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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ

Πέρασαν είκοσι εννιά χρόνια από τότε που μετέφρασα τον Νόμο 
του Μπαστιά. Εκδόθηκε το 19 89  από την Εταιρεία Κοινωνικών 
και Οικονομικών Μελετών (ΕΚΟΜΕ) με στόχο να συμβάλει στη 
συζήτηση για το πώς θα μπορέσει η νομοθεσία της χώρας να 
απαλλαγεί από εκείνους τους νόμους που συνιστούν μέσο προ-
σπορισμού ωφελημάτων για επιμέρους συμφέροντα εις βάρος 
των υπόλοιπων πολιτών. Τέτοιοι νόμοι περιορίζουν τα δικαιώμα-
τα ιδιοκτησίας, τον ελεύθερο ανταγωνισμό, και, ευνοώντας ή δυ-
σκολεύοντας την οικονομική δραστηριότητα κάποιων πολιτών, 
παράγουν ένα διαφορετικό οικονομικό αποτέλεσμα από εκείνο 
που θα προέκυπτε αν παρέμενε ανεμπόδιστος ο ελεύθερος αντα-
γωνισμός. Πριν από τη θέσπιση της ενιαίας αγοράς στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, στην Ελλάδα υπήρχαν πολλοί τέτοιοι νόμοι που 
επέβαλλαν δασμούς, καθόριζαν τιμές, αμοιβές και επιτόκια και 
επέβαλλαν μονοπωλιακές αγορές, συνήθως προς όφελος διάφο-
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ρων ΔΕΚΟ. Μετά τη θέσπιση της ενιαίας αγοράς, οι νόμοι αυτοί 
μεταλλάχτηκαν. Σήμερα επιβάλλουν ποιοτικούς περιορισμούς 
σε εμπορεύματα, υπηρεσίες και επαγγέλματα και δημιουργούν 
ολιγοπωλιακές αγορές μέσω περιοριστικών αδειοτοτήσεων.

Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη όταν ο κύριος Αλέξανδρος 
Σκούρας, από το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών «Μάρκος 
Δραγούμης», μου ζήτησε την άδεια να επανεκδώσει τη μετάφρα-
ση του Νόμου του Φρεντερίκ Μπαστιά. Μου έδωσε την ελπίδα 
ότι η προσπάθεια της ΕΚΟΜΕ θα συνεχιστεί στο μέλλον.

Από την εποχή που ο Μπαστιά έγραψε (1850) τον Νόμο 
μέχρι την κατάρρευση του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού, 
η στρεβλωτική παρέμβαση της νομοθεσίας στον βιοπορισμό 
των πολιτών, στην οικονομία, είχε σοσιαλιστικό πρόσημο και 
αντλούσε κύρος και νομιμοποίηση από τις θεωρίες και τα δι-
δάγματα του επιστημονικού σοσιαλισμού. Η σοσιαλιστική ιδεο-
λογία έδινε ηθική κάλυψη στις οργανωμένες ομάδες πίεσης και 
νομιμοποιούσε τον κρατισμό, την άμεση παρέμβαση στις αγο-
ρές, όπως νομιμοποιούσε και την άσκηση επιρροής εκ μέρους 
των οργανωμένων συμφερόντων στα κόμματα και στην πολιτική 
τους. Η ιδεολογία νομιμοποιούσε τη συνειδητή απόρριψη της 
οικονομικής και πολιτικής ορθοφροσύνης.

Σήμερα το οπτικό μας πεδίο έχει αλλάξει. Ο σοσιαλισμός 
ως ιδεολογία δεν εμπνέει ούτε φοβίζει. Η ελληνική κοινωνία 
βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο. Έχουμε γίνει περισσότε-
ρο πραγματιστές. Σε αυτό βοήθησαν οι εμπειρίες της οκταετούς 
κρίσης και οι μεταρρυθμίσεις που θεσπίζονται μέσω των μνη-
μονιακών υποχρεώσεων. Η αριστερή κυβέρνηση θεσπίζει κατ’ 
εντολήν των δανειστών φιλελεύθερους θεσμούς τους οποίους 
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δεν πιστεύει, παράλληλα όμως, με στόχο την εξυπηρέτηση του 
χρέους, εκδικείται την κατά τη γνώμη της μεσαία τάξη με υπερ-
βολική φορολόγηση και βαρύτατες ασφαλιστικές εισφορές, με 
αποτέλεσμα η ελληνική οικονομία να δυσκολεύεται να ανακάμ-
ψει. Στο μέλλον, εφόσον θα συνεχίσουμε να είμαστε στην Ευρω-
ζώνη, θα αναφερόμαστε λιγότερο σε ιδεολογίες, θα αναζητούμε 
τα αίτια της μεροληψίας του νομοθέτη στη γένεση και άσκηση 
της πολιτικής επιρροής και πίεσης πρώτα σε επίπεδο οργανωμέ-
νων συμφερόντων και ομάδων πίεσης, κατόπιν στη διαμόρφωση 
πολιτικής σε επίπεδο κομμάτων και, τέλος, στην εφαρμογή πολι-
τικής από την εκτελεστική και τη νομοθετική εξουσία. 

Οι όροι της κοινωνικής συμβίωσης σήμερα είναι λίγο ως 
πολύ αποδεκτοί από όλους τους πολίτες. Υπάρχει κοινωνική συ-
ναίνεση για ασφάλεια, δικαιοσύνη (κοινωνική και οικονομική), 
ελευθερία επιλογής και κοινωνική αλληλεγγύη.

Τι εμποδίζει τον νομοθέτη να παρέχει τα ανωτέρω με όρους 
ισονομίας προς όλους τους πολίτες; Γιατί ο νομοθέτης περιορίζει 
τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των πολιτών; 

Στην πλευρά της πολιτικής εξουσίας βρίσκονται τα κόμματα, 
που από τη φύση του δημοκρατικού μας πολιτεύματος τείνουν 
προς τον λαϊκισμό και την ψηφοθηρία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, 
ξεκινώντας από την προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση και 
φτάνοντας τελικά στην άμεση παρέμβαση. Ο λαϊκίστικος κρα-
τισμός και η πολιτικοποίηση του βιοπορισμού δίνει δύναμη και 
επιρροή στους πολιτικούς· φέρνει πολιτική πελατεία. Ο συνδυα-
σμός λαϊκισμού και κρατισμού κάνει το κράτος μας παναρμό-
διο για να χειρίζεται κάθε αίτημα για ευνοϊκή παρέμβαση και 
ανίσχυρο να προβάλλει αντίσταση σε κάθε είδους πιέσεις. Οι 
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αλλεπάλληλες εκ περιτροπής παρεμβάσεις προς όφελος διαδοχι-
κά όλων των κοινωνικών ομάδων ανοίγουν τον δρόμο προς την 
εξουσία για πολιτικούς και κόμματα. Οι καταστροφικές συνέπει-
ες αυτής της πρακτικής γίνονται αντιληπτές στο μέλλον, και γι’ 
αυτό δεν συνυπολογίζονται. 

Στην πλευρά των πολιτών βρίσκονται τα οργανωμένα συμ-
φέροντα, οι συντεχνίες, τα συνδικάτα, με τις κομματικές διασυν-
δέσεις και εξαρτήσεις τους, και οι ομάδες πίεσης με περιβαλλο-
ντολογικές, οικολογικές και πολιτιστικές αναφορές. Το ανεκτικό 
κοινωνικό περιβάλλον του λαϊκίστικου κρατισμού και της πολι-
τικοποίησης του βιοπορισμού επιτρέπει στις ομάδες πίεσης να 
θέτουν προσοδοθηρικούς στόχους, άσχετα από το αν συνάδουν 
με το δημόσιο συμφέρον ή αν το προάγουν. Παράδειγμα: το άλυ-
το πρόβλημα της διαχείρισης απορριμμάτων στη χώρα μας. Η 
διελκυστίνδα για την επένδυση στο Ελληνικό αποτελεί κλασικό 
παράδειγμα της αδιέξοδης συναλλαγής μεταξύ κυβέρνησης, δη-
μόσιων υπηρεσιών και φιλοκυβερνητικών ομάδων πίεσης μέσα 
στο κρατούν φιλοκρατικιστικό περιβάλλον. Αν δεν επενέβαιναν 
οι επιβλέποντες δανειστές, το πρόβλημα θα έβρισκε πολύ δύσκο-
λα τη λύση του.

Ο δημόσιος τομέας αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική έκφαν-
ση του κρατισμού και της πολιτικοποίησης του βιοπορισμού. Το 
μέγεθος, η νοοτροπία, η σύνθεση και η λειτουργία του είναι προϊ-
όν του λαϊκισμού και της ψηφοθηρίας των κομμάτων, με αποτέ-
λεσμα ο δημόσιος τομέας να έχει μια ιδιότυπη αντίληψη σχετικά 
με τον λόγο ύπαρξής του και τον βασικό προορισμό του, που εξ 
ορισμού θα έπρεπε να είναι η συνεχής βελτίωση της εξυπηρέ-
τησης των πολιτών. Η δημόσια διοίκηση και οι ΔΕΚΟ δεν εί-
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ναι απλώς ένα αναποτελεσματικό εργαλείο άσκησης πολιτικής. 
Μέσω των συνδικάτων τους, ενεργούν ως πολιτική τροχοπέδη. 
Τα συνδικάτα του Δημοσίου διαπλέκονται με τα κόμματα. Είναι 
η συμπαγέστερη και ισχυρότερη ομάδα πίεσης στη χώρα μας.

Ο Νόμος του Μπαστιά μας δείχνει ότι η πάλη για ελευθερία, 
ισονομία και κοινωνική αλληλεγγύη είναι αιώνια και διαχρονι-
κή. Μας βοηθάει να κατανοήσουμε τον ιδανικό ρόλο του νόμου. 
Η εξισορρόπηση των επιδιώξεων των συμφερόντων και των 
ομάδων πίεσης είναι το κατεξοχήν έργο του σώφρονα νομοθέτη.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ
Μαρκόπουλο Μεσογείων

Απρίλιος 2018
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Ο νόμος διαστρεβλώθηκε! Και μαζί μ’ αυτόν διαστρεβλώθηκαν 
και οι συλλογικές δυνάμεις του έθνους! Δεν παρεξέκλινε απλώς 
από την ορθή πορεία του, αλλά τον έκαναν να υπηρετεί έναν τελεί-
ως διαφορετικό σκοπό! Ο νόμος κατάντησε το όπλο κάθε είδους 
πλεονεξίας! Αντί να περιορίζει το έγκλημα, ο ίδιος ο νόμος γίνεται 
ένοχος των κακών που υποτίθεται πως θα ’πρεπε να  τιμωρεί!

Αν αυτό αληθεύει, τότε τα πράγματα είναι σοβαρά, και έχω 
ηθική υποχρέωση να επιστήσω την προσοχή των συμπολιτών μου.



14

FRÉDÉRIC BASTIAT

Η ζωή είναι δώρο Θεού

Πήραμε από τον Θεό το δώρο που περιέχει μέσα του όλα τα άλλα. 
Το δώρο αυτό είναι η ζωή – η υλική, πνευματική και ηθική ζωή.

Όμως η ζωή δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει από μόνη 
της. Ο Δημιουργός της ζωής μάς ανέθεσε την αποστολή να τη 
διατηρούμε, να την αναπτύσσουμε και να την τελειοποιούμε. 
Για να το καταφέρουμε αυτό, μας προίκισε με πολλές θαυμαστές 
ικανότητες. Μας έδωσε επίσης πολυάριθμους φυσικούς πόρους. 
Εφαρμόζοντας τις ικανότητές μας σε αυτούς τους φυσικούς πό-
ρους, τους μετατρέπουμε σε προϊόντα που τα χρησιμοποιούμε. 
Αυτή η διαδικασία είναι αναγκαία για να ακολουθήσει η ζωή τον 
προορισμό της.

Ζωή, ικανότητες, παραγωγή –με άλλα λόγια, ιδιαίτερα στοι-
χεία της προσωπικότητας, ελευθερία, ιδιοκτησία–, αυτό είναι ο 
άνθρωπος. Και παρά τις μεθοδεύσεις πανούργων πολιτικών ηγε-
τών, αυτά τα τρία δώρα του Θεού προηγούνται κάθε ανθρώπινης 
νομοθεσίας και είναι ανώτερα απ’ αυτήν.

Η ζωή, η ελευθερία και η ιδιοκτησία δεν χρωστούν την ύπαρ-
ξή τους στους νόμους που έκαναν οι άνθρωποι. Αντιθέτως, ακρι-
βώς επειδή η προσωπικότητα, η ελευθερία και η ιδιοκτησία προϋ-
πάρχουν, οι άνθρωποι κάνουν νόμους.

Τι είναι ο νόμος

Τι είναι, λοιπόν, ο νόμος; Είναι η συλλογική οργάνωση του ατο-
μικού δικαιώματος για νόμιμη άμυνα.

Ο καθένας μας έχει ένα φυσικό δικαίωμα –δοσμένο από τον 
Θεό– να υπερασπίζεται το άτομό του, την ελευθερία του και την 
ιδιοκτησία του. Αυτά είναι τα τρία αναγκαία στοιχεία για τη ζωή, 
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και η διατήρηση ενός απ’ αυτά εξαρτάται από τη διατήρηση και 
των άλλων δύο. Γιατί τι παραπάνω είναι οι ικανότητές μας πέρα 
από προέκταση όλων εκείνων των στοιχείων που μας χαρακτη-
ρίζουν; Και τι παραπάνω είναι η ιδιοκτησία πέρα από προέκταση 
των ικανοτήτων μας;

Εφόσον κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να υπερασπίζεται –
ακόμα και διά της βίας– τον εαυτό του, την ελευθερία του και 
την ιδιοκτησία του, έπεται ότι και μια ομάδα ανθρώπων έχει το 
δικαίωμα να οργανώσει και να υποστηρίξει μια συλλογική δύ-
ναμη που να προστατεύει αυτά τα δικαιώματα σε μόνιμη βάση. 
Έτσι η ουσία των συλλογικών δικαιωμάτων –ο λόγος ύπαρξής 
τους, η νομιμότητά τους– βασίζεται στα ατομικά δικαιώματα. 
Και η κοινή δύναμη που προστατεύει αυτά τα συλλογικά δικαιώ-
ματα δεν μπορεί, λογικά, να έχει διαφορετικό σκοπό, διαφορε-
τική αποστολή, από την ατομική δύναμη που καλείται να υπο-
καταστήσει. Έτσι, επειδή κανένα άτομο δεν μπορεί να ασκήσει 
νόμιμα βία εναντίον άλλου ατόμου, ή κατά της ελευθερίας ή της 
ιδιοκτησίας του, έπεται –για τον ίδιο λόγο– ότι η κοινή δύναμη 
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί νόμιμα για να πλήξει ένα άτομο, 
την ελευθερία ή την ιδιοκτησία ατόμων ή ομάδων ατόμων.

Μια τέτοια στρέβλωση της δύναμης της εξουσίας θα ήταν και 
στις δύο περιπτώσεις αντίθετη προς την ουσία της. Μας δόθηκε 
η δύναμη να προστατεύουμε τα ατομικά μας δικαιώματα. Ποιος 
θα τολμούσε να πει ότι μας δόθηκε η δύναμη να πλήττουμε τα 
ίσα δικαιώματα των αδελφών μας; Εφόσον κανένα άτομο, όταν 
ενεργεί μόνο του, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει νόμιμα δύναμη 
για να καταστρέψει δικαιώματα άλλων, δεν συνεπάγεται ότι το 
ίδιο αξίωμα ισχύει και για τη συλλογική δύναμη, αφού αυτή δεν 
είναι τίποτα περισσότερο από τον οργανωμένο συνδυασμό των 
ατομικών δυνάμεων;

Αν αυτό αληθεύει, τότε τίποτα δεν είναι περισσότερο προ-
φανές από το ακόλουθο: ο νόμος είναι η οργάνωση του φυσι-
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κού δικαιώματος για νόμιμη άμυνα· είναι η υποκατάσταση των 
ατομικών δυνάμεων από μια κοινή δύναμη. Και αυτή η κοινή 
δύναμη έχει αποστολή να κάνει ό,τι οι ατομικές δυνάμεις έχουν 
φυσικό και νόμιμο δικαίωμα να κάνουν: να διαφυλάσσουν τα 
δικαιώματα του καθενός και να συμβάλλουν στην επικράτηση 
της δικαιοσύνης στον κόσμο.

Μια δίκαιη και σταθερή κυβέρνηση

Εάν ένα έθνος είχε οικοδομηθεί πάνω στη βάση αυτή, πιστεύω 
ότι θα επικρατούσε τάξη μεταξύ των πολιτών του· τάξη στις σκέ-
ψεις και στις πράξεις τους. Πιστεύω ότι ένα τέτοιο έθνος θα είχε 
τη λιγότερο πολύπλοκη, την περισσότερο αποδεκτή, πιο ολιγο-
έξοδη, πιο αυτοσυγκρατημένη, λιγότερο καταπιεστική και πιο 
δίκαιη και σταθερή κυβέρνηση που θα μπορούσε να φανταστεί 
κανείς – όποια κι αν ήταν η πολιτική της μορφή.

Υπό μια τέτοια διακυβέρνηση, ο καθένας θα καταλάβαινε ότι 
κατέχει όλα τα προνόμια καθώς και όλες τις ευθύνες της ύπαρ-
ξής του. Κανένας δεν θα ερχόταν σε αντιπαράθεση με την κυ-
βέρνηση, εάν η ατομική του υπόσταση ήταν απολύτως σεβαστή, 
η εργασία του ελεύθερη και οι καρποί των κόπων του προστα-
τεύονταν από κάθε άδικη επίθεση. Όταν θα τα καταφέρναμε, δεν 
θα χρειαζόταν να ευγνωμονούμε το κράτος για την επιτυχία μας. 
Και αντίθετα, όταν δεν θα τα καταφέρναμε, δεν θα διανοούμα-
σταν να κατηγορήσουμε το κράτος για την κακοτυχία μας, όπως 
δεν διανοούνται οι αγρότες να κατηγορήσουν το κράτος για το 
χαλάζι ή την παγωνιά. Η παρουσία του κράτους θα γινόταν αι-
σθητή χάρη στο ανεκτίμητο αγαθό της ασφάλειας που παρέχει 
αυτός ο τύπος διακυβέρνησης.

Μπορεί να ειπωθεί ακόμα ότι, χάρη στη μη παρέμβαση της 
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πολιτείας στις ιδιωτικές υποθέσεις του καθενός, οι ανάγκες μας 
και η κάλυψή τους θα αναπτύσσονταν κατά έναν λογικό τρόπο. 
Δεν θα βλέπαμε φτωχές οικογένειες να επιδιώκουν να διδαχθούν 
λογοτεχνία ενώ δεν έχουν ψωμί στο τραπέζι. Δεν θα βλέπαμε 
πόλεις να μεγαλώνουν σε βάρος αγροτικών περιοχών, ούτε 
αγροτικές περιοχές να αναπτύσσονται σε βάρος πόλεων. Δεν θα 
βλέπαμε τις μεγάλες μετακινήσεις κεφαλαίου, εργασίας και πλη-
θυσμών τις οποίες προκαλούν οι αποφάσεις του νομοθέτη.

Τα θεμέλια της ύπαρξής μας κατάντησαν αβέβαια και επισφα-
λή εξαιτίας αυτών των μετακινήσεων που δημιουργούν τα κράτη. 
Και, επιπλέον, αυτές οι μεθοδεύσεις επιβαρύνουν την κυβέρνηση 
με ακόμα περισσότερες ευθύνες.
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FRÉDÉRIC BASTIAT   
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Ο Νόμος, το πιο διάσημο έργο του πολιτικού στοχαστή και οικονο-
μολόγου Φρεντερίκ Μπαστιά, αποτελεί εδώ και δύο σχεδόν αιώνες 
θεμελιώδες κείμενο της φιλελεύθερης σκέψης. 

Γλαφυρός αναλυτής και έξοχος εκλαϊκευτής των οικονομικών και 
πολιτικών θεωριών της εποχής του, ο συγγραφέας υπογραμμίζει ότι 
ο νόμος είναι δίκαιος μόνο όταν περιορίζεται στην προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δηλαδή της ζωής, της ελευθερίας και της 
περιουσίας του ατόμου. 

Οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση είναι αυθαιρεσία, καταστρατήγηση 
της ελευθερίας, αυταρχική επιβολή. 
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