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Παρουσίαση του βιβλίου του Πέτρου Ι. Παραρά

Οικονομική Ελευθερία  
Άρθρο 5 παρ. 1 Σ 

Οικονομικός Φιλελευθερισμός 
Νεωτερική Διαδρομή και Συνταγματική Θεμελίωση

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στo ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία
(Βασιλέως Γεωργίου Α 1, Αθήνα - Πλατεία Συντάγματος)

την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019, ώρα 19:00

Πρόσκληση



ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Ευάγγελος Βενιζέλος 
Πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης,  

Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Αθανάσιος Ράντος 
Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

Αντώνης Μανιτάκης 
Ομότιμος Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Γιάννης Μεταξάς 
Τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Διεπιστημονικής Ακαδημίας

Γεράσιμος Σαπουντζόγλου 
Καθηγητής Οικονομικής Επιστήμης (Ο.Π.Α.)

Τη συζήτηση ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ:

Ιωάννα Μάνδρου
Νομικός-Δημοσιογράφος

Ακολουθεί δεξίωση στον ίδιο τόπο

ΟΙκΟνΟΜΙκΗ ΕΛΕυθΕρΙα 
ΑΡθΡο 5 πΑΡ. 1 Σ
οικονομικός Φιλελευθερισμός.  
Νεωτερική Διαδρομή και Συνταγματική θεμελίωση

Σελίδες XVIII + 616, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2019

Η εμβάθυνση στην έννοια της οικονομικής ελευθερίας, όπως αυτή συνάγεται, 
ως θεμελιώδες ατομικό δικαίωμα, προεχόντως από το άρθρο 5 παρ. 1 του Συ-
ντάγματος, προϋποθέτει δύο τινά: Αφ’ ενός την επισήμανση ότι στηρίζεται στην 
αποδοχή του δόγματος της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, της αρ-
χής της αξιοκρατίας αλλά και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς του. 
Αφ’ ετέρου, όμως, κρίνεται σκόπιμο, αφού η ελευθερία αυτή ήταν ανέκαθεν και 
είναι το κύριο αντικείμενο της όποιας πολιτικής που ασκούν τα κράτη ανάλογα με 
το πρόγραμμα των κυβερνώντων, να παρατεθεί η νεωτερική εξέλιξη του οικονο-
μικού φιλελευθερισμού στο πλαίσιο του οποίου αυτή ανεδύθη. Εξετάζεται, έτσι, ο 
κλασικός φιλελευθερισμός, ο «νέος φιλελευθερισμός», ο «νεοφιλελευθερισμός», η 
παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, αλλά και το περιεχόμενο του λεγομένου «οικο-
νομικού Συντάγματος».

Καθίσταται έτσι ευχερέστερη η προσέγγιση των επιμέρους ατομικών δικαιω-
μάτων που συνάγονται από τη γενικότερη έννοια της οικονομικής ελευθερίας. Εί-
ναι δε αυτά: η ελευθερία της εργασίας, η επαγγελματική ελευθερία, η ελευθερία 
του εμπορίου και της βιομηχανικής δραστηριότητας, η συμβατική ελευθερία, η 
επιχειρηματική ελευθερία, η ελευθερία του ανταγωνισμού, η προστασία του κα-
ταναλωτή, το δικαίωμα στη διαφήμιση και η ελευθερία του δημιουργείν. Για τις 
επιμέρους αυτές ελευθερίες αφιερώνονται πολυσέλιδες αναλύσεις, οι οποίες όμως 
συμπληρώνονται με τους κανόνες που αφορούν τους περιορισμούς των οικονο-
μικών ελευθεριών, τους οποίους σταδιακά έχει διαμορφώσει κυρίως η νομολογία 
των δικαστηρίων. Από τα εκτεθέντα προκύπτει ότι το πολιτικό σύστημα της Ελλά-
δας είναι ο κοινωνικός φιλελευθερισμός. Για τα επιμέρους θέματα παρατίθεται 
εκτενέστατη βιβλιογραφία, ενώ το αναλυτικό «Ευρετήριο καθ’ ύλην» καθιστά λίαν 
ευχερή την ανεύρεση του εκάστοτε ζητήματος. Τόμος αναφοράς.

Πέτρος Ι. Παραράς
Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας,  
Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου


