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1. Από ποια άποψη ασχολείται η Εκκλησία µε την οικονοµία;
Κατά τη διάρκεια της µακράς ιστορίας της Χριστιανοσύνης, από θεολογική άποψη, στο εκκλησιαστικό
καθεστώς αλλά επίσης και στη ζωή των εκκλησιαστικών συγκεντρώσεων παρουσιάζονταν ερωτήσεις που
σήµερα θα τις θεωρούσαµε οικονοµικές. Ανάµεσα σε αυτές, ήταν ιδιαίτερα αµφιλεγόµενο και σηµαντικό το
ζήτηµα των τόκων και η απαγόρευση της είσπραξης τους. Ωστόσο, δεν θα µπορούσαµε να συναντήσουµε
περίτεχνες οικονοµικές θεωρίες στην εσωτερική ιστορία της εκκλησίας. Ο Ιησούς ο ίδιος δεν δίδαξε την
µέθοδο της οικονοµικής επιτυχίας και ούτε η εκκλησία ανέλαβε το έργο να ασχοληθεί µε την οικονοµία µε
αυτόν τον τρόπο. Αυτά τα προβλήµατα πάντα προέκυπταν από ηθική απόψεως. Το ερώτηµα πάντα ήταν η
ανθρώπινη δραστηριότητα να αντιστοιχεί µε το θέληµα του ∆ηµιουργού Θεού, του Λυτρωτή. Σήµερα, οι
θεολόγοι ασχολούνται µε τα προβλήµατα της οικονοµίας περισσότερο, παρά µε το πλαίσιο της κοινωνικής
διδασκαλίας της εκκλησίας. Αυτή η διδασκαλία ανήκει στην ηθική θεολογία , και θεωρώντας το αντικείµενο
της πολύ σύνθετο, αποτελεί ένα ανεξάρτητο µέρος από αυτή.
Συνηθίζεται να διακρίνονται τρεις διαφορετικές σηµασίες της λέξης οικονοµία για να διευκολύνουν την
κατανόηση της παρουσίας της εκκλησιαστικής αντίληψης στην οικονοµία. «Μπορεί να αναφερθεί στην
οικονοµία ως επιστήµη, που παρατηρεί την στάση προς τον εµπλουτισµό και ενσωµάτωση σε ένα
ολοκληρωµένο σύστηµα, στην δράση των συµµετεχόντων (ιδιώτες, εταιρίες, οργανισµοί , κράτος), και µπορεί
επίσης να ερµηνευτεί ως ένα οικονοµικό σύστηµα, δηλαδή τέτοιες οργανώσεις και κανόνες που θα διέπουν την
δράση των συµµετεχόντων».1 Αυτές οι τρεις ερµηνείες αυτής της έννοιας συνδέονται βαθιά, όµως για να
µπορέσουµε να τις εξετάσουµε, θα πρέπει να τις διακρίνουµε. Η δεύτερη και η τρίτη που αναφέρθηκαν
παραπάνω συνδέονται περισσότερο µε την πράξη σε σχέση µε την θεωρία. Γι’ αυτό, η κοινωνική
διδασκαλία της εκκλησίας αντιδρά κυρίως σε αυτούς τους ορισµούς.
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2. Η οικονοµία ως επιστήµη σε σχέση µε την κοινωνική διδασκαλία της εκκλησίας.
Μέχρι το µισό του 19ου αιώνα η εκκλησία έβλεπε την οικονοµική επιστήµη µε καχυποψία, καθώς ο
τρόπος ανάπτυξης της σκέψης της, έµοιαζε καταστροφικός, επικίνδυνος και παραπλανητικός. Έτσι, οι
στοχαστές του Χριστιανισµού θεωρούσαν ως αποστολή τους να φέρουν την κοινωνική και οικονοµική
πραγµατικότητα και την λειτουργία της στην προοπτική µίας δίκαιης κοινωνίας. Ωστόσο, ο Leo XIII έκανε
τέτοιες αναφορές στην εγκύκλιο του που ξεκινάει µε το Retum Novarum που ενθάρρυνε την ανταλλαγή
επιστηµονικών απόψεων, τόσο σε κοινωνικό επίπεδο όσο και σε οικονοµικό, δηλαδή αναγνώριζε τις ειδικές
επιστήµες. Αλλά, και οι καθολικοί οικονοµολόγοι σηµειώνουν, σχετικά νωρίς, σωστές υποψίες που
προηγούνται του τρόπου που βλέπει τον κόσµο αυτή η εξιδανικευµένη επιστήµη, που βάσει κάποιων, θα
έπρεπε να ελεγχθούν. Πάνω απ’ όλα, επέκριναν την υπερβολική ατοµιστική στάση του ανθρώπου, επίσης
την υλιστική αντίληψη της κοινωνίας στην οποία προσδιορίζονται ή καθορίζονται τα αγαθά βάσει ενός
ηδονιστικού παράγοντα. Σηµείωσαν επίσης ότι στην οικονοµία , ο τοµέας (οικονοµικός) δεν βρίσκει µέσα
για την διόρθωση του σηµείου της φιλοσοφικής αφετηρίας, και ιδιαίτερα των µονοµερειών που
αναφέρθηκαν προηγουµένως. Ανάµεσα στους δύο παγκόσµιους πολέµους, η χριστιανική αντίδραση,
αναγνωρίζοντας τα αξιοσηµείωτα αποτελέσµατα της οικονοµίας, προσπάθησε να διευκρινίσει το
αντικείµενο της οικονοµικής δράσης. Όπως τονίζει στην εγκύκλιο του ο Πίος ο XVI Quadregesimo anno
(σηµείο 43) ότι στην οικονοµία υπάρχει επίσης η ελευθερία του ατόµου, οι άνθρωποι λαµβάνουν αποφάσεις
που οφείλουν να είναι προσανατολισµένες προς τον στόχο που ορίζεται από τον Θεό. Εν τέλει, οφείλουµε να
υπηρετήσουµε ένα κοινό που ερµηνεύεται µε µία πιο ολοκληρωµένη εικόνα του ανθρώπου.
Με την διάταξη της δεύτερης Συνόδου του Βατικανού, η οποία ξεκίνησε από το Gratium et Spes, και λέει
ότι η επιστηµονική και ειλικρινής έρευνα ποτέ δεν αντιτίθεται πραγµατικά στην πίστη, γιατί τόσο η
πραγµατικότητα του δικού µας κόσµου όσο και η σύλληψη της πίστης προέρχεται από τον Θεό. Ως εκ
τούτο, από τα στοιχεία που έχουν δηµιουργηθεί, η κοινωνία εφαρµόζει του κατάλληλους νόµους, που ο
άνθρωπος οφείλει να ανακαλύψει και να χρησιµοποιήσει τακτικά, σύµφωνα µε τον θέληµα του Θεού. Τώρα
έχουµε έρθει στην βασική επαλήθευση της σχέσης µεταξύ οικονοµίας και ηθικής, πιο συγκεκριµένα στην
αναγνώριση ότι ο άνθρωπος, ο οποίος δραστηριοποιείται στην οικονοµική ζωή, πραγµατοποιεί πραγµατικές
ανθρώπινες πράξεις, ώστε να είναι ευσυνείδητος και ελεύθερος. ∆εν είναι µία απλή άψυχη βίδα σε µία
µηχανή που λειτουργεί βάσει µίας αφηρηµένης λογικής και είναι ανεξάρτητη από τον άνθρωπο, αλλά έχει
την ικανότητα και το καθήκον να επιλέγει υπεύθυνα τους στόχους και τα µέσα που οδηγούν σε αυτούς. Ως
εκ τούτου, πέρα από την εµφάνιση, τόσο στην πολιτική όσο και στην οικονοµία, είναι αλήθεια ότι το άτοµο
είναι υπεύθυνο για τις πράξεις του, και ότι αυτοί οι τοµείς της ζωής υπόκεινται στην ηθική. Έτσι, δεν
µπορούµε να αναφέρουµε την πολιτική ως µία λογική εξουσίας που αντλείται από τον άνθρωπο, ούτε επίσης
την οικονοµία του ατόµου, της ανθρώπινης ζωής ως µία απλή λειτουργία των νοµικών που αντλούνται από
την ζωή και (είναι) προφανώς µαθηµατικοί. Παρ’ ότι συµβαίνει, αργά η γρήγορα λαµβάνει χώρα µία
αλλοτρίωση της κλασικής σκέψης που µπορεί να έχει ως συνέπεια την κοινωνική αναταραχή. Η κοινωνική
διδασκαλία της εκκλησίας εφιστά την προσοχή της στο ότι αν η αγορά αγνοεί την κοινωνική χρησιµότητα
και θεωρεί ως στόχο το κέρδος της επιχείρησης «καθίστα δυνατή την ανάπτυξη ενός απάνθρωπου και
αλλοτριωµένου συστήµατος».(η επιτοµή της κοινωνικής διδασκαλίας της εκκλησίας, 348).
3. Η οικονοµία ως δραστηριότητα στην κοινωνική διδασκαλία της εκκλησίας.
Όταν εξετάζουµε την σχέση µεταξύ της οικονοµίας και της ηθικής, συχνά σκεφτόµαστε την οικονοµική
δραστηριότητα και δεν την θεωρούµε ως µία απλή κοινωνική πραγµατικότητα, την οποία ο καθένας µπορεί
να την προσεγγίσει διαφορετικά ως προς τα υλικά αγαθά, αλλά (την σκεφτόµαστε) ως σύνολο ανθρώπινων
γεγονότων. Αν και πολλές φορές σκεφτόµαστε ότι η οικονοµική δραστηριότητα είναι σχεδόν εντελώς
ανεξάρτητη από τις αποφάσεις των ανθρώπων, µία στενόµυαλη πραγµατικότητα, στη πράξη αποτελείται από
ανθρώπινες ευσυνείδητες και ελεύθερες αποφάσεις. Έτσι, µπορούµε να µιλήσουµε για την ευθύνη στην
σύνδεση µε την οικονοµία και δεν µπορούµε να την θεωρήσουµε σαν µία απλή τεχνική, σχετικά µ’ αυτό που
φαινόταν υπερβολικό και συναισθηµατικό αναφορικά µε την ηθική. Η οικονοµία υπόκειται τόσο σε ηθική
εκτίµηση, καθώς αποτελείται από ανθρώπινα γεγονότα στην ολότητα της.
Το Quadregesimo anno τονίζει ότι η οικονοµική δραστηριότητα δεν είναι το υπέρτατο αγαθό ούτε ο
µοναδικός σκοπός, αλλά είναι ένα υποτελές µέσο που παίζει κάποιο ρόλο στο σχέδιο του Θεού και έχει
κάποια αξία στην επίτευξη της σωτηρίας (σηµείο 43). Ως συνέπεια, η οικονοµική δραστηριότητα οφείλει να
ασκείται υπό τους ιδιόµορφους νόµους και µεθόδους, αλλά σε ηθικό πλαίσιο, µε τέτοιο τρόπο που να
αντιστοιχεί στο σχέδιο ότι ο Θεός δηµιούργησε τον άνθρωπο. (Gaudium et Spes 64.). Όπως σε τόσες
περιπτώσεις, εδώ η ανθρώπινη εικόνα και έννοια, η πραγµατικότητα του να είσαι άνθρωπος προκύπτουν ως
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κεντρικά ερωτήµατα. Μέχρι να απαντηθεί το ερώτηµα από ποιον (δηµιουργήθηκε) ο άνθρωπος, µπορούµε
µονάχα να κρίνουµε αποσπασµατικά και αυθαίρετα ότι είναι καλό για το να είσαι άνθρωπος και ότι θέλει
την βελτίωση των συνθηκών ζωής. Έτσι καθώς ένα άτοµο και η οικογένεια του εργάζεται για την
συντήρηση της οικογένειας, ταυτόχρονα πρέπει να προσπαθήσει να εξυπηρετήσει το όφελος της κοινωνίας
µε την οποία συµβάλει στην ανάπτυξη του σχεδίου του Θεού στην ιστορία (Gaudium et Spes 34). Στο βάθος
του ευγενές ιδανικού της δεύτερης Συνόδου του Βατικανού κρύβονται θεολογικά ζητήµατα. Ωστόσο, το
σύστηµα αλληλεπιδράσεων της δεκαετίας του 70’ αφήνει έναν περίεργο υπαινιγµό. Η δηµόσια ατµόσφαιρα
δηµιούργησε αισιοδοξία εκ των προτέρων και πίστεψε ότι η ανάπτυξη της επιστήµης και της τεχνολογίας θα
έφερναν την µέγιστη πιθανή ευτυχία για όλους στην Γη. Όµως, αυτή η ψευδαίσθηση της απεριόριστης
εξέλιξης και της ανείπωτης αναγνώρισης της ανάπτυξης µε την αύξηση της ποσότητας οδήγησε στην
απογοήτευση πολύ σύντοµα. Η ανθρωπότητα όλο και πιο έντονα αντιλαµβάνεται την πιθανότητα
εξάντλησης των πρώτων υλών και των πηγών ενέργειας και το πρόβληµα της ρύπανσης του περιβάλλοντος.
Την ίδια ώρα, στην δηµόσια συνείδηση αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ότι η συνειδητή ανθρώπινη
δραστηριότητα έχει επαφή µε τέτοια συστήµατα και φυσικά χαρακτηριστικά που γνωρίζουµε µόνο µερικώς.
Μπορούµε να νιώσουµε για ακόµη µία φορά τον φόβο του µαθητευόµενου µάγου που ίσως απελευθερώσει
δυνάµεις που στην συνέχεια δεν θα µπορεί να ελέγξει. Για πολλούς, η συνενοχή διαταράσσει το αίσθηµα της
ευθύνης. Από την άποψη της ηθικής αντανάκλασης, πολλοί δεν υιοθετούν µία θρησκευτική ή
κοσµοθεωρητική στάση, αλλά µία αγνωστικιστική στάση για της φυσικές επιστήµες. Ισχυρίζονται πως δεν
µπορούµε να γνωρίζουµε τέλεια όλες τις αλληλεπιδράσεις του κόσµου καθώς όλες οι επιστηµονικές
ανακαλύψεις δηµιουργούν καινούριες ερωτήσεις, γι’ αυτό δεν µπορούµε να κατανοήσουµε εντελώς την
πραγµατικότητα του συστήµατος των δικών µας πράξεων. Έτσι δεν µπορούµε να αναλάβουµε την ευθύνη
αυτών.
Συχνά αυτό το δυσάρεστο αίσθηµα συνοδεύεται από την έλλειψη εµπειρίας και ταλέντου. Όχι µόνο στην
περίπτωση της επικύρωσης των περίπλοκων πτυχών, αλλά ο συσχετισµός µε την µόλυνση του
περιβάλλοντος συχνά µπορεί να προσδιορίσει µε σαφήνεια τα προβλήµατα, µάλιστα µε την συναίνεση της
πλειοψηφίας. Πολλές φορές οι µέθοδοι χειρισµού µπορεί να είναι καθορισµένοι. Ωστόσο, πολλές φορές
βιώνουµε ότι η λειτουργία της οικονοµίας δεν συµµορφώνεται µε την αναγνωρισµένη ανάγκη, και ότι η
λογική της απόκτησης κέρδους µέσα σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα εµποδίζει την πρόληψη από αυτούς
τους κινδύνους. Σαν ένας ανεµοστρόβιλος να παρέσερνε µαζί του την ανθρωπότητα.
Πολλές φορές, αυτή η δυσάρεστη εµπειρία εκτείνεται στην δηµόσια σκέψη που συνδέεται µε την
οικονοµική δραστηριότητα, κυρίως ως απόηχος της κρίσης. Για ένα συνηθισµένο άτοµο, λόγω της
παγκοσµιοποίησης, του φαίνεται τόσο σύνθετη η λειτουργία της οικονοµίας, η οποία προσαρµόζεται στην
βραχυπρόθεσµη και ανεύθυνη σκέψη. Η κοινωνική διδασκαλία της εκκλησίας έχει στρέψει το ενδιαφέρον
της στα αγαθά µε την πλήρη συνείδηση του ανθρώπου και της ανθρωπότητας. Γι’ αυτό µιλάει για την
ανθρωπινή αξιοπρέπεια, ιδιαίτερα σε σχέση µε το έργο, όπως έκανε και ο Ιωάννης Παύλος ο Β΄ στην
εγκύκλιο του που ξεκινάει από Laborem exercents (σηµείο 15). Τονίζει ότι η ανθρώπινη εργασία δεν
διοικείται µόνο από την οικονοµία, αλλά συµπεριλαµβάνει και ανθρώπινες αξίες. Επίσης, στην οικονοµία
δεν είναι επαρκής η προσπάθεια για αύξηση του οικονοµικού κέρδους, της κατοχής προϊόντων και της
επέκτασης της εξουσίας, αλλά πρέπει να σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτό απαιτεί και πάλι µία πιο
ολοκληρωµένη εικόνα του ανθρώπου. Σήµερα, µιλάµε συχνά για την αξιοπρέπεια που βρίσκεται σε µία
κατάσταση απουσίας του πόνου, ίσως σε πραγµατικές συνθήκες.
Όµως, στην πραγµατικότητα η λέξη έχει προέλευση από την Αγία Γραφή. Στηρίζεται στον ισχυρισµό
της ιστορίας της Γένεσης ότι ο Θεός δηµιούργησε τον άνθρωπο καθ’ εικόνα και καθ’ οµοίωση. Η ανθρώπινη
κρίση, η ελευθερία και ο σκοπός για ζωή είναι οι εκφράσεις αυτής της αξιοπρέπειας. Σε αυτή την
περίπτωση, η ενίσχυση των οικονοµικών πιέσεων είναι ελάχιστα αποδεκτές ηθικά, ούτε η χειραγώγηση των
οικονοµικών και πολιτικών στόχων, που επηρεάζουν την ανθρώπινη συνείδηση αποφεύγοντας και
περιορίζοντας την ελευθερία. Για παράδειγµα, µία επιθετική διαφήµιση πολλές φορές εµφανίζεται ως ο
βασικός και εκλεπτυσµένος πυρήνας της γλώσσας µίας κουλτούρας, και δεν επηρεάζει µόνο την
συµπεριφορά των καταναλωτών, αλλά επίσης τις πολιτικές τους αντιλήψεις και τον τρόπο που βλέπουν τον
κόσµο. Αυτές οι εµπειρίες είναι κατάλληλες ώστε να δηµιουργήσουν µία αίσθηση αποτυχίας σε πολύ κόσµο,
υπονοώντας για ακόµη µία φορά την απαλλαγή των ηθικών απαιτήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η Καθολική
θεολογία έθεσε την ιδέα της δοµικής διαφθοράς πριν από δεκαετίες. Σύµφωνα µ’ αυτή την ιδέα, η δοµική
διαφθορά είναι ενσωµατωµένη στην λειτουργία της κοινωνίας και στις αντίθετες δοµές ως προς την ηθική ή
αυτές που εµποδίζουν την ανάπτυξη της (ηθικής), και οι οποίες δηµιουργούν µία δοµική διαφθορά που
εναπόκειται στον άνθρωπο και στην κοινωνία στο σύνολο της. Για την επίλυση του προβλήµατος, µερικά
θεολογικά πειράµατα προτείνουν την επαναστατική θεολογία, βάσει της οποίας η επιθετική µετατροπή των
σχέσεων, δηλαδή η επανάσταση, θα µπορούσε να οδηγήσει στην αλλαγή. Όµως, αυτό απορρίφθηκε από την
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επίσηµη διδασκαλία της εκκλησίας, όχι µόνο λόγω των αβέβαιων πολιτικών συνεπειών του, αλλά κυρίως
γιατί η ίδια η διαφθορά είναι προσωπική υπόθεση, ατοµική και όχι συλλογική πραγµατικότητα, αν και η
σοβαρότητα των επιπτώσεων της στην λειτουργία της κοινωνίας είναι αναµφίβολη. Γι’ αυτό η επιτοµή της
κοινωνικής διδασκαλίας της εκκλησίας που δηµοσιεύτηκε το 2004 αναφέρει λεπτοµερώς τις «δοµές της
διαφθοράς» (119, 193, 232, 446, 566). Καθώς το δράµα της διαφθοράς το έγγραφο της Αγίας Έδρας
αναφέρει «Το µυστήριο της διαφθοράς προκαλεί δύο ειδών πληγές στην ψυχή, εκ των οποίων η µία
εµφανίζεται στον αµαρτωλό, η άλλη σε σχέση µε τον πλησίον. Ως εκ τούτου µπορούµε να διακρίνουµε την
ατοµική από την κοινωνική διαφθορά: από µία άποψη κάθε διαφθορά είναι ατοµική, από µία άλλη κάθε
διαφθορά είναι κοινωνική, αν αυτή έχει συνέπειες στην κοινωνία» (117). Αναφέροντας, ο πλησίον εφιστά την
προσοχή του σ’ ένα πολύ επίκαιρο ζήτηµα της εποχής µας. Ο άνθρωπος της εποχής µας χειραφετείται όλο
και περισσότερο, ίσως λόγω των νέων µορφών επικοινωνίας και της εικονικής πραγµατικότητας. Η
συνύπαρξη δύων ανώνυµων πρόσωπων, ο ένας δίπλα στον άλλον, είναι όλο και πιο συχνή. Ο άνθρωπος
αφιερώνει ένα πολύ µικρό µέρος του χρόνου στην ζωηρή συντροφικότητα. Αυτός είναι και ο λόγος που
κάποιοι συγγράφεις αναφέρουν πως ο πλησίον έχει εξαφανιστεί στις µέρες µας. Έχουµε δυσκολίες στον να
αντιληφθούµε ποιον θέλουµε και πως, τι χρειάζονται και τι έχει θετικό αποτέλεσµα στα άτοµα του
περιβάλλοντος µας. Είναι πιο εύκολο να στείλεις λεφτά σε έναν λογαριασµό που εµφανίζεται στην οθόνη ή
να βοηθήσεις κάποιο είδος σκοπού µε το κόστος µίας τηλεφωνικής κλήσης.
Η επιτοµή της κοινωνικής διδασκαλίας της εκκλησίας αναφέρεται κυρίως σε οικονοµικές πτυχές.
Αναφέρει: «οι πράξεις και οι συµπεριφορές που είναι αντίθετες στο θέληµα του Θεού και στα αγαθά του
πλησίον, επιπλέον οι δοµές που δηµιουργούνται από αυτές µπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: η µία
είναι η αποκλειστική επιθυµία για κέρδος, και η άλλη η επιθυµία για απόκτηση εξουσίας η οποία επιδιώκει να
επιβάλει το προσωπικό θέληµα της στους άλλους, ακόµα και να βυθίσει τον κόσµο» (σηµείο 119: Ιωάννης
Παύλος Β, Sollicitudo rei socialis, σηµείο 37).
Έχοντας τω γνώθι σ’αυτών, βλέπουµε ότι δεν είναι µόνο η οικονοµική δραστηριότητα που ακολουθεί µία
λογική κυρίως επαγγελµατική η οποία αντιτίθεται στην αναγκαιότητα για ηθική αξιολόγηση που υπακούει
στις αυξηµένες απαιτήσεις του ατόµου, αλλά (είναι) µία ανθρώπινη συµπεριφορά που εξυπηρετεί τα εύλογα
οικονοµικά ένστικτα του ανθρώπου (για παράδειγµα την επιθυµία για κατοχή και εξουσία) η οποία έχει
αποµονώσει τα αλλά µέρη της ανθρώπινης συµπεριφοράς, σε µία διαφορετική στάση που λαµβάνει υπόψη
µία ευρύτερη οπτική γωνία του να είσαι άνθρωπος και της πραγµατικότητας. Η διαφορά των δύων τρόπων
είναι επίσης προφανή κατά τη διάρκεια της επιλογής των στόχων και των µέσων της οικονοµικής
δραστηριότητας.
4. Τα οικονοµικά συστήµατα σε σχέση µε την κοινωνική διδασκαλία της εκκλησίας.
Η υλοποίηση των πρωταρχικών στόχων της ανθρώπινης δραστηριότητας µπορεί να υποστηριχτεί από µία
ελευθερία δράσης της οποίας τα πλαίσια ορίζονται από ορισµένα οικονοµικά συστήµατα. Η κοινωνική
διδασκαλία της εκκλησίας χαρακτηρίζει αυτά τα συστήµατα βάσει αυτού του παράγοντα. Στο Quadregesimo
anno ο Pius XI ανέφερε την χριστιανική αποκατάσταση κάτω από το σύµβολο του Ευαγγελίου (σηµείο 149).
Έτσι, µέχρι τα µισά του εικοστού αιώνα θα δούµε την εγγύηση της επικύρωσης των ηθικών απαιτήσεων σε
ένα πρώτο βαθµό στην λειτουργία των κανονιστικών αρχών της οικονοµίας. Όµως, ο Pius XIΙ δήλωσε ότι
κάτω από το λάβαρο της ελευθερίας η εκκλησία δεν απορρίπτει έντονα ορισµένες φόρµες της κυβέρνησης,
δεδοµένου ότι εκείνες είναι κατάλληλες για να εξυπηρετήσουν τα οφέλη των πολιτών και να δώσουν τον
σεβασµό και την δυνατότητα ζωής, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αξιοπρέπεια του ατόµου. Ο Πάπας
Ιωάννης ο XΧIΙΙ θεώρησε στο Mater et magistra (σηµείο 39) την οικονοµία ως µία δηµιουργία
σχηµατισµένη από τις προτάσεις των ατόµων ή ενός συνόλου ατόµων. Ωστόσο, µε αυτόν τον τρόπο του να
βλέπεις τον κόσµο τόσο αισιόδοξα, δεν έχει ξεχαστεί ότι η σωτηρία και η πλήρης απελευθέρωση δεν θα
λάβουν χώρα σ’ αυτόν τον κόσµο, αλλά στην επόµενη ζωή (Gaudium et Spes 40-45). Ο Ιωάννης ο Παύλος
Β’ συνεχίζει αναπτύσσοντας αυτή την σκέψη. Σύµφωνα µε αυτόν, η εκκλησία δεν ευνοεί ούτε το πρώτο
οικονοµικό µοντέλο ούτε το άλλο, υπό την προϋπόθεση ότι σέβονται επαρκώς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια
και δίνουν την απαραίτητη δυνατότητα για να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους στον κόσµο (Sollicitudo
rei socialis, 41, Centesimus annus, 43). Έτσι, η κοινωνική διδασκαλία της εκκλησίας δεν επιθυµεί να
αγνοήσει τα αποτελέσµατα της οικονοµίας και των κοινωνικών επιστηµών, αλλά κρίνει διαφορετικά και
καλεί το άτοµο να αναζητήσει την δυνατότητα να προωθηθούν τα κοινά, ως οικονοµικά συστήµατα που
γεννήθηκαν µε αποτελεσµατικότητα σε διαφορετικές ιστορικές συνθήκες, αλλά όχι αυτόµατα, αλλά ως
αποτέλεσµα της υπεύθυνης ανθρώπινης δραστηριότητας, που παρατηρεί και προσπαθεί να επιλύσει τα
προβλήµατα σε οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτισµικό πλαίσιο (Centesimus annus, 43). Αυτό το εύρηµα
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στις µέρες µας τονίζει ότι πρέπει να λάβουµε υπόψη µας ολόκληρο το σύστηµα επιδράσεων σε
αλληλεπίδραση µε το αµοιβαίο παγκόσµιο µπέρδεµα.
Τώρα έχουµε επιστρέψει στο πρόβληµα της συνενοχής. Είναι αλήθεια ότι η πληροφορική που
αναπτύσσεται µε τόσο γρήγορους ρυθµούς διασφαλίζει της διατήρηση τόσων πολλών πληροφοριών που η
ανθρωπότητα πότε δεν είχε φανταστεί στο παρελθόν, ωστόσο, οι απαντήσεις του υπολογιστή εξαρτώνται
από τις δικές µας ερωτήσεις. Γι’ αυτό πρέπει να αγωνιστούµε ξανά και ξανά ώστε να εµφανιστούν στο
σύστηµα αλληλεπιδράσεων πτυχές που αναφέρονται στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στην ελευθερία και στην
ανάπτυξη του κοινού µε µία έννοια πιο ολοκληρωµένη και ευγενή. Η ενσωµάτωση αυτών των ιδεών και των
απαντήσεων στην οικονοµική νοµοθεσία και επίσης στις δοµές των οικονοµικών συστηµάτων είναι ένα έργο
που µπορεί να επηρεάσει την ηθική ποιότητα της οικονοµικής λειτουργίας και εν τέλει την δυνατότητα για
µία αξιοπρεπή ζωή, που είναι η ζωή του ίδιου του ατόµου. Ως εκ τούτου, το 2009 η Αφρικανική Σύνοδος
τονίζει ότι η καλύτερη παγκοσµιοποίηση είναι η παγκοσµιοποίηση της αλληλεγγύης.2
Η επίδραση της επανάστασης της πληροφορικής στην ηθική συνείδηση και στις πράξεις των ανθρώπων
εµβαθύνει την σοβαρότητα της πρόκλησης. Είναι αναµφίβολο ότι µε την εµφάνιση του διαδικτύου δεν
προέκυψε µόνο ένα καινούριο µέσο µαζικής επικοινωνίας και απόκτησης πληροφοριών, αλλά ένα νέο είδος
πραγµατικότητας. Όπως είπε ο Άρνολντ Γκέχλεν η ανθρώπινη οµιλία αντανακλούσε την ανάπτυξη της
εννοιολογικής σκέψης, και έτσι µας βοήθησε στην καθοδήγηση του πλήθους πληροφοριών αφαιρώντας το
φορτίο µε την βοήθεια της πραγµατικής αφαίρεσης των εννοιών, σήµερα, οι αλλαγές διαµορφώνονται στο
ίδιο πεδίο. Μετά την µελέτη της ιδέας των Ελλήνων Φιλοσόφων, ο µετριοπαθής ρεαλισµός του Αγίου Θωµά
Ακινάτη έθεσε µία συγκεκριµένη έννοια στην φιλοσοφία του Μεσαίωνα, σαν να απελευθερώνει την
κληρονοµιά του Αριστοτέλη. Απ’ αυτήν την άποψη, οι έννοιες δεν είναι µόνο τα ονόµατα, αλλά έχουν και
µία περίεργη πραγµατικότητα. Αυτή η συγκεκριµένη πραγµατικότητα των εννοιών και η µεθοδική τους
διαχείριση οδήγησε στην ανάπτυξη των φυσικών επιστηµών στο Μεσαίωνα. Αν ο κόσµος των Ιδεών έχει
ιδιαίτερη σηµασία, τότε η εικονική πραγµατικότητα που εµφανίζεται στο διαδίκτυο µε την νέα λειτουργία
του να αφαιρεί το φορτίο (των εννοιών), εµφανίζεται σαν να είναι µία περίεργη επικαιρότητα, επίσης. Αν
πριν από την ηθική σκέψη διατυπώθηκε η αξία των πιθανών ανθρώπινων συµπεριφορών, στις διαφορετικές
περιπτώσεις βάσει µίας λογικής της οποίας η βάση συστάθηκε από την έννοια, η αποτυχία και η συνέπεια,
εποµένως ο κόσµος της απελευθέρωσης του φορτίου των υπολογιστών, προσφέρει τη δυνατότητα του
ηθικού προβληµατισµού σχετικά µε την πραγµατικότητα σε ένα υψηλό και συµβολικό επίπεδο. Τώρα που ο
διαχειριστής των συστηµάτων είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Πρέπει να αναζητήσουµε την δυνατότητα της
επιτυχής σύνδεσης της ανθρώπινης ακεραιότητας και τελικώς του θελήµατος του Θεού στις όλο και πιο
σύνθετες λεπτοµέρειες της πραγµατικότητας.
Γι’ αυτό το πρόβληµα µάλλον δεν υπάρχει µία µοναδική και καθολική λύση. ∆ηλαδή, η δεσµευτική και
καθορισµένη πρόθεση είναι απαραίτητη από το µέρος όλων των συµµετεχόντων της οικονοµίας, όλων των
παραγόντων της κοινωνίας και τέλος, όλων των ατόµων που έχουν συνείδηση της ηθικής τους.
Μετέφρασε η Ευαγγελία Μπεσλεµε
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