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Ο νεοφιλελευθερισµός περιστρέφεται γύρω από έναν άξονα, µία κεντρική ιδέα: 
Απορρίπτει τις παρεµβάσεις του κράτους που χρηµατοδοτούνται από την 
υποχρεωτική φορολογία, µε εξαίρεση τα δικαστήρια και τα σώµατα ασφαλείας 
(που στόχο έχουν την διασφάλιση, πέραν της ζωής, των ιδιοκτησιακών 
δικαιωµάτων και της ιερότητας των συµβολαίων που συνήφθησαν εθελοντικά 
µεταξυ πολιτών). Όπως όλες οι ιδεολογίες, στους κόλπους του 
νεοφιλελευθερισµού υπάρχει διάσταση απόψεων. Ιδίως όσον αφορά τις 
εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα. Π.χ. κάποιοι νεοφιλελεύθεροι θεωρούν πως 
υπάρχει περιθώριο µικρών, έξυπνων κρατικών παρεµβάσεων σε περιπτώσεις 
που παρουσιάζονται µονοπώλια ή όταν κάποια σηµαντικά δηµόσια αγαθά δεν 
µπορούν να παραχθούν διαφορετικά (π.χ. παιδεία ή υγεία). Άλλοι πάλι 
νεοφιλελεύθεροι, οι πιο σκληροπυρηνικοί, κρίνουν πως ούτε και σε αυτές τις 
περιπτώσεις δικαιολογείται η κρατική παρέµβαση. Επιχειρηµατολογούν ότι τα 
µονοπώλια, όπως έλεγε κι ο Σούµπετερ, είναι παροδικά φαινόµενα που 
ενισχύουν την έρευνα και την τεχνολογία (καθώς µόνο ένα µονοπώλιο, π.χ. η 
Google, µπορεί να χρηµατοδοτήσει φιλόδοξα ερευνητικά προγράµµατα) ενώ για 
τα δηµόσια αγαθά που έχουµε ανάγκη θεωρούν πως, αν τα έχουµε πραγµατικά 
ανάγκη, η αποκεντρωµένη, φιλελεύθερη κοινωνία θα βρει έναν τρόπο να τα 
παράσχει, π.χ. όπως στην Βρετανία η υπηρεσία διάσωσης των ναυαγών είναι µη 
κρατική και χρηµατοδοτείται από συνεχείς εράνους στις πλατείες των πόλεων. 
 
Ανεξάρτητα από τις µεταξύ τους διαφωνίες, τους νεοφιλελεύθερους ενώνει ο 
σκεπτικισµός απέναντι στην δηµόσια χρηµατοδότηση που βασίζεται στις κρατικές 
επιδροµές στο εισόδηµα των πολιτών – την υποχρεωτική φορολογία. 
Διατρανώνουν πως, στο πλαίσιο της προσωπικής ευθύνης, ο κάθε ένας µας είναι 
υπεύθυνος για τις πράξεις του, για το αν και πως θα βρει δουλειά και, βεβαίως, 
για τα χρέη του. Όπως το κράτος δεν έχει δικαίωµα να παίρνει χρήµατα από την 
Κατερίνα για να επιδοτεί το µαγαζί του Κώστα ή την θέση εργασίας της Μαρίας, 
έτσι και µε τα δάνεια. Αν δανειστώ ένα εκατοµµύριο ευρώ από τον φίλο µου τον 
Βασίλη, και µετά αποδειχθεί ότι δεν µπορώ να του τα επιστρέψω, τότε κακό τόσο 
του δικού µου κεφαλιού όσο και του κεφαλιού του Βασίλη (ας µην µου τα είχε 
δανείσει).  
 
Να γιατί η Ευρωζώνη αποτελεί την µέγιστη πρόκληση για έναν νεοφιλελεύθερο. 
Μετά το Κραχ του 2008, βουνά χρεών ήταν αδύνατον να αποπληρωθούν, 
πανευρωπαϊκά, καθώς τα εισοδήµατα των δανειζόµενων (αλλά και των 
τραπεζών που χρώσταγαν σε άλλες τράπεζες) απλά εξανεµίστηκαν. Όµως, η 
Ευρωζώνη δεν είχε δοµηθεί µε τρόπο που να αντέχει την µη αποπληρωµή αυτών 
των χρεών. Τότε λοιπόν, αρχής γενοµένης µε την δική µας δανειακή σύµβαση (το 
γνωστό Μνηµόνιο), µε σκοπό να καθυστερήσει η αποκάλυψη ότι τα βουνά χρεών 
της Ευρώπης δεν είναι δυνατόν να αποπληρωθούν, ξεκίνησε µια διπλή 
διαδικασία. Από την µία, δίνονται τεράστια δάνεια στα πτωχευµένα κράτη ώστε 



να συνεχίσουν να πληρώνουν τους πιστωτές τους (και να κρατάνε τις τράπεζές 
τους ανοικτές). Από την άλλη, ως όρος για αυτά τα δάνεια τους επιβλήθηκε µια 
τεράστια εσωτερική υποτίµηση. Αυτή η διπλή διαδικασία είναι που θέτει τους 
νεοφιλελεύθερους σε κατάσταση απόλυτης σχιζοφρένειας! 
 
Γιατί σχιζοφρένειας; Επειδή, ενώ η εσωτερική υποτίµηση συνάδει πλήρως µε την 
νεοφιλελεύθερη οπτική, ο υπέρογκος δανεισµός πτωχευµένων κρατών και 
τραπεζών από τους ευρωπαίους φορολογούµενος είναι «ανάθεµα» για τον 
νεοφιλελευθερισµό. Μια ιδεολογία που απορρίπτει εξ αρχής τις από τον 
φορολογούµενο χρηµατοδοτούµενες κρατικές παρεµβάσεις δεν πορεί παρά να 
απορρίψει µετά βδελυγµίας την ιδέα ότι ποταµοί φόρων δίνονται σε κράτη και 
τράπεζες µε στόχο να αποπληρώσουν µη εξυπηρετούµενα χρέη.  
 
Ένας νεοφιλελεύθερος που σέβεται τον εαυτό του θα υποστήριζε την σκληρότερη 
εσωτερική υποτίµηση σε χώρες ελλειµµατικές και πτωχευµένες (π.χ. µείωση 
µισθών ακόµα και στα 200 ευρώ τον µήνα) υπό έναν όµως όρο: άµεση διαγραφή 
των χρεών που δεν είναι δυνατόν να αποπληρωθούν από τα µετά-την-
εσωτερική-υποτίµηση-καθίζηση εισοδήµατα, και άµεσο κλείσιµο των 
πτωχευµένων τραπεζών.  
 
Αντί για αυτό, η Ευρωζώνη εµµένει στην πλάνη ότι όλα τα χρέη θα 
αποπληρωθούν την ώρα που, µε την πολιτική γενικευµένης λιτότητας, συνθλίβει 
τα εισοδήµατα από τα οποία θα πρέπει να πληρωθούν τα νέα και τα παλαιά 
δάνεια. Ο νεοφιλελεύθερος που δεν ψεύδεται στον εαυτό του γνωρίζει ότι κάτι 
τέτοιο δεν µπορεί να συµβεί και πως η εµµονή της Ευρωζώνης σε αυτή την 
πολιτική την οδηγεί στην κατάρρευση. Βλέπει ότι οι µόνοι κερδισµένοι από αυτή 
την εµµονή θα είναι η Χρυσή Αυγή, το UKIP στην Βρετανία, το ΚΚΕ, η κα Λε Πεν 
και γενικά όλοι όσοι θέλουν να δουν µια ώρα αρχίτερα το τέλος της Ευρωζώνης – 
ένα τέλος που είναι αδύνατον να αφήσει αλώβητη την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Με αυτά κατά νου, ο συνεπής νεοφιλελεύθερος κατανοεί πως η µόνη εναλλακτική 
είναι µία Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία. Την οποία όµως φοβάται καθώς θα 
«γεννήσει» κεντρική κρατική εξουσία, νέους φόρους, νέες γραφειοκρατίες, 
περισσότερο και πανίσχυρο κράτος. Παράλληλα, γνωρίζει ότι αν µια τέτοια 
οµοσπονδία αποκτήσει δηµοκρατική οµοσπονδιακή κυβέρνηση, στην βάση του 
ένας-πολίτης-µία-ψήφος, η Γερµανία και οι υπόλοιπες πλεονασµατικές χώρες δεν 
θα µπορούν να την ελέγχουν (καθώς οι πλειοφηφία των πολιτών της Ευρωζώνης 
ανήκουν σε ελλειµµατικές χώρες). Άρα ο οξειδερκής νεοφιλελεύθερος προβλέπει 
πως η πανίσχυρη σήµερα Γερµανία θα προσπαθήσει να δηµιουργήσει αυτό το 
υπερ-κράτος χωρίς όµως να αποδεχθεί την δηµοκρατική αρχή του ένας-πολίτης-
µία-ψήφος. Άρα, ελλοχεύει ο κίνδυνος να σωθεί µεν η Ευρωζώνη µετατρεπόµενη 
δε σε µια πανευρωπαϊκή δικτατορία.  
 
Είναι να µην αναγνωρίζει ένας καλός νεοφιλελεύθερος στο πρόσωπο της 
Ευρωζώνης το Βατερλώ της ιδεολογίας του και της κρυφής του ελπίδας για έναν 
δηµοκρατικό καπιταλισµό στην ευρωπαϊκή ήπειρο; 


