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Ίσως ακούγεται ειρωνικό, όμως η αξίωση της ισότητας μεταξύ πλούσιων και φτωχών τίθεται 

για πρώτη φορά από τον ίδιον τον ιδρυτή της Πολιτικής Οικονομίας και του οικονομικού 

φιλελευθερισμού, Adam Smith. Να εξηγούμαστε. Όχι ισότητα με την έννοια της εξίσωσης του 

κατεχόμενου πλούτου· όχι ισότητα με την έννοια της κατάργησης της φτώχειας. Όμως ισότητα 

με την έννοια ότι οι ασθενέστεροι οικονομικά δεν αποτελούν αξιολογικά υποδεέστερη 

κατηγορία της κοινωνίας. Ισότητα με την έννοια ότι η τάξη των φτωχών εργαζόμενων δεν 

αποτελείται από άτομα μειωμένης αξιοπρέπειας που ελπίζουν μόνο στην ελεημοσύνη των 

ευπορότερων για να βελτιώσουν τις συνθήκες της ζωής τους. Αντιθέτως, θεωρούνται ως οι 

άνθρωποι που παράγουν τον πλούτο των εθνών, οι λειτουργοί της εργασίας, της πηγής όλων 

των οικονομικών αξιών. Η αναγνώριση ίσης αξιοπρέπειας είναι έκδηλη τόσο στον Πλούτο των 

Εθνών όσο και στη Θεωρία των Ηθικών Συναισθημάτων. Στο τελευταίο έργο, η συνοχή της 

μοντέρνας κοινωνίας ερείδεται στο πλέγμα αλληλο-αναγνωρίσεων βάσει της συμπάθειας, της 

δυνατότητας όλων να φαντάζονται τον εαυτό τους στη θέση του άλλου και να συμμερίζονται 

τα συναισθήματά του. Αυτή η συνεχής φαντασιακή αντιμετάθεση ρόλων είναι αδύνατον να 

λειτουργήσει χωρίς την προϋπόθεση της ίσης αξιοπρέπειας όλων: της ίσης αξίας των 

συναισθημάτων και των φορέων τους. Η αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ ανίσων θα έπαιρνε 

κατ’ανάγκην άλλους δρόμους και δεν θα μπορούσε να θεμελιωθεί στην ικανότητα όλων να 

φανταστούν τον εαυτό τους στη θέση όλων. Ο ‘ανώτερος’ δεν υπόκειται στην κρίση του 

‘κατώτερου’ και η ‘αναγνώριση’ που αναμένει από αυτόν είναι η αναγνώριση της υποταγής 

του τελευταίου στην ιεραρχία.  

Στον Kant, έχουμε τη συστηματική κατάφαση της καθολικής αξίωσης για ίση αξιοπρέπεια 

όλων των έλλογων όντων. Η κατηγορική απαγόρευση της χρησιμοποίησης της ανθρωπότητας 

στο πρόσωπο των άλλων, αλλά και στο δικό μας, μόνον ως μέσον και όχι ως σκοπό, θέτει την 

αξία της ισότητας ως προς την αξιοπρέπεια, ως κορωνίδα της νεωτερικής αξιολογίας. Ο 



άνθρωπος πλέον απολαύει της αυτής αξιοπρέπειας όχι λόγω των αρετών του, όχι λόγω του 

πλούτου του, όχι λόγω της ισχύος του: αλλά από μόνο το γεγονός της ανθρωπινότητάς του. 

 

Στην τρίτη μεγάλη σχολή της νεωτερικής ηθικής φιλοσοφίας, στον Ωφελιμισμό, και εδώ θα 

διαπιστώσουμε ότι υπονοείται η ιδέα της ισότητας, εφόσον ως καλό θεωρείται εκείνο που 

προωθεί την ευτυχία του μεγαλύτερου αριθμού. Η απόλαυση και ο πόνος από το ίδιο αγαθό ή 

την ίδια έλλειψη είναι ισοδύναμα μεγέθη για κάθε άτομο, ανεξάρτητα από το είναι και το έχειν 

του. 

 

Η  οικονομία είναι το κατ’εξοχήν πεδίο όπου τίθεται σε σκληρή δοκιμασία αυτή η αξίωση που 

έχει τις ρίζες της στον Διαφωτισμό.  Αν η πλήρης κατάργηση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας 

κατέληξε σε τραγικούς κοινωνικούς πειραματισμούς, εν τούτοις η πρόκληση της ανεξέλεγκτα 

διευρυνόμενης ανισότητας δεν παύει να απειλεί με ουσιαστική αναίρεση της ατζέντας του 

Διαφωτισμού, που έχει ως ακρογωνιαίο λίθο την ισότητα της ατομικής αξιοπρέπειας όλων. 

Δεν μπορεί να υπάρχει ισότητα στην αξιοπρέπεια, χωρίς μορφωτικές, υγειονομικές, 

πολιτισμικές προϋποθέσεις ούτε χωρίς ελάχιστη διασφάλιση αξιοπρεπών υλικών όρων 

διαβίωσης.  Η πολιτική ρύθμιση που εκφράστηκε ως ‘κοινωνικό κράτος’ θα έπρεπε να 

εκτιμηθεί όχι ως ένα εγχείρημα ισοπέδωσης των οικονομικών ανισοτήτων, αλλά ως μια 

συναίνεση για την περιφρούρηση της ηθικής και πολιτικής ισότητας των πολιτών παρά τις 

οικονομικές ανισότητες. Εξού και οι πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας, οφείλουν να έχουν 

καθολικό και απρόσωπο χαρακτήρα, χωρίς χαρακτηριστικά κοινωνικά στιγματιστικής 

ελεημοσύνης.  

Στις μέρες μας, την εποχή του θριαμβεύοντος ιδεολογικά λιμπερταριανισμού, η συστηματική 

απαξίωση κάθε ρύθμισης που δεν υπάγεται στην αγορά σημαίνει μια μετάλλαξη της πολιτικο-

ηθικής θεμελίωσης του συστήματος. Πρυτανεύει μια δελεαστική και εύπεπτη για την 

φιλαρέσκεια όλων, ηθική του ‘νικητή’, όπου η μοίρα του ‘ηττημένου’ είναι όχι απλώς η 

οικονομική εξαθλίωση αλλά και ο ηθικός στιγματισμός. Οι εμπνεόμενες από τον Διαφωτισμό 

φιλελεύθερες θεωρίες προσέβλεπαν πάντα σε μια καθολική ευημερία, παρά τις οικονομικές 

ανισότητες, ακριβώς επειδή θεμελιώνονταν στη νεωτερική ιδέα της κοινότητας και ίσης 

αξιοπρέπειας της ανθρώπινης φύσης. Ακριβώς αυτό είναι που αναιρείται πλέον, από τη στιγμή 

όπου άρχισε να γίνεται λόγος όχι για γενική ευημερία, αλλά για «κοινωνία των δύο τρίτων» 

και τώρα του ενός τρίτου κοκ. Αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί ηθικά μόνον αν γίνει αποδεκτό 

ότι τα μέλη της κοινωνίας είναι άνισα ως προς την αξία τους· όχι ως προς την οικονομική αξία 

που κατέχουν, αλλά ως προς την ηθική αξία τους· είτε αυτή νοείται ως αναγνώριση, ως 



αξιοπρέπεια ή ως βαρύτητα του ατομικού τους οφέλους (αναλόγως ποια ηθική φιλοσοφική 

θεώρηση ακολουθούμε). Εξού και η άκριτη κατάχρηση του όρου ‘λαϊκισμός’ ως όρου 

απαξίωσης κάθε διεκδίκησης από μέρους των ‘κατωτέρων’ και ‘αποτυχημένων’.  Ήδη στις 

σημαίες των αξιών της εποχής μας αντί του «ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα», αναγράφεται 

«the survival of the fittest». Φράση που λανθασμένα αποδίδεται συχνά τον Δαρβίνο, ενώ 

ανήκει στον κοινωνικό δαρβινισμό που εισηγήθηκε ο Herbert Spencer. Αυτή είναι η 

φιλοσοφική πηγή έμπνευσης της λιμπερταριανής αναθεώρησης των αρχών της ηθικής 

ισότητας μεταξύ οικονομικά ανίσων. Και με την επανέκδοση της παλαιάς ιδέας περί 

βιολογικής-αξιολογικής ανισότητας ‘λύνεται’ η ενδιαφέρουσα εσωτερική ένταση της 

διαφωτιστικής ατζέντας του αξιομακάριστου κλασικού φιλελευθερισμού.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


