύνησ» (sic) του ψηφοφόρου που ψόφιςε τον 

πολιτικό που δανεύςθηκε και όχι προςωπικόσ ευθύνησ 

του εκϊςτοτε τραπεζύτη ό χρηματιςτό, ζητεύ ουςιαςτικϊ 

την ςυςςώρευςη του χρϋουσ εισ βϊροσ τησ πραγματικόσ 

αγορϊσ. Ο ύδιοσ μπορεύ να αρνεύται ότι το επιζητεύ αυτό, 

όπωσ ϋνασ κομμουνιςτόσ μπορεύ να αρνηθό ότι ςκοπόσ 

του εύναι η δημιουργύα ενόσ απϊνθρωπου κρϊτουσ. Αν 



ΙΝΣΠΟΛ - Ινςτιτούτο Συντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

7 
  

αφόςουμε την ηθικό και το δύκαιο κατϊ μϋροσ, με την 

οπούα ούτωσ ό ϊλλωσ ο φιλελεύθερόσ μασ ωσ 

ατομικιςτόσ δεν τα πϊει και πολύ καλϊ, και πιϊςουμε το 

κατεξοχόν οικονομικό κομμϊτι, θα δούμε γιατύ δεν 

γνωρύζει οικονομικϊ—το ύδιο το κεφαλαιοκρατικό 

ςύςτημα, το οπούο δεν εύναι μια ιδεολογύα όπωσ με 

μαρξιςτικό τρόπο νομύζει ο φιλελεύθερόσ μασ. Έτςι οι 

απόψεισ του εύναι περιςςότερο εμπόδιο παρϊ 

προϊςπιςό του.  

 

Το κεφαλαιοκρατικό ςύςτημα ό η αγορϊ εύναι ϋνα 

προώόν ςυςχετιςμών (associations) όπωσ και η 

κοινωνύα. Ο κλαςικόσ libre-échangiste 

[ελευθεραγοριςτόσ] Frédéric Bastiat γρϊφει ςτα 

Οικονομικϊ Σοφύςματα: «Mais, l’homme étant sociable, 

les services s’échangent les uns contre les autres, 

proposition que vous pouvez, si cela vous convient, 

construire à rebours» [Αλλϊ καθώσ ο ϊνθρωποσ εύναι 

κοινωνικόσ, οι υπηρεςύεσ καταλλϊςςονται οι μεν ϋναντι 

των δε, πρόταςη που μπορεύτε, αν ςϊσ βολεύει, να 

καταςκευϊςετε από την ανϊποδη.] Όποιοσ αντύθετα 

μιλεύ για «τισ» αγορϋσ, λεσ και εύναι ατομικϋσ οντότητεσ 

με δικό τουσ βούληςη δεν μπορεύ παρϊ να κρύψει το 

ςοςιαλιςτικό του παρελθόν, οπόταν δηλαδό μύλαγε για 

την βούληςη «τησ» κοινωνύασ. Οι ςυςχετιςμού ϋχουν 

νόμουσ, νόμουσ τησ πρϊξησ. Τϋτοια εύναι η ϋννοια τησ 

«αξύασ». Η αξύα κϊθε πρϊγματοσ εύναι ςχετικό προσ το 

μϋγεθοσ τησ επιθυμύασ που ϋχει κϊποιοσ για να το 
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αποκτόςει, και με την οπούα το πρϊγμα αυτό γύνεται 

αντικεύμενο πόθου. Αυτό κϊνει η coquette με το παιχνύδι 

τησ: αυξϊνει την ερωτικό τησ αξύα μϋςα από το παιχνύδι 

τησ. Μπορεύσ επύςησ να πωλόςεισ φύκια για μεταξωτϋσ 

κορδϋλεσ, όπωσ κϊνουν ςυνόθωσ οι χρηματιςτϋσ, αλλϊ 

κϊποια ςτιγμό θα αποκαλυφθό ότι τα φύκια εύναι 

πρϊγματι φύκια και όχι μεταξωτϋσ κορδϋλεσ.  

Η ςυςςώρευςη χρϋουσ λοιπόν εύναι παρϊλογη, 

επειδό καθιςτώντασ το χρϋοσ unsustainable το κϊνει 

λιγότερο επιθυμητό για να το αγορϊςει κανεύσ. Δηλαδό 

εκμηδενύζει την αξύα του ό ςε οικονομικούσ όρουσ, την 

«οριακό ωφελιμότητϊ» του. Και αυτό εύναι η ςημαςύα 

τησ ανόδου του δανειςμού ενόσ υπερχρεωμϋνου 

κρϊτουσ. Αν το αγορϊςεισ δεν θα πϊρεισ πύςω τα 

χρόματϊ ςου, με απλϊ λόγια. Άλλωςτε η ϋννοια του 

τόκου, ό του ενοικύου εμπεριϋχει τον κύνδυνο αυτόν. 

Κοινώσ εύναι η λογικό τησ αγορϊσ. Για αυτό και η 

χρεοκοπύα εύναι μϋςα ςτο παιχνύδι του 

κεφαλαιοκρατικού ςυςτόματοσ, αντύθετα προσ την 

λογικό του γραφειοκρϊτη και του ηθικολόγου ο οπούοσ 

αντύθετα προτιμϊ να μεταφϋρει το πρόβλημα ςτουσ 

πολύτεσ και ςτην πραγματικό οικονομύα προκαλώντασ 

την ερόμωςη που θα προκαλούςε μύα βαρβαρικό 

επιδρομό.  

* 

Για να κλεύςω, το κεφαλαιοκρατικό ςύςτημα, 

δηλαδό η αγορϊ, θα επιβιώςει επειδό εύναι ϋνα ςύςτημα 
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που αναγεννϊται μϋςα από τισ αςτοχύεσ του. Εκεύνοι που 

δεν θα επιβιώςουν εύναι οι θεωρητικού του, που 

προςπαθούν να το δουν ςε ςχϋςη με μια μεςςιανικό 

αντύληψη, εύτε αυτού λϋγονται μαρξιςτϋσ και ςτϋκονται 

ϋναντύ του, εύτε φιλελεύθεροι και νομύζουν ότι το 

υπεραςπύζονται. 

Συγκεκριμϋνα ο φιλελευθεριςμόσ, ενώ γεννϊται 

μϋςα από τον republicanism του 18ου αι. που εξόρε την 

ελεύθερη αγορϊ ωσ τρόπο ανεξαρτηςύασ και 

προςταςύασ τησ πολιτεύασ από την αγορϊ και ωσ 

liberalism κατϊ τον 19ο αι., δεν όταν ϊλλο από την 

υιοθϋτηςη των αρχών τησ πολιτεύασ και τησ ελεύθερησ 

αγορϊσ από τουσ ςυντηρητικούσ. Και κϊποια ςτιγμό 

διεςτρεβλώθη, θϋτοντασ την αγορϊ ςτην υπηρεςύα του 

κρϊτουσ.  

Έτςι ενώ ο Λόρδοσ Acton όταν εναντύον των 

ταχυδακτυλουργιών του τραπεζικού ςυςτόματοσ, ο 

«νϋοσ φιλελεύθεροσ» Keynes ϋκανε την εκτεταμϋνη 

πύςτωςη κεντρικό κομμϊτι τησ θεωρύασ του, 

ςυγγενεύοντασ μϊλιςτα με τα οικονομικϊ του φαςιςμού 

(δημιουργύα εθνικόσ οικονομύασ μϋςω κρατικών 

επιδοτόςεων). Κατϊ το τϋλοσ του 20ου αι. και μετϊ την 

πτώςη του κομμουνιςμού, ο φιλελευθεριςμόσ με τον 

ςοςιαλιςμό όρθαν πιο κοντϊ κϊνοντασ ωσ κοινό ςκοπό 

τουσ την παραςιτικό υπερκατανϊλωςη η οπούα θα 

μπορούςε να υποςτηριχθό από την πιςτωτικό 

επϋκταςη.  
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Το κατεξοχόν παρϊδειγμα εύναι το νόμιςμα του 

ευρώ, που όταν ακριβώσ ϋνα ςχϋδιο με τϋτοιαν 

ςκόπευςη. Αυτό η κοινό κατϊληξη φιλελευθεριςμού και 

ςοςιαλιςμού ϋχει την πηγό τησ ςτον ωφελιμιςμό του 

19ου αι. όπου η republican ϋννοια του «κοινού αγαθού» 

(common good) που αντιλαμβϊνεται κανεύσ μϋςω μιασ 

κοινονοημοςύνησ (common sense) ό μιασ ςυμπϊθειασ 

(sympathy), από ελϊχιςτοσ κοινόσ παρονομαςτόσ μιασ 

κοινωνύασ τρϋπεται ςτο «μεγαλύτερο αγαθό» (the 

greater good) για τον «μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων». 

Δηλαδό ςε ϋναν υπολογιςμό, μια κοινωνικό μηχανικό, 

καταδικαςμϋνη να αποτύχει. Και αποτυγχϊνει γιατύ το 

βαςικό του αξύωμα εύναι ότι ο ϊνθρωποσ εύναι ϋνα 

ϊτομο που δεν εύναι κοινωνικό, αλλϊ απλώσ θϋλει να 

αυτο-ικανοποιεύται και να αποφεύγει τον πόνο που 

μπορεύ να του αποφϋρει ϋνασ ςυςχετιςμόσ.  

Και αυτό αποτελεύ μια εςφαλμϋνη ανθρωπολογύα, γιατύ 

την όποια ικανοπούηςη την λαμβϊνει μϋςα από τον 

ςυςχετιςμό του με ϋνα περιβϊλλον. Και εύναι 

καταδικαςμϋνοσ να ςυςχετιςθό, γιατύ ωσ ον εύναι 

ατελϋσ._ 


