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« Σεξουαλική Επιθυµία 
Καφενειακή Φιλοσοφία » 

Μία ∆ιαδεδοµένη Σύγχυση στη Χρήση του Όρου 
‘Φιλελευθερισµός’ 
Οι όροι ‘φιλελεύθερος’ και ‘φιλελευθερισµός’ χρησιµοποιούνται πλέον από ανθρώπους και 
παρατάξεις σε ολόκληρο το πολιτικό φάσµα. Εντούτοις η συζήτηση πάνω στο περιεχόµενο της 
έννοιας του φιλελευθερισµού -σε ακαδηµαϊκούς και µη κύκλους- βρίθει από σύγχυση και 
παρανοήσεις. Σε ελληνικά blogs και ιστοσελίδες η σύγχυση φτάνει τα όρια της ανοησίας. Σε ό,τι 
ακολουθεί θέλω να διασαφήσω την έννοια και να την διαχωρίσω από συναφείς, αλλά διακριτές 
αντίληψεις για την ελευθερία (αποδίδω το freedom ως ‘ελεύθερος να φ’ και το liberty ως ‘ελευθερία’, 
δηλαδή ως το ‘ηθικό ή νοµικό δικαίωµα να είσαι ελεύθερος να φ’). 

Αντίθετα µε µία διαδεδοµένη άποψη για την ελευθερία, ο φιλελευθερισµός δεν είναι ταυτόσηµος µε 
το ελάχιστο κράτος (όπως το εννοεί, π.χ., ο Nozick και άλλοι), δεν είναι ταυτόσηµος µε την απουσία 
εκτενούς αναδιανεµητικής φορολογίας, και δεν είναι ταυτόσηµος µε την απουσία κρατικού 
πατερναλισµού (και/ή περφεξιονισµού). Όσοι πιστεύουν οτι ο φιλελευθερισµός σηµαίνει ελάχιστο 
κράτος (κάτι σαν το ‘κράτος νυχτοφύλακα’ του Nozick), µε µηδαµινή αναδιανεµητική φορολογία και 
µηδαµινές έως ελάχιστες κρατικές παρεµβάσεις για το καλό κάποιων µελών µιας πολιτικής 
κοινότητας ανήκουν σε µία -κατά την άποψή µου ηθικά δύσπεπτη- κλάση φιλελευθερισµού που 
ονοµάζεται ελευθεριακότητα (libertarianism). 

Η ελευθεριακότητα, σε αντιδιαστολή µε τον φιλελευθερισµό, εδράζεται στην αρχή της ιδιοκτησίας 
του εαυτού. Σύµφωνα µε την αρχή αυτή κανείς δεν δικαιούται να εξαναγκάζει τρίτους να 
χρησιµοποιήσουν το σώµα, τις δυνάµεις και την εργασία τους χωρίς τη συναίνεσή τους. Η 
ελευθεριακότητα έρχεται συνήθως σε δύο παραλλαγές: η πρώτη παραλλαγή είναι αυτή του Nozick 
(καθώς και των Hayek, Rothbard και von Mises, των οποίων συνήθως τα ηθικά επιχειρήµατα είναι 
λιγότερο διαυγή και εύστοχα από αυτά του Nozick) η οποία ονοµάζεται δεξιά-ελευθεριακότητα. Η 
δεξιά ελευθεριακότητα είναι αυτό που συχνά -και άστοχα- χαρακτηρίζεται ως ‘νεο-φιλελευθερισµός’. 
Σύµφωνα µε τους δεξιούς ελευθεριακούς, η µόνη υποχρέωση που έχει ένα κράτος είναι να παρέχει 
κάποια δηµόσια αγαθά (όπως η εθνική άµυνα) και να συντηρεί ένα υποτυπώδες κράτος δικαίου (’rule 
of law’ - η µετάβαση από την ιδιωτική αστυνόµευση στο µονοπώλιο αστυνόµευσης ενός κράτους 
δικαίου υποτίθεται πως ανακύπτει από τις εθελούσιες συµβάσεις που συνάπτουν τα µέλη µιας 
πολιτικής κοινότητας για την αυτοπροστασία τους. ∆ες Nozick, κεφ. 1). Ως εκ τούτου, ένα κράτος 
πρόνοιας είναι, για τους δεξιούς-ελευθεριακούς, ένα κράτος που αποδύεται σε αλλεπάλληλες κλοπές, 
αφού κανείς δεν δικαιούται να στερεί από τους ανθρώπους τα αγαθά που τους προσήκουν (τα 
‘entitlements’ τους), ακόµα κι αν αυτά έχουν κληρονοµηθεί ή δηµιουργηθεί µε πόρους τους οποίους 
οι άνθρωποι αυτοί δεν αξίζουν. Οι αριστεροί ελευθεριακοί (όπως ο Michael Otsuka, o Hillel Steiner 
και άλλοι) προσυπογράφουν την αρχή της ιδιοκτησίας του εαυτού, αλλά πρεσβεύουν οτι συνάδει µε 
εκτενή αναδιανοµή (για περισσότερα επ’αυτού δες Otsuka, Libertarianism Without Inequality, 
Oxford University Press 2005). 

Αντίθετα µε τους ελευθεριακούς, η πλειοψηφία των εύλογα σκεπτόµενων φιλελευθέρων αποδέχονται 
ένα πιο εκτενές κράτος, προσυπογράφουν την αναδιανοµή και την προσπάθεια εξάλειψης άδικων 
ανισοτήτων και αποδέχονται τη δυνατότητα χρήσης του Ποινικού ∆ικαίου σε ζητήµατα που αφορούν 
ατοµικές επιλογές (όπως, λ.χ., την ποινικοποίηση της µη-χρήσης ζώνης. Για µία σύνοψη των 
επιχειρηµάτων υπέρ του φιλελεύθερου πατερναλισµού/περφεξιονισµού στα ελληνικά δες εδώ). Εν 
πολλοίς, οι φιλελεύθεροι αυτοί συνήθως απορρίπτουν την αρχή της ιδιοκτησίας του εαυτού και 
πρεσβεύουν οτι το κράτος δικαίου οφείλει να µην είναι µόνο νυχτοφύλακας, αλλά πρόµαχος της 
δικαιοσύνης, της κοινωνικής ισότητας και εχθρός της φτώχειας, της οικονοµικής εκµετάλλευσης 
κ.λπ. (Κανείς δεξιός ελευθεριακός δεν προσυπογράφει τη χρήση του νόµου για τέτοιους σκοπούς: 
γι΄αυτό είναι απόλυτα θεµιτό να ονοµάζουµε τις ιδέες που εκφράζει απολογητή των αδικιών του 



σύγχρονου καπιταλισµού. ∆ες εδώ για µια συναφή συζήτηση.) 

Ο φιλελευθερισµός συνεπώς δεν ταυτίζεται, και δεν πρέπει να συγχέεται, µε την δεξιά-
ελευθεριακότητα (τον ‘νεο-φιλελευθερισµό’). Μάλιστα οι περισσότεροι φιλελεύθεροι διανοούµενοι 
(και σίγουρα η πλειοψηφία των πολιτικών φιλοσόφων που γνωρίζω) προσυπογράφουν ένα είδος 
φιλελευθερισµού σύµφυτο µε τον εξισωτισµό (egalitarianism), και απορρίπτουν την δεξιά-
ελευθεριακότητα για την αδιαφορία που δείχνει σε σχέση µε την αδικία και άλλα κοινωνικά κακά 
(διάσηµα παραδείγµατα εξισωτιστών φιλελευθέρων από τον ακαδηµαϊκό χώρο είναι ο John Rawls, ο 
Ronald Dworkin, κ.α.). Υπάρχουν από αναρχικοί, µέχρι σοσιαλιστές φιλελεύθεροι (οι πιο γνωστοί 
σοσιαλιστές µε φιλελεύθερες καταβολές είναι ο G.A. Cohen και ο John Roemer), οι οποίοι 
συνασπίζονται γύρω από την πεποίθηση και µόνο οτι όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται εκτενείς 
ελευθερίες (liberties) λόγου, διαβούλευσης, επαγγέλµατος, κ.ο.κ., καθώς και πρόσβαση στην 
εκτενέστερη δυνατή παλέτα επιλογών. Εκείνο που ενώνει -σοσιαλιστές µέχρι αντιεξουσιαστές- 
φιλελεύθερους είναι η ηθική θέση οτι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν τις ευρύτερες δυνατές πιθανότητες 
εξάσκησης της ατοµικής τους αυτονοµίας σε συµφωνία µε δίκαιες δυνατότητες για όλους (αυτή η 
πρόταση είναι -ακούσια- εµπνευσµένη από την πρώτη αρχή της δικαιοσύνης του Rawls). 

Από αυτή την κεντρική πεποίθηση που ενώνει όλους τους φιλελεύθερους δεν συνεπάγεται η 
µονοκόµµατη, άκοµψη, και ηθικά δύσπεπτη θεωρία της δεξιάς ελευθεριακότητας (του ‘νεο-
φιλελευθερισµού’). Σε παλιότερα κείµενα έχω γράψει γιατί πιστεύω οτι η δεξιά ελευθεριακότητα 
είναι ηθικά ύποπτη (εδώ, εδώ και εδώ) και γιατί πρέπει να εγκαταλειφθεί. Τόσο το καλύτερο για τον 
φιλελευθερισµό.  

This entry was posted on Sunday, April 22nd, 2007 at 8:07 pm and is filed under Πολιτικά. You can follow any responses 
to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.  

26 Responses to “Μία ∆ιαδεδοµένη Σύγχυση στη Χρήση του Όρου 
‘Φιλελευθερισµός’” 

1. cosmix Says:  
April 22nd, 2007 at 9:55 pm 

Εύγε, παρ’ότι µε πρόλαβες! Ετοίµαζα κι εγώ ένα παρόµοιο άρθρο εδώ και καιρό που όµως 
πλέον δεν έχει λόγο δηµοσίευσης: καλή σύνοψη η οποία µε βρίσκει ως επι το πλείστον 
σύµφωνο. Είναι καιρός να ξεκαθαριστεί ένας όρος ο οποίος τυγχάνει της κατάχρησης 
πληθώρας — εντελώς διαφορετικών — ιδεολογιών που στη τροµακτική πλειοψηφία τους 
επιχειρούν, µε κάποιον τρόπο, να ταυτιστούν µε την ‘ελευθερία’ έστω κι αν στη πράξη έχουν 
πολύ µικρή σχέση µε αυτή, τόσο στο κοινωνικό όσο και το ατοµικό επίπεδο.  

2. Mirage Says:  
April 22nd, 2007 at 10:25 pm 

Απο που αντλεί το ΑΤΟΜΟ (δεν λέω άνθρωπος ούτε πολίτης) την ελευθερία του αυτή; 
Υπάρχει κάποια “ανώτερη” ηθική αρχή/ουσία ή θεωρείται το ΑΤΟΜΟ ως η ανώτερη αρχή 
οπότε η ελευθερία αντλείται απο τον εαυτό του;;;; Φυσικά στην περίπτωση αυτή το ελάχιστο 
κράτος δικαίου διασφαλίζει τις ίσες ευκαιρείες. Όµως το να θµελιώνεται η ηθική της 
ελευθερίας του Ατόµου στο ίδιο το άτοµο που φαίνεται φτωχό ….  

3. libertarian Says:  
April 22nd, 2007 at 11:20 pm 

Αυτοί οι δεξιοί, νεοφιλελεύθεροι, ηθικά ύποπτοι φιλελεύθεροι αντλούν την φιλοσοφία τους 
από δύο βασικές αρχές. 

1) self-ownership: Κανένα άτοµο δεν µπορεί να γίνει ιδιοκτησία άλλων ατόµων, δλδ να 



χρησιµοποιούν και να διαθέτουν το σώµα του όπως αυτοί νοµίζουν καλύτερα δίχως την 
συγκατάθεση του. ∆λδ δεν µπορούν να το κάνουν δούλο τους. Ο καθένας είναι ιδιοκτήτης του 
εαυτού του. 

2) Zero aggression principle: Κανένα άτοµο δεν έχει δικαίωµα να επιτεθεί σε άλλα άτοµα.  

Από αυτές τις δυο αρχές βγαίνει ότι η µόνη αποδεκτή µορφή κοινωνικής οργάνωσης είναι αυτή 
που βασίζεται στις εκούσια συναπτόµενες σχέσεις. 

Αν αυτό µε κάνει, δεξιό, νεοφιλελεύθερο, ηθικά ύποπτο(!;!;) τότε ναι είµαι   

Ο όρος φιλελευθερισµός περιλαµβάνει µέσα του την ελευθεριακότητα, τον 
αναρχοκαπιταλισµό, τον οµπζεκτιβισµό, τον κεϋνισιασµό, τον ρωλσιανό φιλελευθερισµό etc 
αλλά γενικά όταν χρησιµοποιούν τον όρο “φιλελευθερισµός” οι περισσότεροι -στην Ευρώπη 
τουλάχιστον- εννοούν τον κλασικό φιλελευθερισµό, και αυτός είναι πολύ πιο κοντά στον 
Libertarianism -σχεδόν είναι συνώνυµα- παρά σε κάποια µορφή φιλελευθερισµού που 
περιλαµβάνει την αναδιανοµή.  

4. buzz Says:  
April 23rd, 2007 at 12:09 am 

Θεωρείν: Περί Φιλελευθερισµού 

“Ο όρος ‘φιλελεύθερος’ χρησιµοποιείται πλέον από ανθρώπους και παρατάξεις σε ολόκληρο 
το πολιτικό φάσµα. Σε ελληνικά blog και ιστοσελίδε�#8230;  

5. Θέµης Λαζαρίδης Says:  
April 23rd, 2007 at 2:15 am 

Πολύ χρήσιµο. Αυτά έλεγα κι εγώ στα παιδιά του e-rooster: 

http://e-roosters.blogspot.com/2007/04/e-rooster-cato.html  

6. Αθ. Αναγνωστόπουλος Says:  
April 23rd, 2007 at 6:34 pm 

Νικόλα, σε αυτό το άρθρο συµφύρεις τις φιλοσοφικές/επιστηµονικές σκέψεις µε τις 
προσωπικές/πολιτικές κατά τρόπο µε τον οποίο δεν µας έχεις συνηθίσει. Πόθεν και προς τι το 
πάθος; Στην περιγραφή σου ωραία τα λες, για παρανόηση στην χρήση του όρου 
“φιλελευθερισµός” έχουν γραφεί πολλά πρώτα και καλύτερα στο Ρούστερ, πολύ φοβάµαι όµως 
ότι έχεις κατασκευάσει εν µέρει τον ιδεολογικό σου αντίπαλο, σε ό,τι αφορά τους 
συνιστολόγους τουλάχιστον. 

Η βασική σου ένσταση είναι ότι η ελευθεριακότητα δεν είναι όλος ο φιλελευθερισµός, αλλά 
ένα ρεύµα του. Απολύτως σύµφωνοι. Ποιος είπε το αντίθετο, τόσο µάλιστα ώστε να “βρίθει 
από σύγχυση και παρανοήσεις” και να “φτάνει τα όρια της ανοησίας”;  

Αποδέχεσαι ότι η ελευθεριακότητα είναι (µερικός) φιλελευθερισµός, για να καταλήξης ότι “Σε 
παλιότερα κείµενα έχω γράψει γιατί πιστεύω οτι η δεξιά ελευθεριακότητα είναι ηθικά ύποπτη 
και γιατί πρέπει να εγκαταλειφθεί. Τόσο το καλύτερο για τον φιλελευθερισµό”. Αυτή είναι 
όµως µια πολιτική πρόταση και την κρίνω ως τέτοια. Προσωπικά µου θυµίζει λίγο τα µου λου 
κου κου ε, λου µου κου κου ε και τις διαµάχες της δεκαετίας του 70 περί του ποιος ήταν πιο 
σοσιαλιστής από τον άλλο. Προσωπικά αδιαφορώ πλήρως για τον ισµό που θα µου επικολλήση 
κάποιος και ελπίζω να θεωρήσης εν τέλει και εσύ αυτήν την ορολογική διαµάχη άγονη (για να 
µην πω διασκεδαστική για τους τρίτους) και να επιστρέψουµε σε πιο πρακτικό έδαφος.  

7. Νικόλας Says:  
April 23rd, 2007 at 8:05 pm 



mirage, γράφεις 

‘Απο που αντλεί το ΑΤΟΜΟ (δεν λέω άνθρωπος ούτε πολίτης) την ελευθερία του αυτή;’ 

Από πού αντλεί ένα φύλλο την ελευθερία του να πέσει, ή ένας άνθρωπος την ελευθερία του να 
ανοίξει την πόρτα; Aπό τη δύναµη της βαρύτητας, από τη φυσιολογία του, κ.λπ. ∆εν νοµίζω οτι 
υπάρχει ένα ενδιαφέρον φιλοσοφικό πρόβληµα εδώ (εκτός αν αναφέρεσαι στην ελευθερία της 
ατοµικής βούλησης, αντί για πράξης). 

libertarian, ελπίζω να µην σε προσβάλλουν κάποιες από τις εκφράσεις µου: οι συζητήσεις µας 
µου αρέσουν και δεν θέλω να νοµίσεις οτι τα επιχειρήµατά µου είναι ad hominem.  

Στο δια ταύτα τώρα, συµφωνούµε ως προς αυτό 

‘Ο όρος φιλελευθερισµός περιλαµβάνει µέσα του την ελευθεριακότητα, τον 
αναρχοκαπιταλισµό, τον οµπζεκτιβισµό, τον κεϋνισιασµό, τον ρωλσιανό φιλελευθερισµό etc’ 

αν και όχι ως προς αυτό 

‘εννοούν τον κλασικό φιλελευθερισµό, και αυτός είναι πολύ πιο κοντά στον Libertarianism -
σχεδόν είναι συνώνυµα-’ 

Η αρχή της ιδιοκτησίας του εαυτού, ή κάτι σαν αυτή, δεν εµφανίζεται πουθενά, απ’όσο ξέρω, 
στον John Locke, στον Adam Smith, στον David Hume, στον J.S. Mill ή σε κάποιον άλλο 
εκπρόσωπο του κλασσικού φιλελευθερισµού. Και οι περισσότεροι εξ’αυτών ήταν, απ’όσο 
θυµάµαι, υπέρ κάποιας µορφής κρατικού παρεµβατισµού και αναδιανοµής. Αλλά πρέπει να 
µου πεις πού πιστεύεις οτι υπάρχουν ελευθεριακές ιδέες στον κλασσικό φιλελευθερισµό, γιατί 
εγώ δεν τις έχω αναγνωρίσει. 

Συµφωνώ µε την αρχή 2), αλλά όχι µε την 1) (άρνηση της 1) δεν συνεπάγεται άρνηση της 2)). 
Αφ’ενός πιστεύω οτι η χρήση έννοµων µέσων είναι θεµιτή όταν, για παράδειγµα, ένας 
ζάµπλουτος αρνείται να δώσει ένα µικρό -αναλογικά- ποσό, που µπορεί να σώσει τις ζωές 
δεκάδων ανθρώπων. Ο ίδιος ο Nozick αποδέχεται οτι κανείς δεν έχει δικαίωµα να διώξει έναν 
άνθρωπο από την ιδιοκτησία του αν ο άνθρωπος αυτός είναι ετοιµοθάνατος (δες το παράδειγµα 
µε τον ναυαγό στο κεφάλαιο για την ρήτρα του Locke στο Anarcy). 

Και βέβαια αρνούµαι οτι η χρήση του νόµου για αναδιανεµητικούς σκοπούς που ενισχύουν 
ουσιαστικά τους (άδικα) φτωχούς συνεπάγεται δουλεία. Είµαι δούλος σηµαίνει οτι κάποιος 
έχει δικαίωµα να µου πει τι θα κάνω και τι δεν θα κάνω. Το ποινικό δίκαιο σε µία εξισωτική 
κοινωνία δεν έχει τέτοιο δικαίωµα. 

Θανάση, αυτό 

“Σε παλιότερα κείµενα έχω γράψει γιατί πιστεύω οτι η δεξιά ελευθεριακότητα είναι ηθικά 
ύποπτη και γιατί πρέπει να εγκαταλειφθεί. Τόσο το καλύτερο για τον φιλελευθερισµό” 

δεν είναι πολιτική πρόταση, ή, τουλάχιστον, δεν προτίθεται να εκφράσει κάτι τέτοιο. Εκείνο 
που προτίθεται να εκφράσει είναι οτι η ηθική θεωρία της δεξιάς ελευθεριακότητας δεν έχει 
εύλογες συνέπειες και πρέπει να απορριφθεί ως κακή ηθική/πολιτική θεωρία (κάπως όπως η 
εργασιακή θεωρία της αξίας είναι παράλογη και πρέπει να εγκαταλειφθεί, ως θεωρία αξίας). 
Αυτή η τοποθέτηση δεν (µου φαίνεται πως) είναι πολιτική, αν και µάλλον έχει πολιτικές 
συνέπειες (λέω ‘µάλλον’ γιατί οι συνέπειες εξαρτώνται από το εύρος της επιρροής στις 
πεποιθήσεις προσώπων). 

cosmix, ίσως να ήταν καλή ιδέα να αποτυπώσεις σε άρθρο και τις δικές σου ιδέες για να γίνει 
περαιτέρω debate (εκτός κι αν σε καλύπτει το κείµενο εδώ).  

8. cosmix Says:  



April 23rd, 2007 at 8:43 pm 

cosmix, ίσως να ήταν καλή ιδέα να αποτυπώσεις σε άρθρο και τις δικές σου ιδέες 
για να γίνει περαιτέρω debate (εκτός κι αν σε καλύπτει το κείµενο εδώ). 

Προφανώς (από το σχόλιο µου) σε ό,τι αφορά την έκθεση και παρουσίαση του γεγονότος πως 
ο όρος ‘φιλελευθερισµός’ τυγχάνει της κατάχρησης από ένα ευρύ φάσµα πολιτικών (και των 
συναφών φιλοσοφικών) θεωριών µε καλύπτεις. Σε αυτό δεν έχω να προσθέσω κάτι· πιστεύω 
πως έχεις κάνει µια καλή σύνοψη του ζητήµατος.  

Η έννοια της ελευθερίας τόσο ατοµικά όσο και κοινωνικά, ιδιαίτερα στα πλαίσια µιας 
κοινωνίας και ενός πολιτισµού οπου η αλληλοεξάρτησή των µελών της είναι δεδοµένη αλλά 
και βασικής, κρίσιµης σηµασίας για την επιβίωση της, είναι τόσο ευρεία και πολύπλοκη ώστε η 
αποτύπωση των ιδεών µου σε ένα άρθρο, ένα βιβλίο, µια βιβλιοθήκη ολόκληρη ίσως είναι 
ανεπαρκής. Καλύπτει δηλαδή, πέραν από τη θεωρητική διάσταση (π.χ. την ηθική, τη 
σηµειολογική κ.ο.κ.) και την πραγµατιστική διάσταση της επιβίωσης, της απόδοσης, της 
βιωσιµότητος. Εκεί βρίσκεται και το βασικό πρόβληµα µε τη χρήση του όρου. Το άρθρο σου 
όµως αναφέρεται στην σηµειολογία του όρου και στο βαθµό αυτό συµφωνώ µαζί σου. Το πως 
αυτή µεταφράζεται στη πολιτική σφαίρα είναι — θαρρώ — εντελώς άλλο ζήτηµα και ένα το 
οποίο — αντίθετα µε τον Θανάση — δε πιστεύω πως το αγγίζεις παραπάνω.  

9. S G Says:  
April 24th, 2007 at 12:47 am 

“Προσωπικά αδιαφορώ πλήρως για τον ισµό που θα µου επικολλήση κάποιος και ελπίζω να 
θεωρήσης εν τέλει και εσύ αυτήν την ορολογική διαµάχη άγονη” 

πολυ καλα κανεις θαναση αθανασιε (πως λεµε γιαννη αγιαννη) να µην θες ταµπελες. Αλλα η 
συζητηση µονο αγονη δεν ειναι. 

“Προσωπικά µου θυµίζει λίγο τα µου λου κου κου ε, λου µου κου κου ε και τις διαµάχες της 
δεκαετίας του 70 περί του ποιος ήταν πιο σοσιαλιστής από τον άλλο.” 

καµµια σχεση. Παρατηρω εδω και καιρο τα γραφοµενα των πραγµατικα σχετικων µε την 
φιλοσοφια Νικολα και ΚΚ και αντιλαµβανοµαι ποσο λιγα ξερω και ποσο λιγο εχω σκεφτει το 
ζητηµα. Καµµια προθεση κολακειας εδω (ειδικα ο ΚΚ ξερει ποσο κακη γνωµη εχω για το 
ατοµο του  ) η αληθεια ειναι οτι πραγµατικα το θεµα ειναι εξαιρετικα πολυπλοκο, οπως 
διαφαινεται καλα στο κειµενο του ΚΚ περι περφεξιονισµου στην αναµορφωση. 

εν τελει οσοι ειµαστε οπαδοι της µιας φιλοσοφιας ή της αλλης δεν ειµαστε απο βαθια σπουδη, 
αλλα απο ελαφρια περισκεψη και πολυ περισσοτερο απο ενστικτο και ανακλαστικα. Εµενα πχ 
µαρεσει η ελευθερια µου και µου προκαλουν αλλεργια οι ανελευθερες πρακτικες. Γενικα στην 
ζωη µου, οχι µονο στα πολιτικα ζητηµατα (αντιθετα µε καποιους “φιλελευθερους” που ειναι 
µεγαλα φασιστρονια  ). ∆εν µπορω οµως να απορριψω ευκολα τις επεµβασεις του κρατους 
θεωρητικα. 

∆ηλαδη: Μπορω ευκολα να πω οτι το ελληνικο κρατος ειναι σαπιο και καλυτερα να µην εχει 
καµµια εξουσια. Μαλλον εχω και δικιο. 
αλλα δεν µπορω να πω οτι ενα καλο κρατος δεν εχει δικαιωµα επεµβασεων και µαλιστα οχι 
µονο δικαιωµα αλλα και υποχρεωση. 

Ειχα µια µεγαλη συζητηση σηµερα για ενα ευρυ πειραµα σε νοσοκοµεια (field study) µας 
ζητησαν να κανουµε. Βασικα θελουν να πειραµατιστουν µε διαφορετικες µεθοδους πληρωµης 
των γιατρων του δηµοσιου συστηµατος. Λοιπον, πολλοι επιστηµονες φοβουνται να 
ασχοληθουν γιατι φοβουνται την ευθυνη της παρεµβασης. Τι θα γινει αν ξερω γω βγει το 
πειραµα σε κακο. 

Ε λοιπον, οχι µονο εχουν δικαιωµα να παρεµβουν αλλα νοµιζω εχουν και υποχρεωση. Ειναι 



δειλια και ηθικα λαθος να αφηνουν το συστηµα να σαπιζει επειδη δεν θελουν να εχουν την 
ευθυνη για τυχον λαθη. Την ευθυνη την εχεις για πραξεις αλλα και για ΜΗ πραξεις. 

Που καταληγω: αν οι επιστηµονες καταληξουν οτι το οικονοµικο συστηµα εχει εγγενεις τασεις 
να ευνοει καποιες κατηγοριες ανθρωπων, χωρις να το αξιζουν, πχ γινονται πλουσιοι µονο οι 
αντρες µε µηκος πεους 19.2 εκατοστα ασχετως ποσο δουλευουν και οι αλλοι πεθαινουν της 
πεινας, τοτε το κρατος πιστευω θα ειχε ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ να επεµβει. Αυτο ειναι φιλοσοφικο 
ερωτηµα και αυτο απαντα ο Νικολας, συνηθως αρκετα καλα. 

Το πρακτικο και εµπειρικο ερωτηµα, που απαντουν οι οικονοµολογοι, ειναι κατα ποσο ισχυει 
οτι δεν εχουµε ισες ευκαιριες και βεβαια που οφειλεται αυτο (προσωπικα δεν εχω καταληξει ας 
πουµε σχετικα µε τις ανισοτητες που ερχονται λογω του κοπου συγγενων. νοµιζω οι γονεις 
εχουν δικαιωµα να εξασφαλιζουν ευκαιριες για τους γόνους τους, µια και κουβαλουν τα 
γονιδια τους στην τελικη).  

10. S G Says:  
April 24th, 2007 at 12:51 am 

παρεπιµπτοντως για να µην ξεχνιοµαστε 

“Mirage Says: 
Απο που αντλεί το ΑΤΟΜΟ (δεν λέω άνθρωπος ούτε πολίτης) την ελευθερία του αυτή;” 

απο που αντλεις την ελευθερια σου να αναπνεεις? απο την ιδια την ανθρωπινη φυση σου οπως 
σου ειπε και ο νικολας  

11. Νικόλας Says:  
April 24th, 2007 at 3:10 am 

Σωτήρη αυτό 

‘Εµενα πχ µαρεσει η ελευθερια µου και µου προκαλουν αλλεργια οι ανελευθερες πρακτικες. 
Γενικα στην ζωη µου, οχι µονο στα πολιτικα ζητηµατα’ 

µου άρεσε πολύ. Νοµίζω οτι ο φιλελευθερισµός έχει (ή προσπαθεί να έχει) απήχηση στις 
προθέσεις, απόψεις και ένστικτα των ανθρώπων, δηλαδή να τους κάνει λιγότερο κριτικούς 
προς τρίτους (µε την έννοια του ‘judging’), περισσότερο ανεκτικούς και περισσότερο 
πλουραλιστές. 

Γι’αυτό επιµένω τόσο οτι κάποιος µπορεί να έχει φιλελεύθερο πνεύµα, καθώς και φιλελεύθερη 
‘πολιτεία’, πρεσβεύοντας παράλληλα (pace ελευθεριακότητα) σοσιαλιστικές ή µαρξιανές 
αντιλήψεις για την ισότητα και άλλους κοινωνικούς θεσµούς.  

12. Titus Says:  
April 24th, 2007 at 4:06 am 

Κατ’ αρχάς, συµφωνώ απόλυτα µε την παρατήρηση του Νικόλα σχετικά µε τη σχέση του 
λεγόµενου «κλασικού φιλελευθερισµού» µε την ελευθεριακότητα. Κανένας από τους 
στοχαστές που αναφέρει δεν υποστηρίζει αυτή την χονδροειδή και απολύτως αδιαπέραστη 
ιδιοκτησία του εαυτού που διέπει την πολιτική θεωρία των ελευθεριακών. Αντίθετα, πολλές 
από τις δυσάρεστες για αρκετούς προεκτάσεις της ελευθεριακότητας µοιάζουν µάλλον 
ασυµβίβαστες µε βασικές θέσεις των κλασικών φιλελεύθερων. Η δε αποµόνωση φράσεων από 
έργα των οποίων η διάρθρωση δεν έχει καµµία σχέση µε ένα ολοκληρωµένο και συνεπές 
φιλοσοφικό έργο όπως το αντιλαµβανόµαστε σήµερα (µε αποκορύφωµα τις πρόχειρες 
ερµηνείες του Locke) συνιστά αναµφισβήτητα ατόπηµα πρώτου µεγέθους.  

Και εξηγούµαι µε ένα παράδειγµα: θα έλεγε κανείς ότι ο Mill συµφωνεί µε τους ελευθεριακούς 
σε ότι αφορά το λεγόµενο minimal state. ∆ηλαδή, και ο µεν και οι δε φαίνεται πως επιθυµούν 



το ελάχιστο δυνατό κράτος επειδή ο Mill επιµένει να υποστηρίζει µε πάθος στο On Liberty ότι 
ο πολίτης είναι ο κατ’ εξοχήν αρµόδιος για τις αποφάσεις που τον αφορούν και ότι ο ρόλος του 
κράτους πρέπει να περιορισθεί. Μόνο που η πεποίθησή του αυτή πηγάζει από τη βαθιά πίστη 
του στον αστό της εποχής του που έβγαινε οριστικά από την αµάθεια και τον σκοταδισµό και 
ένιωθε αφόρητα στα πόδια του τα βαρίδια του συντηρητικού, ανελεύθερου και γεµάτου 
προκαταλήψεις κράτους. Πώς προκύπτει από αυτό το κράτος-νυχτοφύλακας; Θα δεχόταν ο 
Mill το κράτος που προτείνει ο Nozick; Θα ήταν αντίθετος στην αναδιανοµή; Θα υποστήριζε 
ακραίες µορφές self-ownership όταν ήδη αναγνώριζε εξαιρέσεις στο δικαίωµα να διαθέτει 
κανείς τον εαυτό του (βλ. αυτοκτονία); Όσο για την απεγκληµατοποίηση των «διαστροφών», 
της πορνείας, της χρήσης ναρκωτικών ουσιών και άλλων «ανηθικοτήτων», όποιος τα είδε στον 
Locke, τον Smith ή τον Mill παρακαλείται να µε ενηµερώσει. Γίνεται self-ownership και 
αποδοχή των παραπάνω; Μάλλον οχι… Εγώ πρώτος αποδέχοµαι την ανεπάρκειά µου σε ό,τι 
αφορά την ερµηνεία στοχαστών όπως ο Locke, αλλά αυτές οι εύκολες και πρόχειρες αναγωγές 
είναι προφανώς αβάσιµες. Εξάλλου, δε θα παραχωρούσα αυτή την σχέση γένους-είδους στο 
δίδυµο φιλελευθερισµός-ελευθεριακότητα τόσο εύκολα. Νοµίζω ότι η σχέση τους είναι όση η 
σχέση του heavy metal µε το rock n’ roll. Αλλά αν δεχθούµε ότι ο φιλελευθερισµός είναι µία 
έννοια τόσο ευρεία όσο και το ροκ, τότε κάθε τέτοιος συσχετισµός καθίσταται µάλλον κενός 
περιεχοµένου.  

13. Titus Says:  
April 24th, 2007 at 4:07 am 

(Χώρισα το σχόλιο σε δύο µέρη για προφανείς λόγους). 
Οι βαρύγδουπες διακηρύξεις των δεξιών ελευθεριακών περί δουλείας σε κάθε περιορισµό της 
self-ownership δεν µε πείθουν στο ελάχιστο. Κάπου σε αυτό το ιστολόγιο (σε µία συζήτηση 
από την οποία επέλεξα να απόσχω) υποστηρίχθηκε ότι το να φυλακίζεις κάποιον που 
παραβίασε τα ατοµικά διακιώµατα ενός συµπολίτη του δεν είναι «δουλεία» ενώ σε κάθε άλλη 
περίπτωση είναι. Αυτό είναι ασυνεπές: η στέρηση της ελευθερίας ή είναι παραβίαση της 
ιδιοκτησίας του εαυτού ή δεν είναι, καθώς υποχρεούται ο φυλακισµένος να µη χρησιµοποιεί το 
σώµα του όπως θα ήθελε.. Ο φιλελεύθερος δεν έχει τέτοια προβλήµατα: µπορεί να πει µε 
συνέπεια ότι κάθε φυλάκιση αποτελεί παραβίαση της προσωπικής αυτονοµίας/ελευθερίας αλλά 
µόνο ορισµένες τέτοιες παραβιάσεις είναι θεµιτές – και αυτό επειδή η αντίληψη του περί 
διακιωµάτων δεν είναι τόσο χοντροκοµµένη. Από την άλλη, ο ελευθεριακός έχει το 
πλεονέκτηµα ότι δεν υφίσταται σήµερα ελευθεριακή κοινωνία για να δαπιστώσει κανείς τις 
ηθικά αφόρητες συνέπειες της εφαρµογής της εν λόγω πολιτικής θεωρίας που τόσα άκοµψα 
απέφυγε να εκθέσει ο Hayek όταν αναφερόταν –συντοµότατα- στη φτώχεια ή την κοινωνική 
πρόνοια. Οπότε, µπορούµε να λέµε ότι στις Η.Π.Α. λχ όπου ο ρόλος του κράτους είναι πιο 
περιορισµένος απ’ ό,τι στην Ελλάδα τα πράγµατα είναι καλύτερα και να συµπεραίνουµε ότι αν 
περιοριστεί ακόµα περισσότερα θα γίνουν ακόµα καλύτερα και αν φτάσουµε στο minimal state 
θα γίνουν ιδανικά. Το σφάλµα στο επιχείρηµα είναι, νοµίζω, προφανές. Αυτά, φυσικά, για τους 
δεξιούς ελευθεριακούς διότι µια θεωρία τύπου Steiner δεν µε απωθεί καθόλου (αλλά δεν µου 
φαίνεται και ελευθεριακή – χωρίς να την έχω, βέβαια, µελετήσει επαρκώς). Κατά τα λοιπά, 
συµφωνώ απόλυτα µε το Νικόλα µε αξαίρεση την παραποµπή του στο άθλιο άρθρο για το 
φιλελεύθερο περφεξιονισµό. 

ΥΓ: Θέµη, είδα την παραποµπή σου και δεν εξεπλάγην καθόλου µε την πορεία της συζήτησης. 
Συµφωνώ, φυσικά, µε την επισήµανση αλλά και τους φόβους σου.  

ΥΓ2: Σωτήρη, όχι και σχετικός µε τη φιλοσοφία ο ΚΚ – απορώ πως τον µαζέψατε στην 
αναµόρφωση. Όσο για την κολακεία σου, είναι προφανές ότι την προσφέρεις µόνο σε εκείνους 
που δεν έχουν ακόµα δεχθεί να γράψουν στο εν λόγω ηλεκτρονικό περιοδικό.  

14. Titus Says:  
April 24th, 2007 at 4:12 am 

Παρεµπιπτόντως, Σωτήρη, διαφωνώ µε αυτό:  

«απο που αντλεις την ελευθερια σου να αναπνεεις? απο την ιδια την ανθρωπινη φυση σου 
οπως σου ειπε και ο νικολας» 



Αν εννοείς ότι το δικαίωµα στην ελευθερία ή την προσωπική αυτονοµία πηγάζει από το 
γεγονός ότι ανήκουµε στο συγκεριµένο είδος και µόνο, έχω τις αντιρρήσεις µου, αλλά αυτό 
είναι θέµα για µία άλλη συζήτηση. Σκέψου, πάντως, ότι και τα βρέφη είναι άνθρωποι αλλά δεν 
έχουν το ίδιο δικαίωµα στην προσωπική αυτονοµία µε έναν 30χρονο.  

15. libertarian Says:  
April 24th, 2007 at 4:35 am 

No problem, don’t worry  Πιστεύω ότι το blog σου είναι χαλαρά από τα πιο thought-
provoking blog της ελληνική µπλογκόσφαιρας   

Νοµίζω κάνεις λάθος στο να ονοµάζεις τους ελευθεριακούς ως δεξιούς ελευθεριακούς για να 
τους διαχωρίσεις από τους αριστερούς ελευθεριακούς. Οι libertarians στους οποίους 
αναφέρεσαι είναι σκέτο libertarians. Οι right-libertarians ουσιαστικά είναι οι conservative 
libertarians ή αλλιώς republican libertarians. 

“πού πιστεύεις οτι υπάρχουν ελευθεριακές ιδέες στον κλασσικό φιλελευθερισµό” 

Ελευθεριακές ιδέες δεν υπάρχουν στον κλασσικό φιλελευθερισµό γιατί αυτές ακριβώς είναι 
που διαχωρίζουν αυτές τις δύο εκδοχές φιλελευθερισµού. Ο libertarianism εµπεριέχει ιδέες του 
κλασσικού φιλελευθερισµού αλλά δεν συµβαίνει το αντίστροφο (λογικό αφού είναι 
µεταγενέστερος, ότι κοινές ιδέες έχουν αναγκαστικά είναι του κλασσικού φιλελευθερισµού). 

Υποθέτω ότι συµφωνούµε στο γεγονός ότι όταν λέµε φιλελευθερισµό στην Ευρώπη, εννοούµε 
τον κλασικό φιλελευθερισµό. Στην εποχή µας ότι πιο κοντινό στον κλασσικό φιλελευθερισµό 
είναι οι Friedman, Hayek, Mises, Cato Institute etc. Αυτοί µπορεί να µην είναι αναρχο-
φιλελεύθεροι σαν τον Rothbard αλλά χαρακτηρίζονται κλασσικοί φιλελεύθεροι και 
ελευθεριακοί (ανάλογα µε το αν βρίσκεσαι στην Ευρώπη ή την Αµερική). 

“Είµαι δούλος σηµαίνει οτι κάποιος έχει δικαίωµα να µου πει τι θα κάνω και τι δεν θα κάνω. Το 
ποινικό δίκαιο σε µία εξισωτική κοινωνία δεν έχει τέτοιο δικαίωµα.” 

Μα αν δεν έχει συναινέσει για την αναδιανοµή των αγαθών του αναγκαστικά τον κάνεις δούλο 
σου και παραβιάζεις την δεύτερη αρχή. 

Για να πάρεις κάτι που ανήκει στον Α και να το δώσεις στον Β αναγκαστικά θα πρέπει να του 
επιτεθείς (initiation of physical force) εφόσον δεν είναι διατεθειµένος να σου το δώσει. (πχ έχει 
φτιάξει ή έχει αγοράσει το χ χρήσιµο αντικείµενο και το έχει στο σπίτι του). 

Επίσης παραβιάζεις και την πρώτη αρχή. Αν υποσχεθείς στον Α ότι θα εργαστεί 10 ώρες και θα 
του δώσεις 10 ευρώ και δεχθεί δεν είναι δούλος γιατί χρησιµοποίησε το σώµα, το µυαλό του 
και τον χρόνο του οικειοθελώς. Αν από την άλλη έρχεται ο Β και κάθε φορά αφαιρεί χ ευρώ 
από τον Α µε την απειλή ενός πιστολιού, ουσιαστικά τον κάνει δούλο του. Τον χρησιµοποιεί 
για χ ώρες δίχως να µπορεί να αρνηθεί ο Α. Το σώµα του Α χρησιµοποιείται και διατίθεται 
προς όφελος του Β, δίχως την συγκατάθεση του Α. 

“Ηθικά ΄ύποπτη” ιδεολογία σύµφωνα µε το σκεπτικό σου θα µπορούσε να χαρακτηριστεί και o 
Ειρηνισµός (Pacifism) από την στιγµή που δεν δίνει την δυνατότητα να αφαιρέσουµε από τις 
πλούσιες χώρες πόρους και να τις δώσουµε στις φτωχές, όταν οι πρώτες δεν είναι διατεθειµένες 
να τους δώσουν οικειοθελώς.  

Η διαφορά είναι ότι η ελευθεριακή ιδεολογία αντί να µιλάει για χώρες µιλάει για άτοµα   

16. Νικόλας Says:  
April 24th, 2007 at 6:12 am 

libertarian, δεν είµαι σίγουρος οτι αυτό είναι ακριβές 



‘Στην εποχή µας ότι πιο κοντινό στον κλασσικό φιλελευθερισµό είναι οι Friedman, Hayek, 
Mises, Cato Institute etc.’ 

γιατί νοµίζω οτι -τουλάχιστον οι τρείς πρώτοι- δίνουν ασύµµετρα µεγάλη βαρύτητα στην 
οικονοµική ελευθερία των προνοµιούχων, χωρίς να δίνoυν ιδιαίτερη σηµασία στην απουσία 
αυτής για τους µη-προνοµιούχους (φτωχούς). Οι κλασσικοί φιλελεύθεροι, όπως ο Smith, o 
Hume, αλλά και ο Mill ήταν πολύ πιο ευαίσθητοι σε κοινωνικές αδικίες και ανισότητες. Μην 
ξεχνάς οτι όλοι αυτοί ήταν -µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο- ωφελιµιστές, και ο ωφελιµισµός 
διάκειται θετικά προς την αναδιανοµή (λόγω φθίνουσας οριακής χρησιµότητας - το συζητάµε 
αν θες). 

Σε σχέση µε αυτό 

‘Μα αν δεν έχει συναινέσει για την αναδιανοµή των αγαθών του αναγκαστικά τον κάνεις 
δούλο σου και παραβιάζεις την δεύτερη αρχή.’ 

δεν νοµίζω οτι είναι ανάγκη να παραβιάσεις τη δεύτερη αρχή (εκτός κι αν αυτή περιλαµβάνει 
απειλές χρήσης εξαναγκαστικών µέσων). Αν απειλείς µε χρήση έννοµων µέσων για την 
επίτευξη ενός σκοπού (λ.χ. αναδιανεµητική φορολογία) τότε όλοι, γνωρίζοντας οτι η απειλή 
είναι αξιόπιστη και οτι οι υπόλοιποι θα συνδράµουν, µπορεί να δεχτούν να το κάνουν χωρίς (να 
χρειαστεί) να χρησιµοποιήσεις εξαναγκασµό. 

Αυτό 

‘Αν υποσχεθείς στον Α ότι θα εργαστεί 10 ώρες και θα του δώσεις 10 ευρώ και δεχθεί δεν είναι 
δούλος γιατί χρησιµοποίησε το σώµα, το µυαλό του και τον χρόνο του οικειοθελώς.’ 

αντιπροσωπεύει, πιστεύω, µία από τις αστοχίες της ελευθεριακής θεωρίας. Ένας προλετάριος 
που δεν έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί να συµµετέχει σε αυτό το συµβόλαιο -αφού 
διαφορετικά θα πεθάνει της πείνας- µπορεί να ‘χρησιµοποιεί το σώµα του οικειοθελώς’, αλλά 
δεν είναι ελεύθερος να µην το διαθέσει στον καπιταλιστή. Είναι, για τον λόγο που αναφέρεις, 
ένα είδος δούλου του καπιταλιστή. Κι’αυτό δείχνει, κατά τη γνώµη µου, µία έλλειψη 
ευαισθησίας της θεωρίας της ελευθεριακότητας έναντι της εκµετάλλευσης και της αδικίας. 

Η ειρωνία είναι πως πολλοί µαρξιστές προσυπογράφουν την αρχή της ιδιοκτησίας του εαυτού, 
µε δικαιολόγηση σαν αυτή που παρέθεσα στην προηγούµενη παράγραφο (αν σε ενδιαφέρει 
αυτό πρέπει να δεις το βιβλίο του Cohen για το Self-Ownership).  

17. libertarian Says:  
April 24th, 2007 at 10:57 pm 

“Οι κλασσικοί φιλελεύθεροι, όπως ο Smith, o Hume, αλλά και ο Mill ήταν πολύ πιο ευαίσθητοι 
σε κοινωνικές αδικίες και ανισότητες.” 

Μα και οι φιλελεύθεροι που αναφέρω δεν αποκλείουν ένα σύστηµα όπου θα υπάρχει ένα δίχτυ 
προστασίας για τους πιο αδύνατους. 

“There is no reason why, in a society which has reached the general 
level of wealth ours has, the first kind of security should not be 
guaranteed to all without endangering general freedom; that is: 
some minimum of food, shelter and clothing, sufficient to preserve 
health. Nor is there any reason why the state should not help 
to organize a comprehensive system of social insurance in providing 
for those common hazards of life against which few can make 
adequate provision.” Hayek - The Road to Serfdom, condensed version 

“Two things seem clear. First, if the objective is to alleviate poverty, we 
should have a program directed at helping the poor. There is every reason 



to help the poor man who happens to be a farmer, not because he is a farmer 
but because he is poor. The program, that is, should be designed to help 
people as people not as members of particular occupational groups or age 
groups or wage-rate groups or labor organizations or industries. This is a 
defect of farm programs, general old-age benefits, minimum-wage laws, 
pro-union legislation, tariffs, licensing provisions of crafts professions, 
and so on in seemingly endless profusion.” Milton Friedman - Capitalism and Freedom, chapter 
The Alleviation of Poverty  

Όπως και να έχει, όταν µιλάµε για φιλελευθερισµό στην οικονοµία σήµερα σχεδόν παντού 
αυτά τα ονόµατα έρχονται στο µυαλό. Ακόµα και για άλλα θέµατα όπως τα ναρκωτικά, η 
υποχρεωτική στράτευση etc. 

“γνωρίζοντας οτι η απειλή είναι αξιόπιστη και οτι οι υπόλοιποι θα συνδράµουν, µπορεί να 
δεχτούν να το κάνουν χωρίς (να χρειαστεί) να χρησιµοποιήσεις εξαναγκασµό.” 

Μα εγώ αναφέροµαι στην περίπτωση που δεν δέχεται. (υπάρχει ένας τύπος στην Αµερική που 
δεν πληρώνει µου φαίνεται income tax και έχει ταµπουρωθεί στο σπίτι του. Πρέπει να του την 
πέσουν και σε περίπτωση που αµυνθεί µπορεί και να τον σκοτώσουν -πχ αν κρατάει καραµπίνα 
και δεν τους αφήσει να τον πλησιάσουν-) 

“Ένας προλετάριος που δεν έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί να συµµετέχει σε αυτό το συµβόλαιο -
αφού διαφορετικά θα πεθάνει της πείνας- µπορεί να ‘χρησιµοποιεί το σώµα του οικειοθελώς’, 
αλλά δεν είναι ελεύθερος να µην το διαθέσει στον καπιταλιστή.” 

∆λδ αν δεν υπήρχε ο καπιταλιστής θα ήταν ελεύθερος ή ο Ροβινσώνας Κρούσος που αρχικά 
ήταν ολοµόναχος δεν ήταν ελεύθερος επειδή δεν υπήρχε ο καπιταλιστής να του δώσει δουλειά; 

18. Νικόλας Says:  
April 25th, 2007 at 7:10 am 

libertarian, γράφεις 

‘Μα και οι φιλελεύθεροι που αναφέρω δεν αποκλείουν ένα σύστηµα όπου θα υπάρχει ένα δίχτυ 
προστασίας για τους πιο αδύνατους.’ 

αλλά εγώ δεν µιλώ µόνο για δίχτυ προστασίας. Μιλώ για κοινωνικίες αδικίες, όπως αυτή του 
να έχεις εσύ περισσότερα από µένα µόνο επειδή ο πατέρας σου ήταν πλούσιος, ή πιο 
µορφωµένος κ.λπ. 

Σε αυτή τη περίπτωση 

‘υπάρχει ένας τύπος στην Αµερική που δεν πληρώνει µου φαίνεται income tax και έχει 
ταµπουρωθεί στο σπίτι του. Πρέπει να του την πέσουν και σε περίπτωση που αµυνθεί µπορεί 
και να τον σκοτώσουν’ 

το ενδεχόµενο που αναφέρεις θα ήταν, για µένα και νοµίζω για οποιονδήποτε λογικό άνθρωπο, 
εντελώς απαράδεκτο. Ορισµένες παρανοµίες δεν είναι απαραίτητο οτι πρέπει να τιµωρούνται 
και σε ορισµένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα αν υπάρχει κίνδυνος όπως µε τον φανατικό που 
αναφέρεις, οι αρχές µπορεί να έχουν υποχρέωση να απέχουν από την επιβολή του νόµου. 

∆ιερωτάσαι 

‘∆λδ αν δεν υπήρχε ο καπιταλιστής θα ήταν ελεύθερος’ 

Η απάντηση είναι πιστεύω οτι θα ήταν ελεύθερος να χρησιµοποιεί τη γή που ο καπιταλιστής 
έχει οικειοποιηθεί, την οποία ex hypothesi δεν είναι ελεύθερος να χρησιµοποιήσει όταν ο 
καπιταλιστής -µε το σύστηµα ιδιοκτησίας παραγωγικών πόρων που φέρνει µαζί του- είναι 



παρών. 

‘ο Ροβινσώνας Κρούσος που αρχικά ήταν ολοµόναχος δεν ήταν ελεύθερος επειδή δεν υπήρχε ο 
καπιταλιστής να του δώσει δουλειά;’ 

Ο Ροβινσώνας Κρούσος, για καλή του τύχη, δεν είχε να αντιµετωπίσει ένα δεξιό-ελευθεριακό 
(µε τη σηµασία του κειµένου) σύστηµα ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ήταν από πολλές 
απόψεις πολύ πιο ελεύθερος από έναν σύγχρονο προλετάριο.  

Φυσικά ο ΡΚ δεν έχει την ελευθερία που έχει κάθε προλετάριος, viz. την ελευθερία να επιλέξει 
ανάµεσα στο να εργαστεί για όλη του τη ζωή σε µία θέση που απεχθάνεται, ή να πεθάνει της 
πείνας. Αλλά δεν νοµίζω οτι η ύπαρξη αυτής της ελευθερίας πρέπει να παρηγορεί τον 
προλετάριο.  

19. libertarian Says:  
April 25th, 2007 at 9:25 am 

“αλλά εγώ δεν µιλώ µόνο για δίχτυ προστασίας. Μιλώ για κοινωνικίες αδικίες, όπως αυτή του 
να έχεις εσύ περισσότερα από µένα µόνο επειδή ο πατέρας σου ήταν πλούσιος, ή πιο 
µορφωµένος κ.λπ” 

Ναι αλλά στην Ευρώπη όταν µιλάµε για φιλελευθερισµό δεν εννούµε αυτού του είδους τον 
φιλελευθερισµό, που θεωρεί άδικο τον θεσµό της κληρονοµιάς. Αν δεν κάνω λάθος αυτό είναι 
το θέµα µας.   

Αν είναι λάθος ο θεσµός της κληρονοµιάς τότε αναγκαστικά πρέπει να είναι λάθος και ο 
θεσµός της δωρεάς. Γιατί αυτό είναι η κληρονοµιά, είναι δωρεά της περιουσίας ενός γονιού 
προς το παιδί του. ∆λδ αναγκαστικά για να λάβω χρήµατα θα πρέπει να δώσω κάτι πίσω σε µια 
φιλελεύθερη εξισωτική κοινωνία; Αν δεν δώσω διαπράττω αδικία; Και πόσο πρέπει να δώσω 
για να µην είναι άδικο; Πιό είναι το κριτήριο; Αφού οι ανταλλαγές γίνονται µε υποκειµενικά 
κριτήρια. Η αναλογία που γίνονται δεν είναι σταθερή. Άλλοι δίνουν περισσότερα, άλλοι 
λιγότερα για το ίδιο πράγµα. 

“Η απάντηση είναι πιστεύω οτι θα ήταν ελεύθερος να χρησιµοποιεί τη γή που ο καπιταλιστής έχει 
οικειοποιηθεί, 
… 
Ο Ροβινσώνας Κρούσος, για καλή του τύχη, δεν είχε να αντιµετωπίσει ένα δεξιό-ελευθεριακό (µε 
τη σηµασία του κειµένου) σύστηµα ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ήταν από πολλές απόψεις πολύ 
πιο ελεύθερος από έναν σύγχρονο προλετάριο. 
“ 

Μάλλον ήταν λάθος τα παραδείγµατα µου :Ρ Αυτό που ήθελα να δείξω είναι ότι δεν αντλούµε 
την ελευθερία µας από την ύπαρξη των άλλων ανθρώπων. Πχ αν στο δίπλα νησί υπάρχει ένας 
που ξέρει να µαγειρεύει τα δηλητηριώδη µανιτάρια που είναι το µόνο πράγµα που τρώγεται 
στο δικό µου νησί ενώ εγώ δεν ξέρω, δεν σηµαίνει ότι δεν είµαι ελεύθερος επειδή δεν κάθεται 
να µου µαγειρέψει. Είναι δυνατόν να πεθάνω της πείνας σε κατάσταση ελευθερίας   

Αν θέλουµε να το τραβήξουµε από τα αυτιά, ο προλετάριος είναι ελεύθερος να µην δουλέψει 
για τον εργοδότη. Στην πόλη που είµαι υπάρχουν πολλά παραδείγµατα νεαρών -µε ράστα 
συνήθως- που δεν δουλεύουν από επιλογή τους και αράζουν στον δρόµο µε ένα σκυλί και 
ζητάνε χρήµατα από τους περαστικούς. ∆εν το κάνουν από ανάγκη, είναι ο τρόπος ζωής τους 
αυτός. 

Ευτυχώς πλέον οι προλετάριοι µε την κλασική έννοια έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Χάρις την 
ιδιωτική ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής   

20. S G Says:  
April 25th, 2007 at 4:08 pm 



“Νοµίζω οτι ο φιλελευθερισµός έχει (ή προσπαθεί να έχει) απήχηση στις προθέσεις, απόψεις 
και ένστικτα των ανθρώπων, δηλαδή να τους κάνει λιγότερο κριτικούς προς τρίτους (µε την 
έννοια του ‘judging’), περισσότερο ανεκτικούς και περισσότερο πλουραλιστές.” 

εδω συµφωνουµε ελπιζω ολοι και αυτο νοµιζω ελεγε ο θανασης οτι ειναι η βαση απο την οποια 
δεν πρεπει να ξεφευγουµε και να χωνοµαστε υπερβολικα πολυ στις λεπτοµερειες. αλλα: 

“επιµένω τόσο οτι κάποιος µπορεί να έχει φιλελεύθερο πνεύµα, καθώς και φιλελεύθερη 
‘πολιτεία’, πρεσβεύοντας παράλληλα (pace ελευθεριακότητα) σοσιαλιστικές ή µαρξιανές 
αντιλήψεις για την ισότητα και άλλους κοινωνικούς θεσµούς.” 

µου φαινεται τροµακτικα δυσκολο καποιος να ειναι πληρως µαρξιστης και φιλος της 
ελευθεριας (αν δηλαδη πιστευει εστω και 1% στο µαρξιστικο προγραµµα της αφαιρεσης ξερω 
γω παιδιων απο γονεις, της περιουσιας απο τους παντες, της γενικοτερης θυσιας του ατοµου 
µπροστα στο συνολο κτλ κτλ) 
Καταλαβαινω βεβαια εσυ που το πας, αλλα νοµιζω σε αδικεις τροµερα οταν µιλας για 
µαρξισµο ενω ουσιαστικα δεν διαφερεις απο αυτο που θα ζητουσαν απλα Ρωλσιανα 
επιχειρηµατα νοµιζω. ∆ηλαδη κατα Αναγνωστοπουλο εισαι και συ και ο Τιτος εντελως 
φιλελευθεροι, απλα διαφωνειτε σε καποια καπως τεχνικα ζητηµατα (που οµως καταληγουν σε 
σηµαντικες διαφορες στα policy prescriptions που κανουµε). 

“Ο Ροβινσώνας Κρούσος, για καλή του τύχη, δεν είχε να αντιµετωπίσει ένα δεξιό-ελευθεριακό 
(µε τη σηµασία του κειµένου) σύστηµα ιδιοκτησίας” 

παιδια το πληρες παραδειγµα εχει τον Ροβινσωνα ως καπιταλιστη και τον Παρασκευα ως 
προλεταριο. Και ερωτω, ο Ροβινσων χτιζει στο ερηµονησι ενα εργοστασιο που µαζευει και 
µαγειρευει καρυδες (ταχουµε ξαναπει νοµιζω). Τι δικαιωµα εχει ο Παρασκευας σε αυτο το 
εργοστασιο? Τιποτα και ισχυριζοµαι οτι σε αυτην την θεση ειµαστε σηµερα, οι “προλεταριοι” 
εχουν ηδη οφεληθει πολλαπλα απο την δουλεια και εφευρετικοτητα αλλων. 

Τιτους 
“Θα δεχόταν ο Mill το κράτος που προτείνει ο Nozick; Θα ήταν αντίθετος στην αναδιανοµή; 
Θα υποστήριζε ακραίες µορφές self-ownership όταν ήδη αναγνώριζε εξαιρέσεις στο δικαίωµα 
να διαθέτει κανείς τον εαυτό του” 

η ερωτηση ειναι θα τα δεχοταν αν ζουσε σηµερα και ειχε τις εµπειριες που εχουµε εµεις? τεσπα 
πρεπει να ρθει γρηγορα το κειµενο για τον ελευθεριακο πατερναλισµο στο οποιο θα πεσει πολυ 
συζητηση νοµιζω. 

“Αν εννοείς ότι το δικαίωµα στην ελευθερία ή την προσωπική αυτονοµία πηγάζει από το 
γεγονός ότι ανήκουµε στο συγκεριµένο είδος και µόνο, έχω τις αντιρρήσεις µου, αλλά αυτό 
είναι θέµα για µία άλλη συζήτηση” 

µπα οχι, καθε ζωντανος οργανισµος εχει αυτονοητα δικαιωµατα. Νταξει αυτα κλιµακωνονται 
αναλογα µε τον βαθµο συνειδητοποιησης του εαυτου του φανταζοµαι. 

“όχι και σχετικός µε τη φιλοσοφία ο ΚΚ – απορώ πως τον µαζέψατε στην αναµόρφωση. Όσο 
για την κολακεία σου, είναι προφανές ότι την προσφέρεις µόνο σε εκείνους που δεν έχουν 
ακόµα δεχθεί να γράψουν στο εν λόγω ηλεκτρονικό περιοδικό.” 

χαχαχαχα, η αληθεια ειναι οτι και εγω ηµουν κατα του ΚΚ, αλλα υπερισχυσαν οι µπολσεβικοι 
και τον εβαλαν απο το παραθυρο   

21. Νικόλας Says:  
April 25th, 2007 at 8:11 pm 

libertarian, αυτά 



‘∆λδ αναγκαστικά για να λάβω χρήµατα θα πρέπει να δώσω κάτι πίσω σε µια φιλελεύθερη 
εξισωτική κοινωνία; Αν δεν δώσω διαπράττω αδικία; Και πόσο πρέπει να δώσω για να µην 
είναι άδικο; Πιό είναι το κριτήριο;’ 

είναι θεµιτά ερωτήµατα, και υπάρχουν πολλές συναφείς θεωρίες. Ο ίδιος ο Nozick προτείνει 
ένα baseline αποζηµίωσης, αλλά φυσικά οι εξισωτιστές τύπου Dworkin έχουν πολύ πιο 
εκτενείς απαιτήσεις. Μπορούµε να τις συζητήσουµε αν θες. 

Αυτό 

‘Είναι δυνατόν να πεθάνω της πείνας σε κατάσταση ελευθερίας’ 

είναι αλήθεια: δηλαδή αν δεν σου µαγειρέψει τότε έχεις την ελευθερία να πεθάνεις. Αλλά δεν 
έχεις την ελευθερία (ως freedom, όχι liberty) να µην πεθάνεις. Να µην σου µαγειρέψω 
µανιτάρια σου στερεί την ελευθερία να ζήσεις (αν και δεν σου στερεί την ελευθερία να 
πεθάνεις). 

Αυτό 

‘Στην πόλη που είµαι υπάρχουν πολλά παραδείγµατα νεαρών -µε ράστα συνήθως- που δεν 
δουλεύουν από επιλογή τους και αράζουν στον δρόµο µε ένα σκυλί και ζητάνε χρήµατα από 
τους περαστικούς’ 

µπορεί να είναι σύνηθες (εδώ που ζω εγώ υπάρχουν πάµπολλοι άστεγοι), αλλά δεν γνωρίζουµε 
αν έχουν επιλέξει να ζουν έτσι. Μάλιστα αµφιβάλλω οτι το έχουν επιλέξει οι περισσότεροι. 

Αλλά ακόµα κι αν το έχουν επιλέξει, µου φαίνεται απαράδεκτο να περιµένει κάποιος να ζήσει 
από ελεηµοσύνη, όταν άλλοι που έχουν κάνει ακριβώς τις ίδιες επιλογές µε αυτόν ζουν 
πλουσιοπάροχα (απλά και µόνο επειδή είχαν πλούσιους γονείς, ή επειδή κέρδισαν κάτι από 
καθαρή τύχη, χωρίς δηλαδή να καταβάλλουν περισσότερη προσπάθεια). 

S G, γράφεις 

‘µου φαίνεται τροµακτικα δυσκολο καποιος να ειναι πληρως µαρξιστης και φιλος της 
ελευθεριας’ 

Κι εµένα. Γι’αυτό µου έχει πάρει τόσα χρόνια να γράψω τη διατριβή   

Αυτό 

‘νοµιζω σε αδικεις τροµερα οταν µιλας για µαρξισµο ενω ουσιαστικα δεν διαφερεις απο αυτο 
που θα ζητουσαν απλα Ρωλσιανα επιχειρηµατα νοµιζω’ 

µπορεί να είναι αλήθεια, αλλά πρέπει να κάνεις πιο σαφές τι εννοείς. 

Βρίσκω κι’αυτό 

‘κατα Αναγνωστοπουλο εισαι και συ και ο Τιτος εντελως φιλελευθεροι, απλα διαφωνειτε σε 
καποια καπως τεχνικα ζητηµατα’ 

ασαφές. Μάλιστα νοµίζω οτι οι διαφωνίες µου µε τον Τίτο δεν είναι µόνο ΄τεχνικές’ (και σε 
ζητήµατα πατερναλισµού και σε ζητήµατα ισότητας).  

22. libertarian Says:  
April 25th, 2007 at 9:56 pm 

“Να µην σου µαγειρέψω µανιτάρια σου στερεί την ελευθερία να ζήσεις” 



Μα την ελευθερία να ζήσεις την έχεις. Μπορείς να πεθάνεις εν ελευθερία. Το να µην µου 
µαγειρέψεις τα µανιτάρια εσύ που είσαι στο γειτονικό νησί είναι η ίδια option µε το να µην 
υπήρχες, είναι σαν να µην υπάρχεις, δεν µου στερείς την ελευθερία να ζήσω µε την ύπαρξη 
σου. ∆λδ αν δεν υπήρχες θα εξακολουθούσα να µην είµαι ελεύθερος; 

“Αλλά ακόµα κι αν το έχουν επιλέξει, µου φαίνεται απαράδεκτο να περιµένει κάποιος να ζήσει 
από ελεηµοσύνη” 

Είναι αλλά δεν είναι ανάγκη να υιοθετήσουµε τον εξισωτισµό για να εξαφανίσουµε τέτοια 
φαινόµενα (βλ.παραπάνω Hayek & Friedman).  

23. Νικόλας Says:  
April 25th, 2007 at 10:57 pm 

‘“Να µην σου µαγειρέψω µανιτάρια σου στερεί την ελευθερία να ζήσεις” 

Μα την ελευθερία να ζήσεις την έχεις. Μπορείς να πεθάνεις εν ελευθερία.’ 

Αν δεν έχω πρόσβαση σε τροφή, και αν δεν φάω θα πάψω να ζω, τότε δεν έχω την ελευθερία 
(freedom, όχι liberty -> είµαι ‘free’ µόνο αν έχω ευκαιρία να φ, και εν προκειµένω δεν έχω την 
ευκαιρία να ζήσω). 

Νοµίζω οτι συγχέεις το freedom µε το liberty: το πρώτο δεν ενέχει, όπως το εννοώ εγώ, 
κανονιστικό περιεχόµενο. Το δεύτερο ενέχει κανονιστικό περιεχόµενο. 

‘∆λδ αν δεν υπήρχες θα εξακολουθούσα να µην είµαι ελεύθερος;’ 

Ναι, θα εξακολουθούσα να µην είµαι ελεύθερος (free), µολονότι µπορεί να συνέχιζα να έχω 
ένα τυπικό δικαίωµα ελευθερίας (liberty) στη ζωή, το οποίο ωστόσο δεν µπορώ να εξασκήσω.  

24. Titus Says:  
April 25th, 2007 at 11:54 pm 

Να εξηγήσω, αν µου επιτρέπετε, κάποιες από τις δυσάρεστες συνέπειες της συνεπούς 
εφαρµογής των αρχών της ελευθεριακότητας που δυσαρεστούν και πολλούς φιλελεύθερους 
αλλά και εµένα προσωπικά (εδώ να υπενθυµίσω ότι η παραδοχή της ανάγκης για παρεκκλίσεις 
από τις βασικές αρχές της θεωρίας δεν επιβεβαιώνουν τις αρετές της, αλλά παραδέχονται τα 
ελαττώµατά της). Σίγουρα, η αναδιανοµή µέσω της φορολογίας και ο εξισωτισµός είναι 
ακανθώδη ζητήµατα. Παράλληλα, η µη αποδοχή του θεµιτού της χρήσης πόρων για την 
προώθηση (ενθάρρυνση, έστω) κάποιων αξιόλογων επιλογών που διαφοροποιούν τον τρόπο 
ζωής µας µοιάζει µε παραδοχή του γεγονότος ότι όσοι ζουν καλά (µε την έννοια, φυσικά, της 
fulfilling και όχι της πλούσιας ζωής) δεν έχουν κανένα λόγο να ενδιαφέρονται για το αν άλλοι 
σπαταλούν τις ζωές τους χωρίς νόηµα. Το ίδιο ισχύει και µε ορισµένες περιπτώσεις 
πατερναλισµού. Ας πάρουµε το παράδειγµα της ζώνης ασφαλείας ή του κράνους: οι 
ελευθεριακοί επιµένουν ότι κανείς δεν πρέπει να υποχρεώνεται διά νόµου στις παραπάνω 
ενέργειες, αφού αφορούν τον ίδιο προσωπικά και το σώµα του. Σίγουρα, είναι κακό να 
επιβάλεις σε κάποιον κάτι «για το καλό του» όταν εκείνος απλά διαφωνεί µε την άποψη ότι 
αυτό το κάτι είναι, πράγµατι, για το καλό του. Όταν, όµως, συµφωνεί απολύτως µαζί σου, 
αυτός ο πολύ σηµαντικός λόγος εκλίπει: κάθε λογικός άνθρωπος, αν ερωτηθεί πριν ξεκινήσει 
το πρωί για τη δουλειά του ή για ένα ταξίδι ποιες είναι οι βασικές του προτεραιότητες όταν 
οδηγεί, θα απαντήσει ότι πρωτίστως θέλει να φθάσει σώος και ασφαλής, ακολούθως να µην 
βλάψει κάποιον άλλο και µετά να φθάσει στην ώρα του, να µην ταλαιπωρηθεί κλπ. Αν, ακόµα, 
τον ρωτήσουµε, πιο συγκεκριµένα, αν θα θυσίαζε τη ζωή ή την υγεία του προκειµένου να 
αποφύγει µία πολύ µικρή ενόχληση, θα θεωρούσε αυτονόητη την απάντηση ότι αυτά τα δύο 
δεν αξίζει καν να µπουν στη ζυγαριά. Κι όµως, όταν ο ίδιος αυτός άνθρωπος µπαίνει στο 
αυτοκίνητό του, για κάποιον εντελώς ανόητο λόγο προκρίνει αυτό το οποίο – µε βάση ΤΗ 
∆ΙΚΗ ΤΟΥ εκτίµηση- είναι το λιγότερο σηµαντικό - ή έστω πολύ λιγότερο σηµαντικό από 
αυτό που διακυβεύεται: δε βάζει ζώνη και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή/υγεία του για να µην νιώσει 



µία ελάχιστη –ειδικά µε τις σύγχρονες ζώνες ασφαλείας- ενόχληση. Εδώ δεν υπάρχει κανένας 
απολύτως λόγος για να µην του φορέσουµε µε το ζόρι τη ζώνη – αφού θα τον βοηθήσουµε 
απλά να κάνει αυτό που εκείνος θέλει, να αποφύγει µία παράλογη –σύµφωνα µε τον ίδιο- 
απόφαση και όλα αυτά χωρίς την παραµικρή έκφραση αποδοκιµασίας απέναντι στη γνώµη του, 
τον τρόπο ζωής του κλπ. Αν αναλογιστεί κανείς το διακύβευµα, το να µείνει αµέτοχος µε τα 
χέρια στις τσέπες είναι ηθικά απαράδεκτο. Ο ελευθεριακός είναι έτοιµος να πει ότι, εφόσον ο 
εν λόγω οδηγός δεν είναι ανίκανος να πάρει τις αποφάσεις που τον αφορούν, µπορούµε µόνο 
να προσπαθήσουµε να τον πείσουµε να βάλει ζώνη, αλλά όχι να τον αναγκάσουµε. Εν όψει της 
προφανούς αδυναµίας του κράτους (της κοινωνίας, εν τέλει) να πείσει τον καθένα από εµάς 
ξεχωριστά, το ερώτηµα είναι απλό: επεµβαίνει το κράτος (διά της απειλής επιβολής 
προστίµων) ή απέχει; Ο φιλελεύθερος δεν έχει κανένα λόγο να ζητήσει το δεύτερο. Ο συνεπής 
ελευθεριακός έχει κάθε λόγο να απαιτήσει το πρώτο. Σε κάθε περίπτωση, δεν µπορεί να δεχθεί 
την επέµβαση στην περιουσία του πολίτη που υιοθετεί µία συµπεριφορά που βλάπτει µόνο τον 
ίδιο. Οπότε, πλήρεις ειλικρινείας, επιστρέφουµε στην ζωοδόχο πηγή της ελευθεριακότητας: 
την, σχεδόν άνευ όρων, προστασία της ιδιοκτησίας.  

ΥΓ: Νικόλα, όντως, στα περί ισότητας διαφωνούµε. Στα περί πατερναλισµού, όµως, µάλλον θα 
ήθελες, απλώς, να διαφωνούµε! Αυτό γιατί, όσο να ‘ναι, αντιλαµβάνοµαι την ανάγκη να 
αποσαφηνίζουµε τις θέσεις των µεγάλων στοχαστών!  

25. Mirage Says:  
May 4th, 2007 at 2:43 am 

∆ιαπιστώνω πως ο TITUS µε την εξαιρετικά διορατική του επεξήγηση µε όχηµα το 
παράδειγµα του οδηγού άγγιξε την λέξη κλειδί και το βασικό πρόβληµα στους περισσότερους 
συλλογισµούς µιας πολύπλοκης ανθρώπινης πραγµατικότητας που δεν µπορεί να λυθεί µε 
καµία προσέγγιση. 

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ! 

Ήθελα να το πω απο το πρώτο σχόλιο, πως δεν µου άρεσε καθόλου το “ιδιοκτήτης του εαυτού 
του”. Αλλά είχε πέσει πολύ δουλεία τον τελευταίο καιρό…   

Για να ζωντάψει και πάλι η πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση µερικές σκέψεις: 

1. Το πρόβληµα είναι η έννοια-κλειδί της ιδιοκτησίας. Μια άλυτη πραγµατικά κατάσταση. Ο 
άνθρωπος ως θηλαστικό - κυνηγός - µέλος αγέλης έχει την αίσθηση της ιδιοκτησίας 
κυριολεκτικά µέσα στο DNA του. Όπως και άλλα θηλαστικά, µέλη αγέλης, κινείται απο 
ΕΝΣΤΙΚΤΑ επιβίωσης που εµπεριέχουν την αναζήτηση της ιδιο-κτησίας. Στα ΖΩΑ βέβαια η 
οριοθέτηση του ΖΩΤΙΚΟΥ χώρου τους αποτελεί µια συνεχής δραστηριότητα. Η 
συµαντικότερη διαφορά ίσως είναι η µη µονιµότητα της ιδιοκτησίας. ∆εν έχουν τίτλους 
ιδιοκτησίας συγκεκριµένων ζωτικών µέσων (όπως σπίτι, γυναίκα, παιδί και αυτοκίνητο    

2. Οπότε φιλοσοφικά το “ιδιοκτήτης του εαυτού του” µπάζει καταρχήν απο παντού. Το 
λιγότερο που µπορούµε να πούµε είναι πως η ιδιοκτησία αυτή έχει ηµεροµηνία λήξης … το 
καλύτερο ίσως είναι πως εδω εµφανίζεται ένας ιδιότυπος ΠΛΑΤΩΝΙΣΜΟΣ. Ο “ιδιοκτήτης” 
και η “ιδιοκτησία” του. Θα λέγαµε πως ο εαυτός είναι το σώµα για να το συνδέσουµε και µε τις 
έννοιες ΧΡΗΣΗΣ του σώµατος και δουλείας …. Πραγµατικά εντυπωσιακό!!! ∆εν περίµενα ο 
∆ιαφωτισµός να έχει βάλει τέτοιο αυτο-γκόλ, ένας φτιασιδωµένος Χριστιανισµός - 
Πλατωνισµός. ∆εν είναι καιρός να βροντοφωνάξουµε ΤΟ ΑΤΟΜΟ δεν ΥΠΑΡΧΕΙ! Ο 
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ο εαυτός του! ΕΝΑ το ίδιο και το εαυτό. O άνθρωπος ΕΙΝΑΙ-ΥΠΑΡΧΕΙ 
ως Εαυτός δεν ΚΑΤ-ΕΧΕΙ το ΑΤΟΜΟ έναν Εαυτό! 

3. Μέχρι τώρα µιλήσαµε λιγάκι για την ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ ελευθερία. Φαίνεται πως πολλοί 
υποστηρίζουν πως η υπαρξιακή ελευθερία του Ανθρώπου προέρχεται απο την φυσιολογία του, 
την φύση του. Πως θα µπορόύσε να είναι διαφορετικά;;! Ευτυχώς σε αυτό µάλλον θα πρέπει να 
συµφωνούν οι περισσότεροι. Όµως έχουµε ανατρωτηθεί ΠΟΙΑ είναι ΑΥΤΗ η ΦΥΣΗ;; ΜΑ 
∆ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΩΣ ∆ΥΝΗΤΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ!!! ∆εν είναι 



καιρός ποιά να γνωρίσουµε τον µεγάλο αυτό άγνωστο, την ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ φύση, µέσα ΣΤΟ 
ΓΗΙΝΟ ΦΥΣΙΚΟ περιβάλλον; Μου άρεσε η παραβολή της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ως ∆ΥΝΑΜΗ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ. ∆ιότι το ωραίο µε αυτό είναι πως ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. ∆εν 
είναι η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ - “ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ” ελευθερία, η ΑΠΟΛΥΤΗ ελευθερία του 
ΑΤΟΜΟΥ που υπάρχει µόνο στην φαντασία των φιλελεύθερων µε τα αόρατα χέρια των 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ αγορών (α ρε Πλάτωνα!!!). Ευτυχώς είναι πιο πολύπλοκη, πιο ΣΧΕΤΙΚΗ. 
ΒΛέπεις ∆εν ΕΙΜΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ να µην ΑΝΑΠΝΕΩ  Όπως και τα σώµατα ∆ΕΝ είναι 
ελεύθερα όταν πέφτουν   

4. Ωραία, ψελίσαµε κάτι για την υπαρξιακή ελευθερία του ανθρώπου που φυσικά πηγάζει απο 
την ίδια ΟΥΣΙΑ όπως και της υπόλοιπης ΓΗΙΝΗΣ ΖΩΗΣ. Για εµένα η ΟΥΣΙΑ αυτή είναι η 
ίδια η ΖΩΟΠΟΙΟΣ ΓΗ και αυτό προσωπικά µου αρκεί για τους φιλοσοφικούς µας σκοπούς. 
Απο εδω πηγάζει και η υπαρξιακή ελευθερία των άλλων ΖΩΩΝ. Πάµε τώρα στις άλλες δύο 
που σας ενδιαφέρουν ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. 

5. Καταρχήν µπορούν και οι 2 να ειδωθούν ΞΕΧΩΡΑ απο την υπαρξιακή ελευθερία; ΟΧΙ κατά 
την γνώµη µου!! Ε∆Ω είναι η διαστροφή του ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ … ! ΤΟ ΑΤΟΜΟ 
AYTO-προσδιορίζει την πολιτική και οικονοµική του ελευθερία, όπως φαίνεται, µε βάsη το 
ATOMIKO ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ, ακόµη και του σώµατός του. ΜΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ;;;; Ένα υπερ-πολύπλοκο σύστηµα απο δις ΣΥΜΒΙΩΤΙΚΑ 
ΓΗΙΝΑ βακτήρια! Τα βακτήρια αυτά αποτελούν µέρος της ΒΙΟΣΦΑΙΡΑΣ. Εαν υπάρχει 
κάποιος ιδιοκτήτης του σώµατός µας, τότε αυτός είναι αναπόφευκτα η ΖΩΟΠΟΙΟΣ ΓΗ! 
(ξέρω, ξέρω τραβάτε τα µαλιά σας τώρα, αλλά η εποχή µας το “σηκώνει” ποιά για να µπορέσει 
και πρέπει να το συζητήσει και κάτω απο αυτό το πρίσµα). Μόνο κάτι τόσο αόρατο, τόσο 
µετα-φυσικό, τόσο Πλατωνικό όσο το ΑΤΟΜΟ, θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως όχηµα 
ιδιοκτησίας για να εξαπατήσουµε τους εαυτούς µας και να ζήσουµε τον φιλελεύθερο ΜΥΘΟ 
µας ::) 

6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ελευθερία. Να µπορεί µια οµάδα ανθρώπων να πετύχει την οµαδική της 
ελευθερία. Ελευθερία = ιδιοκτησία οπότε καταλαβαίνουµε για τι πράγµα µιλάµε. Ιδιοκτησία 
των ΦΥΣΙΚΩΝ πόρων και ΜΕΣΩΝ παραγωγής εικονικής - ανταλλακτικής αξίας, εξουσία και 
οικονοµική ιδιοκτησία. Κάτω απο το πρίσµα της εξίσωσης Ελευθερία = ΑΤΟΜΙΚΗ ιδιοκτησία 
φαίνεται όλα αυτά αυτονόητα. Η συζήτηση γύρω απο τον ρόλο του κράτους έχει το νόηµα του 
ΠΟΙΟΣ θα ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑ; Σε µια ανθρώπινη κοινωνία όπου οι πολιτικές 
αγέλες θα σπαράσσονται για την ιδιοκτησία ως εµπραγµάτωση της ελευθερίας τους, ποιός θα 
διαφυλάξει µια “ΙΣΗ” κατανοµή ιδιοκτησίας; Βέβαια κανένας δεν ρώτησε την άποψη του 
πραγµατικού ιδιοκτήτη (που άλλωστε δεν την διαθέτει ως ΝΟΗΣΙΣ αλλά ως ΠΡΑΞΙΣ) όπως 
και των άλλων ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΥΠΑΡΞΕΩΝ µε τις οποίες µοιραζόµαστε τους”πόρους” 

Το θέµα της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ είναι απίστευτα πολύπλοκο και στριφνό … Για εµένα τουλάχιστον 
η συζήτηση στον 21ο αιώνα θα πρέπει να µπει σε εντελώς ΝΕΑ ΒΑΣΗ!!!   

26. Φιλοσοφικες εκποµπες της αναΜορφωσης: 1. Φιλελευθερισµου το αναγνωσµα at αναΜορφωση - 
Ιστολογιο Says:  
July 10th, 2007 at 5:20 pm 

[…] Ξεκιναµε µε µια εισαγωγη του Νικολα, οπου εξηγει ποιες φιλοσοφικες ιδεες και θεωριες 
ειναι συµβατες µε τον φιλελευθερισµο, µε βαση αυτο το κειµενο. […]  




