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1. Το ζήτηµα.		

Είναι δυνατή η ύπαρξη µιας αρµονικής κοινωνίας θεµελιωµένης στην ατοµική ελευθερία και 
στον τέλειο ανταγωνισµό, τα µέλη της οποίας να µην είναι εκ των προτέρων όλα σοφά; 

Ο Άνταµ Σµιθ (στο εξής Α.Σ) (1723-1790), υπήρξε εκπρόσωπος του 
Σκωτσέζικου διαφωτισµού και γεννήθηκε στο Κιρκάλντι. Ήταν Ηθικός 
Φιλόσοφος και Οικονοµολόγος. Το 1776 εξέδωσε το περίφηµο βιβλίο του 
«Έρευνα σχετικά µε τη φύση και τα αίτια του Πλούτου των Εθνών» (στο εξής 
Π.τ.Ε.) Με το εν λόγω βιβλίο καθιερώθηκε ως ο θεµελιωτής της κλασσικής 
Οικονοµικής και ως ο ιδρυτής της πολιτικής οικονοµίας ως επιστήµης. Πριν 
ακόµη εκδηλωθεί η βιοµηχανική επανάσταση, η εν λόγω πραγµατεία του 
προσέφερε αρκετές από τις βασικές ερµηνείες του καπιταλισµού –χωρίς να 
τον ονοµατίζει ως τέτοιο– όπως ο καταµερισµός της εργασίας, ο διαχωρισµός 
της κοινωνίας σε τάξεις, η θεωρία της αξίας, η θεωρία της προσαρµογής της 
προσφοράς προς τη ζήτηση κ.α. Όχι παραδόξως πολλά από τα παραπάνω 
και πολλά άλλα στοιχεία της Σµίθειας θεώρησης δεν αποτελούν αντικείµενα 
προβολής του έργου του, από την επικρατούσα σήµερα τάση στους 
οικονοµικούς και πολιτικούς κύκλους. Απεναντίας η συνολική προβολή του 
έργου του έχει επικεντρωθεί στο αποκαλούµενο «αόρατο χέρι της αγοράς». 
Στο αξίωµα του αόρατου χεριού θεµελιώθηκε επίσης η καθιερωµένη 
οικονοµική πολιτική και η παγκοσµιοποίηση. 

Ο Α. Σµιθ ταύτισε το ατοµικό συµφέρον µε το κοινωνικό συµφέρον. Κάθε 
άτοµο, ισχυρίστηκε, δρώντας από προσωπικό συµφέρον κατά ένα παράδοξο 
τρόπο εργάζεται για το κοινό συµφέρον καθοδηγούµενο από ένα «αόρατο 
χέρι», της αγοράς, όπως πρόσθεσαν οι σύγχρονοι υποστηρικτές του. Στο εν 
λόγω πόρισµα χειραγωγήθηκαν οι κοινωνίες σε µια ολοκληρωτική-µεταφυσική 
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αντίληψη του όρου «αγορά», ο οποίος κατάντησε όπως το µυθικό αµάλθειον 
κέρας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επεβλήθη µια νέα ιδεολογία ο «αγοραϊσµός».1 
Μεταξύ διασωθέντων έργων του είναι και η «Θεωρία των Ηθικών 
Συναισθηµάτων» (στο εξής Θ.Η.Σ.), έργο του 1759 συγκεκριµένα, µε το οποίο 
και καθιερώθηκε ως ηθικός φιλόσοφος. 

Από το 1764 έως το 1766 επισκέφθηκε την Γαλλία µε τη µεσολάβηση του 
φίλου του David Hume. Εκεί είχε την δυνατότητα να γνωρίσει µεταξύ άλλων 
και τον F. Quesnay, ιατρό στο επάγγελµα, τον κατ’ εξοχήν θεωρητικό της 
Γαλλικής Φυσιοκρατικής οικονοµικής σχολής. Φαίνεται ότι δέχθηκε την 
επιρροή του, µιας και ήθελε να αφιερώσει τον Π.τ.Ε, ενώ ήταν εν ζωή ακόµη, 
σ’ αυτόν. Δεν κατέστη δυνατόν γιατί το 1774 ο F. Quesnay απεβίωσε. Με την 
επιστροφή του άρχισε τη σύνταξη του Π.τ.Ε. η οποία διήρκεσε 10 χρόνια. 
Κατά µια εκδοχή η συγγραφή του έργου ξεκίνησε ενώ ήταν ήδη στη Γαλλία, 
συγκεκριµένα στη Τουλούζη.2	Κατά µια άλλη εκδοχή ο Α.Σ είχε ήδη συντάξει 
ένα προσχέδιο του Π.τ.Ε πριν ακόµη επισκεφθεί τη Γαλλία.	

Μια επιφανειακή µελέτη της Θ.Η.Σ. και του Π.τ.Ε οδηγεί στο συµπέρασµα ότι 
πρόκειται περί δύο έργων που παρουσιάζουν µη συµβατές αντιλήψεις για την 
ανθρώπινη φύση, εντελώς φιλάλληλης το πρώτο, ωθούµενης µόνον από το 
οικονοµικό και εγωιστικό συµφέρον το δεύτερο. Μια τέτοιου είδους αντίληψη 
συνδέθηκε µε υποτιθέµενες δύο συγκρουόµενες φάσεις της ζωής του Α.Σ. Η 
πρώτη της νεότητας συνδεδεµένης µε την Θ.Η.Σ. η οποία εγκαταλείφθηκε 
από την φάση της ωριµότητας η οποία είχε ως αφετηρία το 1764 µε την 
επίσκεψη στη Γαλλία και την επαφή του µε την σχολή των Φυσιοκρατών. Εδώ 
έγκειται και το ονοµαζόµενο Σµίθειο ζήτηµα.  Στο κείµενο τούτο επιχειρείται 
µια διαλεύκανση του ζητήµατος. 

																																																													
1 Ο αγοραϊσµός είναι µια ιδιαίτερα φορτισµένη ιδεολογία η οποία έχει αναγάγει την επίλυση 
όλων των προβληµάτων της κοινωνίας στην αγορά. Μια ιδεολογία που επινοήθηκε για να 
κυβερνήσει τον 21ο αιώνα. Όσο και να φαντάζει παράξενο έχει στις µέρες µας λάβει 
µεταφυσική διάσταση, και όσο κι εάν φαίνεται οξύµωρο είναι ολοκληρωτική ιδεολογία. Για να 
λειτουργήσει απαιτείται ένας οµοιογενής παγκόσµιος τρόπος σκέψης, η αποκαλούµενη 
µοναδική σκέψη. Αυτή πρέπει να είναι η κοιτίδα του σύγχρονου ανθρώπου, η κοιτίδα του 
ανθρώπου καταναλωτή. Ενός ανθρώπου που δεν καταναλώνει για να ζει, αλλά ζει για να 
καταναλώνει. Ενός υποκειµένου που σκέπτεται όπως καταναλώνει και καταναλώνει όπως 
σκέπτεται. Ο αγοραϊσµός αντικατέστησε όλα τα παλιά σύµβολα και ιδεώδη µε εµπορικές 
εικόνες και µετέτρεψε τον πλανήτη σε γιγαντιαίο Υπερκατάστηµα. Αποτελεί τη κινητήριο 
δύναµη της παγκοσµιοποίησης. Ενιαία αγορά, ενιαία σκέψη, ενιαίου µεγέθους άνθρωποι 
(καταναλωτές) αποτελούν το τρίπτυχο της σύγχρονης εκδοχής του ιστορικού υλισµού. Ο 
αγοραϊσµός είναι νεολογισµός του πρώην υπουργού οικονοµικών της Ιταλίας Giulio Tremonti, 
µε προέλευση την Ιταλική λέξη mercatismo. Με αυτήν την έννοια αποτελεί και νεολογισµό 
στην Ελληνική,και τον τελευταίο ιδεολογικό παραλογισµό του 20ου αιώνα.	
2	«Ιστορία των Οικονοµικών Θεωριών», σελ. 65	
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2. Το «αόρατο χέρι» στο έργο του Α. Σµιθ. 

«Πώς ένας στοχαστής όπως ο Α. Σµιθ µπόρεσε να καταστεί όµηρος του γενικού επιτελείου της 
νεοφιλελεύθερης σκέψης;» Εconomia dei Sentimenti, από την εισαγωγή του Michele Bee,   
ιστορικού της Οικονοµικής. 

Στο σύνολο του διασωθέντος έργου του µόνον τρεις φορές ο Α.Σ. έκανε 
χρήση του διάσηµου πλέον όρου. Φαίνεται λίγο πριν τον θάνατό του διέταξε, 
άγνωστο για ποια αιτία, να καούν όλα τα χειρόγραφά του, εκτός από ολίγες 
διατριβές του. (βλέπε: Κοινωνιολογικόν και Πολιτικόν Λεξικόν, Αθήνα 1935, 
σελ 3007). 

Ας δούµε τις σχετικές άκρως ενδιαφέρουσες αναφορές  

Η πρώτη βρίσκεται στην «Ιστορία της Αστρονοµίας» (Ι. Α.). Το έργο 
δηµοσιεύτηκε µετά τον θάνατό του συµπεριλαµβανόµενο στα Φιλοσοφικά 
Δοκίµιά του. Χρονολογείται πιθανότατα στα 1750. Γράφει: 

«Σε όλες τις πολυθεϊκές θρησκείες, µεταξύ των αγρίων όπως και στους 
πρώτους χρόνους της ειδωλολατρικής αρχαιότητας, οι µη οµαλές εκδηλώσεις 
είναι αυτές που αποδίδονται στις ενέργειες και στην δύναµη των θεών τους. Η 
φωτιά καίει και το νερό δροσίζει, τα βαριά σώµατα πέφτουν και οι ελαφριές 
ουσίες πετούν ψηλά (παραδείγµατα τούτα οµαλών εκδηλώσεων) ως αναγκαία 
συνέπεια της φύσης τους. Στις εν λόγω περιπτώσεις δεν κατέφυγαν στο 
αόρατο χέρι του Δία (υ.τ.α.)». The History of Astronomy, sec III. 

Στην προκειµένη περίπτωση το «αόρατο χέρι του Δία» είναι η χαραχθείσα 
τάξη στα φυσικά φαινόµενα από τον θεό των θεών, το οποίο όµως είναι 
παρόν στη συνείδηση των πρωτόγονων ή των ειδωλολατρών, µόνον στα µη 
οµαλά φαινόµενα, όπως π.χ. σε µια αστραπή, η καταιγίδα σε ένα σεισµό.. 
Η δεύτερη συναντάται στη Θεωρία των Ηθικών Συναισθηµάτων και έχει ως 
εξής: «Η παραγωγή του εδάφους συντηρεί σε κάθε στιγµή σχεδόν τον ίδιο 
αριθµό ατόµων που είναι σε θέση να συντηρεί. Οι πλούσιοι δεν κάνουν τίποτα 
διαφορετικό από το να επιλέγουν σε µεγάλες ποσότητες αυτό που είναι πιο 
πολύτιµο και ευχάριστο. Καταναλώνουν λίγο πιο πολύ από τους φτωχούς και 
παρά τον εκ φύσεως εγωισµό και αρπακτικότητά τους, µολονότι δεν 
σκέπτονται πάρα µόνον το συµφέρον τους, µολονότι ο µοναδικός σκοπός που 
έχουν δίδοντας εργασία, είναι η ικανοποίηση των µάταιων και ακόρεστων 
επιθυµιών τους, αυτοί µοιράζονται µε τους φτωχούς την παραγωγή όλων των 
βελτιώσεων τους. Καθοδηγούνται από ένα αόρατο χέρι για να 
πραγµατοποιήσουν σχεδόν την ίδια κατανοµή των αναγκαίων αγαθών της 
ζωής, η οποία θα πραγµατοποιούνταν εάν η γη είχε διαµοιραστεί ισοµερώς 
µεταξύ όλων των κατοίκων της, έτσι, χωρίς να το θέλουν, χωρίς να το 
γνωρίζουν, συντελούν στην πρόοδο της κοινωνίας και προσφέρουν τα µέσα 
για τον πολλαπλασιασµό του είδους. Όταν η Πρόνοια διαίρεσε τη γη µεταξύ 
ολίγων ιδιοκτητών, δεν ξέχασε ούτε εγκατέλειψε αυτούς που φαίνονταν να 
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είχαν αφεθεί έξω από τη διανοµή». (Teoria dei Sentimenti Morali, Μέρος IV, 
Κεφ. Ι, παρ. Χ, σελ. 375- 376). 

 Στο εν λόγω εδάφιο καίτοι ο Α.Σ. αντιµετωπίζει το θέµα της κατανοµής του 
πλούτου (συνεπώς ένα καθαρά οικονοµικό ζήτηµα), είναι και σ’ αυτήν το 
αόρατο χέρι εν τέλει το οποίο καθοδηγεί τους ιδιοκτήτες της γης να διανέµουν 
τον πλούτο κατά τέτοιον τρόπο, ως η γη να ήταν διανεµηµένη ισοµερώς 
µεταξύ όλων των κατοίκων της. Στην περίπτωση αυτή το αόρατο χέρι είναι 
ευθέως συνδεδεµένο µε το Θείον, όπως και προηγουµένως στο εδάφιο της 
«Ιστορίας της Αστρονοµίας». 

Την τρίτη, στον Π.τ.Ε., στο πλέον διάσηµο εδάφιο σηµειωτέον, ο Α.Σ. επεξηγεί 
γιατί εκτός από τους ιδιοκτήτες γης το αόρατο χέρι επενεργεί και στους 
εµπόρους αλλά και στους εργοστασιάρχες: 

«…Προσπαθώντας όσο το δυνατόν καλύτερα να χρησιµοποιήσει το κεφάλαιό 
του προς υποστήριξη της εγχώριας βιοµηχανίας και να διευθύνει αυτή την 
βιοµηχανία έτσι ώστε το προϊόν της να έχει την µέγιστη αξία, κάθε άτοµο 
συνεισφέρει αναγκαστικά όπως µπορεί στη µεγιστοποίηση του ετήσιου 
εισοδήµατος της κοινωνίας. Όντως, αυτός εν γένει δεν αποσκοπεί στην 
προώθηση του δηµοσίου συµφέροντος ούτε το γνωρίζει καθώς το προάγει. 
Προτιµώντας την υποστήριξη της εγχώριας βιοµηχανίας αντί για µια 
αλλοδαπή βιοµηχανία, στοχεύει στην εξασφάλισή του. Διευθύνοντας αυτήν τη 
βιοµηχανία µε τρόπον ώστε το προϊόν της να έχει την µέγιστη αξία στοχεύει 
αποκλειστικά στο προσωπικό κέρδος και σ’ αυτήν, όπως σε πολλές άλλες 
περιπτώσεις, καθοδηγείται από ένα αόρατο χέρι για την προώθηση ενός 
σκοπού που δεν ήταν στις προθέσεις του. Ούτε το γεγονός ότι ένας τέτοιος 
σκοπός δεν ήταν πάντα στις προθέσεις του είναι ζηµιογόνο για την κοινωνία. 
Επιδιώκοντας το προσωπικό συµφέρον, αυτός συχνά προωθεί το συµφέρον 
της κοινωνίας µε τρόπο πιο αποτελεσµατικό από ό,τι προτίθετο στην 
πραγµατικότητα να προωθήσει. Δεν είδα ποτέ να έχει επιτευχθεί περισσότερο 
από αυτούς που αξιώνουν ότι συναλλάσσονται για το δηµόσιο καλό» (A. 
Smith “La ricchezza delle nazioni” Newton Compton Edizioni Βιβλίο 4ο, 
Κεφάλαιο 2ο, σελ. 391). 

Δυο παραγράφους πριν, αναφερόµενος στο εσωτερικό και εξωτερικό εµπό-
ριο, γράφει: 

«Κάθε άτοµο προσπαθεί να χρησιµοποιεί το κεφάλαιο του όσο το δυνατόν 
πλησιέστερα προς αυτόν [...] κάθε έµπορος της χονδρικής προτιµά φυσικά το 
εσωτερικό εµπόριο από το εξωτερικό και το εξωτερικό καταναλωτικό εµπόριο 
από αυτό της µεταφοράς (εννοεί την αγορά εµπορευµάτων σε ορισµένες 
χώρες και τη µεταφορά και πώληση τους σε άλλες χώρες). Στο εγχώριο 
εµπόριο, το κεφάλαιο του δεν είναι ποτέ πολύ µακριά, όσο είναι µάλλον συχνά 
στο εξωτερικό καταναλωτικό εµπόριο […] Αλλά έχει ήδη αποδειχθεί ότι ένα 
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κεφάλαιο το οποίον χρησιµοποιείται στο εσωτερικό εµπόριο βάζει κατ’ ανάγκη 
σε κίνηση µια µεγαλύτερη ποσότητα της παραγωγικών δραστηριοτήτων στο 
εσωτερικό […] Με το ίδιο ή σχεδόν ίδιο κέρδος, ως εκ τούτου, κάθε άτοµο έχει 
την φυσική τάση να χρησιµοποιεί το κεφάλαιό του, έτσι ώστε να προσφέρει 
ίσως την καλύτερη στήριξη της εσωτερικής παραγωγικής δραστηριότητας και 
να δώσει ένα εισόδηµα και µια απασχόληση στο µεγαλύτερο αριθµό 
προσώπων της χώρας του». 

Είναι πασιφανές ότι στη φυσική τάση για την οποία µιλά ο Α.Σ. σε αυτό το 
εδάφιο, εµφανίζεται η επίδραση του αόρατου χεριού του Δία (Ι.Α.) ή άλλως 
της Θείας Πρόνοιας (Θ.Η.Σ). Δεν είναι η επιλογή του ατόµου, ως συνέπεια 
του αποτελέσµατος ενός οικονοµικού µηχανισµού, δηλαδή π.χ. ενός άριστου 
ανταγωνισµού, όπως αυτού που υποτίθεται ότι παρουσιάζεται εντός µιας 
ελεύθερης αγοράς. Η εν λόγω ερµηνεία θα θεωρητικοποιηθεί πολύ αργότερα 
από πολλούς, µετά από τους Leon Warlas και Vilfredo Pareto.3 

 

3. Η Θ.Η.Σ. - O Π.τ.Ε. Tο Σµίθειο πρόβληµα. 
«Υφίσταται ένα αγκάθι στα πλευρά των συντηρητικών φιλελεύθερων: δεν µπορούν πράγµατι 
να κατανοήσουν πως ο Σµίθ µπόρεσε να γράψει ένα κείµενο όπως Η Θεωρία των Ηθικών 
Συναισθηµάτων». Εconomia dei Sentimenti, από την εισαγωγή του Michele Bee. 

Το πρόβληµα Α. Σµιθ όπως αναφέρθηκε βασίζεται στην υπόδειξη της 
ύπαρξης σύγκρουσης µεταξύ της Σµιθείου ηθικής θεωρίας θεµελιωµένης στη 
συµπάθεια, και της οικονοµικής του θεωρίας βασισµένης στο ατοµικό 
συµφέρον. Στον Π.τ.Ε ισχυρίζεται ότι το ατοµικό συµφέρον αφ’ εαυτού δύναται 
να λειτουργήσει ευεργετικά για την κοινωνία. Στη Θ.Η.Σ. υποστηρίζει ότι είναι 
αναγκαία η συµπάθεια για να επιτευχθούν ευεργετικά αποτελέσµατα για την 
κοινωνία. O Γερµανός οικονοµολόγος Αugust Oncken (1844-1911), προς το 
τέλος του 19ου αιώνα, είναι ο πρώτος που εστίασε στο «Πρόβληµα Άνταµ 
Σµιθ». Αλλά και ο Αυστριακός οικονοµολόγος Joseph Schumpeter (1883-
1950) τόνισε την ύπαρξη εµφανούς αντίθεσης µεταξύ των δύο έργων. 

																																																													
3 Leon Warlas (1834-1910), Γάλλος µαθηµατικός και οικονοµολόγος. Vilfredo Pareto (1848-
1923). Ιταλός µηχανικός, κοινωνιολόγος, οικονοµολόγος.  
Ηδη από τα Μαθήµατα Νοµολογίας στο πανεπιστήµιο της Γλασκώβης (1762-1763), ήταν 
παρούσα στον Α.Σ. η έννοια της ισορροπίας, συχνα προσδιορισµένης ως «φυσικής 
ισορροπίας» ως επακόλουθο των δυνάµεων που επενεργούν στην αγορά (βλ. σελ 467 στο 
Lezioni di Glasgow). Μια  ισορροπία   θεµελιωµένης οχι σε οικονοµικό αναλυτικές θεωρήσεις, 
αλλά στην   αρχή της άγνοιας του απώτερου σκοπού, άγνοια που χαρακτηρίζει όλα τα ενεργά 
µέλη της κοινωνίας, όπως αυτή διαφαίνεται άλλωστε σ’ όλα χωρία του Α.Σ. που παρατίθενται. 
Υφίσταται επι πλέον και η ανάγκαιότητα της εν λόγω άγνοιας η οποία έχει ως  σκοπό την 
εγκαθύδριση µιας «φυσικής» κατάστασης  η τουλάχιστον µιας κατάστασης πολύ πλησίον σ’ 
αυτή. (Σελ. LXXX , εισαγωγή στο Lezioni di Glasgow του Enzo Pesciarelli). 
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 «Σύµφωνα µε την διδασκαλία που διατύπωσε στο σύγγραµµά του “Η Θεωρία 
των Ηθικών Συναισθηµάτων” το κριτήριο της ηθικής αξιολόγησης είναι η 
συµπάθεια, η ικανότητα να διεισδύει κανείς στη ψυχή των άλλων και, ως 
ανιδιοτελής θεατής, να κρίνει και να αξιολογεί τα συναισθήµατα και τις πράξεις 
τους εν σχέση µε τα κίνητρα τους. Έτσι, αναφορικά προς µια πράξη, εάν, 
ακολουθώντας τη διαδικασία της συµπάθειας, διεισδύσουµε στην ψυχή του 
προσώπου που την τέλεσε και, παρατηρώντας και αξιολογώντας ως 
ανιδιοτελείς θεατές τα συναισθήµατα και την πράξη του, επιδοκιµάσουµε τα 
κίνητρά του, τότε κρίνουµε ότι η εν λόγω πράξη είναι ηθικώς ορθή, σε 
διαφορετική περίπτωση, αν, βάσει του κριτηρίου της συµπάθειας, 
αξιολογώντας τα κίνητρα βάσει των οποίων τέλεσε κάποιος µία πράξη 
αποδοκιµάσουµε τα τελευταία αυτά, κρίνουµε ότι η εν λόγω πράξη είναι 
ηθικώς επιλήψιµη. Ανάλογη διαδικασία οφείλουµε να ακολουθούµε και όταν 
πρόκειται να αξιολογήσουµε τις δικές µας πράξεις: θα πρέπει να κρίνουµε 
εκτιµώντας ως αµερόληπτοι θεατές τα κίνητρα βάσει των οποίων τις τελέσαµε. 
“Στη ζωή σου” παρατήρησε ο Σµιθ ‘‘οφείλεις να ενεργείς κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε ο αµερόληπτος και ανιδιοτελής παρατηρητής των πράξεων σου να 
µπορεί να τις επιδοκιµάζει. Τον εαυτό σου και τις πράξεις σου οφείλεις να 
βλέπεις και να κρίνεις ως ανιδιοτελής παρατηρητης”» (Θεώρηση Θεοδόση 
Πελεγρίνη, βλέπε βιβλιογραφία).  

Σ’ ένα από τα πλέον ονοµαστά εδάφια του Π.τ.Ε., ο Α.Σ. προσδιορίζει 
απεναντίας το ατοµικό συµφέρον µε τον ακόλουθο εντυπωσιακό τρόπο: «Δεν 
είναι από την καλοσύνη του κρεοπώλη, του ζυθοποιού και του αρτοποιού που 
αναµένουµε το γεύµα µας, αλλά από την αντίληψη που αυτοί έχουν για το 
συµφέρον τους. Απευθυνόµαστε όχι στον ανθρωπισµό τους αλλά στο 
συµφέρον τους και δεν µιλάµε σ’ αυτούς για τις ανάγκες µας αλλά για τα 
πλεονεκτήµατά τους».4  

H έννοια της συµπάθειας εκτός της ηθικής της ερµηνείας έχει και την κοσµική5 
της διάσταση. Αµφότερες συναντώνται στους Στωικούς, από τους οποίους ο 
Α.Σ. δανείστηκε τον όρο. Η κοσµική της διάσταση είναι αυτό που ενώνει µε 
τρόπο ανεπαίσθητο και αρµονικά όλα τα πράγµατα του σύµπαντος. Εκτός της 
ενότητας υπάρχει και η αλληλοεπίδραση των όντων του σύµπαντος, που 
µοιάζει µε έναν ζωντανό οργανισµό του οποίου η λειτουργία του ενός οργάνου 
																																																													
4 Π.τ.Ε., βιβλίο Ι, κεφ. 2, παρ 2, σελ. 73. Ας σηµειωθεί ότι το ίδιο παράδειγµα ανέπτυξε και 
στις παραδόσεις του στο Πανεπιστήµιο της Γλασκώβης το 1762-1763 (σελ 647 στο Lezioni di 
Glasgow). Εποµένως αποτελούσε µέρος του έργου του πολύ πριν την έκδοση του Π.τ.Ε. Το 
χωρίο τούτο έχει καταστεί στις µέρες µας το µάντρα (ευχή) των νεοφιλελεύθερων 
(αγοραϊστών). Θα προσθέσει δε στο Lezioni di Glasgow: «Ουδείς εξαρτάται από την 
καλοσύνη των άλλων εκτός από τους επαίτες και οι οποίοι θα πέθαιναν µέσα σε µια 
εβδοµάδα έαν η ζωή τους ήταν ολοκληρωτικά συνδεδεµένη στη γεναιοδωρία των άλλων».	

5 Υπάρχει όµως και η φυσιολογική της διάσταση. Ο Ιπποκράτης στο «Περί Διατροφής» 
σύγγραµµά του αναφέρει την συµπάθεια ως την λειτουργική συνεργασία όλων των οργάνων 
του ανθρώπινου σώµατος.	
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επιδρά στην λειτουργία ενός άλλου οργάνου. Η σύνδεση και η αλληλεξάρτηση 
των όντων διέπεται από το Θείον.6 Η συµπάθεια είναι ένα είδος «αόρατου 
χεριού» εποµένως.  

Είναι δυνατός ο αυτοέλεγχος, όπως αυτός περιγράφεται στο παραπάνω 
παράθεµα της Θ.Η.Σ., να τύχει εφαρµογής σε µια κοινωνία που κυριαρχεί ο 
εγωισµός και ο αχαλίνωτος ανταγωνισµός; Πώς συµβιβάζεται η Θ.Η.Σ., µε 
αφετηρίες την ηθική, τον αλτρουισµό, την ανιδιοτέλεια την συµπάθεια εν 
κατακλείδι µε την πολιτική οικονοµία του Π.τ.Ε., η οποία έχει ως κίνητρα το 
οικονοµικό συµφέρον και τον εγωισµό;	

Μια απάντηση στο ερώτηµα βρίσκεται µάλλον στο εισαγωγικό κείµενο του 
καθηγητή της οικονοµίας Δηµ. Καλλιτσουνάκη7 στην πρώτη κατ’ επιλογήν 
έκδοση του Π.τ.Ε., στην ελληνική της βιβλιογραφία. Μερικά χαρακτηριστικά 
αποσπάσµατα:  

 «Η βαθύτερη κατανόηση και η ορθή εκτίµησις της οικονοµικής διδασκαλίας 
του Σµιθ προϋποθέτει την γνώσιν της θέσεως του Σµίθ έναντι του φυσικού 
θεϊσµού, ο οποίος εκυριάρχει τότε των «φωτισµένων» εις την Αγγλίαν, έναντι 
της σκωτικής ηθικής φιλοσοφίας της Γλασκώβης, τέλος έναντι της ατοµικής 
φιλοσοφίας της εποχής του. Ο Σµιθ είναι λοιπόν φυσικό ότι καθιερώθη εις τις 
σκέψεις αυτές –όπως και πάντες οι κοινωνιολογούντες– από το συγκεκριµένο 
κοινωνικό οικονοµικό περιβάλλον εις το οποίον έζησε και από του οποίου 
ήντλει τας παραστάσεις δια τις θεωρίες του και από τους προδρόµους αυτού, 
από την µέχρι τότε δηλαδή «πνευµατική εξέλιξιν». 

Στη συνέχεια αφού αναλύσει την επιρροή που εξάσκησαν, µετά από 
σκληρούς αγώνες την εποχή εκείνη, οι Καλβινιστικές ιδέες στη Σκωτία, 
αναφέρει ότι η εκκλησία και η διαµαρτυρόµενη ευγένεια ίδρυσαν εκεί µια 
σχεδόν θεοκρατική καλβινιστινική πολιτεία. Και συνεχίζει: 

«Πουθενά αλλού, εκτός από την Γενεύην, δεν επικράτησε τόσον το 
καλβινιστικόν πνεύµα, µετά της εξ επαγγέλµατος ηθικής, µετά της κυριαρχίας 
των εκλεκτών και µετά της δηµοκρατικής ατοµικής προαγωγής, µετά της 
αυστηράς εκκλησιαστικής διαπαιδαγωγήσεώς του. Διεµορφώθη λοιπόν 
φιλοσοφικά ορθολογιστική και συστηµατική σκέψη, µεγάλη σοβαρότητα, 
ισχυρό κοινωνικό αίσθηµα και ζωογόνος κοινοτικός βίος. Ο τραχύς, οξύνους, 
έντιµος Σκώτος αναπτύσσει νηφάλιον δράση και ακάθεκτον αφοσίωση προς 
																																																													
6	 Βλ. Μάρκος Αυρήλιος(Ρωµαίος Αυτοκράτορας), Στωϊκός, Τα εις εαυτόν, VII. Θ′: “Πάντα 
ἀλλήλοις ἐπιπέπλεκται καὶ ἡ σύνδεσις ἱερά, καὶ σχεδόν τι οὐδὲν ἀλλότριον ἄλλο ἄλλῳ˙ 
συγκατατέτακται γὰρ καὶ συγκοσµεῖ τὸν αὐτὸν κόσµον”. Μετ:Τα πάντα συνδέονται µεταξύ τους 
και η σύνδεσή τους επέχει θέση θεϊκής τάξεως και τίποτα σχεδόν δεν είναι ξένο προς 
ο,τιδήποτε· Γιατί όλα έχουν τεθεί σε τάξη και στολίζουν από κοινού τον ίδιον κόσµον.Το 
απόσπασµα έχει σχέση µε την κοσµολογία των  Στωϊκών.	

7 Δηµήτρης Καλλιτσουνάκις (1888-1982), Φιλόσοφος, Νόµικος, Οικονοµολόγος.	
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το επάγγελµά του, συστηµατική χρησιµοποίηση του χρόνου και κερδοσκοπική 
αντίληψη. Εις τους εµπορικούς και αστικούς κύκλους διαµορφούται η 
άκαµπτος τάση προς πλουτισµό εις ιερό σχεδόν σκοπό. Ελέχθη άλλως τε 
πολλάκις ότι είς Σκώτος αναµετριέται προς τρεις και πλέον Ιουδαίους.  

Γενικώτερον η οικονοµική ζωή την οποίαν επεσκόπει ο Σµίθ ήτο κατ’ εξοχήν η 
Αγγλική του δευτέρου ηµίσεος της 18ης εκατονταετηρίδος, κατά την οποίαν 
συνετελέσθησαν σπουδαίες µεταβολές εις την Αγγλική οικονοµία. Εις την 
γεωργία συστηµατοποίηση, εντατικότητα, προς ενδυνάµωση της µεγάλης 
επιχειρήσεως εις βάρος της µικράς. Εις την βιοµηχανία η οργάνωση και ιδίως 
ο καταµερισµός της εργασίας και οι παντοειδείς πρόοδοι της τεχνικής, 
οδήγησαν εις ταχεία εξάπλωση των µεγάλων επιχειρήσεων εις παραµερισµό 
της χειροτεχνίας. Εις το εµπόριο τέλος, οι εµποροκρατικές συνθήκες είχαν 
δηµιουργήσει εµπορικά και αποικιακά µονοπώλια, κατά των οποίων η κοινή 
γνώµη είχε εξεγερθεί και ζητούσε ελευθερίαν εµπορίου και ρύθµιση 
εµπορικών σχέσεων, βάσει συµβάσεων. Είναι όθεν αναµφισβήτητο ότι οι 
συνθήκες αυτές του περιβάλλοντος και της οικονοµικής ζωής, επέδρασαν εις 
την σύλληψη και διαµόρφωση του συστήµατος Σµιθ… 

…Ειδικότερα ο φυσικός θεϊσµός8 ήτο η καθοριστική γενικώς κοσµοθεωρία και 
του Σµίθ: «Ο θεός έπλασε τον κόσµο δια την ευτυχίαν των ανθρώπων. Η 
ευτυχία αύτη πραγµατοποιείται δια των φυσικών νόµων. Όπως το ωρολόγιον 
λειτουργεί εφόσον δεν διαταράσσεται η κίνησις των τροχών του, έτσι και ο 
άνθρωπος επιτελεί τον κοσµικόν προορισµόν του, εφ’ όσον επικρατούν οι 
φυσικοί νόµοι και ειδικώς εκείνοι, οι οποίοι κυριαρχούν των φυσικών ηµών 
ορµών. Οι πράξεις δια των οποίων ο άνθρωπος πραγµατοποιεί το θεϊκόν 
κοσµικόν πρόγραµµα έχουν κατά ταύτα το δρον και ιθύνον αίτιον αυτών, όχι 
εις την συνειδητήν λογικότητα του ανθρώπου, αλλά εις τας ενστικτωδώς 
δρώσας δυνάµεις των φυσικών ορµών. Λογισµός πάντως διέπει αυτάς, ουχί 
όµως το ίδιον του ανθρώπου, αλλά η σοφία του Θεού…» 

«…Η περί του κράτους αντίληψη του Σµιθ ήτο ατοµικιστική. Ούτος εθεώρει 
την ατοµικιστική φιλοσοφίαν της εποχής του ως επικύρωση της ηθικής 
φιλοσοφίας. Η εκ του φυσικού θεϊσµού προερχόµενη αισιόδοξος αντίληψη ότι 
ο Θεός διέπλασε έτσι τον κόσµο, ώστε εφ’ όσον οι φυσικές δυνάµεις δρουν 

																																																													
8 Ντεϊσµός η Φυσικός Θεϊσµός η Φυσική Θρησκεία-Θεολογία: υπήρξε φιλοσοφικό ρεύµα του 
17ου και 18ου αιώνα κύρια στην Αγγλία. Υποστήριζε την Θεία δηµιουργία του κόσµου και των 
φυσικών νόµων. Δεν αποδέχονταν την ύπαρξη του Θεού εξ αποκαλύψεως (τον Χριστό 
δηλαδή) και ό,τι δεν δύναται να ερµηνευτεί µε την ανθρώπινη λογική. Ο Θεός είναι 
δηµιουργός των πάντων, δεν έχει όµως σχέση µε τα γήινα (αρνείται κατά συνέπεια τα 
θαύµατα). Τα γήινα εξελίσσονται σύµφωνα µε τον αρχικό σχεδιασµό του, πάντα προς όφελος 
των ανθρώπων. Ένας από τους πλέον γνωστούς ντεϊστές ήταν ο Voltaire στη Γαλλία. Ο όρος 
Ντεϊσµός δεν πρέπει να συγχέεται νε την λέξη Θεϊσµός. Αµφότερες προέρχονται από την λέξη 
Θεός. Η µία από την λατινική Deus και η άλλη από το ελληνικό Θεός. Πριν τον 17ο αιώνα οι 
όροι χρησιµοποιούνταν εναλλακτικά. Οι Ντεϊστές καθώς και οι Θεϊστές πιστεύουν στον 
υπέρτατο Θεό το Δηµιουργό. Οι Θεϊστές όµως είναι πεπεισµένοι ότι ο Θεός παραµένει 
ενεργός και παρών στο κόσµο που δηµιούργησε. 	
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ελεύθερα να απολαµβάνει τη µεγίστη ευτυχία eo ipso9 την εκδοχή ότι πρέπει 
να αφεθεί η φύση να επιτελή ακώλυτα τον σκοπό της. Αύτη καθοδηγεί ηµάς 
δια του µηχανισµού των ορµών µας, προς τον “Μέγαν τελικόν σκοπόν της”. 
Λογικώς εποµένως το κράτος οφείλει να απέχει από παρεµβάσεις εις την 
οικονοµική ζωή. Η ελευθερία του ατοµικού συµφέροντος, το αδέσµευτο του 
ατοµικού οικονοµισµού αυτοκαθορισµού, ως ασφαλέστατη βάση της υλικής 
ευηµερίας των λαών, αυτή ήτο η ιθύνουσα ιδέα, την οποίαν ο Σµιθ από την 
“Θεωρίαν των Ηθικών Συναισθηµάτων” µετέφερε στο “Πλούτο των Εθνών”». 

 

4. To laissez faire και η σχολή των Φυσιοκρατών. 

«Για ποια αιτία το µόνο που έχει αποµείνει από το έργο του Σµιθ είναι κάποιες ατάκες σχετικές 
µε ανεξιχνίαστα αόρατα χέρια, τα οποία ωθούν κρεοπώλες να προάγουν το γενικό 
συµφέρον;» Εconomia dei Sentimenti, από την εισαγωγή του Michele Bee. 

Η ρήση «laissez faire», (έννοια συναφής µε το αόρατο χέρι, µε την ερµηνεία 
που δίνει η επικρατούσα αντίληψη) που η κατά λέξη απόδοσή της είναι: 
«αφήστε να κάνουµε», σύµφωνα µε την ιστορική παράδοση, πηγάζει από 
συνάντηση που είχε οµάδα Γάλλων επιχειρηµατιών µε τον υπουργό 
οικονοµικών, Jean Colbert γύρω στο 1680. Ο Colbert τους ρώτησε, πώς το 
Γαλλικό κράτος θα µπορούσε να τους εξυπηρετήσει καλύτερα. Η απάντηση 
που εδόθη από τον αντιπρόσωπο της οµάδας ήταν: «Laissez nous faire». 
«Αφήστε µας να κάνουµε». Ήταν του εµπόρου Legendre. Ο πρώτος όµως 
συγγραφέας που έκανε χρήση του αξιώµατος αυτού ήταν ο Μαρκήσιος d’ 
Argenson περί τα 1751. Ο κανόνας υιοθετήθηκε κατόπιν από τους 
Φυσιοκράτες.  

Η Φυσιοκρατία υπήρξε Γαλλική οικονοµική σχολή που επικράτησε στα µέσα 
του 18ου αιώνα. Βασίστηκε στα έργα του γιατρού Francois Quesnay το 
κυριότερο εκ των οποίων ήταν το «Tableau economique», «Οικονοµικός 
πίνακας», στα 1758. Θεωρείται η πρώτη προσπάθεια συστηµατοποίησης της 
οικονοµικής σκέψης. Με κάποια έννοια µε το έργο του ο Quesnay γίνεται ο 
θεµελιωτής της Πολιτικής Οικονοµίας. 

Η θεωρία τους συνίσταται στην άποψη ότι οι νόµοι που καθορίζουν τις 
οικονοµικές σχέσεις, καθώς και τις ενέργειες των ανθρώπων βρίσκονται κάτω 
από την επιρροή της φυσικής τάξης η οποία επενεργεί ως ρυθµιστής. Η 
φυσική τάξη είναι η ουσία της αντίληψης των φυσιοκρατών. «Η Φυσική και 
ουσιώδης τάξις των Πολιτικών Κοινωνιών» είναι ο τίτλος του Φυσιοκράτη 
Mercier dela Riviere που έδωσε στο έργο του. Ο δε Dupont de Nemours. 
χαρακτήρισε την Φυσιοκρατία ως «επιστήµη της φυσικής τάξης» και 
συµπληρώνει. «Η φυσική τάξη είναι θεσµός φυσικός τον οποίον αυτός ο Θεός 
έδωσε στο σύµπαν» (Εισαγωγή στα έργα του Quesnay). Από την θεώρηση 
τούτη πιθανώς προέρχεται και το όνοµα των Φυσιοκρατών. 

																																																													
9 Eo ipso: από το γεγονός αυτού µόνον.	
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Μερικοί µάλιστα από τους Φυσιοκράτες πίστευαν ότι η φυσική τάξη υπήρξε 
στο παρελθόν, απωλέσθη όµως από ανθρώπινα σφάλµατα. Ο Dupont de 
Nemours γράφει επί λέξει: «Πώς όµως οι λαοί αποµακρύνθηκαν από την 
µακάρια εκείνη κατάσταση την οποίαν χαίρονταν στις τόσο µακρινές εκείνες 
εποχές; Πώς παραγνώρισαν την φυσική τάξη;». (Οµοίως: Εισαγωγή στα έργα 
του Quesnay). Ως διευκρίνιση, η προϋπάρχουσα φυσική τάξη καµιά σχέση 
δεν είχε µε την άγρια κατάσταση των ανθρώπων αλλά µε αυτήν που οι 
Χριστιανοί ονοµάζουν κήπο της Εδέµ και οι αρχαίοι «χρυσό αιώνα». Η φυσική 
τάξη είναι κατά συνέπεια ο απωλεσθείς παράδεισος που οφείλει να 
επανακτηθεί. 

Οι φυσιοκράτες, θεωρούσαν τη γη κύρια πηγή του εθνικού πλούτου αφού 
µόνο αυτή, κατά την άποψή τους παράγει καθαρό πλεόνασµα. Καθότι η Φύση 
(ή ο Θεός) δια µέσου της γης δηµιουργεί την αξία, θεωρώντας τους άλλους 
παραγωγικούς τοµείς ως στείρες τάξεις, καθόσον το µόνο που έκαναν ήταν 
είτε να προσδίδουν στα αγροτικά προϊόντα καταναλωτική µορφή, είτε από την 
εργασία τους (οι βιοτέχνες) να προσθέτουν την αξία της εργασίας τους στη 
δική τους παραγωγή.  

Αυτή είναι η ουσιαστική αντίληψη των Φυσιοκρατών περί των φυσικών νόµων 
και της φυσικής τάξης υπό Θεϊκή µορφή. Αυτή δεν έχει σχέση µε την 
κοινωνική τάξη η οποία είναι αποτέλεσµα της ανθρώπινης θέλησης. Η φυσική 
τάξη είναι η τάξη που είναι αρεστή προς το Θεό, τάξη για την ευτυχία των 
ανθρώπων, συνεπώς Θεία. Την τάξη αυτή οι άνθρωποι οφείλουν να 
γνωρίζουν και να συµµορφωθούν µε αυτήν. Πώς θα γίνει αντιληπτή η θεία 
τάξη; Δια του «αναπόφευκτου» µια λέξη που αναφέρεται συχνά στα έργα των 
Φυσιοκρατών. Το «αναπόφευκτο» θα γίνει αισθητό δια της φωνής του Θεού, η 
οποία µε υπερφυσικό τρόπο θα µας φανερώσει πού βρίσκεται η αλήθεια, η 
δια της φωνής της φύσης η οποία θα µας υποδείξει τον σωστό δρόµο .Η 
φυσική τάξη έχει ως απαραίτητη βάση την ιδιοκτησία και την κυριαρχία. Ο 
θεµελιώδης κανόνας των φυσιοκρατών έχει ως εξής: «Ουσιώδες της τάξης 
είναι, όπως το ατοµικό συµφέρον να µη δύναται χωρισθεί του κοινωνικού, 
όπως συµβαίνει στο φιλελεύθερο καθεστώς. Ο κόσµος τότε προχωρεί 
µόνος του. Η επιθυµία της απολαβής εµπνέει στη Κοινωνία, κίνηση που 
καταλήγει σε διηνεκή ώθηση δια την όσον το δυνατόν καλλίτερη κατάσταση. 
Ας αφήσουµε λοιπόν τα πράγµατα εις τον φυσική τους ροή: laissez faire, 
laissez-passer, le monde va allors celui-meme (σελ. 14 της «Ιστορίας των 
Οικονοµικών θεωριών» της βιβλιογραφίας, στην οποίαν βασίστηκαν όλες οι 
πληροφορίες του κεφαλαίου). 

Εποµένως το laissez–faire δεν είναι Σµίθειος επινόηση ως συνήθως 
πιστεύεται, δεν αναφέρεται ούτε µια φορά στο Π.τ.Ε. Οι κλασσικοί 
οικονοµολόγοι όπως ο Σµιθ, ο Μάλθους και ο Ρικάρντο δεν χρησιµοποίησαν 
τη φράση. Ο Jeremy Bentham(1748-1832) έκανε χρήση του όρου, πιθανόν 
όµως µια καταχώρηση του όρου του James Mills (1773-1836) στην Βρετανική 
Εγκυκλοπαίδεια, τον έκανε γνωστό και σε ευρύτερη χρήση, αρχικά στην 
Αγγλία.  

 
5. O Κέυνς και το τέλος του laissez faire. 
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«Η υπόθεση της ύπαρξης κάποιου αυτοµάτου µηχανισµού ρύθµισης, λειτουργούντος 
εξοµαλυντικά, ο οποίος διατηρεί ισορροπία, εµπιστευόµενοι τις µεθόδους του laissez faire 
αποτελεί µια δογµατική παραίσθηση, περιφρονούσα τα µαθήµατα της ιστορικής εµπειρίας, µη 
υποστηριζόµενης από µια έγκυρη θεωρία» J. M. Keynes. 

 

Απ’ ότι φαίνεται ο µόνος οικονοµολόγος ο οποίος ασχολήθηκε επισταµένα µε 
το laissez-faire ήταν ο Κέυνς. Έχοντας επίγνωση των καταστροφικών 
συνεπειών µιας ενδεχόµενης εφαρµογής του, ανησυχούσε µάλλον για την 
κατάρρευση του καπιταλισµού, του οποίου υπήρξε επίµονος υποστηρικτής. 
Καθ’ όλη την διάρκεια της σταδιοδροµίας του, το εν λόγω δόγµα υπήρξε 
στόχος αναλύσεων και κριτικής του. 

Δέκα χρόνια πριν την έκδοση του: «Η Γενική Θεωρία της Απασχόλησης του 
Τόκου και του Χρήµατος» το opus magnum της Κεϋνσιανής σκέψης, 
δηµοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 1926 η µπροσούρα µε τίτλο “The end of Laissez 
Faire”. Βασίστηκε σε µια διάλεξή του στην Οξφόρδη το 1924 και σε µια 
συνδιάσκεψη που έλαβε χώρα στο πανεπιστήµιο του Βερολίνου τον Ιούνιο 
του 1926. Υπήρξε ο επικήδειος του laissez faire. Στο κείµενο καθορίζονται 
ταυτόχρονα οι σχέσεις κράτους και ιδιωτικού τοµέα. 

Στη µπροσούρα πραγµατοποιεί µια κριτική σύνθεση της ιστορίας της σκέψης 
από το 1700 έως το 1900 περίπου, γύρω από το επίµαχο ζήτηµα του laissez 
faire. Με µια σειρά επιχειρηµάτων αντλούµενα από την πραγµατική οικονοµία 
αποδεικνύει, ότι το δόγµα δεν έτυχε επιστηµονικής βάσης και απόδειξης. 
Απλώς θεµελιώθηκε ως συνέπεια σειράς ευτυχών συγκυριών που συνέπεσε 
να είναι λειτουργικές την περίοδο 1750 έως 1850, στην Αγγλία Την περίοδο 
δηλαδή που ταυτίστηκε µε την έναρξη της βιοµηχανικής επανάστασης όπου οι 
επινοήσεις του ιδιωτικού τοµέα και η επιχειρηµατικότητα, έρχονταν σε 
σύγκρουση µε το οπισθοδροµικό δηµόσιο τοµέα, που ας σηµειωθεί είχε 
ακόµα φεουδαρχικά κατάλοιπα. 

Σε τούτη την ιστορική περίοδο εναρµονίζονται θεωρίες διαµετρικά αντίθετες. Ο 
ατοµισµός των J. Locke (1632-1704), ο θεωρούµενος πατέρας του 
φιλελευθερισµού, και του D. Hume (1711-1776), µε την ισόνοµη δηµοκρατία 
και τον σοσιαλισµό των J. J. Rousseau (1712-1778), W. Paley (1743-1805), J. 
Bentham (1748-1832). Την επιστηµονική βάση του εναρµονισµού την 
προσφέρουν οι οικονοµολόγοι του 19ου αιώνα, οι οποίοι αποδείκνυαν ότι τα 
άτοµα που δρουν ελεύθερα και φωτισµένα προωθώντας ατοµικό συµφέρον, 
ασυναίσθητα προάγουν και το δηµόσιο συµφέρον. Η αρχή του laissez faire. 
Προς αυτήν την κατεύθυνση συνεισέφερε και η θεωρία της εξέλιξης του 
Δαρβίνου. Καίτοι σε αντίθεση µε την θεολογική θεώρηση του κόσµου, εν 
τούτοις ενίσχυε το δόγµα του laissez faire. Για τους οικονοµολόγους ο 
πλούτος, το εµπόριο, οι µηχανές είναι παιδιά του ελεύθερου ανταγωνισµού. 
Όπως ο ελεύθερος ανταγωνισµός συνετέλεσε στη δηµιουργία του Λονδίνου, 
οι οπαδοί του Δαρβίνου µπορούσαν να ισχυριστούν ότι ο ανταγωνισµός στη 
φύση δηµιούργησε τον άνθρωπο. Συγκλίνανε όλοι από την δική τους σκοπιά 
έκαστος στον ελεύθερο, ανταγωνισµό, στο laissez faire, ως φυσική αρχή.  
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Ο Α.Σ. ενστερνιζόµενος την άποψη ότι το ατοµικό συµφέρον προάγει 
ασυναίσθητα το συµφέρον της κοινωνίας συνολικά, πίστευε ότι αυτό 
συντελείται ως αποτέλεσµα παρέµβασης της Θείας πρόνοιας. Το Θεϊκό 
αόρατο χέρι παρεµβαίνει στο καταµερισµό του πλούτου και στον εναρµονισµό 
της κοινωνίας. 

Σχεδόν εξ’ αρχής του κειµένου µάλιστα ο Κεύνς θα γράψει: «Όπως 
σηµείωσαν ο Sidgwich και ο Cliff Leslie10 η πατρότητα του «προφανούς και 
απλού συστήµατος της φυσικής ελευθερίας» εκ µέρους του Άνταµ Σµιθ 
προέρχεται από την θεϊστική και αισιόδοξη γνώµη του της παγκόσµιας τάξης 
όπως εκτίθεται στη Θεωρία των Ηθικών Συναισθηµάτων παρά από 
οποιαδήποτε πρόταση της πραγµατικής πολιτικής». 

Προς το τέλος της µπροσούρας συνόψισε επιγραµµατικά την απoθεµελίωση 
του laissez faire ως εξής: «Ας ξεκαθαρίσουµε από τη βάση, τις µεταφυσικές η 
γενικές αρχές, πάνω στις οποίες θεµελιώθηκε κατά καιρούς η έννοια του 
laissez faire. Δεν είναι αλήθεια ότι τα άτοµα διαθέτουν επίκτητη «φυσική 
ελευθερία» σ’ ότι αφορά τις οικονοµικές τους δραστηριότητες. Δεν υπάρχει 
κανένα συµβόλαιο που να µεταβιβάζει αιώνια δικαιώµατα σ’ αυτούς που 
κατέχουν ή σ’ αυτούς που αποκτούν. Ο κόσµος δεν κυβερνιέται άνωθεν, ώστε 
το ατοµικό και το κοινωνικό συµφέρον να συµπίπτουν. Ούτε διευθύνεται από 
εµάς εδώ κάτω ώστε να συµπίπτουν στην πραγµατικότητα. Δεν αποτελεί 
σωστό επαγωγικό συµπέρασµα από τις αρχές της οικονοµικής ότι το 
πεφωτισµένο ατοµικό συµφέρον λειτουργεί πάντοτε προς όφελος του 
Δηµοσίου συµφέροντος. Κι ούτε είναι αλήθεια ότι το ατοµικό συµφέρον είναι 
γενικώς «πεφωτισµένο». Τις περισσότερες φορές τα άτοµα δρώντας 
µεµονωµένα για να προωθήσουν τους δικούς τους σκοπούς το καθένα, είναι 
τόσο αδαή η τόσο ανίσχυρα, ώστε αδυνατούν να πετύχουν ακόµη και το 
ατοµικό τους συµφέρον. Η πείρα δεν δείχνει ότι τα άτοµα, όταν συνενώνονται 
για να αποτελέσουν µια κοινωνική ενότητα βλέπουν λιγότερο καθαρά 
µπροστά τους παρά όταν δρουν µεµονωµένα. 

Δεν µπορούµε λοιπόν να επαναπαυτούµε πάνω σε αφηρηµένες βάσεις, αλλά 
πρέπει να προσδιορίσουµε σύµφωνα µε τα δεδοµένα και λεπτοµερειακά, «το 
έργο του καθορισµού των θεµάτων εκείνων που το Κράτος µε την βοήθεια της 
σοφίας της κοινωνικής ολότητας οφείλει ν’ αναλάβει από µόνο του τη 
διεύθυνση, και τον καθορισµό εκείνων που οφείλει ν’ αφήσει, µε την λιγότερη 
δυνατή παρέµβαση στη διαχείριση των ατόµων» όπως προσδιόρισε ο 
Βurke.11 

Στη συνέχεια το 1936 στο έργο του «Η Γενική Θεωρία της Απασχόλησης του 
Τόκου και του Χρήµατος» από της πρώτες ακόµη γραµµές θα γράψει το 
σκοπό της συγγραφής του έργου,κρούοντας συγχρόνως το κώδωνα του 
κινδύνου: 
																																																													
10 Ηenry Sidgwich (1838 – 1900) Άγγλος ωφελιµιστικός φιλόσοφος και οικονοµολόγος. 
Thomas Edward Cliffe Leslie (1826 –1882), Ιρλανδός οικονοµολόγος.	
11 Edmund Burke(1729-1797), Θεωρητικός πολιτικός και φιλόσοφος.  
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«Ονόµασα το παρόν βιβλίο Γενική Θεωρία της Απασχόλησης του Τόκου και 
του Χρήµατος δίνοντας έµφαση στο επίθετο γενική. Σκοπός του βιβλίου αυτού 
είναι η αντιπαραβολή των επιχειρηµάτων και των συµπερασµάτων µου µε τα 
αντίστοιχα της κλασσικής θεωρίας,12 µε την οποία ανατράφηκα και η οποία 
κυριαρχεί, πρακτικά και θεωρητικά, στην οικονοµική σκέψη της άρχουσας 
τάξης και της ακαδηµαϊκής κοινότητας της παρούσας γενιάς, όπως και πριν 
100 χρόνια. Θα υποστηρίξω ότι τα αξιώµατα της κλασσικής θεωρίας ισχύουν 
µόνο σε µια ειδική περίπτωση και όχι γενικά. Ότι, δηλαδή, η κατάσταση την 
οποία υποθέτει η κλασσική θεωρία είναι µια περιοριστική κατάσταση των 
πιθανών θέσεων ισορροπίας. Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά της ειδικής 
περίπτωσης που υπέθεσε η κλασσική θεωρία συµβαίνει να µην 
ανταποκρίνονται στην οικονοµική κοινωνία στην οποία ζούµε, µε αποτέλεσµα 
η διδασκαλία της να είναι παραπλανητική και καταστροφική αν επιχειρήσουµε 
να την εφαρµόσουµε στην πραγµατική ζωή». (Σελ. 53. Εκδόσεις Δ.Ο.Λ. 2010)  

 

6. Ορισµένα συµπεράσµατα. 

«Η στάση του Σµίθ µπορεί να τοποθετηθεί στο µεταίχµιο µεταξύ ντεϊσµού και θεϊσµού µε µια 
µετατόπιση προς µιας µορφής αισιόδοξου ντεϊσµού στη τελευταία φάση της ζωής του». 
Eugenio Lecaldano, καθηγητής της Ηθικής φιλοσοφίας στη Φιλοσοφική σχολή του 
Πανεπιστηµίου της Ρώµης. Teoria dei Sentimenti Morali, σελ 42.  
Ο Α.Σ. πραγµατοποίησε έξι  επανεκδόσεις της Θ.Η.Σ, την τελευταία λίγο πριν 
τον θάνατό του το 1790. Σε καµία εξ’ αυτών δεν αρνήθηκε την αρχική του 
1759. Απεναντίας οι προσθήκες που πραγµατοποίησε υπήρξαν ιδιαίτερα 
σηµαντικές. Δεκατέσσερα χρόνια µετά την έκδοση του Π.τ.Ε., στην εν λόγω 
έκδοση, όπως αναφέρεται από το ίδιο στην εισαγωγή, προστέθηκε το έβδοµο 
µέρος όπου συγκέντρωσε το µεγαλύτερο µέρος της φιλοσοφίας των Στωικών, 
που ήταν διάσπαρτο στις προηγούµενες εκδόσεις. Στο έκτο µέρος που είναι 
εντελώς νέο, δίδεται έµφαση στο χαρακτήρα της ηθικής. Σε τούτο βρίσκεται 
και η απόδειξη της προσπάθειας σύνδεσης της καλβινιστικής ηθικής µε αυτήν 
των Στωικών. 
Είναι προφανές, ιδιαίτερα από τα τρία εδάφια του 2ου Κεφαλαίου του εν λόγω 
πονήµατος, ότι στη σκέψη του Α.Σ υπάρχει άµεση σχέση του αόρατου χεριού 
µε το Θείον. Στις δύο περιπτώσεις είναι άµεση, στο δε Π.τ.Ε. έµµεση, µε τον 
προσδιορισµό του «εκ φύσεως». Τα παρακάτω αποσπάσµατα από την Θ.Η.Σ 
δεν αφήνουν καµία αµφισβήτηση, διαλύουν κάθε αµφιβολία περί αυτού. 
«Σε κάθε µέρος του σύµπαντος παρατηρούµε µέσα προσαρµοσµένα µε τα 
πλέον λεπτεπίλεπτα τεχνάσµατα για τους σκοπούς που είναι προορισµένα να 
παράγουν. Στο µηχανισµό ενός φυτού, η του σώµατος ενός ζώου, 
θαυµάζουµε πώς κάθε πράγµα έχει χορηγηθεί εν όψει της προώθησης των 
δύο σκοπών της φύσης: η υποστήριξη του ατόµου και ο πολλαπλασιασµός 
των ειδών. Αλλά σ’ αυτά και σ’ όλα τα παρεµφερή αντικείµενα διακρίνουµε 

																																																													
12	Κλασική θεωρία εννοεί την θεωρία που αναπτύχθηκε από όλους τους οικονοµολόγους, από 
τον Α. Σ. µέχρι τις ηµέρες του. 
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ακόµη το ποιητικό αίτιο από το τελικό αίτιο13 των διαφορετικών κινήσεών τους 
και των διαφορετικών οργανώσεών τους. Η χώνεψη της τροφής, η 
κυκλοφορία του αίµατος η έκκριση των διαφόρων υγρών προερχόµενες από 
αυτό, είναι αναγκαίες δραστηριότητες για τους µεγάλους σκοπούς της ζωής 
των όντων. Εν τούτοις, ποτέ δεν έχουµε την τάση να λαµβάνουµε υπ’ όψιν 
έχοντας ως αφετηρία εκείνους τους σκοπούς ως να ήταν ποιητικές τους αιτίες, 
ούτε φανταζόµαστε ότι το αίµα κυκλοφορεί, η ότι η τροφή χωνεύεται, µε την 
σύµφωνη θέλησή τους, έχοντας ως σκοπό και την πρόθεση να εξασφαλίσουν 
την κυκλοφορία η την πέψη. Τα γρανάζια του ωρολογίου είναι όλα µε 
αξιοθαύµαστο τρόπο ρυθµισµένα για τον σκοπό που είναι κατασκευασµένο: 
να σηµατοδοτεί την ώρα. Όλες οι κινήσεις τους συνεισφέρουν µε το πλέον 
ακριβή τρόπο στην παραγωγή αυτού του αποτελέσµατος. Εάν ήταν 
προικισµένα από την επιθυµία και την πρόθεση να το παράγουν δεν θα 
µπορούσαν να το κάνουν καλλίτερα. Εν τούτοις, δεν αποδίδουµε µια ανάλογη 
επιθυµία η πρόθεση σ’ αυτά, αλλά στον ωρολογοποιό, και γνωρίζουµε έχουν 
τεθεί σε κίνηση από ένα ελατήριο, το οποίο επιδιώκει το αποτέλεσµα που 
παράγει τόσο λίγο όσο αυτά. Αλλά, παρόλο που στην εξήγηση της 
λειτουργίας των σωµάτων δεν παραλείπουµε ποτέ να διακρίνουµε µε αυτόν 
τον τρόπο το ποιητικό αίτιο από το τελικό αίτιο, στον υπολογισµό των 
λειτουργιών του εγκεφάλου έχουµε την τάση να συγχέουµε µεταξύ τα εντελώς 
διαφορετικά πράγµατα. Όταν εξ αιτίας των φυσικών αρχών οδηγούµεθα να 
προβλέψουµε εκείνους τους σκοπούς τους οποίους ένας εκλεπτυσµένος και 
πεφωτισµένος λόγος θα µας συνιστούσε, τείνουµε να καταλογίζουµε στη 
σοφία, ως το ποιητικό αίτιο τους, τα αισθήµατα και οι ενέργειες µε τα οποία 
ωθούµενα να προβλέπουµε τους σκοπούς, και να φανταζόµαστε ότι αυτό 
οφείλεται στην ανθρώπινη σοφία, όταν στην πραγµατικότητα οφείλεται στην 
Θεϊκή σοφία». Μέρος ΙΙ, Τµήµα ΙΙ, Κεφ. ΙΙΙ, παρ. 5, σελ 212-213. 
Το παραπάνω παράθεµα δεν αφήνει κανέναν ενδοιασµό. Ο τρόπος σκέψης 
και διατύπωσης ολόκληρου του συλλογισµού είναι επακριβώς ταυτόσηµος µε 
το αντίστοιχο εδάφιο του Π.τ.Ε. που αφορά το «αόρατο χέρι» (βλ. σελ. 4). 
Το ακόλουθο δε µε την καρτερικότητα που συνιστά, θυµίζει κείµενο των 
πατέρων της εκκλησίας. 
«Από τη στιγµή που όλα τα γεγονότα του κόσµου τούτου, σύµφωνα µε τους 
Στωικούς, διευθύνονται από την πρόνοια ενός σοφού Θεού, δυνατού και 
αγαθού, µπορούµε να είµαστε βέβαιοι ότι όλα αυτά που συµβαίνουν τείνουν 
προς την ευηµερία και στην τελειότητα του συνόλου. Γι’ αυτό, εάν 
βρισκόµαστε σε κατάσταση φτώχειας, ασθένειας η µιας ανάλογης δυσµένειας, 
οφείλουµε, πάνω από όλα, να εντείνουµε τις προσπάθειές µας για να 
εξέλθουµε από αυτές τις δυσµενείς συνθήκες, συµβατικά µε τη δικαιοσύνη και 
το καθήκον προς τους άλλους. Εάν όµως, κατόπιν όλων που κατορθώσαµε 
να κάνουµε, αυτό καταστεί αδύνατο, οφείλουµε να αναφερθούµε  στο γεγονός 
ότι η τάξη και η τελειότητα του σύµπαντος απαιτούν να παραµείνουµε σε µια 
ανάλογη κατάσταση». Μέρος VII, Τµήµα II, Κεφ. Ι, παρ. 18, σελ. 528. 
 

																																																													
13 Αριστοτελικές έννοιες: Σύµφωνα µε την Αριστοτελική σκέψη στο αίτιο διακρίνονται τέσσερα 
στάδια: η ύλη η το υλικό αίτιο, η µορφή η το τυπικό αίτιο, η ενέργεια η ποιητικό αίτιο, και το 
τέλος η το τελικό αίτιο. Εξ αυτών το σπουδαιότερο είναι το αίτιο του σκοπού, το τελικό αίτιο.	
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Συνεπώς το οικοδόµηµα που στήθηκε παγκοσµίως τα τελευταία 30 χρόνια, 
ιδιαίτερα µετά το 1989 βασίστηκε σε µη απτές πρακτικές αποδείξεις αλλά σε 
µια υπερβατική τελικά έννοια. Στα 2005 ο Α. Greenspan, πρώην πρόεδρος 
της Αµερικανικής Κεντρικής Τράπεζας σε εκδήλωση προς τιµή του Α.Σ στο 
Kircaldi, γενέθλια πόλη του Σµιθ στη Σκωτία, δήλωνε: «Να υποθέσουµε ότι οι 
σηµερινές διεθνείς οικονοµικές συναλλαγές θα ήταν ικανές να παράγουν 
αυτήν τη σχετική οικονοµική ισορροπία, την οποία διαπιστώνουµε 
καθηµερινά, εάν δεν ήταν κατευθυνόµενες από κάποια παγκόσµια εκδοχή του 
αόρατου χεριού του Α. Σµιθ;». Λίγα χρόνια µετέπειτα στις αρχές του 2009 
ωστόσο, αναγκάσθηκε εκ των πραγµάτων να αποδεχθεί, απολογούµενος στο 
Κογκρέσο, ότι δόθηκε µεγάλη εµπιστοσύνη στην ισορροπητική λειτουργία της 
αγοράς. Πολύ αργά βέβαια, οφείλεται όµως να του αποδοθούν τα εύσηµα της 
ειλικρίνειας. Είδος εν απουσία σ’ αυτούς που χαράσσουν την οικονοµική 
πολιτική στην Ευρώπη σήµερα. 
Ο Α.Σ κατέληξε στα ίδια αξιώµατα µε τους Φυσιοκράτες, όµως δια µέσου 
ευρύτητας και µε επιστηµονικά τεκµηριωµένο τρόπο. Ο νόµος της προσφοράς 
και της ζήτησης, ο καταµερισµός της εργασίας, ο νόµος της αξίας κ.λπ. 
υπήρξαν δικές του συνεισφορές στη Πολιτική Οικονοµία. Οι Φυσιοκράτες δεν 
καταπιάστηκαν µ’ αυτά. Αποφεύγει όµως την ευθεία αναφορά στο Θείον και 
την Θεία Πρόνοια στο Π.τ.Ε. 

Η «αγορά» δεν είναι φυσική δύναµη όπως οι φυσιοκράτες, εν µέρει ο Α.Σ. και 
κάποιοι άλλοι, διατείνονται ανεξέλεγκτη, όµως µετατρέπεται σε δύναµη της 
φύσης µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κάποιοι θέλησαν να θέσουν σε εφαρµογή τις 
αισιόδοξες αυτές αντιλήψεις, διατυπωµένες σχεδόν τρεις αιώνες πριν, οι 
οποίες δεν έτυχαν ουδεµίας πρακτικής απόδειξης, σε πλανητικό επίπεδο. 
Αποτελεί τεράστιο ερώτηµα πώς διακινδύνευσαν µια τέτοιας εµβέλειας 
επιλογή. Πώς δύναται να καταστεί λειτουργική η αόρατος χειρ ως ρυθµιστικός 
παράγοντας των επιθυµιών, των συµφερόντων των αποφάσεων –που 
οφείλουν να είναι ορθές έτσι δεν είναι;– κρατών και δισεκατοµµυρίων 
ανθρώπων τον 21ο αιώνα; Τούτο µόνον ο Θεός γνωρίζει ή µάλλον σύµφωνα 
µε τους αγοραϊστές, η αγορά γνωρίζει. Ίδωµεν. Γιατί όποιος σπέρνει ανέµους 
θερίζει θύελλες. Αυτές βιώνουµε εδώ και µια πενταετία, χωρίς να είναι σε θέση 
κανείς να προσδιορίσει για πόσο ακόµη. 

Υπάρχει σαφής όµως διαχωρισµός στις ιδέες του Α.Σ. και των αγοραϊστών 
του σήµερον. Ο αγοραϊσµός από την θεώρηση του Σµιθ ξεχώρισε την κριτική 
του απέναντι στο κράτος –που εν µέρει οφειλόταν στη φεουδαρχία και στα 
υπολείµµατά της που υπήρχαν στην κοινωνία που ανάλυε– το αόρατο χέρι 
στο οποίο πρόσθεσαν «της αγοράς» ως ρυθµιστικό εξισορροπητικό 
παράγοντα της οικονοµίας, και το laissez faire που όµως είναι επινόηση των 
Φυσιοκρατών. 

Ο Α.Σ ως οπαδός του φυσικής θρησκείας προσέβλεπε µε το αόρατο χέρι στην 
αισιόδοξη αντίληψη για τον κόσµο εκπορευόµενη από το αρχικό Θεϊκό σχέδιο. 
Ο Α.Σ δεν ήταν φονταµενταλιστής της ελεύθερης αγοράς όπως επιδιώκεται να 



Σ ε λ ί δ α 	|	16	
	

παρουσιασθεί. Οι ογοραϊστές, που δεν έχουν το Θεό τους, αποβλέπουν 
µάλλον στο ίδιον όφελος. Ο Α.Σ. θα παραµείνει ως ο θεµελιωτής της 
Οικονοµικής ως επιστήµης. Ο αγοραϊσµός, µανιακή και έξαλλη ιδεολογία, 
ολοκληρωτική εν τέλει, αποτελεί εκχυδαϊσµό της Σµίθειας θεωρίας, θα 
παραµείνει ως ο καταστροφέας της κοινωνίας και του κοινωνικού ιστού και 
ολόκληρου του πλανήτη, εάν συνεχισθεί η επικράτησή του. Μερικοί από τους 
θιασώτες του θα έπρεπε να οδηγηθούν στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης για 
εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας. 

Τελειώνοντας θα αναφερθούµε σε µια διαφορετική, πολιτικό-φιλοσοφική 
αποδόµηση, του δόγµατος του ελευθέρου εµπορίου και συναλλαγών. Είναι 
του Ιταλού πολιτικού φιλοσόφου A. Gramsci (1891-1937) διατυπωµένη στο: 
«Για τον Μακιαβέλι για την πολιτική και για το σύγχρονο κράτος» από τα 
«Γράµµατα από την Φυλακή». Σύνταχτηκαν  µεταξύ του 1929 και 1935. 

«Η διατύπωση του κινήµατος ελευθέρων συναλλαγών βασίζεται πάνω σ’ ένα 
θεωρητικό λάθος που δεν είναι δύσκολο να προσδιορίσουµε την πρακτική του 
προέλευση: δηλαδή πάνω στη διάκριση ανάµεσα στην πολιτική  κοινωνία και 
της κοινωνίας των πολιτών, η οποία από µεθοδική διάκριση καταλήγει να γίνει 
και να παρουσιάζεται ως οργανική διάκριση. Έτσι διαβεβαιώνουν ότι η 
οικονοµική δραστηριότητα είναι ιδιότητα της κοινωνίας των πολιτών και το 
Κράτος δεν πρέπει να επεµβαίνει στην ρύθµισή της. Αλλά καθώς στην 
πραγµατικότητα κοινωνία των πολιτών και Κράτος ταυτίζονται, πρέπει να 
προσδιορίσουµε ότι και ο φιλελευθερισµός είναι ρύθµιση κρατικού χαρακτήρα 
που εισάγεται και διατηρείται µέσω της νοµοθεσίας και του καταναγκασµού: 
είναι µια πράξη θέλησης η οποία έχει συνείδηση των δικών της σκοπών και 
όχι ενστικτώδη έκφραση, αυτόµατη του οικονοµικού γεγονότος. Γι΄ αυτό ο 
φιλελευθερισµός14 είναι ένα πολιτικό πρόγραµµα που έχει προορισµό να 
αλλάξει εφόσον θριαµβεύσει, το διευθυντικό προσωπικό ενός Κράτους και το 
οικονοµικό πρόγραµµα του ιδίου του Κράτους, δηλαδή να µεταβάλει την 
κατανοµή του εθνικού εισοδήµατος» σελ. 57. 
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