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Η	εναλλακτική	προσέγγιση	της	
ευημερίας	ως	όχημα	διεξόδου	από	τη	
κρίση∗	

 
ΕΙΡΗΝΗ	ΛΕΡΙΟΥ∗∗	
 
 
Κυριότερος στόχος, τόσο της οικονοµικής πολιτικής όσο και της οικονοµικής επιστήµης 
ευρύτερα, είναι η προώθηση της ευηµερίας. Τον τελευταίο περίπου αιώνα το εργαλείο 
µέτρησης της ευηµερίας είναι το χρήµα, διότι στα πλαίσια της λογικής της επιστήµης της 
µηχανικής, η οποία έχει επηρεάσει αρκετά την επιστήµη της οικονοµίας, αυτό αποτελεί ένα 
ισχυρό και τεκµηριωµένο όργανο µέτρησης. Ωστόσο η ευηµερία συνίσταται και από 
παράγοντες που δεν αποτιµώνται σε χρήµα, µε αποτέλεσµα να µην έχουµε µια σφαιρική και 
ορθή εικόνα των µεταβολών της ευηµερίας όταν τη προσεγγίζουµε µόνο µέσω εκείνων των 
παραγόντων που δύναται να αποτιµηθούν σε οικονοµικούς όρους.  
 
Εποµένως πρέπει να αναζητήσουµε ένα νέο εργαλείο µέτρησης της ευηµερίας. Πηγαίνοντας 
αρκετά πίσω συναντάµε το έργο «Φίληβος» του Πλάτωνα κι ανακαλύπτουµε ένα νέο 
εργαλείο µέτρησης , αυτό της ηδονής, όπως επίσης και κάποιες µονάδες µέτρησης του. Το 
εργαλείο αυτό το συναντάµε όµως κι αρκετά αργότερα από τον Πλάτωνα και πιο 
συγκεκριµένα στους Bentham, Mill και Edgeworth. Τελικά αυτό το εργαλείο µέτρησης της 
ευηµερίας καταλήγει να µην είναι τόσο νέο, αλλά να είναι το προηγούµενο εργαλείο που 
ίσχυε πριν καθιερωθεί αυτό του χρήµατος και πριν επηρεαστεί η επιστήµη της οικονοµίας 
από αυτή της µηχανικής. 
 
Η ηδονή µας οδηγεί σε νέα µονοπάτια και πιο συγκεκριµένα σε αυτά της ηθικής για να 
ανακαλύψουµε τελικά τον κυρίαρχο ρόλο που διαδραµατίζει η ηθική στη διαµόρφωση της 
ευηµερίας, ένας ρόλος ο οποίος αποκρύφτηκε και αποσιωπήθηκε σε µια προσπάθεια να 
µοιάσει η οικονοµική επιστήµη, η οποία είναι πρωτίστως κοινωνική επιστήµη, στην 
επιστήµη της φυσικής, ως µια πλήρως θετική επιστήµη. Και έφτασε πια το πλήρωµα του 
χρόνου, µέσω της επιστηµονικής ανάγκης που γεννά η τρέχουσα συγκυρία, να σηκώσει το 
σεντόνι και να ξεσκονίσει αυτή τη τόση παλιά αλλά ιδιαίτερα επίκαιρη σχέση και σύνδεση 
της ευηµερίας µε την ηθική, στρέφοντας όλους τους προβολείς επάνω της. 
 

																																																													
∗	 Το	παρόν	κείμενο	αποτελεί	μία	εισαγωγή	στα	 ζητήματα	 τα	οποία	διερευνώ	αναλυτικά	στη	δημοσιευμένη	
διδακτορική	μου	διατριβή	 και	πιο	συγκεκριμένα	παρόμοια	 έκδοση	 του	 κειμένου	αυτού	συνιστά	 τμήμα	 της		
και	πιο	ειδικά	τον	πρόλογο	αυτής.	
∗	 ∗Διδάκτωρ	Οικονομικής	Πολιτικής,	Μεταδιδακτορική	Ερευνήτρια	στο	τμήμα	Δημόσιας	Διοίκησης	 ,	Πάντειο	
Πανεπιστήμιο	
	



Η σύνδεση της ηθικής µε την ευηµερία είναι ποικιλόµορφη και εξαιτίας τούτου θα πρέπει να 
αναδεικνύονται όλες οι πτυχές της. Στη προσπάθεια αυτή µπορούν να µας βοηθήσουν 
τοποθετήσεις, αναλύσεις και διατυπώσεις του Αριστοτέλη, του Ζολώτα, του Keynes, του 
Scitovsky και του Little. Ιδιαίτερα όµως η προσέγγιση του Αριστοτέλη για την ευηµερία µας 
οδηγεί στη σηµαντικότερη πτυχή αυτής της σχέσης της ηθικής µε την ευηµερία. Η σύνδεση 
όµως της ηθικής µε την ευηµερία, δε µπορεί να συµβαδίζει µε την αντιµετώπιση της 
οικονοµικής επιστήµης ως µιας αυστηρώς θετικής επιστήµης. 
 
Τελικά  µια τέτοια προσέγγιση µας οδηγεί σε µια αγωνιώδη αναζήτηση για το αν θα πρέπει 
να αντιµετωπίζεται η οικονοµική επιστήµη ως αυστηρά θετικιστική, αν η προσπάθεια για 
µεγαλύτερη αντικειµενικότητα στις επιστήµες γενικά ωφελεί και αν αυτή η 
αντικειµενικότητα όταν θεωρούµε ότι ισχύει ακόµα και στις φυσικές επιστήµες είναι 
πράγµατι αληθινή ή µήπως είναι ψευδής και πλασµατική. Κι εποµένως βάση όλων αυτών µια 
θεωρία προσέγγισης της ευηµερίας οφείλει να είναι πιο κοντά στα ορθόδοξα οικονοµικά, ή 
ίσως στα λεγόµενα «ετερόδοξα» ως ένα µη τυποποιηµένο και µη υφιστάµενο ρεύµα αυτής τη 
κατηγορίας;  Ο αναγνώστης αυτής της εναλλακτικής προσέγγισης της ευηµερίας πρέπει να 
έχει παράλληλα τη δυνατότητα να παρακολουθεί αυτούς τους προβληµατισµούς που 
σκιαγραφούνται απαλά, εισβάλλοντας πιο βαθιά σε ζητήµατα που άπτονται των κεντρικών 
θεµελίων της οικονοµικής επιστήµης.  
 
Συνεπώς, µία τέτοια συζήτηση, παράθεση, ανάλυση και τεκµηρίωση αυτών των σκέψεων 
µπορεί να συγκροτήσει τη διαµόρφωση µιας εναλλακτικής προσέγγισης της ευηµερίας, η 
οποία επιτρέποντας τη ταυτόχρονη ενεργοποίηση όλων εκείνων των παραγόντων που 
προσδιορίζουν, διαµορφώνουν και προωθούν την ευηµερία, θα αποτελέσει τη βάση διεξόδου  
από την παρούσα κρίση. Προς αυτή τη κατεύθυνση δύναται να συµβάλλει ένα εργαλείο 
υποβοήθησης λήψης αποφάσεων, µέσω του οποίου θα προσδιορίζεται το πώς οι διάφοροι 
παράγοντες επιδρούν στην ευηµερία σε κάποια συγκεκριµένα χρονικά πλαίσια, προκειµένου 
να συναχθούν συµπεράσµατα για το πώς θα πρέπει να διαµορφώσουµε τους παράγοντες 
αυτούς, µε απώτερο στόχο τη µεγιστοποίηση της ευηµερίας στο µέλλον. 


