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ΚΕΦAΛAΙo 13

H oΙKoΛoΓΙKH HΘΙKH ΩΣ ΠAPAMETPOΣ KAΙ ΠPo-
YπoorεrΙ oΙKoNoMIKHΣ ΔPAΣTHPΙoTHTAΣ

Eυαγγελo5 Πρωτoπαπαδακη5

Παρδτι o εικoατ69 αιδvα5 υΦρξε αυτδ5 πoυ απoΘθωσε τo α-
orικδ κρατo5, δεv θα μπoρoδoαμε εδκoλα vα ισxυρισΘoυμε πω5

παραλληλα τo καθιερωoε. FΙ αληΘεια εivαι πω5 κατα ηv περαoμθ-
Vη εKατovταετi.α τo κεφαλαιoκρατικδ oδαημα θριαμβευοε θ,vαvτι

ηg δπoια5 d}ληs πρoταθεioα5 εvαλλακτιΦs λ,oηs, εvδ παραλλη-
λα βyηκε αλδβητo απδ πoλλαπλig δoo και ιδιαi,τερα απαιητικig
δoκιμαoi,εg. oι δυo παγκδομιoι πδλεμoι, η oκτωβριαvrj επαvαατα-
ση σΓtl Ρωoiα καθδ5 και η μεooπoλεμικη oικovoμικη καταρρευση

ηs αμερικαvικη9 oικovoμiα5 απεοβεΘηοαv επιτυ1δ5 και xωρi.g ι-
διαi"τερη, εtvαι η αληΘεια, δυoκoλiα. Παρδλα αυτα, δυoκoλα Θα

μπoρoυοε καπoιog αvεπιφδλαKτα Vα υπooηρi.ξει Πωs τo μ€λλov
πρoδιαγραφει αviφελη μακρoημiρευor1 αro φilελεδΘερo ααnκδ
κρατo5. Kαι τoδτo διδτι πoλλα φλθγovτα ζηηματα θμειvαv αvα-
παvητα, εvδ θεμελιδδει5 πρoκληοειg περιooδτερo παραβλεφθη-
καv παρα αvτιμετωπi"σΤTlKαv: η υΠερεKμεταλλευoη τoυ περιβαλλo-
vτos Kαι η oυvακoλoυθη επικεi.μεvη εξαvτληoη τωv φυoικδv πδρωv
απoτελoδv ευθεiα απεilη Yια ηv δυvατδητα διαηρηoηs τoD Πo-

λιτικo-oικovoμικoδ oυαηματo5. FΙ μδλυvση τoυ φυoικoδ κδoμoυ
Θiτει oε αμεoo κivδυvo ηv υγεi"α αλλα και η ζωη τωv κατoiκωv
τoυ πλαvηξ, εvδ η εμΠoρευματoπoξcη η5 επιαημηs Kαι ηs τε-

μoλoβα5 επιτρiπoυv αιov κivδυvo τΙls πυρηvικr15 καταorρoφη5
vα επικρiμεται ωs διαρκη9 απεilη για τΙlV i"δια ηv υπαρξη τoυ αV-

Θρδπιvoυ εiδoυ5 (Carsοn, 1994).
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FΙ θεδρηoη τωv φλεγδvτωv αυτδv ζητr1ματωv ωs εΠιYεvθoεωv
π15 πoλιτικηs και oικovoμικr\5 oργαvωoη5 τoυ δυτικoδ κooμoυ δεv
εivαι καΘδλου αδικη, αβαoιμη rj αυΘαtρετr1 (Ρassnrore, 1980). o δυ-
τικδ9 κδoμo5, δεμεvos σro oρμo η5 αλματδδoυg τεxvoλoγικrjg
πρoδδoυ, εvδε1oμθvω5 θ1ει απoλθοει τr1v αrδ1ευorj τoυ. FΙ επιαrη-

μovικr) εξiλιξη δεv oυvoδεδηκε απδ π1v αvτioroι1η πoλιτιruj oo-

φiα (Anderson, 1995). To γεγovδ5 αυτδ μπoρεi, vα διαπιαrωθεi oε
δλr1 τoυ τηv iκταor1 αrov τoμ€α τΙ.ls εΠιχειρr1ματικη5 δρααrηριδτr1-
τα9. FΙ Θ€or1 ω5 crrδ1oυ ηg διαρκδ5 αυξαvδμεvr19 κερδoφoρiα5 κα-
τiαπ1οε π1V oικovoμικιi επιαα1μη α-ηθικrj. FΙ oκoπoθεoiα και oι
αrρατr1γικi5 τr15 αvΘρδπιvr19 αυτr15 δρααηριδτηταs/ υπακoυovτα5
οε ivα αιεv6 και Περιoριoμivo πλαi"oιo καvδvωv, i1oυv τρoΠovτι-
vα αυτovoμηΘεi, ηθικα απδ τoυ5 ευρδτερoυg κδδικε5 ηθικrj5 δρα-
σι]s. Ωs απoτiλεoμα αυτoδ, η εΠιχειριlματικri πρακτικrj εvioτε τi-θε-

ται αvτιμiτωΠl"l τωv κoιvωvικδv αvαγκδv αλλα και τωv πεπoιΘη-
σεωv και αrαoεωv τωv κoιvωvιδv περi τoυ r1Θικδ5 oρθoδ. Για τov
λδγo αυτδ, crιι5 μθρεs μα9 δλo και περιooδτερo πλr1Θαivoυv αλλα
και εvτεi.vovται oι φωvi5 εκεi,vωv Πoυ εισηYoδvται τr1v επαvr1θικo-
πoir1or1 πls oιKovoμια5 (Stau detll.ιlaier, 2003),

To ερcbημα, βεβαiω5, Πoυ voμoτελειακα τiΘεται, εivαι εαv 11

ηθικj μπoρεi oε καθε περi.πτωor1 vα δδoει δεoμευτικi5 και απoλυ-
τε5 απαvτrjσειs στoυs πρoβλr1ματιoμoδ5 με τoυs oπoi.oυ5 αo1oλεi-
ται. Mε oικovoμικoδ5 δρoυ5 Θα μπoρoδσαμε vα αvαρωτr1Θoδμε εαv

η oπoια επivδυor1 orηv ηΘικη αvτιμετcbπιoη εvδ5 Q1ηματo5 αηv
ΠραYματικδτr1τα εi.vαι απooβθοιμη, ιi εαv απλδ5 oυvιατα παρεργo
και ιδιoτρoπiα, απλιbg, τr15 αvΘρδΠιvt]s φυσΙls.Στo ερδτr1μα αυτδ o

μovτερvισμδ5 επι1εiρησε vα απαvτriοει Θετικα, oτι δηλαδη η ηθιΦ
εivαι δεoμευτικj για TΙlv αvΘρδπιvr1 πραξη και Πωs oπoιαδrjπoτε
αvαληψη δραor15 χωρis τΙlV ΠρoηYoδμεvr1 ηθικr\ τr15 θεμελiωσΙl εi-
Vαι στΙlV ΠραγματιKδτr1τα τυφλ{ και αα1ρi.ζεται σε οαθρα Θεμiλια.
Bθβαια, 11επo1ri τoυ μovτερνιoμoδ i1ει πλiov παρελΘει ανεπιστρε-
rrιi., και o μεταμovτερvιoμδg πoυ εδδ και καιρδ καθoρiζει τo δια-
vot1τικδ γi"yvεoθαι φαtvεται πωg i1ει αvακαλδψει εκ vεoυ αυτδ πoυ

η κλαοικri αρ1αιδτr1τα πoλδ καλα γvδριζε: o αvΘρωπo5 i1ει τι1v
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δυvατδητα vα yvωρiζει τo ηθικδg oρθδ, δμω5 παραλληλα δδvαται
vα πρατrει εvτελδ9 αvτiΘετα oε o1θoη με αυτo. Πoλλθ5 φoρθs η φδ-
ση τoυ τov oδηγεi" ατo λαΘo5, παρδτι yvωρiζει τo oρΘδ. Συμπερα-
oματικα, η ηΘιΦ oε καμiα περtτrιωol1 δεv 1αρακηρiζεται απδ ηv
δεoμευτικoτητα τωV θετικδv επιoπ1μδv, δπoυ oυγκεκριμεvα αiτια
επιφερoυv διαρκδ5 ταυτδoημα απoτελεoματα. Tα απoτελioματα

ηs ηθιΦs εvαo16λr1or15 oδτε πρoβλεψιμα εivαι oδτε nαραμετρo-
πoujoιμα (Doak, 1994. Υπ6 τr1v €vvoια αυτrj η ηΘι"η δεv εivαι δυ-
vατδv vα εvτα1θεi oε καvεvδ5 εiδoυ5 οικovoμικη αvαλυoη. Mπoρεi
vα εivαι εvδιαφiρoυοα { ακδμη και εVτυΠωσιακr\, oριoμ€vεs φo-
ρi5, πvευματικj δρααηριδητα, oμω5 δεv εi"vαι διδλoυ αvαγκαiα.
o oικovoμικδ5 παραγovταs, o εΓΙιXειρtlματiα5, καμiα αvαγκη η υ-
πoxρθωor1 δεv θ1ει vα διαμoρφδοει ηv δραorr1ριδτητα τoυ επi- η
βαοει τωv κελευoματωv ηg ηθικη5. E1oυv, δμ.9 ακριβδ9 iτoι τα
πραγματα;

Στo ερδημα αυτδ μπoρoδv vα δoθoδv δδo απαvτr1σειs/ η }tια
Θεωρητικr15 και η αλλη πρακτικrj5 φδoεrο5: Σε oτι αφoρα αro θεω-

ρητικδ επiτrεδo, θα μπoρoυσαμε Vα παραηρι1οoυμε Πωs δεv υφi-
σταται αΠoκρoυσtικδτερo Θiαμα απδ αυτδ τoυ χαμερπoδ5 και
γλoιδδoυ5 αυτoδ πλαcrματo5, τo oπoio χωρis vα διαθετει καvθvαv
αξovα δραoηg εvεργεi nδτε με τov ivαv και π6τε με τov αλλov τρδ-
πo παρδτι oι περιαrασειs παραμθvoυv iδιε5 και, παρα τo γεγovδg
αυτδ, επιμivει vα ιo1υρiζεται Πωs παvτoτε εvεργεi oρθα' o αvθρω-
πog αυτδg, ε1ovτα5 xαoει τηV εΠoΠτεi.α τoυ oλoυ, ovoμαζει τtlv α-
δυvαμi-α τoυ ιδεoλoγiα και ηV αvιKαvδτητα τoυ επιχειρηματικr1 η-
Θικ1. Στr1v ΠραγματιKδτl-1τα, δμ's, δεv απoτελεi τinoτε περιooδτε-

ρo παρα ερμαιo τωv μεταβoλδv τr15 καθημεριvoτr1τα5, δεv εivαι
παρα ivα5 τυφλog oδoιπδρo5 oηv α1αvη ερημo τηs ζωηs, τραγικδ5
αλλα και ααrεio5 oυvαμα αιι5 παλιvδρoμηoειg Kαι τιs ααro1iε5 τoυ.

FΙ εξελιξη οε δλoυ5 τoυ5 τoμεig τl.1g αvθρδΠιVtls δρααn1ριδη-
τα5, μr1δi ηs oικovoμιKiis εξαιρoυμεvr15, θ1ει επιφdρει εvαv εvτυ-
πωοιακo καταKερματιoμδ τη5 yvδor15 αλλα Kαι τηs πραξη5. Aυτδ
θxει ω5 απoτθλεoμα μδvo orrαvια Vα εi-vαι ευκριvr\5 o αιδxo5 τι15

πραξηs, αλλα ακδμη Kαι τδτε vα μr1v εtvαι oαφθg αV Kαι κατα πδ-

3Ο3
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σoV o αrδxo5 αυτδg βρiοκεται οε αυvαφεια τδοo με θvα ευρδτερo

πλαioιo δραor15 δoo και με τtlv iδια τr1v oυαiα τηs εΠιτυΧiαg. Δεv

εivαι καΘδλoυ απαvιo τo φαιvδμεvο ατoμα { και oμαδε5 vα Θiτουv

εΠιχειρηματικoυg αιδ1oυg, Vα τoυs επιδιcbκoυv με αΠoφασιαrικδ-

ητα και τελικα Vα τoυs επιτυγxαvoυV/ για vα διαπιcrτδooυv ηv
αrιγμr\ τoυ Θριαμβoυ τoυs Πωs τo κdρδog τoυ5 δεv εivαι παρα "εvα
πoυκαμιοo αδειαvδ,, μια απλr1 φεvακr1. o κατακερματιoμδ9 Kαι η
πoλυδιααπαση στTlV oικovoμικη πραξη επιβαλλoυv εvα ευρδτερo

υΠoσΤtlρικτικδ oδαrr1μα/ τo oπoio θα Θετει τoυ5 εκααιoτε εΠιμερoυs

αrδ1oυ5, αφoδ πρoηγoυμivω5 ελεγξει τηv βιωoιμδητα τoυ5 αλλα

και ηV oυvαδεια τoυs με αυτδ πoυ μπoρεi vα XαραKτΙ-lρiζεται επι-

1ειρr1ματικr\ επιδi.ωξr1 η επιτυ1tα. Aκδμη περιοoδτερo, Θα πρtπει i-

σωs vα εΠαVατoΠoΘετr1Θεi και Vα επαvαπρoοδιoριοΘεi τo vδr1μα

και η oυotα τηg επιτυ1i"αs σtov τoμθα αυτδ.

Σε δτι αφoρα σto ΠραKτικδ oκθλo5 τoυ ερωτηματo5 περi τoυ

κατα πδoov η ηΘικη εxει Θεoη στoV εΠιχειρr1ματικδ ο1εδιαoμδ, Θε-

ωρδ πω5 11 περiπτωor1 τη5 oικoλoYιKlis ηθικr\5 μπoρεi vα καταδεi-

ξει επιτυ1<bs τoV ρδλo και τr1v Θεor1 η9 ηΘικr\5 στηV oιKoVoμιKη

ΠραKτικrl.

FΙ oικoλoγικη ηΘικ\ επιδιδκει τr1v δημιoυργiα εvδ5 oυoπjμα-

τog oκεψηg και δραoηg, τo oπoi"o θα προωΘεi και θα εξαοφαλi.ζει

ηv oικoλoγικl\ αρμovi.α και ιοoρρoπtα (Naess, 1995). Eivαι, βε-

βαια, yvαlαιδ πω5 καΘε τι πoυ περιλαμβαvει αια εvδιαφερovτα αλ-

λα και αιιg διακr1ρδξει5 τoυ τoV δρo "oικoλoγiα,, Yια ΤΙlv εΠιχει-

ρr1ματικr\ οκiψη λειτουργεi" δπω5 τo κδκκιvo παvi για τov ταδρo.

Kαι τoδτo διδτι oι αrδ1oι τr1g oικoλογi.αg και τηs oιKovoμικηg δρα-

oτηριδτr1τα5 oυvηΘω5 θεωρoδvται αoδμβατoι, εvδ εivαι γvωαιδ δτι

τα διαφδρωv μoρφδv ακτιβιαιικα κιvr\ματα πoλλθg φoρis και με
εvτovoυg τρδπoυg ε1oυv τεΘεi αvτιμετωπα οε oριoμθvε5 μoρφθg oι-

κovoμικr\5 δραor19, Eivαι, επior19, Yεγovos πω9 καvivαs εΠιχειρη-

ματtα5, ιδirο5 εαv η δραοηριδητα τoυ o1ετtζεται με η βαρια βιo-

μr11αviα, δεv Θα επιθυμoδoε vα δρααηριoπou1Θεi οε oικoλoγικα
ευαιoθητoπoulμεVεs κoιvωviε5, αφoδ τα προοκδμματα Kαι oι δι-

κλεi"δεg αοφαλεi'α5 Θα εξαviμιζαv τo δπoιo πρooδoκδμεvo κiρδo5,
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r\, τoυλα1ιαrov, Θα τo καθιoroδoαv δυαπρδoιτo. Mε πoιo, λoιπδv,
τρδπo, θα μπoρoδσε Vα εvαρμovισΘεi. η oικovoμικr) αvαπτυξη με
τr1v oικoλoγικη ηΘικ1, απδ τr1 αrιγμr1, μαλιαια, Πoυ η δεδτερr1 πρo-
oφερει συστr]ματιKoπoir1or1 και ιδεoλoγικ\ Θεμελi"ωoη αrι5 αvτι-
δραoει9 θvαvτι π15 πρδτr15;

Σκoπδ5 αυτoδ τoυ αρΘρoυ δεv εi.vαι μδvo Vα εΠιχειρt]ματoλo-

μ\οει υπiρ τr15 oυvαδεια5 π1g oικoλογιKηs ηθικrj5 και τtls oιKovo-

μιKlis δρααrr1ριδτηταs, αλλα επior15 vα καταδεi"ξει πω5 η πρδτr1 α-
πoτελεi σημαvτικoταη παραμετρo και/ εV πoΜoi5, πρoδπδΘεoη
oρθrjg o*loηs τι15 δεδτερη5. Eαv αιδxo ηs oιKovoμιKlis δρααη-
ριδτr1τα5 απoτελεt η oιKovoμικη αvαπτυξr1, και εφ, δoov αυπ1 voεi-
ται ωs διαρru)g και δxι ωs Περισταoιακδ λoγιαιικo επiτευγμα, τδτε

αrα θεμελια τoυ oικoδoμrjματ65 τr15 δεv μπoρεi. παρα vα βρioκεται
τo oικoλoγικδ εvδιαφiρov πoυ μδvo η oικoλoγικr\ ηΘικr1 μπoρεi vα
επιβαλλει. Διoτι, παρα τo γεγovδ5 δτι o ανθρωπo5 εvioτε εvεργεi ε-

vαvτια oε δτι Θεωρεi r1Θικδ5 oρΘδ, oυvηθωg εxει π1v ταor1 vα δια-

μoρφδvει τr1v αιαoη τoυ oδμφωVα με τι5 επιταγi5 τr15 ηΘιrc\5.'ooε5
φoρεs παλι oι επιταγi5 αυτε5 ξεπερvcbvται, αυτδ δεv oυμβαivει χω-
ρi9 αμφιβoλiε5, τδψει5 και ταοει5 αvαΘεωρr1τιoμoδ. Kαι βεβαια, τi-
πoτε απo τα παραπαvω δεv αυμβαλλει αηv απρδσκoΠτη εΠιχειρ1.l-

ματικι\ δραoτr1 ριoτr1τα.
H oικovoμικrj επιoτrjμη Kαι oυvακ6λουΘα η επι1ειρηματικri

πραξη i1oυv επιτελεοει αλματδδr1 πρδoδo, Tα μεγiθη πλdov εtvαι
πληρω5 Παραμετρoπoηoιμα, η αιατιαrικrj αλλα και η λoγικj τωv
αριθμδv θ1oυv κατααnjoει αυτδ πoυ καπoτε ηταv τθ1vr1 μια ιδιιτi-
τερα περiπλoκ] και απαιπ1τικη επιαα\μr1. Tα γvωαιικα εφδδια αυ-
τoυ πoυ εnιΘυμεi vα αο1oληΘεi" με τo εΠιχειρεiv πρiπει vα εivαι
πλoδoια και εξειδικευμivα. Στov κυκεδvα αυτδ τιοv αριΘμδV/ τωV

αιατιαιικδv αroι1εiωv Kαι τωv δεικτδv, i1ει ξε1αoθεi. δμωg κατι ι-
διαi.τερα oημαvτικδ: tl εΠιxειρηματικr\ δρααηριδητα συVτελεiται
απδ αvΘρδΠoυs Kαι απευΘδvετιτι oε αvΘρδπoυ5. oι αvΘρωπoι αυ-
τot i1oυv 11θικα oυvαιοθr\ματα τcτ oπoi.α 1ρωματi.ζoυV τιs πραξει5
τoυs και τoυs Παρακιvoυv oε αυτθg 11 αvτiΘετα τoυs αΠoτρεπoυv α-
πδ τr1v επιτελεor\ τoυ5. Στr1v πραξη αυτδ δεv μπoρεi" παρα vα σΙ]-

305
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μαtvει πω5 δοo και εαv εi.vαι o oικovoμικδg o1εδιαoμo5 πλr)ρr15, ε-

πιτυxr15 και αρτιo5/ η oιKovoμιru\ επιτυ1iα δεv διαοφαλiζεται εαv
oι oυμμετεxovτεs σηV ΠρoσΠαΘεια δεv πιαιευoυV σε αDΤli, δεv εμ-

φoρoδvται απδ τr1v πρoοδoκiα ηs εΠιτυχiαg και τo ζ{λo ηs δη-

μιoυργtα5. FΙ oικovoμικη αvταμoιβr1 rj η απoζl1μiωoη Πoυ o ερYα-

ζδμεvo5 εvδixεται vα πρoομθvει για τηV ΠρoσΠαΘεια τoυ δεv μπo-
ρoδv vα oδημ1ooυv απδ μδvε5 τoDs στΙlV oικovoμικr1 αvαrrωξη.
Aυτδ9 αλλωαιε εivαι o λδγo5 Yια τoV oπoi"o κρατικιστιKα μovτθλα
oικovoμικr1g δραorηριoπoξoη5 αvα τov κδoμo ε1oυv απoτδ1ει oι-
κτρα. ΠρoδπδΘεor1 τr]s oιKovoμιΦs επιτυ1i-α5 απoτελεi τo δραμα
και η πρoorjλωoη oε €vαv κoιvδ oκoπδ. Σε διαφoρετικr1 περiπτωη
τo μδνo πoυ ioωg μπoρεi Vα εΠιτευxΘεt εi.vαι crηv καλδτερη Πρoo-
ΓrrιΦ 11 oυvπ)ρηoη μια5 κατααιασt.ls.

Mε δεδoμεVo τo γεYοvδ5 πω9 o αvΘρωπο5 εκτδ5 απδ κoιvωvικδ
πρωτtoιω5 εivαι φυαικδ ov, εivαι πρoφαvθ5 πω5 oι αζiε5 τoυ εκτδ5

απδ κoιvωvικl15 υφrjg πoυ αvαμφi.βoλα εivαι, ερεi.δovται και επi
τηg φυoικris τoυ Kαταγωμis (Kant, 1963)' Kαλδτερα ακ6μη, o αv-
θρωπo5 μπoρεi vα i1ει ηΘικα oυvαιoθ{ματα απivαvtι σtoυs συ-

vαvΘρδπoυs τoυ, oε καταcrrασειs Πoυ απoρρiουv απδ ηv KoιVωvι-
κr) τoυ υπ6αrαo11, δπω5 τo κθρδo5 και η εΠαYγελματικrj αviλιξr1 για
παραδειγμα, αλλα και απεvαVτι σto φυοικδ τoυ περιβαλλov
(Stevenson, 1'972). H αλr1Θεια εivαι πω5 o αvθρωπo5 oυvδεεται α-
πδλυτα με τoV φυoικδ κδoμo, γι, αυτδ αλλωαιε τoV αVαΠαριαια με
τr1v τεxvη τoυ/ τov αvτιγραφει με τt.lv αρχιτεKτovιru1 τoυ Kαι τov ε-

ξυμvεi μioω τη5 πoi.τ1oηg και τιls λoγoτε1vi.αg. o φυoικδ5 κδoμog

Yια τoV αvΘρωπo εμπερικλεi'ει κατααrασειs εYYεvoυg αξiα5' Συvo-
rrιικα, o αvθρωπog βρioκει τov φυoικ6 κδoμo δμoρφo. To γεγοvδ5
αυτo διαμoρφδvει τα απδ μiρoυ5 τoυ 11θικα oυvαιoθrjματα ivαvτι
αυτoδ (Callicott, 1989). oπoιαδrjπoτε Θεδρηoη τηs ΠραYματικδτt1-
ταs/ συμΠεριλαμβαvoμεvηs και ηs oικovoμικr\g, παραβλεπει τo

γεγovδ5 αυτδ, δεv nρατrει τiπoτε αλλo απδ τo Vα εΘελoτυφλεi. FΙ η-
θικι1 τoυ αvθρδπoυ ixει και oικoλoγικr1 αvαφoρα. Ei.vαι αδιαvδr1τo
καπoιo5 vα Θαυμαζει τηV γεματr1 ζωvταvια και xαρη εvερyητικδπ1-
τα εvδ5 ζδoυ εζiooD με τo αιμαοoov οαρκi"o τoυ. oυδεi5 Θα oυμμε-
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τεt1ε οε εκδρoμικ{ απoαroλη με οκonδ τr1v παρατrjρηση τηs αΠo-

ψiλωor19 τωv δαoδv τoυ Aμαζovioυ, Θεωρoδμε πω5 τδoo τα ζδα o-

σo και τα αιωvδβια τρoπικα δαor1 εivαι δμoρφα δπω5 δr1μιoυρΨi-

Θr1καv και δ1ι oε αλλη μoρφη. Eξ αιτiα5 αυτoδ, θεωρoδμε Πωs τα

αvωτiρω ovτα oφεiλoυV vα παραμεi"voυV ωs i1oυv (Leopold, 1949).

H διαorοor1 τoυ περιβαλλovτog εvoωματδvει εvτovα 11Θικα συVαι-

oΘr\ματα (Ιlolston, 1'999).

Πω5 Θα μπoρoδoε, επομθvω5, ivα ηΘικδ oV vα παρακιvηΘεi

αηv δραoη τoυ απδ αιδ1oυ5 Πoυ τo i"διo Θεωρεi δτι αvτιαrρατεδo-

Vται πlV ηθικr\ τoυ τoπoθθηα.l; Ei"vαι δυvατδv o αvθρωπos Vα ε-

vεργεi' εvαvτια crrα oυvαιoθr1ματα Kαι τιs επιΘυμi"ε5 τoυ; Eαv δε-

1Θo6με πω5 αυτδ θα μπoρoδοε υπδ πρoδπoΘioει5 vα oυμβεi, θα ε-

ΠρεΠε παραλλr1λα vα αnoδoμr1ooυμε Kαι την oιKovoμιKl\ επιoτrjμr1,

υπoβιβαζovταg ηv εκ vtoυ σΓl.lv καηYoρiα τr1g τθxvηg. Kαι τoδτo

διoτι βαoικδ5 αξovαg τηs oιKοVoμικlis οκεψηg Kαι ΠραKτικr\5 -orα
πλαi"oια, τoυλα1ιoιov, τoυ φilελευθερoυ ααιικoδ κρατoυ5- εivαι 11

11 επιθυμi.α, επιδiωξr1, η επiτευξη.'oμ,s καvθvα5 oυμμετoxos σΓtlv

oικovoμικrj δραoqριδτr1τα δεv Θα λειτoυργoυοε με ζηλo και εv-

Θoυoιαoμδ γvωρiζovταs Πωs αυτo πoυ πρατιει τoυ ΠρoKαλεi δυoα-

ρεσκεια δι6τι αrρεφεται εvαvτια oε δτι o iδιog Θεωρεi δμoρφo, oω-

αιδ και δεov, εvαvτια, δηλαδη, oε δτι αγαπα (Naess, 1983).

Ag αvαριοτr1Θoδμε, επιπλθov, τι εi.δoυg κoιvωvικr1 απoδo1rj θα

εi"1ε η oικovoμικη δρααηριδητα Πoυ λειτoυργεi αvεξαρητα απo

ηv δπoια5 μoρφ'is oικoλoγικr1 ηΘικr\. Aκδμη και εαv η πρooφερδ-

μεvη υΠηρεοiα { τo παραγδμεvo πρotδv απoτελoυοε εiδo5 πριbπ15

αvαγκη5, η Koιvωvικl1 τoυ απoδo1η θα ηταv orr1v καλδτερr1 περi-

Πτωσr] 1λιαρrj. FΙ επiγvωoη τoυ εοφαλμθvoυ ηg επrλoγηg Θα θΘετε

διαρκδ5 τl1v εφαρμoγr\ rj χρηση τoυ υπδ αiρεor1' Διδτι η αvαγκη

μπoρεi, βθβαια, vα διαμoρφδoει μια ΠραKτικη, αδυvατεi δμω5 vα

μoρφonou1σει τα ηθικα αυvαιοθηματα Πoυ oυvoδεδoυv μια πραξη.

Aυτδ πρακτικα or1μαivει ΙΙωs o αvΘρωπog μπoρεi vα πρατrει με i-
vαv oριoμiνo τρδπo επειδri δεv θ1ει εvαλλακτικη επiloψ\, 1ωρi-5 δ-

μω5 παραλληλα vα εivαι ευτυ1115 πoυ εvεργεi με τoV oυγκεκριμdvo

τρδπo. Tα αρvητικα ηθικα αυvαιoΘηματα, δμω5, καΘoλoυ δεv oυμ-
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βαλλoυv αη διαρκr\ και βιδoιμη oιKovoμικη αvαrmlξr1. Mδvo ooo
o αvθρωπo5 εΘελoτυφλεi" η λειτoυργεi υπδ καΘεcrrδg εo1ατr15 αλλo-
τρtωor19 η oιKovoμικη δρααηριoτr1τα αυτoδ τoυ εiδoυg μπoρεi vα
αιoΘαvεται αoφαλη5. Xαρακηριαrικδ παραδειγμα απoτελεi τδoo 11

εΠιχειρηματικη δρααrηριδητα ηg Θr1ρευor1s τωv φαλαιvδv δoo
Kαι τo εμπδριo φυσιKηs γoδvα5. FΙ αλιεiα τωv φαλαιvδv, ιδiω5, υ-

-iρξε κατα τo παρελθov μια τερααrια βιoμηxαviα 11 oπoiα αvθδει-

ξε oικovoμικoδ5 κολooooδ5 και nαραλληλα αα\ριξε τηv oικovoμtα
κρατδv δπω5 η Noρβηγiα Kαι η Φιvλαvδtα. To εμπδριo φυoικη5
γoδvαg oυδiπoτε απετελεοε oικovoμικr1 δρααrr1ριδητα τiτoια5
κλiμακα9, παρδλα αυτα εixε πoλδ μεγαλδτερη διεioδυor1 Kαι αΠo-
δo1ιj αrι5 κoιvωviε5.'oμ,s, παρα ηv θvταoη και τo εδρog αμφδτε-

ρωV τωV δρααα1ριoτr1τωv αυτδv, oυδ€πoτε τδοo η πρακτικr1 ooo
Kαι τo παραγδμεvo καθε φoρα κiρδο5 δεv περιεβλr\Θηοαv θετικα
11θικα oυvαιoθr\ματα. Tδοο o ΠαραYωYδ5 δoo Kαι o καταvαλωτ{5

μπoρεi vα απoδθ1ovταv τo παραγoμεvo πρoiδv η vα αvε1ovταv τι5

εv λδγω πρακτικε5, oυδθπoτε δμω5 τιg υιoΘiπ1οαv ηΘικα. Για τov
λδγo αυτδ αμφoτερε5 oι oικovoμικi5 αυτi5 δρααηριoτι1τε5 απoδεt-

1Θηκαv ιδιαiτερα βρα1υβιε5 και απooδρΘr1καv απδ τo πρooκηvιo.
H μεv αλιεiα τιοv φαλαιvδv τερματiαα1κε oταv oι κoιvωviε5 βμ1-
καv απδ τov λr1θαργδ τoυg, τo δε εμπδριo φυoικr15 γοδvα5 δταv 11

τε1voλoγi.α επiτρεψε τηV εΠιτυχli υπoκατασrααl τri5 πρδτr15 δλr19.

FΙ ιoroρiα τηs olκovoμiα5 απoδεικvυει Πωs oι κoιvωviε5 πα-
Vτoτε εξερ1ovται απδ τηv αδραvεια Kαι τoV λ{Θαργo τoυg αργα 11

γρηγoρα, εvδ η τε1voλoγiα oυvrjθω5 υπoκαΘιαrα επιτυxδ5 τα
πρotδvτα πoυ ακδμr1 και oι xρr1αrε5 τoυg αιoθαVoVται πω9 πρiπει
vα υΠoκατααιαΘoδv. Kαι βiβαια, η Θvηοιγεvr15 και πρooωριvr\ oι-
κovoμικrj δραcrrr1ριδτr1τα oδτε τo Q1τoδμεvo εivαι oδτε, βiβαια,
oυvιαrα βιδoιμη oικovoμικη αvαπτυξι1. Movιμδητα, δμω5, επι-
κερδoδ5 oικovoμικη5 δρααηριδτr1ταg δεv εivαι δυvατδv vα υπαρ-

ξει δοo η δρααrr1ριδπ1τα αυτr1 δεv ε1ει ω5 Θεμθλιδ η5 η ερ1εται, α-
κδμη περιoοδτερo, oε ρr\ξη με τΙlv ηθικri ηs κoιvωviα5 και, σΓη συ-

γκεκριμivr1 περirrτωoη, με δoα πρεoβεδει 11 oικoλoγικrj ηΘικr1. o
μδvog τρδπog εξoβελιoμoδ π15 oικoλoγικr\g ηΘιΦs απδ τηv εΠιxει-
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ρηματικη δραoηριδητα εivαι η πρooκδλληoη ou1v ελπiδα πω5

μια KoιvωViα τελικcb5 δεv θα ευαιoΘητoπou1θεi η ',s η τεxvoλoγiα
δεv θα πρoωΘηoει viα, περιοoδτερo oδμφrοvα με τηv oικoλoγικη η-
Θικη πρoiδrrrα. Tθτoιoυ εiδoυg αvτιληψει5, oμω5, μδvo ω5 αvτιεΠι-
αημovικi5 Θα μπoρoυσαV Vα θεωρηθoδv, αφoδ ερxovται oε αvτi-
Θεoη τδoo με τov κoιvδ voο δoo και με τα πoρi.oματα τωv σtατιστι-
κδv ερευvδv.

Για vα κατααΦooυμε ευκριviαrερη ηv αvαγκαιδητα ηs oι-
κoλoγικη5 ηθιΦs σtov oιKovoμικδ oxεδιαoμδ, α5 μετθλθoυμε δδo
αvτιθετικα παραδεi-γματα: FΙ χρηα] ξυλεiα5 εivαι απαραtτηη oηv
αvθρcbπιvr1 κoιvωvi.α oε πoικiλεg εφαρμoγi5. To γεγovδs Πωs πλiov
11 απoψiλωση τωV δαoδv εivαι ελεγxδμεvη και oυvδυαζεται με oυ-
αηματικrj αvαδαoωoη, αφ, εvo5 υπακoδει αrα κελεδαματα ηs oι-
κoλoγικη5 ηθιΦs, αφ, ετiρoυ εξαοφαλtζει αειφδρo αvαπτυξη, αφoδ
oδτε 11 Πρδη υλη ηs εΠιχειρηματικη5 αυτη9 δρααηριoποξoη5 ε-

ξαvτλεi"ται, oδτε δμω5 εvδδει ηv εv λδγω πρακτικη με αρvητικα η-
Θικα oυvαιοΘηματα Kαι ηV oυvακoλoυθη κoιvωvιΦ ηΘ.Φ απαξi"-
ωoη. Θα μπoρo$oε καvεt5 Vα tσχυρισΘεi. πω5 η εrΙιxειρηματικη αυ-

Φ δρ""η εivαι επιoφαλrjg, πρooωριvη η απε1Θηg αιo κoιvωvικδ
oδvoλo; Πρoφαvδg δxι' Αvτi.θετα, θα ηταv δυvατδv vα xαρακηρι-
οθεi. υπδδειγμα oικoλoγικα ευαιoΘητoπoημθvηg πρακτικηg, αρα η-
Θικα απδλυτα απoδεκτr) δρααηριδητα. H oυvαδεια ηs με ηv oι-
κoλoγικη ηΘιΦ εi"vαι ακριβδ5 πoυ εξαoφαλtζει τηv διαρκη αvα-
Πτυξη, αφoδ oδτε λδγo5 vα τερματιoθεt η πρακτικη αυτr\ υφiαrα-
ται, oδτε καvθvα5 δικαιoλoγεiται vα τo επιθυμεt' Στr1v πρoκειμεvη
περi.πτωoη, η oιKovoμικη δρααηριδητα Kαι τo πρooδoκδμεVo ε-

Πιxειρηματικo κθρδo5 εδραζovται επt ηg υιoθθτηoη9 μια9 ηΘικη9
αρχηs oδμφωvη5 με τα κελεδoματα ηs oικoλoγi,α5: oεβαoμδg, δ-
πoυ αυτδ εivαι δυvατδv, αro φυοικδ περιβαλλov εvτ65 τoυ oπoioυ
υφιαrαμεθα. Για τov λδγo αυτδ, η σDYκεκριμivη πρακτικη Θα μπo-
ρoδoε vα χαραKηριoΘεi xαμηλoδ εΠιχειρηματικoδ κιvδδvoυ, μδ-
vιμηs κερδoφoρi,α5, αoφαληg και κατα τo δυvατδv ακλδvητη. o δε
εΠιχειρηματiα5 πoυ δρααrηριoπoιεiται crrov xδρo θα μπoρoδoε α-
πλδg vα XαραKτηριoΘεi. ευτυxη5.
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Δδοκoλα θα μπoρoδoε καπoιog vα ιοxυριoθεi. πω9 τo iδιo oυμ-

βαi.vει με τov κλαδo τηs ΠαραYωγη9 εviργεια5. o κλαδog αυτδ9 oυ-

vr\θω5 αηρi,ζεται σπ.lv υπερεκμεταλλευor1 τoυ περιβαλλovτog αλλα

και στηv αvεξiλεγκη ρυπανor\ τoυ σε τθτoιo βαΘμδ, δαrε εαv oι

δυo αυτθg πρoδπoθθoει5 αρΘoδv, τδτε η συγKεκριμiνη επι1ειρημα-

τικ\ δραoη απoβαivει ft1μιoγδvo5. Ξθvo5 Πρos τΙlV oικoλoγικr\ ηθι-

^η 
,.αiευαιοθηoiα o συγKεKριμθvo5 χδρos εtvαι απε1θηg οε δooυg

τoV υΙπlρετoδv και κερδtζoυv απδ αυτδv αλλα και οε δooυg χρησι-

μo,o.oδ, τα παραγωγα τoυ. oυδεi5 ε1εφρωv πoλi.τr1g Θεωρεi" πλiov

Πωs η παραγωψ\ εvθργεια5 με τoυs τρδπoυ5 πoυ επi. τoυ παρδvτo5

επιτυγ1αvεται t1ει μθλλov, και τoδτo καΘoλoυ δεv o1ετiζεται με

π1v εκτi,μr1ση τωv φυcrικδv απoθεματωv, υπ6Θεot1 εξαιρετικα δδ-

o*olη και δυoπρoσιτιl Yια τov μiοo αvΘρcοπo. To or1μαvτικδ εivαι

πω5 oυδεi5 επιθυμεi αυτoD τoυ εiδoυg η δρααn1ριδητα να θ1ει κα-

πoια oιlvi1εια. oι κoιvωviε5 τελoδv εV αvαμovri τηs δυvατδηταg

αvτικατααrασTls τωV υφιorαμεvωv τρδπωv παραγωγη5 ενiργεια5

αnδ τoυg, λεγδμενoυ9 εvαλλακτικoδ5. Eτσι, τα Kραη πoυ ε1oυv

oηρtξει ηv oικovoμικη τoυg επιβiωol1 στtlv Παραγωγη και ηV ε-

πεξεργαoiα .,ε.ρ.λoio, μπoρoυv vα ελπiζoυv μδvo αηv βραδυτr1-

τα τηs τεxvoλoγi,αs Kαι στΙlv Παραδoοιακr\ εξαρτr1ot1 τωv KoιVω-

vιδv απo oυγκεκριμεVoυs τρoΠoυs ζωηs. Mε αΜα λδγια δεv δυvα-

vται παρα να i1oυv μ6vo φρoδδε5 ελπi.δεg. Διδτι oυδεi"5 θα επελεγε

μια r1δovr\ πoυ cn:voδευεται απδ ηv επiγvωoη τr15 αvηΘικδτr1τα5

τηs εvαvτι μια5 αλλη5 απoκαθαρμθvr15 απδ τυψειg και αμφιβoλiεg.

Fl ηλιακr\ εvεργεια δεv θ1ει εvδε1oμivω5 ακδμr1 καταφθρει vα μαs

πρoοφiρει τr1v oυγκivησtl ηs τα1δτr1ταg σπlv αυτoκivr1oη. Παρδ-

λα αυτα Παραηρoυμε πδoo ευαιoΘt1τoπoιr1μtvr1 εivαι ι1 διεΘvr\g

κoιvδτr1τα σro συγKεKριμθvo ζr\τημα και εξ αυτoδ μπoρoδμε με α-

oφαλεια vα σι)μΠεραvoυμε τηv ευκoλi"α με τtlv oπoiα Θα εγκατθλει-

.,. .o .,.-ρiλαιo για Vα υιoΘετι\oει μια πr1yη εviργειαg λιγδτερo α-

πoτελεoματικr\ tοω9, απαλλαγμivη δμω5 απδ αρvητικα ηθικα oυ-

vαιoΘr\ματα και επιπτδoει9 για τo περιβαλλov. o oυvετδg επι1ει-

ρημo.iog, με λiγα λδγια, δεv μπoρεi. vα βαoιoΘεi απoκλειαιικα και

μj,o o"1, πoιδτητα η ol, αvαγκαιoητα τoυ πρoiδvτog τoυ. Πρd-
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Πει vα μεριμvα, παραλληλα, δαrε τo πρoiδv αυτδ vα μηv θρ1εται
oε αvτiΘεoη με τιs περi. ωραioυ { αγαθoδ πεπoιθr1oειs Kαι αrαoειg
τηs κoιVωViαg. }Ι, δπω5 πoλυ επιτυ1δ5 θ1ει διατυπωθεi, πρεπει η ε-
Πιχειρηματιru\ ιδθα vα ακoλoυΘεi τr1v κoιvωvικrj ΠραYματιKδητα,
ιbαιε και η κoιvωvtα vα ακoλoυΘεi τr1v ιδθα.

Eκτδg δλωv αυτιbv, βεβαια, Θα μπoρoδσαμε Vσ κατευθδvoυμε
τr1v ακ€ψη μαs Kαι οε θvα περιoοδτερo Θεωρητικδ επiπεδο, με αΠει-

ραριθμεg, δμ,s, πρακτικi5 επιπτδoει5' o Kαρoλos Mαρξ, πρo εvo5
και ημioεω5 αιδvo5, περιθγραψε εκεivo πoυ κατ, αυτδv απoτελoδoε

ηv θαvαoιμt1 αvτiφαση ηs ααrικr15 κεφαλαιoκρατικr)5 κoιvωviα5:

η διαρκη5 επιδi-ωξη π.ls oικovoμιKηs ωφiλεια5 απδ π1v πλευρα τωv
λi.γωv πoυ rjλεγxαv τα μθoα παραγωμj5 θα oδηγoυoε αφ, εvo5 αηv
αrαθερη μεiωor1 τoυ Πoσoσroυ κθρδoυ5 Kαι αφ, ετθρoυ αrr1v διαρκr\
€vταoη τr1g καταπiεσηs τωV εργαζoμθvωv. FΙ καταni.εot1 αυτt1, δταv
θα ξεπερvoδοε ιivα oυγκεκριμtvo or1μεio, Θα oδηγoδσε σto Θρυμμα-
τιoμδ τoυ oυαηματo5, αφoυ πλεov αυτα πoυ Θα επιδiωκε Vα αΠo-
αcερηοει απo τr1v τεραατια μαζα η5 εργατικη5 .αfus θα ηταv τα
πλεov ζωτικα. FΙ διαπi-αιωση αυη oυvιαrα ηv περtφημr1 μαρξιακr1
oικovoμικr) κατηγoρικr1 πρoαιαμ1, Kατα τov Mαρξ η αvατρorrr\

τoυ oυαηματog r\ταv voμoτελειακη δοo και αvαπδδρααπ1. Πoλλα

xρδvια μετα και υπδ τo πρtoμα τωv εξελi'ξεωV Πoυ €1oυv μεοoλα-
βηoει, εivαι πoλλοi., πλεov, πλiov, εκεi.voι πoυ απερiφρασrα ισχυ-

ρiζovται Πωs o Moρξ ioφαλε σπ.lV KoιVωvικooικovoμικrj τoυ αvα-
λυor1 (Bookchilr, 2003α). Kαι τoδτo διδτι η δυoαρiακεια Kαι η αρ-
Vr]αl, τι5 oπoi.ε5 εξελαβε ωs αvτικειμεvικδ μo1λo αvατρoπl15 τoυ υ-

φιαrαμεvoυ σΓηV επo1η τoυ oικovoμικoδ oυαn\ματoS, δεv αΠoτε-

λoδv τiπoτε περιοοδτερo απδ αoαφεig ψυ1oλoγικoδg παραγovτεs.
o πρoλεταριog εργαζδμεvo5 oυδiπoτε Θεληoε vα αvατρεΨει τo κε-

φαλαιoκρατικδ oδoημα, αvτiθετα παγια επιθυμiα τoυ απoτiλεoε η
ivταξη τoυ σε αυτδ και η αvελιξι1 τoυ σΓα πλαioια τoυ. To φιλελεδ-
Θερo ααrικδ κρατo5 επιβirοοε εvαvτια αcι9 δυootωvεg πρoβλ€ψει5
και τts τεκμηριωμivε5 εvαvτi.ov τoυ εvαrαoει5 διδτι nρooθφερε δ-

Vειρα και ελπiδε5 ατι5 μαζε5.
H δυvαμικr1 απoρρδφηση τωV δπoιωv αvτιδραoεωv απδ ηv

3t"t



312 Hθι κιi των εmyειρi1oεωv

κoιvωvtα τoυ κεφαλαioυ και ηs εΠιKερδoδ5 oικovoμιKηs δρααη-

ρι6τ11τα5 or1μαi,vει αραγε πω5 εξiλειπε καΘε κivδυvog πιΘαvrj5 αvα-

τρoπη9 ξg; Eivαι αληθεια Πωs η κεφαλαιoκρατικrj κoιvωviα εμφα-

vtζεται ιδιαiτερα ιqυρr1 και επιβεβαιωμεvη ιδiω9 δαrερα απδ τr1v

καταρρευoη τωv εvαλλακτικδv και αvταYωvιαrικδv ωs Πρos αυ-

π1v oυoτηματωv. Eαv κατι Θα μπoρoδσε Vα τr1v κλovi.οει, αυτδ θα

r\ταv μδvo μια θεμελιδδηg και μoιραiα αvτtφαoη, καπoιαg μoρφlis
oυoιααrικη αoυvαφεια τωv μioωv Kαι τ(nV orδ1ωv ηs ωs Πρos τηV

rΙραYματιKδτr1τα' Mια τiτoιoυ εiδoυ5 αξεπερααη αvτiφαoη, t1 o-

πoi"α και oυvιαrα θεμελιδδr1 κivδυvo ριζιΦs αvατρorn1g τoυ σι)-

αηματog, μπoρεi" αrι5 μθρε5 μαs vα ΘεμελιωΘεi μδvo αηv ελλειψη

ο1ioεωv αvαμεoα στηV εΠιχειρηματικη δρααrr1ριoητα Kαι ηv Πε-

ριβαλλovτικr\ ιοoρρoπiα. H αvτiφαoη αυτr\ Θα ηταv δυvατδv vα

αιoι1ειoΘετι\σει μια vθα κατr1γoρικr\ πρoαιαμ1, η oπoi.α θα μπo-

ρoδoε vα απoκληθεi ..oικoλoγικr1 καηγoρικrj πρoαrαμj,, (Bοok-

clrin, 2OO3α). FΙ υπαρξη τoυ φυoικoδ κδoμoυ απoτελεi τr1v ovτολo-

γικ\ αλλα και λoγικr\ πρoδπδθεoη καθε μoρφrig αvθρδπιvη5 δρα-

σT]$, φυoικα και ηs oικovoμικηs' FΙ επιδi.ωξr1 τoυ κiρδoυs, o βρα-

1υπρδΘεομo5 αλλα και o μακρδπvoos oιKovoμικ65 ο1εδιαoμδs, rl

θεμελi,rοoη π15 αειφδρoυ αvαπτυξr1g πρoδπoΘθτουv τr1v δπαρξη και
πlv ευt]μερiα τoυ φυοικoδ κδoμoυ ωs αVαγKαioυ υπocrrηρικτικoδ

oυαηματog π19 αvθρδΠιVηs δρααηριδΠ]ταs καθε εiδoυ5.

To πρoβλημα oriμερα iγκειται αιo γεγovδs δτι η oικovoμικι\

δρααrr1ριδπ1τα διαρκδ5 απoμακρδvεται απδ τr1v λoγικr\ αυτr1 α-

vαγκαιδτr1τα. H εΠιχειρ1-]ματικoτt1τα πoλλig φoρεs καΘiαιαται ε-

1θρικη Πρos τo περιβαλλov, εvδ τι5 περιoοδτερε5 εtvαι παθr1τικα

αδιαφoρη. o αvΘρωπog αvαπτδσσεται oικovoμικα κατααιρdφo-

vταs τov otκo του, ιδιδτητα και δραoη πoυ μoιραζεται με τoυ5 ιoδ9

πoυ εκμr1δεvtζoυv τoυ9 ξεvιαιθ5 τoυ9. To γεγoνδ5 αυτo, δμωg/ σDVι-

αια και τ1v εγγεvι1 αvτi,φαor1 τoυ υφιαταμεVoυ oιKovoμικoδ oυ-

αn1ματo5. Pδλo5 και Πρooριoμδ9 oπoιαoδr\πoτε oιKovoμικηg πρo-

oiγγιoηg δεv μπoρεi παρα vα εi,vαι η oικoνoμικη ευημερiα και αv.

θιoη εvδ5 μικρoδ η μεγαλoυ αριθμoυ αvθρδπωv. FΙ oικovoμικrj

δρααηριδτr]τα Πoυ δεv απoβλεπει και δεv εξαοφαλiζει ευημερtα,
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αλλα τελικ<b5 oδr1γεi αrr1v εξαφαVισΙl τηs ζωη9 δπω5 τr1v γvωρi"ζoυ-

με, δεv μπoρεi παρα vα εivαι αvτιφατικη ωs Πρos τov εαυτδ ηs. H
κραυγαλθα αυη αvτiφαor1 εivαι 1,l μoVη Πoυ μΠoρεt vα απειληοει
τr1v αιαΘερδτr1τα τoυ oικovoμικoδ oυαιηματos. FΙ μη oυvειδr1τo-

ΠoηΦ τηs θα oδηyηoει αvαπoδρααια στηV κατασrρoφη τoυ φυσι-
κoδ κoομoυ, αρα Kαι πls δπoια5 εvτδ5 αυτoδ δρααηριδηταs -ηs
oικovoμικrj5 oυμπεριλαμβαvδμεvr1g, εvδ η oυvειδητoπoi-r1orj τr15

απδ τιg κoιvωvi.ε5 Θα oδηγηοει σΓηv τα1δταπ1 αvατρoπη τΙls Kεφα-

λαιoκρατικη5 κoιvωviα5 (Bookchin, 2003b). Kαvεtg δεv επιΘυμεi
oδτε εivαι διατεΘειμivos Vα αvε1θεi τιg κovrδφΘαλμε5 επιλoγ€g τωv
oλi"γωv ει5 βαρog τωv πoλλcbv αλλα και τoυ φυoικoδ κoομoυ. Aκo-

μη περιοoδτερo/ η πρoδιαγραφoμεvη παγtωor1 μια5 τθτoια9 κατα-
σrασΙ"ls επιβαλλει αrα 11θικα δvτα τηv υπo1ρεωor1 τη5 αvαληψ19
δραoη9 Yια τtlv αvατρoπr1τr1g. To ααιικδ κρατo5 κατα τo παρελΘov
πθτυ1ε vα αΠoρρoφηοει τι5 δπoιεg εvcrrαoει5 και αvτιδραoει5 πρo.
oφερovτα5 δραμα και ελπiδα. Απεvαvτι, 6μrο5, αηv δxι πλεov
διαφαιvδμεvr1, αλλα αππj oικoλoγικη κατασrρoφrj, πoιo δραμα
Kαι Πoιεs ελπi.δε5 μπoρoδv vα λειτoυρψ1ooυv ω9 τεi"1og πρoαιαoi-
αg; Tα περιβαλλovτικα πρoβληματα και 11 εvδε1δμεVη -η επικεiμε-
vr1- περιβαλλovτικ{ καταστρoφη δεv απoτελoδv ζητ{ματα ΨυΧo-
λoγικηg υφr15 αλλα, αvτi-Θετα, πoλυ απτoδ5 και αvαπδδραoroυ5
κιvδδvoυ5.

Ev δψει τoυ υΠαρκτoυ κιvδδvoυ υπoβαΘμισηs τoυ περιβαλλo-
vτo5 αλλα και κατασtρoφlis τoυ φυσικoδ κδαμoυ, η oικovoμικr1
δραoηριδτητα Kαι πρακτιruj oφεiλει Vα αVαΠρooαρμδoει τr1v αrα-
σιl Τtls απivαvτι orα περιβαλλovτικα ζητr1ματα Kαι Vα τα ΠρoσεY-

γtoει με διαφoρετικoδg, περιοoδτερo ευαιoΘητoπou1μivoυ5 τρo-
πoυ5. Eαv εnιθυμoδμε vα εξαοφαλiooυμε τηv διαρκεια τΙ.ls oικovo-

μικlis αvαπτυξη5 πρiπει vα επιδιδξoυμε τt.lv oυμπ6ρευo11 τls oιKo-
voμικηg δραcrηριδτηταs με τΙ-l βιωoιμδητα τoυ περιβαλλovτo5
κδoμoυ. H επι1ειρηματικj δρooη Θα πρtπει vα εVσωματδοει αηv
αro1oΘεοiα τr15 αλλα Kαι στηV επιλoγη τωv Πρακτικδv με τι5 oπoi.ε5

Θα επιδιδξει σto μθλλov τoυs σKoΠoδ5 τr15 τt1v ευαιoΘr1τoπoξor1

Yια το φυοικδ περιβαλλoV Kαι τα β€λτιαια oυμφtρovτα τoυ (Πρω-
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τoπαπαδακηg, 2005). Kαι τoδτo διδτι τα βελτιαrα συμφερoVτα o-

πoιαοδηπoτε υπoδoμη5 δεv μπoρoυv παρα vα ταυτtζovrαι με εκεi-

Vα τtls εκαατoτε υπερδoμη9. Kριηριo ηs δραoηs μαs στov oικo-

voμικo - εΠιχειρηματικo τoμiα δεv μπoρεi, παρα vα εivαι τo δθov

γεvtoθαι oε δτι αφoρα σtov φυσικδ κδoμo. Yπδ τr1v θvvoια αυτri η
oικoλoγικη ηθικr\ δεv εivαι δυvατδv vα αΠoυcnαζει απδ τι5 oπoιε5

πρoαπαΘεεs Χαραhs oικovoμικηs σrρατt.lγι^ηs, δχ. μδvo διδτι -ω5

oημαvτικη παραμετρo5- δδvαται vα βελτκboει τι5 δπoιε5 επlλoγθ9

αλλα κυρiω5 επειδrj απoτελεi απαραtτr1τr1 πρoδπδΘεoη δπαρξη5

oιαoδιiπoτε επιλoyη5.
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