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ρόσφατα ο Ομότιμος Καθηγητής

νομένων, ανάλογων με εκε[νες που ανακάλυψε ο

της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ

Νεύτων για τη φύση . Όμως η συγκρότηση ενός

κ. Γ. Μαντζαρ[δης σε κε[μενο του

εΠΙστημονικού κλάδου στα πρότυπα των φυΟΊ

ασχολήθηκε με τον άνθρωπο κω τις

κών εΠΙστημών επιβάλλει την εκτενή χρήση των

επιπτώσεις της δραστηριότητάς του

μαθηματικών μοντέλων που με τη σειρά τους

στην μόλυνση του περιβάλλοντος. Στο κε[μενο

απωτούν δραστικές απλΟΠOlήσεις. Κω ol απλο

αυτό ο συγγραφέας συνέδεσε, ορθά κατά τη γνώ

ΠOlήσεις αυτές, όπως θα μας πει η

Joan Robinson

μη μου, την μόλυνση του περιβάλλοντος, το οπο[ο

παρακάτω, οδηγούν σε διανοητική στειρότητα κω

χαρακτηρ[ζει ως το ευρύτερο σώμα του ανθρώπου,

δυσχέρεια κατανόησης των πραγματικών προβλη

με την μόλυνση της ψυχής κω του σώματός του,

μάτων της Olκονομ[ας.

υπό την έννOlα ότι η μόλυνση αυτή αντανακλάτω

Μέχρι σήμερα ΠΙστεύαμε ότι τα πάντα ήταν

στον άνθρωπο κω αποτυπώνετω στην ψυχή κω

ταΚΤΟΠOlημένα κω αυτό δικαlOλογούσε έναν εφη

στο σώμα του. Η άποψη που διαπερνά ολόκληρο το

συχασμό της Olκονομικής πολΙτικής. Η νομΙσμα

κε[μενο συμποσούτω στην φράση 'δεν μπορεί να

τική κω δημοσlOνομική πολΙτική θεωρούνταν ότι

μολύνεται ο άνθρωπος ιωι να παραμένει αμόλυντο το

ήταν απόλυτα αποτελεσματικές στην αντιμετώπι

περιβάλλον', η δε μόλυνση του ανθρώπου δημlOυρ

ση υφέσεων (με[ωση εΠΙτοκ[ων, αύξησηρευστότη

γε[τω με την μόλυνση του νου του, ο οπο[ος απο

τας στην αγορά, χρηματοδότηση κατανάλωσης με

τυπώνει τον κόσμο κω τα πράγματα του κόσμου.

με[ωση φόρων ή/κω αύξηση δημοσ[ων δαπανών,

Η μόλυνση δε του νου προκαλε[τω από την ανά

κλπ). Μέχρι που ξέσπασε η κρ[ση. Αν δε σκεφθού

μειξη των νοημάτων με τα πάθη. Το συμπέρασμα

με ότι δεν υπήρξε ένα εξωγενές γεγονός που την

στο οπο[ο καταλήγει ε[νω, κατά την γνώμη μου,

προκάλεσε, τότε δωπιστώνουμε ότι 'η κρ[ση αυτή

ότι η προστασ[α του περιβάλλοντος θα εΠΙτευχθε[

ήταν η απόληξη μως μακρόχρονης πορε[ας εφαρ

μόνον εάν ξεκινήσει από την αυτοπροστασ[α του

μογής συγκεκριμένων πολΙτικών κω επιλογών'

ανθρώπου κω επικεντρωθε[ στην κάθαρση του

νου κω την απελευθέρωση των νοημάτων από τα

που υπαγορεύθηκαν από Olκονομολόγους .

•

πάθη, ώστε να υπάρξουν σωστές κω φιλικές προς

το περιβάλλον σχέσεις κω ενέργειες. Ο συγγρα
φέας ισχυρ[ζετω ότι η Olκονομ[α, η οπο[α σήμερα

ασχολε[τω έντονα με την μόλυνση του περιβάλλο
ντος, αποτελε[ η [δω έναν 'εμπαθή λογΙσμό', επει
δή η πραγματική Olκονομ[α κυριαρχε[τω από την

χρημαΤΟ-Olκονομ[α που με την σειρά της οδηγε[ σε
αδιέξοδα, ενώ η πραγματική Olκονομ[α έχει πάντο

τε κάποια φυσικά όρια.

Ο υπογράφων το παρόν κε[μενο Olκονομολό

γος, με έκπληξη δωΠΙστώνει την σε μεγάλο βαθμό
ομOlότητα των απόψεών του με αυτές που διατυ
πώθηκαν ανωτέρω, υπό την έννOlα ότι σήμερα, η

[δια η Olκονομική εΠΙστήμη δεν αποδ[δει πλέον
την ηθική διάσταση των πραγμάτων αλλά εγκλω
β[ζετω σε υποθέσεις που εκφράζοντω με τυποπOl

ημένα κω μηχανΙστικά μαθηματικά υποδε[γματα,
εγκαταλε[ποντας την ηθική κω ανθρωπιστική
πλευρά της.

Γι' αυτό πολλο[ αΙτιώντω τους τελευτα[ους για

Ήδη από την εποχή του Σκωτικού Διαφωτι

την κρ[ση υπό την έννOlα ότι αυτο[ διαμόρφωσαν

σμού, η προσπάθεια των διανοητών φιλοσόφων

το πλέγμα των ιδεών μέσα στο οπο[ο κινήθηκαν Ol

ήταν η εφαρμογή φιλοσοφικών αρχών στον χώρο

τραπεζ[τες, ol πολΙτΙΚΟ[ κω τα στελέχη διεθνών

των ΚOlνωνικών, άρα κω των Olκονομικών φω-

οργανισμών.
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