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Στις 4 Μαρτίου του 2012, στην εφημερίδα New York Times δημοσιεύτηκε ένα άρθρο 

με τίτλο «Why I am leaving Goldman Sachs», όπου ο πρόσφατα παραιτηθείς CEO της 

Greg Smith έλεγε μεταξύ άλλων: «Ελπίζω τα λόγια μου να είναι ένα καμπανάκι 

αφύπνισης για το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας… Οι ηθικά χρεωκοπημένοι 

άνθρωποι όσα χρήματα και αν φέρνουν στην επιχείρηση, πρέπει να απομακρυνθούν… 

Όποιος δουλεύει μόνο για να βγάζει χρήματα, δεν μπορεί να υποστηρίξει την εταιρεία 

– ούτε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών της».  Λίγα χρόνια αργότερα, τον 

Απρίλιο του 2016, ο Bernie Sanders, υποψήφιος των Δημοκρατικών για τις εκλογές 

στις HΠΑ, στην ομιλία του στο Βατικανό ανέπτυξε τις θέσεις του για το ζήτημα των 

εισοδηματικών ανισοτήτων θέτοντας το ερώτημα «πώς μπορεί να δημιουργηθεί μια 

ηθική οικονομία, μια οικονομία για το κοινό καλό;».  

Τόσο ο Smith, ως εκπρόσωπος των νόμων της αγοράς, όσο και ο Sanders, ως πολιτικός, 

θέτουν το ερώτημα-αίτημα του κατά πόσο οι νόμοι και οι μηχανισμοί της οικονομίας 

αφήνουν περιθώρια για ηθική δράση και παρεμβολή ηθικών αξιών. Η οικονομία δεν 

είναι μια  αξιακά ουδέτερη επιστήμη. Εκτός από τις οικονομικές αξίες που αφορούν σε 

τιμές, κέρδη κ.ά., έχουν διαπραγματεύσιμο χαρακτήρα και υπολογίζονται με 

μαθηματικές πράξεις, υπάρχουν και οι ηθικές αξίες που έχουν ρόλο ρυθμιστικό και 

λειτουργούν ως οδηγοί δράσης και αποφάσεων εντός του πλαισίου της οικονομικής 

δραστηριότητας. Καθολικές ηθικές αξίες όπως η δικαιοσύνη, η αμοιβαιότητα, η 

μέριμνα αντανακλούν ένα ενδιαφέρον όχι για κάποιον αφηρημένο άλλο, αλλά για την 

ευημερία του συνόλου μια κοινότητας. 

Με την επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού, η «ηθική» παράδοση που έχει τις ρίζες 

της στην αριστοτελική σύζευξη ηθικής και οικονομίας απωθήθηκε υπέρ μιας θεώρησης 

της οικονομίας που ενδιαφέρεται αποκλειστικά για ζητήματα διαχείρισης του πλούτου. 

Τις τελευταίες δεκαετίες στοχαστές, όπως ο Αμάρτια Σεν, ο Μάικλ Σαντέλ και ο Σκοτ 

Μηκλ  υποστηρίζουν ότι το ερώτημα «πώς θα ήταν ένας κόσμος χωρίς ηθική;» δύναται 

να επαναδιατυπωθεί ως εξής: «πώς θα ήταν μια οικονομία χωρίς ηθικές αξίες;».  

Ταυτόχρονα υποδεικνύουν ότι το ζητούμενο της ευδαιμονίας για το άτομο και την 



κοινότητα μοιάζει να χάνεται την ίδια στιγμή που οι «αγορές» ισχυροποιούνται και 

εισβάλλουν σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας, όπως έχει δείξει με 

γλαφυρότητα ο Σαντέλ. 

Ο Σαντέλ, κοινοτιστής πολιτικός φιλόσοφος στο πανεπιστήμιο του Harvard, 

υποστηρίζει ότι στις δυτικές δημοκρατίες συχνά o δημόσιος διάλογος που 

περιστρέφεται γύρω από την πολιτική και την οικονομία αγνοεί ζητήματα  που 

άπτονται των ηθικών αξιών, του κοινού καλού και εντέλει της ίδιας της ανθρώπινης 

ευδαιμονίας. Στο βιβλίο του Τι δεν μπορεί να αγοράσει το χρήμα ( Πόλις 2016, o 

αγγλικός υπότιτλος είναι  The Μoral Limits of Μarkets), παρουσιάζει περιστατικά, που 

στα μάτια μας φαντάζουν δυστοπικά, με στόχο να ενδυναμώσει τη θέση του για τους 

κινδύνους που παραμονεύουν στην επέκταση της αγοραίας λογικής, μιας λογικής χωρίς 

ηθικούς κανόνες και αξίες, σε κάθε στιγμή του συλλογικού βίου και της 

καθημερινότητας: σχολεία που πληρώνουν μαθητές για να διαβάζουν ένα βιβλίο, το 

μέτωπό μας ως διαφημιστικός χώρος, η δυνατότητα ενός φυλακισμένου να αγοράσει 

την αναβάθμιση του κελιού του, η ετήσια συνδρομή 1.500 δολαρίων για να έχουμε το 

τηλέφωνο του γιατρού μας.  Αυτά τα παραδείγματα εισβολής της αγοραίας λογικής σε 

τομείς του βίου μας, όπως είναι η υγεία και η παιδεία, φανερώνουν  με τον πλέον σαφή 

τρόπο πόσο επιτακτικός είναι ο ηθικός στοχασμός πάνω στη λειτουργία των αγορών. 

Το ερώτημα που θεωρεί ότι πρέπει να τεθεί προς διαβούλευση είναι το εξής: «Θέλουμε 

μια οικονομία της αγοράς ή μια κοινωνία της αγοράς;».   Εφόσον η αγοραιοποίηση των 

κοινωνικών πρακτικών μπορεί να διαφθείρει τους θεμελιώδεις ηθικούς, πολιτικούς και 

κοινωνικούς κανόνες που διέπουν και ορίζουν τις πρακτικές αυτές, πρέπει να 

εξετάσουμε ποιους μη αγοραίους θεσμούς επιθυμούμε να διαφυλάξουμε από την 

εισβολή: τι είδους αγαθά πρέπει τελικά να επιδιώκουμε ως πολίτες; Ο ηθικός 

στοχασμός και μάλιστα ο ηθικός στοχασμός για το πώς πρέπει να ζούμε δεν είναι μια 

ενασχόληση για τον ελεύθερο χρόνο μας και δεν αφορά μόνο στους διανοούμενους.  

Το αίτημα για μια δίκαιη κοινωνία  προϋποθέτει τον συλλογικό στοχασμό και τον 

δημόσιο διάλογο πάνω στη σχέση κοινού καλού και πλούτου.  Σε αυτή τη γραμμή 

σκέψης, οι αγορές εμφανίζονται να είναι χρήσιμα εργαλεία για την οργάνωση της 

παραγωγικής δραστηριότητας. Ωστόσο, το  ζητούμενο είναι να μην τις αφήσουμε να 

ξαναγράψουν τους κανόνες που διέπουν τους κοινωνικούς και πολιτικούς  θεσμούς, 

δηλ. την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη. 



 

 

 

 


