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MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI

Έλενα Ράπτου

Εισαγωγή
Ο Mohandas Karamchand Gandhi, πνευματικός ηγέτης, στοχαστής, και οραματι-
στής αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές πολιτικές προσωπικότητες και παγκό-
σμιο σύμβολο της φιλοσοφικής διανόησης του 20ου αιώνα . Στην Ινδία αναγνωρί-
ζεται και τιμάται ως ο «πατέρας του έθνους», ενώ το έργο του και η επιρροή του 
στο διεθνές ειρηνευτικό κίνημα του έχουν προσδώσει το όνομα Mahatma που με-
ταφράζεται ως «μεγάλη ψυχή» (Devika & Arulmani 2014) . Ηγέτες, όπως ο Martin 
Luther King Jr και ο Nelson Mandela που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην προάσπιση 
της ειρήνης, εμπνεύστηκαν από τον Gandhi και το έργο του στον αγώνα τους για 
την επίτευξη ίσων πολιτικών δικαιωμάτων στον λαό τους (Fawell 2007, McGuire 
& Hutchings 2007, Barnabas & Clifford 2012) . Ο Gandhi υπήρξε εμπνευστής της 
αρχής της satyagraha (σατιαγκράχα), η οποία υποστήριζε την αντίσταση στην τυ-
ραννία χωρίς τη χρήση βίας με τη μαζική μη βίαιη ανυπακοή των πολιτών . Την 
αρχή αυτή ο Gandhi χρησιμοποίησε για την απελευθέρωση της Ινδίας από τη βρε-
τανική κυριαρχία, την οποία και πέτυχε το 1947 ύστερα από μακροχρόνιο αγώνα 
(UHR 2020) . 

Όταν απογοητεύομαι, θυμάμαι ότι καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ιστορίας η αλήθεια και η αγάπη πάντοτε νικούσαν. 
Υπήρξαν τύραννοι και δολοφόνοι που για κάποιο διάστη-
μα φαίνονταν ανίκητοι, αλλά στο τέλος, πάντοτε, όλοι 
γκρεμίζονται. Σκεφθείτε το· πάντοτε.

—Mahatma Gandhi

Η ζωή του Mahatma Gandhi
Γεννημένος στις 2 Οκτωβρίου του 1869 στην πόλη Porbandar στη Δυτική Ινδία, ο 
Gandhi μεγάλωσε σε ένα αστικό και έντονα πολιτικοποιημένο περιβάλλον . Ήταν 
το μικρότερο παιδί του Karamchand Gandhi, ο οποίος είχε ηγετικό ρόλο στην 
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τοπική κοινωνία και της Putlibai Gandhi . Κατά τη διάρκεια της παιδικής και εφη-
βικής του ηλικίας ήταν λιγομίλητος, εσωστρεφής με μέτριες σχολικές επιδόσεις 
(Rosenberg 2019) . Οι οικογενειακές του αξίες ήταν σύμφωνες με τις αξίες του 
τοπικού θρησκευτικού κινήματος, το οποίο απαγόρευε τον τραυματισμό οποιου-
δήποτε ζωντανού οργανισμού . Οι πιστοί απείχαν αυστηρά από την κατανάλω-
ση κρέατος και η νηστεία θεωρούνταν μέθοδος αυτοκάθαρσης . Ακολουθώντας 
τις παραδόσεις της χώρας του, σε ηλικία 13 ετών νυμφεύτηκε τη συνομήλικη του 
Kasturbai, με την οποία πορεύτηκε σε όλη τη διάρκεια της ζωής του αποκτώντας 
μαζί της τέσσερις γιους . Το 1888 εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο για να σπουδάσει 
νομικές επιστήμες αφού πρώτα υποσχέθηκε στη μητέρα του ότι θα ακολουθούσε 
πιστά τις αρχές και τις ηθικές αξίες της ινδουιστικής πίστης . Επέμεινε στη χορ-
τοφαγία και ήταν μέλος της Ένωσης Χορτοφάγων του Λονδίνου, όπου στις συ-
γκεντρώσεις των μελών της γινόταν και μελέτη της βουδιστικής και βραχμανικής 
λογοτεχνίας . Ο Gandhi σεβόταν τη θρησκευτική επιλογή και μελέτησε διεξοδικά 
όλες τις θρησκείες (Fischer 1951, Kripalani 1969) .

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στη βρετανική πρωτεύουσα, ο 
Gandhi επέστρεψε στην Ινδία όπου για ένα μικρό διάστημα δύο ετών προσπά-
θησε να ασκήσει το επάγγελμα του δικηγόρου, χωρίς όμως επιτυχία επειδή δεν 
γνώριζε τον ινδικό ποινικό κώδικα και δεν είχε αυτοπεποίθηση στις αγορεύσεις 
στο δικαστήριο . Έτσι όταν του προσφέρθηκε θέση εργασίας νομικού εκπροσώ-
που από μία εταιρία για υπόθεσή της στη Νότια Αφρική δέχτηκε την προσφο-
ρά και μετέβη στο Νατάλ, το οποίο βρισκόταν κάτω από βρετανική διοίκηση το 
1893 (Rosenberg 2019) . Ουσιαστικά ο ακτιβισμός του Gandhi ξεκίνησε στη Νότια 
Αφρική στις αρχές του 1900, όπου και εξελίχτηκε σε ηγετική προσωπικότητα στον 
αγώνα κατά οποιασδήποτε μορφής διάκριση και στον αγώνα της Ινδίας να απο-
κτήσει ανεξαρτησία από τη Μεγάλη Βρετανία . Ως Ινδός μετανάστης, ήρθε και ο 
ίδιος αντιμέτωπος με περιστατικά φυλετικής διάκριση, τα οποία είχαν καταλυτικό 
ρόλο στη μετέπειτα πορεία και δράση του κατά οποιασδήποτε μορφής ρατσισμού 
(Dündar  et al . 2016) . Παρά τις συνεχείς συστάσεις, ο Gandhi αρνήθηκε να βγάλει 
το παραδοσιακό τουρμπάνι που φορούσε όταν εισερχόταν στις αίθουσες των δι-
καστηρίων, ενώ κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με τρένο, για το οποίο είχε αγορά-
σει εισιτήριο πρώτης θέσης, εκδιώχθηκε από το τρένο όταν αρνήθηκε να μεταφερ-
θεί στο τελευταίο βαγόνι εξαιτίας της καταγωγής και του χρώματος του δέρματός 
του . Ανάλογα περιστατικά έδωσαν την αφορμή στον Gandhi να αντιληφθεί την 
έκταση των φυλετικών διακρίσεων και της εκμετάλλευσης των έγχρωμων από τη 
Βρετανική Αυτοκρατορία ως απόρροια της ασκούμενης πολιτικής, και του έδωσαν 
το κίνητρο να αναμειχθεί στην πολιτική σφαίρα . Ως πολιτικός, ο Gandhi υιοθέτη-
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σε την τακτική της παθητικής αντίστασης, δηλαδή της αντίστασης χωρίς τη χρήση 
βίας για την αντιμετώπιση των καταπιεστών του πιστεύοντας ότι ο τρόπος που οι 
άνθρωποι συμπεριφέρονται είναι πολύ σημαντικότερος από αυτά που στο τέλος 
πετυχαίνουν (Nandy & Rinky 2018) . Κατά τη διάρκεια του αγώνα του στη Νότια 
Αφρική, ο Gandhi και χιλιάδες ομοεθνείς του συνελήφθηκαν και οδηγήθηκαν στις 
φυλακές για τα πιστεύω και τη δράση τους . Ο ακτιβισμός και η αντίδρασή του 
στις φυλετικές διακρίσεις είχε ως αποτέλεσμα τη συσπείρωση των Ινδών μετανα-
στών, στους οποίους η Νοτιοαφρικανική Ένωση αναγκάστηκε να παραχωρήσει 
και να αναγνωρίσει αρκετά δικαιώματα, όπως τους γάμους μεταξύ Ινδών πολιτών 
και την κατάργηση των κεφαλικών φόρων (Χριστοδουλίδης 2012, History .com 
Editors 2019) . 

Τον Ιανουάριο του 1915, ο Gandhi επέστρεψε στην Ινδία μετά από μία στά-
ση στην Αγγλία λίγο πριν ξεσπάσει ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος . Στην πατρίδα του 
ήταν πλέον γνωστός ο αγώνας του στη Νότια Αφρική από δημοσιεύματα στον 
παγκόσμιο τύπο και οι ομοεθνείς του τον υποδέχτηκαν ως εθνικό ήρωα . Αποφα-
σισμένος να γνωρίσει τα προβλήματα και τις συνθήκες διαβίωσης των φτωχών Ιν-
δών, ο Gandhi άρχισε να ταξιδεύει ανώνυμα, ντυμένος απλά με σανδάλια, μαντήλι 
και σάλι, όπως η πλειοψηφία του φτωχού λαού . Τον πρώτο χρόνο παραμονής του 
στην Ινδία του αποδόθηκε και ο τίτλος Mahatma (Μεγάλη Ψυχή), αποτυπώνο-
ντας τα συναισθήματα εκατομμυρίων Ινδών αγροτών που έβλεπαν στο πρόσωπό 
του το σωτήρα τους και τον θεωρούσαν ιερή προσωπικότητα . Ο τίτλος Mahatma 
δεν έγινε ποτέ ουσιαστικά αρεστός από τον Gandhi που θεωρούσε τον εαυτό του 
συνηθισμένο άνθρωπο (Rosengerg 2019) . Εκείνο το διάστημα ο πολιτικά ώριμος 
Gandhi θα γίνει ο ηγέτης του Ινδικού Εθνικού Κογκρέσου και του αγώνα εναντίον 
της βρετανικής αποικιοκρατικής δύναμης . Χωρίς τη χρήση βίας και πιστός στις 
αρχές της παθητικής αντίστασης ηγήθηκε μίας σειράς διαμαρτυριών και εξεγέρ-
σεων του ινδικού λαού για την εθνική ανεξαρτησία που οδήγησαν στη φυλάκισή 
του το 1922 . Παράλληλα εργάστηκε για την εναρμόνιση των σχέσεων μεταξύ Ιν-
δουιστών και Μουσουλμάνων, καθώς και για τη βελτίωση της ζωής των συμπατρι-
ωτών του και την κατάργηση παραδόσεων που θεωρούσε αναχρονιστικές, όπως ο 
γάμος στην παιδική ηλικία (Χριστοδουλίδης 2012) . 

Με την αποφυλάκιση του Gandhi εντείνεται και ο αγώνας προς την εθνική 
ανεξαρτησία . Τον Δεκέμβριο του 1929, ο Gandhi και το Εθνικό Κογκρέσο δηλώ-
νουν ότι εάν μέχρι το τέλος του 1929 δεν αναγνωριστεί η Ινδία ως αυτόνομο κρά-
τος θα διοργανώσουν μία πανεθνική διαμαρτυρία κατά του βρετανικού φορολογι-
κού συστήματος (Rosenberg 2019) . Αφού δεν υπήρξε καμία αλλαγή στην πολιτική 
από την πλευρά της βρετανικής αποικιοκρατίας, ο Gandhi αντέδρασε επιλέγο-
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Ευάγγελος Μανωλάς

Εισαγωγή
Ο Barry Commoner γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1917 . Οι γονείς του ήταν Εβραί-
οι μετανάστες από τη Ρωσία . Αν και μεγάλωσε σε αστικό περιβάλλον, εντούτοις, 
τα Σαββατοκύριακα πήγαινε στο Prospect Park του Brooklyn ψάχνοντας για είδη 
που θα μπορούσε να μελετήσει με το μικροσκόπιο του . Φοίτησε στο Γυμνάσιο 
James Madison το οποίο ενθάρρυνε το ήδη υπάρχον ενδιαφέρον του για την Βιο-
λογία . Στη συνέχεια εισήχθη στο Πανεπιστήμιο Columbia, στο οποίο ολοκλήρωσε 
τις προπτυχιακές του σπουδές (μετ’ επαίνων) στη Ζωολογία το 1937 . Τις μεταπτυ-
χιακές του σπουδές, δηλ . Master και Διδακτορικό, τις ολοκλήρωσε στο Πανεπι-
στήμιο Harvard το 1938 και 1941 αντίστοιχα (encyclopedia .com 2018)

Ο Commoner ξεκίνησε την πορεία του ως ακαδημαϊκός δάσκαλος στο Κολλέ-
γιο Queens στη Νέα Υόρκη (1940-1942) (Your dictionary n .d .) . Μετά την ολοκλή-
ρωση της θητείας του ως ανθυποπλοίαρχου στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ κατά 
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Commoner μετακόμισε στο St Louis, Missouri, όπου 
έγινε από το 1946 έως το 1947 αναπληρωτής διευθυντής σύνταξης του περιοδικού 
Science Illustrated. To 1947 διορίστηκε αναπληρωτής καθηγητής της Φυσιολογίας 
των Φυτών στο Πανεπιστήμιο Washington στο St Louis . Στο ίδιο πανεπιστήμιο 
υπηρέτησε αργότερα ως πρόεδρος του Τμήματος Βοτανικής και, τελικά, ως κα-
θηγητής της Περιβαλλοντικής Επιστήμης (1976-1981) (Your dictionary n .d .) . Συ-
νολικά, στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο δίδαξε 34 χρόνια . Κατά τη διάρκεια της 
θητείας του, το 1966, ίδρυσε το Κέντρο Βιολογίας των Φυσικών Συστημάτων για 
να μελετήσει «την επιστήμη του συνολικού περιβάλλοντος» . 

Στο τέλος της δεκαετίας του 1950, ο Commoner έγινε γνωστός για την ενα-
ντίωση του στις δοκιμές πυρηνικών όπλων . Ήταν μέλος της ομάδας που διεξήγαγε 
την έρευνα για την υγεία των δοντιών σε βρέφη αποδεικνύοντας την παρουσία 
στροντίου 90 στα δόντια τους ως αποτέλεσμα ραδιενεργών καταλοίπων . Το 1958, 
συνέβαλλε στην ίδρυση της Επιτροπής Πληροφόρησης για την Ραδιενέργεια . 
Λίγο αργότερα άρχισε να εκδίδει τo ενημερωτικό φυλλάδιο Πληροφόρηση για την 
Ραδιενέργεια (Nuclear Information) προσπάθεια που αργότερα έγινε γνωστή ως 
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το περιοδικό Environment . Στη συνέχεια, ο Commoner έγραψε αρκετά βιβλία για 
τις αρνητικές οικολογικές επιδράσεις των πυρηνικών δοκιμών (Wikipedia 2021) . 
Το 1970 το περιοδικό Time αποκάλεσε τον Barry Commoner «Paul Revere της 
Οικολογίας» . Έχει ειπωθεί ότι ο Commoner «συνδύαζε πολιτική κρίση, επιστη-
μονική κατάρτιση και ικανότητα να συναρπάζει τους ανθρώπους με τις ιδέες 
του» (ecyclopedia .com 2018) . Το 1970 του απονεμήθηκε το βραβείο International 
Humanist Award (Wikipedia 2021) .

Το 1980 ο Commoner ίδρυσε το Κόμμα των Πολιτών με στόχο την προώθηση 
του περιβαλλοντικού του μηνύματος και έθεσε υποψηφιότητα για την προεδρία 
των ΗΠΑ . Υποψήφια αντιπρόεδρος μαζί του ήταν η Wretha Hanson . Τον ψήφισαν 
233 .052 ψηφοφόροι (0 .27% των ψήφων) .

Μετά το τέλος της εκλογικής του εκστρατείας ο Commoner επέστρεψε στη 
Νέα Υόρκη και μετέφερε το Κέντρο Βιολογίας των Φυσικών Συστημάτων στο 
Κολλέγιο Queens . Το έτος που έφυγε από τη ζωή, το 2012, o Commoner συγκα-
ταλέγονταν στους αρχαιότερους εξειδικευμένους επιστήμονες του Κολλεγίου . 

Έργο
Ο Commoner είναι γνωστός για τα βιβλία του: Κάνοντας Ειρήνη με τον Πλανή-
τη (Making Peace with the Planet) (1990), Επιστήμη και Επιβίωση (Science and 
Survival) (1967), Ο Κύκλος που Κλείνει (The Closing Circle) (1971), Ενέργεια και 
Ανθρώπινη Ευημερία (Energy and Human Welfare) (1975), Η Φτώχεια της Ισχύος 
(The Poverty of Power) (1976), Ενεργειακή Πολιτική (The Politics of Energy) (1979). 
Η εργασία αυτή θα εστιάσει περισσότερο στον Κύκλο που Κλείνει και στην Φτώ-
χεια της Ισχύος.

Στον Κύκλο που Κλείνει ο Commoner ανέλυσε την ταχεία ανάπτυξη της τεχνο-
λογίας και τις συνέπειες της στο περιβάλλον . Αυτό τον οδήγησε να διατυπώσει 
τους τέσσερις οικολογικούς του νόμους:  

• τα πάντα συνδέονται μεταξύ τους
• τα πάντα κάπου πηγαίνουν
• η φύση ξέρει καλύτερα
• δεν υπάρχει τίποτε δωρεάν

Σύμφωνα με τον πρώτο νόμο όλα τα οικοσυστήματα συνδέονται μεταξύ τους: 
Εάν ένα μέρος ενός φυσικού οικοσυστήματος πληγεί, ή πιεστεί περισσότερο απ’ 
ότι πρέπει, αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στο ευρύτερο περιβάλλον . 
Για παράδειγμα, η καύση ορυκτών καυσίμων υπερφορτώνει τον παγκόσμιο κύκλο 
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άνθρακα, κάτι που στη συνέχεια προκαλεί δραματικές αλλαγές στο κλίμα, στον 
καιρό, στις καλλιέργειες, στη στάθμη της θάλασσας, στους προϋπολογισμούς των 
κυβερνήσεων, στους αριθμούς των κλιματικών προσφύγων .

Για το δεύτερο νόμο - τα πάντα κάπου πηγαίνουν – ο Commoner είπε ότι ένας 
από τους κυριότερους λόγους για την σημερινή περιβαλλοντική κρίση είναι ότι 
μεγάλες ποσότητες υλικών που προέρχονται από τη γη, έχουν πάρει άλλη μορ-
φή και, στη συνέχεια, έχουν απελευθερωθεί στο περιβάλλον χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη ότι «τα πάντα κάπου πηγαίνουν» . Αυτό πολύ συχνά οδηγεί σε συσσώρευση 
μεγάλης ποσότητας επιβλαβών υλικών σε μέρη που οικολογικά δεν ανήκουν .

Ο τρίτος οικολογικός νόμος – η φύση ξέρει καλύτερα – σημαίνει ότι οποια-
δήποτε μεγάλου μεγέθους ανθρωπογενής αλλαγή σε κάποιο οικοσύστημα είναι 
πιθανό να βλάψει το συγκεκριμένο οικοσύστημα .

Όσον αφορά τον τέταρτο νόμο του - δεν υπάρχει τίποτε δωρεάν – ο Commoner 
τον δανείστηκε από τα Οικονομικά: οποιοδήποτε κέρδος αποκτάται με κάποιο κό-
στος κάπου αλλού . Ο τέταρτος νόμος μπορεί να θεωρηθεί ότι ενσωματώνει τους 
τρεις προηγούμενους νόμους . Επειδή τα πάντα στο παγκόσμιο οικοσύστημα είναι 
αλληλένδετα, οτιδήποτε εξαχθεί από τη γη, από ανθρώπινη προσπάθεια, πρέπει 
να αντικατασταθεί . Το κόστος δεν μπορεί να αποφευχθεί . Μπορεί μόνο να καθυ-
στερήσει (Butler 2012) .

Η μεγάλη καπνοδόχος ενός εργοστασίου που καίει άνθρακα εικονογραφεί 
όλους τους νόμους του Commoner . Οι καπνοδόχοι είχαν αρχικά σχεδιαστεί να 
μεταφέρουν τοπικούς ρυπαντές που δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα των διαδι-
κασιών παραγωγής ψηλά στην ατμόσφαιρα με στόχο να διασκορπιστούν οπουδή-
ποτε αλλά όχι στον συγκεκριμένο τόπο . Εκείνη την εποχή η αντίληψη που επικρα-
τούσε ήταν: «Η λύση για τη ρύπανση είναι η διάλυση» .

Σύμφωνα με το δεύτερο νόμο, «τα πάντα κάπου πηγαίνουν» . Ο άνθρακας πε-
ριέχει μικρές ποσότητες υδραργύρου οι οποίες μεταφέρονται στην ατμόσφαιρα 
μέσω νέφους και, τελικά, εναποτίθενται μακριά από τα σημεία από τα οποία προ-
ήλθαν . Αυτό έχει δημιουργήσει προβλήματα σε πολύ μακρινές περιοχές, για πα-
ράδειγμα, στην Αρκτική, όπου απειλεί τις πολικές αρκούδες, τις φάλαινες ή τις 
φώκιες ως πηγή τροφής . Εφόσον ισχύει ο πρώτος νόμος, τότε, κάνοντας χρήση 
του τρίτου νόμου, αυτή η ρύπανση είναι σίγουρα επιβλαβής για το οικοσύστημα 
της Αρκτικής . 

Ο τέταρτος νόμος εικονογραφείται από την εν δυνάμει απώλεια πόρων, όπως 
τα ζώα στην Αρκτική, τα οποία, ως πηγές τροφής για τους ανθρώπους που ζουν 
στις συγκεκριμένες περιοχές, δεν είναι πια τόσο κατάλληλες όσο ήταν κάποτε 
(Revisiting the “four laws of ecology” n .d .) .



120

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΏΝΑ

Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε τους τέσσερις νόμους του Commoner ως ευ-
ρύτερη έκφραση κοινωνικής και περιβαλλοντικής διαντίδρασης . Η βιομηχανική 
ρύπανση έχει ευρέως θεωρηθεί ότι αποτελεί το κόστος της μεταπολεμικής αφθονί-
ας . Επειδή η πετροχημική βιομηχανία μπορούσε να παράγει  συνθετικά λιπάσματα 
σε μεγάλες ποσότητες – πράγμα που μείωνε το κόστος παραγωγής – τα συνθετικά 
λιπάσματα κυριάρχησαν γρήγορα στην αγορά . Έλεγχοι ρύπανσης, βιώσιμη ενερ-
γειακή κατανάλωση και περισσότερες προσπάθειες να εξασφαλιστεί εργασιακή 
ασφάλεια και υγεία συχνά έμπαιναν στο περιθώριο γιατί μείωναν τα κέρδη που 
απολάμβαναν οι συγκεκριμένες βιομηχανίες . 

Το πραγματικό κόστος της ρύπανσης, ισχυριζόταν ο Commoner, δεν φαίνεται 
στους προϋπολογισμούς . Όταν οι βιομηχανίες σπέρνουν καρκινογόνα στο περι-
βάλλον, τα ποσοστά καρκίνου στον πληθυσμό αυξάνονται . Στον Κύκλο που Κλεί-
νει, ο Commoner τόνισε τη σπουδαιότητα των εξωτερικοτήτων: Ο υδράργυρος 
ωφελεί τη βιομηχανία χλωρίων-αλκαλίων αλλά βλάπτει τον ψαρά . Με την ρύπαν-
ση και τα απρόσμενα κόστη, η τεχνολογική επανάσταση που ακολούθησε μετά 
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο δημιούργησε πολλές εξωτερικότητες . Από το 1966 ο 
Commoner προέβλεψε την αντίφαση μεταξύ του εμφανούς και του πραγματικού 
κόστους των νέων τεχνολογιών .

Πολλές από τις νέες τεχνολογίες που έχει αναπτύξει η ανθρωπότητα καθώς 
και οι βιομηχανίες που δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα αυτών των τεχνολογιών, 
αναπτύχθηκαν χωρίς να λάβουν υπόψη το κόστος στο περιβάλλον . Αν και αυτά τα 
κόστη δεν ήταν ορατά στο παρελθόν έγιναν απόλυτα ορατά στα νέφη πάνω από 
τις πόλεις αλλά και στους ρυπαντές που έβλαπταν το πόσιμο νερό . 

Σύμφωνα με τον Commoner, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελεί ση-
μαντικό και, εν δυνάμει, μοιραίο και συγκαλυμμένο παράγοντα για τη λειτουρ-
γία της οικονομίας . Κατά τον Commoner αν οι ενεργειακές επιχειρήσεις έπρεπε 
να δείξουν στον καταναλωτή, μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, το 
πραγματικό κόστος της ενέργειας που χρησιμοποιεί, θα έπρεπε να συμπεριλάβουν 
τη ζημιά από την καύση άνθρακα, το ιατρικό κόστος για το εμφύσημα και το κό-
στος συντήρησης από τη διάβρωση των κτιρίων από την όξινη βροχή .

Κατά τον Commoner η υποβάθμιση του περιβάλλοντος δεν προκαλείται από 
τον παραγωγό αλλά από την κοινωνία . Δηλαδή μια επιχείρηση ρυπαίνει το περι-
βάλλον επειδή επιδοτείται από την κοινωνία (Egan 2009) .

Πάντως, πέρα από τα προβλήματα και την απαισιοδοξία που τα ακολουθεί, ο 
Commoner ήταν αισιόδοξος . Τόνισε ότι δεν ήταν η βιολογική πλευρά του ανθρώ-
που που έπρεπε να αλλάξει αλλά οι κοινωνικές του συμπεριφορές (Wallenberg 
2018) .


