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Πξόινγνο 

 

ηελ αλά ρείξαο έθδνζε κε ηίηιν Περιβαλλοντική Ηθική: Προκλήσεις και 

Προοπτικές για τον 21
ο
 Αιώνα επηρεηξήζακε λα ζπγθεληξώζνπκε ηηο πιένλ 

αληηπξνζσπεπηηθέο ηάζεηο θαη ηα ζεκαληηθόηεξα ξεύκαηα ηεο ζύγρξνλεο 

Πεξηβαιινληηθήο Ζζηθήο. Ζ πξνζπάζεηά καο απηή έρεη δηηηό ζηόρν: αθ’ ελόο 

λα παξνπζηάζνπκε ηνλ ηδηαίηεξα δσληαλό επί ηνπ ζέκαηνο δηάινγν ζθαηξηθά 

θαη πνιύπιεπξα, αθ’ εηέξνπ λα αληρλεύζνπκε ηηο πξννπηηθέο πνπ ε κέρξη 

ηώξα επηζηεκνληθή ζπδήηεζε δεκηνπξγεί γηα ηελ κειινληηθή εζηθή δηεπζέ-

ηεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνύ δεηήκαηνο. Παξάιιεια κε ηνπο αλσηέξσ ζηό-

ρνπο επηδηώμακε – θαη, ζε κεγάιν βαζκό, ζεσξνύκε πσο επηηύρακε – έλαλ 

παξάπιεπξν κελ, δηόινπ ππνδεέζηεξν δε ζηόρν: λα πξνζθέξνπκε βήκα ζε 

λένπο αλζξώπνπο, ώζηε λα εθθξάζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο πιάη ζε εθείλεο θα-

ηαμησκέλσλ επηζηεκόλσλ ηνπ ρώξνπ. Πηζηεύνπκε βαζύηαηα πσο ζηνλ βαζ-

κό πνπ ε ελ ιόγσ επηδίσμή καο ηειεζθόξεζε, ν ηόκνο απηόο έρεη ήδε επηηε-

ιέζεη κεγάιν κέξνο ηνπ ζθνπνύ ηνπ. 

Ζ εζηθή βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα θάζε επηινγήο, είηε απηή είλαη νηθνλνκηθή, 

είηε θνηλσληθή ή πνιηηηθή. Ζ πξντνύζα θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο ζπ-

λεπώο, ζηνλ βαζκό πνπ νθείιεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο 

επηινγέο καο, απνηειεί αθξαηθλώο εζηθό δήηεκα. Ωο εθ ηνύηνπ, εάλ επηζπ-

κνύκε ηελ αλάζρεζε ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηελ 

αληηζηξνθή ηεο θαηάζηαζεο, νθείινπκε λα ζεκειηώζνπκε εζηθώο ηελ ππν-

ρξέσζή καο λα κεηαβάινπκε ηηο πθηζηάκελεο ζπλήζεηεο θαη πξαθηηθέο καο. 

ηνλ αλά ρείξαο ηόκν νη ζρεηηθέο απόπεηξεο ηνπ Murray Bookchin, ηνπ Aldo 

Leopold, ηνπ Mohandas Karamchand Gandhi, ηνπ Κνξλήιηνπ Καζηνξηάδε, 

ηνπ Eric Katz ζπκπιέθνληαη κε ηηο αληηιήςεηο ηνπ Βνπδηζκνύ, ηνπ Οηθνιν-

γηθνύ Φαζηζκνύ, ηνπ Υξηζηηαληζκνύ – όπσο απηέο εθθξάδνληαη ηόζν ζηελ 

παηεξηθή γξακκαηεία, όζν θαη ζηελ εηθνλνπνηία –, κε ηελ νπηνπηθή νπηηθή 

ηεο Αλαγέλλεζεο, κε ηνλ ηξόπν πνπ απεηθνλίδεηαη ε θύζε ζηελ αξηζηεξή δη-

αλόεζε, κε ην ζύζηεκα ηνπ Spinoza, κε ην θίλεκα γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ 

δώσλ, κε ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 

αιιά θαη κε ηηο ζεκαληηθέο εκπεηξίεο δσήο. Όιεο νη ζρεηηθέο εξγαζίεο πνπ 

πεξηέρνληαη ζηνλ ηόκν απηό αμηνινγήζεθαλ από αλεμάξηεηνπο θξηηέο, ηνπο 

νπνίνπο θαη επραξηζηνύκε ζεξκά. Δπίζεο, επραξηζηνύκε ζεξκά όινπο ηνπο 

ζπλαδέιθνπο γηα ηε ζηήξημε πνπ καο πξνζέθεξαλ κε ηα θείκελα ηνπο, αιιά 



θαη κε ηελ ππεπζπλόηεηα πνπ έδεημαλ ζε όια ηα ζηάδηα ηεο πξνεηνηκαζίαο 

απηήο ηεο έθδνζεο. 

Διπίδνπκε ην κείγκα πνπ επηρεηξήζακε λα δεκηνπξγήζνπκε λα απνδεηρζεί 

δξαζηηθό, ώζηε λα δώζεη λέα ώζεζε ζηελ Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή ζηελ ρώξα 

καο. Διπίδνπκε, επίζεο, λα ζέιμεη θαη λα γνεηεύζεη ηνλ αλαγλώζηε, ώζηε λα 

απνηειέζεη έλαπζκα γηα λέεο δεκηνπξγηθέο πξνζεγγίζεηο. 
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Ζ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΔΗΚΟΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΦΤΗΚΟ:  

ΖΘΗΚΟ-ΚΡΗΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΔΗ 

 

 

Πεξίιεςε 

Σν άξζξν, εμεηάδνληαο ηε ζρέζε βπδαληηλήο εηθνλνινγίαο θαη θπζηνθξαηίαο, 

επηρεηξεί λα δείμεη φηη ε πξψηε δηαηεξεί κε ηνλ θφζκν ηεο θπζηθφηεηαο πιέ-

νλ απζεληηθέο ζρέζεηο, ζην κέηξν πνπ είλαη δηαθξηηή απφ ηελ θαζππφηαμε 

ηεο θχζεο θαηά ηνλ πξννπηηθηζκφ, θαη πιένλ θνληά ζηελ απφδνζε ηεο ζάξ-

θαο/χιεο ηνπ θφζκνπ. Αλ ν πξννπηηθηζκφο ινγηζζεί σο κεξηθή έθθξαζε 

λαξθηζζηζκνχ, ηφηε ε βπδαληηλή εηθνλνινγία εληάζζεηαη επθνιψηεξα ζε κία 

πεξηβαιινλην-θηιηθή ζρέζε. Ο πξνζσπηθφο αλζξσπνθεληξηζκφο ηεο βπδα-

ληηλήο εηθνλνινγίαο πξνυπνζέηεη κία θνπιηνχξα πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ππφ 

ηνλ νξίδνληα ηεο ακνηβαηφηεηαο θαη ελάληηα ζηνλ απνιπηαξρηζκφ ηνπ εγψ, ν 

νπνίνο πεξηνξίδεη ην θπζηθφ ζην πιαίζην ηεο εγσηηζηηθήο θαηαλάισζεο. Αλ 

θαη φρη θαηαιεθηηθά, ε βπδαληηλή εηθνλνινγία θαίλεηαη λα πξνσζεί κία ά-

πνςε ηνπ ππνθεηκέλνπ-ζε-ζπκβίσζε-κε-ηε-θχζε. 

Λέμεηο θιεηδηά: Βσδάντιο, εικονολογία, υσσιοκρατία, πρόσωπο, περιβάλλον. 

 

Ζ βπδαληηλή δηακάρε πεξί ησλ εηθόλσλ 

Η βπδαληηλή εηθνλνκαρία έρεη απνηειέζεη κείδνλ δήηεκα ηεο βπδαληηλνινγη-

θήο έξεπλαο, έρεη, δε, θαηά θαηξνχο αληηκεησπηζζεί «σο θίλεκα κίαο πξσην-

κεηαξξχζκηζεο, κία πξνζσπηθή θαη ηδηφηππε απηνθξαηνξηθή πνιηηηθή, φςε 

κίαο καδηθήο ζεζκηθήο αλαδηάξζξσζεο ζην Βπδάληην, αηαβηζηηθή αληίδξαζε 

ζηελ αλάπηπμε ηεο ιαηξείαο ησλ εηθφλσλ, μεληθή παξέκβαζε ζηελ νξζνδν-

μία, πνιεκηθή πεξί ηεο ζέζεο ηνπ ηεξνχ ζηε βπδαληηλή θνηλσλία, αληίδξαζε 

ζηελ θαηάξξεπζε ηεο ηάμεο ηεο χζηεξεο αξραηφηεηαο πνπ δηακφξθσζε ην 
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πξψηκν Βπδάληην, επηζηεκηθή θξίζε θαη ζπλέρεηα ησλ ρξηζηνινγηθψλ πνιε-

κηθψλ ηεο βπδαληηλήο ζενινγίαο». Αθφκε, ζχκθσλα κε ηνλ ζπλνςίζαληα ηα 

αλσηέξσ Charles Barber, απνηειεί απηφλνκν αηζζεηηθφ πξφβιεκα (Barber 

2002, 10). Δηδηθψηεξα, ε εηθνλνθηιία εμεηάζζεθε απφ θηινζνθηθήο απφςε-

σο ζην πιαίζην ησλ ζεσξεηηθψλ αλαπηχμεσλ ησλ Ισάλλε Γακαζθελνχ, 

Θεφδσξνπ ηνπδίηε θαη Παηξηάξρε Νηθεθφξνπ. Η αλάιπζε εδψ παξαπέ-

κπεη ζε επηρεηξήκαηα ελλνηνινγηθψλ δηαθξίζεσλ – φπσο ε δηάθξηζε ‘εηθφ-

λνο’ θαη ‘εηθνληδνκέλνπ’ ηνπ Ισάλλε Γακαζθελνχ (ε νπνία ζπκίδεη θάπνηε 

ηε δηάθξηζε κεηαμχ ‘ζεκαίλνληνο’ θαη ‘ζεκαηλνκέλνπ’) –, ή ζε δεηήκαηα 

αξηζηνηειηθήο παξάδνζεο (γηα ηνλ Παηξηάξρε Νηθεθφξν), ή πιαησληθήο 

παξάδνζεο (γηα ηνλ Θεφδσξν ηνπδίηε). Δδψ, φκσο, ππεηζέξρεηαη έλα επη-

ζηεκνινγηθφ δήηεκα: κε πνηφ ηξφπν επηρεηξήκαηα θαη έλλνηεο ηεο θηινζνθη-

θήο παξάδνζεο ζρεκαηίδνπλ κία ζπγθεθξηκέλε ζεσξεηηθή θαηαζθεπή φπσο 

ε εηθνλνθηιία. Σν αληίζεην είλαη ην πην απηνλφεην: ε ζεσξία ηεο εηθνλνθη-

ιίαο αληιεί απφ ηελ θηινζνθηθή παξάδνζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπάζεη ην 

ελλνηνινγηθφ θαη επηρεηξεκαηνινγηθφ νηθνδφκεκά ηεο. Η θηινζνθηθή έξεπ-

λα νθείιεη λα αλαδεηήζεη κία παξάδνζε, ε νπνία νδεγεί πξνο ηελ θαηεχ-

ζπλζε ηεο εηθνλνθηιίαο. Η θηινζνθηθή απηή παξάδνζε νθείιεη λα ζπλδπά-

δεη ζηνηρεία ηνπ ξσκατθνχ εγεκνληζκνχ, ηεο ρξηζηηαληθήο αλζξσπνινγίαο 

θαη θνζκνινγίαο, θαη ηεο ειιεληθήο γξακκαηείαο. Κάπνηεο κειέηεο δηαλνί-

γνπλ εξεπλεηηθέο νδνχο πξνο ηνλ εληνπηζκφ απηήο ηεο παξάδνζεο. Γηα ηνλ 

P. Odorico έλα ξεχκα ‘ιατθήο θηινζνθίαο’ επεμεξγάδεηαη ηελ ηδέα ηνπ ‘α-

λάινγνπ’ ζρεηηθά κε ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ θφζκνπ ππφ ρξηζηηαληθνχο φ-

ξνπο (Odorico 1995, 305-315). Η έλλνηα ηνπ ‘αλάινγνπ’ έρεη ζεκαληηθή πα-

ξνπζία ζηε θηινζνθία ζε ζρέζε κε ηε δηακφξθσζε ηνπ θαληαζηαθνχ θαη 

ηνλ θαζνξηζκφ ηεο παξάζηαζεο ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ θαη, θπξίσο, ηε 

ζρέζε λνεηνχ θαη πιηθνχ θφζκνπ.  

 

Βπδαληηλή εηθνλνγξαθία θαη εηθνλνινγία 

Η δηάθξηζε ‘εηθνλνγξαθίαο’ θαη ‘εηθνλνινγίαο’ παξαπέκπεη ζηε δηαθνξά 

κεηαμχ κειέηεο ησλ εηθφλσλ σο πξνο ηα κνηίβα θαη ηα εηθνληθά πεξηερφκελά 

ηνπο, θαη κίαο πιένλ πξνσζεκέλεο αλάιπζεο ζην εζσηεξηθφ πην δηεπξπκέ-

λσλ πνιηηηζηηθψλ πιαηζίσλ, φπνπ νη εηθφλεο αλαγλσξίδνληαη σο ‘ζπκπησκα-

ηηθέο’ κίαο δνζκέλεο θνπιηνχξαο. Η εηθνλνγξαθία έρεη καθξαίσλε παξάδν-

ζε, ε νπνία μεθηλά απφ ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο, ηνλ Πιίλην ηνλ Πξεζβχηεξν 

γηα παξάδεηγκα, έσο θαη ηε ζχγρξνλε αηζζεηηθή. Η εμέιημε ηεο κνληέξλαο 

εηθνλνγξαθίαο ζπλδέεηαη ζηελά κε ην φλνκα ηνπ Aby Warburg (1866-1929), 

ν νπνίνο ζπλέδεζε ζηελά ηελ εηθνληθή ηέρλε κίαο επνρήο κε ηηο ζξεζθεπηη-

θέο, θηινζνθηθέο, επηζηεκνληθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο, ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ λα ππεξβεί ηηο απιέο θνξκαιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο. Ο καζε-

ηήο ηνπ, ν Erwin Panofsky, δηέθξηλε ηξία επίπεδα αλάιπζεο σο πξνο ηελ 
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πξνζέγγηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εηθφλσλ, ην νπνίν απηφο δελ έβιεπε δηα-

θξηηά απφ ηε ζπνπδή ησλ κνξθψλ ηνπο (βι. Panofsky 1972). Σν πξψην επί-

πεδν, ην πξν-εηθνλνγξαθηθφ ή πξσην-εηθνλνγξαθηθφ, δελ μεθεχγεη απφ ηα 

φξηα ηεο απιήο πξφζιεςεο (perception). Σν δεχηεξν επίπεδν αλαθέξεηαη ζε 

κία πην εμεηδηθεπκέλε αλαγλψξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εηθφλσλ. Σν ηξίην 

επίπεδν, ηέινο, ην θαζεαπηφ εηθνλνινγηθφ, αζρνιείηαη κε ηε ζεκαζία ησλ 

εηθφλσλ. Η δηάθξηζε ησλ ηξηψλ επηπέδσλ ζεκαίλεη, άξαγε, κία ζηαδηαθή ε-

γθαηάιεηςε ηεο αζψαο καηηάο εκπξφο ζηνπο δαηδάινπο ηεο πνιηηηζκηθήο π-

πνςίαο; Μία ηέηνηα πξνζέγγηζε ζα ζπλεπαγφηαλ ηελ νηθεηνπνίεζε ησλ εηθφ-

λσλ απφ ηνπο ιφγηνπο ζε ζεκείν πνπ ην θχξην γλψξηζκά ηνπο, δειαδή ε εη-

θνληθή ακεζφηεηά ηνπο, λα ιεζκνλείηαη πίζσ απφ ηελ επίθιεζε πιεξνθν-

ξηψλ, εξκελεηψλ θαη αλαιχζεσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε εηθφλα 

απνβαίλεη, δπζηπρψο, θείκελν κέζα απφ κία θαηάθσξε νληνινγηθή δηαζηξέ-

βισζε. Δίλαη, επνκέλσο, θαίξηαο ζεκαζίαο ε φπνηα εηθνλνινγηθή αλάιπζε 

λα κε ράλεη ηελ επαθή κε ηελ πξσην-εηθνλνγξαθηθή πξφζιεςε, ε νπνία εί-

λαη θαη ε βάζε ηεο εηθνληθφηεηαο. Καη’ νπζία, ε δηάθξηζε παξαπέκπεη ζε 

κία δηαθνξά ε νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηελ έλλνηα ηεο κνξθήο, ηδεαηήο 

ή νλνκαηηθήο. Ωζηφζν, ε πξαθηηθή ηεο εηθνλνινγηθήο αλάιπζεο θαηά ην κε-

γαιχηεξν κέξνο ηεο απνβιέπεη ζε κία αλάγλσζε κνηίβσλ θαη ηελ έληαμή 

ηνπο ζηελ θνηλσληθή ηζηνξία, δειαδή ζηνρεχεη ζε κία ζεκαηνγξαθηθή αλά-

γλσζε. Γελ είλαη, φκσο, απηφο ν ηξφπνο πνπ πξέπεη λα ελλνείηαη ε εηθνλνιν-

γία, ε νπνία δελ πξέπεη λα ράζεη ηελ επαθή ηεο κε ηελ πξνζιεπηηθή ακεζφ-

ηεηα ή ιατθφηεηα (folk iconicity) θαη ηελ νληνινγία ηεο εηθφλαο. 

Η πξνζέγγηζε ησλ εηθφλσλ ζξεζθεπηηθήο ηέρλεο εγθισβίδεηαη ζπρλά ζε κία 

αληίζεζε κεηαμχ ξεαιηζκνχ θαη πίζηεο. Η εηθνλνινγηθή αλάιπζε ζθνπφ έρεη 

εδψ λα θαηαδείμεη ην άγνλν ηεο αληίζεζεο θαη λα δηεπξχλεη ηα γισζζηθά φ-

ξηα ηεο αλάιπζεο. Η αληη-ξεαιηζηηθή θαη’ αξρήλ ζηάζε δείρλεη λα είλαη ε 

πιένλ πξνζνδνθφξα ζην επίπεδν ηεο αλάγλσζεο ηνπ εηθνληθνχ γεγνλφηνο. 

Ο ξεαιηζκφο δελ κπνξεί, ζε έλα ζεκείν ή ζε έλα άιιν, παξά λα απνθαλζεί 

γηα ην αβάζηκν ηεο ζξεζθεπηηθήο εηθνληθφηεηαο. Η πξνθάλεηα ηνπ θαθνχ 

ζηε θχζε είλαη εδψ έλα ζχλεζεο επηρείξεκα, ελψ ν θνηλφο εκπεηξηζκφο αδπ-

λαηεί λα πξνβεί ζε ζεκαληηθέο δηαπηζηψζεηο. Σί ζεκαίλεη, άξαγε, γηα έλα ηέ-

ηνην εκπεηξηζκφ ε ζετθή πξνθάλεηα; Ωζηφζν, ν θνηλφο εκπεηξηζκφο δελ είλαη 

θηινζνθηθά εμνπιηζκέλνο ψζηε λα ακθηζβεηήζεη ηε ζξεζθεπηηθή βεβαηφηε-

ηα, ε νπνία ζην εζσηεξηθφ ηεο κεηαθέξεη ηελ ηδέα ηεο ζείαο αγλσζίαο (ρσ-

ξίο, σζηφζν, λα πεξηνξίδεηαη εθεί, φπσο πνιινί θαίλεηαη λα πηζηεχνπλ). Η 

δηάθξηζε κεηαμχ πξνηαζηαθήο βεβαηφηεηαο θαη ινγηθφηεηαο είλαη εδψ ην δη-

αθχβεπκα. Ωζηφζν, νχηε ε πνιηηηζηηθή ππεξάζπηζε ηεο ζξεζθεπηηθήο εηθν-

ληθφηεηαο σο κέξνο, επαθξηβψο, κίαο θνπιηνχξαο, βνεζάεη ζηελ θαηαλφεζε. 

Ο ζξεζθεπηηθφο αληη-ζθεπηηθηζηήο αγλνεί, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, θαη κάιη-

ζηα επηδεηθηηθά, ηελ απηφλνκε αμία ηεο θνπιηνχξαο. Δίλαη γλσζηφ, πάλησο, 

φηη ε ζξεζθεπηηθή ηέρλε ζπλέβαιε ηα κέγηζηα ζηε δηακφξθσζε ηεο γιψζ-
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ζαο ησλ ηερλψλ θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπο (φπσο, άιισζηε, θαη 

ζηνλ θαζεαπηφ εκπινπηηζκφ ησλ γισζζψλ). Σν ζπκπέξαζκα είλαη έλα: ε 

πξαγκαηηζηηθή ππεξάζπηζε ηεο ζξεζθεπηηθήο εηθνληθφηεηαο ράλεη ην ζηφρν 

ηεο.  

Η ζξεζθεπηηθή εηθνληθφηεηα νθείιεη λα γίλεηαη αληηιεπηή σο κέξνο ηεο ζεί-

αο νξαηφηεηαο. Η εηθνληθφηεηα εδψ δελ απνηειεί ηκήκα κίαο δηαδηθαζίαο 

πξφζιεςεο ελφο εμσηεξηθνχ θφζκνπ θαη ηεο εληχπσζήο ηνπ ράξε ζε κία ε-

γθεθαιηθή αηζζαληηθφηεηα. Οη θαηλνκελνινγηθέο αληηξξήζεηο σο πξνο απηφ 

εμαθνινπζνχλ λα είλαη έγθπξεο. Η εηθνληθφηεηα πξέπεη λα ζεσξείηαη επα-

θξηβψο κέξνο ηεο ζσκαηηθφηεηαο. Η ζξεζθεπηηθή εηθνληθφηεηα πξνζζέηεη 

ηελ ηδέα ηεο νξαηφηεηαο σο ζείαο ελζσκάησζεο. Έρνπλ, άξαγε, νη εηθφλεο 

εδψ ηελ ίδηα ζεκαζία θαη ρξήζε κε ηηο ιέμεηο; Οη εηθφλεο έρνπλ ηαπηφρξνλα 

παξακπζεηηθή θαη κπζηαγσγηθή αμία ζην πιαίζην ηεο ζξεζθεπηηθφηεηαο. Η 

κπζηαγσγηθή ζπλίζηαηαη εηδηθφηεξα ζηελ παξαπνκπή ηνπ νξαηνχ ζην αφξα-

ην θαη αζχιιεπην, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη, άιισζηε, απφ δεηλή απζηεξφ-

ηεηα. Η ζξεζθεπηηθή εηθνληθφηεηα δελ είλαη έλα παξάζπξν ζηελ νξαηή 

πξαγκαηηθφηεηα, αιιά ζηνπο νπξαλνχο. Η ξεαιηζηηθή νπδεηεξφηεηα ράλεη 

εδψ ηελ εγθπξφηεηά ηεο ζε πιήξε αληηζηνηρία πξνο ηε ζξεζθεπηηθή ππεξβα-

ηηθφηεηα ηεο ινγηθφηεηαο. Η ζχιιεςε απηή γίλεηαη πιήξσο απνηππψζηκε 

ζηηο εηθνληθέο κνξθέο. Μπνξνχκε, εμ άιινπ, λα νκηινχκε εδψ γηα κία εηθν-

ληθή ππεξ-θπζηνθξαηία (supernaturalism). Γηαθξίλνληαο κεηαμχ ηεο πξσην-

εηθνλνγξαθηθήο πξφζιεςεο θαη ηεο ζξεζθεπηηθήο εηθνλνινγίαο, νθείινπκε 

λα νκηινχκε γηα πέξαζκα απφ ην πξν-ινγηθφ ή πξσην-ινγηθφ πξνο ην κεηα-

ινγηθφ. Σν πέξαζκα απηφ απνπνηείηαη πιήξσο ηελ ηδέα ηεο επαιεζεπζηκφ-

ηεηαο.  

Σν έξγν ηνπ André Grabar γηα ηε βπδαληηλή εηθνλνγξαθία είλαη σο πξνο απ-

ηφ ην ζεκείν εμφρσο ελδεηθηηθφ, θαζψο απηφο εθθεχγεη ηνπ ζηελνχ πιαηζίνπ 

ηεο νκνινγηαθφηεηαο γηα λα εληάμεη ηε ζξεζθεπηηθή εηθνληθφηεηα ζε παξα-

δνζηαθέο έλλνηεο, φπσο ην πνξηξαίην ή ε αλαπαξάζηαζε. Σν δήηεκα ηεο θα-

ηαγσγήο απνβαίλεη εδψ θαίξην θαζψο ε δεδνκέλε εηθνληθφηεηα εληάζζεηαη 

ζηε καθξά δηάξθεηα κίαο εηθνληζηηθήο θιεξνλνκηάο. Σν έξγν ηνπ Πισηίλνπ 

έπαημε ζηελ ελ ιφγσ παξάδνζε ζεκαληηθφηαην ξφιν θαη φπσο έγξαςε ν 

Grabar: «Η εηθνληθή πξαθηηθή δελ άξγεζε λα ζηαζεξνπνηήζεη έλα νξηζκέλν 

αξηζκφ πξαθηηθψλ κε ζηφρν ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ λνεηνχ, ηφζν ζηεξεφηπ-

πσλ, αλ φρη θαη πεξηζζφηεξν, απφ ηηο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηηο θνηλέο ξεαιηζηηθέο εηθφλεο... (απηή ε ζεσξία) δελ κπνξνχζε παξά λα π-

πνζηεξίμεη κία εθθξαζηηθή ηέρλε ε νπνία ζα επαχμαλε ηελ απφζηαζε κεηα-

μχ θχζεο θαη εηθφλαο». Οη πξαθηηθέο απηέο, θαηά ηνλ Grabar πάληα, πνπ π-

πνγξακκίδνπλ ηε δηάθξηζε απφ ηε θχζε, είλαη νη αθφινπζεο: (α) έλα κνλαδη-

θφ επίπεδν θαη απνπζία βάζνπο – (β) ηα πξφζσπα λα αλαθχνληαη ζε κία ηδε-

αηή επηθάλεηα παξάιιειε κε ην επίπεδν ηεο εηθφλαο – (γ) ε παξάζηαζε 
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θσηνζηέθαλνπ – (δ) ηα πξφζσπα λα επεμεξγάδνληαη απφ ηνλ θαιιηηέρλε σο 

δηαθνζκεηηθά κνηίβα. Πνιινί έρνπλ ηνλίζεη ηε ζπλέρεηα κεηαμχ εηθφλαο θαη 

αλεηθνληθήο ηέρλεο. Η αησληφηεηα εδψ πξνζεγγίδεηαη κε ηε κείσζε ηνπ βά-

ξνπο θαη ηνπ φγθνπ. Η πξνζσπνγξαθία ζην πιαίζην απηήο ηεο εηθνληθφηεηαο 

εθθεχγεη θάζε πξνζπάζεηαο αλάκλεζεο θαη αλαγλψξηζεο πξνο ηελ αδηακθη-

ζβήηεηε ηαπηνπνίεζε κέζα ζε κία θνηλσληθή ηάμε θαη ηεξαξρία. Η εηθνλν-

θηιία, άξαγε, ηαπηίδεηαη κε ηνλ βπδαληηληζκφ; Οη απφςεηο γηα ην λφεκα ηεο 

εηθνλνκαρίαο είλαη πνιιέο. Ο Grabar απνθεχγεη ηελ αλαθνξά ζε έλλνηεο 

φπσο ζπκβνιηθφηεηα, αιιεγνξία ή αλζξσπηζκφο. Η εηθνληθή ηέρλε θαηνξ-

ζψλεη, θαη’ απηφλ, λα απνηππψζεη ην γεγνλφο θαη ην ζρφιην, ηελ πξνθάλεηα 

θαη ηελ απνζέσζε, ηνλ ήξσα θαη ηνλ κάξηπξα. Γηα ηνλ Grabar, φπσο ηνλί-

ζακε θαη πξνεγνπκέλσο, ε εηθνληθφηεηα ζπληζηά ηκήκα ηεο ζείαο ζσκαηη-

θφηεηαο ή ελζάξθσζεο. Η εηθφλα είλαη, δειαδή, κέξνο ηεο Υξηζηνινγίαο 

(Dagron 2005, 1125-1128).  

Απφ ηελ άιιε, ε εηθφλα αλήθεη ζε κία θαηάηκεζε θαη θαηάηαμε ησλ επηζηε-

κψλ. Καηά πξψηνλ, έρνπκε ηηο απνθξπζηαιιψζεηο ζξεζθεπηηθν-ηζηνξηθψλ 

ζρεκαηηζκψλ σο επεμεγεκαηηθψλ ηεο αλέιημεο ηεο εηθνλνγξαθίαο, ζπρλά 

κέζα απφ έλα εμειηθηηθφ κνληέιν πνπ πξνζπαζεί λα θαηαδείμεη ηελ ζηαδηα-

θή απεμάξηεζε ηεο ‘πξαγκαηηθφηεηαο’ απφ ηνλ ‘κχζν’. Η δηάθξηζε ‘εηδψ-

ινπ’ θαη ‘εηθφλνο’ πνπ επεηεχρζε θαηά ηνλ 4
ν
 αη. είλαη σο πξνο απηφ ζεκα-

ληηθφηαηε. Καηά κία άπνςε, ε έλλνηα ηεο αηζζεηηθήο απηνλνκίαο επαθνινπ-

ζεί ηελ πξψηε απηή δηάθξηζε. Απφ ηελ άιιε, ε αληίιεςε κίαο παξάζηαζεο 

σο εηθφλνο απαηηεί κία θάπνηα αηζζεηηθή ηάμε θαη έλα αηζζεηεξηαθφ πξν-

ζβιέπνλ. Οη έλλνηεο ηεο ‘ηεξαηηθφηεηαο’, ηνπ ‘ππεξβαηηθνχ’ ή ηεο ‘πξνθά-

λεηαο’ αθνινπζνχλ. Η θαηάηκεζε ησλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ αθνινπζεί ηηο 

πξψηεο απνξίεο κε θαζεζπραζηηθφ ηξφπν: ζενινγία, αηζζεηηθή, έσο θαη εη-

θνλνινγία (iconology ή Bildwissenschaft· βι. Hoeps 2000, 355-366). Δηδη-

θψηεξα, ε πξψηκε ρξηζηηαληθή εηθνλνγξαθία ηξάθεθε απφ ηελ ειιεληθή, 

ζξεζθεπηηθή ή βαζηιηθή ηέρλε, θαη ηελ ηνπδατθή παξάδνζε ηεο Γαιηιαίαο. 

Η αξρηθή απνξία σο πξνο ηελ παξαζηαηηθφηεηα ηνπ ζείνπ γξήγνξα μεπεξά-

ζηεθε, ηδίσο απφ ηνπο Καππαδφθεο παηέξεο θαη αξγφηεξα ηελ εηθνλφθηιε 

ζεσξία (Kemp, 1994). ηε Γχζε ε απάληεζε ζηε βπδαληηλή εηθνλνκαρία 

δφζεθε απφ ηνπο θαξνιίγγεηνπο ζενιφγνπο, αιιά ζηαδηαθά ε εηθνλνγξαθία 

θαλνληθνπνηήζεθε σο αλάινγν κπζηεξίσλ, φπσο ε επραξηζηία. Η αλαινγία 

απηή επεθηάζεθε ψζηε λα επηηξέπεη λέεο απεηθνλίζεηο, λέα πιηθά (αλδξηα-

ληνπνηία), λέα πεξηερφκελα (Feld 1990). Η έληαζε κεηαμχ ζενινγηθνχ πεξηε-

ρνκέλνπ θαη εηθνλνγξαθηθήο παξαζηαηηθφηεηαο απνηέιεζε, ινηπφλ, ην πιηθφ 

ηεο αλάπηπμεο ηεο βπδαληηλήο εηθνλνινγίαο. Ο παξακπζεηηθφο θαη παηδαγσ-

γηθφο ιφγνο ησλ εηθφλσλ, ζε ζπλέρεηα ηεο εηθνλνκαρίαο, απέθηεζε θαη ζεν-

ινγηθή νληφηεηα. Η αληίζεζε εζηθήο θαη αηζζεηηθήο, πνπ είλαη εληειψο νξα-

ηή π.ρ. ζηνλ ζξεζθεπηηθφ ζηνραζκφ ηνπ Kierkegaard, εδψ ππεξβαίλεηαη, με-

πεξλψληαο ηελ αξλεηηθφηεηα θαη ηελ επηθχιαμε θαηά ηξφπν πνπ λα ππν-
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γξακκίδεηαη ην εζηθν-αηζζεηηθφ κέζα απφ κία εζηθή ηεο ηέρλεο. Οη ηεξαπν-

ζηνιηθέο δπλαηφηεηεο ηεο εηθνλνγξαθίαο ήηαλ γλσζηέο ζην εζσηεξηθφ απ-

ηνχ πνπ απνθαινχκε ‘νηθνπκέλε’ θαη νη νπνίεο, ζην 20
φ
 αηψλα αθφκε, έδσ-

ζαλ ην έλαπζκα γηα ηελ θαηαζθεπή αξηζηνπξγεκάησλ φπσο ε ηαηλία Αντρέι 

Ροσμπλιόυ ηνπ Tarkovsky.  

ην ηζηνξηθφ επίπεδν, ε ζρέζε ησλ πξψησλ βπδαληηλψλ εηθνλνκάρσλ κε 

ηνπο νκεγηάδεο ραιίθεο ηεο αξρήο ηνπ 8
νπ

 αη. απνηειεί αληηθείκελν έξεπλαο. 

Φαίλεηαη φηη γηα ηνπο εηθνλνκάρνπο ν κφλνο φξνο πξνθεηκέλνπ λα δερζνχλ 

ηε ζεία αλαπαξάζηαζε ζα ήηαλ ε θάζε εηθφλα λα εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο 

δσήο. Γηα ηνπο κνπζνπικάλνπο κφλν επηιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο έκβησλ 

φλησλ ήηαλ αλεθηέο, ζην κέηξν πνπ ε θάζε ελ ιφγσ αλαπαξάζηαζε ήηαλ 

νκννχζηα ηνπ αλαπαξηζηψκελνπ θη έηζη επηηξεπφηαλ ε απεηθφληζή ηεο, αλ 

γηλφηαλ λα δξάζεη πξνθπιαθηηθά ή απνηξνπατθά (π.ρ. άγξηα ζεξία), αιιηψο 

φρη. Τπάξρεη, βέβαηα, αληίθαζε πξνο ηελ εηθνλνκάρν δξάζε ηεο δηαηήξεζεο 

ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ έκβησλ φλησλ θαη φρη ησλ ζείσλ εηθφλσλ. Οχηε 

ηα πνξηξαίηα ησλ εηθνλνκάρσλ απηνθξαηφξσλ θαηαζηξέθνληαλ, θάηη πνπ 

γηα ηνπο εηθνλφθηινπο ζήκαηλε ηελ ηαχηηζε ησλ πξψησλ κε ην πξφζσπν ηνπ 

Ναβνπρνδνλφζνξνο, ίζσο ζην πιαίζην κίαο θξηηηθήο ηεο απηνθξαηνξηθήο 

ζξεζθείαο. ε θάζε πεξίπησζε, ε αζπλέπεηα ηεο εηθνλνκαρηθήο ινγηθήο 

πξνζέζεηε επηρεηξήκαηα ζηνπο αληηπάινπο ησλ. Αλ ν απηνθξάησξ θπβεξ-

λνχζε ζην φλνκα ηνπ Υξηζηνχ, πψο κπνξνχζε λα επηηξέπεη ηε δηθή ηνπ αλα-

παξάζηαζε, εθηφο θαη αλ ήηαλ ρξηζηνκάρνο; Ο André Grabar επαλεπξίζθεη 

ζηνπο κνπζνπικάλνπο ραιίθεο ηελ ίδηα ξήμε κεηαμχ ζείαο θαη απηνθξαηνξη-

θήο αλαπαξάζηαζεο. Σνχην κπνξεί λα ζεκαίλεη κφλν φηη ε θνζκηθή ηέρλε 

δελ ήηαλ ηφζν θνζκηθή, αιιά ππνδήισλε έλα ζπκβηβαζκφ κεηαμχ ηεξάο θαη 

ζείαο ηέρλεο (Grabar 1957, 393-401). πκπεξαζκαηηθά, ηνλίδεηαη ε χπαξμε 

ελφο παξαδφμνπ: ε ζεσξία ηεο απψζεζεο δελ πεξηιακβάλεη ηελ αλαπαξά-

ζηαζε ησλ έκβησλ φλησλ. 

 

Ζ θξηηηθή ηεο αλαγελλεζηαθήο αλαπαξάζηαζεο ηεο θπζηθόηεηαο 

Η εηθνλνινγία ζπλήζσο ζνιψλεηαη απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηεο θπζηνθξα-

ηίαο κε ηελ αθεγεκαηηθφηεηα ή, αιιηψο, ηεο εηθνλνγξαθίαο κε ηνλ ξεαιηζκφ 

θαηά ηελ Αλαγέλλεζε. Η ζεσξία πξνζπάζεζε θαη εδψ λα ηαπηνπνηήζεη, θα-

ζνξίζεη θαη ελαξκνλίζεη φια απηά κε κία ππνηηζέκελε επηζηεκνληθή απζηε-

ξφηεηα θαη ππφ ηνπο πεηξαζκνχο, ηαπηφρξνλα, ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο. Η 

θαηλνκελνινγία ηνπ επηζηεκνινγηθνχ ξίγνπο ππνθαζίζηαηαη απφ ηελ πξν-

θάλεηα ηεο αθήγεζεο. Σν φινλ ζπλδπάδεη έλα ζεζκηθφ ηξφπν αλαπαξάζηα-

ζεο κε ηνλ πξηκηηηβηζκφ ηεο αθεγεκαηηθφηεηαο θαη κπνξεί θάιιηζηα λα δη-

εξκελεπζεί κε ηε ςπραλαιπηηθή ηδέα πεξί ηακπνχ. Η αλαδήηεζε απηή κίαο 

βαζηθήο δνκήο εκθαλίδεηαη αξρηθά λα ππαθνχεη ζε κία ινγηθή ιεηηνπξγηθνχ 
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ηχπνπ θαη ζε δπαδηθά ζρήκαηα ηεο κνξθήο ‘παξάβαζε’ – ‘βία’, ‘απφδνζε’ – 

‘άξλεζε’ θαη ζε ζρέζεηο αηφκσλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ γελεψλ, θχισλ θαη 

ηθαλνηήησλ, ζθηαγξαθψληαο ηα εηθνλνγξαθηθά ππνθείκελα. Σν βαζηθφ εηθν-

λνγξαθηθφ κνηίβν δελ είλαη απηφ ηεο γεληθήο (νληνινγηθήο) έιιεηςεο, φπσο 

πηζηεχεηαη γεληθψο, ηδίσο απφ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην 

Πφιεκν ζεσξίαο, αιιά εθείλν ηεο δηπιήο έιιεηςεο, φπσο πξέπεη λα ιερζεί 

νξζφηεξα. Μία έιιεηςε ππνθξχπηεη κία άιιε κέζα απφ κία δηαιεθηηθή επη-

ζπκίαο θαη αίζζεζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Σν φινλ ζπληζηά κία κεηαθπζη-

θή παγίδα θαζψο αλνίγεηαη πξνο κία κεηαθπζηθή κάιινλ παξά κία αλαιπηη-

θή ζεκαζία, ε νπνία θαη ζηεξίδεηαη επάλσ ζε έλα εξκελεπηηθφ επηιεγφκελν 

θψδηθα. Απηφο ν ηειεπηαίνο ζπλππνζέηεη θαη ηελ εκπινθή ηνπ ππνθεηκέλνπ 

ζηελ αθεγεκαηηθφηεηα. ηελ χζηεξε κεηαπνιεκηθή ζεσξία αληί ηεο έιιεη-

ςεο πξνηάζεθε ην παηρλίδη ηεο νκνηφηεηαο θαη ηεο δηαθνξάο, ην νπνίν ππν-

θξχπηεηαη θάησ απφ ηελ εηθφλα ηεο ελφηεηαο. Σν φξην, φκσο, ηνπ παηρληδηνχ 

βξίζθεηαη ζε πιεζηέζηαην ζεκείν: πψο ε επηζηήκε ηεο αθήγεζεο ζπκβαδί-

δεη κε ηελ ππνηηζέκελε αμηαθή νπδεηεξφηεηα ηεο επηζηήκεο; Μία απάληεζε 

κε ηελ κνξθή κίαο ‘σο εάλ’ ζεψξεζεο είλαη απηφ πνπ πξνηάζεθε. Μία άιιε 

πηζαλή απάληεζε παξαπέκπεη ζην παηρλίδη ηεο ζπκκεηξηθφηεηαο, ηεο απψ-

ιεζεο θαη ηεο επαλεχξεζεο.  

ε αληίζεζε κε ηηο πξνζεγγίζεηο απηέο πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ αλάιπ-

ζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ε επηζηεκηθή δηάλνημε δείρλεη πξνο ηελ θαηαζηαηηθφ-

ηεηα θαη ην θαηαζηαηηθψο γελφκελν. Η είζνδνο ζηελ – θαη ε έμνδνο απφ ηελ 

– θαηαζηαηηθφηεηα, ε θαζππφηαμε θαη ε αληίζηαζε, είλαη ε ζχζηαζε ηεο 

ππνθεηκεληθφηεηαο. Ωζηφζν, ε έλλνηα κίαο θαληαζηαθήο νιφηεηαο απσζεί-

ηαη. Η έιιεηςε θαη ε κε-έιιεηςε δελ είλαη άιιν απφ ηελ εκπεηξία, ελψ ε α-

θεγεκαηηθή ζπκβνιηθφηεηα δελ είλαη ην άιιν ηεο επηζηήκεο, ππφ ηελ έλλνηα 

πνπ νξίζακε απηήλ παξαπάλσ, δειαδή κίαο ζηξαηεγηθήο, αιιά είλαη απφην-

θε ηεο ελ ιφγσ επηζηήκεο. Η γλψζε γέλλεζε ηελ αθήγεζε. Η ζπλήζεο επα-

λαιεπηηθφηεηα ηεο αθήγεζεο δελ είλαη άιιε απφ ηελ εκκνλή ηεο επηζηήκεο. 

Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο ηεο επηζπκίαο γηα ζπλέρεηεο ησλ ηζηνξηψλ. Η θίλεζε 

δελ είλαη ηνπ αθεγεζέληνο θαη ηνπ αθεγνχκελνπ, αιιά ηνπ ζπγγλσζηνχ. Η 

ραξά ηεο αθήγεζεο δελ είλαη άιιε απφ ηε ραξά ηεο γλψζεο (φρη φκσο ην α-

ληίζεην). Η νινπνίεζε ηνπ θαληαζηαθνχ είλαη κία ζεσξεηηθή πιάλε. Η ηδέα 

ηνπ ρψξνπ, αλ εθιεθζεί ζηε ζσζηή ηεο δηάζηαζε, κπνξεί λα θαηαδείμεη ηε 

δηφγθσζε ηεο απνιπηφηεηαο κίαο πξννπηηθήο κέζα ζηελ νπνία ε θίλεζε 

θαίλεηαη λα ραξάδεη θάηη ζαλ ζηνέο. Σνχην είλαη έλαο αθειήο αληη-

πξννπηηθηζκφο πνπ νξγαλψλεη κία νηθνλνκία ησλ αηζζεκάησλ. Γίλεηαη πξν-

ζπάζεηα λα αγλνεζεί φηη ε αλαπαξάζηαζε ππνθξχπηεη ηελ αξρηθή ζρέζε 

γλσξίδνληνο θαη ζπγγλσζηνχ, κία ζρέζε επηζηεκηθή, ζηξαηεγηθή, δειαδή 

ζρέζε ηζρχνο, δειαδή θνηλσληθή ζρέζε. Ο ρψξνο κεηακνξθψλεηαη ζε ζθελή 

– δειαδή, ιέγεηαη ζθελή – αλ θαη είλαη ηφπνο ηεο γλσζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

Μία πξννπηηθή θαη ε δξάζε δεκηνπξγνχλ ην αίζζεκα ηνπ ξεαιηζκνχ ή αιε-
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ζνθαλνχο, ελψ ην ζπκθέξνλ παξαπέκπεη ζηελ αλαδήηεζε ησλ ηνκψλ πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε αληηθεηκελνπνηήζεηο, πνιιαπιέο, πηνζεηνχκελεο, αλαηξνχ-

κελεο, απσζνχκελεο, εχθνια αληηιεπηέο, αλ μεπεξάζνπκε ην θφβν ηεο θίλε-

ζεο θαη εκπιαθνχκε ζην ζηνραζκφ ησλ ξήμεσλ. Απφ ηε κία, ε ζεηξά ησλ εη-

θφλσλ ελ-ζσκαηψλεηαη ζηεξεσηηθά κε απφβιεςε ηνλ έιεγρν. Η απφθιηζε 

ηνπ βιέκκαηνο θαη ηεο ηαχηηζεο δελ είλαη, σζηφζν, ιηγφηεξν πηζαλή. Σν έλα 

ζπλππάξρεη κε ην άιιν, ην έλα ππνβαζηάδεη ην άιιν κε επηζηεκηθφ ηξφπν, 

θαη ηίπνηε δελ ππνθαζηζηά ηελ έληαζή ηνπο. Η ζεσξία φηη ππάξρνπλ ζεκεία 

πνπ ππνθξχπηνληαη παξαβιέπεη ηελ ελ ιφγσ έληαζε κέζα απφ κία βνχιεζε 

θαηαλφεζεο θαη έλα θεηκεληζκφ πνπ αλαδεηνχλ ην εγεκνληθφ κε ηξφπν ε-

λαιιάμ νπζηνθξαηηθφ θαη θνξκαιηζηηθφ, θαηαιήγνληαο ζηελ πξναλαθεξζεί-

ζα ζεσξία ηεο αλαπαξάζηαζεο.  

 

Κξηηηθή ηεο πξννπηηθήο 

Η αλαπαξάζηαζε, έζησ θαη πνιεκηθά, παξαπέκπεη ζηε ζεσξία ελφο ππεξβα-

ηηθνχ ππνθεηκέλνπ, ελψ αιινχ εμεηάζζεθαλ ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο θαη 

ηερληθέο κε αληηθείκελν ηελ γλψζε θαη φρη ηελ θαη’ άηνκν ππνβνιή. Σν ίδην 

αλαηξέζεθε ε άπνςε ηνπ ζραζκέλνπ ππνθεηκέλνπ πνπ δηαηξεί επ’ άπεηξνλ 

ηηο δηεξγαζίεο ηεο πξφζιεςεο θαη επίγλσζεο, νη νπνίεο, κε απηφ ηνλ ηξφπν, 

δηαζπψληαη θαη δεζκεχνληαη ζπλαηζζεκαηηθά. Ιδηαίηεξα απσζήζεθε ν ελην-

πηζκφο κίαο εηθφλαο σο αλαπαξαζηαηηθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν παξαπέκπεη, 

ηειηθψο, ζε κία θνζκν-ζεσξία. Γελ είλαη εδψ ν ηφπνο γηα λα επηρεηξεζεί ε 

θξηηηθή αλάιπζε ηεο ‘θηινζνθίαο ησλ θνζκνζεσξηψλ’, φπσο έρσ θάλεη αι-

ινχ (Αξακπαηδήο 2008, 49-62). Αξθεί λα εηπσζεί φηη αλ θαη πηνζεηήζεθε 

κία ζπλεπαγσγηθή άπνςε ηεο ηέρλεο, απηφ έγηλε ρσξίο ηελ αλαγσγή ζε θά-

πνηα θνζκν-ζεσξεηηθή δηάζηαζε. Η έλλνηα ηεο επηζηήκεο επηηξέπεη αθξηβψο 

απηφ, ελψ πνιιαπιαζηάδεη ηηο πξννπηηθέο κέζα απφ κία δηαδηθαζία κεηαηφ-

πηζεο φρη απιψο ηνπ ζπγγλσζηνχ, αιιά θπξίσο ηνπ γλσξίδνληνο, σο είδνπο 

εχπιαζηεο χιεο. Δπίζεο, δελ πηνζεηήζεθε ε αξθηηθφηεηα κίαο αξραίαο ζχ-

γθξνπζεο, αιιά ην θιαζηθφ επηζηεκηθφ δίδπκν: ππνθείκελν-αληηθείκελν, 

ππφ ηε ξηδηθή θξηηηθή καηηά πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο. Σνπηθά θαη 

ηαπηνινγηθά δεηήκαηα πξνηηκήζεθαλ επίζεο αληί γηα ην δίδπκν επηζεηηθφηε-

ηα-θεηηρηζκφο. Σν βαζίιεην ηεο βίαο γηα απηή ηε ζπγθεθξηκέλε θνξά δεηή-

ζεθε λα λνεζεί κέζα απφ ην βαζίιεην ηεο γλψζεο. Η παηξηαξρηθή απαγνξεπ-

ηηθφηεηα απνθιείζζεθε ζε φθεινο ηεο ζρέζεο ηάμεο-ππεξβνιήο, ελψ απηή ε 

ηειεπηαία δελ έγηλε θαλ ζπζθεπηή σο είδνο εκπξφζεηνπ Δίλαη. Σν εηδσζέλ 

ζεσξήζεθε ρσξίο θακκία αλαγσγή ζε ηδέεο πεξί ππνθεηκέλνπ, απνμέλσζεο, 

θαηαπίεζεο, αιιά ςχρξαηκα σο επηζηεκηθψο νξαηφ. Σν βιέκκα απνζηεηξψ-

ζεθε απφ ηελ επηζεηηθφηεηα ηεο ζηεξεκέλεο επηζπκίαο θαη ηηο επαθφινπζεο 

αληηζηξνθέο ηεο ζε λαξθηζζηζκφ θαη ζε κεηαηξνπέο ππνθεηκέλνπ-

αληηθεηκέλνπ (Lacan αιιά θαη Sartre∙ βι. Αξακπαηδήο 1999-2000, 111-126). 
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Ο ζεαηήο είλαη κε ππνθείκελν, έθθεληξνο σο πξνο απηφλ, δηεζπαξκέλνο ζε 

ηνπν-ζεηήζεηο γλσζηαθήο νηθνλνκίαο. Η επίηεπμε απηήο ηεο επηζηεκηθφηε-

ηαο – θαη φρη ε αλαπαξάζηαζε – είλαη ην πξνο αλάιπζε. Η εηθνλνινγία δελ 

είλαη αλαπαξάζηαζε. 

Όπσο εηπψζεθε, ε βπδαληηλή εηθνλνγξαθία είλαη ξηδηθά αληη-ξεαιηζηηθή. 

Ρεαιηζκφο είλαη εδψ ε ηαχηηζε ηεο εηθφλαο κε ην παξηζηάκελν ή, αιιηψο, ε 

κηκεηηθή αλαπαξάζηαζε, ε νπνία δηαζθαιίδεηαη κέζα απφ κία ζεηξά ηερλη-

θψλ. Σν επηζηεκηθφ εξψηεκα απνβαίλεη θεληξηθφ ζην κέηξν πνπ ν ξεαιη-

ζκφο ζπλεπάγεηαη ηελ αιήζεηα πεξί ησλ πξαγκάησλ. Η κειέηε, σζηφζν, δηέ-

θξηλε απφ ηε ξεαιηζηηθή, θαηεγνξηθή ηαχηηζε ησλ πξαγκάησλ ηνλ επηζηεκη-

θφ ή ζηξαηεγηθφ εληνπηζκφ ηνπο. Σν βαζηθφ πξφβιεκα είλαη εθείλν ηεο αιή-

ζεηαο, ην νπνίν γηα ηνλ ξεαιηζηή εμαληιείηαη ζην δήηεκα ηεο αληαπφθξηζεο 

κε έλα επέθεηλα ηεο αλαπαξάζηαζεο. Γηα ηελ επηζηεκηθή θαηαζηαηηθφηεηα 

ζηφρνο είλαη ε εμεηδίθεπζε ησλ ηξφπσλ πνπ νη αιήζεηεο νξγαλψλνληαη θάζε 

θνξά θαη κνλαδηθά ζε ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα ιφγνπ. Καηαρξεζηηθά ηα πιαί-

ζηα απηά ζεσξνχληαη σο θνηλσληθν-πνιηηηθά, ελψ ν βαζηθφο ηνπο πξνζδην-

ξηζκφο είλαη εθείλνο ησλ ιεινγηζκέλσλ πξαθηηθψλ ή ηερληθψλ. Η αιήζεηα 

είλαη παξαγσγή.  

Η ζεσξία ηεο αληαπφθξηζεο κπνξεί λα παξαπέκπεη, πνιχ απιά, ζε κία άπν-

ςε ηνπ θνηλνχ λνπ. Η εηθφλα κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη 

ηνπ ζεαηή ηεο εηθφλαο. Απηφ, θαηαρξεζηηθά, επεμεγεί θαη ηελ έλλνηα ηεο εη-

θφλαο σο ειεγρφκελεο, ψζηε λα κε δψζεη ζηνλ ζεαηή ηελ εηθφλα πνπ νξη-

ζκέλεο ζεζκηθέο ή ςπρνινγηθν/πξνζσπηθν/ππεξβαηηθέο αξρέο δελ επηζπκνχλ 

λα γίλεη γλσζηή ή, αληίζεηα, λα δψζεη ηελ εηθφλα πνπ νη ελ ιφγσ αξρέο επη-

ζπκνχλ λα δψζνπλ. Πψο απνδίδεηαη, φκσο, κία εηθφλα κε επηζπκεηφ ηξφπν, 

ή πψο απνθξχπηεηαη αληηζηνίρσο; Δκθαλίδεηαη εδψ κία ζεσξία ‘ηερληθψλ 

πξνο’ ή ‘πξαθηηθψλ πξνο’ κεηάδνζε ή απφθξπςε. Απηέο νη ηερληθέο ή πξα-

θηηθέο ζεκειηψλνληαη ζε κία έλλνηα ακεζφηεηαο/δηαθάλεηαο ηεο εηθφλαο 

πξνο ηνλ ζεαηή θαη πξνο ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Η πξαγκαηηθφηεηα εδψ, ζηελ 

νπνία αλήθεη θαη ην παξαζηαηηθφ ζχζηεκα ηνπ ζεαηή, αληηκεησπίδεηαη θαη’ 

απηφ ηνλ ηξφπν σο ‘εμεκεξσκέλε ή ππνηαθηηθή πξαγκαηηθφηεηα’, έηνηκε 

πάληνηε λα δνζεί. Μία ζπκβαζηνθξαηηθή πξνζέγγηζε, ζην πιαίζην ηεο ν-

πνίαο ε πξαγκαηηθφηεηα εκθαλίδεηαη σο θαηά ζχκβαζε, θαηαζηξέθεη ηελ η-

δέα ηεο εμεκεξσκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο. Η ζπκβαζηνθξαηία επεμεγεί, άι-

ισζηε, θαη ηε δηαδνρή ησλ δηαθνξεηηθψλ ξεαιηζκψλ πνπ είδαλ ην θσο ζηελ 

ηζηνξία ηεο ηέρλεο, ελψ επηρεηξείηαη, ηαπηφρξνλα, ζε επίπεδν πξφζιεςεο κία 

πξνζπάζεηα απνκάγεπζεο ηνπ εθθέ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ωζηφζν, ε ζπκ-

βαζηνθξαηηθή αληίιεςε είλαη άδηθε σο πξνο ην φηη πεξηνξίδεη ηνλ ξεαιηζκφ 

ζηα φξηα κίαο αλαπαξαζηαηηθήο πιάλεο. Ο θιαζηθφο θαζνιηθηζκφο, φπσο ζα 

δνχκε, δελ ππνζεκεηψλεη ηε δηαθάλεηα ηνπ θνηλνχ λνπ, αιιά κάιινλ εζηηά-

δεη κε εκθαηηθφ ηξφπν ζηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ θνηλνχ λνπ. Τπφ απηή ηελ ά-
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πνςε, θάζε ππνθεηκεληθή απνζπαζκαηηθφηεηα ηεο θνηλνλντθήο πξφζιεςεο 

απνξξίπηεηαη ζε φθεινο ηεο βεβαηφηεηαο ηνπ πξνο θνηλνλντθή πξφζιεςε 

δνζκέλνπ. Σν δνζκέλν απηφ, κε ηε δηακεζνιάβεζε θαη εγγχεζε ηεο Υάξεο, 

είλαη φ,ηη απνθαιείηαη πξαγκαηηθφηεηα θαη κφλν κε δαηκνληθφ ηξφπν κπνξεί 

λα ηεζεί ππφ αίξεζε. Η εζηηαζκέλε θαη δηαξθήο θνηλνλντθή πξνζνρή απνθα-

ιχπηεη ηελ παξνπζία απηή ηεο Υάξεο ππφ ηε κνξθή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Με απηή ηε κέζνδν, δπλάκεη ηεο νπνίαο ε εηθφλα γίλεηαη ρξφλνο, πξνσζείηαη 

κία αληίιεςε ηεο εηθφλαο σο κε ρεηξαγσγίζηκεο, θάηη πνπ αληηηίζεηαη ζηελ 

ππφζεζε ελφο αιινηξησηηθνχ ξεαιηζκνχ. Αληίζεηα, ε ζενινγηθή/θαζνιηθή 

πξνζέγγηζε δελ έρεη πνιχ απφζηαζε απφ κία πνιηηηζκηθή ζεψξεζε ηνπ ξεα-

ιηζκνχ φπνπ απηφο ν ηειεπηαίνο παξάγεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο, 

φπσο εθείλεο ηεο πξννπηηθήο ηνπ Quattrocento. Τπφ ηελ ίδηα πξννπηηθή, ε 

ραξηζκαηηθή θνηλνλντθφηεηα εκθαλίδεηαη σο εγγχεζε ηεο ιατθφηεηαο ησλ 

εηθφλσλ. Απφ ηελ άιιε, ε ζπκβαζηνθξαηία αδπλαηεί λα δψζεη απηφ ην νπνίν 

επαγγειίδεηαη, δειαδή ηελ απνκάγεπζε, ζην κέηξν πνπ νη θάζε θνξά ζπκ-

βάζεηο εγγπψληαη γηα ηελ αιήζεηα ηεο αλαπαξάζηαζεο εμνξίδνληαο ηελ ηδέα 

ηεο ιαζεκέλεο αλαπαξάζηαζεο, ή παξεκβάιινληαο ην ακθηιεγφκελν θξηηή-

ξην ηνπ πξαγκαηηζκνχ. 

Καηά ηελ έλλνηα ηεο επηζηεκηθήο θαηαζηαηηθφηεηαο νη πξαθηηθέο ή ηερληθέο 

πνπ ‘δείρλνπλ-ιέλε ηελ αιήζεηα’ δηαζηέιινληαη έηζη ψζηε ε κεζνιάβεζή 

ηνπο λα ηαπηηζζεί ηειηθψο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Οη πξαθηηθέο/ηερληθέο 

απηέο δελ είλαη νχηε κηθξφηεξεο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηελ νπνία απνδί-

δνπλ φπσο πηζηεχεη ν ηππηθφο αλαπαξαζηαηηζκφο, νχηε κεγαιχηεξεο απφ απ-

ηήλ, φπσο δειψλνπλ ηφζν ν ζενινγηθφο ξεαιηζκφο, φζν θαη ε πνιηηηζκηθή 

εξκελεπηηθή. Οη πξαθηηθέο/ηερληθέο είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα θαη, κε ηνλ ηξφ-

πν απηφ, αθφκε, απσζείηαη θαη ν ξεαιηζκφο, ν νπνίνο ππνθχπηεη ζε κία λν-

κηλαιηζηηθή ηκήζε, αιιά θαη ν ζθεπηηθηζκφο σο πξνο ηε δπλαηφηεηα πξφζ-

ιεςεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Τπάξρεη βεβαησκέλε δπλαηφηεηα πξφζιεςεο 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο εθ’ φζνλ ππάξρνπλ ζπλαθείο ηερληθέο ή πξαθηηθέο 

πξνο απηφ ηνλ ζθνπφ. Απφ ηελ άιιε, ε θνηλνλντθφηεηα θαηαξγείηαη γηα λα 

αλαδεηρζεί ε αηνκηθφηεηα ησλ πξννπηηθψλ. Πξννπηηθή είλαη θάζε κνξθή 

πξφζιεςεο, θαη φρη κφλν απηή ηνπ Quattrocento. Απηφ νδεγεί είηε ζε κία 

γεληθεπκέλε εξκελεπηηθή, είηε ζηελ πξαθηηθή κίαο κέξηκλαο ηνπ εαπηνχ κέ-

ζα απφ ηελ αλαδήηεζε ηεο νξζήο ζηάζεο (posture). Η ηειεπηαία απηή πξν-

ζέγγηζε θαηαθξίλεη ηε κπζνπνίεζε ηνπ δνζκέλνπ, ηελ νπνία αληηθαζηζηά 

απφ κία γεληθεπκέλε αιιά φρη θνηλή βνχιεζε (βι. Caputo 2005).  

Μία αληίξξνπε πξνο απηή ηελ ηειεπηαία εξκελεία επηρείξεζε λα δψζεη ν 

δνκηζκφο. Δδψ ην ζεαζέλ αληηθαζίζηαηαη απφ ην ιερζέλ. Η παξαγσγή ησλ 

εηθφλσλ αλάγεηαη ηειηθψο ζην ζεκεηνινγηθφ ζχζηεκα ηεο γισζζηθήο παξα-

γσγήο. Η θξηηηθή δχλακε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζεαηή απνξξνθάηαη απφ ην γισζζη-

θφ ζχζηεκα θαη κεηαηξέπεηαη ζε κέξνο ηεο. Η αξθηηθή ζπλνρή ηνπ ζπζηή-
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καηνο εγγπάηαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. ηελ νπζία, ζα ήηαλ νξζφηεξν λα εη-

πσζεί φηη ε πξαγκαηηθφηεηα αλαθχεηαη κέζα απφ κία δηάθξηζε ζπλνρήο – κε 

ζπλνρήο. Η αλάγλσζε ηεο δηάθξηζεο εθιακβάλεηαη απφ ην ζεαηή σο πξαγ-

καηηθφηεηα, αλ θαη ε θαζεαπηή αλάγλσζε εληάζζεηαη ζηελ ίδηα δηάθξηζε.  

 

Πέξα από ηελ θαζππνηαγκέλε θύζε ηνπ πξννπηηθηζκνύ 

Ο ξεαιηζκφο ρσξίδεηαη ζε νληνινγηθή κέξηκλα θαη ζε επηζηεκνινγηθή κέξη-

κλα πεξί ηνπ πξαγκαηηθνχ. Απφ ηελ νληνινγηθφηεηα ηνπ δνζκέλνπ πεξάζα-

κε ζε κία επηζηεκνινγηθή αληίιεςε πεξί πξαγκαηηθφηεηαο ησλ πξαγκάησλ 

άζρεηα πξνο ην ππνθείκελν, ην νπνίν κε απηφ ηνλ ηξφπν απνμελψλεηαη/ αι-

ινηξηψλεηαη/ ππνθεηκελνπνηείηαη. Ο επηζηεκνινγηθφο ξεαιηζκφο εκθαλίδεηαη 

έηζη λα παξαπέκπεη ζηνλ παξαδεηγκαηηζκφ ελφο θεληξηθνχ πξνζψπνπ πνπ 

δηαρσξίδεηαη απφ ην θπζηθφ/πιηθφ θφλην. Ο παξαδεηγκαηηζκφο απηφο κπνξεί 

λα είλαη θαηά πεξίζηαζε είηε απζεληηθφο, είηε αιινηξησηηθφο, ελψ ε πξαγ-

καηηθφηεηα δηνιηζζαίλεη πξνο ην ιεηηνπξγηζκφ ηνπ δηιήκκαηνο: παξαδεηγκα-

ηηζκφο ή ηερληθφηεηα. Ιζηνξηθά, θαηά ηνλ 20
φ
 αηψλα, ην ππνθείκελν εκθαλί-

δεηαη λα εθθεληξψλεηαη. Η επηζηεκηθή θαηαζηαηηθφηεηα ζεσξεί ηελ νξνιν-

γία απηή ελ κέξεη μεπεξαζκέλε θαη επηθαιείηαη ηελ ίδηα ηε γλψζε πέξα απφ 

ην ιαλζαζκέλν αίηεκα κίαο θξηηηθήο απφζηαζεο θαη ζην φλνκα κίαο ξηδηθήο 

θξηηηθήο πνπ ζηξέθεηαη ηφζν ελάληηα ζηηο κεηα-γιψζζεο, φζν θαη θαηά ησλ 

θνηλσληθψλ ζεσξηψλ. Ο δνκηζκφο, απφ ηελ άιιε, είλαη ην ίδην αληη-

ξεαιηζηηθφο, έηζη ψζηε λα εκθαλίδεηαη ζπγγελήο, θάπσο, πξνο ηελ επηζηεκη-

θή απηή πξνζέγγηζε. Ο αληη-ξεαιηζκφο απηφο παξαβιέπεη, άξαγε, ην ίδην ην 

δήηεκα ηεο αλαθνξηθφηεηαο; Πψο, ηφηε, ηα ‘γεγνλφηα’ γίλνληαη αληηιεπηά; 

Γηα ηνλ δνκηζκφ, ηα γεγνλφηα είλαη ιεηηνπξγίεο ή φςεηο ηεο γιψζζαο. Γελ 

ζπκβαίλεη ην ίδην κε ηελ επηζηεκηθή θαηαζηαηηθφηεηα. Σν γεγνλφο δελ είλαη 

απνηέιεζκα κίαο δηαρξνληθήο θαηαγξαθήο, ελφο ηζηνξηθνχ, αιιά κέξνο ηεο 

δηαρξνληθφηεηαο, ξνή κέζα ζε κία άιιε ξνή, πάληνηε ελ ησ γελέζζαη, δηα-

θξηβψκελν ηνπηθά ή ζηηγκηαία κε ηξφπν αξραηνινγηθφ ή γελεαινγηθφ. Αληί 

λα παξαβάιιεη ηελ εηθφλα πξνο ηηο ιέμεηο, αληηπαξαηάζζεη ηελ εηθφλα πξνο 

ηε δφμα, εθθελψλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ πιαησληθή κεηαθπζηθή. Η ηδενινγη-

θή επηθξάηεζε ηνπ ξεαιηζκνχ είλαη δήηεκα ζεζκηθά επηζηεκηθφ ζε επίπεδν 

ηζρχνο. ε θξίζηκνπο ηφπνπο, ν ξεαιηζκφο απνβαίλεη επηηαθηηθφο. Ο ζεαηήο, 

φπσο θαη ζην δνκηζκφ, είλαη απνηέιεζκα ηεο εηθφλαο – αλ θαη ε εηθφλα εδψ 

δελ λνείηαη θιεηζηά σο ζεκεηνινγηθφ ζχζηεκα. Η αλαπαξάζηαζε δελ αληα-

λαθιά ηελ πξνλνκηαθή πξαγκαηηθφηεηα, ε πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη απνηέ-

ιεζκα ηεο ηζρπξήο αλαπαξάζηαζεο, αιιά πξαγκαηηθφηεηα θαη αλαπαξάζηα-

ζε αιιεινεκπιέθνληαη, ελψ νη αληηθάζεηο ηνπο αλαιακβάλνληαη κέζα απφ 

κία πξνλνκηαθή παξάζηαζε. Η πξσηαξρηθή α-πιφηεηα ηνπ ζεκεηνινγηθνχ 

θαη ε πιηθφηεηα ηεο εηθφλαο ππνρσξεί κπξνζηά ζην δίδπκν εηθφλα-δφμα, ην 

νπνίν αλαιακβάλεη λα δηεθπεξαηψζεη έλαλ αξθηηθφ εκπεηξηζκφ. Η επηζηήκε 
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παξάγεη ππνθείκελν θαη αληηθείκελν, θαη απηφ επηηξέπεη ηελ ππέξβαζε αξ-

λεηηθνχ ή ζεηηθνχ ξεαιηζκνχ. Γελ πξφθεηηαη, σζηφζν, γηα θάπνηα δηαιεθηη-

θή νινθιήξσζε. Σν ηέινο είλαη ζπγγλσζηφ θαη είλαη απηφ πνπ γλσξίδεη ν 

ζεαηήο. Σν βιέκκα είλαη γλψζε θαη είλαη ε ηερληθή/πξαθηηθή ηεο εηθφλαο. 

Γελ πξφθεηηαη γηα θάπνηα ζπκβνιηθή ηάμε πνπ αλαδεηθλχεηαη απφ ηελ έι-

ιεηςε. Η εηθφλα ππνθξχπηεη κία ζεσξία ηεο εδνλήο, αιιά πξφθεηηαη γηα ηε 

ραξά ηεο γλψζεο. Ο γεληθεπκέλνο πξννπηηθηζκφο δελ πεξηνξίδεηαη ζην απεη-

ιεηηθφ βιέκκα ηνπ Άιινπ, αιιά πξννησλίδεηαη κία αλαδήηεζε νξζήο ζέζεο 

πέξα απφ ηε ζπκβαηηθφηεηα. Νφεκα θαη Δίλαη εκθαλίδνληαη ηαπηφρξνλα ή, 

κάιινλ, παξάγνληαη ηαπηφρξνλα πέξα απφ ηελ εμνκνίσζε είλαη θαη ηαχηη-

ζεο, έρεηλ θαη επηζπκίαο. Η ιατθφηεηα αλαιακβάλεηαη, ε ζεσξία ηεο αιήζεη-

αο απνζπλαξκφδεηαη, ε ζέαζε δελ ζεσξεηηθνπνηείηαη. Οη ζεσξίεο ηεο ππνςί-

αο απνβαίλνπλ ζεσξίεο ηεο κε-επηπρίαο. Η ξηδηθή θξηηηθή αληηζηξέθεη ηελ 

ηεξαξρία αλαγθαίνπ θαη ηπραηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο γλψζεο: ηα φξηα ηεο 

γλψζεο δελ απνθαιχπηνπλ ηηο γλσζηαθέο αλαγθαηφηεηεο, αιιά ηηο γλσζηα-

θέο ηπραηφηεηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ απνθιείεηαη θαη ε πεξίθεκε αμηαθή νπ-

δεηεξφηεηα ησλ επηζηεκψλ ζε φθεινο ηεο αλάδεημήο ηνπο ζε κνξθέο ειέγ-

ρνπ (πξαθηηθέο/ηερληθέο). Ο Foucault επηηίζεηαη ζηε θαηλνκελνινγία ηφζν 

ηνπ Sartre φζν θαη ηνπ Merleau-Ponty, αλ θαη αφξαηνη δεζκνί ηνλ ζπλδένπλ 

κε ηνπο θηινζφθνπο απηνχο (ν ‘ζηξαηεπκέλνο θηιφζνθνο’ θαη ε άβπζζνο 

ηεο ‘κε θηινζνθίαο’). Σί ππνθξχπηεη ε δηάθξηζε αξραηνινγίαο θαη γελεαιν-

γίαο; Η αξραηνινγία απνθαιχπηεη ηα δηάθνξα επηζηεκηθά ζηξψκαηα κέζα 

απφ κία δηαλνεηηθή αλαζθαθή πνπ θέξλεη ζην θσο ηνπο γισζζηθνχο ζρεκα-

ηηζκνχο ησλ επηζηεκψλ, ζηξψκαηα πνπ ε ελ ιφγσ κέζνδνο θαηαιήγεη λα ζπ-

γθξίλεη θαη κφλν. Η γελεαινγία, απφ ηελ άιιε, εκπλεφκελε απφ ηε γελεαιν-

γία ηεο εζηθήο ηνπ Nietzsche, επηρεηξεί λα θαηαδείμεη ηελ ηπραία α-ζπλέρεηα 

ησλ δηάθνξσλ απηψλ επηζηεκηθψλ ζρεκαηηζκψλ. Η παξαηήξεζε θαη κφλν 

αζθεί έιεγρν, κία ζέζε πνπ εκπλέεηαη απφ ηνλ Sartre (Αξακπαηδήο 1999-

2000). Αιιά ε παξαηήξεζε εκπιέθεη κία δηπιή ζέαζε, λα βιέπεηο θαη λα εί-

ζαη νξαηφο ηαπηφρξνλα. Με ηνλ ίδην ηξφπν, γλψζε θαη έιεγρνο αιιεινε-

κπιέθνληαη ρσξίο ν δεχηεξνο λα είλαη απιψο πξντφλ ηεο πξψηεο. ηελ λεσ-

ηεξηθφηεηα ε παξαηήξεζε έρεη ζθνπφ ηελ θαλνληθφηεηα ή, κάιινλ, ηελ θα-

λνληθνπνίεζε. Δίλαη κία ζρεδφλ κεηξηθή εμνπζία. Έηζη, ε εηθφλα σο επηζηε-

κηθφ πεδίν κπνξεί λα εηδσζεί κφλν σο αιιεινεκπινθή εηθνλνινγίαο θαη 

αλαπαξάζηαζεο.  

Η ξηδηθή θξηηηθή αθνξά θπξίσο ην ζέκα ηεο παξαζηαηηθφηεηαο. ηελ θιαζη-

θή επνρή, κεηά ηνλ Descartes, ε παξαζηαηηθφηεηα απνβαίλεη θεληξηθή σο 

πξνο ηελ θαηάδεημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο λφεζεο ζε ζεκείν πνπ λα ηαπηίδεηαη 

κε ηε λνεηηθή δηεξγαζία. Οη παξαζηαηηθέο ηδέεο παξαζηνχλ ηα πξάγκαηα φρη 

θαηά ηηο ηππηθέο ηδηφηεηέο ηνπο (ησλ ηδεψλ), αιιά θαηά ηελ αθαηξεηηθή, α-

ληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηά ηνπο. Η παξαζηαηηθή ηδέα, σζηφζν, θαηά ηνλ 

Foucault, δελ είλαη αληίζηνηρε ησλ παξαζηνχκελσλ κέζσ κίαο δηαδηθαζίαο 
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ζχγθξηζεο, αιιά λνείηαη, θαηά θάπνην ηξφπν, σο αλα-παξάζηαζε: ε ηδέα εί-

λαη παξάζηαζε ηεο αλαπαξάζηαζεο, ελψ νξηζκέλεο ηδέεο απην-

επαιεζεχνληαη αλα-παξαζηαηηθά σο ‘μεθάζαξεο θαη δηαθξηηέο’. Η ελφξαζε 

εγγπάηαη ηελ αλαπαξαζηαηηθή επαιήζεπζε, αιιά φρη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

ελψ απηή ε ηειεπηαία θαηαδεηθλχεηαη κε άιινπο ηξφπνπο. Οη ηδέεο, έηζη, δη-

αρσξίδνληαη απφ ηε γιψζζα, πέξα απφ ην θπζηθφ θαη ην ηζηνξηθφ. Η παξα-

ζηαηηθή ζεσξία ηεο αιήζεηαο ζπλδπάδεη ηελ ππεξβαηηθή ππνθεηκεληθφηεηα 

θαη ηελ εηθφλα.  

Ο Kant άζθεζε νμεία θξηηηθή ζηελ αλα-παξαζηαηηθφηεηα ησλ ηδεψλ πνπ 

εκθαλίδνληαη ηψξα σο παξάγσγα ηνπ λνπ, ηκήκαηα κίαο επηζηεκηθήο θαηα-

ζηαηηθφηεηαο, δηαθξηηήο, σζηφζν, απφ ην θπζηθν-ηζηνξηθφ θφζκν. Ο ηφπνο 

ησλ ηδεψλ είλαη ην ππεξβαηηθφ πνπ δελ ελέρεη, φκσο, θακκία κεηαθπζηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Ο Herder ήηαλ εθείλνο πνπ επέκεηλε ζηελ ηζηνξηθφηεηα 

ησλ ηδεψλ θαη δέρζεθε ηελ θξηηηθή ηνπ Kant. Οη ηδέεο, σζηφζν, νθείινπλ λα 

δηαηεξνχλ ηελ θαλνληζηηθή ηνπο δηάζηαζε. Ο Foucault ζα πξνζζέζεη δπν δη-

αζηάζεηο ζην δήηεκα ηεο παξαζηαηηθφηεηαο, ηε γιψζζα θαη ηνλ άλζξσπν. Η 

γιψζζα ινγίδεηαη απηφλνκε απέλαληη ζηελ ηζηνξηθφηεηα ηεο εκθάληζεο ηνπ 

αλζξψπνπ σο εκπεηξηθνχ φληνο θαη επηζηεκνληθνχ παξαδείγκαηνο. Η αλα-

παξάζηαζε δελ νδεγεί πιένλ ζηνλ άλζξσπν (ππνθείκελν), φπσο πίζηεπαλ 

ζηελ θιαζηθή επνρή. Οχηε ε θαηλνκελνινγηθή αλαγσγή επηηξέπεη ην πέξα-

ζκα απηφ. Οη θαληηαλέο πεγέο ηεο θνπθσηθήο θηινζνθίαο είλαη εκθαλείο, 

θαζ’ φζνλ ν άλζξσπνο αλήθεη ηαπηφρξνλα ζην εκπεηξηθφ θαη ην ππεξβαηηθφ 

πεδίν, αιιά θαη είλαη ζηνηρείν ηεο ηζηνξηθφηεηαο (βι. Caputo 2005). ην ηέ-

ινο-ηέινο, ηα δπν ζπλαληψληαη θάπσο ζηελ αλάκλεζε ηεο αξραίαο ζηάζεο 

δσήο (βίνο), θαη νη θπζηθέο νληφηεηεο έξρνληαη ζε πξψην πιάλν. 

 

Υξηζηηαληθή εηθνληθόηεηα θαη ζάξθα/ύιε ηνπ θόζκνπ 

Γλσξίδνπκε φηη ν Merleau-Ponty είλαη απηφο πνπ ππέδεημε κία παξάιιειε 

παξάδνζε ηεο θηινζνθηθήο αλέιημεο, ηελ νπνία απεθάιεζε ‘κε θηινζνθία’ 

(non-philosophie). Απηή είλαη ην θχξην γλψξηζκα αιιά θαη ην αληηθείκελν 

κίαο κεζφδνπ κε ηελ ίδηα νλνκαζία. Η ζεκαζία ηνπ Merleau-Ponty έγθεηηαη 

θαη ζηε δηάθξηζε απηή ε νπνία, εμ άιινπ, καο επηηξέπεη λα νκηινχκε γηα ηελ 

εηθφλα σο κε θηινζνθία – δειαδή φρη σο αηζζεηηθή, αιιά σο θηινζνθία. 

Δίκαζηε, άξαγε, ζε ζέζε λα μεπεξάζνπκε ηφζν εχθνια ην ρξηζηηαληθφ πεξηε-

ρφκελν ηεο βπδαληηλήο εηθνλνγξαθίαο; Απηφ, ίζσο, δελ είλαη αλαγθαίν θα-

ζψο, ζην εζσηεξηθφ ηεο παξάιιειεο απηήο παξάδνζεο, ν Υξηζηηαληζκφο εί-

λαη κία κνξθή κε-θηινζνθίαο (ν Merleau-Ponty δελ λννχζε πνηέ, βέβαηα, ηε 

θηινζνθία σο ancilla theologiae· βι. ηελ αλάπηπμε ζην ηέινο ηνπ βηβιίνπ, 

Merleau-Ponty 1996, 75 θ.επ.). Ο Υξηζηηαληζκφο ζεσξείηαη σο εζηία ππεξ-

αλζξσπηλφηεηαο, αιιά φρη σο πξνο ηνλ ληηζετθφ αληη-ρξηζηηαληθφ ππεξ-
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άλζξσπν (γηα ηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί βι. Labelle 2002, 317-340). Η 

θαηλνκελνινγία ζεσξείηαη αληίδνην ηνπ ληηζετθνχ κεδεληζκνχ, αιιά ε πα-

ξέκβαζή ηεο δελ ζρεηίδεηαη παξά κφλν κε ηνλ αξρηθφ Υξηζηηαληζκφ θαη φρη 

κε ηε ζηξνθή απηνχ πξνο ηελ Ηζηθή – σο πξνο απηφ, ν Merleau-Ponty πα-

ξακέλεη αλαγλψζηεο ηνπ Nietzsche. ηελ εγθφιπσζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ 

απφ ηελ Ηζηθή ε ρξηζηηαληθή αγσλία εκθαλίδεηαη λα αηηηνινγεί ηελ ελ γέλεη 

αγσλία. Ο κεραληζκφο ηεο ελ ιφγσ εγθφιπσζεο είλαη θαηά ηνλ γάιιν θηιφ-

ζνθν ν αθφινπζνο: ε ιήζε ηνπ αξρηθνχ ρξηζηηαληθνχ κελχκαηνο νδεγεί ζην 

ζξίακβν ηνπ αλζξσπηζκνχ. ε απηφλ ηνλ ηειεπηαίν ην θπξίαξρν αίζζεκα εί-

λαη ε αδηαθνξία (ε, αιιηψο, ην κίζνο θαηά ηνλ πξψην Υξηζηηαληζκφ), θάηη 

εληειψο δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ αηζζάλζεθε ε θνηλφηεηα ησλ Αγίσλ. Η 

άλνδνο ηεο αδηαθνξίαο ζπκβαδίδεη κε ηελ αλαθάιπςε ηνπ απνμελσηηθνχ θαη 

ερζξηθνχ ραξαθηήξα ησλ θπζηθψλ φλησλ (παξφκνηα κε ηελ αγσλία πνπ δν-

θηκάδεη ν αθεγεηήο ζην δεκφζην πάξθν, ζηε Ναστία ηνπ Sartre, κπξνζηά ζε 

έλα δέλδξν).  

Αο μαλαπηάζνπκε ην λήκα απφ ηνλ πξψην Υξηζηηαληζκφ. Η θνηλφηεηα ησλ 

Αγίσλ (ε εθθιεζία ησλ πξψησλ ρξφλσλ) ληθάηαη απφ ην αλζξψπηλν είδνο. 

Μπνξνχκε λα δηαβιέςνπκε εδψ ηελ πνξεία πνπ νδεγεί απφ ην Βπδάληην 

ζηελ Αλαγέλλεζε ή, αιιηψο, απφ ην Υξηζηηαληθφ Βαζίιεην ζηελ Αλαγέλλε-

ζε. Η πνξεία απηή εξκελεχεηαη, θαηά ηνλ Merleau-Ponty, απφ κία αξρηθή 

ακθηζεκία πνπ ππνθξχπηεηαη ζηε θξάζε: ‘ν Θεφο είλαη εληφο κνπ’. Ωο θη-

ιφζνθνο ηεο πνιππινθφηεηαο, ν Merleau-Ponty επαηζζεηνπνηείηαη ηδηαίηεξα 

κπξνζηά ζηελ ακθηζεκία απηή. Αλ ν Θεφο είλαη εληφο κνπ, ηφηε είλαη εμσ-

ηεξηθφο πξνο ηελ θνηλσλία θαη έλαο Παηήξ ζε απφζηαζε. Όκσο, σο ελζαξ-

θσκέλνο Θεφο έρεη ελδπζεί ηε ζάξθα. ην εμήο, ε ελ ιφγσ ξήζε κνηάδεη λα 

παξαπέκπεη ζε φιεο ηηο αληηζέζεηο ηεο παξαδνζηαθήο κεηαθπζηθήο, φπσο 

απηή αλάκεζα ζε πλεχκα θαη ζψκα. Η εηθφλα εκθαλίδεηαη έηζη σο παξάδνμε 

έθθξαζε, σο αμία ηνπ πλεπκαηηθνχ θαη ηνπ πιηθνχ θφζκνπ. Ο Merleau-

Ponty αθνινπζεί εδψ κία παξάδνζε πνπ εθθηλεί απφ ηνλ Malebranche. Ο 

ζαξθσκέλνο θφζκνο είλαη ηφπνο ηνπ Θενχ, αιιά θαη ηφπνο ηνπ Ηγεκφλα. 

Δγγξάθεηαη, άξαγε, ν γάιινο θηιφζνθνο ζε κία θηινζνθία ηεο ηζηνξίαο εγε-

ιηαλνχ ηχπνπ; Αληίζεηα, ε Αγία Σξηάδα γη’ απηφλ είλαη αληη-δηαιεθηηθή θαη 

δελ κπνξεί λα γίλεη αληηθείκελν ζεσξεζηαθήο πξαγκάηεπζεο. Δπηθξίλεη ηνλ 

αξηζηνηειν-ζσκηζκφ, φπνπ δηαβιέπεη έλαλ ‘θεηηρηζκφ ηεο θχζεο’ κέζσ ηεο 

έλλνηαο ηεο θπζηθήο ηεινινγίαο. Ο επξηζθφκελνο ζε θξίζε Υξηζηηαληζκφο 

ηεο επνρήο καο δελ είλαη παξά κία Ηζηθή ηνπ θξάηνπο.  

Γηαβιέπνπκε ζηνλ Merleau-Ponty κία νξκή πξνο ην Άιιν ηεο θαζηεξσκέλεο 

θηινζνθηθήο παξάδνζεο, φπνπ ν θηινζνθηθφο ζηνραζκφο νθείιεη λα ζεσξή-

ζεη φρη κφλν ην ίδην ηνπ ην ζψκα, αιιά θαη ην ιφγν ηνπ Άιινπ. Μέζα ζε απ-

ηή ηελ πνιπαξρηθή πξννπηηθή ε βπδαληηλή εηθνληθφηεηα κπνξεί ηαπηφρξνλα 

λα απνηειεί κέξνο ηεο Υξηζηηαληθήο ζενινγίαο, ηεο αηζζεηηθήο, ηνπ ζψκα-
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ηνο, ηεο ηζηνξίαο, ηεο ζάξθαο, πνιιαπιαζηάδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ 

πνηθηιφηεηα ησλ πξνζεγγίζεσλ. Η εηθνληθφηεηα, φπσο θαη ε θηινζνθία, 

ζπκβνιίδεη – θαη γη’ απηφ κπνξεί λα γίλεη αληηθείκελν ηνπ θηινζνθηθνχ ιφ-

γνπ. Η κεηάβαζε απηή απφ έλα ζπκβνιηθφ ζχζηεκα ζε έλα άιιν αξκφδεη ζε 

κία ζθέςε ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο ακθηζεκίαο, κε άιια ιφγηα ζηε δηά-

θξηζε θηινζνθίαο θαη κε-θηινζνθίαο. Όκσο, ζε απηή ηελ πξννπηηθή, ε ζεν-

ινγηθή πξνζέγγηζε εμαθνινπζεί λα απνηειεί κία ηδηαίηεξε πεξίπησζε, θα-

ζψο αλήθεη ζηε κε θηινζνθία κε ηξφπν αληηζεηηθφ πξνο ηε θηινζνθία. Κη 

απηφ γηαηί ε ζενινγία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ θαηαιεθηηθφ ηξφπν ηεο σο 

πξνο ηελ αξρηθή εξσηεκαηνζεζία, ελψ ε θηινζνθία είλαη κε-θαηαιεθηηθή. 

Ο Merleau-Ponty κνηάδεη λα επηθξίλεη εδψ ηελ νλην-ζενινγία: «Όηη ππάξρεη 

κία ζεηηθή ζεκαζία ηεο θηινζνθηθήο αξλεηηθφηεηαο ή φηη είλαη ε ίδηα πα-

ξνπζία ηνπ πλεχκαηνο, κία αλνηθηή θαη επαίζζεηε ζθέςε δελ κπνξνχζε λα 

κε ην καληέςεη. Έηζη, ν θ. Μαξηηαίλ [=ελλνεί ηνλ γλσζηφ θαζνιηθφ ζενιφγν 

θαη θηιφζνθν] παξνπζηάδεη σο νπζηψδε γηα ηνλ Υξηζηηαληζκφ ηελ ζπλερή 

ακθηζβήηεζε ησλ εηδψισλ. Ο άγηνο, γξάθεη, δελ είλαη παξά έλαο ‘νινθιε-

ξσηηθφο άζενο’ γηα έλα ζεφ πνπ δελ ζα ήηαλ παξά εγγπεηήο ηεο θπζηθήο ηά-

μεο πνπ δηθαηνινγεί ηφζν ην θαιφ, φζν θαη ην θαθφ ζηνλ θφζκν, ηε δνπιεία, 

ηε κεγάιε αδηθία, ηα δάθξπα ησλ παηδηψλ, ηελ αγσλία ησλ αζψσλ ιφγσ ηε-

ξψλ αλαγθαηνηήησλ θαη πνπ, ηειηθψο, ζπζηάδεη ηνλ άλζξσπν γηα ηνλ θφζκν 

θαη είλαη ν παξάινγνο εγεκφλαο ηνπ θφζκνπ. Ο Υξηζηηαληθφο Θεφο πνπ ζψ-

δεη ηνλ θφζκν θαη εηζαθνχεη ηηο πξνζεπρέο είλαη, ιέεη ν θ. Μαξηηαίλ, ε δπλα-

κηθή άξλεζε απηνχ εδψ ηνπ θφζκνπ. Απηφ, πξάγκαηη, αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

νπζία ηνπ Υξηζηηαληζκνχ. Μφλν πνπ ν θηιφζνθνο ζα αλαξσηεζεί αλ ε θπ-

ζηθή θαη ινγηθή έλλνηα ηνπ Θενχ σο αλαγθαίνπ φληνο δελ είλαη απαξέγθιηηα 

άιιε απφ εθείλε ηνπ θνζκηθνχ εγεκφλα, αλ ρσξίο απηήλ ν Θεφο δελ ζα έ-

παπε λα είλαη δεκηνπξγφο θαη θαηά πφζν δελ είλαη ε θηινζνθία πνπ σζεί κέ-

ρξη ησλ άθξσλ ηελ ακθηζβήηεζε ησλ ςεπδψλ ζεψλ, ηελ νπνία ν Υξηζηηαλη-

ζκφο εγθαηέζηεζε κέζα ζηελ ηζηνξία. Ναη, πνχ ζα ζηακαηήζνπκε ηελ θξηηη-

θή ησλ εηδψισλ θαη πνχ ζα κπνξνχκε λα πνχκε φηη θαηνηθεί ν αιεζήο Θεφο 

αλ, φπσο γξάθεη ν θ. Μαξηηαίλ, πιεξψλνπκε θφξν ‘θάζε θνξά πνπ ελζθχ-

πηνπκε ζηνλ θφζκν’;» (Merleau-Ponty 1953, 55-56). Απηφ ην ηειεπηαίν ε-

ξψηεκα δείρλεη φηη ν Merleau-Ponty ιακβάλεη μεθάζαξε ζέζε ελάληηα ζηελ 

αλαινγία (ηνπ Δίλαη) σο ζεσξία ηεο ζρέζεο πλεχκαηνο θαη θφζκνπ, ε νπνία 

ζεκειηψλεηαη επάλσ ζηελ νξηζηηθή αλνκνηφηεηα κεηαμχ ησλ δπν. 

ε αληίζεζε, ε βπδαληηλή ζθέςε επηκέλεη θαη απηή ζηνλ δπτζκφ πλεχκαηνο 

θαη ζψκαηνο πνπ έιθεη ηελ θαηαγσγή ηνπ ηφζν απφ ηνλ Υξηζηηαληζκφ, φζν 

θαη απφ ηνλ πιαησληζκφ. Ωζηφζν, απηφο ν δπτζκφο δελ πήξε πνηέ ξηδνζπα-

ζηηθφ πεξηερφκελν, δελ έγηλε εθηεηακέλνο δπτζκφο. Η δσγξαθηθή απνηειεί 

κέξνο ηεο κε-θηινζνθίαο φρη ηφζν σο ηζηνξία ηνπ πλεχκαηνο ηνπ θφζκνπ, 

αιιά σο ζησπεξή ηζηνξία. Σν ζψκα είλαη ηκήκα απηήο ηεο παξάδνζεο φρη 

ηφζν σο αληίζεζε πξνο ην πλεχκα, αιιά σο ζεκείν ηνπ ρηάζκαηνο ηνπ αη-



16 
 

ζζεηνχ ή σο ζάξθα. «Τπάξρεη», γξάθεη, «έλα ζψκα ηνπ πλεχκαηνο θαη έλα 

πλεχκα ηνπ ζψκαηνο θαη έλα ρίαζκα κεηαμχ ησλ δχν» (Merleau-Ponty 1964, 

313). Η κε θηινζνθία ζα ζπκπεξηιάβεη – κε κία θηινδνμία άιιε, αιιά πα-

ξάιιειε ηεο εγειηαλήο – ηα αθφινπζα πεδία: θπζηθή, βηνινγία, γισζζνιν-

γία – θαιέο ηέρλεο, ηζηνξία, πνιηηηθή – θαη, θαηαιεθηηθά, ηελ ηξηάδα: θχζε, 

ιφγνο, ηζηνξία. Απηή ε πξνζέγγηζε δελ είλαη εμσ-επηζηεκνληθή, αιιά επη-

ζηήκε ηεο πξν-επηζηήκεο, ηεο πξσην-επηζηήκεο, ηεο ππεξ-επηζηήκεο. Ο 

Merleau-Ponty επηρεηξεί κία δηάθξηζε κεηαμχ ησλ επηζηεκνινγηθψλ πξσ-

ηείσλ ηεο επηζηήκεο (φπνπ νη επηζηήκεο πξν-ππνηίζεληαη) θαη ηεο νληνινγη-

θήο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ δεδνκέλνπ. Σαπηφρξνλα, απσζεί θάζε ηδέα άκεζεο 

νληνινγίαο θαη επηκέλεη ζηελ κε ακεζφηεηα ηεο νληνινγίαο (εθηφο ησλ επη-

ζηεκψλ), ελψ ε ζέζε ηνπ απηή ζηξέθεηαη μεθάζαξα ελάληηα ζηνλ Heidegger. 

Ο Merleau-Ponty δελ απψιεζε πνηέ ηελ επαθή ηνπ κε ηε κνληέξλα επηζηήκε 

αιιά, πηζαλφηαηα, αηζζάλζεθε φηη ε πεξηπέηεηα ηεο κνληέξλαο επηζηήκεο έ-

ρεη νινθιεξσζεί. 

Όζνλ αθνξά ζηε δσγξαθηθή, ν Merleau-Ponty ηελ εγγξάθεη ζην γεληθφηεξν 

πεδίν ηεο φξαζεο: «πξέπεη λα παίξλνπκε θαηά γξάκκα φζα καο δηδάζθεη ε 

φξαζε: κέζσ απηήο αγγίδνπκε ηνλ ήιην, ηα άζηξα» (Merleau-Ponty, 1960, 

83). Αθνξά απηφ θαη ζηε ζετθφηεηα; «Γελ ππάξρεη», γξάθεη, «ιέμε ζηε θη-

ινζνθία γηα λα θαηαδείμεη απηφ» (Merleau-Ponty 1964, 183). Η αζηάζεηα, ε 

αγσλία, ε θίλεζε θαηαδεηθλχνληαη απφ απηφλ σο ε θαξδηά ηνπ Δίλαη, ελψ ν 

θηιφζνθνο πξνηείλεηαη σο επη-ζηάηεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ απηνχ θελνχ. Σαπ-

ηφρξνλα, αληηηίζεηαη ζε κία θηινζνθία ηεο δσγξαθηθήο. Δγγξάθεηαη, ινηπφλ, 

ζε κία Μπζηηθή ηεο Δηθφλαο δεδνκέλνπ φηη επηθξίλεη ηελ αλαιπηηθή θηιν-

ζνθία θαη ππεξαζπίδεηαη ηε ζησπή; ε απηή ηελ πεξίπησζε, γηαηί δελ ζρν-

ιηάδεη ηελ κπζηηθή πιεπξά ηνπ Wittgenstein φπσο απηή, γηα παξάδεηγκα, εθ-

δειψλεηαη ζηελ § 7 ηνπ Tractatus logico-philosophicus; Μάιινλ, εγθαζί-

ζηαηαη ν Merleau-Ponty ζην πιαίζην ελφο δηεπξπκέλνπ νξζνινγηζκνχ. Η 

νινθιήξσζε ηνπ ζπλππνινγηζκνχ ηεο κε θηινζνθίαο ζα επηηεπρζεί ράξε 

ζηνλ ππεξ-ζηνραζκφ, ζηελ ππεξ-δηαιεθηηθή θαη ζηελ εξσηεκαηηθή ζθέςε. 

«Η θηινζνθηθή εξσηεκαηνζεζία πεξί θφζκνπ», γξάθεη, «δελ κπνξεί, γηα 

παξάδεηγκα, λα ζέηεη ζε ακθηβνιία ηνλ θφζκν θαζεαπηφ ή ηα πξάγκαηα θα-

ζεαπηά [=ελλνεί θαη ηα θπζηθά φληα] ππέξ κίαο ηάμεο ‘αλζξψπηλσλ θαηλν-

κέλσλ’, δειαδή ηνπ ζπλεθηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ θαηλνκεληθνηήησλ φπσο 

κπνξνχκε λα ην ζπληάμνπκε, εκείο νη άλζξσπνη, ππφ ηηο γεγνληθέο ζπλζήθεο 

πνπ καο πξνζηδηάδνπλ, ζχκθσλα κε ηελ ςπρηθν-ζσκαηηθή δνκή καο θαη ηα 

είδε ζρέζεσλ πνπ θάλνπλ δπλαηέο γηα εκάο ηελ πξφζιεςε ελφο ‘αληηθεηκέ-

λνπ’» (Merleau-Ponty 1964, 132). Η ζάξθα είλαη ν ηφπνο ησλ απερήζεσλ 

κεηαμχ ηνπ έζσ θαη ηνπ έμσ θαη ην ζεκείν ηνπ ρηάζκαηνο ην νπνίν, γηα φ-

πνηνπο ζθέθηνληαη βηαζηηθά, κεηαηξέπεηαη ζε δπτζκφ. «Ό,ηη νλνκάδνπκε 

ζάξθα, ε κάδα απηή πνπ επεμεξγαδφκαζηε εθ ησλ έζσ, δελ έρεη φλνκα ζε 

θακηά θηινζνθία», γξάθεη (Merleau-Ponty 1964, 193) εγθαηληάδνληαο έλα 
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λέν θηινζνθηθφ πξνζαλαηνιηζκφ πνπ ζθνπφ έρεη ηελ εηζαγσγή ηεο κε θηιν-

ζνθίαο. Πξνζζέηεη δε, φηη «δελ έρνπκε λα θάλνπκε κε κία εμσρξνληθή αιή-

ζεηα, αιιά κε ηελ αλάιεςε ελφο ρξφλνπ απφ έλαλ άιιν ρξφλν» (Merleau-

Ponty 1996, 57). Σν δηαθχβεπκα ζπλίζηαηαη ζηελ άξλεζε κίαο ηδέαο ηεο θη-

ινζνθίαο σο α-θνζκηθήο ππνθεηκεληθφηεηαο πνπ επηβιέπεη ηνλ θφζκν ρσξίο 

λα εκπιέθεη ηε ζάξθα θαη ηελ απαξαίηεηε πξνζπάζεηα γηα λα νηθεηνπνηεζεί 

έλα ηφπν κέζα ζην ρψξν. Πξφθεηηαη γηα έλα επαίζζεην εγρείξεκα πνπ δελ 

απαηηεί ηίπνηε ιηγφηεξν απφ κία κεηαξξχζκηζε ηεο ζθέςεο (βι. Arabatzis 

2009, 53-65). 

 

Ζ βπδαληηλή εηθνλνινγία ηεο θύζεο θαη ε πεξηβαιινληηθή εζηθή 

H αλαδήηεζε ηνπ ηί είλαη εζηθή ζην Bπδάληην δελ γίλεηαη λα πξνζπεξάζεη ην 

αξρηθφ εξψηεκα γηα ην ηί είλαη Bπδάληην. Σν Βπδαληηλφ θξάηνο θαηά ηε ρη-

ιηφρξνλε πνξεία ηνπ, απφ ηε γέλλεζε έσο ην ηξαγηθφ ηέινο ηνπ, ππήξμε ηαπ-

ηφρξνλα δηάδνρν κφξθσκα ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο, ρξηζηηαληθφ βαζί-

ιεην θαη εζηία ειιεληζκνχ. O πνιπκεξηζκφο απηφο ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ 

θξάηνπο αληαλαθιάηαη θαη ζε άιιεο φςεηο ηεο θνηλήο δσήο ησλ ππεθφσλ 

ηνπ, ελψ ε βπδαληηλή θηινζνθία εκθαλίδεηαη λα αλαθέξεηαη ζε εζηθέο ζηά-

ζεηο πνπ έρνπλ πνιιαπιή θαηαγσγή. Έηζη, ινηπφλ, ε εζηθή ζπκπεξηθνξά ε-

λφο βπδαληηλνχ κπνξεί λα θαηάγεηαη απφ δηαθνξεηηθέο παξαδφζεηο: πξψηα, 

είλαη ε ειιεληθή αξεηνινγία κε ηηο ηέζζεξηο βαζηθέο αξεηέο ηεο: ζσθξνζχ-

λε, αλδξεία, δηθαηνζχλε, θξφλεζε. Έπεηηα, είλαη νη ρξηζηηαληθέο αξεηέο: πί-

ζηηο, ειπίδα, αγάπε, θπξίσο αγάπε, φπσο ιέεη ν Aπφζηνινο Παχινο ζηελ 

πεξίθεκε επηζηνιή ηνπ (Α΄ Kνξ. ηγ΄, 13). Tέινο, είλαη ην ξσκατθφ δίθαην 

θαη, απφ άπνςε θηινζνθίαο, νη ζησηθέο θαηαβνιέο ηνπ. Bέβαηα, ε ρξηζηηαλη-

θή εζηθή ππεξηζρχεη, ζπρλά ρξσκαηηζκέλε απφ κία κπζηηθηζηηθή δηάζεζε. 

Aπηφ ην ηειεπηαίν ραξαθηεξηζηηθφ πξέπεη λα εμεηδηθεχεηαη θάπσο, αθνχ 

θάπνηνη κειεηεηέο ζεσξνχλ ηε βπδαληηλή ζξεζθεπηηθφηεηα σο πιένλ νξζν-

ινγηθή ηεο δπηηθήο ζξεζθεπηηθφηεηαο πνπ ζπρλά ιέγεηαη φηη δελ θαηάθεξε 

λα απνθχγεη αθξφηεηεο, ηδίσο ζην ζσκαηηθφ επίπεδν. Aπφ ηελ άιιε, ε εζηθή 

αξραηνειιεληθήο θαηαγσγήο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο κνξθσκέλεο ηάμεηο, 

αθνχ αξραηνειιεληθά εζηθά πξνηάγκαηα θπθινθνξνχζαλ θαη κεηαμχ ηνπ 

απινχ ιανχ σο παξνηκίεο ή γλσκηθά. Tέινο, ην δίθαην κε ηε γλσζηή θαηα-

λαγθαζηηθφηεηά ηνπ πξνζδηφξηδε πνιιέο εθθάλζεηο ηεο βπδαληηλήο δσήο. Η 

βπδαληηλή εηθνλνινγία επηηξέπεη λα πξνζπειάζνπκε ηελ θαζεκεξηλή ε-

κπξάγκαηε εζηθή πέξα απφ ηελ βπδαληηλή εζηθή θαηά ηηο επίζεκεο εθθξά-

ζεηο ηεο. 

Δίλαη αιήζεηα φηη ε αλαπαξάζηαζε ηεο θχζεο ζηελ βπδαληηλή εηθνλνινγία 

δελ ελέρεη ηελ ίδηα ζεκαζία φπσο ην πξφζσπν, ην νπνίν θαηαιακβάλεη ηελ 

πξψηε ζέζε ζηηο εηθνλνγξαθηθέο εθθξάζεηο ηνπ βπδαληηλνχ πλεχκαηνο. Α-
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θφκε θαη φηαλ ε θχζε πεξηνξίδεηαη ζε δηαθνζκεηηθά κνηίβα, απηφ γίλεηαη 

κέζα ζε έλα πιαίζην πεξηζζφηεξν αληηθεηκελν-θηιηθφ απ’ φζν ν αλαγελλε-

ζηαθφο πξννπηηθηζκφο πνπ επηδηψθεη ηελ αθνκνίσζε (assimilation) ηεο θχ-

ζεο απφ ην θπξίαξρν εγψ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε ηνπηνγξαθία αλαπηχ-

ρζεθε θπξίσο απφ ηε θιακαλδηθή δσγξαθηθή θαη είλαη παξάιιειε ηεο αζηη-

θήο αλάπηπμεο (Gombrich 2004, 104-110). Η βπδαληηλή εηθνλνινγία είλαη, 

βεβαίσο, ζενθεληξηθή θαη αλζξσπνθεληξηθή. Απηφ, φκσο, δελ ηαπηίδεηαη κε 

ηελ επηηαθηηθφηεηα ηνπ λαξθηζζηζηηθνχ ππνθεηκέλνπ πνπ δειψλεη ‘Δγψ 

πξψηα’ (βι. ηελ θνπιηνχξα ηνπ ‘Me first’, φπσο απηή αλαιχεηαη ζην 

Yankelowich 1981) θαη επηζπκεί ηελ θαηαλάισζε ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ. Ο 

λαξθηζζηζκφο, σο άξλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, φπσο απηφο αλαιχεηαη απφ ηνλ 

Freud, ζεσξείηαη ξίδα ηεο θαηαλαισηηθήο ηνπ θφζκνπ νξκήο (Johns 1990, 

233-252). Η δηαθνξά απφ ηνλ απιφ αλζξσπνθεληξηζκφ εληνπίδεηαη ζηνλ α-

μηαθφ πιεζσξηζκφ πνπ αλαπηχζζεη ν λαξθηζζηζκφο γχξσ απφ ην εγψ ζε 

ζρέζε κε ηελ θαζεκεξηλή εζηθφηεηα ελφο ρηιηφρξνλνπ πνιηηηζκνχ, ηνπ βπ-

δαληηλνχ, φπνπ ην εγψ είλαη ην θέληξν κίαο δξάζεο πνπ δελ απνθιείεη ηηο 

πξαθηηθέο ηεο ζπκβίσζεο κε ην πεξηβάιινλ. Η ρξηζηηαληθή εηθνληθφηεηα, 

γεληθψο, επηηξέπεη ηελ ηδέα ελφο δηάζπαξηνπ εγψ σο ζάξθα, φπσο είδακε 

ζηε πξνζέγγηζε ηνπ Merleau-Ponty. Σν Βπδάληην είλαη έλαο αγξνηηθφο πνιη-

ηηζκφο φπνπ ε ζπκβίσζε κε ην θπζηθφ απνηειεί θαζεκεξηλή πξαθηηθή. Η 

αλάιπζε ηεο βπδαληηλήο θαηάζηαζεο ησλ πξαγκάησλ επηθεληξψλεηαη ζπρλά 

ζην θνηλνηηθφ/αλζξσπνινγηθφ δήηεκα αγλνψληαο ηελ θνζκνινγηθή δηάζηα-

ζε. Η βπδαληηλή ηέρλε θαη ηα αληηθείκελα ηεο θνηλήο ρξήζεο, φκσο, δεί-

ρλνπλ κία άιιε, νπζηψδε ζρέζε κε ην θπζηθφ. Καηά ζπλέπεηα, ε έξεπλα ν-

θείιεη λα πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο κία ζεσξία ηνπ ππνθεηκέλνπ ζε – ζπκβίσ-

ζε – κε – ηε – θχζε. Η βπδαληηλή εηθνλνινγία απνηειεί ηαπηφρξνλα ζεκείν 

εθθίλεζεο θαη πιηθφ κίαο ηέηνηαο έξεπλαο. 
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Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΣΟΤ ERIC KATZ 

 

 

Πεπίλητη 

O Eric Katz ζην έξγν ηνπ Η θύζε ως σποθείκελο πξνηείλεη κηα λέα εζηθή 

πξνζέγγηζε ηεο θχζεο. Πξφθεηηαη γηα κηα νηθνινγηθή θηινζνθία θαη αμηνιν-

γία θπζηνθεληξηθήο κνξθήο πνπ μεπεξλά ηελ αλζξσπνθεληξηθή ζεψξεζε ηεο 

θχζεο θαη δηαθνξνπνηείηαη ξηδηθά απφ ηα θαζηεξσκέλα πξφηππα θαη ζπζηή-

καηα αμηψλ ηεο εθαξκνζκέλεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο. Η απνδνρή απηήο 

ηεο λέαο πξννπηηθήο απαηηεί θαηά ηνλ Eric Katz φρη κφλν αλαζεψξεζε ηεο 

αλζξψπηλεο δξάζεο θαη επαλαζρεδηαζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ - 

ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ -, αιιά θαη αλαπξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ ηεο επη-

ζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο, ψζηε λα ζπκθσλνχλ πξνο ηα ηεο θχζεσο. Σην 

πιαίζην απηφ ζα εμεηάζνπκε ηηο ζέζεηο ηνπ γηα ηε θχζε θαη ζα αλαθεξζνχκε 

ζηα εηδηθά δεηήκαηα πνπ ηνλ απαζρνινχλ, φπσο είλαη ε ζρέζε βηνηηθήο θαη 

αλζξψπηλεο θνηλφηεηαο, ε νληνινγηθή θαη αμηνινγηθή δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ 

θπζηθνχ θαη ηνπ ηερλεηνχ, θαη νη αξρέο ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο απ-

ηνλνκίαο ηεο θχζεο. Σηφρνο καο είλαη λα αλαδείμνπκε ηελ επηθαηξφηεηα ησλ 

απφςεψλ ηνπ θαη ηε ζπλεηζθνξά ηεο ζεσξίαο ηνπ ζηε δηακφξθσζε ηεο ζχγ-

ρξνλεο νηθνινγηθήο εζηθήο. 

Λέξειρ κλειδιά: αποθαηάζηαζε ηες θύζες, δσαρτία ηετλεηού θαη θσζηθού, ασ-

ηολοκία, ζεβαζκός. 

 

Διζαγυγή 

Η αλάγθε λα γίλεη ζηξνθή θαη λα ππάξμεη κηα άιιε εζηθή αθεηεξία γηα λα 

αληηκεησπηζζεί ε πεξηβαιινληηθή θξίζε επεζεκάλζε ήδε ηνλ πεξαζκέλν 

αηψλα απφ ηνλ Richard Routley (Routley 1973, 205). Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα 

έρεη μεθηλήζεη κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζηάζεο ηνπ 
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αλζξψπνπ πξνο ηε θχζε θαη επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο 

εληφο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ. Έηζη αλαπηχρζεθε ν θιάδνο ηεο εζηθήο, γλσ-

ζηφο σο νηθνινγηθή εζηθή, πνπ εμεηάδεη ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην πεξη-

βάιινλ θαη θπξίσο ηελ «εζηθή ππφζηαζε ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, αξρηθά ζην 

επίπεδν ηεο δπλαηφηεηαο αλαγλψξηζεο κηαο ηέηνηαο ππφζηαζεο θαη ζηε ζπ-

λέρεηα ζην επίπεδν ηεο πεξηγξαθήο, αηηηνιφγεζεο θαη αμηνιφγεζήο ηεο» 

(Πξσηνπαπαδάθεο 2005, 15-16).  

Σην πιαίζην απηφ εζηθά εξσηήκαηα, φπσο, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ην αλ έ-

ρνπκε ιφγν ή εζηθή ππνρξέσζε λα δηαηεξνχκε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, θαη 

θαηά πφζνλ απηή ε εζηθή ππνρξέσζε κπνξεί λα δηαξζξσζεί κε φξνπο πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηελ έγλνηα θαη‟ εμνρήλ γηα ηα αλζξψπηλα ζπκθέξνληα, νδήγε-

ζαλ φρη απιψο ζε θάπνηα δηεχξπλζε ηνπ εζηθνχ νξίδνληα ηνπ αλζξψπνπ 

(extension thesis) ψζηε λα πεξηιάβεη ζηελ εζηθφηεηά ηνπ θαη ηα άιια φληα 

(φπσο ηα δψα θαη ηα θπηά), αιιά ζε κηα λέα, ξηδνζπαζηηθή ζεψξεζε ησλ 

πξαγκάησλ ηεο θχζεσο. Η λέα απηή εζηθή αληίιεςε δίδεη πξνηεξαηφηεηα 

ζηελ νιφηεηα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ θαη ελ γέλεη ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο θαη 

λνεί ηνλ άλζξσπν σο κέρος ηεο θνηλφηεηαο απηήο. Μάιηζηα ην ηί ζα πξέπεη 

λα ζπκβαίλεη κέζα ζηε βηνηηθή θνηλφηεηα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ πεξίθεκε 

αξρή πνπ δηαηχπσζε πξψηνο ν Aldo Leopold: «Έλα πξάγκα είλαη νξζφ, αλ 

έρεη ηελ ηάζε λα δηαηεξεί ηελ αθεξαηφηεηα, ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ νκνξ-

θηά ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο. Δίλαη ιάζνο, φηαλ ηείλεη πξνο ην αληίζεην» 

(Leopold 1949, 224-225∙ Βνπδνχξεο 2002, 165). 

Η απνδνρή ηεο ζέζεο απηήο δελ πξέπεη λα λνεζεί φηη ζεκαίλεη πσο ν άλζξσ-

πνο είλαη σπό ηελ θύζε (αθνχ ν άλζξσπνο θαίλεηαη λα έρεη μεθχγεη ελ πνι-

ινίο απφ ηηο δπλάκεηο θαη ηηο θαηαζηάζεηο ηεο θχζεσο αληηηαζζφκελνο αξ-

θεηέο θνξέο ζ‟ απηή), αιι‟ φηη ην αλζξψπηλν νηθνζχζηεκα είλαη κέξνο ηνπ 

θπζηθνχ θφζκνπ, δειαδή βξίζθεηαη εληφο ηνπ θφζκνπ. Η ξηδνζπαζηηθή εζη-

θή αληίιεςε γηα ηε θχζε δελ δέρεηαη απιψο αιιά εηζεγείηαη ηελ πηνζέηεζε 

λέσλ ζηάζεσλ θαη αμηψλ, φπσο, γηα παξάδεηγκα, φηη ε βηνηηθή θνηλφηεηα έ-

ρεη εγγελή αμία. Δίλαη πξνθαλέο φηη θάπνηνο πνπ δελ δέρεηαη φηη ε θχζε ε-

γθιείεη αμίεο, ζα απέξξηπηε εμ αξρήο ηηο απφςεηο απηήο ηεο ξηδνζπαζηηθήο 

εζηθήο ζεψξεζεο ηεο θχζεο.
1
 

Οη ζέζεηο ηνπ Leopold έγηλαλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο, κνξθνπνηήζεθαλ 

θαη δηεπξχλζεθαλ, ψζηε λα ζπγθξνηεζεί ε θαινχκελε νηθνινγηθή εζηθή α-

ληίιεςε γηα ηε θχζε. Μεηαμχ ησλ δηαλνεηψλ, ησλ εζηθψλ θηινζφθσλ θαη 

επηζηεκφλσλ πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ έξεπλα ησλ ζεκάησλ θαη πνπ θηλνχληαη 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ ράξαμε ν Aldo Leopold, είλαη θαη ν Eric Katz.  
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Η αναπόθεςκηη απομάκπςνζη ηος Katz από ηον ανθπυποκενηπιζμό 

Ο Eric Κatz ζπληάζζεηαη κε ηελ άπνςε ηνπ Richard Routley (Sylvan) φηη νη 

αλζξσπνθεληξηθήο κνξθήο πξνζεγγίζεηο ησλ πξαγκάησλ ηεο θχζεσο δελ εί-

λαη επαξθείο (παξά ηηο αγαζέο πξνζέζεηο απηψλ πνπ ηηο δηαηππψλνπλ) γηα 

ηελ ππέξβαζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ αδηεμφδνπ (Katz 2000, 39). Ιδηαίηεξε, 

κάιηζηα, ζεκαζία έρεη ε πξνζσπηθή ηνπ θηινζνθηθή θαη επηζηεκνληθή πν-

ξεία, επεηδή δείρλεη ην πψο ν ίδηνο μεπέξαζε ηνλ αλζξσπνθεληξηζκφ θαη θα-

ηέιεμε λα αζπαζζεί ζέζεηο, πνπ σο θάπνην βαζκφ πξνζεγγίδνπλ ηηο θχξηεο 

απφςεηο ηεο βαζείαο νηθνινγίαο (Katz 1997, xviii-xix). Όπσο ν ίδηνο ιέγεη, 

εθείλν πνπ ηνλ αθχπληζε απφ ην ιήζαξγν ηνπ αλζξσπνθεληξηζκνχ θαη ηνλ 

ππνρξέσζε λα δερζεί θηινζνθηθά θαη ζε γεληθέο γξακκέο ηηο απφςεηο ησλ 

ππεξκάρσλ ηεο βαζείαο νηθνινγίαο θαη λα θάλεη ζηξνθή ζηηο θηινζνθηθέο 

ηνπ αλαδεηήζεηο, ήηαλ ην άξζξν ηνπ Martin Krieger “What‟s Wrong with 

Plastic Trees?” (Τί δελ είλαη ζσζηφ κε ηα πιαζηηθά δέλδξα;).
2
 

Σην ελ ιφγσ άξζξν ν Krieger ππνζηεξίδεη φηη ην ηί νξίδεηαη σο θπζηθφ πεξη-

βάιινλ είλαη θάηη πνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ πνιηηηζκφ κηαο ρψξαο ή ελφο ηφ-

πνπ, εληφο ηνπ νπνίνπ ηίζεηαη ην πξφβιεκα γηα ην ηί είλαη ή ηί δελ είλαη θπ-

ζηθφ πεξηβάιινλ. Τν ηί είλαη άζηθηε ή άγξηα θχζε εμαξηάηαη απφ ην λόεκα 

πνπ δίδνπκε ζε θάπνηα πεξηνρή ηεο γεο θάζε θνξά πνπ ζπδεηνχκε γη‟ απηφ, 

θαη δελ εμαξηάηαη απιψο απφ ην γεγνλφο φηη, φηαλ βιέπνπκε κε ηα κάηηα καο 

έλα θνκκάηη ηεο θχζεο, ην ηκήκα απηφ καο θαίλεηαη άγξην (Krieger 2001, 

220-221).  

Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα γηα ην πψο κπνξνχκε λα βιέπνπκε ην πεξηβάι-

ινλ είλαη ε δηαθνξεηηθή αληίιεςε πνπ έρνπλ γη‟ απηφ νη θαινχκελνη „ζπληε-

ξεηέο‟ (conservationists) ζε ζρέζε κε ηνπο „δηαηεξεηέο‟ ηεο θχζεσο 

(preservationists). Οη πξψηνη πξνηείλνπλ ηε ζπλεηή ρξήζε ηεο γεο ζχκθσλα 

κε ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηε δαζνπνλία. Οη δεχηε-

ξνη ζέινπλ λα κείλεη ε θχζε σο έρεη, γηαηί σο άγξηα θαη άζηθηε έρεη αμία 

θαζ’ εασηήλ. Έηζη ζην εξψηεκα «ηί είλαη θπζηθφ πεξηβάιινλ;», ε απάληεζε 

θαίλεηαη λα είλαη πσο θπζηθφ πεξηβάιινλ είλαη φ,ηη ε θνηλσλία εθιακβάλεη 

σο ηέηνην.  

Σην ίδην πιαίζην θηλείηαη θαη ν Neil Evernden πνπ ππνζηεξίδεη φηη νη αληη-

ιήςεηο καο γηα ηε θχζε δηαθέξνπλ θαηά επνρέο θαη, επνκέλσο, επεξεάδν-

ληαη ζε κεγάιν βαζκφ θνηλσληθά θαη ηζηνξηθά. Μάιηζηα ν ίδηνο νκηιεί γηα 

“conceptual pollution of nature” (Evernden 1998, 157) θαη μερσξίδεη, κεηαμχ 

άιισλ, δηάθνξεο απφςεηο γηα ηε θχζε, φπσο είλαη ε θχζε σο ζαχκα, ε θχζε 

σο εγψ (self), ε θχζε σο αληηθείκελν, ε θχζε σο θάηη ην άιιν. Γεληθά, θχ-

ξηα ηάζε ησλ αλζξσπίλσλ θνηλσληψλ είλαη λα θαηαζθεπάδνπλ θνηλσληθά κηα 

αληίιεςε γηα ηε θχζε πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ ρξεηάδνληαη ή επηζπκνχλ λα 

έρνπλ. Έηζη ζήκεξα θαίλεηαη λα ππεξηζρχεη ε θνηλσληθή αληίιεςε φηη ε θχ-
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ζε είλαη θάπνην αληηθείκελν (object), επεηδή νη άλζξσπνη ή ν πνιηηηζκφο ηεο 

ηερλνθξαηίαο πνπ επηθξαηεί έρεη επελδχζεη ζ‟ απηήλ ηελ αληίιεςε 

(Evernden 1998, 192-193). Οη ζεσξήζεηο απηέο γηα ηε θχζε σο αληηθείκελν 

ή σο θάηη άιιν κπνξεί λα θαίλνληαη ινγηθέο, αιιά πάλησο ζα κπνξνχζε λα 

εηπσζεί φηη απνηεινχλ κηα κνξθή θνηλσληθήο πξννπηηθνθξαηίαο 

(perspectivismus). Τν ζέκα ζπλίζηαηαη ζην λα ππεξβνχκε ηνλ πξννπηηθηζκφ, 

επεηδή θαηαιήγεη ζηε ζρεηηθνθξαηία, θαη λα δνχκε εάλ ππάξρεη θάπνηα δπ-

λαηφηεηα αληηθεηκεληθήο ζεψξεζεο ηεο θχζεο. Δίλαη, άξαγε, θάηη ηέηνην ε-

θηθηφ; 

Σχκθσλα κε ηνλ Katz, αθφκα θαη εάλ ζέιακε λα πξνζπαζήζνπκε λα πξν-

ζεγγίζνπκε ηε θχζε αληηθεηκεληθά, απηφ είλαη πνιχ δχζθνιν ζήκεξα. Ο 

ηξφπνο ηεο δσήο καο έρεη ξηδηθά αιιάμεη. Η πνιηηηθή θνηλσλία δηα ησλ ηε-

ρλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ δεκηνπξγεί φιν θαη πην ζπλζεηηθά αληηθείκελα, 

θάλεη ηνλ θφζκν ηερλεηφ (π.ρ. πιαζηηθά δέλδξα, ηερληθψο δεκηνπξγνχκελεο 

δαζηθέο πεξηνρέο, ηερλεηνί ιφθνη, ηερλεηέο ιίκλεο, θ.ιπ.) θαη ελ γέλεη επεκ-

βαίλεη ζηε θχζε. Γεληθά ε επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία κπνξνχλ λα δεκηνπξ-

γνχλ ηερλεηά (εηθνληθά ή κε) αιιά θαη ζπάληα πεξηβάιινληα, θαη νη άλζξσ-

πνη καζαίλνπλ θαη κπνξεί λα ζσλεζίδοσλ λα ζεσξνχλ απηά σο ηέηνηα, ψζηε 

λα κελ ηα μερσξίδνπλ απφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

Έηζη, ην ηί είλαη θπζηθφ θαη ην ηί είλαη ηερλεηφ, ηί είλαη αγαζφ ζε επάξθεηα 

θαη ηί είλαη ζπάλην, είλαη θάηη πνπ νη άλζξσπνη καζαίλνπλ ππφ ηελ επίδξαζε 

δηαθφξσλ παξαγφλησλ θαη θαηαζηάζεσλ. Δπνκέλσο δελ κπνξνχλ λα έρνπλ 

θαζαξή πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ζηε θχζε. Η θαηάζηαζε απηή επηηείλεηαη, 

επεηδή ζηε ζχγρξνλε δπηηθφηξνπε θνηλσλία επηθξαηεί ε σθειηκνθξαηία ε 

νπνία, ζπλδπαδφκελε κε ηελ αξρή ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο (social justice) 

πνπ δεηεί ηελ ίζε θαη δίθαηε νηθνλνκηθή κεηαρείξηζε, αλάπηπμε θαη επεκε-

ξία ζηε δηαβίσζε ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ ιαψλ, νδεγεί ζε φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξεο – θαη κεξηθέο θνξέο ζε θαηαζηξνθηθέο – επεκβάζεηο ζηα πξάγ-

καηα ηεο θχζεσο. 

Έηζη αθφκα θαη ε έλλνηα ηεο αμίαο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ ακαπξψλεηαη∙ ν άλ-

ζξσπνο πξνηηκά ηα ηερλεηά πεξηβάιινληα, αθνχ εθεί κπνξεί λα δηαβηψλεη κε 

πεξηζζφηεξεο αλέζεηο, θαη ηνχην παξφηη ελδερνκέλσο απνδέρεηαη ηελ άπνςε 

πσο ππάξρεη θάπνηα αμία ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Η αμία απηή, ζχκθσλα κε 

ηνλ Krieger, «δελ είλαη θαλνληζηηθήο κνξθήο» (Krieger 2001, 224), αιιά 

απνθαζίδεηαη επθαηξηαθά θαη θαηά πεξίπησζε. Σε ζρέζε κε ην εξψηεκα γηα 

ην ηί δελ είλαη ζσζηφ κε ηα πιαζηηθά δέλδξα, ν Krieger θαηαιήγεη ζε κηα 

ζπληαξαθηηθή άπνςε: «Δηθάδσ φηη θάηη πνιχ ιίγν κπνξεί λα κελ είλαη ζσ-

ζηφ. Πνιιά πξάγκαηα κπνξεί λα γίλνπλ κε ηα πιαζηηθά δέλδξα θαη ηα πα-

ξφκνηα, ψζηε λα δψζνπλ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο ην αίζζεκα φηη 

λνηψζνπλ ηε θχζε. Πξέπεη λα αληηιεθζνχκε φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

λνηψζνπκε ηε θχζε εμαξηάηαη απφ ηελ θνηλσλία καο, ε νπνία φιν θαη πε-
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ξηζζφηεξν ηείλεη λα απνδέρεηαη ηηο ππεχζπλεο παξεκβάζεηο» (Krieger 2001, 

227). 

Οη απφςεηο απηέο ηνπ Krieger (πνπ είλαη κεραληθφο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ηερλνθξάηεο) θαλεξψλνπλ φηη ν άλζξσπνο δηα ηεο παηδείαο, ηεο εθπαίδεπ-

ζεο, ηεο δηαθήκηζεο (θαη ηεο πξνπαγάλδαο) θαη ελ γέλεη δηα ηοσ θοηλωληθού 

εζηζκού εμνηθεηψλεηαη θαη απνδέρεηαη ζηγά-ζηγά θάζε κνξθή επέκβαζεο ζηε 

θχζε, πνπ γίλεηαη ζε κεγάιν κάιηζηα βαζκφ θαη κε ηέηνηα επηηεδεηφηεηα, 

ψζηε ελίνηε δελ κπνξεί λα μερσξίζεη θαλείο εχθνια ην θπζηθφ απφ ην ηερλε-

ηφ. Οη άλζξσπνη κπνξνχλ λα ζπλεζίδνπλ θαη λα απνδέρνληαη ηα πάληα, αθνχ 

ε εκπεηξία γηα θάηη εμαξηάηαη απφ ην πιαίζην (context) εληφο ηνπ νπνίνπ απ-

ηή απνθηάηαη. Όινη, γηα παξάδεηγκα, ζαπκάδνπλ ηνπο θαηαξξάθηεο ηνπ Νηα-

γάξα, αιιά ειάρηζηνη γλσξίδνπλ φηη έρνπλ ππνζηεί ηερλνινγηθέο επεκβάζεηο, 

πνπ νθείινληαη ζε εκπνξηθνχο ή άιινπο ιφγνπο (θέξ‟ εηπείλ αηζζεηηθνχο), 

θαη είλαη δχζθνιν φηαλ θάπνηνο απιψο ηνπο βιέπεη λα μερσξίζεη ηελ ηερληθή 

επέκβαζε πνπ κεηέβαιε ηε θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε (Βνπδνχξε 2008, 219). 

Έηζη, αθφκε θαη αλ ζπλήζσο πξνηηκάκε ην θπζηθφ σο απζεληηθφ απφ ην ηε-

ρλεηφ πνπ ινγίδεηαη σο αληίγξαθν, ε εκπεηξία καο, αλ δελ μέξνπκε ηε δηα-

θνξά, κπνξεί λα είλαη ε ίδηα. 

Σχκθσλα, ινηπφλ, κε ηα επηρεηξήκαηα ηνπ Krieger, ε ζηάζε πνπ ηεξνχκε 

έλαληη ηεο θχζεο είλαη θάηη πνπ αιιάδεη ζην ρξφλν (Κatz 1997, xix), θαη ε 

αιιαγή απηή πξνθχπηεη απφ ηηο θνηλσληθέο θαη ηερλνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη 

ηηο νηθνλνκηθέο αλάγθεο θαη ζρέζεηο ηνπ αλζξψπνπ πνπ αλαθαίλνληαη ή επη-

θξαηνχλ ζε κηα πνιηηηθή θνηλσλία θαη δεηνχλ ηθαλνπνίεζε. Απηφ ζεκαίλεη, 

φπσο ήδε είπακε, φηη κπνξεί λα νδεγεζνχκε δηα ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ ζην 

λα εθηηκάκε σο ηζάμηα ηα πιαζηηθά δέλδρα θαη άλζε – θαη ελ γέλεη λα ζεσ-

ξνχκε φηη ην ηερλεηφ είλαη ηζφηηκν πξνο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Δπνκέλσο 

κπνξνχκε εχθνια λα πνιιαπιαζηάζνπκε ηα ηερλεηά πεξηβάιινληα (θαη κά-

ιηζηα απηφ κπνξεί λα γίλεηαη κε κηθξφ θφζηνο) γηα λα λνηψζνπκε πεξηζζφ-

ηεξε άλεζε, αθνχ έηζη έρνπκε πιένλ ζπλεζίζεη. Μπνξνχκε, επίζεο, κε ηνλ 

ίδην ηξφπν λα πξνβαίλνπκε ζε ελέξγεηεο παξεκβαηηθέο ψζηε λα «ηηζαζεχ-

ζνπκε» ην θπζηθφ καο πεξηβάιινλ, ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ σο απν-

ηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ. 

Η ζρέζε, ινηπφλ, ηνπ αλζξψπνπ πξνο ηε θχζε θαζίζηαηαη απιψο περηζηαζη-

αθή, ζσκβαηηθή θαη ησταία θαη δελ δηέπεηαη απφ θαλφλεο θαη αξρέο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη θακία ζηέξεε εγγχεζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο, α-

θνχ θαη απηή θαζίζηαηαη θαηά ζσκβεβεθός, ελδερνκεληθή θαη ηπραία, θαζψο 

βαζίδεηαη ζε πεξηνξηζκέλεο κφλν „ζσζηέο‟ εκπεηξίεο ησλ αλζξψπσλ πνπ έξ-

ρνληαη ζε επαθή κε ηελ άγξηα θχζε (Katz 1996, 317). Όκσο, θαη ν ίδηνο ν 

φξνο „άγξηα θχζε‟, ηνλ νπνίνλ ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα κηιήζνπκε γηα 

ηνλ θπζηθφ θφζκν, έρεη ράζεη ηελ αμία ηνπ. Αλ θαη κπνξεί λα απνπλέεη ηελ 

ξνκαληηθή αίζζεζε ελφο ηφπνπ αλεμέιεγθηνπ, αλεμεξεχλεηνπ θαη γεκάηνπ 
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κπζηήξην, πεξηπέηεηα, ελζνπζηαζκφ, πξφθιεζε θαη θίλδπλν (Ouderkirk 

2008, 454), σζηφζν δελ παχεη λα θαηαδεηθλχεη ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ 

κεηαμχ εκψλ πνπ δνχκε ζε νξγαλσκέλεο θαη πνιηηηζκέλεο πφιεηο θαη ηεο 

πξσηφγνλεο, ρσξίο παξνρέο θαη αλέζεηο, άγξηαο θχζεο. Οχηε ε ζχλεζε νξη-

ζκέλσλ (φπσο νη preservationists ή conservationists ή φπνηνη άιινη πνπ κά-

ρνληαη ππέξ ηεο επηθξάηεζεο ηεο αλζξψπηλεο ινγηθφηεηαο), απνηειεί εγγχ-

εζε πνπ αξθεί γηα λα κπνξεί λα πξνζηαηεπζεί ην πεξηβάιινλ, αθνχ ε πνιη-

ηηζηηθή πνξεία ηνπ αλζξψπνπ δείρλεη φηη ε νπνηαδήπνηε ζρέζε ή επέκβαζε 

ζηε θχζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ νπηηθή θαη ηηο επηδηψμεηο φζσλ είλαη πξν-

ζαλαηνιηζκέλνη κφλνλ πξνο ην ίδηνλ αηνκηθφ ή ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ. Κάζε 

αμία ζηελ θνηλσλία έρεη γίλεη αλζξσπνθεληξηθή θαη ππνθεηκεληθή, θαη επν-

κέλσο είλαη αδχλαηε ε αλάπηπμε κηαο αζθαινχο θαη αμηφπηζηεο πεξηβαιιν-

ληηθήο εζηθήο (Katz 1996, 308).  

Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο ηνπ Katz δείρλνπλ ηνλ πνιχ ζνβαξφ θίλδπλν: δελ 

κπνξεί λα απνηξαπεί ε θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο κε νπνηαδήπνηε ζπ-

λεηά ή θαη ζψθξνλα κέηξα ή, θπξίσο, κε ηηο αλζξσπνθεληξηθήο πθήο πνιηηη-

θέο γηα ηε θχζε, αιι‟ απαηηείηαη κηα θαλνληζηηθήο κνξθήο εζηθή, ε νπνία 

ξπζκίδεη ηε ζρέζε καο πξνο ηε θχζε επί ηε βάζεη αρτώλ θαη φρη επθαηξηψλ 

θαη ελδερνκεληθψλ θαηαζηάζεσλ. Βέβαηα ν Katz δελ θαηαδηθάδεη εμ νιν-

θιήξνπ ηνλ αλζξσπνθεληξηζκφ. Θεσξεί φηη «κηα κνξθή πξαγκαηηζηηθνχ αλ-

ζξσπνθεληξηζκνχ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πεξη-

βαιινληηθήο πνιηηηθήο θπξίσο ζε πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ηερλεηά ζπζηή-

καηα, ή αθφκε ζηελ αηηηνιφγεζε πνιηηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηελ αζηηθή αηκν-

ζθαηξηθή ξχπαλζε, ηα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηα δεηήκαηα ηεο 

πεξηβαιινληηθήο δηθαηνζχλεο, θαζψο θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο 

ζηε γεσξγία» (Katz 1999, 390). Τνλίδεη, σζηφζν, πσο ζε φ,ηη αθνξά ηε δηα-

ηήξεζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ φλησλ, εηδψλ θαη ζπζηεκάησλ – θαη 

ελ γέλεη ηεο άγξηαο θχζεο – ε αλζξσπνθεληξηθή αηηηνιφγεζε γηα άζθεζε 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο δηαθέξεη απφ ηε κε αλζξσπνθεληξηθή. Σ‟ απηέο 

ηηο πεξηπηψζεηο ν Katz παξακέλεη δεζκεπκέλνο (αλειέεηα, φπσο ν ίδηνο ιέ-

γεη) ζηνλ κε αλζξσπνθεληξηζκφ (Katz 1999, 390). 

Έηζη ν Katz, επεξεαδφκελνο απφ ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ Krieger, αιιά θηλνχ-

κελνο πξνο αληίζεηε θαηεχζπλζε, δηακνξθψλεη ηε ζεσξία ηνπ πεξί θχζεσο, 

ε νπνία παξνπζηάδεη νηθνθεληξηθήο πθήο επηξξνέο, αιιά παξάιιεια είλαη 

αλεμάξηεηε απφ ηηο κεηαθπζηθέο αληηιήςεηο ηνπ θηλήκαηνο ηεο Βαζείαο Οη-

θνινγίαο. Σπγθεθξηκέλα ν Katz καο πξνηξέπεη λα αλαπηχμνπκε κηα αθξηβή 

θαη εθαξκφζηκε νληνινγία θαη εζηθή πξνο ηε θχζε, ψζηε ηειηθά λα έρνπκε 

έλαλ αμηνβίσην πιαλήηε. Η λέα πεξηβαιινληηθή εζηθή πξέπεη λα βαζηζζεί 

ζε εζηθά επηρεηξήκαηα πνπ ππεξβαίλνπλ ηα ζπκθέξνληα (interests) θαη ην ηί 

ζπλήζσο είλαη αγαζό γηα ηελ αλζξψπηλε θνηλφηεηα (Katz 1997, xx). Πξέπεη, 

δειαδή, λα ππεξβαζεί ε αληίιεςε πνπ λνεί ηε θχζε σο αγαζφ ζχκθσλα κφ-
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λν κε ηα πξνζθαίξσο επηθξαηνχληα αλζξσπνθεληξηθά, αηνκνθξαηηθά, ηδην-

ηειή θαη ζηελά θξηηήξηα θαη θίλεηξα ή κε ηηο εθάζηνηε πξνηηκήζεηο 

(preferences), ηηο ηάζεηο θαη ηηο ςπρνινγηθέο ζηάζεηο πνπ έρεη θαηά θαηξνχο 

ν άλζξσπνο. Μφλνλ έηζη ζα επέιζεη ηζνξξνπία ζηε ζρέζε θχζεο-αλζξψπνπ. 

Γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη πξψηα λα αλαινγηζζνχκε ηί είλαη εθείλν πνπ καο 

δηαθνξνπνηεί απφ ηνλ θπζηθφ θφζκν, θαη πνηά είλαη ε ζρέζε ηνπ ηερλεηά 

δεκηνπξγεκέλνπ αλζξσπίλνπ θφζκνπ πξνο ηνλ θπζηθφ. Σπγθεθξηκέλα, ν 

Katz ππνζηεξίδεη φηη «ε αλαγλψξηζε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ αλζξσπίλσλ 

θαηαζθεπψλ θαη ησλ θπζηθψλ νληνηήησλ είλαη ην πξψην βήκα ψζηε λα θα-

ηαλνήζνπκε ηί έρνπκε θαη ηί δελ έρνπκε, ηί κπνξνχκε θαη ηί δελ κπνξνχκε 

λα επηηχρνπκε θαηά ηελ επαθή καο κε ηε θχζε θαη ηηο θπζηθέο δηαδηθαζίεο» 

(Katz 2002, 145). 

 

Φύζη, ηεσνηηό πεπιβάλλον και η θέζη ηηρ αποκαηάζηαζηρ 

Ο Δric Katz ζην έξγν ηνπ Η θύζε ως Υποθείκελο δειψλεη «εμνξγηζκέλνο κε 

ηελ ηδέα φηη κηα ηερλνινγηθά δεκηνπξγεκέλε θχζε ζα κπνξνχζε λα εθιεθ-

ζεί σο θπζηθή» θαη εθθξάδεη ηελ άπνςε φηη «ε αλζξψπηλε ππφζεζε φηη εί-

καζηε ζε ζέζε λα δηνξζψλνπκε ηερλνινγηθά ηε θχζε θαηαδεηθλχεη (γηα άι-

ιε κηα θνξά) ηελ αιαδνλεία κε ηελ νπνία ε αλζξσπφηεηα παξαηεξεί ηνλ 

θπζηθφ θφζκν» (Katz 1997, 97).  

Δίλαη εχινγν φηη ν άλζξσπνο έρεη επεξεάζεη – θαη ζπλερίδεη λα επεξεάδεη– 

ζρεδφλ νιφθιεξν ηνλ θφζκν κε ηνλ έλα ή κε ηνλ άιιν ηξφπν. Ο Katz θαίλε-

ηαη λα ζπκθσλεί κε ηνλ Robert Elliot φηη νη άλζξσπνη δνπλ (σο επί ην πιεί-

ζηνλ) απνκαθξπζκέλνη απφ ηε θχζε. Όκσο δελ ζεσξεί φηη γεληθά ε δξάζε 

ηνπ αλζξψπνπ πξέπεη λα αληηηίζεηαη ζηα ηεο θχζεσο, αθνχ θαη ν ίδηνο είλαη 

θπζηθφ φλ θαη έρεη εμειηρζεί κε θπζηθφ ηξφπν. Γηα ηνλ Katz κφλν φζεο ελέξ-

γεηεο ππεξβαίλνπλ ηε βηνινγηθή θαη εμειηθηηθή ηθαλφηεηά καο δελ ζπκθσ-

λνχλ πξνο ηε θχζε (Katz 1997, 104), γηαηί απηέο είλαη ζρεδφλ πάληνηε εληε-

ιψο ηερλεηέο θαη δελ κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε ηελ αμία πνπ έρεη θάηη θπ-

ζηθφ. Ωο παξάδεηγκα ν Katz παξαζέηεη ηε θπζηθή αλζξψπηλε βηνινγηθή ιεη-

ηνπξγία ηνπ ηνθεηνχ, ε νπνία απέρεη πνιχ απφ κηα ηερλνινγηθή ηαηξηθή 

παξέκβαζε.  

Ο Katz δέρεηαη ηελ επέκβαζε ζηε θχζε κφλν κε θπζηθφ ηξφπν θαη ζεσξεί 

φηη ε ηερλνινγία δελ δξα πάληνηε κε ηξφπν θπζηθφ. Καηά ζπλέπεηα ηα ηε-

ρλεηά δεκηνπξγήκαηα δελ νκνηάδνπλ κε ηα θπζηθά. Αθφκα θαη αλ πξνζπα-

ζήζνπκε λα θαηαζθεπάζνπκε θάηη ψζηε λα κνηάδεη θαη λα θαίλεηαη θπζηθφ, 

ην απνηέιεζκα κπνξεί λα νκνηάδεη θπζηθφ, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ 

ζα είλαη, θαη απηφ ζα θαλεί κε ηνλ θαηξφ. Ο Katz ππνζηεξίδεη φηη αθφκα θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζέινπκε λα βειηηψζνπκε ή λα βνεζήζνπκε ηελ θχζε 

έρνληαο αγαζή πξφζεζε, ε παξέκβαζή καο δελ ζα είλαη επηηπρήο. Γηα παξά-
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δεηγκα, εάλ πξνζπαζήζνπκε λα απνθαηαζηήζνπκε θάηη ζηε θχζε πνπ έρεη 

θαηαζηξαθεί (restoration ecology), ε λέα θαηάζηαζε ζα δείρλεη θπζηθή, αι-

ιά πνηέ δελ ζα κπνξέζνπκε κε ηελ απνθαηάζηαζε απηή λα πεηχρνπκε ηελ 

αξρηθή θαηάζηαζε. Η θάζε είδνπο απνθαηάζηαζε, αθφκα θαη κε ην θαιχηε-

ξν δπλαηφ απνηέιεζκα, ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη 

ην απζεληηθφ, δηφηη «δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα ηεο θπζηθφηεηαο» (Katz, 1997, 

105). Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ν Katz ζεσξεί φηη ηα ηερλεηά αληηθείκελα είλαη 

πάληνηε αηειή θαη φηη ε θχζε είλαη πάληνηε ηέιεηα (Katz, 2002, 142). Απιψο 

ζεκαίλεη φηη εκείο αδπλαηνχκε ηερλνινγηθά λα δεκηοσργήζοσκε θύζε. 

Δδψ αμίδεη λα αλαθέξνπκε ηελ άπνςε πνπ είρε ππνζηεξίμεη ν Elliot γηα ηε 

ζεσξία ηεο απνθαηάζηαζεο (restoration thesis, Elliot, 1982, 81), ε νπνία 

θαηά θάπνην ηξφπν κνηάδεη κε ηελ πιαζηνγξάθεζε ελφο έξγνπ ηέρλεο (art 

forgery) θαη δηαθέξεη απφ ηε ζπληήξεζε (conservation), πνπ ζπλήζσο γίλε-

ηαη κε πην θπζηθέο δηαδηθαζίεο. Βέβαηα ν Elliot θαίλεηαη λα πηζηεχεη φηη πη-

ζηφ αληίγξαθν ηεο θχζεο (faking nature) δελ κπνξεί λα ππάξμεη αθφκε θαη 

αλ θαηαλνήζνπκε θαη αμηνινγήζνπκε κηα θπζηθή πεξηνρή, φπσο θάλνπκε κε 

έλα έξγν ηέρλεο, ή αλ ιάβνπκε ππφςε ηελ ιεπηνκεξεηαθή γλψζε ησλ νηθν-

ινγηθψλ δηαδηθαζηψλ, φπσο θάλνπκε ζηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο κε ηελ ιεπην-

κεξεηαθή εμέηαζε ηεο πξνέιεπζεο, ηεο πεξηφδνπ θαη ηνπ είδνπο ησλ δηαδη-

θαζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θαζψο θαη κε ηελ πξφζεζε ηνπ δεκηνπξγνχ 

(Elliot 1982, 86). Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, θαηά ηε γλψκε 

κνπ, αδπλαηνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε πηζηά αληίγξαθα ηεο θχζεο είλαη γηαηί 

απηή είλαη δπλακηθή θαη φρη ζηαηηθή, φπσο είλαη έλα έξγν ηέρλεο. 

Ο Katz, κάιηζηα, δελ δέρεηαη ηελ αλαινγία ηεο νηθνινγηθήο απνθαηάζηαζεο 

ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ κε εθείλε ηεο πιαζηνγξάθεζεο ελφο έξγνπ ηέρλεο 

πνπ πξνηείλεη ν Elliot, γηαηί ζεσξεί φηη είλαη ιάζνο θαηεγνξηαθφ λα αλαδε-

ηνχληαη αλαινγίεο κεηαμχ ησλ θπζηθψλ νληνηήησλ θαη ησλ θαηαζθεπαζκέ-

λσλ αληηθεηκέλσλ (Vogel 2003, 154). Πάλησο ν Katz ζίγνπξα αλεζπρεί, ε-

πεηδή ε απνθαηάζηαζε ηεο θχζεο έρεη γίλεη έλα απφ ηα πνιιά εξγαιεία ζηελ 

αλζξψπηλε εξγαιεηνζήθε ησλ ηερλνινγηθψλ ζπζθεπψλ πνπ απνζθνπνχλ 

ζηελ επέκβαζε επί ηεο θχζεο, γηα ηελ νπνία (απνθαηάζηαζε) εθείλνη πνπ 

πηνζεηνχλ ηελ εξγαιεηαθή πξνζέγγηζε πξνζπαζνχλ λα πείζνπλ ηνπο ππνινί-

πνπο φηη κεηά ηελ παξέκβαζε φια εμειίζζνληαη θπζηθά, ελψ απηφ είλαη κηα 

εκθαλήο απάηε.  

Καηά ηνλ Katz, ε αλαδφκεζε ή ε απνθαηάζηαζε ηεο θχζεο είλαη ην πξφ-

ζρεκα ησλ αλζξψπσλ λα εμαθνινπζνχλ λα επεκβαίλνπλ θαη λα θπξηαξρνχλ 

ζηε θχζε, κε ηε δηθαηνινγία φηη παξέρνπλ βνήζεηα ή φηη ζεξαπεχνπλ ηα θα-

θψο θείκελα. Πιήζνο ηέηνησλ παξεκβάζεσλ, παξφηη ζεσξήζεθαλ αξρηθά 

ππνζρφκελεο, νδήγεζαλ ζε πην θαηαζηξνθηθά θαη επηβιαβή γηα ηε θχζε θαη 

ηνλ άλζξσπν απνηειέζκαηα, δηφηη δελ έρνπκε πάληνηε ηελ ηερλνινγία γηα λα 

πεηχρνπκε απηφ πνπ πξνζπαζνχκε θαη ζέινπκε. Απιψο πεηξακαηηδφκαζηε. 
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Τέηνηα παξαδείγκαηα είλαη πνιιά. Σπλνπηηθά αμίδεη λα αλαθέξνπκε ηελ πε-

ξίπησζε ησλ θπηνθαξκάθσλ (φπσο ην DDT), ηα ρεκηθά ιηπάζκαηα, ηα 

θξάγκαηα (φπσο απηά ζηελ Αίγππην θαη ζηνλ πνηακφ Colorado, ηα νπνία 

θαηέζηξεςαλ ηελ ρισξίδα θαη ηελ παλίδα ησλ ελ ιφγσλ πεξηνρψλ) θ.ά. Ο 

Katz ηζρπξίδεηαη φηη αθφκε θαη αλ είρακε ηελ ηερλνινγία, δελ ζα έπξεπε λα 

παξεκβαίλνπκε ζηε θχζε: «Οη δηαδηθαζίεο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ πνπ είλαη 

απαιιαγκέλεο απφ ηε αλζξψπηλε παξέκβαζε είλαη νη πην θπζηθέο» (Katz 

1997, 103). Μέζα απφ ηελ απνθαηάζηαζε νη άλζξσπνη αζθνχλ έιεγρν ζηε 

θχζε. Όκσο ε θχζε πξέπεη λα απειεπζεξσζεί απφ ηελ αλζξψπηλε ρεηξαγψ-

γεζε. Μάιηζηα ε απνρή απφ ηελ απνθαηάζηαζε ζα σθειήζεη ηφζν ηνπο αλ-

ζξψπνπο, φζν θαη ηε θχζε. Δλ θαηαθιείδη ν Katz ηνλίδεη φηη «αμία ππάξρεη 

ζηε θχζε φζν απνθεχγεηαη ε θπξηαξρία ηεο αλζξψπηλεο ηερλνινγηθήο πξα-

θηηθήο. Η ηερλνινγία κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλζξψπηλεο επηζπκίεο κε ηε 

δεκηνπξγία ηερλεηψλ πξντφλησλ, αιιά δελ κπνξεί λα παξέρεη αληηθαηάζηα-

ζε ή απνθαηάζηαζε ηεο άγξηαο θχζεο» (Katz 1997, 110).  

Ο Wayne Ouderkirk αζθεί έληνλε θξηηηθή ζηνλ Katz γηα ηηο παξαπάλσ ζέ-

ζεηο θαη, θπξίσο, γηα ην πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ νληνινγηθφ 

θαη κεηαθπζηθφ δηαρσξηζκφ κεηαμχ θπζηθψλ θαη ηερλεηψλ νληνηήησλ πνπ ν 

Katz πξνηείλεη (Ouderkirk 2002, 125). Ο Ouderkirk ζεσξεί φηη απηή ε δηά-

θξηζε θαζηζηά αδχλαηε θάζε θαινπξναίξεηε πξνζπάζεηα αλαδφκεζεο ηεο 

θχζεο (restoration). Δίλαη εχινγν φηη φπνηνο απνξξίπηεη ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ 

Katz, απηνκάησο απνξξίπηεη θαη ηα πεξηζζφηεξα επηρεηξήκαηα ηνπ ελ ιφγσ 

δηαλνεηή θαηά ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο θχζεο (Light 2000, 100). Μάιηζηα ε 

απνθαηάζηαζε είλαη γηα πνιινχο πεξηβαιινληηθνχο επηζηήκνλεο θαη ζεσξε-

ηηθνχο έλαο ηξφπνο λα βνεζήζνπκε ηε θχζε λα αλαθάκςεη. Υπέξκαρνο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο (environmental restoration), ηφζν σο γελη-

θήο πνιηηηθήο, φζν θαη σο ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο, είλαη θαη ν 

Steven Vogel. Ο Vogel ππνζηεξίδεη φηη ην αλαδνκεκέλν θαη απεθαηεζηεκέ-

λν πεξηβάιινλ παξφηη ελδερνκέλσο κνηάδεη ηερλεηφ, σζηφζν παξακέλεη θπ-

ζηθφ πέξα σο πέξα. Γελ ζπκθσλεί κε ηε ζέζε φηη ηα ζρέδηα απνθαηάζηαζεο 

ηεο θχζεο απνηεινχλ απάηε ή ςέκα, θαη πξαγκαηηθά πηζηεχεη φηη κπνξεί λα 

είλαη αξθεηά ζεκαληηθά γηα ηελ βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο εληφο ηνπ ν-

πνίνπ δηαβηνχκε. (Vogel 2003, 150). Αληίζεηα ν Holmes Rolston III ιέγεη 

φηη ε φπνηα απνθαηάζηαζε ηεο θχζεο δελ είλαη πξαγκαηηθή απνθαηάζηαζε, 

επεηδή δελ ππάξρεη πηα ηίπνηα γηα λα απνθαηαζηαζεί. Δπί πιένλ ζην εξψηε-

κα εάλ ε απνθαηάζηαζε είλαη θάηη ςεπδεπίγξαθν, ν Rolston δηαηππψλεη ηελ 

άπνςε φηη ε απνθαηάζηαζε κπνξεί λα είλαη θάηη πξσηφηππν ή δεκηνπξγηθφ, 

αθνχ θάηη θαηεζηξακκέλν ηψξα απνθαζίζηαηαη κε άιινλ ηξφπν. Σπγθεθξη-

κέλα ιέγεη φηη «έλα αληίγξαθν είλαη κηα λέα δεκηνπξγία, ρσξίο αηηηψδε ζπ-

λέρεηα πξνο ην παιηφ δεκηνχξγεκα. Οη απνθαηαζηάζεηο δελ κηκνχληαη, φζν 

δηεπθνιχλνπλ ηε θχζε» (Rolston 1994, 90). Απηφ ζεκαίλεη φηη ε απνθαηά-

ζηαζε δελ πξέπεη νχηε λα είλαη, νχηε λα εθιακβάλεηαη σο αλαπαξαγσγή ε-
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λφο ζπγθεθξηκέλνπ πξάγκαηνο, αιιά πεξηζζφηεξν σο ηξφπνο λα ζέηνπκε ζε 

επαλεθθίλεζε ηηο θπζηθέο δηαδηθαζίεο, λα ζπκβάιινπκε ζην λα μαλαδσληα-

λέςεη ε θχζε. Τέινο ν Andrew Light ζεσξεί φηη «ε απνθαηάζηαζε είλαη κηα 

ππνρξέσζε πνπ αζθείηαη κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κηαο ζεηηθήο ζρέζεο ηεο 

θνηλφηεηαο κε ηε θχζε, θαη κάιηζηα έηζη θάπνηνο βξίζθεηαη θνληά ζε κηα 

επνηθνδνκεηηθή, ξεαιηζηηθή πεξηβαιινληηθή θηινζνθία» (Light 2000, 108).  

Αληίζεηα ν Katz δηαθσλεί κε ηελ ηδέα ηεο απνθαηάζηαζεο, γηαηί, εθηφο απφ 

ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλέθεξα, ζεσξεί φηη εηζρσξνχκε ζε πεξηνρέο πνπ είλαη 

εθηφο ηνπ δηθνχ καο ειέγρνπ, θαη πσο ελεξγνχκε ρσξίο λα κπνξνχκε νχηε λα 

δηαλνεζνχκε, νχηε λα πξνβιέςνπκε ηηο ζπλέπεηεο ησλ ελεξγεηψλ καο. Ωο 

πξνο ηε δπαξρία πνπ δηέπεη ηελ ζρέζε ησλ αλζξψπηλσλ ηερλεκάησλ θαη ησλ 

θπζηθψλ νληνηήησλ ν Katz απαληά ζηνπο επηθξηηέο ηνπ, φηη ν δηαρσξηζκφο 

απηφο ππάξρεη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ζε φιν ην θάζκα ηνπ θπζηθνχ θαη 

ηνπ ηερλεηνχ.
3
 Ωζηφζν, ππνζηεξίδεη, δελ είλαη νιέζξηνο, αιιά αληίζεηα «εί-

λαη ην πξψην απαξαίηεην βήκα γηα λα θαηαλνήζνπκε ηα εζηθά φξηα ηεο αλ-

ζξψπηλεο δξάζεο ζην θπζηθφ θφζκν» (Katz 2002, 138). 

Ο Ned Hettinger αζθεί πην έληνλε θξηηηθή ζηνλ Katz σο πξνο ηελ αξλεηηθή 

ηνπ ζηάζε απέλαληη ζηελ ηδέα ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο θχζεο. Θεσξεί φηη ν 

Katz έρεη ηελ ηάζε λα εμηζψλεη ηελ αλζξψπηλε παξέκβαζε θαη ηξνπνπνίεζε 

ηεο θχζεο (αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ γίλεηαη απνθιεηζηηθά πξνο 

φθειφο ηεο) κε ηελ θπξηαξρία θαη ηελ παξεκπφδηζε ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηεο θχζεο (Hettinger 2002, 114). Μάιηζηα ππνζηεξίδεη φηη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν δελ αλαγλσξίδεη θαλέλα ζεηηθφ ξφιν γηα ηελ αλζξψπηλε 

δξάζε ζην θπζηθφ θφζκν. Δηδηθψηεξα, ν Hettinger ηνλίδεη ηελ άπνςε φηη: 

«Αλ ε αλεμαξηεζία ηεο θχζεο απφ ηελ αλζξσπφηεηα ήηαλ ν κφλνο ιφγνο γηα 

λα αλαγλσξίδνπκε φηη ε θχζε έρεη αμία, ηφηε νπνηαδήπνηε αλζξψπηλε πα-

ξέκβαζε ζηε θχζε απηνκάησο ζα ππνβάζκηδε ηε θχζε ζε θάπνην βαζκφ... 

Δάλ ε αλζξψπηλε παξέκβαζε φλησο ππνβαζκίδεη αλαγθαζηηθά ηε θπζηθή α-

μία, ηφηε κηα ζπκβησηηθή θαη ακνηβαία επσθειήο ζρέζε κε ηε θχζε δελ ζα 

ήηαλ δπλαηή. Δπηπρψο, εκείο αλαγλσξίδνπκε αμία ζηε θχζε φρη κφλν γηα ηελ 

αλεμαξηεζία ηεο απφ ηελ αλζξσπφηεηα, αιιά θαη επί ηε βάζεη άιισλ ραξα-

θηεξηζηηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο πνηθηινκνξθίαο, ηεο νκνξθηάο, ηεο 

ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο πνιππινθφηεηάο ηεο» (Hettinger 2002, 120). 

Ο Katz δελ θαίλεηαη λα αξλείηαη φηη ε αμία ζηε θχζε δειψλεηαη, εθηφο απφ 

ηελ απηνλνκία, θαη απφ ηα αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθά. Βέβαηα ηα γλσξίζκαηα 

απηά ράλνληαη ή δηαηαξάζζνληαη απφ ηελ αλζξψπηλε επέκβαζε, ε νπνία θα-

ηά ηνλ Katz έρεη ζπγθεθξηκέλε κνξθή: είλαη ε ηερλνινγηθήο, κεραληθήο, ρε-

κηθήο ή παξφκνηαο κνξθήο κε θπζηθή επέκβαζε ζηε θχζε. Δίλαη εχινγν 

ινηπφλ φηη αλ δηαηαξαρζεί ε απηνλνκία ηεο, κπνξνχλ λα ραζνχλ θαη ηα ππφ-

ινηπα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηεο πξνζδίδνπλ αμία. Δπίζεο ν Katz, απαληψληαο 

ζηνλ Hettinger γηα ηελ θξηηηθή πνπ ηνπ αζθεί πσο ε εζηθή ηνπ ζεσξία δελ 
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βιέπεη θαλέλα ζεηηθφ ξφιν ηεο αλζξσπφηεηαο ζηνλ θπζηθφ θφζκν, ιέγεη ηα 

εμήο: «Υπνςηάδνκαη φηη νπνηαδήπνηε εζηθή, βαζηζκέλε ζην φξακα γηα ηνλ 

ζεηηθφ ξφιν πνπ νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα παίμνπλ ζηνλ θπζηθφ θφζκν, είλαη 

ζην βάζνο κηα εζηθή γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θχζεο. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα 

ηνλ νπνίν ππνζηεξίδσ κηα ξηδηθά ζπληεξεηηθή ζέζε: λα αθήζνπκε ηε θχζε 

κφλε ηεο. Καλέλα ζεηηθφ φξακα ηεο αλζξσπφηεηαο γηα ηε θχζε δελ ρξεηάδε-

ηαη. Απιά αθήζηε ηε θχζε λα είλαη» (Katz 2011, 99).  

Δμ άιινπ, ζηφρνο ηνπ Katz είλαη λα αιιάμεη ηηο θαζηεξσκέλεο πεξηβαιινληη-

θέο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο δηα ηεο απνδφκεζεο ησλ βαζηθψλ παξαδνρψλ 

ζρεηηθά κε ηελ αμία θαη ην λφεκα ηεο αλζξψπηλεο ζρέζεο κε ην θπζηθφ πε-

ξηβάιινλ. Ο Katz κπνξεί λα ζέηεη ηα αλζξσπίλσο δεκηνπξγεκέλα αληηθείκε-

λα εθηφο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, αιιά απηή ηνπ ε ζέζε δελ ζπλεπάγεηαη φηη ν 

Katz ζέηεη θαη ηοσς ίδηοσς ηοσς αλζρώποσς έμσ απφ ηνλ θπζηθφ θφζκν. Δίλαη 

εχινγν ηα ηερλεηά αληηθείκελα πνπ θαηαζθεπάδνπκε, ηα έξγα ηέρλεο θαη ελ 

γέλεη ν πνιηηηζκφο πνπ δεκηνπξγνχκε λα είλαη έμσ θαη πέξα απφ ηελ πεξηνρή 

ησλ θπζηθά δεκηνπξγεκέλσλ νληνηήησλ, δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ. Η 

θχζε δελ ζα κπνξνχζε απφ κφλε ηεο λα δεκηνπξγήζεη ηνλ θφζκν ζηνλ νπνίν 

δνχκε ζήκεξα. 

Με ηελ πεξηβαιινληηθή θηινζνθία ηνπ ν Katz επηδηψθεη λα ηνλίζεη ηε δηά-

θξηζε κεηαμχ ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ θαη ηνπ θφζκνπ ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηη-

ζκνχ θαη ησλ ηερλεηψλ δεκηνπξγεκάησλ. Πξφθεηηαη γηα κηα «παηδαγσγηθή 

δπαξρία» (Katz 2002, 144), θαη φρη ξηδηθά νληνινγηθή θαζ‟ εαπηή, φπσο νη 

επηθξηηέο ηνπ ππνζηεξίδνπλ. Η έκθαζε ζε απηή ηελ δηάθξηζε παξαθηλεί ηνλ 

άλζξσπν λα ζθεθζεί ηε ζηάζε πνπ πηνζεηεί πξνο ηε θχζε. Η θαηαδπλά-

ζηεπζε θαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο θχζεο είλαη θάηη πνπ γηλφηαλ θαη γίλεηαη 

ζπζηεκαηηθά. Απηή ε ζηάζε κπνξεί λα αιιάμεη κφλν φηαλ θαηαλνήζνπκε 

θαιά ην δήηεκα θαη ζπκπεξηθεξζνχκε ζηελ απηφλνκε θχζε δηαθνξεηηθά 

απφ ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ηα ηερλεηά δεκηνπξγήκαηα. Γελ πξέπεη 

λα αληηκεησπίδνπκε ηε θχζε σο απιφ εκπφξεπκα γηα ηελ πξναγσγή ηεο αλ-

ζξψπηλεο ηθαλνπνίεζεο. Ο Katz καο θαιεί λα αθήζνπκε ηε θχζε κφλε ηεο.  

 

Η θύζη υρ αςηόνομο ςποκείμενο και η ζσέζη ηηρ ππορ ηην ανθπώπινη 

κοινόηηηα 

Ο Eric Katz κπνξεί λα κελ δέρεηαη ηελ αλαινγία κεηαμχ ηνπ έξγνπ ηέρλεο 

θαη ησλ θπζηθψλ νληνηήησλ, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, αιιά ζην έξγν 

ηνπ Η θύζε ως σποθείκελο γίλεηαη πην ξηδνζπαζηηθφο θαη δέρεηαη ηελ αλαιν-

γία ηεο θχζεο λννπκέλεο σο ππνθείκελν – θαζψο θαη ηελ παξνκνίσζε ηεο 

βηφζθαηξαο σο θνηλφηεηαο κειψλ – κε ηε θνηλφηεηα πνπ ζπγθξνηνχλ νη άλ-

ζξσπνη. Μάιηζηα, γηα ηε ρξήζε ησλ αλαινγηψλ απηψλ έρεη δερζεί αξθεηή 

θξηηηθή.  
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Γεληθά ε ρξήζε αλαινγηψλ απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο νιηζηηθήο ζεψξεζεο 

ησλ πξαγκάησλ ηεο θχζεο θαίλεηαη θάπσο πξνβιεκαηηθή. Μάιηζηα, έρεη γί-

λεη κεγάιε ζπδήηεζε ζηελ νηθνινγηθή εζηθή ζρεηηθά κε ην θχξνο απηψλ ησλ 

αλαινγηψλ, ηελ ιεηηνπξγία θαη ηα φξηά ηνπο. Σπλήζσο νη αλαινγίεο απηέο 

έρνπλ δηαιεθηηθφ, κε απζηεξφ ραξαθηήξα θαη επηδηψθνπλ λα θαηαδείμνπλ ηε 

ζρέζε ησλ πξαγκάησλ πνπ θάζε θνξά ζπγθξίλνληαη. Έηζη γηα ηε βηφζθαηξα, 

ηε γε ή, θαιχηεξα, ηε βηνηηθή θνηλφηεηα έρεη θαηά θαηξνχο ρξεζηκνπνηεζεί 

ε αλαινγία ηνπ δσληαλνχ νξγαληζκνχ. Σπγθεθξηκέλα ην πξφηππν ηεο θνηλφ-

ηεηαο πνπ έρεη πξνηαζεί είλαη εθείλν ηνπ νξγαληθνχ ζπλφινπ πνπ έρεη ηδηφ-

ηεηεο πνπ κνηάδνπλ κε απηέο ελφο βηνινγηθνχ νξγαληζκνχ. Ωζηφζν, ν φξνο 

«θνηλφηεηα» έρεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνιχ πην εθηεηακέλεο ππνδειψζεηο, 

φπσο, γηα παξάδεηγκα, ηελ αλάγθε χπαξμεο απηνλνκίαο, ακνηβαηφηεηαο θαη 

ζεβαζκνχ κεηαμχ ησλ κεξψλ πνπ κεηέρνπλ ζηελ θνηλφηεηα.  

Ο Katz ζην άξζξν ηνπ “Organism, Community, and the ‘Substitution Prob-

lem” (1985, 241-256) εγείξεη πνιιά ζεκαληηθά δεηήκαηα. Τνλίδεη φηη ππάξ-

ρεη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ελλνηψλ ηεο θνηλφηεηαο θαη ηνπ νξγαληζκνχ θαη δη-

αηππψλεη ηελ άπνςή ηνπ γηα ην πψο ν ίδηνο λνεί ηε βηνηηθή θνηλφηεηα θαη ελ 

γέλεη ηε θχζε. Καηά ηνλ Katz ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν ελλνηψλ, δειαδή 

ηεο θνηλφηεηαο θαη ηνπ νξγαληζκνχ, έγθεηηαη ζην βαζκφ απηνλνκίαο πνπ θα-

ηέρνπλ νη θπζηθέο νληφηεηεο εληφο ηνπ νιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Τα κέιε ε-

ληφο κηαο θνηλφηεηαο είλαη απηφλνκα, ελψ ηα ηκήκαηα ελφο νξγαληζκνχ δελ 

είλαη. Έηζη πξνθχπηνπλ δηαθνξεηηθά εζηθά πξνβιήκαηα, φπσο αλ ηα θαζ‟ 

έθαζηνλ, θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηα επηκέξνπο θπζηθά φληα, έρνπλ 

αμία ή ππνβαζκίδνληαη πξνο ράξηλ νινθιήξνπ ηνπ νξγαληζκνχ, δειαδή ηεο 

βηνηηθήο θνηλφηεηαο. Αλ ην φινλ, δειαδή ε βηνηηθή θνηλφηεηα, έρεη πξνηε-

ξαηφηεηα, ηφηε ππνβαζκίδεηαη ε εγγελήο αμία ηνπ θαζ’ έθαζηολ.  

Δίλαη εχινγν φηη κηα ηέηνηα εζηθή πξνζέγγηζε ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη 

ζηελ αληηθαηάζηαζε κηαο νληφηεηαο ζε έλα νηθνζχζηεκα απφ κηα άιιε, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο δελ ζα ζηγεί. 

Ωζηφζν, θαζψο ε ππνθαηάζηαζε παξαβηάδεη πεξηβαιινληηθέο αξρέο, φπσο 

απηή ηνπ ζεβαζκνχ ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ νληνηήησλ ζε έλα θπζηθφ ζχζηε-

κα, ν Κatz πηζηεχεη φηη ηα νξγαλνθξαηηθά πεξηβαιινληηθά εζηθά ζπζηήκαηα 

πξέπεη λα απνξξηθζνχλ. Έηζη, αληί γηα κηα νξγαληζηηθή (ή νξγαληζκηθή) έλ-

λνηα γηα ηελ βηνηηθή θνηλφηεηα, πξνηείλεη λα πηνζεηεζεί ε έλλνηα ηεο θνηλφ-

ηεηαο ζηελ νπνία ηα ζηνηρεία πνπ ηε ζπγθξνηνχλ δηαζέηνπλ απηνλνκία. Σπ-

γθεθξηκέλα ππνζηεξίδεη έλα πξφηππν θνηλφηεηαο πνπ επηθεληξψλεηαη ηφζν 

ζηελ – θαη ηνλίδεη ηελ – ιεηηνπξγηθή αμία, φζν θαη ζηελ απηφλνκε πξαγκα-

ηηθή αμία ησλ θπζηθψλ νληνηήησλ κέζα ζε έλα ζχζηεκα. Με ηελ απνδνρή 

κηαο θνηλσληνθξαηηθήο πθήο «θνηλφηεηαο» ε πεξηβαιινληηθή εζηθή θαηά ηνλ 

Katz απνθεχγεη ην πξφβιεκα ηεο αληηθαηάζηαζεο (Katz 1985, 242). 
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Δπίζεο, ε ζέζε απηή ηνπ Katz είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη ζπκβάιιεη ζηελ 

δηαζάθεζε ηνπ πξνβιήκαηνο γηα ην ηί έρεη πξνηεξαηφηεηα, θαη ηί ζα πξέπεη 

λα πξνζηαηεχεηαη. Αλ, δειαδή, ζα πξέπεη λα δίδνπκε πξνηεξαηφηεηα ζηε βη-

νηηθή πεξηνρή, ζε νιφθιεξε ηε βηνηηθή θνηλφηεηα, ή ζηε βηφζθαηξα, ή κφ-

λνλ ζηα θαζ‟ έθαζηνλ φληα. Ο Katz δέρεηαη κηα θνηλφηεηα πνπ δηέπεηαη απφ 

θνηλσληνθξαηηθέο αξρέο θαη δίδεη έκθαζε ζηελ αλεμαξηεζία (θαη ζηελ απ-

ηνλνκία) ησλ επί κέξνπο φλησλ, φπσο αθξηβψο γίλεηαη θαη ζηελ αλζξψπηλε 

θνηλσλία. Αληί λα ζεσξνχκε ηε βηνηηθή θνηλφηεηα σο νξγαληθή πνπ έτεη κέ-

ρε (parts), ζα πξέπεη λα ηελ εθιακβάλνπκε σο θνηλφηεηα πνπ ζσγθροηείηαη 

από κέιε. Τν δήηεκα ηνπ νηθνινγηθνχ θαζηζκνχ ζπλήζσο εγείξεηαη ζε θνη-

λσληθνθξαηηθνχ ηχπνπ ζπζηήκαηα, φηαλ ε θπζηθή βηνηηθή θνηλφηεηα (πνπ 

πεξηιακβάλεη ηνλ άλζξσπν) λνεζεί απζηεξψο νξγαλνθξαηηθά, νπφηε δελ 

απνδίδεηαη θακία αμία ζηα κέιε ηεο, αθνχ είλαη κφλν „φξγαλα‟ πνπ απαξηί-

δνπλ ην φιν, ηελ κφλε νληφηεηα πνπ δηαζέηεη αμία. Αληίζεηα ν Katz ζεσξεί 

φηη ηα άηνκα είλαη εζηθψο ζεκαληηθά. Η νηθνινγηθή νινθξαηία ηνπ, ε νπνία 

βαζίδεηαη ζηελ θνηλφηεηα θαη φρη ζηελ νξγαληζκηθή νιφηεηα, απνηειεί νξζή 

ζέζε επεηδή ε ηειεπηαία απνηπγράλεη λα δψζεη αμία ζηα άηνκα πνπ ππάξ-

ρνπλ κέζα ζηα νηθνζπζηήκαηα. Σπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηε ζέζε πνπ π-

πνζηεξίδεη ν Katz γηα ηε βηνηηθή θνηλφηεηα, ε αμία θάζε κέινπο ηεο ζπλά-

πηεηαη πξνο ην είλαη (ηελ ηζηνξία, ηε γέλεζε θαη ηελ εμέιημή ηνπ), φπσο άι-

ισζηε δείρλεη θαη ε αλάγθε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπαλίσλ θαη ζε θίλδπλν 

επξηζθνκέλσλ εηδψλ. Αληί γηα ηκήκαηα ή κέξε ελφο νξγαληζκνχ, ησλ ν-

πνίσλ ε αμία έρεη ππνβαζκηζζεί ζηελ ιεηηνπξγηθή ζπκβνιή ηνπο ζην φινλ, ν 

Katz ππνζηεξίδεη φηη ηα επηκέξνπο φληα ζηα νηθνζπζηήκαηα πξέπεη λα 

λννχληαη σο κέιε κηαο θνηλφηεηαο θαη λα ηνπο αλαγλσξίδεηαη θάπνηνο βαζ-

κφο απηνλνκίαο, αλεμαξηεζίαο, θαζψο θαη εγγελήο αμία – πέξαλ ηνπ ξφινπ 

πνπ έρνπλ ζηελ θνηλφηεηά ηνπο.  

Η δεχηεξε απηή αληίιεςε, δειαδή γηα κηα θνηλφηεηα ηεο νπνίαο ηα κέιε έ-

ρνπλ απηνλνκία, επλνεί θαη επηηξέπεη ηελ πξνψζεζε θνηλσληθψλ θαη πεξη-

βαιινληηθψλ πνιηηηθψλ πνπ δηαηεξνχλ θαη πξνζηαηεχνπλ ηφζν ην νηθνινγη-

θφ ζχζηεκα, φζν θαη ηα επί κέξνπο φληα κέζα ζ‟ απηφ ην ζχζηεκα ως ζύ-

ζηεκα. O Katz θαίλεηαη λα ππνζηεξίδεη φηη ε πξνζηαζία ηεο απηφλνκεο βην-

θνηλφηεηαο ζεκαίλεη πξνζηαζία ηφζν ησλ κειψλ ηεο, φζν θαη ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο. Η έλλνηα ηεο απηνλνκίαο έρεη αμηνινγηθφ πεξηερφκελν ζπ-

γθξηλφκελε πξνο ηελ έλλνηα ηεο θσρηαρτίας (dominion): «Ο βαζκφο ηεο απ-

ηνλνκίαο ησλ επί κέξνπο φλησλ είλαη εθείλνο πνπ μερσξίδεη ην έλα πξφηππν 

απφ ην άιιν» (Katz 1997, xxiii). Δηδηθψηεξα – θαη πξνο απνθπγήλ νπνηαζ-

δήπνηε παξαλνήζεσο –, ν Katz πηζηεχεη φηη ε έλλνηα ηεο βηνηηθήο θνηλφηε-

ηαο σο νιφηεηαο ζα πξέπεη πεξαηηέξσ λα δηαζαθεζεί θαη λα ζπκπιεξσζεί κε 

ηελ έλλνηα ηεο απηνλνκίαο ησλ φλησλ – θαη ηεο θχζεο ελ γέλεη – απφ ηελ 

θπξηαξρία ηνπ αλζξψπνπ. Γέρεηαη, δειαδή, φηη είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη 

αλεκπφδηζηε αλάπηπμε θαη εθδίπισζε ησλ θπζηθψλ δπλαηνηήησλ θαη δηαδη-
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θαζηψλ ησλ επί κέξνπο φλησλ θαη αθψιπηε θαη εμειηθηηθή πνξεία ηεο θχ-

ζεο. Η ζέζε απηή είλαη αληίζεηε πξνο ηελ έλλνηα ηεο θπξηαξρίαο θαη ηεο θα-

ηά θάπνην ηξφπν θαηαδπλάζηεπζεο ηνπ φινπ επί ηνπ κέξνπο. Απηή ε απφιπ-

ηε αλεμαξηεζία θαη απηνλνκία ηεο θχζεο δελ ζεκαίλεη φηη ν άλζξσπνο απν-

καθξχλεηαη απφ ηελ θχζε, αιιά πσο ζα πξέπεη λα ζέβεηαη ηηο αξρέο πνπ ηελ 

δηέπνπλ.  

Δίλαη, ινηπφλ, αλαγθαία ε ζχλαςε ηεο νληνινγίαο θαη ηεο εζηθήο ζε ζρέζε 

κε ηνλ θφζκν ηεο θχζεσο (Katz 1997, 44-47). Η ζεκειίσζε απηήο ηεο αληί-

ιεςεο ζπλίζηαηαη ζην φηη ζεσξεηηθά ε θχζε πξέπεη λα λνεζεί σο νληνινγη-

θή θαη αμηνινγηθή πξσηαξρή, θαη επνκέλσο σο νληφηεηα αληίζηνηρε πξνο ην 

είλαη ηνπ αλζξψπνπ, δειαδή λα λνεζεί σο θάηη ην αλάινγν πεξίπνπ ηνπ 

πξνζψπνπ, σο ππνθείκελν (subject), σο θάηη πνπ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα 

ηελ χπαξμε θαη ηελ άλζεζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο πνιηηηθήο θνηλσλίαο, αι-

ιά θαη γεληθψηεξα φισλ ησλ φλησλ. 

Ο Katz πξνβάιιεη ηελ άπνςε φηη ε θχζε ζπλνιηθά ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη 

σο σποθείκελο. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη λνεί ηε θχζε θαηά ηξφπν αλά-

ινγν πξνο ην πξφηππν ηεο θαληηαλήο εζηθήο πνπ αλαθέξεηαη ζηα πξφζσπα, 

ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ηα πξφζσπα πξέπεη λα ηπγράλνπλ ζεβαζκνχ. Τν ίδην 

πξέπεη λα ηζρχεη φζνλ αθνξά θαη ζηε θχζε: λα ηπγράλεη ζεβαζκνχ. Ωζηφζν 

δελ ππνζηεξίδεη ηνχην, αιιά θάηη ιηγφηεξν ηζρπξφ. Φξεζηκνπνηεί ην αλαιν-

γηθφ απηφ δηαιεθηηθφ παξάδεηγκα γηα λα ηζρπξνπνηήζεη ηε ζέζε ηνπ γηα κηα 

κε αλζξσπνθεληξηθή, νιηζηηθή, θνηλσληθνθξαηηθή πεξηβαιινληηθή θηινζν-

θία, ε νπνία εμεηάδεη ηε θχζε σο άκεζν ππνθείκελν πνπ ηπγράλεη εζηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. Βέβαηα, πνιχ νξζά o Katz επηιέγεη λα θάλεη ρξήζε ηνπ φξνπ 

«ππνθείκελν» αληί ηνπ φξνπ «πξφζσπν», θαη ηνχην δηφηη ζέιεη λα απνθχγεη 

εζηθέο ππνδειψζεηο θπξίσο σο πξνο ηελ χπαξμε ακνηβαίσλ ππνρξεψζεσλ 

κεηαμχ ησλ νληνηήησλ, πξάγκα πνπ ηζρχεη κφλν γηα ηνπο αλζξψπνπο, αθνχ 

απηνί κφλνλ δηαθξίλνληαη απφ ινγηθφηεηα θαη ηελ εζηθφηεηα - αιιά θαη γηα 

άιινπο ιφγνπο. 

Σχκθσλα κε ηνλ Katz ε θχζε έρεη ηηο δηθέο ηεο ηδηαηηεξφηεηεο, ηδηνκνξθίεο 

θαη πνιππινθφηεηεο θαη, φπσο πξναλαθέξακε, είλαη αλεμάξηεηε θαη απηφ-

λνκε. Η απηνλνκία ηεο θχζεο απφ ηνλ άλζξσπν θαη ε ειεπζεξία ηεο, ην α-

λεκπόδηζηολ λα ζπλερίδεη αλεμάξηεηα ηελ κε πξνγξακκαηηζκέλε πνξεία ηεο 

πξνο εμέιημε θαη αλάπηπμε απνηειεί εζηθή επηηαγή γηα ηνλ άλζξσπν. Ο Katz 

ηελ εζηθή απηή επηηαγή ηελ απνθαιεί ραξαθηεξηζηηθά “Call of the Wild” 

(1997 117). Με ηελ „επίθιεζε‟ απηή ε θχζε δεηεί ε απηνπξαγκάησζή ηεο 

λα κελ ππνλνκεχεηαη απφ ηηο αλζξψπηλεο ελέξγεηεο. Φξεηάδεηαη, δειαδή, κηα 

αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηεο απηνλνκίαο ηεο θχζεο πνπ ζα επηηξέπεη ηελ αλ-

ζξψπηλε παξέκβαζε ζηε θχζε, θαη πνπ δελ αλαηξέπεη ηελ απηνλνκία ηεο. Η 

απηνλνκία ηεο θχζεο δελ πξέπεη λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν απφ ηελ αλζξψπηλε 

παξέκβαζε, φπσο αθξηβψο ε απηνλνκία ηνπ αηφκνπ δελ πξέπεη λα ηίζεηαη ζε 
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θίλδπλν δπλάκεη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε θάπνηα θνηλφηεηα. Η πξφηαζε ηνπ 

Katz γηα αλαγλψξηζε απηνλνκίαο ζηε θχζε, πνπ επηηξέπεη θαη επηβάιιεη ηελ 

απην-εμέιημή ηεο, αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε αλζξψπηλε παξέκβαζε, δελ 

ζεκαίλεη ηελ απφιπηε αλεμαξηεζία ηεο θχζεο απφ ηελ αλζξσπφηεηα, αιιά 

ηελ απηνλνκία ηεο απφ ηελ αλζξψπηλε θπξηαξρία πνπ απνβιέπεη ζηελ θαηα-

δπλάζηεπζε θαη ηνλ έιεγρν. 

 

Δπίλογορ 

Ο ζεβαζκφο γηα ηελ απηνλνκία πνπ πξνηείλεη ν Eric Katz, αθνχ θαη‟ απηφλ 

ε θχζε ζην ζχλνιφ ηεο απνηειεί έλα «απηφλνκν ππνθείκελν», ζεκαίλεη φηη 

ε θχζε δελ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο απιφ κέζν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ ζθνπψλ ηνπ αλζξψπνπ. Αθφκε θαη νη επηθξηηέο ηεο άπνςεο φηη ε έλλνηα 

ηεο θχζεο σο ππνθεηκέλνπ είλαη άλεπ λνήκαηνο, θελή, θαη φηη απιψο ρξεζη-

κνπνηείηαη γηα λα θάλεη εληχπσζε, δελ κπνξνχλ λα αξλεζνχλ ηηο ππαγνξεχ-

ζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη κηα ηέηνηα ζέζε ελαληίνλ φζσλ επηζπκνχλ λα ρξεζη-

κνπνηνχλ ηε θχζε κόλολ ως κέζολ.  

Γηα ηνλ Katz ε θχζε θαη νη δηαδηθαζίεο ηεο πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη. Απηή 

πξέπεη λα είλαη ε αξρή ηεο λέαο θαλνληζηηθήο νηθνινγηθήο εζηθήο θαη πνιη-

ηηθήο πξαθηηθήο πνπ απνηξέπεη ηηο αιφγηζηεο επεκβάζεηο ζην θπζηθφ θφζκν 

θαη πξνηάζζεη ηελ αθεξαηφηεηα, ηελ απηνλνκία θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηεο βην-

ηηθήο θνηλφηεηαο. Μφλν θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ζα πεξηνξηζζεί ε καθξνρξφ-

ληα θαη παξάινγε ηάζε πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη λα επεκβαίλνπλ ζηα ηεο θχ-

ζεσο, λα κεηαβάιινπλ, λα αιινηψλνπλ θαη λα θαηαζηξέθνπλ απηήλ, θαη έ-

πεηηα λα ζπλεζίδνπλ ηελ θαθή θαηάζηαζε πνπ δεκηνχξγεζαλ θαη ζηε ζπλέ-

ρεηα, θαη λα απνδέρνληαη ηηο ηερλεηέο θαη ζπρλά επηβιαβείο θαηαζηάζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ απηέο ηηο επεκβάζεηο. 

 

ημειώζειρ 

1. Δηδηθψηεξα γηα ην δήηεκα ηεο εγγελνχο αμίαο ζηελ πεξηβαιινληηθή θαη 

νηθνινγηθή εζηθή, θαζψο θαη γηα ηα ζπλαθή πξνο απηφ θηινζνθηθά πξν-

βιήκαηα, βιέπε ηα φζα αλαθέξνληαη ζην Σ. Βνπδνχξε, (2008). Τν 

Kοηλόλ Aγαζόλ απφ Πνιηηηθή, Ηζηθή θαη Οηθνινγηθή Άπνςε Δμεηαδφκε-

λν. Αζήλα: Ισλία, ζζ. 255-287. 

2. Η απφδνζε ζηελ ειιεληθή ηίηισλ θαη απνζπαζκάησλ είλαη δηθή κνπ. 

3. Αο αλαθεξζεί ελ πξνθεηκέλσ φηη κεγάιε είλαη θαη ε ζπκβνιή γηα ηελ π-

πέξβαζε ηεο αλζξσπνθεληξηθήο εζηθήο ζεψξεζεο ηεο θχζεο ηεο Keekok 

Lee, ε νπνία ζε πνιιά άξζξα ηεο θαη ζην βηβιίν ηεο The Natural and the 

Artefactual (1999) ππεξαζπίδεηαη κε ζπνπδαία επηρεηξήκαηα ηε δηάθξηζε 

κεηαμχ θπζηθνχ θαη ηερλεηνχ θαη ζεσξεί απηήλ σο ζεκειηψδε πξνυπφζε-
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ζε γηα κηα νξζή θηινζνθία ηεο θχζεσο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξη-

βάιινληνο. 
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Ο SPINOZA ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ ΟΝΣΟΛΟΓΙΚΗ  

ΘΕΜΕΛΙΩΗ ΣΩΝ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ 

 ΗΘΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 
 

 

Πεπίληψη 

Σην πιαίζην ηεο αθφινπζεο κειέηεο απνπεηξψκαη, κέζα απφ ηελ θαηά κέξε 

θαηεξγαζία ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηεο Ζζηθήο ηνπ Spinoza (Πεξί ηνπ Θενχ), 

ηελ εμαγσγή ελφο πξνηεηλνκέλνπ ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ κεηαθπζηθνχ ρα-

ξαθηήξα, πάλσ ζην νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα ζεκειησζνχλ θαηφπηλ ζε επίπε-

δν πξννπηηθήο ηα δπλάκεη ζπζηήκαηα πεξηβαιινληηθήο εζηθήο ηνπ 21
νπ

 αηψ-

λα. Ζ ζπηλνδηθή απφδεημε κνληζηηθνχ ραξαθηήξα, πεξί ηεο άξξεθηεο ελφηε-

ηαο Φχζεο θαη Θενχ, χιεο θαη πλεχκαηνο, έθηαζεο θαη ζθέςεο, θφζκνπ θη 

αλζξψπνπ, απνηειεί κηα εμαηξεηηθά ζπγρξνληθή πξφηαζε φρη κφλν γηα ηε 

ζεκειίσζε νηθνζεσξήζεσλ γηα ηε κε -ηεξαξρία ησλ φλησλ – φπσο απηή πε-

ξαηψζεθε ήδε απφ ηνλ πεξαζκέλν αηψλα ζην πιαίζην ηνπ θηλήκαηνο ηεο βα-

ζηάο νηθνινγίαο ηνπ Arne Naess –, αιιά πξνπαληφο γηα ηε ζπγθξφηεζε κηαο 

αλαθαηληζηηθήο αληίιεςεο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, απαιιαγκέλεο απφ ηελ αλ-

ζξσπνθεληξηθή καηηά ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, εληφο ηεο νπνίαο ε θχζε ζα 

λνείηαη σο έλα δεκνθξαηηθφ απηνξπζκηδφκελν ζχζηεκα, κέζσ ηεο αλαηξν-

θνδνηνχκελεο ηαχηηζεο ηνπ φινπ κε ηα επηκέξνπο φληα, κε ηελ παξάιιειε 

φκσο ζπληήξεζε ησλ κεηαμχ ησλ δηαθξηηψλ νξίσλ. 

Λέξειρ κλειδιά: ζπηλοδηθή κεηαθσζηθή, δσλάκεη ζσζηήκαηα περηβαιιοληηθής 

εζηθής, Θεός – Υπόζηαζε (substantia) – Φύζε, κοληζκός. 

 

 

«- Ποηός ζέιεη, όκως, λα αζτοιεζεί κε ηέηοηα επηθίλδσλα «ίζως»! Γηα θάηη ηέ-

ηοηο πρέπεη λα περηκέλοσκε ηελ έιεσζε ελός λέοσ είδοσς θηιοζόθωλ, ποσ ζα 

έτοσλ γούζηα θαη θιίζεης αληίζεηες θαη δηαθορεηηθές από ηοσς προθαηότοσς 

                                                 

 Ζ Αηθαηεξίλε Τ. Γνχζηα είλαη ππ. Γηδάθησξ Φηινζνθίαο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδη-

ζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Δ-mail: katia_g@windowslive.com.   

mailto:katia_g@windowslive.com
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ηοσς -  θηιοζόθωλ ηοσ επηθίλδσλοσ «ίζως» κε θάζε έλλοηα. – Καη κηιώληας κε 

θάζε ζοβαρόηεηα: βιέπω λα έρτοληαη ήδε ασηοί οη θαηλούρηοη θηιόζοθοη» 

(Νίηζε, 19).  

 

ηοχοθεζία και μεθοδολογική πποζέγγιζη. 

Μηα ζχληνκε πεξηδηάβαζε ζηηο ζεσξήζεηο ησλ εηζεγεηψλ ηεο κεηαεζηθήο 

θαη ηεο εθαξκνζκέλεο εζηθήο είλαη αξθεηή γηα λα επηβεβαησζεί ε αλσηέξσ 

ελνξαηηθή ζχιιεςε ηνπ Nietzsche: κηα λέα αληίιεςε ηνπ „ίζσο‟ νηθνδνκεί-

ηαη ζζελαξά ήδε απφ ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα γχξσ απφ ηνλ θπξίσο θνξκφ 

ηεο εζηθήο θηινζνθίαο, αλαδεηψληαο φρη κφλν ηελ αλαθάιπςε εθ λένπ ηεο 

γιψζζαο ηεο εζηθήο, αιιά, πξνπαληφο, ηε ζπζρέηηζή ηεο κε ην applicandum 

ζην πεδίν ηεο ζχγρξνλεο δσήο. Σην πιαίζην, ινηπφλ, απηήο ηεο καηηάο ηνπ 

„ίζσο‟ επηρεηξψ ζην παξφλ δνθίκην κηα κεηαλεσηεξηθή αλάγλσζε ηεο ζπηλν-

δηθήο Ηζηθής κέζα απφ ην πξίζκα ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο, ζθνπεχνληαο 

λα αλαδεηήζσ ζην παξαδνζηαθφ κεηαθπζηθφ ζχζηεκα ηνπ Spinoza νληνιν-

γηθνχ ραξαθηήξα ζηαζεξέο, νη νπνίεο ζα είλαη θαηάιιειεο γηα ηε ζπγθξφηε-

ζε ηνπ ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ ηνπ θαηλνθαλνχο θιάδνπ ηεο νηθνινγηθήο 

εζηθήο. 

Βεβαίσο, ζην ζεκείν απηφ είλαη αλαγθαίν λα επηζεκαλζεί πσο ε ζπγθεθξη-

κέλε πξννπηηθή αλαθάιπςεο εθ λένπ ηνπ ζπηλνδηθνχ ζηνραζκνχ, σο πξνηεη-

λνκέλνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο, δελ ζπληζηά 

πξσηφηππε θαηάθηεζε απφ ηελ πιεπξά κνπ: αθφξκεζή κνπ γηα ηελ εξεπλε-

ηηθή απηή αλεζπρία δελ είλαη παξά ε επίδξαζε πνπ άζθεζε ην ζεσξεηηθφ 

ζχζηεκα ηνπ Spinoza ζηε ζπγθξφηεζε ηεο Oηθνζνθίαο T ηνπ Ννξβεγνχ θη-

ινζφθνπ Arne Naess (Naess, 1989-2003, 28-29), δεκηνπξγνχ θη εηζεγεηνχ 

ηνπ δηαλνήκαηνο θαη θηλήκαηνο ηεο Βαζηάο Οηθνινγίαο απφ ην 1972 θαη κε-

ηά. Υηνζεηψληαο έλα νιηζηηθφ θνζκνείδσιν, γηα λα ζεκειηψζεη ηελ αληίιε-

ςε ηνπ ζχκπαληνο σο νιφηεηαο θαη γηα ηε κε-ηεξαξρηθή ζεψξεζε ησλ φ-

λησλ, δελ είλαη ηπραίν φηη ν Naess ζηξάθεθε ζε ζεσξήζεηο κνληζηηθνχ ηχ-

πνπ (Πξσηνπαπαδάθεο 2008, 29-48), κεηαμχ ησλ νπνίσλ δεζπφδνπζα ζέζε 

θαηέρεη ην ξαζηνλαιηζηηθφ ζχζηεκα ηνπ Spinoza, ηνπ νπνίνπ ν Naess ππήξ-

με, άιισζηε, εκβξηζήο κειεηεηήο. 

Αθνινπζψληαο, ινηπφλ, ηελ αλσηέξσ εξεπλεηηθή νπηηθή γχξσ απφ ηε ζπη-

λνδηθή ζθέςε, ζην επίθεληξν ηεο ζηνρνζεζίαο ηεο αθφινπζεο αλάιπζεο ηί-

ζεηαη ε αλαδήηεζε ησλ ζεκείσλ απηψλ ζηα νπνία αλαγηγλψζθεηαη κηα δπ-

λάκεη ελερφκελε νιηζηηθή αληίιεςε ηνπ ζχκπαληνο, ψζηε θαηφπηλ λα παξα-

ρζεί βάζεη απηψλ ζπλνπηηθά ε πξφηαζε (ηνπ „ίζσο‟) γηα ηελ αλαγθαηφηεηα 

ζεσξεηηθήο ζεκειίσζεο ελφο ζπζηήκαηνο εζηθήο, ην νπνίν ζα δηέπεη ζπλν-

ιηθά ην θπζηθφ νηθνζχζηεκα θαη ηηο πξσηαξρηθέο ζηαζεξέο αξρέο απηνχ. 

Παξελζεηηθά αο ζεκεησζεί πσο πξνζπάζεζα ζπζηεκαηηθά λα απνθχγσ ηελ 
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ελδερφκελε απηνπαγίδεπζε ζε θάπνηα απφιπηε εξκελεπηηθά εθδνρή (θαηά 

ηα πξφηππα ηεο ζρνιαζηηθήο θηινζνθίαο), ε νπνία ζα πεξηφξηδε εζθαικέλα 

ηελ αληίιεςε ηνπ Spinoza γηα ηνλ θφζκν (Scruton 2002, 24) θαη, ζπλαθν-

ινχζσο, ζα θαηέζηειιε θάζε δπλάκεη αλάγλσζε ησλ εκβξπτθά ελερνκέλσλ 

ζε απηή παξακέηξσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα κεηεμειηρζνχλ ζε ζεκειηψδεηο 

ζεσξεηηθέο αξρέο ηεο ζχγρξνλεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο. 

Άιισζηε, ε ίδηα ε βαζηθή επηηαγή γηα ηε δηαξθή ακθηβνιία θαη ηε ζπλερψο  

αλαθαηληζηηθή καηηά ησλ «θηινζφθσλ ηνπ επηθίλδπλνπ ίζσο» (Νίηζε, 19) 

ππνβάιιεη θαη ηελ εθ λένπ θη αλαηξεπηηθή αλαδξνκηθή αλάγλσζε ησλ παξα-

δνζηαθψλ ξαζηνλαιηζηηθψλ ζπζηεκάησλ (φπσο είλαη ην ζπηλνδηθφ), κε ζθν-

πφ ηελ εμαγσγή πξνηεηλνκέλσλ παξαιιήισλ ππνζπζηεκάησλ αξρψλ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ, απερψληαο ηελ πξφζιεςε ηεο ζπγρξνληθφηεηαο ηνπ εξεπλεηή – 

ρσξίο λα θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζνβαξφο ελ πξνθεηκέλσ ν θίλδπλνο ηεο αλαρξν-

ληζηηθήο παξαθζνξάο ζηελ θαηαλφεζε, εθφζνλ ζηαζεξά παξακέλεη ε θπξη-

αξρία ηεο Λνγηθήο –, λα γνληκνπνηήζνπλ ζαπκαζηά ηελ ζχγρξνλε θηινζν-

θία σο θηλεηήξηνη κνρινί δεκηνπξγηθφηεηαο θη αλαζηνραζηηθήο θξηηηθήο 

ζχλζεζεο. Έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο παξνχζεο κειέηεο θξίζεθε πξνηη-

κεηέα ε αληίιεςε ηνπ κεηαθπζηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Spinoza φρη σο θιεη-

ζηνχ θη αξηεξηνζθιεξσηηθά δνκεκέλνπ γεσκεηξηθνχ ζχκπαληνο απνδείμε-

σλ, αιιά σο αλνηρηνχ θη επέιηθηνπ ζεκεηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζρεκάησλ, 

ην νπνίν – κε ελαιιαθηηθή απνθσδηθνπνίεζε απφ ηνλ εθάζηνηε κειεηεηή – 

ζα κπνξνχζε λα ζπλεηζθέξεη πνιιά, ράξε ζηε δφκεζή ηνπ ζηηο θιαζζηθέο 

αξρέο ηνπ νξζνχ ιφγνπ, αθφκε θαη ζην πιαίζην άιισλ ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ, 

αιιά θαη δηαθνξεηηθψλ θηινζνθηθψλ θιάδσλ, ζηελ εμέιημε ηνπ ζηνραζκνχ. 

Ζ αθνξηζηηθή παξαηήξεζε ηνπ Nietzsche, «Γηα λα κε κηιήζσ γηα θείλεο ηηο 

αξινχκπεο ηεο καζεκαηηθήο κνξθήο, κε ηελ νπνία ν Σπηλφδα ζσξάθηζε ζαλ 

κε ζίδεξν θαη καζθάξεςε ηε θηινζνθία ηνπ – ηελ „αγάπε γηα ηε δηθή ηνπ 

ζνθία‟ – έηζη ψζηε λα πξνθαιέζεη θφβν ζηελ θαξδηά θάζε επηηηζέκελνπ πνπ 

ζα ηνικνχζε λα ξίμεη ηε καηηά ηνπ ζ‟ απηή ηελ αήηηεηε παξζέλα θαη Παι-

ιάδα Αζελά» (Νίηζε, 22-23), ζπληζηά θαηά βάζνο, θαη κέζα απφ κηα αληη-

ζηηθηηθή αλάγλσζε πνπ ηφζν αξκφδεη ζηνλ πνηεηή ησλ παξαδφμσλ, παξψ-

ζεζε κε ραξαθηήξα πξφθιεζεο γηα ηνλ ηνικεξφ αλαγλψζηε–εξεπλεηή ηνπ 

θιαζηθνχ ζηνραζκνχ, ψζηε λα ξηςνθηλδπλεχζεη απηφο κηα ελαιιαθηηθή εξ-

κελεία ηνπ αλσηέξσ ππνηηζέκελα θιεηδσκέλνπ ζπζηήκαηνο κέζα ζηελ πξν-

θαηάιεςε ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο, πνπ κφλε απηή κπνξεί λα ηνπ πξνζδψζεη 

μαλά δσή θαη δσληαλή ζπκκεηνρή ζηελ επξχηεξε ζχγρξνλε θηινζνθηθή 

πξνβιεκαηηθή. 

Γελ είλαη ηπραίν πσο ν εηζεγεηήο ηεο βαζηάο νηθνινγίαο, ζηε ζεσξεηηθή 

πιαηθφξκα ηεο νπνίαο θαηνρχξσζε δεζπφδνπζα ζέζε ε επίδξαζε ηνπ ζπη-

λνδηθνχ ζηνραζκνχ, πξνηηκά λα απνθαιείηαη «δεηεηηθφο θηιφζνθνο θαη ζε-

σξεί ηνλ εαπηφ ηνπ πεξηπιαλψκελν αλαδεηεηή ηεο αιήζεηαο» (Πξσηνπαπα-
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δάθεο 2008, 28), απνδεηθλχνληαο έηζη αθξηβψο απηή ηελ αλαθαηληζηηθή ν-

πηηθή ηνπ ζε ηζηνξηθά θαζεζηεθπίεο αληηιήςεηο. Δπηδηδφκελε ζε κηα ζεσξε-

ηηθή „ξηςνθηλδχλεπζε‟, ζα ηνικνχζα λα πσ πσο κηα ηέηνηα καηηά ελζαξθψ-

λεη, ζρεδφλ ελνξαηηθά, κηα θεθξπκκέλε επηζπκία ηνπ πξάνπ Spinoza γηα α-

λνηρηή πξφζιεςε ηνπ ζπζηήκαηφο ηνπ (ην νπνίν γη‟ απηφ ίζσο κέρξη θαη ζή-

κεξα πξνμελεί αληηηηζέκελεο κεηαμχ ηνπο εξκελείεο απφ ηνπο δηαθφξνπο 

θίινπο ηεο θηινζνθίαο ηνπ), φπσο απηή δηαθαίλεηαη ακπδξά ζην δεχηεξν 

ζρφιην ηεο φγδνεο πξφηαζήο ηνπ, ζην πξψην κέξνο, «Πεξί Θενχ», ηεο Ζζη-

θήο ηνπ: «2
ν
. Όηη θαλέλαο νξηζκφο δελ ελέρεη νχηε εθθξάδεη θάπνην ζπγθε-

θξηκέλν αξηζκφ αηφκσλ, εθφζνλ δελ εθθξάδεη ηίπνηε άιιν απφ ηε θχζε ηνπ 

νξηδνκέλνπ πξάγκαηνο» (Σπηλφδα 2009, 87). 

Δθφζνλ, ινηπφλ, ζθηαγξαθήζεθε ήδε ελ ζπληφκσ ε βαζηθή ζηνρνζεζία πξνο 

απφδεημηλ, ζηελ πνξεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δνθηκίνπ αλαγθαία αλαδεηθλχε-

ηαη ζηε ζπλέρεηα ε κεζνδνινγηθή δηαζάθεζε σο πξνο ηε ζπιινγηζηηθή πν-

ξεία πνπ ζα αθνινπζήζσ, θαζψο θαη ε δνκή ηεο κειέηεο. Ζ παξνχζα αλά-

γλσζε θαη θαηεξγαζία ηεο Ηζηθής ηνπ Spinoza σο ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο 

ζχγρξνλεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο (θαηά ην πξφηππν ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ 

Arne Naess), επηθεληξψλεηαη – κε πνξεία επαγσγηθή – ζην πξψην κέξνο ηνπ 

έξγνπ κε ηίηιν «Πεξί ηνπ Θενχ», εθ ηεο θαηεξγαζίαο ηνπ νπνίνπ εμάγνληαη 

παξάιιεια θάπνηα πξνηεηλφκελα ζεκέιηα αξρψλ γηα ην ζεσξεηηθφ εμνπιη-

ζκφ ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο ηνπ 21
νπ

 αηψλα: ε επηινγή, βεβαίσο, απηή 

δελ ήηαλ ηπραία, κα πξνπαληφο απνηειεί επηβεβιεκέλε πξφηαζε γηα ηελ εθ-

θίλεζε θάζε απφπεηξαο ζπζηεκαηηθήο θη αλαιπηηθνχ ηχπνπ έθζεζεο ηεο 

ζπηλνδηθήο κεηαθπζηθήο, κηαο θη ε ζεψξεζε ηνπ Spinoza γηα ην Θεφ ή ηελ 

Υπφζηαζε (substantia) είλαη θεληξηθφο ζεκαηηθφο άμσλ ηνπ ζπζηήκαηφο ηνπ, 

ηνπ νπνίνπ εμάιινπ ε θαηαλφεζε ζπληζηά απαξάγξαπηε πξνυπφζεζε γηα 

ηελ νξζή ζχιιεςε ηεο ζεσξίαο ηνπ (Ratner 1926, 121). Άιισζηε, φπσο ε-

πεζήκαλε θαηαιεθηηθά θη ν Arne Naess ζε νκηιία ηνπ ζηε Φάγε ην 1977, «ε 

Φχζε (κε θεθαιαίν Φ) ηελ νπνία θαη ζπληαχηηδε ν Spinoza κε ην Θεφ, ελέ-

ρεη φια ηα απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά γηα ην θίλεκα ηεο Βαζηάο Οηθνιν-

γίαο. Τν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα εμαηξεηηθή πνηθηιία ζρεηηθψλ 

ζηνηρείσλ, θαζηζηά ηε ζπηλνδηθή θηινζνθία έλα πνιχηηκν πιαίζην γηα ηελ 

νηθνινγηθή ζθέςε.» (Naess 1977-2006, 122). Σην ζπγθεθξηκέλν, ινηπφλ, 

παξάζεκα, ν Ννξβεγφο θηιφζνθνο δειψλεη μεθάζαξα ηελ νηθνδφκεζε ηνπ 

ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ ηεο νηθνζνθίαο ηνπ θαηά έλα ζεκαληηθφ κέξνο ζηε 

ζπηλνδηθή κεηαθπζηθή, κε εθαιηήξην ην «Θεφο ή Φχζε (Deus sive Natura)» 

(Naess 2002-2008, 82-83) θη φιε ηελ αθφινπζε κεηαθπζηθή πξνβιεκαηηθή 

φπσο απηή εθδηπιψλεηαη ζην πξψην κέξνο ηεο Ζζηθήο. 

Ζ ζθνπνζεζία ηνπ εζηθνχ ζπζηήκαηνο επηπρίαο πνπ πξνζπάζεζε λα εηζεγε-

ζεί ν Spinoza, φπσο απηή θαηαηίζεηαη απφ ηνλ ίδην ζηελ αξρή θηφιαο ηεο ε-

κηηεινχο ηνπ «Πξαγκαηείαο γηα ηε δηφξζσζε ηνπ λνπ» (Σπηλφδα 2000, 23), 
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νπζηαζηηθά ζπκππθλψλεηαη [κεηά ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο καηαηφηεηαο ηεο 

θνηλήο δσήο ζηε βάζε ηεο εκπεηξίαο, απφ ηελ πιεπξά ηνπ θηινζφθνπ, αιιά 

θαη ιφγσ ηεο δηαπίζησζήο ηνπ πσο ηίπνηε θαιφ ή θαθφ δελ ελέρεηαη ζηα α-

ληηθείκελα ησλ θφβσλ ηνπ, πέξαλ ηνπ επεξεαζκνχ ηνπ λνπ απφ απηά] ζηελ 

ηειηθή ηνπ αλάγθε λα εξεπλήζεη ηελ χπαξμε κηαο πξαγκαηηθήο θαη θνηλσλή-

ζηκεο αγαζφηεηαο, απφ ηελ νπνία ζα εμάγνληαλ θαηφπηλ ηα πάληα θαη ηεο 

νπνίαο ε αλαθάιπςε θαη θαηάθηεζε ζα νδεγνχζε ζε απφιπηε θη εμαηξεηηθή 

επηπρία (Spinoza 1989, 1). Ζ αξρηθή, ινηπφλ, απηή δήισζε ηνπ θηινζφθνπ 

απνδεηθλχεη ηελ αλαδήηεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ, κε ραξαθηήξα ζεκειηνθξα-

ηηθφ, κηαο λέαο πξψηεο αξρήο, ε νπνία ηηλί ηξφπσ ζα ελείρε θάπνηα βεβαηφ-

ηεηα γηα ηελ χπαξμή ηεο, πξνδίδνληαο έηζη ηε ζχλδεζε ηνπ θηινζφθνπ κε ηε 

ζρνιαζηηθή παξάδνζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ππάξμεσο θαζνιηθψλ αξρψλ-

ελλνηψλ, παξφηη εηζεγείην γεληθφηεξα, φπσο θη ν Déscartes, σο ζηνραζηήο 

ηεο επνρήο ηνπ, κηα λεσηεξηθή εζηθή κε ζεηηθφ ραξαθηήξα, ζηε βάζε ηεο 

κεζνδνινγίαο ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ. 

Σην πιαίζην, ινηπφλ, ηεο αλσηέξσ βαζηθήο ζηνρνζεζίαο ηνπ θηινζφθνπ 

πξνθχπηεη σο θεληξηθήο ζεκαζίαο δήηεκα ε χπαξμε ελφο απνιχησο απείξνπ 

θαη ηειείνπ φληνο ζε ξφιν πξψηεο αηηηψδνπο αξρήο ησλ πάλησλ – ν Spinoza 

ελ πξνθεηκέλσ πηνζεηεί ηνλ „παξαινγηζκφ‟ θαηά ηνλ Θσκά ηνλ Αθηλάηε ηνπ 

ασηαηηίοσ ηνπ Θενχ (Παηέιεο 2004, 27) –, ηνπ νπνίνπ ε νπζία εκπεξηέρεη 

ηελ χπαξμε, δηθαηνινγψληαο έηζη ην πξσηαγσληζηηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηί-

δεη ζηελ Ζζηθή ηνπ Spinoza ην πξφβιεκα ηεο νληνινγηθήο απφδεημεο ηεο 

ππάξμεσο Θενχ, έζησ θη σο θιεξνδφηεκα ηνπ αξηζηνηειηθνχ θαη κεηα-

αξηζηνηειηθνχ corpus ηεο κεζαησληθήο ζενινγίαο (Scruton 2002, 25-26). 

Σπλεπψο, δε ζα κπνξνχζε θαλείο λα παξαθάκςεη ηελ πξνβιεκαηηθή πεξί 

Θενχ, αθφκε θαη ζην πιαίζην ηεο επζχλνπηεο παξνχζεο αλάγλσζεο ηεο 

ζπηλνδηθήο κεηαθπζηθήο κε φξνπο ηεο ζχγρξνλεο νηθνινγηθήο εζηθήο, θαζψο 

ζηελ πεξίπησζε απηή ζα ειιφρεπε ν θίλδπλνο λα πεξηπέζεη θαηφπηλ ζε πηζα-

λά ζθάικαηα θαηαλφεζεο ζε επίπεδν νληνινγηθφ. 

Μάιηζηα, ζην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα ζεκεησζεί πσο νχησο ή άι-

ισο, εξεπλψληαο θαλείο ην θηινζνθηθφ ζχζηεκα ηνπ Spinoza θαιείηαη λα 

αλακεηξεζεί κε ηε ζπκπινθή ηεο εζηθήο κε ηελ νληνινγία-κεηαθπζηθή, θαη 

πφζσ κάιινλ φηαλ πξνεθηείλεη ηελ εξκελεπηηθή ηνπ ζηνπο ελερφκελνπο δπ-

λάκεη νηθνινγηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο ηεο ζπηλνδηθήο ζθέςεο, νπφηε θαη ζα 

πξέπεη επηπξνζζέησο λα αλακεηξεζεί κε ηελ εγγελψο ζπγθξνπζηαθή ζρέζε 

εζηθήο θαη θπζηθήο λνκνηέιεηαο (ιφγσ ηεο αλαπφθεπθηεο αιιεινπεξηρψξε-

ζεο εζηθνχ πξνζψπνπ θαη θπζηθνχ φληνο θαη ηηο ζπλαθφινπζεο επηπηψζεηο 

απηήο), ε νπνία θη εκπεξηέρεηαη πάληα ζηηο αλαδεηήζεηο ηνπ θαηλνθαλνχο 

θιάδνπ ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο. Δμαηηίαο, ινηπφλ, ηνπ ζχλζεηνπ απηνχ 

θη εγγελψο ζπγθξνπζηαθνχ ππνβάζξνπ ηεο πξναλαθεξζείζεο εξεπλεηηθήο 

νπηηθήο θξίλεηαη ζπλεηφ ε αλάγλσζή κνπ λα αθνινπζήζεη θαηαξράο πηζηά 
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ηε κέζνδν θαη ζπιινγηζηηθή πνξεία ηνπ θηινζφθνπ ζην πξψην απηφ κέξνο 

ηεο Ηζηθής ηνπ, ψζηε λα παξακέλεη, εη δπλαηφλ, δηαθξηηά επθξηλήο θάζε θά-

ζε ηεο αθφινπζεο επεμεξγαζίαο ζηελ εμέιημή ηεο. 

Σπκπιεξσκαηηθά, ε ζπηλνδηθή αληίιεςε δείρλεη λα πξνζθέξεηαη σο εμαηξε-

ηηθά ζεξαπεπηηθή γηα ηνλ εγγελψο ζπγθξνπζηαθφ ραξαθηήξα ηεο ζχγρξνλεο 

νηθνινγηθήο εζηθήο, θαζψο ε κνληζηηθή θνζκναληίιεςε ηνπ θηινζφθνπ πνπ 

επηρεηξεί λα ζπλπθάλεη ηε Φχζε θαη ην Θεφ (ηελ έθηαζε θαη ηε ζθέςε, ην 

ζψκα θαη ηελ ςπρή) ζε κηα αξξαγή ελφηεηα, ελψλνληαο φπνπ ν Déscartes 

ρσξίδεη (Σπηλφδα 2009, 73) θαη ζπκθηιηψλνληαο ηελ πίζηε ζηελ αλζξψπηλε 

ειεπζεξία κε ηνπο αηψληνπο λφκνπο ηεο Θετθήο θχζεο (Scruton 2002, 27), 

πξνδίδεη ηε θχζε ηνπ θηινζφθνπ σο ηνπ κεγαιπηέξνπ εηζεγεηνχ ηεο ελφηε-

ηαο θαη ηεο ζπκθηιίσζεο (Ratner 1926, 132). 

 

Καηά μέπη καηεπγαζία, ζχολιαζμόρ και κπιηική  

Μηαο θαη γηα ην Spinoza ε ηέρλε ηνπ νξηζκνχ είλαη θεθαιαηψδεο, ζέηνληαο 

ηηο βαζηθέο αξρέο  ηεο αθφινπζεο θηινζνθηθήο αλάπηπμεο – γη‟ απηφ, άιισ-

ζηε, φια ηα κέξε ηεο Ζζηθήο ηνπ, πιελ ηνπ ηειεπηαίνπ, μεθηλνχλ κε κηα ζεη-

ξά νξηζκψλ γηα ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ δεηήκαηνο ην νπνίν πξαγκαηεχεηαη 

(Σπηλφδα 2009, 26) –, κε ζθνπφ ηελ „ελλνηνινγηθή δηαχγαζε‟ θαηά παξά-

θξαζε ηνπ Καζηνξηάδε, θξίλεηαη ζθφπηκν αξρηθά λα παξαηεζνχλ νξηζκέλεο 

επηινγέο ησλ νξηζκψλ θαη ησλ αθνινχζσλ επεμεγήζεσλ, πξνηάζεσλ, απν-

δείμεσλ, πνξηζκάησλ θαη ζρνιίσλ ηνπο, απφ ην πξψην κέξνο ηεο Ηζηθής, ην 

«Πεξί ηνπ Θενχ». 

Με ηνλ πξψην νξηζκφ, σο απηαίηην (causa sui) πξνζδηνξίδεηαη  απηφ πνπ ε 

νπζία ελέρεη ζηελ χπαξμε, κε ηνλ ηξίην νξηζκφ, σο ππφζηαζε (substantia) 

πξνζδηνξίδεηαη απηφ πνπ είλαη ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζπιιακβάλεηαη κέζσ ηνπ 

εαπηνχ ηνπ, ελψ κε ηνλ έθην νξηζκφ, σο Θεφο πξνζδηνξίδεηαη ην απνιχησο 

άπεηξν νλ, δειαδή κηα ππφζηαζε ζπγθείκελε απφ άπεηξα θαηεγνξήκαηα, 

θαζέλα απφ ηα νπνία εθθξάδεη κηα άπεηξε θη αηψληα νπζία (essentia) (Σπηλφ-

δα 2009, 79-80). Αλαθέξνληαη μερσξηζηά νη ηξεηο απηνί νξηζκνί, κηαο θαη 

θνηλφο ηνπο παξνλνκαζηήο είλαη ε αλαγσγή ηνπο ζε εθείλν ην νπνίν δελ ελ-

λνείηαη κέζσ θάπνηνπ άιινπ πξάγκαηνο (Σπηλφδα 2009, 29), ζε αληίζεζε κε 

ηνπο νξηζκνχο ησλ θαηεγνξεκάησλ (attributa 4
νο 

νξηζκφο), απηψλ δειαδή 

πνπ αληηιακβάλεηαη ν λνπο σο ζπλδεηηθψλ θξίθσλ ζπληζηψλησλ ηελ νπζία 

ηεο ππφζηαζεο, θαη ησλ ηξφπσλ (modi 5
νο

 νξηζκφο), σο ησλ επεξεαζκψλ ηεο 

ππφζηαζεο (Σπηλφδα 2009, 79). Απφ ηελ πξνεγνχκελε δηάθξηζε, ινηπφλ, 

πξνθχπηεη πσο θαλέλα θαηεγφξεκα δε λνείηαη έμσ απφ ηελ ππφζηαζε πνπ ην 

εκπεξηέρεη σο εμαξηψκελν απφ απηήλ νληνινγηθψο (Scruton 2002, 25), θη ε 

ππφζηαζε είλαη θχζεη πξφηεξε ησλ επεξεαζκψλ ηεο (πξφηαζε 1, σο πξντ-

νχζα ησλ νξηζκψλ 3 θαη 5) (Σπηλφδα 2009, 81), ελψ αλαινγηθψο δηαθξίλν-
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ληαη θη νη γλσζηηθνί κεραληζκνί λνφο θαη θαληαζίαο, κε πξνηεξαηφηεηα ζηνλ 

πξψην πνπ νδεγεί κφλνο ζηελ θαηαλφεζε ηεο ππφζηαζεο ησλ πξαγκάησλ, 

ζε αληίζεζε κε ηελ επηθαλεηαθή θη εχθνιε – άξα θαη νηθεία ζηνπο αλζξψ-

πνπο – ζχιιεςε ησλ ηξφπσλ σο πξαγκάησλ κέζσ ηεο δεχηεξεο (Σπηλφδα 

2009, 102-103, 140-141). 

Πξνεθηείλνληαο πεξαηηέξσ ηελ αλαγθαία απηή δηαδηθαζία ηεο αξρηθήο καο 

„ελλνηνινγηθήο δηαχγαζεο‟, ζεκεηψλεηαη πσο ε απφδεημε ηεο ππνζηάζεσο σο 

αλαγθαίσο άπεηξεο πξαγκαηηθφηεηαο, σο κίαο θαη κνλαδηθήο, θη σο ππάξ-

ρνπζαο causa sui, εθφζνλ ζπληζηά αληίθαζε λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 

κία ππνζηάζεηο ηνπ ηδίνπ θαηεγνξήκαηνο, θαηά ηηο δηαδνρηθέο απαγσγέο εηο 

άηνπνλ απφ ην θηιφζνθν (Σπηλφδα 2009, 83-85), πξνεηνηκάδεη νληνινγηθψο 

ην έδαθνο γηα ηελ θπξίσο απνδεηθηηθή δηαδηθαζία ηεο πξνβιεκαηηθήο πεξί 

Θενχ πνπ μεθηλά κε ηελ πξφηαζε 11, ζηελ νπνία θαη ηίζεηαη γηα πξψηε θνξά 

ε αλαγθαηφηεηα ππάξμεσο ηνπ απνιχησο απείξνπ απηνχ φληνο (Σπηλφδα 

2009, 90). 

Σην θνκβηθφ απηφ ζεκείν, ινηπφλ, αξρίδεη λα ζηνηρεηνζεηείηαη επθξηλέζηεξα 

ην κνληζηηθφ θνζκνείδσιν ηνπ Spinoza πνπ έρεη πνιιά λα πξνζθέξεη ζηελ 

νληνινγηθή ζεκειίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ εζηθψλ ζπζηεκάησλ. Σχκθσλα 

κε ηελ πξφηαζε 14, «πέξα απφ ην Θεφ δελ κπνξεί λα ππάξμεη ή λα ζπιιεθ-

ζεί θακηά ππφζηαζε», ελψ «φ,ηη είλαη, είλαη ζην Θεφ, θαη ηίπνηε δελ κπνξεί 

λα είλαη ή λα ζπιιεθζεί ρσξίο ην Θεφ», θαηά ηελ πξφηαζε 15 (Σπηλφδα 

2009, 96-97). Ζ παλζετζηηθή απηή καηηά ηνπ θηινζφθνπ (Protopapadakis 

2009, 183 θ.ε.) δείρλεη λα αλάγεη ηα πάληα ζηελ ίδηα νπζία θαη πξψηε αξρή, 

θαζψο ν Θεφο σο άπεηξε πξαγκαηηθφηεηα ελέρεηαη ζε φια. Κη εθφζνλ φια 

είλαη Θεφο, κηα αλάγλσζε ελνπνηεηηθή πνπ κε φξνπο νηθνινγηθήο εζηθήο 

ζπλαξκφζζεη φια ηα φληα ζηε βάζε ηεο απφ θνηλνχ κέζεμήο ηνπο ζηελ ίδηα 

πξσηαξρηθή ηνπο νπζία, είλαη πιένλ επηζήκσο επηηξεπηή αιιά θη απνιχησο 

βάζηκε γηα πξψηε θνξά ζην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δνθηκίνπ. 

Ο δεχηεξνο ζηαζκφο επξεκάησλ ζπλαθψλ κε ην πξνηεηλφκελν ζην πιαίζην 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ζεσξεηηθφ πεξηερφκελν ηεο πεξηβαιινληηθήο ε-

ζηθήο είλαη ε πξφηαζε 13, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «ε απνιχησο άπεηξε ππφ-

ζηαζε είλαη αδηαίξεηε» (Σπηλφδα 2009, 95) θη απφ ηελ νπνία βεβαίσο ζπλά-

γεηαη θαηφπηλ ην πφξηζκα «θακηά ζσκαηηθή ππφζηαζε, θαζφζνλ είλαη ππφ-

ζηαζε, δελ είλαη δηαηξεηή» (Σπηλφδα 2009, 96). Δθφζνλ, ινηπφλ, ε έθηαζε θη 

ε ζθέςε είλαη θαηεγνξήκαηα ηνπ Θενχ, θαηά ην δεχηεξν πφξηζκα ηεο πξφ-

ηαζεο 14 (Σπηλφδα 2009, 97) είλαη εμίζνπ άπεηξα κε απηφλ, θη επίζεο, αδηαί-

ξεηα θαη κεηέρνληα ηεο ηειεηφηεηάο ηνπ. Άιισζηε, ζηε βάζε ηεο ζεψξεζεο 

ηνπ Spinoza πσο δελ ππάξρεη θελφ ζηε θχζε, φια ηα πξάγκαηα ζα πξέπεη λα 

ζπλαξκνζηνχλ κεηαμχ ηνπο θαη επνκέλσο, δελ κπνξνχλ λα δηαθξίλνληαη 

πξαγκαηηθά (Παπαλησλίνπ 2006, 9). Ζ παξαηήξεζε απηή, ε νπνία αλα-

πηχζζεηαη ζηε ζπλέρεηα απφ ην θηιφζνθν ζην εθηεηακέλν ζρφιην ηεο πξφ-
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ηαζεο 15 (θη επαλέξρεηαη μαλά ζην ηέινο ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ πξψηνπ κέ-

ξνπο), δείρλεη λα έρεη εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ ζην επίπεδν ηεο ζρεκαηηθήο ηεο 

εθαξκνγήο ζε επίπεδν θπζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο: θαζψο ν Spinoza πξνζπα-

ζεί λα άξεη επηθξαηνχζεο πξνθαηαιήςεηο ηεο επνρήο, νη νπνίεο ζηε βάζε ηεο 

επηθαλεηαθήο πξφζιεςεο ηεο θαληαζίαο ζέηνπλ ηε θπζηθή έθηαζε σο κε-

ηξήζηκε, απαξηηδφκελε απφ κέξε θαη δηαηξεηή, αηειή θη αλάμηα ηεο ζετθήο 

θχζεο, θαη λα ηηο αλαζθεπάζεη κε επηρεηξήκαηα αλαγσγήο ζην λνπ πνπ κφ-

λνο απηφο ζπιιακβάλεη ηα πξάγκαηα σο ππφζηαζε, θη φρη σο χιε επεξεα-

ζκέλε κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο (Σπηλφδα 2009, 98-103, 142), νπζηαζηηθά, 

γηα ηηο πξνζιακβάλνπζεο ηνπ ζχγρξνλνπ αλαγλψζηε, νηθνδνκεί κηα επηρεη-

ξεκαηνινγία πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα, ππεξαζπηζηηθή ηεο αληίιεςεο 

ηνπ θπζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο σο κηαο άξξεθηεο ελφηεηαο θη νιφηεηαο, εληφο 

ηεο νπνίαο δε λνείηαη θακηά ηεξαξρηθή ζέαζε ησλ φλησλ! Δληππσζηαθά ρα-

ξαθηεξηζηηθφ – σο πξνο ηελ πξνθιεηηθή απηή αλάγλσζε κε φξνπο εθαξκν-

ζκέλεο εζηθήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιίνπ ηνπ θηινζφθνπ – είλαη ην παξά-

δεηγκα πνπ θαηαζέηεη ν ίδηνο ν Spinoza γηα ηελ αδηαίξεηε, κνλαδηθή θη αηψ-

ληα ππφζηαζε ηεο θαηεμνρήλ θπζηθήο δχλακεο θαη πεγήο ηεο δσήο, ηνπ λε-

ξνχ (Σπηλφδα 2009, 103): εξκελεχνληαο πεξαηηέξσ ην παξάδεηγκα απηφ, ζα 

ιέγακε φηη φπσο ην λεξφ, σο ζσκαηηθή ππφζηαζε, νχηε ρσξίδεηαη, νχηε δη-

αηξείηαη, θαη επηπξνζζέησο νχηε γελληέηαη θη νχηε θζείξεηαη, αλαινγηθά, θη 

φια ηα ινηπά φληα ηνπ θπζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο είλαη εμίζνπ αδηαίξεηα θη 

άθζαξηα σο κεηέρνληα ηεο ίδηαο θχζεο ηεο άπεηξεο ηέιεηαο πξαγκαηηθφηε-

ηαο θαη ζπλαθνινχζσο, ε κε ηεξαξρηθή κεηαμχ ηνπο ζεψξεζε, επηηάζζεη θαη 

ζηνλ άλζξσπν πιήξε εζηθά θαζήθνληα απέλαληί ηνπο, ζην πιαίζην κηαο 

πξαγκαηηθήο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο ηνπ 21
νπ

 αηψλα. 

Ο ηξίηνο ζηαζκφο θαηά ηελ θαηεξγαζία ηνπ πξψηνπ κέξνπο «Πεξί ηνπ 

Θενχ» μεθηλά κε ηελ εηζήγεζε πεξί αλαγθαηνθξαηίαο ηεο πξφηαζεο 16, «Α-

πφ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζετθήο θχζεο, πξέπεη λα έπνληαη άπεηξα κε άπεη-

ξνπο ηξφπνπο» (Σπηλφδα 2009, 104). Ο Θεφο, ινηπφλ, ζχκθσλα θαη κε ην 

πξψην πφξηζκα ηεο ίδηαο πξφηαζεο είλαη αίηην φισλ ησλ πξαγκάησλ πνπ 

κπνξνχλ λα ππνπέζνπλ ζε έλαλ άπεηξν λνπ (Σπηλφδα 2009, 104), ελψ θαηά 

ηα επφκελα πνξίζκαηα είλαη αίηην θαζαπηφ, απνιχησο πξψην θαη – βάζεη ηεο 

πξφηαζεο 17 – ειεχζεξν, κηαο θαη ελεξγεί απφ κφλνπο ηνπο λφκνπο ηεο θχ-

ζεο ηνπ, ρσξίο λα αλαγθάδεηαη απφ θαλέλαλ (Σπηλφδα 2009, 105). Ο Spinoza 

ρξεζηκνπνηεί δπν φξνπο ηεο ζρνιαζηηθήο θηινζνθίαο πξνθεηκέλνπ λα πεξη-

γξάςεη ηελ αηηηψδε ζρέζε κεηαμχ Θενχ θαη θφζκνπ: ν Θεφο σο ππφζηαζε 

θαη ειεχζεξν αίηην είλαη ε θύοσζα Φχζε (Natura naturans), ελψ ηα πξάγκα-

ηα πνπ απνξξένπλ σο απνηέιεζκα απφ ηελ άπεηξε πξαγκαηηθφηεηά ηνπ είλαη 

ε θσοκέλε Φχζε (Natura naturata) (Σπηλφδα 2009, 35-36∙ Kline, 1961, 354). 

Ωζηφζν, ε αηηηνθξαηηθή απηή θνζκναληίιεςε πνπ ζπγθξνηεί ν Spinoza ελέ-

ρεη κηα ζπνπδαία δηάθξηζε, ε νπνία αλαδεηθλχεηαη θαηαιπηηθή θαη ζην πιαί-
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ζην ηεο αλάγλσζήο ηεο κε φξνπο εθαξκνζκέλεο εζηθήο: θαηά ηελ πξφηαζε 

18 «Ο Θεφο είλαη εκκελέο αίηην θη φρη κεηαβαηηθφ αίηην φισλ ησλ πξαγκά-

ησλ» (Σπηλφδα 2009, 109). Ζ ζετθή αηηηφηεηα είλαη εζσηεξηθή ζηνλ θφζκν θη 

φρη ππεξβαηηθνχ ραξαθηήξα, θαη δηαηξέρεη θαη δηαπεξλά φια ηα πξάγκαηα 

εμεγψληαο ηελ νπζία ηνπο θαη δίλνληαο ηε γελεηηθή εμήγεζή ηνπο, αιιά πα-

ξακέλεη δηαθξηηή απφ απηά, δηφηη ηα πάληα είλαη απνηειέζκαηά ηεο (Σπηλφδα 

2009, 37). Όπσο επηζεκαίλεη πάιη ζην εθηεηακέλν ζρφιην ηεο πξφηαζεο 17 ν 

θηιφζνθνο, εθφζνλ ην αηηηαηφ δηαθέξεη πάληα απφ ην αίηηφ ηνπ, ζε απηφ α-

θξηβψο πνπ έρεη απφ ην αίηην, έηζη θη ν Θεφο σο πνηεηηθφ αίηην ησλ πξαγκά-

ησλ δηαθέξεη απφ απηά ηφζν απφ ηελ άπνςε ηεο νπζίαο, φζν θη απφ ηελ ά-

πνςε ηεο χπαξμεο (Σπηλφδα 2009, 108). Καηά ζπλέπεηα, γηα ηνλ Spinoza ηα 

πάληα είλαη ελσκέλα κε ηνλ Θεφ, αιιά φρη θαηά έλαλ αδηαθνξνπνίεην ηξφπν 

θαη ζε θαηάζηαζε άηαθηεο δηάρπζεο (Σπηλφδα 2009, 35). Ζ παξαηήξεζε απ-

ηή απνδεηθλχεηαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο θαη ζε επίπεδν εθαξκνζηκφηεηάο 

ηεο ζην επίπεδν ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο, θαζψο αλ θη εθ πξψηεο φςεσο, 

ζην πιαίζην ηεο εληζηηθήο ζπηλνδηθήο αληίιεςεο, φια δείρλνπλ ελσκέλα θη 

αλαγφκελα ζηελ ίδηα νπζία, κηα πξνζεθηηθφηεξε καηηά αξθεί γηα λα απνθα-

ιχςεη έλαλ παξάιιειν πθέξπνληα πινπξαιηζκφ πνπ επηηάζζεη κε ηε ζεηξά 

ηνπ ηα δηαθξηηά φξηα δηαθνξεηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ φλησλ, ρσξίο βεβαίσο λα 

ηίζεηαη δήηεκα ηεξαξρηθήο ηνπο δηαίξεζεο, φπσο ήδε πξναλαθέξζεθε. Ζ ε-

ζσηεξηθή απηή παξαδνμφηεηα ζην θνζκνείδσιν ηνπ κεγαιπηέξνπ „ζπκθη-

ιησηή‟ (Ratner 1926, 132) απερεί ζηε ζχγρξνλε πξφζιεςε, κε ηξφπν εμαη-

ξεηηθά εχζηνρν κηα βαζεηά δεκνθξαηηθή θαη κεηαλεσηεξηθή αληίιεςε γηα ηε 

ζρέζε ησλ θπζηθψλ φλησλ κε ην νηθνζχζηεκα, θαζψο, νπζηαζηηθά, κέζα 

απφ ηελ αληηζηηθηηθή ζπλεμάξηεζε απηνλνκίαο θάζε φληνο σο κνλάδαο, κε 

ηελ παξάιιειε ηάζε ηαχηηζήο ηνπ κε ην θαζνιηθφ, μεπεξληέηαη ν ζθφπεινο 

ελφο αθξαίνπ νηθνινγηθνχ ληεηεξκηληζκνχ, εληφο ηνπ νπνίνπ ν νιηζηηθφο ρα-

ξαθηήξαο ηνπ ζχκπαληνο ζα ηζνπέδσλε θάζε αηνκηθή ηαπηφηεηα ησλ φλησλ. 

Αλη‟ απηνχ, ε ζπηλνδηθή ελφηεηα ησλ πξαγκάησλ/φλησλ κε ηνλ Θεφ/θφζκν, 

απνθηά κηα εζσηεξηθή θίλεζε αηέξκνλεο αλαηξνθνδφηεζεο ηνπ θάζε μερσ-

ξηζηνχ πξνζψπνπ/ φληνο κε ην φινλ θη αληηζηξφθσο, θαηαιχνληαο έηζη ηα 

πξνθξνχζηεηα παξαδνζηαθά νληνινγηθά φξηα ηεο ζρνιαζηηθήο θηινζνθίαο 

θαη ηηο άθακπηεο κεηαθπζηθέο δηαηξέζεηο ηνπ παξειζφληνο. 

Σπγθεθαιαηψλνληαο, ην θαηεμνρήλ επίηεπγκα ηεο ζπηλνδηθήο θηινζνθίαο, 

δειαδή ε γεσκεηξηθνχ ηχπνπ απφδεημε ηεο άξξεθηεο ελφηεηαο Φχζεο θαη 

Θενχ, χιεο θαη πλεχκαηνο, έθηαζεο θαη ζθέςεο, θφζκνπ θη αλζξψπνπ, ζψ-

καηνο θαη ςπρήο (Scruton 2002, 24), ζην πιαίζην ελφο κνληζηηθνχ θνζκνεη-

δψινπ κε δηαθξηηά σζηφζν φξηα νπζίαο θαη χπαξμεο κεηαμχ αηηίνπ (Θενχ) 

θη αηηηαηνχ (πξαγκάησλ), κέζα απφ ην πξίζκα κηαο κεηαλεσηεξηθήο αλά-

γλσζεο κε φξνπο εθαξκνζκέλεο εζηθήο θαη δε πεξηβαιινληηθήο, θη εθφζνλ 

πεξηνξίδνληαη – ζηα φξηα ηνπ δπλαηνχ – πηζαλά νληνινγηθά ζθάικαηα ιφγσ 

ηνπ αλαρξνληζηηθνχ ραξαθηήξα ηεο εξκελεπηηθήο καο, απνηειεί θαηαξράο 



48 
 

έλα εμαηξεηηθφ πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πάλσ ζην νπνίν κπνξνχλ 

λα ζεκειησζνχλ ζχγρξνλεο νηθνζεσξήζεηο γηα ηε κε-ηεξαξρία ησλ φλησλ, 

φπσο ζπλέβε ήδε απφ ηνλ πεξαζκέλν αηψλα ζην πιαίζην ηνπ θηλήκαηνο ηεο 

βαζηάο νηθνινγίαο ηνπ Arne Naess. Σην επίπεδν, φκσο, ηεο ηειηθήο θάζεο 

εμαγσγήο αθφκε θαζνιηθφηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ κε ηζρχ εθαξκνζηκφηεηαο 

ζηε ζχγρξνλε δσή, ζην πιαίζην ηεο επαγσγηθήο απνδεηθηηθήο πνξείαο ηνπ 

παξφληνο δνθηκίνπ, ην κεηαθπζηθφ ζχζηεκα ηνπ Spinoza ζηνηρεηνζεηεί επη-

πιένλ κηα ελδηαθέξνπζα πξφηαζε πξνο ηε δεκνθξαηηθφηεξε – θαη γη‟ απηφ 

αλαθαηληζηηθή - ζεψξεζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ζε επίπεδν ζεσξεηηθνχ εμν-

πιηζκνχ, απνδεζκεπκέλε απφ ηε ζηελά αλζξσπνθεληξηθή αληίιεςε ηνπ 

20νχ αηψλα πνπ εγθιψβηζε ηε δπηηθή ζθέςε ζε έλα θνληφθζαικν, κεραλη-

ζηηθφ θαη, θπζηθά, εμσπξαγκαηηθφ θνζκνείδσιν κε ηηο γλσζηέο ζπλέπεηεο 

ηεο ηξέρνπζαο νηθνινγηθήο θξίζεο. Όπσο ήδε αλαιχζεθε, βεβαίσο, ε λέα 

απηή πξφηαζε νιηζηηθνχ ραξαθηήξα δελ είλαη απαξαίηεην λα αθεζεί ζηηο – 

εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο κε ηελ αλζξσπνθεληξηθή παγίδα ηνπ 20νχ αηψλα – 

αηξαπνχο εληζηηθνχ ηχπνπ θαη ζην ζπλαθφινπζν άθακπην ληεηεξκηληζκφ 

πνπ ζα ηζνπέδσλε θάζε έλλνηα απηνλνκίαο ησλ φλησλ, θαζψο ε θχζε σο έλα 

απηνξπζκηδφκελν ζχζηεκα, θαηά ηελ αλαηξνθνδνηνχκελε δηαδηθαζία ηαχ-

ηηζεο ηνπ φινπ κε ηα φληα, ζπληεξεί παξάιιεια δηαθξηηά ηα κεηαμχ ηνπο 

φξηα, σο δηθιείδα αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αηνκηθήο ηνπο απηνλν-

κίαο θη ειεπζεξίαο. 

 

“telle est exactement l‟altitude où le philosophe doit se placer, telle est 

l‟atmosphère où réellement le philosophe respire”, (ν Bergson γηα ηελ Ζζηθή 

ηνπ Spinoza ην 1927) (Kline 1961, 355). 
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Πεπίληψη 

Οη εκαληηθέο Δκπεηξίεο Εσήο σο εξεπλεηηθφ πεδίν έρεη αλαπηπρζεί θπξίσο 

πάλσ ζηε βάζε εξκελεπηηθψλ ινγηθψλ εμέηαζεο ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο 

ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ. ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδνπκε ηε ζπκβνιή 

πνπ κπνξεί λα έρεη ε εξεπλεηηθή γλψζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ην πεδίν απηφ 

γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζε ζρέζε ηφζν κε παιαηφηεξεο πξαθηη-

θέο ηεο, φζν θαη φπσο απηή δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηα λέα δεδνκέλα θαη ηηο 

πξνθιήζεηο πνπ ζέηεη ε Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε. Κπξίαξρεο 

δηαζηάζεηο ηεο νπηηθήο πνπ εθαξκφδνπκε είλαη: ε κεηάβαζε απφ ηελ έλλνηα 

ηεο „θχζεο‟ ζε εθείλεο ηνπ „πεξηβάιινληνο‟ θαη ηεο „αεηθνξίαο‟· ε αλάγθε 

δηεχξπλζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο ζε εθείλε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο· 

θαη ε έκθαζε ζηελ αλάδεημε ελφο παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα ζηελ έξεπλα. 

Σέινο, ππνζηεξίδνπκε φηη κέζα απφ απηή ηελ νπηηθή είλαη αλαγθαίνο φζν 

θαη δπλαηφο έλαο επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ θαη εξσηεκά-

ησλ ηνπ ίδηνπ ηνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ ησλ εκαληηθψλ Δκπεηξηψλ Εσήο. 

Λέξειρ κλειδιά: Σεκαληηθέο Εκπεηξίεο Ζωήο, Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε, 

Αεηθόξνο Αλάπηπμε, αεηθνξία, δηα βίνπ κάζεζε. 
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Διζαγωγή 

Μέζα ζηηο ηέζζεξηο θαη πιένλ δεθαεηίεο επίζεκεο δσήο ηεο Πεξηβαιινληη-

θήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ) σο απηφλνκνπ γλσζηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ πεδίνπ, 

νη δπκψζεηο θαη νη ζπλαθφινπζεο εμειίμεηο είλαη ζπλερείο, δηακνξθψλνληαο 

ζηαζεξά ηε θπζηνγλσκία θαη ηελ πξαθηηθή ηεο πάλσ ζηε βάζε ησλ λέσλ 

θνηλσληθν-πεξηβαιινληηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ δεδνκέλσλ θαη πξνθιήζεσλ. 

Καη απηφ είλαη απηνλφεην γηα έλα πεδίν πνπ εμ νξηζκνχ θαιείηαη λα αξζξψ-

ζεη γφληκν ζεσξεηηθφ ιφγν γηα ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο επθαηξίεο πνπ πξν-

ζθέξεη ε παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε ησλ ζχγρξνλσλ πεξηβαιινληηθψλ δε-

ηεκάησλ θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ αλαλέσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο 

(Φινγαΐηε & Γαζθνιηά 2004∙ Φινγαΐηε 2006). Μία ηέηνηα πεξίπησζε εμε-

ιίμεσλ, κε ζεκαζία (θαη) γηα ηελ πνξεία ηεο ΠΔ, είλαη ε θαζηέξσζε ηεο Δθ-

παίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε (ΔΑΑ). Ζ λέα απηή θαηάζηαζε πξαγ-

κάησλ, πνπ πξνσζήζεθε θαη επηβιήζεθε ζην πιαίζην δηεζλψλ νξγαληζκψλ 

θαη δηαζθέςεσλ, έηπρε δηαθνξεηηθήο αληηκεηψπηζεο απφ ην ρψξν ηεο ΠΔ, 

θαη αλάινγε ήηαλ θαη ε ζρέζε πνπ δηακνξθψζεθε αλάκεζα ζηηο δχν (Ληα-

ξάθνπ & Φινγαΐηε 2007).  

Με αλνηρηή ηε ζπδήηεζε γηα ηνπο ηξφπνπο πνπ ε ΠΔ αληαπνθξίλεηαη θαη ε-

μειίζζεηαη ζην πιαίζην ηεο ΔΑΑ επηρεηξνχκε λα δνχκε ηε ζπκβνιή πνπ 

κπνξεί λα έρεη ζε απηή ε γλψζε πνπ πξνέξρεηαη απφ δηαθνξεηηθέο εξεπλεηη-

θέο παξαδφζεηο. ηελ παξνχζα εξγαζία επηθεληξψλνπκε ην ελδηαθέξνλ καο 

ζην εξεπλεηηθφ πεδίν ησλ Σεκαληηθώλ Εκπεηξηώλ Ζωήο θαη εμεηάδνπκε θαηά 

πφζν θαη ππφ πνίεο πξνυπνζέζεηο ε γλψζε ζε απηφ ηνλ ρψξν κπνξεί λα ζπ-

λερίζεη λα γνληκνπνηεί ηε ζεσξία θαη ηελ πξάμε ηεο ΠΔ γηα ηελ αεηθνξία. 

 

Από ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη ζηην Δκπαίδεςζη για ηην Αειθό-

πο Ανάπηςξη. Γιαζηάζειρ και πποοπηικέρ 

Με θπξίαξρε ηελ έλλνηα ηνπ «πεξηβάιινληνο», ε ΠΔ γελληέηαη, δνκείηαη θαη 

εμειίζζεηαη ηαρχηαηα κέζα ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1970 θαη ηνπ 1980, αθνχ επη-

ρεηξεί λα ελζσκαηψζεη πξνεγνχκελεο ηάζεηο θαη πξαθηηθέο, λα ηηο εκπινπ-

ηίζεη κε θαηλνχξγηεο έλλνηεο θαη ηδέεο θαη λα ηηο εληάμεη φιεο ζε κηα λέα, πην 

δηεπξπκέλε πεξηβαιινληηθή πξνβιεκαηηθή (βι. Φινγαΐηε 1998, θ.ά.). Πα-

ξφια απηά θαη ζηελ πξάμε, ε ζχλδεζε ηεο ΠΔ κε ηε κειέηε ηεο θχζεο, ηελ 

εθπαίδεπζε έμσ απφ ην ζρνιείν, ηελ εθπαίδεπζε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θχ-

ζεο θαη ηε δηδαθηηθή ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ παξακέλεη ηδηαίηεξα ελεξγή 

θαζ‟ φιν ην δηάζηεκα πνπ αθνινπζεί, κε ηελ εθπαηδεπηηθή ηεο πξαθηηθή λα 

εζηηάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Ζ θπζηνιαηξία, ε εμε-

ξεχλεζε θαη ε γλψζε ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, ε αλαθάιπςε θαη εθηίκεζε ηεο 

νκνξθηάο θαη ηνπ κεγαιείνπ ηεο θχζεο, ε εθπαίδεπζε κέζα ζηε θχζε (κε 

κέζν θαη κε αληηθείκελν ηε θχζε), ζπλερίδνπλ λα κνλνπσινχλ αθφκα θαη 
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ζήκεξα ην ελδηαθέξνλ κεγάινπ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θφζκνπ, απνκα-

θξχλνληαο ηελ ΠΔ απφ ηα αξρηθά νξάκαηα θαη ηηο θαζνδεγεηηθέο ζεσξεηη-

θέο ηεο αξρέο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, πνιινί είλαη εθείλνη πνπ αληηηάρζεθαλ 

θαη ζπλερίδνπλ λα αληηδξνχλ ζε απηή ηελ πξννπηηθή, ππνζηεξίδνληαο φηη 

έηζη αιινηψλεηαη ν εγγελήο ραξαθηήξαο θαη ε δπλακηθή ηεο ΠΔ, πνπ ηε δηα-

θξίλνπλ απφ άιια εθπαηδεπηηθά αληηθείκελα θαη πξαθηηθέο πνπ εζηηάδνπλ 

θαηά θχξην ιφγν ζηε „θχζε‟ θαη φρη ζην „πεξηβάιινλ‟ (αλάκεζα ζε άιινπο 

βι. Huckle 1993, Fien & Tilbury 2002). 

Αλ θαη ε έλλνηα ηεο αλάπηπμεο ήηαλ ήδε απφ ηε αξρή θπξίαξρε ζηελ πξν-

βιεκαηηθή ηεο ΠΔ, ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν Γηαθεξχμεσλ, είλαη ε Δπηηξνπή 

Brutland (1987) θαη ε Παγθφζκηα Γηάζθεςε ηνπ Ρίν (1992) πνπ ζα εηζάγνπλ 

επίζεκα ηελ έλλνηα ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο νξηνζεηψληαο κηα λέα πεξίνδν 

ζεσξεηηθνχ ιφγνπ, πνιηηηθήο θαη πξαθηηθήο ζε φινπο ηνπο ηνκείο δηεζλψο. 

Ζ ΠΔ αλαγλσξίδεηαη σο ην πξφζθνξν εξγαιείν, ν ζεκέιηνο ιίζνο, ή κία ζε-

καληηθή παξάκεηξνο ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε (ΔΑΑ), 

ηεο λέαο εθπαηδεπηηθήο πξφηαζεο πνπ εγθαηληάδεη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία 

ηνπ 20
νχ

 αηψλα θαη ηίζεηαη σο ην φξακα γηα ηνλ 21
ν
. Ζ ΔΑΑ νηθνδνκείηαη 

νπζηαζηηθά πάλσ ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αξρέο ηεο ΠΔ (Tilbury 1995, 

Sauvé 1996), επαλαθέξεη, φκσο, εκθαηηθά ηελ αλάγθε αληηκεηψπηζεο ηεο 

ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο σο θάζκαηνο αιιειεμαξηψκελσλ θαη αιιειν-

ζπζρεηηδφκελσλ πεξηβαιινληηθψλ, θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ παξακέ-

ηξσλ (UNECE 2005). Ζ εκθάληζε ηεο ΔΑΑ ζεκαηνδνηεί παξάιιεια ηελ 

αξρή κηαο καθξάο πεξηφδνπ επαλαπξνζδηνξηζκνχ γηα ηελ ΠΔ, ε νπνία βξί-

ζθεηαη αθφκα ζε εμέιημε (Ληαξάθνπ & Φινγαΐηε 2007).  

Οη καζεζηαθνί ζηφρνη πνπ ζέηεη ε ΔΑΑ θηλνχληαη ζην ίδην πιαίζην κε εθεί-

λνπο πνπ είρε παιαηφηεξα ζέζεη θαη ε ΠΔ, θαζψο αθνξνχλ ζε γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο, θαηαλφεζε, ζπκπεξηθνξέο θαη αμίεο (Tilbury 1995). πλδένληαη, 

φκσο, κε κηα ζεηξά απφ ζέκαηα-θιεηδηά πνπ μεπεξλνχλ ην πεξηβάιινλ ηδσ-

κέλν απνθιεηζηηθά θαη κφλν σο θχζε, θαη αλνίγνληαη ζηηο ζθαίξεο ηεο θνη-

λσλίαο, ηεο νηθνλνκίαο, ηεο πνιηηηθήο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Σα ζέκαηα απηά 

ρξεηάδεηαη λα πξνζεγγηζηνχλ κέζα απφ έλα πξίζκα νιηζηηθφηεηαο θαη πάλσ 

ζηε βάζε αλαδήηεζεο νπζηαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ γηα ηελ έλλνηα ηεο αεηθν-

ξίαο (UNECE 2005, Φινγαΐηε & Γαζθνιηά 2004). Βαζηθέο πξαθηηθέο πνπ 

ζπλελψλνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ ζθαίξεο θαη ζπκβάιινπλ ζε κηα βησκαηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο νιηζηηθήο δηάζηαζεο ηεο αεηθνξίαο είλαη, ζχκθσλα κε ηνλ 

Wheeler (2000), εθηφο απφ ηελ πξσηνγελή επαθή θαη κάζεζε κέζα ζην θπ-

ζηθφ θφζκν, ε αλάκημε ησλ καζεηψλ ζηελ επίιπζε πξαγκαηηθψλ δεηεκάησλ 

ηεο πεξηβαιινληηθήο ηνπο πξαγκαηηθφηεηαο, ε εκπινθή ηνπο ζην ζρεδηαζκφ 

αεηθφξσλ θνηλνηήησλ θαη ε άζθεζή ηνπο ζηελ επηλφεζε αεηθφξσλ εθδνρψλ 

ηνπ κέιινληφο ηνπο. 
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εκαληηθφ ζηνηρείν ζηε θπζηνγλσκία ηεο ΔΑΑ είλαη αθφκα ε δηεχξπλζε ηεο 

έλλνηαο ηεο εθπαίδεπζεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. ηε 

ηξαηεγηθή γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε (UNECE 2005) 

ε ΔΑΑ πεξηγξάθεηαη σο κηα δηα βίνπ ζηνρεπκέλε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

πνπ εθηείλεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ, μεθηλψληαο απφ 

ηα πξψηα παηδηθά ρξφληα, πεξλψληαο απφ ηε βαζηθή θαη ηελ αλψηαηε εθπαί-

δεπζε κέρξη ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Ο δηα βίνπ ραξαθηήξαο ηεο ΔΑΑ θα-

ζηζηά απαξαίηεηε ηε δηάρπζή ηεο ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα φισλ ησλ 

βαζκίδσλ θαη ηχπσλ εθπαίδεπζεο, εκπιέθνληαο ηαπηφρξνλα φιεο ηηο κνξθέο 

κάζεζεο (ηππηθήο, κε-ηππηθήο θαη άηππεο). ηελ νπζία, ε έκθαζε πνπ δίλε-

ηαη ζηελ έλλνηα ηεο „κάζεζεο‟ πξνεθηείλεη ηε δξάζε ηεο ΔΑΑ ζε φζα ζπκ-

βαίλνπλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή, κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, ζην ρψξν ηεο εξγαζί-

αο θαη αιινχ. Δλζσκαηψλεη φιεο ηηο νξγαλσκέλεο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο 

εθηφο ζρνιείνπ θαη κε βάζε ηελ θνηλφηεηα, θαζψο θαη ηα πξνγξάκκαηα επ-

αηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ απφ ηα ΜΜΔ θαη ηηο ΜΚΟ 

(McKeown & Hopkins 2003). Όιεο απηέο νη καζεζηαθέο δπλαηφηεηεο ζεσ-

ξνχληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο, φρη κφλν γηα ην ζπκκεηνρηθφ θαη πξνζαλαην-

ιηζκέλν ζηνλ εθπαηδεπφκελν ραξαθηήξα ηνπο, αιιά θαη γηαηί ζπκβάιινπλ 

ζηελ άκβιπλζε ηεο δηάζηαζεο αλάκεζα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλσλία 

(UNECE 2005). 

Υσξίο λα απέρεη νπζηαζηηθά ζε επίπεδν αξρψλ θαη ελλνηψλ ε ΠΔ απφ φια ηα 

παξαπάλσ, νη ζέζεηο θαη ε πξννπηηθή ηεο ΔΑΑ ηελ πξνθαινχλ λα επαλαην-

πνζεηεζεί ζε ζρέζε κε ηε κέρξη ζήκεξα πνξεία ηεο, λα επαλεμεηάζεη ηηο 

πξαθηηθέο ηεο θαη λα δηεπξχλεη ηα φξηα ηεο δξάζεο ηεο πην πέξα απφ εθείλα 

ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, πηνζεηψληαο εκπξάθησο έλα δηα βίνπ καζεζηαθφ 

ραξαθηήξα (Γαζθνιηά 2005
β
).  

 

Οι ημανηικέρ Δμπειπίερ Εωήρ: ηάζειρ και διαζηάζειρ ηος επεςνηηικού 

πεδίος 

Οη εκαληηθέο Δκπεηξίεο Εσήο (Significant Life Experiences) σο εξεπλεηηθφ 

πεδίν εκθαλίδνληαη γηα πξψηε θνξά ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 ζηηο 

Ζ.Π.Α., ζην πιαίζην ελφο ςπρνινγηθνχ θαη θνηλσληνινγηθνχ επηζηεκνληθνχ 

ελδηαθέξνληνο γηα ηε κειέηε ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο θαη ζπκπεξηθνξάο 

ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ. Ζ πξνβιεκαηηθή κέζα απφ ηελ νπνία δνκείηαη 

θαη θαζηεξψλεηαη ην πεδίν απηφ αθνξά ζηε δηεξεχλεζε πξνεγνχκελσλ ε-

κπεηξηψλ ζηε δσή αηφκσλ θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ, πνπ άζθεζαλ ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ηεο ζρέζεο ηνπο (θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο) 

φζνλ αθνξά ην πεξηβάιινλ (Tanner 1998∙ Wells & Lekies 2006). Γηαζηά-

ζεηο απηήο ηεο ζρέζεο πνπ έρνπλ πξνζειθχζεη κέρξη ζήκεξα ην εξεπλεηηθφ 

ελδηαθέξνλ είλαη – αλάκεζα ζε άιιεο – ε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία 
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(Chawla 1998∙ Payne 1999), ην πεξηβαιινληηθφ ελδηαθέξνλ (Palmer 1996), 

ηα θίλεηξα θαη ε ελεξγνπνίεζε γηα δξάζε ππέξ ηνπ πεξηβάιινληνο (Chawla 

1998∙ Payne 1999), νη πξνζσπηθέο επηινγέο επλντθψλ γηα ην πεξηβάιινλ εξ-

γαζηαθψλ πεδίσλ (Bixler Floyd & Hammit 2002), ε αλάπηπμε ζρεηηθήο κε 

ην πεξηβάιινλ γλψζεο (Palmer 1996), θαη ε γεληθφηεξε αλάπηπμε ηεο πξν-

ζσπηθφηεηαο (Sobel 1990). Οη δηαζηάζεηο απηέο εμεηάδνληαη είηε απφ κφλεο 

ηνπο, είηε ζπλδπαζηηθά κεηαμχ ηνπο. 

Απφ ηνπο πξσηνπφξνπο ζε απηφ ην πεδίν έξεπλαο, ν T. Tanner ελδηαθέξζεθε 

λα εληνπίζεη ηα θνηλά ζηνηρεία ζε εκπεηξίεο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία αηφκσλ 

πνπ εκθαλίδνπλ έλα ηζρπξφ θαη καθξνρξφλην ελδηαθέξνλ γηα ην πεξηβάιινλ. 

ηελ έξεπλά ηνπ (Tanner 1980) κειέηεζε κε ηε κέζνδν ησλ απηνβηνγξαθη-

θψλ θαηαγξαθψλ κλήκεο ηηο πεξηπηψζεηο 45 εγεηηθψλ ζηειερψλ πεξηβαιιν-

ληηθψλ νξγαλψζεσλ, αλαδεηψληαο ηα θίλεηξα πνπ ηνπο νδήγεζαλ λα επηιέ-

μνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε πεξη-

βαιινληηθή δξάζε. Αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο πνπ θαηέγξαςε πεξηιακβά-

λνληαλ: ν ρξφλνο πνπ πέξαζαλ ζε άκεζε επαθή κε ηε θχζε – θαη σο 

ελήιηθεο, αιιά, θπξίσο, σο παηδηά –, ε επηξξνή πνπ ηνπο άζθεζαλ νη γνλείο 

θαη νη δάζθαινί ηνπο, ην δηάβαζκα θάπνηνπ βηβιίνπ θαη, αξθεηά ζπρλά, ην 

γεγνλφο ηεο θαηαζηξνθήο ελφο θπζηθνχ ηνπίνπ πνπ αγαπνχζαλ πνιχ. 

Σελ ίδηα επνρή κία άιιε ζεκαληηθή εθπξφζσπνο ηνπ ρψξνπ, ε N. Peterson 

(1981), εμέηαζε κε ηε ρξήζε ζπλεληεχμεσλ ηηο αλαπηπμηαθέο κεηαβιεηέο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία εθπαηδεπηηθψλ πνπ αζρν-

ινχληαη κε ηελ ΠΔ, εζηηάδνληαο θπξίσο ζηα θίλεηξα πνπ ηελ ελεξγνπνηνχλ. 

Δπηρεηξψληαο λα νξίζεη ηελ έλλνηα ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο 

(environmental sensitivity), ε Peterson ηε δηαθξίλεη απφ εθείλε ηεο πεξηβαι-

ινληηθήο εζηθήο (environmental ethics). Ζ ηειεπηαία θαίλεηαη λα έρεη δχν 

δηαζηάζεηο: ζπλδπάδεη ην ελδηαθέξνλ γηα ην πεξηβάιινλ κε ηελ εηνηκφηεηα 

γηα δξάζε. Αληίζεηα, ε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία θαιχπηεη έλα ζχλνιν 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ θαηαιήγνπλ ζε κηα πξνζσπηθή ζέαζε ηνπ πεξηβάιιν-

ληνο κέζα απφ κηα νπηηθή ζπκπάζεηαο θαη θαηαλφεζεο. Σν άηνκν εθθξάδεη 

„ζπλαίζζεζε‟ γηα ην πεξηβάιινλ, ή κνηξάδεηαη ηελ εγγελή ζπλαίζζεζε ηνπ 

θπζηθνχ θφζκνπ.  

Καη νη δχν έξεπλεο θαηέιεγαλ ζε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα, φηη, δειαδή, θα-

ζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αλάπηπμε πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο 

θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο ζηε κεηέπεηηα δσή ησλ αηφκσλ ήηαλ νη 

εκπεηξίεο ηνπο κέζα ζηε θχζε θαηά ηελ παηδηθή θπξίσο ειηθία. Ο ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν ηνπνζεηνχλ νη ελήιηθεο ηνλ εαπηφ ηνπο απέλαληη ζηηο παηδηθέο α-

λακλήζεηο ηνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θχζε, νη νπνίεο πνιχ ζπρλά ελέρνπλ 

ζηνηρεία αληκηζκνχ, δηακνξθψλνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζηάζεηο θαη κεηνπ-

ζηψλνληαη αξγφηεξα ζε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία (Chawla 1998). ηηο ίδη-

εο έξεπλεο αθνινπζνχζαλ ζε ζεηξά δηαβάζκηζεο ε επηξξνή ζεκαληηθψλ αλ-
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ζξψπσλ (φπσο ε νηθνγέλεηα, νη θίινη, νη δάζθαινη), ε κειέηε ζρεηηθψλ βη-

βιίσλ, ε γλψζε ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, ε αγάπε γηα ηνλ ηφπν θαηα-

γσγήο ηνπο, ε αιιαγή ηνπ ρψξνπ δηαβίσζεο, ε ζπκκεηνρή ζε πεξηβαιινληη-

θέο νξγαλψζεηο, ε επαγγεικαηηθή επζχλε, θ.ά. Δμίζνπ ζεκαληηθφ ήηαλ επί-

ζεο ην γεγνλφο φηη νη ζπγθεθξηκέλεο έξεπλεο εγθαηλίαδαλ κηα λέα εξεπλεηη-

θή παξάδνζε ζην ρψξν ηεο ΠΔ, δίλνληαο έκθαζε ζε πνηνηηθέο κεζφδνπο 

ζπιινγήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ. 

ε κεηαγελέζηεξεο ζρεηηθέο έξεπλεο δηαθξίλνπκε δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

ηεο έλλνηαο ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο (βι. James 1993∙ Palmer 

1993, θ.ά.). Ζ έλλνηα απνηππψλεηαη ελλνηνινγηθά σο κηα ηάζε πνπ ζπλδέε-

ηαη κε ην ελδηαθέξνλ γηα γλψζε γχξσ απφ ην πεξηβάιινλ, ηελ εθδήισζε ζπ-

λαηζζεκάησλ θξνληίδαο θαη ηελ έθθξαζε δξάζεο γηα ηε δηαηήξεζή ηνπ. Οη 

ζεκαληηθέο εκπεηξίεο πνπ επεξεάδνπλ απηή ηελ ηάζε ραξαθηεξίδνληαη σο 

αληαιιαγέο αλάκεζα ζε έλα εμσηεξηθφ θαη έλα εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ. χκ-

θσλα κε ηελ Chawla (1998) ε θχζε θαη νη θνηλσληθνί κεζνιαβεηέο (θίινη 

θαη ζπγγελείο, δάζθαινη θαη βηβιία), πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ απφδνζε λνεκά-

ησλ γηα ηνλ θπζηθφ θφζκν, απνηεινχλ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Οη αλά-

γθεο, νη ηθαλφηεηεο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ ίδηνπ ηνπ α-

ηφκνπ ζπληζηνχλ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Σν γεγνλφο φηη νη ζεκαληηθέο 

εκπεηξίεο δσήο κειεηψληαη απφ ηε ζθνπηά ηεο αληαιιαγήο αλάκεζα ζε έλα 

εμσηεξηθφ θαη έλα εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ αθήλεη λα ελλνεζεί 

φηη ε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία πθίζηαηαη αιιαγέο, θαζψο ζε αιιαγέο π-

πφθεηληαη ηα ίδηα ηα άηνκα, ε θχζε θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εξκελεχεηαη ν 

θπζηθφο θαη θνηλσληθφο ηνπο πεξίγπξνο. Καηά ζπλέπεηα, δε ζα κπνξνχζακε 

λα αλακέλνπκε φηη έλα θαη κνλαδηθφ είδνο εκπεηξηψλ κπνξεί λα „παξάγεη‟ 

πεξηβαιινληηθά ελεκεξσκέλνπο θαη ππεχζπλνπο πνιίηεο. Αληίζεηα, φπσο ε-

πηζεκαίλνπλ νη δηάθνξεο έξεπλεο, ππάξρνπλ πνιιά, δηαθνξεηηθά θαη αιιε-

ινεκπιεθφκελα είδε εκπεηξηψλ, κέζα απφ ηηο νπνίεο, ηαπηφρξνλα θαη ζπλ-

δπαζηηθά, δηακνξθψλνληαη νη ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ κε ην πεξηβάιινλ 

(Chawla 1998). 

Έλαο ηθαλφο αξηζκφο εξεπλψλ πνπ θηλείηαη ζηελ ίδηα παξάδνζε εζηηάδεη ζηηο 

ζεκαληηθέο εκπεηξίεο δσήο πνπ επεξέαζαλ ην πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ εθπαη-

δεπηηθψλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ζπλέβαιαλ ζηελ επηινγή ηνπο λα αζρνιε-

ζνχλ κε ηελ ΠΔ (βι. Palmer 1993∙ James 1993∙ Chawla 1999, 2007). Άιιεο 

έξεπλεο πάιη επηθεληξψλνληαη ζε καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

(Bixler, Floyd & Hammit 2002), ζε πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο (Exert, Place & 

Sibtrhorp 2004), ζην επξχ θνηλφ (Wells & Lekies 2006), ζε επαγγεικαηίεο 

κε αζρνιίεο ζρεηηθέο κε ην πεξηβάιινλ (Sward 1996) ή ζε αλζξψπνπο ηεο 

ηέρλεο θαη ηεο δηαλφεζεο (Chawla 1994). Ο παξάγνληαο κε ηε κεγαιχηεξε 

ζεηηθή επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε πξνζσπηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ην πεξηβάι-

ινλ αλαδείρηεθε θαη πάιη φηη ήηαλ νη εκπεηξίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε θχ-
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ζε θαηά ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία. Όπσο επηζεκαίλεη ε Chawla (2007), νη ε-

κπεηξίεο απηέο ζπλδένληαλ κε ζεκαληηθέο θαη έληνλα ζπλαηζζεκαηηθά θνξ-

ηηζκέλεο γηα ηα παηδηά δξαζηεξηφηεηεο (φπσο ην παηγλίδη), ή αθνξνχζαλ ζε 

επίζεο ζεηηθέο ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζηε θχζε ζηηο νπνίεο επη-

δίδνληαλ σο ελήιηθεο (θαηαζθήλσζε, ζπνξ, θ.ιπ). ηηο ζεκαληηθέο επηδξά-

ζεηο αθνινπζεί ν ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο θαη άιισλ ζεκαληηθψλ πξνζψπσλ, 

πνπ σο πξφηππα ηφληδαλ κε ηε ζηάζε θαη ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο ηελ αμία ηεο 

θχζεο, θαζψο θαη ε εθπαίδεπζε. Χο ζεκαληηθέο αξλεηηθέο εκπεηξίεο πνπ 

θαζφξηζαλ ηε κεηέπεηηα ζηάζε ηνπο αλαθέξνληαη ε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάι-

ινληνο ή πεξηπηψζεηο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, ζηηο νπνίεο ηα ίδηα ηα άηνκα 

ήηαλ κάξηπξεο (Palmer 1996 ∙Chawla 2007). Αλ θαη ε πιεηνςεθία ησλ αηφ-

κσλ πνπ πήξαλ κέξνο ζε απηέο ηηο έξεπλεο ζεσξεί φηη νη βαζηθνί παξάγνληεο 

πνπ δηακφξθσζαλ ηε ζρέζε ηνπο κε ην πεξηβάιινλ εληνπίδνληαη ζηελ παηδη-

θή ειηθία ηνπο θαη ζηηο εκπεηξίεο πνπ αλέπηπμαλ ηφηε, πνιινί απφ απηνχο 

επηζεκαίλνπλ φηη ε ζρέζε ηνπο κε ην πεξηβάιινλ επεξεάζηεθε ζηε ζπλέρεηα 

θαη απφ άιινπο παξάγνληεο, πνπ δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηηο ζπγθπξί-

εο θαη ηηο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο βξέζεθε ν θαζέλαο ηνπο (Chawla 1999).  

Σέινο, κηα θαηεγνξία εξεπλψλ ζην πιαίζην ηεο παξάδνζεο ησλ εκαληηθψλ 

Δκπεηξηψλ Εσήο εζηηάδεηαη ζηελ ίδηα ηε θχζε ηεο „εκπεηξίαο‟ ησλ αηφκσλ 

κέζα ζηε θχζε ή ην πεξηβάιινλ. χκθσλα κε ηνλ Payne (1998, 365) «ε ε-

κπεηξία βξίζθεηαη ζηε βάζε ηεο αηνκηθήο θνηλσληθν-πεξηβαιινληηθήο καο 

χπαξμεο». Με άιια ιφγηα, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην άηνκν αληηιακβάλεηαη 

ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ θαη ηειηθά ε ίδηα ε πξνζσπηθφηεηά ηνπ ζπλδέεηαη ζηε-

λά κε κηα ζεηξά απφ ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο πνπ βαζίδνληαη ζηηο πξνζσπηθέο 

ηνπ εκπεηξίεο (Ewert, Place, Sibthrop 2005). Με ηελ εξγαζία ηεο κε ηίηιν 

«Ζ νηθνινγία ηεο θαληαζίαο ζηελ παηδηθή ειηθία» (“The ecology of 

imagination in childhood”) ε Edith Cobb (1959) ζηε νπζία επηρεηξεί πξψηε 

λα ζέζεη θαη λα θσηίζεη ην είδνο ησλ πξψησλ εκπεηξηψλ καο κε ηνλ πεξηβάι-

ινληα θπζηθφ θφζκν. πιιέγνληαο απηνβηνγξαθηθέο καξηπξίεο απφ 300 πε-

ξίπνπ πεξηπηψζεηο ηδηαίηεξα δεκηνπξγηθά ζθεπηφκελσλ αηφκσλ απφ δηαθν-

ξεηηθέο επνρέο, ε Cobb εληνπίδεη απηφ πνπ ηνπο θάλεη λα δηαθξίλνληαη ζηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο θαηά ηελ ελήιηθε δσή λα επηζηξέθνπλ θαη λα δσληαλεχνπλ 

ζηε κλήκε ηνπο ηελ εκπεηξία ζπγθεθξηκέλσλ δπλακηθψλ αιιειεπηδξάζεψλ 

ηνπο κε ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο. Ζ αλάιπζε ησλ επξεκάησλ ηεο ηελ νδήγεζε 

ζε κηα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ κνξθψλ απηψλ ησλ εκπεηξηψλ, ζπλδένληαο ηηο 

κε αληίζηνηρεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ απηέο πξνθαινχζαλ θα-

ζψο αλαζχξνληαλ ζηε κλήκε ηνπο (ππεξβαηηθφηεηα, ζηνξγή, ακθηζπκία, ε-

μηδαλίθεπζε, απφξξηςε, απνζηαζηνπνίεζε, απνθιεηζκφο). 

Σξεηο δεθαεηίεο αξγφηεξα ν Sobel (1990), ζε κηα έξεπλα πνπ δηεμήγαγε κε 

ζπλεληεχμεηο απεπζπλφκελνο ζε 100 ελήιηθεο θαη 200 παηδηά, θαηέιεμε ζηα 

ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηνπλ νη ηφπνη ζηνπο νπνίνπο ηα παηδηά 
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αιιά θαη νη ελήιηθεο απνδίδνπλ κεγαιχηεξε αμία ζηηο αλακλήζεηο ηνπο. Σέ-

ηνηα ζηνηρεία είλαη φηη αηζζάλνληαη φηη ηνπο έρνπλ αλαθαιχςεη ή θαηα-

ζθεπάζεη ηα ίδηα, φηη ηνπο αλήθνπλ, θαη φηη απνηεινχλ νξγαλσκέλνπο κηθξφ-

θνζκνπο, „κπζηηθνχο‟ απφ ηνπο άιινπο, ζηνπο νπνίνπο ηα ίδηα ηα παηδηά αη-

ζζάλνληαη αζθαιή θαη μερσξηζηά (Sobel 1990, 10). Σα ζπγθεθξηκέλα επξή-

καηα αλαδεηθλχνπλ θαη πάιη ηελ θαζνξηζηηθή επίδξαζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

βηψκαηνο ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ θαη επηζεκαίλνπλ ηε ζχλδεζή ηνπ κέ-

ζσ αλάκλεζεο κε ηε κεηέπεηηα δσή ησλ αηφκσλ σο ελήιηθεο.  

Με πνηνπο ηξφπνπο, φκσο, ε εξεπλεηηθή γλψζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ην ρψξν 

ησλ ΔΕ είλαη ζεκαληηθή θαη ρξήζηκε γηα ηε ζεσξία θαη ηελ πξάμε ηεο ΠΔ, 

ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηνπ αλνίγκαηνο πνπ απηή θάλεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

ηεο ΔΑΑ;  

 

Ζ ζςμβολή ηηρ γνώζηρ από ηιρ ημανηικέρ Δμπειπίερ Εωήρ ζηην Πεπι-

βαλλονηική Δκπαίδεςζη για ηην αειθοπία 

ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα αλαθεξζήθακε ζε δηαθξηηέο εξεπλεηηθέο ηάζεηο 

ηνπ πεδίνπ ησλ εκαληηθψλ Δκπεηξηψλ Εσήο (ΔΕ). Γεληθφηεξα ζα ιέγακε 

φηη νη ΔΕ απνηεινχλ κέξνο κηαο εξκελεπηηθήο παξάδνζεο (Γαζθνιηά 

2005
α
), πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ θαηαλφεζε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο δηα-

κνξθψλεηαη ε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην πεξηβάιινλ θαη δηακνξθψλεηαη 

ζπλαθφινπζα ε δξάζε ηνπ κέζα ζε απηφ. Αλ θαη σο πεδίν έξεπλαο δελ ε-

ληάζζεηαη ή δελ αθνξά απνθιεηζηηθά ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, σζηφζν 

ζεσξνχκε φηη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ΠΔ κε ηνπιάρηζηνλ δχν ηξφπνπο: (α) 

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο έξεπλεο ζε απηή ηελ πεξηνρή γλψζεο πηνζεηνχλ α-

ηχπσο κηα «εθπαηδεπηηθή» πξννπηηθή ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν 

θαη ην πεξηβάιινλ, ζχκθσλα κε ηε ζεψξεζε ηεο L. Sauvé (1994). Με άιια 

ιφγηα, μεθηλνχλ ή θαηαιήγνπλ ζην φηη ην πεξηβάιινλ ζπληζηά κηα ζεκαληηθή 

ζθαίξα πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ, απφ ηε ζηηγκή πνπ απνηειεί πε-

γή ζπλερψλ εξεζηζκάησλ, ζπληζηά πεδίν ελεξγνπνίεζεο θαη έθθξαζεο δηα-

θφξσλ εκπεηξηψλ ηνπ θαη ηειηθά ιεηηνπξγεί σο παξάγνληαο δηακφξθσζεο 

ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. (β) Αλ θαη νη πεξηζζφηεξεο ζρεηηθέο έξεπλεο εκ-

θαλίδνπλ έλαλ εθ πξψηεο φςεσο ζεσξεηηθφ (ςπρνινγηθφ) ραξαθηήξα, πνι-

ιέο απφ απηέο δηεμάγνληαη θαη κε ζπλεηδεηή πξφζεζε λα έρνπλ πξαθηηθή 

ρξεζηκφηεηα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Υσξίο ακθηβνιία ηα απνηειέζκαηα 

φισλ απηψλ ησλ εξεπλψλ παξέρνπλ πάλησο πνιιαπιέο επθαηξίεο γηα πξν-

βιεκαηηζκφ γηα φζνπο εκπιέθνληαη κε ηε ζεσξία θαη ηελ πξάμε ηεο ΠΔ 

(Palmer 1996). 

Όηαλ ν T. Tanner έγξαθε ην 1980 ην πξψην άξζξν γηα ηηο ΔΕ, πεξηέγξαςε 

αλαιπηηθά ην ζθεπηηθφ ην νπνίν ηνλ νδήγεζε λα αζρνιεζεί κε ηελ έξεπλα 

ζην ρψξν απηφ: «Αλ θχξηνο ζηφρνο ηεο ΠΔ είλαη ε δηαηήξεζε ελφο πνιπδηά-
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ζηαηνπ, φκνξθνπ θαη πινχζηνπ ζε απνζέκαηα πιαλήηε γηα ηηο επφκελεο γε-

ληέο, ηφηε νη εθπαηδεπηηθνί πνπ αζρνινχληαη κε απηή ζα πξέπεη λα αθνζησ-

ζνχλ ζηελ θαιιηέξγεηα ελεκεξσκέλσλ πνιηηψλ, νη νπνίνη ζα εξγάδνληαη 

δξαζηήξηα γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ. Καηά ζπλέπεηα, νη εξεπλεηέο 

ζην ρψξν ηεο ΠΔ ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ηηο καζεζηαθέο εκπεηξίεο κέζα 

απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ ηέηνηα άηνκα» (Tanner 1980, 20). Δί-

λαη πξνθαλέο φηη ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν θηλή-

ζεθε γηα κεγάιν δηάζηεκα απφ πξνζέζεηο λα εληζρπζεί ε πξαθηηθή ηεο ΠΔ 

απφ γλψζε ζρεηηθή κε ηνπο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ ππεχζπλε 

πεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά. Γλψζε ε νπνία ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί 

άκεζα απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ηε 

δηδαθηηθή πξαθηηθή ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο ΠΔ. Ζ 

ζπκπεξηθνξηζηηθή απηή ινγηθή ηφζν ζηνλ εληνπηζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ζρέζε καο κε ην πεξηβάιινλ θαη ηε δξάζε καο ζε ζρέζε κε 

απηφ (Kollmus & Agyeman 2002), φζν ζηελ αμηνπνίεζε κηαο εμσηεξηθά 

πξνεξρφκελεο εξεπλεηηθήο γλψζεο ζην πιαίζην ηεο ίδηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πξάμεο ραξαθηήξηζε κηα νιφθιεξε επνρή ηεο ΠΔ (Γαζθνιηά 2005
α
∙ Φιν-

γαΐηε 2006). Καηαδηθάζηεθε, φκσο, απφ αξθεηνχο (βι. αλάκεζα ζε άιινπο, 

Robottom & Hart 1993∙ Huckle 1993) σο ζχκθπηε κε ηνπο ζεηηθηζηηθνχο 

ηξφπνπο ζθέςεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ ίδηα ηελ πεξηβαιινληηθή θξίζε. Αλ θαη 

λεψηεξνη εξεπλεηηθνί πξνζαλαηνιηζκνί ζην πεδίν ησλ ΔΕ έδηλαλ κηα πνην 

μεθάζαξε έκθαζε ζηα πξνζσπηθά λνήκαηα πνπ αλαπηχζζνπλ ηα άηνκα γχ-

ξσ απφ ηε ζρέζε ηνπο κε ην πεξηβάιινλ, ζηελ νπζία θαη απηνί δελ ήηαλ αξ-

θεηνί γηα λα πξνζδψζνπλ ζθαηξηθή πξνζέγγηζε θαη γλήζηα παηδαγσγηθή 

δηάζηαζε ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εξεπλεηηθήο γλψζεο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε αλάδεημε κέζα απφ πνιιέο ζρεηηθέο έξεπλεο ηεο 

επαθήο κε ηε θχζε θαηά ηελ παηδηθή ειηθία σο ηεο ζεκαληηθφηεξεο εκπεη-

ξίαο πνπ δηακνξθψλεη ηε ζρέζε θαη ηε δξάζε ηνπ αλζξψπνπ ζην πεξηβάιινλ 

είλαη πηζαλφλ λα ζπλδέεηαη θαη κε ηνλ έληνλα „θπζηνιαηξηθφ‟ – ή, έζησ, θπ-

ζην-θεληξηθφ – πξνζαλαηνιηζκφ κηαο θπξίαξρεο ηάζεο ηεο ΠΔ. Τπνπηεχε-

ηαη, δειαδή, θαλείο κηα ινγηθή ζχκπησζε αλάκεζα ζηνλ εκθαηηθφ ηνληζκφ 

ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην „θπζηθφ‟ πεξηβάιινλ θαη ζηελ αλάδεημε ηνπ θαζν-

ξηζηηθνχ ξφινπ ησλ πξνεγνχκελσλ εκπεηξηψλ ζηε ζρέζε θαη ζηε δξάζε ηνπ 

αλζξψπνπ αλαθνξηθά κε απηφ. Πηζαλψο, κηα άιιε ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο, ε νπνία ζα ην εμέηαδε ππφ κηα πην δηεπξπκέλε νπηηθή 

θαη φρη σο απνθιεηζηηθά ζπλδεφκελν κε ηε θχζε, θαη κηαο ζπλαθφινπζεο 

παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο, λα ηνπνζεηνχζε ζε άιιε βάζε ζεψξεζεο ηελ ί-

δηα ηελ «πεξηβαιινληηθή εκπεηξία θαη δξάζε» (βι. Jensen & Schnack 1997) 

θαη λα πξνζαλαηφιηδε δηαθνξεηηθά ηφζν ηνπο ζηφρνπο θαη ηα εξσηήκαηα, 

φζν θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαθφξσλ εξεπλψλ. 
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Ζ αλαγλψξηζε ηεο ζπκβνιήο ηεο γλψζεο απφ ηελ έξεπλα ζην ρψξν ησλ ΔΕ 

ζην ρψξν ηεο ΠΔ θαη ηεο ΔΑΑ ζπλδέεηαη θαη κε ηελ αλαπφθεπθηε δηεχξπλ-

ζε ηνπ καζεζηαθνχ νξίδνληα, ζηνλ νπνίν θαη νη δχν κνξθέο εθπαίδεπζεο 

αλαθέξνληαη. Ζ αλαδήηεζε θαη πξνψζεζε καζεζηαθψλ επθαηξηψλ θαη ε-

κπεηξηψλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο (UNECE 2005) θαη κε πξνζσπηθφ 

λφεκα γηα αλζξψπνπο δηαθνξεηηθψλ ειηθηαθψλ νκάδσλ θαη άιισλ θνηλσλη-

θψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (Payne 1999), ηφζν ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ, φζν 

θαη έμσ απφ απηφ (εξγαζία, νηθνγέλεηα, θνηλφηεηα) (Γαζθνιηά 2005
β
), απν-

δίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ πεδίν λα ηηο εληνπίζεη 

θαη εμεηάζεη. Αλ ππάξρνπλ επίζεο δηα-γελεαινγηθέο δηαθνξέο – φπσο είλαη 

θπζηθφ, αθνχ νη ζπλζήθεο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο κεηαβάιινληαη 

– ρξεηάδεηαη λα ηηο θαηαλνήζνπκε θαη απηέο καδί κε ηνπο παξάγνληεο πνπ ηηο 

πξνθάιεζαλ (Chawla 1998).  

Πέξα απφ ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ, ε έξεπλα ζην πεδίν 

ησλ ΔΕ έρεη επίζεο ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηηο ιηγφηεξν πξνλνκηνχρεο νκά-

δεο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. Δθαηνκκχξηα παηδηά παγθνζκίσο δελ 

ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα ηππηθήο εθπαίδεπζεο, ή ζπκκεηέρνπλ κέζα 

απφ εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ θάζε έλλνηα ΠΔ ζεσ-

ξείηαη πνιπηέιεηα. Οη καζεζηαθέο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ απηψλ πεξηνξίδν-

ληαη θπξίσο ζηηο άηππεο επαθέο ηνπο κε ην ηνπηθφ πεξηβάιινλ κε ηε ζπκκε-

ηνρή ησλ θνληηλψλ ελειίθσλ. ε απηέο ηηο ζπλζήθεο, θαζεκεξηλνί άλζξσπνη 

κπνξεί λα κεηαηξαπνχλ ζε βαζηθνχο πνκπνχο κηαο άηππεο ΠΔ γηα ηελ αεη-

θνξία. Ζ ζε βάζνο θαηαλφεζε ησλ εκπεηξηψλ απηψλ ησλ αλζξψπσλ είλαη 

ζεκαληηθή φζνλ αθνξά ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα δνζνχλ ζην 

πιαίζην κηαο ΠΔ γηα ηελ αεηθνξία ζε ηνπηθφ επίπεδν (Chawla 1998).  

Σέινο, ε λέα πξαγκαηηθφηεηα πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε ζχδεπμε ΠΔ θαη 

ΔΑΑ απαηηεί ην άλνηγκα ηεο έξεπλαο θαη ζην πεδίν ησλ ΔΕ πξνο εξεπλεηη-

θέο πξνζεγγίζεηο κε πην έληνλν παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα, ζε επίπεδν ελλνηψλ 

θαη ζεκάησλ φζν θαη ζηξαηεγηθψλ έξεπλαο. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ε δηε-

ξεχλεζε ησλ „ζεκαληηθώλ εκπεηξηώλ δωήο‟ κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε δηεξεχ-

λεζε ησλ „ζεκαληηθώλ εκπεηξηώλ κάζεζεο‟. Καη απηφ γηαηί ε ίδηα ε έλλνηα 

ηεο κάζεζεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε εθείλε ηεο δσήο θαη, επνκέλσο, 

θαη κε απηήλ ηεο αεηθνξίαο (Scott & Gνugh 2003). Σν ζηνηρείν απηφ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε λέα δηάζηαζε πνπ απνθηά ε έλλνηα ηνπ πεξηβάιινληνο κέ-

ζα απφ ηε ζεψξεζή ηνπ ζην πιαίζην ηεο αεηθνξίαο, ζα κπνξνχζαλ λα νδε-

γήζνπλ ζε κηα αλαδηαηχπσζε ηνπ θεληξηθνχ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο ηνπ 

πεδίνπ σο εμήο: πνηεο είλαη νη ‘ζεκαληηθέο εκπεηξίεο δωήο – κάζεζεο’ πνπ 

κπνξνύλ αιιειεπηδξαζηηθά λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε πεξηζζόηεξν αεη-

θόξωλ ηξόπωλ δωήο; Ζ αμηνπνίεζε ζηξαηεγηθψλ έξεπλαο πνπ ζα εκπιέθνπλ 

απφ θνηλνχ εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπφκελνπο ζηελ αλαδήηεζε θαη θξηηηθή 

εμέηαζε ησλ ζεκαληηθψλ γηα ηνπο ίδηνπο εκπεηξηψλ κάζεζεο είλαη επίζεο 
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έλαο άμνλαο πνπ κπνξεί λα πξνζδψζεη νπζηαζηηθφ παηδαγσγηθφ πξνζαλαην-

ιηζκφ ζε απηφ ην πεδίν έξεπλαο. 

 

Ανηί επιλόγος…. 

Οη ΔΕ ζπληζηνχλ έλα πεδίν πνπ δηαξθψο ππελζπκίδεη ηηο απεξηφξηζηεο κα-

ζεζηαθέο δπλαηφηεηεο ηνπ θαζεκεξηλνχ θφζκνπ, έμσ απφ ηα ζηελά φξηα ηεο 

ηππηθήο εθπαίδεπζεο (Chawla 1998). ηελ νπζία ζπκπιέεη θαη ππνζηεξίδεη 

ηε ινγηθή πνπ επηδηψθεη λα εθαξκφζεη κηα ΠΔ γηα ηελ αεηθνξία, λα μεπεξά-

ζεη, δειαδή, ε εθπαίδεπζε ηελ απνκφλσζή ηεο απφ ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

θνηλσλία, θαη λα αλνίμνπλ εθπαηδεπηηθνί θαη εξεπλεηέο ηελ αληίιεςή ηνπο 

γηα ηε κάζεζε πνιχ πην πέξα απφ ην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Ζ ελδπλά-

κσζε ησλ αλζξψπσλ φισλ ησλ ειηθηψλ θαη θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

κέζα απφ κηα ηέηνηα κνξθή εθπαίδεπζεο θαη κάζεζεο, πνπ ζα ηνπο „ηνπνζε-

ηεί‟ κέζα ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσλία, ζα ηνπο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα αληηιεθζνχλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα νιηζηηθά θαη λα παξέκβνπλ δεκηνπξγη-

θά ζε απηή, ψζηε λα απνθηήζνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο ζπκβνιήο ζην ρηίζηκν 

ελφο αεηθφξνπ κέιινληνο (Wells & Lekies 2006). 
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Πεπίληψη 

Ζ εξγαζία απηή αζρνιείηαη κε ηε ζπκβνιή ηνπ Gandhi ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Αλ θαη ν Gandhi έδεζε ζε κηα επνρή φπνπ ην πεξηβάιινλ 

δελ είρε αθφκε απνθηήζεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ζήκεξα, εληνχηνηο, ήηαλ απφ 

ηνπο πξψηνπο πνπ πξνέβιεςαλ  ην κέγεζνο θαη ηε ζνβαξφηεηα ησλ πεξηβαι-

ινληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα ε αλζξσπφηεηα σο α-

πφξξνηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη βηνκεραληθήο αλάπηπμεο. Μεηά απφ κηα ζχ-

ληνκε παξνπζίαζε ησλ επηξξνψλ πνπ δέρζεθε ν Gandhi ζηε δηακφξθσζε 

ηεο πεξηβαιινληηθήο ηνπ θηινζνθίαο, ε εξγαζία αλαιχεη ην πεξηβαιινληηθφ 

κήλπκα πνπ ν Gandhi αγσλίζηεθε λα πεξάζεη κέζα απφ ηνλ πξνθνξηθφ θαη 

γξαπηφ ηνπ ιφγν, αιιά πξσηίζησο απφ ηνλ ηξφπν πνπ έδεζε. Ζ εξγαζία εμε-

ηάδεη επίζεο ηελ επηξξνή πνπ άζθεζε ν Gandhi ζε άιινπο ζηνραζηέο, αιιά 

θαη ζην πεξηβαιινληηθφ θίλεκα ζηελ Ηλδία θαη ζε άιιεο ρψξεο. 

Λέξειρ κλειδιά: Αλήθεια, μη βία, ασηάρκεια, ασηοπραγμάηωζη, βιοζθαιρική 

ιζόηηηα, προζωπικό παράδειγμα. 
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Ειζαγωγή 

Ο Mohandas Karamchand Gandhi ήηαλ πνιηηηθφο εγέηεο, ζηνραζηήο θαη ε-

παλαζηάηεο. Ήηαλ επίζεο αλζξσπηζηήο θαη εηξεληζηήο παγθφζκηνπ βειελε-

θνχο. Τπήξμε θεληξηθή κνξθή ηνπ εζληθνχ θηλήκαηνο γηα ηελ αλεμαξηεζία 

ηεο Ηλδίαο απφ ηε Βξεηαλία κε κνλαδηθά ηνπ φπια ηελ Αιήζεηα θαη ηε κε 

ρξήζε βίαο. Ήηαλ φκσο θαη ππέξκαρνο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη απφ ηνπο πξψηνπο πνπ πξνέβιεςαλ ην κέγεζνο θαη ηε ζνβαξφηεηα ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα ε αλζξσπφηεηα 

σο απφξξνηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη βηνκεραληθήο αλάπηπμεο (Jha 2012, Ja-

hanbegloo 2010). 

Απέθηεζε θαη φηαλ αθφκε δνχζε ηνλ ηίηιν Mahatma (κεγάιε ςπρή) πνπ ηνπ 

απέδσζε ν λνκπειίζηαο πνηεηήο Rabindranath Tagore. Ζ πξνζσλπκία Ma-

hatma ζηελνρσξνχζε πνιχ ηνλ Gandhi ιφγσ ηεο ηαπεηλφηεηαο πνπ ηνλ δηέ-

θξηλε, αιιά θαη γηαηί ζεσξνχζε φηη ν ηίηινο απηφο ηνλ απνκάθξπλε απφ ηνπο 

θνηλνχο αλζξψπνπο (Gandhi 1949).  

Ζ εξγαζία απηή επέιεμε λα παξνπζηάζεη ηελ πεξηβαιινληηθή εζηθή ηνπ 

Gandhi φρη κφλν γηαηί ν Gandhi δελ έρεη αθφκε αλαγλσξηζηεί φζν ζα έπξεπε 

σο ππέξκαρνο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο (Jha 2012, Moolakkatu 

2012), αιιά θαη γηαηί ε ζχγρξνλε αληίιεςε ηεο αεηθνξηθήο αλάπηπμεο ε-

ζηηάδεηαη ζε εμαηξεηηθά κεγάιν βαζκφ ζε επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο 

ιχζεηο πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, αιιά θαη άιιεο πξνζεγγίζεηο νη ν-

πνίεο έρνπλ ηελ ηάζε λα κειεηνχλ ηελ αεηθνξία σο θνηλσληθή αλάπηπμε θαη 

φρη σο πξνζσπηθή θαη αηνκηθή πξνζπάζεηα. Ζ αεηθνξία σο πξνζσπηθή θαη 

αηνκηθή πξνζπάζεηα έρεη εμαηξεηηθά κεγάιε ζεκαζία ζηελ αιιαγή ηνπ ηξφ-

πνπ δσήο ηνπ αηφκνπ. Έλα ηέηνην φξακα αεηθνξηθήο αλάπηπμεο κπνξεί λα 

πξνσζήζεη κεγαιχηεξε απηνγλσζία θαη απηνπξαγκάησζε, παξάγνληεο πνπ 

απνηεινχλ ηε βάζε ηεο αεηθνξίαο (Narayanan 2010). Ο Gandhi απνηειεί 

πξφηππν κηαο ηέηνηαο πξνζσπηθήο θαη αηνκηθήο πξνζπάζεηαο. 

 

Άνθπωπορ και πεπιβάλλον ζηον Gandhi 

Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα μεθηλήζεη θαλείο ηελ παξνπζίαζε ηεο ζρέζεο 

αλζξψπνπ θαη πεξηβάιινληνο ζηνλ Gandhi είλαη ίζσο νη πεξίθεκεο ξήζεηο 

ηνπ: «Ζ δσή κνπ είλαη ην κήλπκα κνπ». «Πξέπεη λα γίλνπκε ε αιιαγή πνπ 

ζέινπκε λα δνχκε ζηνλ θφζκν». «Εήζε ζαλ λα πξφθεηηαη λα πεζάλεηο αχξην. 

Μάζε ζαλ λα πξφθεηηαη λα δήζεηο γηα πάληα». «Ηζρπξίδνκαη φηη είκαη έλαο 

απιφο άλζξσπνο πνπ είλαη πάληα πηζαλφ λα ζθάιιεη φπσο θάζε ζλεηφο. Έ-

ρσ, φκσο, αξθεηή ηαπεηλφηεηα γηα λα παξαδερηψ ηα ιάζε κνπ θαη λα ηα δη-

νξζψζσ» (Green 2012). «Ζ γε παξέρεη αξθεηά γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ α-

λαγθψλ ηνπ αλζξψπνπ αιιά φρη γηα ηελ απιεζηία ηνπ». «Κάπνηνο βαζκφο 
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άλεζεο είλαη αλαγθαίνο, αιιά πέξα απφ έλα ζπγθεθξηκέλν φξην κηα ηέηνηα 

επηδίσμε δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα. Καηά ζπλέπεηα ην ηδαληθφ ηεο δεκηνπξγί-

αο ελφο απεξηφξηζηνπ αξηζκνχ επηζπκηψλ θαζψο θαη ε ηθαλνπνίεζε απηψλ 

ησλ επηζπκηψλ απνηειεί ςεπδαίζζεζε αιιά θαη παγίδα». «Πνιηηηζκφο κε 

ηελ πξαγκαηηθή έλλνηα ηνπ φξνπ δελ ζεκαίλεη πνιιαπιαζηαζκφο, αιιά ελ-

ζπλείδεηε θαη εζεινληηθή κείσζε αλαγθψλ». «Αλ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε-

καίλεη ζπζζψξεπζε πινχηνπ θαη θέξδνπο ρσξίο πεξηνξηζκφ ηφηε ε νηθνλν-

κηθή πξφνδνο είλαη αληίζεηε κε ηελ πξαγκαηηθή πξφνδν». «Δίλαη αιαδνλεία 

λα ζεσξεί θαλείο φηη νη άλζξσπνη είλαη νη θχξηνη ησλ θαηψηεξσλ ππάξμεσλ. 

Αληίζεηα, επεηδή νη άλζξσπνη είλαη πξνηθηζκέλνη κε πεξηζζφηεξεο δπλάκεηο 

ζα πξέπεη αλακθηζβήηεηα λα είλαη νη πξνζηάηεο φισλ ησλ θαηψηεξσλ ππάξ-

μεσλ». «Μηα θνηλσλία θξίλεηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ κεηαρεηξίδεηαη ηα δψα 

πνπ δνπλ ζηελ θνηλσλία απηή» (Thoughts from Gandhi 1997). 

Ο Gandhi δελ ήηαλ ε κφλε θηιν-πεξηβαιινληηθή θσλή ζην πξψην κηζφ ηνπ 

20
νπ

 αηψλα. Ο Rabindranath Tagore εμχκλεζε ηε θχζε θαη ζηα πνηήκαηά ηνπ 

θαη ζε άιια έξγα ηνπ. Σν Shantiniketan, ην ίδξπκα πνπ ζεκειίσζε απνηειεί 

επηπιένλ παξάδεηγκα θηιηθήο πξνο ηε θχζε δηαβίσζεο. Ο John Ruskin, γηα 

παξάδεηγκα, άζθεζε θξηηηθή ζηελ έλλνηα ηεο εθβηνκεράληζεο γηαηί ππνζθά-

πηεη ηελ αλζξψπηλε επαηζζεζία, αιιά θαη γηαηί θαηαζηξέθεη ηελ αξκνληθή 

ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε. Ο Henry David Thoreau πίζηεπε φηη ε θχ-

ζε κπνξνχζε λα ππάξμεη ρσξίο ηνπο αλζξψπνπο, κηα πηζαλφηεηα πνπ ηνλ 

γνήηεπε αιιά θαη ηνλ ηξφκαδε θαη ε νπνία ηειηθά ηνλ ελεζάξξπλε λα αλαιχ-

ζεη ζε βάζνο ηε ζρέζε αλζξψπνπ θαη πεξηβάιινληνο. Δπηπιένλ, ν Edward 

Carpenter ν νπνίνο είρε επεξεαζηεί απφ ηνλ John Ruskin θαη ηνλ Ηλδνπηζηη-

θφ κπζηηθηζκφ επίζεο ήζειε λα δήζεη κηα απιή δσή, κηα δσή θνληά ζηε θχ-

ζε. Ζ θξηηηθή πνπ άζθεζε ζην ζχγρξνλν πνιηηηζκφ επεξέαζε ζεκαληηθά ην 

πξψην βηβιίν ηνπ Gandhi Hind Swaraj ην νπνίν πξφζθαηα έθιεηζε 100 ρξφ-

ληα δσήο. Απηφ πνπ δηαθξίλεη φινπο απηνχο ηνπο ζηνραζηέο είλαη έλα είδνο 

ξνκαληηζκνχ γηα ηε θχζε θαη κηα γεληθή αληηπάζεηα γηα ηνλ βηνκεραληθφ 

πνιηηηζκφ θαη ηνλ αζηηθφ ηξφπν δσήο. Καη ν ίδηνο ν Gandhi εμέθξαζε παξφ-

κνην ξνκαληηζκφ: «Γελ ρξεηάδνκαη άιιε έκπλεπζε εθηφο απφ απηή ηεο θχ-

ζεο. Ζ θχζε δελ κε έρεη πξνδψζεη αθφκα. Με ζπγθηλεί θαη κε ζπλαξπάδεη». 

Απηφ πνπ πξέπεη λα εμαρζεί απφ ηηο παξαπάλσ απφςεηο γηα ην ζεκεξηλφ πν-

ιηηηζκφ είλαη: «Δκείο νη άλζξσπνη έρνπκε ηελ ππνρξέσζε λα θαζνδεγήζνπ-

κε ζσζηά ηνλ πιαλήηε γε θαη ηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηεη θαη λα απνθχγνπκε 

ηε ζηπγλή εθκεηάιιεπζή ηνπ. ήκεξα απηνχ ηνπ είδνπο ε άπνςε απνθηά 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξε ζεκαζία καδί κε κεγαιχηεξε γλψζε θαη επαηζζε-

ηνπνίεζε γηα ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα» (Moolakkattu 2010) 

Ο Gandhi ήηαλ εμαίξεηνο ζπγγξαθέαο. Πίζηεπε φηη ην λα γξάθεη θαλείο 

θησρά ζήκαηλε άζθεζε βίαο ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ. Δπηπιένλ, δηάιεγε ηηο 

ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε κε κεγάιε πξνζνρή. Δπέκελε, επίζεο, φηη ηίπνηα 
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δελ έπξεπε λα κείλεη απφ ηα θείκελά ηνπ κεηά ην ζάλαηφ ηνπ: «Σα θείκελά 

κνπ ζα πξέπεη λα απνηεθξσζνχλ καδί κε ην ζψκα κνπ». Καη πξφζζεζε «Απ-

ηά πνπ έρσ πξάμεη ζα κείλνπλ θαη φρη απηά πνπ είπα ή έγξαςα» (Khilnani 

1997, Lal 2000). 

O Gandhi θαη νη νπαδνί ηνπ πξσηνζηάηεζαλ ζηελ ίδξπζε ashrams ζε φιε 

ηελ Ηλδία, κηα ηδέα πνπ ν Gandhi είρε μεθηλήζεη λα εθαξκφδεη απφ ηελ επνρή 

πνπ ήηαλ ζηε Νφηηα Αθξηθή. Ashram ζεκαίλεη θνηλφηεηα ζηελ νπνία ηα κέ-

ιε παξάγνπλ ηξφθηκα, ηκαηηζκφ θαη κέζα δηαβίσζεο ζπκβάιινληαο έηζη 

ζηελ πξνψζεζε ηεο απηάξθεηαο, ηεο πξνζσπηθήο θαη πλεπκαηηθήο αλάπηπ-

μεο θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ αλάπηπμε φιεο ηεο θνηλσλίαο. Σα ashrams ζπ-

κπεξηιακβάλνπλ κηθξά αγξνθηήκαηα θαη ζπίηηα θαη απνηεινχλ θαηαζθεπή 

ησλ ίδησλ ησλ θαηνίθσλ. ηα ashrams άλδξεο θαη γπλαίθεο ζπκκεηέρνπλ ε-

μίζνπ ζηηο δνπιεηέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ. Ο Gandhi απνηεινχζε πάληα πξφ-

ηππν πξνο κίκεζε. Γηα παξάδεηγκα, αζρνινχληαλ ζε θαζεκεξηλή βάζε κε 

ηελ παξαγσγή ρεηξνπνίεηνπ ηκαηηζκνχ, δξαζηεξηφηεηα πνπ ζηα ρσξηά ηεο 

Ηλδίαο ήηαλ παξαδνζηαθά γπλαηθεία δνπιεηά (Γθάληη θαη Οηθνλνκία 2012). 

Αλ θαη ήηαλ εμαηξεηηθά νηθνλφκνο – έγξαθε κεξηθά απφ ηα γξάκκαηά ηνπ 

ζην πίζσ κέξνο ησλ θαθέισλ πνπ ηνπ είραλ ζηαιεί –, εληνχηνηο, δελ ιππφ-

ηαλ λα πιεξψζεη πνιιά ρξήκαηα γηα λα ζηείιεη ηειεγξάθεκα κε ζπκβνπιέο 

ζηελ άξξσζηε θφξε ελφο θίινπ (Kalelkar 1950, Lal 2000). 

Κάπνηεο θνξέο θφκπξεο εξρφληνπζαλ ζην δσκάηην ηνπ Gandhi. Ο Gandhi 

είρε δψζεη ζαθείο νδεγίεο λα κε ζαλαηψλνληαη νη θφκπξεο έζησ θαη αλ αθφ-

κα ηνλ δάγθσλαλ: «Γελ ζέισ λα δσ έζησ θαη εηο βάξνο ηεο δσήο ελφο θη-

δηνχ» (Gandhi 1959, Lal 2000). Δπίζεο, ν Gandhi δηαηεξνχζε ζην ρψξν πνπ 

δνχζε ηζηκπίδεο γηα λα κεηαθέξεη ηα θίδηα πνπ έβξηζθε ζε ζεκεία καθξηά 

απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο (Weber 1999). 

Γηα ηνλ Gandhi φιε ε δσή ήηαλ ηεξή θαη φιεο νη ππάξμεηο έπξεπε λα δνπλ ζε 

αξκνλία κεηαμχ ηνπο. Αθφκα θαη φηαλ ζπδεηνχζε ηξφπνπο θαηαπνιέκεζεο 

ηεο εινλνζίαο, ζθεπηφηαλ πσο ζα κπνξνχζε ν άλζξσπνο λα δηψμεη ηα θνπ-

λνχπηα καθξηά ηνπ κε εληνκναπσζεηηθά παξά λα ηα ζθνηψζεη. Γελ ζεσξνχ-

ζε φηη ν άλζξσπνο ήηαλ θπξίαξρνο θαηψηεξσλ ππάξμεσλ. Αληίζεηα, ν άλ-

ζξσπνο σο ηζρπξφηεξνο έρεη ππνρξέσζε λα πξνζηαηεχεη φιεο ηηο θαηψηεξεο 

ππάξμεηο  (Khoshoo θαη Moolakkattu 2009, Moolakkattu 2010): «Καηά ηελ 

άπνςε κνπ, ε δσή ελφο ακλνχ δελ είλαη ιηγφηεξν πνιχηηκε απφ ηε δσή ελφο 

αλζξψπνπ. Όζν πην αλίζρπξν είλαη έλα πιάζκα, ηφζν πην πνιχ δηθαηνχηαη 

λα ην πξνζηαηεχζεη ν άλζξσπνο απφ ηε βαξβαξφηεηα ηνπ αλζξψπνπ» 

(Green 2012). Απηνχ ηνπ είδνπο ε πξνζηαζία βξίζθεηαη ζηε βάζε ηεο Γθα-

ληηαλήο νηθνινγίαο. 

Ο Gandhi ήηαλ πξφζπκνο λα κνηξαζηεί ηνλ θφζκν ηνπ κε δψα θαη εξπεηά, 

ρσξίο λα ηα ππνβηβάδεη ζε αληηθείκελα ιχπεζεο, πεξηέξγεηαο ή ςπραγσγίαο. 
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Παξφια απηά ν Gandhi ππνζηήξηδε ηε ζαλάησζε δψσλ γηα ιφγνπο νίθηνπ ή 

ζπκπφληαο. Κάπνηε δήηεζε ηε ζαλάησζε ελφο λεαξνχ κνζραξηνχ κε έλεζε 

ζην ashram πνπ δνχζε επεηδή ην δψν δελ κπνξνχζε λα ζσζεί απφ βαξηά αξ-

ξψζηηα πνπ έπαζρε (Fischer 1950, Lal 2000). 

Μηα άιιε θνξά ππνζηήξημε ηε ζαλάησζε αδέζπνησλ ζθπιηψλ. Σν 1926 ν 

Ambalal Sarabhai, έλαο κεγαινβηνκήραλνο θαη θίινο ηνπ Gandhi, ηνπθέθηζε 

60 ιπζζαζκέλα θαη βίαηα ζθπιηά. ηε ζπλέρεηα έρνληαο κεηαληψζεη  γηα ηελ 

πξάμε ηνπ, ν Sarabhai πξνζέγγηζε ηνλ Gandhi γηα λα κνηξαζηεί καδί ηνπ ηε 

ζιίςε πνπ έλνησζε. Ο Gandhi ηνλ αλαθνχθηζε ιέγνληαο «Ση άιιν ζα κπν-

ξνχζε λα γίλεη;». Πνιινί θαηεγφξεζαλ ηνλ Gandhi γηα βαξβαξφηεηα ζηα 

δψα θαη δήηεζαλ εμεγήζεηο κηαο θαη κηα ηέηνηα ελέξγεηα ήηαλ αληίζεηε κε ηε 

ζεκειηψδε αξρή ηνπ Gandhi, δειαδή ηε κε ρξήζε βίαο.  Ο Gandhi αλ θαη 

παξαδέρηεθε φηη κπνξεί λα έθαλε ιάζνο, εληνχηνηο, ππνζηήξημε ηε ζέζε ηνπ 

κε επηκνλή θαη ζαθήλεηα: «Μεξηθέο θνξέο κπνξεί λα βξεζνχκε αληηκέησπνη 

κε ην αλαπφθεπθην θαζήθνλ λα ζθνηψζνπκε θάπνηνλ άλζξσπν πνπ ζθφησ-

ζε άιινπο αλζξψπνπο». Πεξηπιαλψκελα ζθπιηά, ηδηαίηεξα φηαλ απηά ζρε-

καηίδνπλ αγέιεο, απνηεινχλ «απεηιή» γηα ηελ θνηλσλία. Ο πνιιαπιαζηα-

ζκφο ηνπο δελ πξέπεη λα επηηξέπεηαη θαη απηνί πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ πξν-

ζηαζία ηνπο γηα ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο, αθφκε θαη εηο βάξνο ηεο αλζξψπηλεο 

δσήο θαη αζθάιεηαο, πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε φηη πξνζβάιινπκε ηα ζθπιηά 

σο ππάξμεηο φηαλ ηα αλαγθάδνπκε λα είλαη αδέζπνηα θαη λα δνπλ κε ηα ςί-

ρνπια πνπ ηνπο πεηάκε…  Ή «Απιά ην λα παίξλεηο κηα δσή δελ είλαη πάληα 

βία, θάπνηνο κπνξεί λα πεη φηη κεξηθέο θνξέο ππάξρεη πεξηζζφηεξε βία ζην 

λα κελ παίξλεηο κηα δσή» (Gandhi 1969, Lal 2000). 

Έλα άιιν πεξηζηαηηθφ πνπ επίζεο εηθνλνγξαθεί κε αθξίβεηα ηηο νηθνινγηθέο 

επαηζζεζίεο ηνπ είλαη φηαλ ν Gandhi επέπιεμε ηνλ καζεηή ηνπ θαη ζπλεξγά-

ηε ηνπ Kaka Kalelkar επεηδή ζπλήζηδε λα θφβεη νιφθιεξν ην θιαδί ελφο δέ-

ληξνπ γηα ηέζζεξα κφλα θχιια πνπ ρξεηαδφηαλ. Ο Gandhi παξαηήξεζε: 

«Απηφ είλαη βία. Έπξεπε λα θφςεηο κφλν ηα θχιια θαη λα δεηήζεηο ζπγγλψ-

κε απφ ην δέλδξν γηα ηελ πξάμε ζνπ. Αιιά έθνςεο νιφθιεξν ην θιαδί πνπ 

είλαη ζπαηάιε θαη ιάζνο» (Kalarthi 1960, Lal 2000). 

Ο Gandhi έδηλε κεγάιε ζεκαζία ζηελ θαζαξηφηεηα. Έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο 

επηινγήο ελφο ζπγθαηνίθνπ ζην ashram ήηαλ αλ θαζάξηδε ηελ ηνπαιέηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζε.  

Κάζε κέξα (1920 – 1930) φηαλ ν Gandhi έθαλε κπάλην ζην θαζαξφ λεξφ ηνπ 

πνηακνχ Sabarmati θνληά ζην ashram πνπ θαηνηθνχζε, ρξεζηκνπνηνχζε ζπ-

λεηδεηά ηελ ειάρηζηε πνζφηεηα λεξνχ πνπ ρξεηαδφηαλ. Όηαλ ηνλ ξσηνχζαλ 

γηαηί έθαλε ηφζε νηθνλνκία ζην λεξφ αθνχ απηφ ήηαλ ηφζν άθζνλν, ν Gan-

dhi απαληνχζε φηη δελ ήηαλ φιν ην λεξφ ηνπ πνηακνχ δηθφ ηνπ (Sheth 2012). 
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Δπηπιένλ, ηα ashrams πνπ ίδξπαλ ν ίδηνο θαη νη νπαδνί ηνπ ήηαλ ρψξνη κεηα-

ηξνπήο ησλ αλζξψπηλσλ πεξηηησκάησλ ζε νξγαληθφ ιίπαζκα (Lal 2000).  

Σα παξαδείγκαηα θαη πεξηζηαηηθά απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ Gandhi ε-

λαξκνλίδνληαη πιήξσο κε ηηο αξρέο πνπ δηαθήξπηηε. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

φηαλ ππήξρε ζνβαξφο ιφγνο γηα ηε ρξήζε βίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ 

πεξίπησζε ηεο ζαλάησζεο δψσλ φηαλ απηά πάζρνπλ απφ αζεξάπεπηεο αζζέ-

λεηεο ή φηαλ απνηεινχλ απεηιή γηα ηελ θνηλσλία, ηφηε ε κε βία δελ ήηαλ επη-

ινγή γηα ηνλ Gandhi. Παξφκνηεο απνθάζεηο έρνπλ ιεθζεί θαη ζηηο ζχγρξν-

λεο Δπξσπατθέο δεκνθξαηίεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηε Ρνπκαλία, νη αξρέο, κεηά 

ηελ πηνζέηεζε ζρεηηθήο λνκνζεζίαο («Πξάζηλν» γηα επζαλαζία αδέζπνησλ 

ζθχισλ ζηε Ρνπκαλία 2011), πξνέβεζαλ ζηε ζαλάησζε ρηιηάδσλ αδέζπν-

ησλ ζθπιηψλ γηαηί απηά επηηέζεθαλ ζε αλππνςίαζηνπο πνιίηεο πνπ πεξπα-

ηνχζαλ ζην δξφκν. 

 

Η επιπποή ηος Gandhi 

Σν 1973 ν Ννξβεγφο θηιφζνθνο Arne Naess εηζήγαγε ηηο έλλνηεο «ξερή νη-

θνινγία» θαη «βαζηά νηθνινγία», έλλνηεο πνπ ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη επ-

ξχηαηα φρη κφλν ζηνλ πεξηβαιινληηθφ αθαδεκατθφ ιφγν, αιιά θαη ζην πεξη-

βαιινληηθφ θίλεκα. 

Ζ ξερή νηθνινγία ελαληηψλεηαη ζηε ξχπαλζε θαη ζηελ εμάληιεζε πφξσλ 

αιιά γηα αλζξσπνθεληξηθνχο ιφγνπο, δειαδή φηαλ απεηιείηαη ε αλζξψπηλε 

πγεία θαη επεκεξία. Αληίζεηα, ε βαζηά νηθνινγία πξνβάιιεη ην βαζχ ζεβα-

ζκφ ή αθφκε θαη επιάβεηα πξνο φιεο ηηο κνξθέο δσήο θαη αλαγλσξίδεη ζε 

απηέο ίζα δηθαηψκαηα κε ηνλ άλζξσπν. 

Ο Naess θαη άιινη έρνπλ πξνηείλεη νθηψ βαζηθέο αξρέο νη νπνίεο πεξηγξά-

θνπλ ηε θηινζνθία ηεο βαζηάο νηθνινγίαο: 

1. Ζ επεκεξία ηεο αλζξψπηλεο θαη κε αλζξψπηλεο δσήο ζηε Γε 

έρεη εγγελή αμία. Σέηνηνπ είδνπο αμίεο είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηε 

ρξεζηκφηεηα ηνπ κε αλζξψπηλνπ θφζκνπ γηα ζθνπνχο πνπ ζέηεη 

ν άλζξσπνο. 

2. Ο πινχηνο θαη ε πνηθηιία ησλ εηδψλ δσήο ζπκβάιινπλ ζηελ 

πινπνίεζε απηψλ ησλ αμηψλ θαη απνηεινχλ αμίεο απφ κφλεο 

ηνπο. 

3. Οη άλζξσπνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα κεηψζνπλ απηφ ηνλ πινχην 

θαη πνηθηιία εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε βαζηθψλ 

αλζξψπηλσλ αλαγθψλ. 

4. Ζ επεκεξία ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη ησλ αλζξψπηλσλ 

πνιηηηζκψλ ζπλδέεηαη κε ηε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ αλζξψπηλνπ 
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πιεζπζκνχ. Ζ επεκεξία ηεο κε αλζξψπηλεο δσήο εμαξηάηαη 

απφ ηε κείσζε ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ. 

5. ήκεξα, ε επέκβαζε ηνπ αλζξψπνπ ζηνλ κε αλζξψπηλν θφζκν 

είλαη ππεξβνιηθή, θαη ε θαηάζηαζε ρεηξνηεξεχεη δηαξθψο. 

6. Οη πνιηηηθέο πξέπεη θαηά ζπλέπεηα λα αιιάμνπλ. Οη πνιηηηθέο 

απηέο επεξεάδνπλ βαζηθέο νηθνλνκηθέο, ηερλνινγηθέο, θαη 

ηδενινγηθέο δνκέο. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα ζα δηαθέξεη ξηδηθά 

απ’ φ,ηη ηζρχεη ζήκεξα. 

7. Ζ απαηηνχκελε ηδενινγηθή αιιαγή αθνξά ηελ πνηφηεηα δσήο 

κε βάζε ηηο πξναλαθεξφκελεο αμίεο θαη φρη ηελ επηδίσμε ελφο 

ζπλερψο απμαλφκελνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ. 

8. Όζνη ζπκθσλνχλ κε ηα παξαπάλσ έρνπλ άκεζε ή έκκεζε 

ππνρξέσζε λα επηδηψμνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ 

αιιαγψλ (Naess 1989). 

Ο ίδηνο ν Naess παξαδέρεηαη ηελ επηξξνή πνπ άζθεζε ν Gandhi ζην έξγν 

ηνπ. Ο Naess επηζεκαίλεη φηη παξά ην γεγνλφο φηη ν Gandhi έδεζε πξηλ ηελ 

άλνδν ηνπ ξεχκαηνο ηεο βαζηάο νηθνινγίαο, εληνχηνηο, ν Gandhi έθαλε ζα-

θέζηαηα εκθαλή ηελ εζσηεξηθή ζρέζε κεηαμχ απηoπξαγκάησζεο, κε βίαο 

θαη βηνζθαηξηθήο ηζφηεηαο. Ζ δηάθξηζε κεηαμχ αλζξσπνθεληξηζκνχ θαη βη-

νθεληξηθνχ πεξηβαιινληηζκνχ βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο βαζηάο νηθνινγί-

αο. Ζ βαζηά νηθνινγία θαηά ζπλέπεηα αζθεί θξηηηθή ζηελ θξαηνχζα άπνςε 

φηη ν θπζηθφο θφζκνο έρεη αμία κφλν ζην βαζκφ πνπ είλαη ρξήζηκνο ζηνπο 

αλζξψπνπο. Δθηφο απφ ηνλ Gandhi, ν Naess ρξεζηκνπνίεζε επίζεο ην Gita, 

ηελ ηδέα ηεο αιιειεμάξηεζεο φισλ ησλ φλησλ. χκθσλα κε ηελ ηδέα απηή ε 

πγεία θαη επεκεξία νπνηαζδήπνηε χπαξμεο ζεκαίλεη θαη ηε δηθή καο επεκε-

ξία θαη πγεία (Moolakkattu 2010). Ζ απηνπξαγκάησζε είλαη ην ηειηθφ ζηά-

δην ζηε δηαδηθαζία ηεο πξνζσπηθήο σξίκαλζεο (Naess 1987). Ζ δηαδηθαζία 

απηή πεξηιακβάλεη ηξία ζηάδηα: α) αλαγλψξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ εαπηνχ θα-

ηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο, β) πξαγκάησζε ηνπ θνηλσληθνχ εαπηνχ, 

κε ηελ έλλνηα ηνπ λα είλαη θαλείο κέινο ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο, θαη γ) 

πξαγκάησζε νηθνινγηθνχ Δαπηνχ, φπνπ «εαπηφο» ζεκαίλεη κηθξφ θνκκάηη 

ζηελ νιφηεηα ηνπ θφζκνπ. Γηα ηνλ Naess, ην λα ηαπηίδεηο ηνλ εαπηφ ζνπ κε 

ηε θχζε είλαη ν κφλνο δξφκνο πξνο ηελ απηνπξαγκάησζε, θαη επηζεκαίλεη 

φηη «ε δηαηήξεζε ηεο θχζεο ζηνλ ππξήλα ηεο είλαη κε βίαηε πξάμε». Γηα 

ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ν Naess ηνλίδεη φηη επεξεάζηεθε «αλαπφθεπθηα» 

απφ ηε κεηαθπζηθή ηνπ Gandhi (Naess 1987, Moolakkattu 2010).  

Γηα ηνλ Gandhi ε έλλνηα ηεο κε βίαο ήηαλ ηαπηφζεκε κε ηε έλλνηα ηεο αγά-

πεο. Ωο Ηλδνπηζηήο, ν Gandhi πίζηεπε βαζηά ζηελ ελφηεηα φιεο ηεο δσήο. 

Γηα ηνλ Gandhi, «ε κε βία δελ ζήκαηλε κφλν κε πξφθιεζε βιάβεο ζηελ αλ-

ζξψπηλε δσή, αιιά θαη κε πξφθιεζε βιάβεο ζε φιεο ηηο δσληαλέο ππάξμεηο 

ζηε γε. Απηφ ήηαλ ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηαηί απνηειεί ην δξφκν πξνο ηελ 
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Αιήζεηα (κε θεθαιαίν Α). Απηή ε Αιήζεηα ήηαλ ην δεηνχκελν Απφιπην θαη 

κπνξεί λα παξνκνηαζηεί κφλν κε ηελ έλλνηα ηνπ Θενχ, ζε αληίζεζε κε ηελ 

αιήζεηα (κε κηθξφ α) ε νπνία ήηαλ ε ζρεηηθή, ε ηξέρνπζα θαηάζηαζε ζην 

δξφκν πξνο ηε Αιήζεηα» (Weber 1999). 

ε φια ηνπ ηα θείκελα ν Naess ζεκεηψλεη φηη «ζηνλ ππξήλα ηεο ε πξνζηαζία 

ηεο θχζεο είλαη κε βίαηε πξάμε» θαη φζνλ αθνξά απηφ ην ζέκα παξαπέκπεη 

ζηνλ Gandhi: 

«Πηζηεχσ ζηνλ κε-δπηζκφ, πηζηεχσ ζηελ νπζηψδε ελφηεηα ηεο 

αλζξσπφηεηαο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζηελ ελφηεηα φισλ ησλ π-

πάξμεσλ ηεο γεο. Καηά ζπλέπεηα πηζηεχσ φηη φηαλ έλαο άλζξσ-

πνο βειηηψλεηαη πλεπκαηηθά, ηφηε καδί κε απηφλ σθειείηαη ν-

ιφθιεξε ε αλζξσπφηεηα, θαη φηαλ έλαο άλζξσπνο απνηπγράλεη, 

ηφηε θαη’ επέθηαζε απνηπγράλεη θαη νιφθιεξε ε αλζξσπφηε-

ηα» (Young India, 4 December 1924, Weber 1999). 

Σα παξαπάλσ ζπλεπάγνληαη φηη γηα ηνλ Naess ε βαζηά νηθνινγία δελ αλαθέ-

ξεηαη νπζηαζηηθά ζηελ αμία ηεο θχζεο θαζαπηή, αιιά ζην πνηνη είκαζηε κέ-

ζα ζηελ επξχηεξε πξαγκαηηθφηεηα πνπ δηαβηνχκε. Ο απψηεξνο ζηφρνο είλαη 

ε απηνπξαγκάησζε ηνπ αλζξψπνπ. Καη εδψ δηαθξίλεηαη ε επηξξνή ηνπ Gan-

dhi ζηνλ Naess. Ο Naess (1986) επηζεκαίλεη φηη παξά ην γεγνλφο φηη ν Gan-

dhi ελδηαθεξφηαλ γηα ηελ πνιηηηθή αλεμαξηεζία ηεο παηξίδαο ηνπ, εληνχηνηο, 

ν ππέξηαηνο ζηφρνο ηνπ ήηαλ ε απειεπζέξσζε ηνπ αλζξψπνπ (Weber 1999). 

Ο Naess πξνζπάζεζε λα ζπλδέζεη ηελ έλλνηα ηεο κε βίαο κε ηελ έλλνηα ηεο 

απηνπξαγκάησζεο ζην πιαίζην ηεο εζηθήο ηνπ Gandhi. πλνπηηθά ε πξν-

ζπάζεηα ηνπ Naess φζνλ αθνξά ηε ζρέζε κε βίαο θαη απηνπξαγκάησζεο έρεη 

σο εμήο: 

1. Ζ απηνπξαγκάησζε πξνυπνζέηεη αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο. 

2. ε ηειηθή αλάιπζε, φιεο νη ππάξμεηο ζηε γε απνηεινχλ έλα ε-

ληαίν φιν. 

3. Ζ βία ελάληηα ζηνλ εαπηφ ζνπ θαζηζηά ηελ πιήξε απηνπξαγκά-

ησζε αδχλαηε. 

4. Ζ βία ελάληηα ζε κηα δσληαλή χπαξμε είλαη βία ελάληηα ζηνλ 

εαπηφ ζνπ. 

5. Ζ βία ελάληηα ζε κηα δσληαλή χπαξμε θαζηζηά ηελ πιήξε απ-

ηνπξαγκάησζε αδχλαηε (Weber 1999). 

 

Πνιινί θίινη θαη ηζηνξηθνί ηνπ πεξηβάιινληνο φπσο νη Vandana Shiva, Anil 

Agarwal, Madhav Gadgil θαη Ramachandra Guha έρνπλ απνδερζεί ην ρξένο 

ηνπο πξνο ηηο ηδέεο ηνπ Gandhi. Ο Guha πεξηέγξαςε ηνλ  Gandhi σο ηελ πην 

ζεκαληηθή επηξξνή ζην πεξηβαιινληηθφ θίλεκα (Guha 2006, Moolakkattu 
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2010). πκπιήξσζε φκσο φηη απηνί πνπ ζρεδίαζαλ νηθνινγηθά πξνγξάκκα-

ηα ζηηο γξακκέο πνπ ράξαμε ν Gandhi ήηαλ νη J.C. Kumarappa θαη Mira 

Behn. Βέβαηα, ην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα φισλ απηψλ πνπ επεξεάζηεθαλ 

απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο ηδέεο ηνπ Gandhi ήηαλ ε απνθιεηζηηθή εζηίαζε ζηα 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ (Moolakkattu 2010). 

Ο Gandhi άζθεζε θαη ζπλερίδεη λα αζθεί ζεκαληηθφηαηε επηξξνή ζην πεξη-

βαιινληηθφ θίλεκα φρη κφλν ζηελ Ηλδία, αιιά θαη ζε πνιιέο άιιεο ρψξεο. 

Απηφ ζπκπεξηιακβάλεη φρη κφλν ηα επξέσο γλσζηά θηλήκαηα, αιιά θαη θη-

λήκαηα ελάληηα ζηελ αδίζηαθηε εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ απφ πν-

ιπεζληθέο εηαηξίεο, κνλάδεο ππξεληθήο ελέξγεηαο, κεγάιεο θιίκαθαο εκπν-

ξηθή αιηεία θ.ιπ. 

Σν θίλεκα Chipko, γηα παξάδεηγκα, έρεη εκπλεπζηεί απφ ηε δσή θαη ην έξγν 

ηνπ Gandhi. Πξηλ 300 ρξφληα γπλαίθεο ζηελ πνιηηεία Rajasthan ηεο Ηλδίαο 

αλέβεθαλ ζηα δέληξα γηα ηα πξνζηαηεχζνπλ απφ πινηφκεζε γηα εκπνξηθνχο 

ζθνπνχο. Σα δέληξα ήηαλ απνιχησο απαξαίηεηα γηα ηελ επηβίσζε ηεο ηνπη-

θήο θνηλσλίαο. Οη γπλαίθεο απηέο δνινθνλήζεθαλ αλειέεηα. Σν ζπκβάλ απ-

ηφ δελ μεράζηεθε. Δπαλήιζε ζην πξνζθήλην ηε δεθαεηία ηνπ 1970 φηαλ κε-

γάιεο θιίκαθαο πινηφκεζε δέλδξσλ γηα μπιεία ζηα Ηκαιάτα παξαθίλεζαλ 

ηηο ληφπηεο γπλαίθεο λα αλέβνπλ ζηα δέλδξα γηα ηα πξνζηαηεχζνπλ, φπσο 

αθξηβψο είρε ζπκβεί 300 ρξφληα πξηλ. Σα δέληξα δελ ήηαλ κφλν αλαγθαία 

γηα ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ γηα ζθνπνχο θαχζηκεο χιεο θαη παξνρήο ηξνθήο, 

αιιά θαη γηα ζθνπνχο αληηκεηψπηζεο πιεκκπξψλ θαη πξνζηαζίαο ηνπ εδά-

θνπο. Σν θίλεκα Chipko έρεη ζεκεηψζεη ηεξάζηηα επηηπρία ζηεξίδνληαο θπ-

ξίσο ηνλ γπλαηθείν πιεζπζκφ, ν νπνίνο είλαη ηδηαίηεξα επάισηνο ζε δξαζηε-

ξηφηεηεο απνδάζσζεο. Σν θίλεκα έρεη απνδείμεη ζηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα 

φηη ηα δάζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηε ζηήξημε θαη επηβίσζε ησλ ην-

πηθψλ θνηλσληψλ. Ζ ηθαλφηεηα ησλ ληφπησλ γπλαηθψλ ζηα Ηκαιάτα γηα ζπ-

ζπείξσζε παξαπέκπεη ζηηο κέξεο πξηλ ηελ αλεμαξηεζία ηεο Ηλδίαο φηαλ γπ-

λαίθεο φπσο ε Miraben, καζήηξηα ηνπ Gandhi, εγθαηαζηάζεθε ζηε ζπγθε-

θξηκέλε πεξηνρή θαη έπαημε πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ πξνζηαζία ηεο πεξη-

νρήο απφ ηελ απνδάζσζε θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ σο πφξσλ γηα ηε 

ζηήξημε θαη επηβίσζε ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ (Bharucha, Nair and Patel 

2004). 

ε παγθφζκην επίπεδν ν Gandhi, εθηφο απφ ηελ βαζηά νηθνινγία, έρεη αζθή-

ζεη επηξξνή θαη ζε άιια ξεχκαηα θηινζνθηθήο ζθέςεο φπσο γηα παξάδεηγκα 

ηνλ νηθν-θεκηληζκφ. Ζ βαζηά νηθνινγία, ε νπνία έρεη εκπλεπζηεί απφ ηνλ 

Gandhi, έρεη επεξεάζεη – θαη ζπλερίδεη λα επεξεάδεη – ηε θηινζνθία πνιιψλ 

νκάδσλ ζε αλαπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πνπ αγσλίδνληαη γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο νκάδεο ηνπηθήο αληίζηαζεο θαηά 

ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζηνλ ηφπν ηνπο λέσλ εξγνζηαζίσλ, κεγά-

ισλ απηνθηλεηνδξφκσλ, λέσλ πδξνειεθηξηθψλ έξγσλ, ή επηρεηξήζεσλ πιν-
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ηφκεζεο δέλδξσλ (Pepper 1996, Luke 2002, Manolas θαη Littledyke 2010). 

Παξνκνίσο, πνιιέο πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο φπσο νη Earth First!, 

Greenpeace, Friends of the Earth, θαζψο θαη πνιιά πξάζηλα θφκκαηα ζε 

πνιιά κέξε ηνπ θφζκνπ έρνπλ επεξεαζηεί ζνβαξά απφ ην θηινζνθηθφ ξεχ-

κα ηεο βαζηάο νηθνινγίαο (Manes 1990, Luke 2002, Manolas θαη Littledyke 

2010). 

ε κηα επνρή πνπ ε αλζξσπφηεηα αληηκεησπίδεη ηελ απεηιή ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο, ηνλ απμαλφκελν αληαγσληζκφ γηα ηελ απφθηεζε πεξηνξηζκέλσλ 

πφξσλ φπσο νξπθηά θαχζηκα, ηελ απεηιή πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ θαηαλα-

ισηηζκφ ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ, ν δξφκνο πνπ ράξαμε ν Gandhi είλαη ε-

μαηξεηηθά ρξήζηκνο. ήκεξα, πνπ ε αλζξσπφηεηα βξίζθεηαη ζε ζηαπξνδξφ-

κη, ε δσή θαη ην έξγν ηνπ Gandhi ζπλερίδνπλ λα εκπλένπλ. Ζ θνηλσλία καο 

πξέπεη λα πηνζεηήζεη λένπο ηξφπνπο αλάπηπμεο πνπ δελ θαηαζηξέθνπλ ην 

πεξηβάιινλ. Απηνί νη λένη ηξφπνη αλάπηπμεο ζα έρνπλ απνηέιεζκα κφλν φ-

ηαλ θπβεξλήζεηο, νξγαλψζεηο θαη άηνκα πηνζεηήζνπλ πξαθηηθέο πνπ είλαη 

ζχκθσλεο κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πιαλήηε πνπ καο θηινμελεί. 
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ΒΟΤΓΙΜΟ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΓΥΡΟΝΔ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ 

 

 

Πεπίληψη 

Ο Βνπδηζκφο είλαη ζξεζθεπηηθφ ζχζηεκα κε ζπνπδαίεο νηθνινγηθέο πξνε-

θηάζεηο. Αξθεηνί δηαλνεηέο επεξεάζζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ απηφ, θπ-

ξίσο φζνλ αθνξά ηηο απφςεηο ηνπο, θαζψο θαη ην θηινζνθηθφ ζχζηεκα, ην 

νπνίν εηζεγήζεθαλ. Ψζηφζν, πνηέο είλαη νη βαζηθέο δηδαζθαιίεο ηνπ Βνπδη-

ζκνχ, πνπ έρνπλ αζθήζεη ηφζν κεγάιε επίδξαζε θαη πνηά είλαη ηα ζπκπεξά-

ζκαηα ηα ζρεηηθά κε ηε θχζε πνπ είλαη δπλαηφ λα ζπλαρζνχλ απφ απηέο; 

Σην παξφλ δνθίκην παξνπζηάδνληαη νη ζπνπδαηφηεξεο βνπδηζηηθέο δηδαζθα-

ιίεο, θαζψο θαη νη νηθνινγηθέο πξνεθηάζεηο, ηηο νπνίεο απηέο κπνξνχλ λα 

πξνζιάβνπλ. Σην δνθίκην απηφ ζθνπεχσ λα παξνπζηάζσ νξηζκέλεο απφ ηηο 

βαζηθφηεξεο δηδαζθαιίεο ηνπ Βνπδηζκνχ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηα ζρεηηθά 

κε ην πεξηβάιινλ, πνπ ζα κπνξνχζε λα αληιήζεη θάπνηνο απφ απηέο, θαζψο 

επίζεο θαη λα αλαθέξσ θαηά πφζν είλαη δπλαηφ λα ελζσκαησζνχλ απηέο ζην 

δπηηθφ ηξφπν ζθέςεο, πξνζθέξνληαο έηζη κηα λέα νπηηθή ζηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ νηθνινγηθνχ πξνβιήκαηνο. 

Λέξειρ κλειδιά: Βοσδιζμός, Ηθική, Nirvana, Οκηαπλό, Μονοπάηι, υστή. 

 

 

Ο Βνπδηζκφο, φπσο ν Φξηζηηαληζκφο θαη ην Ιζιάκ, είλαη παγθφζκηα ζξε-

ζθεία. Δκθαλίζηεθε ζηελ Ιλδία ηνλ 6
ν
 αηψλα π.Φ. θαη, παξφηη ραξαθηεξίδε-

ηαη απφ ην ηεξαπνζηνιηθφ πλεχκα ησλ δχν πξναλαθεξζεηζψλ ζξεζθεηψλ, εί-

λαη πνιχ δηαθνξεηηθφο απφ απηέο. Καη’ αξράο δελ ελζσκαηψλεη θακία έλ-

λνηα ζεφηεηαο. Γίλεη κεγάιε έκθαζε ζηελ ηθαλφηεηα ησλ αλζξψπσλ λα ζψ-

ζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο. Κακία εμσηεξηθή βνήζεηα (φπσο ν ζεφο) δελ είλαη 

απαξαίηεηε, αιιά έλα άηνκν είλαη θαζφια δπλαηφ θαη ηθαλφ λα δεκηνπξγή-

ζεη ηε κνίξα ηνπ (ν Βνπδηζκφο Mahayana, σζηφζν, εηζήγαγε ηηο έλλνηεο ηεο 

                                                 

 Η Μαξία Α. Μπισλή είλαη ππ. Γηδάθησξ Φηινζνθίαο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδη-

ζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. E-mail: mariamiloni@gmail.com.   
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βνήζεηαο απφ έμσ, ηνπ ζσηήξα θαη ησλ ζεψλ). Όπσο αθξηβψο ν Φξηζηηαλη-

ζκφο έρεη κνξθνπνηήζεη ηα πνιηηηζκηθά πξφηππα ηεο Δπξψπεο, έηζη θαη ν 

Βνπδηζκφο έρεη επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ Άπσ Αλαηνιή. Ο Βνπδηζκφο πήξε 

ην φλνκά ηνπ απφ ηνλ ηίηιν Buddha πνπ ζεκαίλεη πεθφηιζμένος, ηίηιν κε 

ηνλ νπνίν ήηαλ γλσζηφο ν πξψηνο θαη πεξηζζφηεξν δηάζεκνο Βνπδηζηήο ε-

γέηεο, ν Siddhartha Gautama. Η ηζηνξία ηνπ θαη ηα δηδάγκαηά ηνπ κεηαδηδφ-

ηαλ πξνθνξηθά γηα πάλσ απφ ηέζζεξηο αηψλεο, πξνηνχ θαηαγξαθνχλ θάπνηα 

ζηηγκή κεηαμχ ηνπ 1
νπ

 θαη ηνπ 2
νπ

 κ.Φ. αηψλα (Nigosian 2008, 172).
 
Σην δν-

θίκην απηφ ζθνπεχσ λα εζηηάζσ ζε θάπνηεο απφ ηηο βαζηθφηεξεο δηδαζθαιί-

εο ηνπ Βνπδηζκνχ, νη νπνίεο έρνπλ απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηηο θνζκνινγηθέο 

αληηιήςεηο ησλ νπαδψλ ηνπ. Ιδηαηηέξσο ζα εζηηάζσ ζηηο νηθνινγηθέο πξνε-

θηάζεηο πνπ απηέο πξνζιακβάλνπλ, θαη ζα εμεηάζσ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίνλ 

είλαη εθηθηφ απηέο λα ελζσκαησζνχλ ζην δπηηθφ ηξφπν ζθέςεο θαη δξάζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα ακβιπλζεί ην νηθνινγηθφ πξφβιεκα. Πξνηνχ, φκσο, πξνρσ-

ξήζσ ζε απηά, θξίλσ ζθφπηκν λα αλαθεξζψ αθξνζηγψο ζηα θχξηα παξαθιά-

δηα ηνπ Βνπδηζκνχ, ηνλ Βνπδηζκφ Theravada θαη ηνλ Βνπδηζκφ Mahayana.  

 

Κύπια παπακλάδια ηος Βοςδιζμού 

Ο Theravada, ε ‘νξζφδνμε’ πηέξπγα ηνπ Βνπδηζκνχ, αληηπξνζσπεχεη ηελ 

πξσηκφηεξε ζρνιή ηνπ. Κεληξηθή θηγνχξα είλαη ν κνλαρφο, ηνπ νπνίνπ ηδα-

ληθφ είλαη λα θηάζεη ηε Nirvana. Γη’ απηφ ε κνλαζηηθή πεηζαξρία θαη ν δηα-

ινγηζκφο ζε απνκφλσζε είλαη απαξάβαηνο θαλφλαο. Όινη νη βνπδηζηέο ζέ-

βνληαη ηνλ Buddha σο κεγάιν Γάζθαιν θαη δσληαλή ελζσκάησζε ηνπ ζξε-

ζθεπηηθνχ ηδεψδνπο πνπ επηδεηνχλ λα επηηχρνπλ. Αιιά φηαλ νη βνπδηζηέο 

ηεο ζρνιήο Theravada κηιάλε γηα ην δάζθαιφ ηνπο αλαθέξνληαη ζηνλ άλ-

ζξσπν Buddha, κε ζάξθα θαη νζηά, φρη ζηελ εθδήισζε ζε αλζξψπηλε κνξ-

θή κηαο αηψληαο νπζίαο, ηελ αθεξεκέλε έλλνηα πνπ αληηπξνζσπεχεη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη βνπδηζηέο ηεο ζρνιήο Mahayana αληηιακβάλνληαη ηνλ 

Γάζθαιφ ηνπο (Morris 2006, 54). 

Με άιια ιφγηα, νη βνπδηζηέο ηεο ζρνιήο Theravada αληηιακβάλνληαη ηνλ 

Βνχδα σο ζπνπδαίν, θσηηζκέλν άλζξσπν – αιιά, άνθρφπο –, ν νπνίνο α-

ζθνχκελνο ζε κφλσζε απιψο πξσηνπφξεζε νινθιεξψλνληαο επηηπρψο ηελ 

αλαδήηεζε ηεο Nirvana. Γηα λα ην πεηχρεη απηφ, θάζε άηνκν πξέπεη αξγά ή 

γξήγνξα λα απαξλεζεί ηηο επίγεηεο επηδηψμεηο θαη λα εηζέιζεη ζηε κνλαζηηθή 

δσή. Τν αληίζεην ζπληζηά απιψο παξάδνζε ζηνλ αέλαν θχθιν ηεο αλαγέλ-

λεζεο (Nigosian 2008, 179-180). Αλ θαη ν ραξαθηήξαο θαη ε θχζε ηνπ Βνπ-

δηζκνχ Mahayana πνηθίινπλ απφ ζέθηα ζε ζέθηα, νη πεξηζζφηεξνη νπαδνί – 

αλ φρη φινη – απηήο ηεο ζρνιήο ζεσξνχλ ηνλ Buddha ελζάξθσζε κηαο αηψ-

ληαο νπζίαο Buddha, πνπ έρεη ππάξμεη ζε φιεο ηηο επνρέο θαη ζε ακέηξεηνπο 

θφζκνπο αλαγελλήζεσλ, θαη απνζθνπεί ζηελ απειεπζέξσζε φισλ ησλ αη-
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ζζεηψλ φλησλ. Η εκθάληζή ηνπ ζηε γε ζε αλζξψπηλε κνξθή πηζηεχνπλ πσο 

έγηλε απφ ζπκπφληα γηα ηνπο αλζξψπνπο. Οη βνπδηζηέο Mahayana, ζε αληί-

ζεζε κε ηνπο Theravada, πηζηεχνπλ φηη έλα άηνκν κπνξεί λα θζάζεη ζηε 

Nirvana ρσξίο λα πεξηέιζεη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ κνλαρνχ. Απηή ε θηιειεχ-

ζεξε ζηάζε ζπλεηζέθεξε ζηε βαζκηαία αλάπηπμε πνιιψλ ζεθηψλ θη εθδν-

ρψλ ηεο βνπδηζηηθήο πίζηεο (Matsunami 1987). Οκνίσο, ε ηδηαίηεξε ζεκα-

ζία ηνπ bodhisattva (απηφο πνπ θαζπζηεξεί ηελ είζνδφ ηνπ ζηε Nirvana απφ 

ζπκπφληα γηα ηελ επεκεξία θαη ζσηεξία ησλ άιισλ) δεκηνχξγεζε έλα κεγά-

ιν αξηζκφ ‘ζσηήξσλ’, νη νπνίνη έγηλαλ αληηθείκελα πίζηεο, ιαηξείαο θαη α-

θνζίσζεο (Nigosian 2008, 181-182). Απφ ηα ακέηξεηα παξαθιάδηα ηεο 

ζρνιήο  Mahayana ηα πην ζεκαληηθά είλαη ηα Madhyamika, T`ien – t`ai 

(Tendai), Pure Land Sect θαη Ch`an (Zen) (Harvey B. Peter, 1990, 40).
 
Απφ 

απηά, ην ζεκαληηθφηεξν θη πιένλ δηαδεδνκέλν είλαη ην Ch`an, ην νπνίν θα-

ηάγεηαη απφ ηελ Κίλα, ελψ ην αληίζηνηρν ζηελ Ιαπσλία νλνκάδεηαη Zen. Α-

ληηπξνζσπεχνπλ ηνλ δηαινγηζκφ πνπ ζπλνδεχεηαη απφ απζηεξή πεηζαξρία, 

κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα απνθαιπθζεί ε Buddha θχζε θάπνηνπ (Nigosian 

2008, 183).
 
Γίλνπλ έκθαζε ζηνλ  εζψηεξν δηαθσηηζκφ, απνθιείνληαο ηηο ιέ-

μεηο, ηα είδσια, ηνπο λανχο θαη ηηο γξαθέο. Ο Βνπδηζκφο Ch`an (Zen) δελ 

έρεη θαζνξηζκέλν πξφηππν θαη ζεζκνχο (Austin 1998, 48). Οη νπαδνί ηνπ 

απνξξίπηνπλ απφιπηα ηε ζενπνίεζε ηνπ Buddha (Enomiya-Lasalle 1998, 

67).  

 

Γιδαζκαλίερ ηος Βοςδιζμού 

Ο Βνχδαο δελ έγξαςε ηίπνηα. Όπσο νη πεξηζζφηεξνη ζξεζθεπηηθνί εγέηεο, 

κηινχζε κε ηνπο καζεηέο ηνπ γηα δηάθνξα ζέκαηα θαη ζε πνηθίιεο πεξηζηά-

ζεηο. Οη δηδαζθαιίεο πνπ ηνπ απνδίδνληαη κεηαδίδνληαλ πξνθνξηθά απφ ηνπο 

καζεηέο ηνπ πξνηνχ θαηαγξαθνχλ απφ αξθεηέο θαη δηαθνξεηηθέο βνπδηζηη-

θέο νκάδεο. Παξφηη αλαγλσξίδνπλ παξάγνληεο αιινίσζεο, φπσο ε δηαζηξέ-

βισζε (ιφγσ ηνπ πξνθνξηθνχ ραξαθηήξα ηεο δηδαζθαιίαο) θαη ε ελζσκά-

ησζε δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ θαη εξκελεηψλ, νη ιφγηνη ζπκθσλνχλ – ιηγφηε-

ξν ή πεξηζζφηεξν – ζηηο αθφινπζεο βαζηθέο δηδαζθαιίεο ηνπ Βνχδα : 1) Άξ-

λεζε ηεο Ύπαξμεο ελφο ζενχ-Γεκηνπξγνχ, 2) Άξλεζε ηεο Αηνκηθήο Χπρήο, 

3) Οη Τέζζεξηο Δπγελείο Αιήζεηεο, 4) Η Μέζε Οδφο, 5) Τν Οθηάπηπρν Μν-

λνπάηη, θαη 6) Η Nirvana (Strong 2001, 32).      

1. Άξλεζε ηεο Ύπαξμεο ηνπ ζενχ Γεκηνπξγνχ: Θεκειηψδεο ζηνλ Βνπδη-

ζκφ είλαη ε πίζηε φηη ζηε βάζε νιφθιεξεο ηεο δεκηνπξγίαο βξίζθεηαη κηα 

ππνθείκελε κνλαδηθή πξαγκαηηθφηεηα, ε πεγή φισλ ησλ νξαηψλ θαη ανξά-

ησλ πξαγκάησλ. Απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ κπνξεί λα ηε θηάζεη ν πεπε-

ξαζκέλνο λνπο∙ νξίδεηαη κε απξφζσπνπο ή – θαιχηεξα – κε σπερπρόζφποσς 

φξνπο. Ψζηφζν, αλαγλσξίδεηαη φηη ε βαζηθή αξρή, ε νπνία δηαρέεηαη ζε φιε 
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ηε θχζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο ηνπ αλζξψπνπ, είλαη έλα κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Γηεηζδχνληαο θάπνηνο ζηα βάζε ηεο θχζεο ηνπ κπνξεί λα 

θζάζεη δηαηζζεηηθά ζηελ αλαγλψξηζε απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Αλ θαη ν 

Βνπδηζκφο – ηδηαίηεξα ε ζρνιή Mahayana – αξλείηαη ηελ χπαξμε ελφο ζενχ-

δεκηνπξγνχ πνπ θπβεξλά θαη ειέγρεη ηφζν ηε θχζε (Williams 1989), φζν 

θαη ην πεπξσκέλν ησλ αλζξψπσλ, ζηελ αληίιεςε ησλ ιατθψλ καδψλ ν Βνπ-

δηζκφο είλαη πνιπζετζηηθφο. Αλακθίβνια, φκσο, ελ αλαθνξά πξνο ηνλ Βνπ-

δηζκφ είλαη ιάζνο λα ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο θεός, ηνπιάρηζηνλ κε ηε ρξη-

ζηηαληθή, ηνπδατθή θαη ηζιακηθή έλλνηα ηνπ φξνπ (Eckel 2002, 112).
 
 

2. Άξλεζε ηεο αηνκηθήο ςπρήο: Ο Βνχδαο ππνζηήξημε φηη δελ ππάξρεη α-

ηνκηθή ςπρή. Καηά ηελ άπνςή ηνπ δελ πθίζηαηαη θακία αηνκηθή αηψληα ν-

ληφηεηα πνπ λα πεξλάεη απφ ηε κία χπαξμε ζηελ άιιε. Τα αλζξψπηλα φληα 

απνηεινχληαη απφ πέληε skandas (κέξε): ζψκα, ζπλαηζζήκαηα, αληηιήςεηο, 

δηαζέζεηο θαη ζπλείδεζε. Δμαηηίαο απηνχ ηνπ κεραληζκνχ – κέζσ ηνπ νπνί-

νπ εμειίζζνληαη – νη άλζξσπνη βξίζθνληαη εγθισβηζκέλνη ζε έλα θχθιν α-

λαγέλλεζεο. Ο κεραληζκφο απηφο, ε αιπζίδα ηεο αηηηφηεηαο, νλνκάδεηαη θαη 

‘λφκνο ηεο εμαξηεκέλεο πξνέιεπζεο’. Σε ζπκθσλία κε απηφ ην λφκν θάζε 

ζεηξά χπαξμεο πξνθαιείηαη απφ κηα άιιε, ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε, θαη κε 

ηελ ζεηξά ηεο πξνθαιεί κηα επφκελε ζεηξά χπαξμεο. Με άιια ιφγηα, θάζε 

θαηάζηαζε πξνθαιείηαη απφ θάπνηα άιιε, ε νπνία είρε πξνθιεζεί απφ πξν-

εγνχκελεο. Η αξρηθή θαηάζηαζε ζηελ αιπζίδα αηηίσλ θαη απνηειεζκάησλ 

είλαη ε άγλνηα, ε νπνία απνηειεί αθεηεξία ηεο αθφινπζεο ζεηξάο: πξνδηαζέ-

ζεηο ή θαξκηθέο αηηίεο, ζπλείδεζε, φλνκα θαη κνξθή, ηα πέληε φξγαλα αί-

ζζεζεο θαη ην κπαιφ, άιια αληηθείκελα (εαπηνί ή πξάγκαηα), αηζζεζηαζκφο, 

επηζπκία (tanha), πξνζθφιιεζε ζηελ χπαξμε, ε δηαδηθαζία ηνπ γίγλεζζαη, 

βαζκηαίεο θαηαζηάζεηο χπαξμεο (θάζε κηα δηαθνξεηηθή απφ ηελ πξνεγνχκε-

λε) θαη αλζξψπηλε δπζηπρία.
 
Όηαλ ηεξκαηηζηεί ε άγλνηα, ηφηε ηεξκαηίδεηαη 

θαη ην karma θαη, ζπλεπψο, φια ηα ππφινηπα (Nigosian 2008, 187-188).
 
 

3. Οη Τέζζεξηο Δπγελείο Αιήζεηεο: Ο Βνχδαο ήδε ζηελ πξψηε νκηιία ηνπ 

ηζρπξίζηεθε πσο ην dharma (ε θνζκηθή αιήζεηα) ζπλνςίδεηαη ζηηο Τέζζεξηο 

Δπγελείο Αιήζεηεο, αληίιεςε πνπ απφ ηφηε απνηειεί ζεκέιην ηεο βνπδηζηη-

θήο δηδαζθαιίαο. Η πξψηε αιήζεηα ιέεη φηη ηα ζχλζεηα πξάγκαηα (θπζηθά 

θαηλφκελα) είλαη απφ ηε θχζε ηνπο ζε θαηάζηαζε dukkha. Ο φξνο απηφο δε-

ιψλεη ηελ κε ηθαλνπνίεζε, ην άγρνο, ηελ αγαλάθηεζε, ην καξηχξην, ηνλ πφ-

λν θαη ηε δπζηπρία. Όια ηα γεγνλφηα – θαη φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηελ δσή – 

ραξαθηεξίδνληαη απφ dukkha. Δκπεηξίεο φπσο ε επηπρία θαη ε απφιαπζε, νη 

νπνίεο εκθαλίδνληαη ζηελ δσή ησλ πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ, πξνυπνζέηνπλ 

θαη ηα αληίζεηά ηνπο. Η δσή θαη ε χπαξμε ραξαθηεξίδνληαη επίζεο απφ 

anicca (παξνδηθφηεηα) θαη anatta (άξλεζε εαπηνχ). Τα πάληα ζην ζχκπαλ 

ππφθεηληαη ζε κηα αηειείσηε δηαδηθαζία παξνδηθφηεηαο, αιιαγήο θαη ζήςεο. 

Η δσή είλαη παξνδηθή. Τίπνηα ζε απηήλ δελ είλαη κφληκν. Αλ δελ ππάξρεη 
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κφληκε πξαγκαηηθφηεηα κέζα ή έμσ απφ ην άηνκν (ε πξαγκαηηθφηεηα εδψ 

έρεη λα θάλεη κε ηνλ αηζζεηφ θφζκν) θαη φιεο νη κνξθέο αιιάδνπλ δηαξθψο, 

ηφηε δελ ππάξρεη κφληκνο εαπηφο ή εγψ, πφζν κάιινλ αζάλαηε ςπρή 

(Nigosian 2008, 188). Η δεχηεξε αιήζεηα είλαη φηη απηή ε αληθαλνπνίεηε 

θαηάζηαζε ζρέζεσλ είλαη ζπλέπεηα ηεο tanha, πνπ ζεκαίλεη ζθνδξή επηζπ-

κία γηα πιηθά αγαζά, ε νπνία πξνθαιείηαη απφ ηελ πξνζθφιιεζε ζηα πξάγ-

καηα, ησλ νπνίσλ ν άλζξσπνο δελ αληηιακβάλεηαη ηελ παξνδηθή, αλππφζηα-

ηε θαη κε ηθαλνπνηεηηθή θχζε ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη απηαπαηψληαη ζθεπηφ-

κελνη φηη ηα πιηθά αγαζά, ε πξνζθφιιεζε ζε απηά θαη νη ζρέζεηο απνηεινχλ 

ηελ νπζία ηεο επηπρηζκέλεο θαη πνιηηηζκέλεο δσήο, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφ-

ηεηα φια ηα παξαπάλσ είλαη αίηηα ηεο dukkha (Nigosian 2008, 188). Η ηξίηε 

αιήζεηα είλαη απηαπφδεηθηε. Τν λα μεθχγεη θάπνηνο απφ ηελ tanha είλαη 

πξναπαηηνχκελν γηα ηελ επίηεπμε ηεο εζσηεξηθήο γαιήλεο θαη εξεκίαο. Δ-

μνινζξεχνληαο θάπνηνο ηελ επηζπκία, εμνινζξεχεη ηελ dukkha. Άξα, ε απε-

ιεπζέξσζε απφ απηήλ είλαη δπλαηή κφλνλ αλ θάπνηνο αληέμεη ηελ tanha 

(Nigosian 2008, 188). H ηέηαξηε αιήζεηα αθνξά ηελ νδφ πξνο απηήλ ηελ ε-

ιεπζεξία – ηελ Μέζε Οδφ –, πνπ είλαη ε δσή ηεο ήξεκεο απφζπαζεο 

(Nigosian 2008, 188). 

4. Η Μέζε Οδφο: Όπνηνο αλαδεηά ηελ αιήζεηα ζα πξέπεη λα απνθεχγεη ηα 

δχν άθξα: ηελ παξάδνζε ζηελ ηξπθή θαη ηελ απηνηαπείλσζε. Η παξάδνζε 

ζηελ ηξπθή είλαη ππνηηκεηηθή, ρπδαία, αλάμηα θαη άρξεζηε. Η απηνηαπείλσ-

ζε είλαη νδπλεξή, ππνηηκεηηθή θαη θαζφινπ ρξήζηκε. Απνθεχγνληαο ηα ελ 

ιφγσ άθξα, ν άλζξσπνο θεξδίδεη ηε θψηηζε ηεο Μέζεο Οδνχ, ε νπνία νδε-

γεί ζηελ επίγλσζε, ηε γλψζε, ηελ εξεκία, ην μχπλεκα θαη, ηειηθά, ζηε 

Nirvana, πνπ ζεκαίλεη θπξηνιεθηηθά ‘εμάιεηςε’. Οη πξαθηηθέο ηερληθέο πνπ 

αθνινπζνχληαη ζηε Μέζε Οδφ είλαη γλσζηέο σο ην Οθηαπιφ ή Οθηάπηπρν 

Μνλνπάηη. Πξφθεηηαη γηα νθηψ θαηεγνξίεο, νη νπνίεο απνηεινχλ ραξαθηεξη-

ζηηθά ηεο θαζεκεξηλήο δσήο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνπλ ρψξα θαη λα ζπλεη-

δεηνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα (Nigosian 2008, 189).       

5. Τν Οθηαπιφ Μνλνπάηη: Τν Οθηαπιφ ή Οθηάπηπρν Μνλνπάηη ζπλίζηα-

ηαη ζε:  

i. Οξζή θαηαλφεζε. Οξζή θαηαλφεζε ζεκαίλεη ην λα αληηιακβάλεηαη 

θαλείο θαη λα πηζηεχεη ηηο Τέζζεξηο Δπγελείο Αιήζεηεο. 

ii. Οξζή πξφζεζε. Μφιηο ν άλζξσπνο θαηαλνήζεη θαη πηζηεχζεη ηηο Τέζ-

ζεξηο Δπγελείο Αιήζεηεο πξέπεη λα απνθεξχμεη ηα εγθφζκηα θαη λα α-

θνινπζήζεη ην Οθηαπιφ Μνλνπάηη. 

iii.  Οξζφο Λφγνο. Ο άλζξσπνο πξέπεη λα πξάηηεη κε ζπκπάζεηα θαη θαηα-

λφεζε απέλαληη ζηνπο άιινπο θαη λα απέρεη απφ ην ςεχδνο, ηε δηαβνιή, 

ηελ θαθνκεηαρείξηζε θαη ηνπο θελνχο (ζηεξεκέλνπο λνήκαηνο) ιφγνπο. 
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iv. Οξζή πξάμε. Οξζή πξάμε ή ζπκπεξηθνξά ζεκαίλεη λα απέρεη θαλείο 

απφ ηνλ θφλν, ηελ θινπή, ην ςεχδνο, ηελ κνηρεία θαη ηελ ρξήζε κεζπ-

ζηηθψλ πνηψλ. 

v. Οξζφ επάγγεικα. Καλείο δελ πξέπεη λα δέρεηαη λα αζθεί έλα ακθηιε-

γφκελν επάγγεικα.  

vi. Οξζφο ηξφπνο δηαβίσζεο. Ο άλζξσπνο πξέπεη λα πξνζπαζεί πάληα γηα 

ην θαιφ θαη λα απέρεη απφ νηηδήπνηε ζεσξείηαη θαθφ ή θαχιν.  

vii. Οξζή βχζηζε ηεο ζπλείδεζεο. Κάζε έλαο πξέπεη πάληα λα καζαίλεη λα 

ειέγρεη ην κπαιφ ηνπ ζε θαηάζηαζε γαιήληαο βχζηζεο, έηζη ψζηε ε ρα-

ξά, ε ιχπε ή νπνηνδήπνηε άιιν ζπλαίζζεκα λα κελ κπνξεί λα ηαξάμεη 

ηελ εξεκία ηνπ.  

viii.  Οξζή ζπγθέληξσζε. Όηαλ φιεο νη άιιεο αξρέο έρνπλ αθνινπζεζεί, θά-

πνηνο κπνξεί λα θηάζεη ζην ζηάδην θαηά ην νπνίν ην κπαιφ ππφθεηηαη 

εληειψο ζηε ζέιεζή ηνπ. Ο άλζξσπνο, ινηπφλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ηελ 

ζθέςε ηνπ ζε χςε πνπ μεπεξλνχλ ηνλ απιφ ζπιινγηζκφ θαη λα θηάζεη 

ζηε Nirvana (Nigosian 2008, 189-190).     

6. Nirvana: Ο Βνχδαο δίδαμε φηη απηνί πνπ αθνινπζνχλ ην Οθηαπιφ Μν-

λνπάηη ζα ζπάζνπλ νινθιεξσηηθά ηα δεζκά πνπ ηνπο θξαηνχλ πξνζθνιιε-

κέλνπο ζηε δσή θαη ζηνλ πφζν γηα ηελ χπαξμε. Απηνί κφλν ζα απειεπζεξσ-

ζνχλ απφ ηνλ θχθιν ηεο αλαγέλλεζεο. Μφλν ε εμνιφζξεπζε ηεο tanha κπν-

ξεί λα ειεπζεξψζεη έλα άηνκν απφ απηφλ ηνλ θχθιν θαη, ζπλεπψο, απφ ηελ 

dukkha ή ηε δπζηπρία. Απηή ε εμνιφζξεπζε, ε εμάιεηςε, είλαη ε θαηάζηαζε 

ηεο Nirvana (Nigosian 2008, 190).  

 

Οικολογικέρ πποεκηάζειρ ηων διδαζκαλιών ηος Βοςδιζμού 

Δμεηάδνληαο βαζχηεξα ηηο βαζηθέο βνπδηζηηθέο δηδαζθαιίεο κπνξνχκε λα 

εληνπίζνπκε απξνζδφθεηεο νηθνινγηθέο πξνεθηάζεηο. Μηα απφ απηέο είλαη ε 

άξλεζε ηεο χπαξμεο ελφο ζενχ-δεκηνπξγνχ, ε νπνία νξίδεη πσο ζηε βάζε 

νιφθιεξεο ηεο δεκηνπξγεκέλεο χπαξμεο ππάξρεη κηα ελνπνηεηηθή πξαγκα-

ηηθφηεηα πνπ είλαη ε πεγή ησλ πάλησλ. Απηή δηαπεξλά ηα πάληα, νιφθιεξε 

ηε θχζε, είλαη έλα κε ηα αηζζεηά πνπ καο πεξηβάιινπλ θαη θάπνηνο κπνξεί 

λα ηελ ζπλεηδεηνπνηήζεη δηαηζζεηηθά αλ δηεηζδχζεη ζηε δηθή ηνπ θχζε. Η 

ζέζε απηή νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο, σο κέξε ελφο επξχηεξνπ φινπ, ηα 

πάληα βξίζθνληαη ζε κηα ζρέζε αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ ηνπο (Nigosian 

2008, 148-149). Μνηξαδφκελεο ηελ ίδηα ελνπνηεηηθή πξαγκαηηθφηεηα, φιεο 

νη κνξθέο δσήο ζπλδένληαη ε κία κε ηελ άιιε, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο αλ 

επεξεαζηεί αξλεηηθά νπνηαδήπνηε απφ απηέο, ηφηε αξγά ή γξήγνξα ζα επε-

ξεάζεη θαη ηηο άιιεο, εθφζνλ ζπλδέεηαη καδί ηνπο κε απηή ηελ αφξαηε ελέξ-

γεηα πνπ δηαξξέεη ηα πάληα. Αλ ν άλζξσπνο, ινηπφλ, επηδξά αξλεηηθά – κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν – ζην πεξηβάιινλ, ζηε θχζε, απηφ ζπλεπάγεηαη πσο ζα 
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επεξεαζηεί αξλεηηθά θαη ν ίδηνο, ζπλεπψο απηή ηνπ ε δξάζε ηζνδπλακεί κε 

βιάβε ζηνλ εαπηφ ηνπ. Πέξαλ, φκσο, ηεο βιάβεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνμελή-

ζεη ζην είδνο ηνπ – θαη αζθαιψο ζηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ –, απηφο πνπ α-

ζπάδεηαη ηε ζπγθεθξηκέλε αληίιεςε ληψζεη ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ ηελ ελφ-

ηεηά ηνπ κε ηα πάληα – ρσξίο θακία απνιχησο ππνςία δηαθνξνπνίεζεο, α-

πνμέλσζεο ή δπτζκνχ –, ψζηε ηνπ είλαη αδχλαηνλ λα ζθεθηεί φηη ζα κπν-

ξνχζε κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ λα πξνθαιέζεη θαθφ ζηε θχζε πνπ ηνλ 

πεξηβάιιεη. Αλ θάπνηνο έρεη ηέηνηνπ είδνπο αληίιεςε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, θπ-

ζηθά δελ ζα κπνξνχζε ζε θακία πεξίπησζε λα αηζζάλεηαη θπξίαξρνο ηεο 

θχζεο, πφζσ κάιινλ λα αζθεί βία ζε απηή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν.  

Άιιε κηα δηδαζθαιία, απφ ηελ νπνία ζα κπνξνχζακε λα αληιήζνπκε ζπ-

κπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ, είλαη απηή ηεο Μέζεο Οδνχ. Η Μέ-

ζε Οδφο είλαη ν ηξφπνο δσήο πνπ πξέπεη λε πηνζεηήζεη θάπνηνο, εθφζνλ ζέ-

ιεη λα ηεξκαηίζεη ηελ tanha (πφζνο γηα απφθηεζε πιηθψλ αγαζψλ, εγσκαλείο 

επηζπκίεο), γεγνλφο πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπ ζα εμαιείςεη ηελ dukkha (νπνην-

δήπνηε αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα κπνξεί λα βηψλεη θάπνηνο) θαη ζα ηνπ επηηξέ-

ςεη λα βγεη απφ ηελ αιπζίδα ησλ αλαγελλήζεσλ, επηηπγράλνληαο κε ηνλ 

ηξφπν απηφ ηε nirvana (Nigosian 2008, 189-190). Τν Οθηαπιφ Μνλνπάηη 

ζπκπεξηιακβάλεη ηηο πξαθηηθέο ηερληθέο πνπ κπνξεί θάπνηνο λα εθαξκφζεη 

γηα λα ζεσξεζεί φηη αθνινπζεί ηε Μέζε Οδφ, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζε έλαλ 

ηζνξξνπεκέλν θαη κεηξεκέλν ηξφπν δσήο. Ιζνξξνπεκέλνο φρη κφλν φζνλ 

αθνξά ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζηε ζρέζε ηνπ κε ηνπο άιινπο, αιιά θαη κε θάζε 

ηη γχξσ ηνπ. Οπζηαζηηθά ε θχζε θαη ν άλζξσπνο αιιεινπεξηρσξνχληαη ζε 

ηφζν κεγάιν βαζκφ, ψζηε ε ηζνξξνπία ηνπ ελφο λα εμαξηάηαη απφ ηελ ηζνξ-

ξνπία ηνπ άιινπ. Πξφθεηηαη γηα ζρέζε βαζηάο αιιειεμάξηεζεο. Τερληθέο 

ινηπφλ, φπσο ν Οξζφο Λφγνο, ε Οξζή Πξάμε, ην Οξζφ Δπάγγεικα θαη ν 

Οξζφο Τξφπνο Γηαβίσζεο, δελ κπνξεί παξά λα αλαθέξνληαη θαη ζηε ζπκπε-

ξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ απέλαληη ζηε θχζε πνπ ηνλ πεξηβάιιεη (Πξσηνπαπα-

δάθεο 2005, 111). Η ππεξθαηαλάισζε θαη ε ππεξεθκεηάιιεπζε ηεο θχζεο 

(θαη ηα δχν απφξξνηα ηεο tanha) δελ είλαη δπλαηφ λα ζεσξνχληαη Οξζή 

Πξάμε ή Οξζφο ηξφπνο δηαβίσζεο. Η κε άζθεζε βίαο, ε αξκνληθή ζπκβίσ-

ζε θαη ε ηζνξξνπία κε φια φζα απνηεινχλ ην πεξηβάιινλ καο ζα καο νδε-

γήζνπλ ζηαδηαθά ζηελ απειεπζέξσζε απφ ηνλ θχθιν ησλ κεηελζαξθψζεσλ, 

κε άιια ιφγηα ζηε nirvana. Ο ίδηνο ν ηδξπηήο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν Βνχδαο, κε 

ηε ζπκπάζεηα πνπ έδεηρλε ζηα πάληα γχξσ ηνπ, κε ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ, δη-

δάζθεη θαη φινπο ηνπο ππφινηπνπο. Αλ ν Οξζφο Λφγνο πξνυπνζέηεη ηε ζπ-

κπάζεηα θαη ηελ θαηαλφεζε πξνο ηα πάληα, ηφηε ζίγνπξα δελ έρεη θακία α-

πνιχησο ζρέζε κε ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν θαηαζηξνθή ηεο θχζεο κε 

ζηφρν ηελ απφθηεζε πιηθψλ αγαζψλ. Απηφο πνπ πξάηηεη θαηά ηέηνηνλ ηξφπν 

ην κφλν πνπ εμαζθαιίδεη είλαη πσο νπδέπνηε ζα θηάζεη ζηνλ απφιπην ζθν-

πφ, δελ ζα επηηχρεη πνηέ ηε nirvana.  
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Γελ είλαη ηπραίν πνπ έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά θηινζνθηθά ζπζηήκαηα ηεο 

Βαζηάο Οηθνινγίαο, ε Δcosophy T ηνπ Arne Naess, είλαη επεξεαζκέλν απφ 

ηελ θεληξηθή δηδαζθαιία ηνπ Βνπδηζκνχ. Σπγθεθξηκέλα, ε βαζηθή αξρή ηνπ 

θηινζνθηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Naess είλαη ε ‘Απην-πξαγκάησζε!’ (Self-

realization!). Τν ζαπκαζηηθφ πνπ αθνινπζεί ηνλ φξν δειψλεη πσο ε αξρή 

απηή πξνηείλεη θάηη πνπ πηζαλφλ λα κελ πθίζηαηαη ήδε, αιιά πξέπεη λα 

πξαγκαησζεί, ελψ ην θεθαιαίν Α (S) δειψλεη πσο δελ γίλεηαη ιφγνο γηα ηνλ 

πεξηνξηζκέλν, αηνκηθφ καο εαπηφ, αιιά γηα θάηη επξχηεξν. Σχκθσλα κε ην 

λνξβεγφ θηιφζνθν, φια ηα φληα είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο, α-

θνχ απνηεινχλ εθδειψζεηο ησλ ηδηνηήησλ ηνπ ελφο θαη κφλν φληνο. Απηφ 

δελ κπνξεί παξά λα καο ζπκίδεη ηελ πξψηε απφ ηηο δηδαζθαιίεο ηνπ Βνπδη-

ζκνχ πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, απηή ηεο ‘άξλεζεο ηεο χπαξμεο ηνπ ζενχ 

δεκηνπξγνχ’, θαηά ηελ νπνία πεγή φισλ ησλ νξαηψλ θαη ανξάησλ είλαη κηα 

ππνθείκελε, κνλαδηθή πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία βξίζθεηαη ζηε βάζε νιφ-

θιεξεο ηεο δεκηνπξγίαο. Απηή ε βαζηθή αξρή, ε νπνία δηαξξέεη νιφθιεξε 

ηελ θχζε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θχζεο ηνπ αλζξψπνπ, είλαη έλα κε 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαη ν άλζξσπνο κπνξεί λα θζάζεη δηαηζζεηηθά ζηελ 

αλαγλψξηζε απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο δηεηζδχνληαο ζηα βάζε ηεο θχζεο 

ηνπ (Nigosian 2008, 186). Γεδνκέλεο ηεο χπαξμεο εζσηεξηθψλ ζρέζεσλ α-

λάκεζα ζηα φληα, ν Naess ζεσξεί πσο ν άλζξσπνο κπνξεί λα ηαπηηζηεί κε 

νληφηεηεο πνπ βξίζθνληαη πέξα απφ ηνλ ίδην.  Ο άλζξσπνο έρεη ηελ ηθαλφηε-

ηα λα ζπλδέεηαη κε κηα επξχηεξε έλλνηα ηνπ εαπηνχ ηνπ, κε έλα ππεξβαηηθφ 

εγψ, επεθηείλνληαο ηελ αίζζεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ πέξα απφ ηελ ζπλήζσο 

ζηελή εζηίαζή ηεο, ζε κηα επξχηεξε ζθαίξα ζρέζεσλ.  Η ηθαλφηεηα ηεο ηαχ-

ηηζεο είλαη επηδεθηηθή δηεχξπλζεο κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ηεο εμάζθε-

ζεο. Δμαηηίαο ηεο ζρέζεο πνπ πθίζηαηαη αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ζην πε-

ξηβάιινλ ηνπ, απηφο κπνξεί λα ηαπηηζηεί αθφκε θαη κε κε έκβηα, κε αλζξψ-

πηλα φληα. Ψο κφλε πξνυπφζεζε ηίζεηαη απφ ην Naess ε αθεξαηφηεηα θαη ε 

πγεία ηνπ αηνκηθνχ εαπηνχ, ψζηε λα απνθεπρζεί ηπρφλ πξνβνιή ηνπ ζηελνχ 

εαπηνχ καο ζην επξχηεξν ζχκπαλ (Πξσηνπαπαδάθεο 2005, 111-112). Η 

ηαχηηζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ θφζκν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη δηεπξχλεη ην Δγψ, 

θη έηζη ν απην-ζεβαζκφο εθηείλεηαη πέξαλ ησλ νξίσλ ηεο αλζξψπηλεο χπαξ-

μεο.  

Οη ζρέζεηο αλάκεζα ζηα φληα απνηεινχλ κέξνο ηεο νπζίαο θαη ηεο χπαξμήο 

ηνπο, ψζηε αλ απφ δχν φληα αθαηξεζεί ε κεηαμχ ηνπο εζψηεξε ζρέζε, ηα φ-

ληα απηά ζα είλαη θάηη ηειείσο δηαθνξεηηθφ απφ φ,ηη ήηαλ πξηλ. Έηζη ν Naess 

απνξξίπηεη ηελ ελ ησ θφζκσ ζεψξεζε ηνπ αλζξψπνπ, ελψ πξνθξίλεη ηε ζρε-

ζηαθή ζπλνιηθή ζεψξεζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ θφζκνπ. Σχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ, ην βαζηθφ αμίσκα ηνπ θηινζνθηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Naess, ε 

«Απην-πξαγκάησζε!», δελ κπνξεί παξά λα ζεκαίλεη πξαγκάησζε γηα φια ηα 

φληα (Πξσηνπαπαδάθεο 2005, 112-113). Ο άλζξσπνο, ηαπηηδφκελνο κε ηηο 

ππάξμεηο πνπ ηνλ πεξηβάιινπλ, δηαπηζηψλεη πσο ν εαπηφο ηνπ δελ είλαη έλα 
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εγψ, ηνπ νπνίνπ ηα έζραηα φξηα ζέηεη ε επηδεξκίδα ηνπ, αιιά έλα γεγνλφο ή 

ζπκβάλ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ έλα πεξίπινθν ζχκπιεγκα ζρέζεσλ. Υπφ 

ην πξίζκα απηήο ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο, ν αηνκηθφο εαπηφο ηνπ αλζξσπίλνπ 

φληνο γίλεηαη πιένλ έλαο πεξηεθηηθφο, επξχηεξνο Δαπηφο. Με ηνλ ηξφπν απ-

ηφ, ν άλζξσπνο επηηπγράλεη ηελ «Απην-πξαγκάησζε!» ηνπ. Με άιια ιφγηα, 

ε απηνπξαγκάησζε ηνπ αλζξψπνπ δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ ηελ επαλαζχλ-

δεζε ηνπ ζξαπζκαηηθνχ φληνο κε ην ζπλνιηθφ θπζηθφ πεξηβάιινλ (Πξσην-

παπαδάθεο 2005, 113).  

Αλ, φκσο, ε απηνπξαγκάησζε επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ηαχηηζεο κε ηνλ θπ-

ζηθφ θφζκν θαη ηε ζπλαθφινπζε δηεχξπλζε ηνπ Δγψ, έπεηαη πσο φζν πινπ-

ζηφηεξνο θαη πεξηπινθφηεξνο είλαη ν θπζηθφο θφζκνο, ηφζν πεξηζζφηεξεο 

δπλαηφηεηεο παξέρνληαη ζην εγψ λα δηεπξπλζεί θαη λα απηνπξαγκαησζεί. Η 

βηνπνηθηινκνξθία, ινηπφλ, πξνβάιιεηαη απφ ηελ Οηθνζνθία ηνπ Naess σο 

νπζηψδεο αμία. Σηα πιαίζηα ηεο Ecosophy T ηα ζηεγαλά αλάκεζα ζηνλ Δαπ-

ηφ θαη ην έηεξνλ δηαξξεγλχνληαη, ν Δαπηφο εθηείλεηαη ψζηε λα πεξηιάβεη ηελ 

εηεξφηεηα, κε απνηέιεζκα ε ζπκπάζεηα απέλαληη ζηα φληα λα είλαη απζφξ-

κεηε, θαη φρη απνηέιεζκα εζηθψλ επηηαγψλ ή θαζεθφλησλ. Τν εζηθφ νλ ελ-

δηαθέξεηαη γηα ηνλ θπζηθφ θφζκν φπσο αθξηβψο ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αην-

κηθφηεηά ηνπ, αθνχ απηή πιένλ έρεη δηεπξπλζεί κέζσ ηεο ηαχηηζεο. Η δηεπ-

ξπκέλε έλλνηα ηνπ Δαπηνχ νδεγεί ηνλ άλζξσπν ζε απζφξκεηεο – φρη πιένλ 

απιψο εζηθέο αιιά επίζεο – φκνξθεο πξάμεηο (Πξσηνπαπαδάθεο 2005, 111-

115).   

Πνιχ ζεκαληηθέο – ζρεηηθά κε ην Βνπδηζκφ θαη ην πεξηβάιινλ – είλαη επί-

ζεο θαη νη απφςεηο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί απφ ηνλ Ronald Epstein. Κάζε εί-

δνο δσήο, αλαθέξεη, είλαη αιιεινζρεηηδφκελν θαη αιιειεμαξηψκελν. Η θχ-

ζε, ή ην θπζηθφ καο πεξηβάιινλ, είλαη δσληαλφ θαη έρεη ελ κέξεη ζπλείδεζε. 

Γελ είλαη νχηε ηεξφ θαη ηέιεην, νχηε θαχιν θαη πξνο θαηάθηεζε. Η βαζηά 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο Φχζεο δελ δηαθέξεη ζε ηίπνηα απφ ηελ πιήξσο ‘θσηη-

ζκέλε’ θχζε καο (Buddha). Αλαθέξεη, επίζεο, πσο ε θχζε είλαη ηφζν ζεκα-

ληηθή γηα ηνπο Βνπδηζηέο, επεηδή παξέρεη έλαλ ηφπν πνπ επηηξέπεη λα επέι-

ζεη γξήγνξε πξφνδνο φζνλ αθνξά ηηο βνπδηζηηθέο πξαθηηθέο ή ηελ απην-

θαιιηέξγεηα, ελψ ε αιιειεμάξηεζε αλζξψπνπ θαη θχζεο είλαη ηφζν βαζηά, 

ψζηε ε δηαλνεηηθή κφιπλζε κπνξεί λα επηθέξεη ηε κφιπλζε ηνπ πεξηβάιιν-

ληνο, θαη ε κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο ππνζάιπεη ηελ δηαλνεηηθή κφιπλζε. 

Η δηαθχιαμε, ινηπφλ, θαη ε δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ είλαη εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθή, αθνχ απηφο απνηειεί ηνλ ηφπν φπνπ ιακβάλνπλ ρψξα νη πξαθηη-

θέο πνπ νδεγνχλ ζην κνλνπάηη ηεο ‘θψηηζεο’ (Epstein 1992). 

Παξφια απηά, νη άλζξσπνη πνπ δνχλε θπξίσο ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο έρνπλ 

ηελ ηάζε λα βιέπνπλ ηνλ θφζκν θαη ηα έκβηα φληα κέζα απφ ηνπο ζακπνχο 

θαη παξακνξθσκέλνπο θαθνχο ηνπ κπαινχ ηνπο. Θνισκέλα θαη κνιπζκέλα 

κπαιά νδεγνχλ θαη` επέθηαζε ζε ζνιέο θαη κηαξέο πξάμεηο, νη νπνίεο θαηα-
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ζηξέθνπλ θαη κνιχλνπλ ηνλ πιαλήηε, πνπ απνηειεί ηξνθφ θαη ζπίηη φισλ 

καο. Αλ, φκσο, παξαθηλνχκαζηε απφ θαζαξή, αγλή, ήξεκε θαη εηξεληθή δηά-

λνηα γεκάηε αληδηνηειή ζπκπάζεηα γηα φια ηα φληα γχξσ καο, ηφηε ηα ιφγηα 

θαη νη πξάμεηο καο ζα πξνσζνχλ ηελ δσηηθφηεηα ηεο γεο θαη ησλ νηθνζπ-

ζηεκάησλ ηεο θαηά ηξφπν θπζηθφ, δίρσο λα απαηηείηαη θακία ηδηαίηεξε πξν-

ζπάζεηα ή πξφζεζε εθ κέξνπο καο. Γη` απηφ ζα πξέπεη λα δίλνπκε ηελ δένπ-

ζα πξνζνρή ηφζν ζηελ θαηάζηαζε ηνπ λνπ καο, φζν θαη ζηηο πξνζέζεηο καο. 

Γηαηί, αθφκε θαη αλ αηζζαλφκαζηε φηη ν εθάζηνηε ζθνπφο είλαη επγεληθφο, 

αλ ελεξγνχκε κε ζπκφ θαη ρσξίο ζεβαζκφ απέλαληη ζε φζνπο εκπιέθνληαη 

ζηελ δξάζε καο ή επεξεάδνληαη απφ απηήλ, ηφηε απιά ρεηξνηεξεχνπκε ηα 

πξάγκαηα (Epstein 1999, 12,36). Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν Epstein ζεσξεί φηη νη 

άλζξσπνη ζα πξέπεη λα πξάηηνπλ έρνληαο σο γλψκνλα ηηο ζπλέπεηεο ησλ 

πξάμεψλ ηνπο ζην πεξηβάιινλ, φζν καθξνπξφζεζκεο θη αλ είλαη απηέο. Σε 

φ,ηη αθνξά ζηηο θαζεκεξηλέο καο δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα εθπαηδεχ-

ζνπκε ηνπο εαπηνχο καο, ηα παηδηά καο θαη ηηο θνηλσλίεο καο ψζηε λα ζπλπ-

πνινγίδνπλ ηηο ζπλέπεηεο πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ νη φπνηεο πξάμεηο ή επηιν-

γέο ζην πεξηβάιινλ, θαζψο θαη λα αλαιακβάλνπλ ηηο επζχλεο ηνπο γη` απηέο. 

Γελ κπνξνχκε λα κεηαζέηνπκε ηηο επζχλεο καο ζηηο κειινληηθέο γεληέο. 

Πξνο ηνχην ζα κπνξνχζακε, σο πξψην βήκα, λα απινπνηήζνπκε, θέξ’ εη-

πείλ, ηνλ ηξφπν δσήο καο. Σπλνςίδνληαο, νθείινπκε λα απνθηήζνπκε επί-

γλσζε ηεο ζεκειηψδνπο ζρέζεο αιιειεπίδξαζεο ζηελ νπνία ηεινχλ φια ηα 

φληα ηνπ πιαλήηε, ψζηε, ηειηθψο, λα αλαπηχμνπκε βαζχ ζεβαζκφ γηα ηε κε-

ηέξα θχζε θαη ηα ηέθλα ηεο, αλζξψπηλα θαη κε αλζξψπηλα (Epstein 1999, 

12, 36).  

Κιείλνληαο, ζα ήζεια λα παξαζέζσ έλα αξραίν βνπδηζηηθφ δίδαγκα, ην ν-

πνίν ζεσξψ πσο απνθξπζηαιιψλεη ηηο απφςεηο ηνπ Βνπδηζκνχ ζρεηηθά κε 

ηε θχζε θαη ηνλ άλζξσπν, θαη απνηειεί δείγκα ηεο ζνθίαο θαη δηνξαηηθφηε-

ηάο ηνπο: «Η γε είλαη έλα θσηηζκέλν νλ, έλαο ζπνπδαίνο Bodhisattva, ν ν-

πνίνο καο παξέρεη έλα κέξνο λα δήζνπκε, λα αλαπηπρζνχκε θαη λα δηαβνχκε 

ην κνλνπάηη πξνο ηε ‘θψηηζε’. Απηφ ην νλ, ε γε, είλαη ε κεηέξα καο. Απηή 

καο γελλάεη, καο ηξέθεη, θαη ζε απηήλ επηζηξέθνπκε ζην ζάλαην. Τεο νθεί-

ινπκε ην ίδην είδνο αγάπεο θαη ζεβαζκνχ πνπ ζα πξέπεη λα έρνπκε απέλαληη 

ζηηο κεηέξεο καο. Η γε είλαη ε κεηέξα φισλ ησλ φλησλ πνπ δνχλε ζε απηή. 

Αθνχ φια απηά ηα φληα έρνπλ ηελ ίδηα κεηέξα κε εκάο, είλαη φια αδέιθηα 

καο. Θα πξέπεη λα ηα ηηκάκε θαη λα ηα ζεβφκαζηε, φπσο αθξηβψο ηα αδέιθηα 

πνπ έρνπκε ζηελ νηθνγέλεηά καο» (Epstein 1999, 12, 36).
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ΟΘ ΠΕΡΘ ΦΤΕΧ ΑΝΣΘΛΗΦΕΘ ΣΧΝ ΥΡΘΣΘΑΝΧΝ ΠΑΣΕΡΧΝ 

 

 

Πεπίληψη 

Ο Υξηζηηαληζκφο ζεσξείηαη απφ πνιινχο ππεχζπλνο γηα ηελ πξντνχζα πεξη-

βαιινληηθή θαηαζηξνθή. Σνχην ηεθκαίξεηαη, θαη’ απηνχο, απφ ηελ απιή 

παξαηήξεζε αθ’ ελφο φηη ν δπηηθφο θφζκνο, ν νπνίνο θαηά ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ έρεη αζπαζζεί ηνλ Υξηζηηαληζκφ ήδε απφ αηψλεο, ζεσξείηαη θαηά 

κείδνλα ιφγν ππαίηηνο ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, θαη 

αθ’ εηέξνπ δηφηη ζηα ίδηα ηα ηεξά θείκελα, θαη θπξίσο ζηε Γέλεζε, πξνθα-

ιείηαη ε εληχπσζε πσο ν θφζκνο πθίζηαηαη κόλνλ πξνο αλζξψπηλε ρξήζε 

θαη ηέξςε. ην αλά ρείξαο δνθίκην ζα πξνζπαζήζσ λα θσηίζσ κηα άιιε 

πηπρή ηνπ ρξηζηηαληθνχ δφγκαηνο, ε νπνία επηηξέπεη ηελ ζπκπαζεηηθή θαη 

αγαπεηηθή ζηάζε έλαληη ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, επί ηε βάζεη ηεο παξαδνρήο 

πσο απηφο απνηειεί ζείν δεκηνχξγεκα ιίαλ θαιό. 

Λέξειρ κλειδιά: θηηζηόλ, άθηηζηνλ, Χξηζηηαληζκόο, πεξηβάιινλ, Παηέξεο. 

 

Γηα ηνπο Υξηζηηαλνχο ν Θεφο δεκηνπξγεί ηνλ θφζκν, ηνπο αλζξψπνπο θαη ηα 

δψα φρη απφ πξνυπάξρνπζα χιε, αιιά εθ ηνπ κεδελφο. Η ζεία βνχιεζε (Οη-

θνλφκνπ 1994, 86) είλαη ην πξψην ρσξίο πιηθή βάζε αίηην ηνπ θφζκνπ καο 

«πνπ πξνθαιεί είθνζη δχν κηθξφηεξα ή εηδηθά ζετθά βνπιήκαηα, ηζάξηζκα κε 

ηα δεκηνπξγήκαηα πνπ πξνθαινχλ». Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε ρξηζηηαληθή νλην-

ινγία έρεη δπν ραξαθηεξηζηηθά: α. δελ ππεξβαίλεη κφλν ηε δεκηνπξγία, αιιά 

θαη ηε ζθέςε ησλ δεκηνπξγεκάησλ (Μαληδαξίδεο 2004, 132), θαη β. δελ 

αθνξά κφλν ηελ αξρή ησλ φλησλ, φπσο ζπκβαίλεη ζηε θηινζνθία, αιιά ζπ-

κπεξηιακβάλεη ηαπηφρξνλα θαη ηε δνκή ηνπ θφζκνπ, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

ηειείσζή ηνπ. Ο άθηηζηνο θαη παληειψο ακέζεθηνο θαηά ηελ νπζία ηνπ Θεφο 

δεκηνπξγεί ηξείο θαηεγνξίεο φλησλ: δπν ακηγή είδε – πνπ απιψο είπε θαη έ-
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γηλαλ –, δειαδή ηα αηζζεηά θαη ηα κε αηζζεηά, θαη κηα ηξίηε, κεηθηή θαηε-

γνξία, ε νπνία είλαη αηζζεηή θαη κε αηζζεηή, θαη πνπ γηα λα θηηαρηεί απαη-

ηήζεθε ηδηαίηεξε ελέξγεηα. ηελ πξψηε θαηεγνξία ν Θεφο δεκηνπξγεί θαηά 

ζεηξά πξψηα ηνλ νπξαλφ θαη ηε γε, κεηά ην θσο (δηαρσξίδνληαο ηελ εκέξα 

απφ ηε λχθηα) θαη έπεηηα, ζε δηάζηεκα πέληε εκεξψλ, θαηά ζεηξά ην ζηεξέ-

σκα ηνπ νπξαλνχ (δηαρσξίδνληαο ηα χδαηα πνπ βξίζθνληαλ πάλσ απφ απηφ 

απφ ηα χδαηα πνπ ήηαλ θάησ απφ απηφ), ηε ζηεξηά θαη ηε ζάιαζζα, ηα θπηά 

θαη ηα δέληξα, ηα αζηέξηα, ηνλ ήιην θαη ηε ζειήλε, ηα ςάξηα θαη ηα ζαιάζ-

ζηα θήηε θαη, ηέινο, ηα δψα: ηα πηελά, ηα εξπεηά θαη ηα ζεξία. ηε δεχηεξε 

θαηεγνξία αλήθνπλ νη άγγεινη. ηελ ηξίηε ν άλζξσπνο, πνπ δεκηνπξγείηαη 

ηελ έθηε εκέξα ζην απνθνξχθσκα ηεο δεκηνπξγίαο θαη απνηειείηαη απφ αη-

ζζεηή νξγαληθή χιε, απφ ρψκα θαη κε αηζζεηφ ζχλζεκα, πλνή δψζα. «Καη 

επνίεζε ν Θεφο ηνλ γεγελή (Αδάκ) αλάινγν κε ηε δηθή ηνπ εηθφλα, θαη’ εη-

θφλα Θενχ ηνλ επνίεζε. Αξζεληθφ θαη ζειπθφ ηνπο επνίεζε θαη ηνπο επιφ-

γεζε ν Θεφο θαη ηνπο είπε: λα θαξπνθνξείηε θαη λα πιεζχλεζζε θαη λα γεκί-

ζεηε ηε γε θαη λα ηελ ππνηάμεηε θαη λα εμνπζηάζεηε ζηα ςάξηα ηεο ζάιαζ-

ζαο θαη ζηα πηελά ηνπ νπξαλνχ θαη ζε θάζε δψν πνπ θηλείηαη ζηε γε. Καη 

ζαο παξαρσξψ φια ηα θπηά πνπ έρνπλ ζπφξν θαη είλαη πάλσ ζηε γε θαη φια 

ηα δέληξα πνπ θάλνπλ θαξπνχο κε ζπφξνπο, απηά ζα είλαη γηα ηξνθή ζαο, 

θαη ζ’ φια ηα δψα ηεο γεο θαη ζηα πηελά ηνπ νπξαλνχ θαη ζηα εξπεηά ηεο 

γεο πνπ έρνπλ δσή, θαη παξαρσξψ φια ηα ρισξά ρφξηα γηα ηξνθή» (Γέλε-

ζηο, 1:26-30). Γηα ηνπο Υξηζηηαλνχο ε θπξηαξρία ηνπ αλζξψπνπ ζηε θχζε 

κπνξεί λα επηβεβαησζεί θαη απφ δπν αθφκε γεγνλφηα: α. ηελ νλνκαηνδνζία 

φισλ ησλ φλησλ, αθνχ εθείλνο πνπ δίλεη ην φλνκα ζε θάηη ή ζε θάπνηνλ α-

ζθεί κηα εμνπζία πάλσ ηνπ, θαη β. ηελ ειεπζεξία, αθνχ «κφλν ν άλζξσπνο 

απ’ φιε ηελ θηίζε έρεη ηελ δπλαηφηεηα – αλ ην επηζπκεί – λα αλαρζεί απφ ην 

θαη’ εηθόλα Θενύ ζην θαζ’ νκνίσζε, βηψλνληαο απεξηφξηζηε πξνζσπηθή ε-

ιεπζεξία θαη μεπεξλψληαο θάζε βηνινγηθή, θνηλσληθή ή θνζκηθή λνκνηέιεη-

α» (Μαληδαξίδεο 2004, 72). 

Ο Θεφο, παξαηεξείηαη ζηε βηβιηνγξαθία, δεκηνχξγεζε ηνλ Παξάδεηζν θαη 

ηνλ έζεζε ππφ ηνλ άλζξσπν φρη γηα λα ηνλ απνθνηκίζεη ή λα ηνλ εγθισβίζεη, 

αιιά γηα λα δνθηκάζεη ηελ πίζηε ηνπ ζε ηδαληθέο ζπλζήθεο, αθνχ δελ επηζπ-

κνχζε ν άλζξσπνο λα παξακέλεη θνληά ηνπ θαηαλαγθαζηηθά, παξά κφλνλ κε 

ηελ ζέιεζή ηνπ. Όπσο αλαθέξεη ε Γέλεζηο, ν Κχξηνο δηέηαμε ηνλ γεγελή θαη 

ηνπ είπε: απφ φια ηα δέληξα ηνπ παξαδείζνπ κπνξείο λα ηξσο, απφ ην δέληξν 

ηεο γλψζεο ηνπ θαινχ θαη ηνπ θαθνχ λα κελ θαο, επεηδή ηελ εκέξα πνπ ζα 

θαο απφ απηφ ζα πεζάλεηο νπσζδήπνηε (Γέλεζηο, 2:16-17). Ο δηάβνινο, ν 

πξψηνο απνζηάηεο ηεο φλησο δσήο, επεηδή θζφλεζε θαη κίζεζε ηε καθάξηα 

δσή ησλ πξσηφπιαζησλ θαη ηε ζπλαλαζηξνθή ηνπο κε ηνλ Θεφ, ζέιεζε λα 

ηνπο θάλεη λα ηνλ παξαθνχζνπλ. Έηζη ν άλζξσπνο εηζήιζε ζε κηα λέα επνρή 

πφλνπ, νδχλεο, ζιίςεσλ θαη ζηελαγκψλ, αθνχ ν εγσηζκφο, ην κίζνο, ν θζφ-
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λνο, ν δφινο εηζήγαγαλ ζηε δσή καο ηνλ ζάλαην ηεο αζαλάηνπ ςπρήο καο 

(πκεψλ, 30). 

Η ακαξηία, θαηά ηνπο Υξηζηηαλνχο Παηέξεο, επέθεξε ηελ έθπησζε ηνπ αλ-

ζξψπνπ απφ ηνλ παξάδεηζν θαη ηαπηφρξνλα αιινίσζε ηε ζρέζε ηνπ αλζξψ-

πνπ κε ηα δψα θαη ην πεξηβάιινλ, φρη κφλν γηαηί ε πνηφηεηα ηεο νηθνινγηθήο 

καο ζπκπεξηθνξάο ζρεηίδεηαη άκεζα θαη εζσηεξηθά κε ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο 

γλψζεηο πνπ έρνπκε γηα ην θπζηθφ θφζκν θαη ηνλ Θεφ, αιιά θαη γηαηί ην θα-

θφ αιινηψλεη ηφζν ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία (απνθξπζηαιιψλεηαη 

ζηηο θνηλσληθέο δνκέο), φζν θαη ηε θχζε (κφιπλζε πεξηβάιινληνο). Χζηφζν 

ν Θεφο, γηα ηνπο Υξηζηηαλνχο Παηέξεο, νχηε κηα ζηηγκή δελ εγθαηέιεηςε ην 

δεκηνχξγεκά ηνπ. Έζηεηιε ηνλ Τηφ θαη Λφγν Σνπ λα ελζαξθσζεί θαη λα επη-

ηειέζεη δηηηφ ξφιν: α. λα δψζεη κηαλ άιιε δηάζηαζε ζηελ πλεπκαηηθή δεκη-

νπξγία, νινθιεξψλνληαο ην ιφγν πνπ ζπεξκαηηθά ππήξρε, θαη β. λα δηαθν-

ξνπνηήζεη ηελ ζξεζθεία απφ ηελ απνθάιπςε, αθνχ νη ζξεζθείεο εθθξάδνπλ 

αλάινγα κε ην βαζκφ ηειεηφηεηάο ηνπο ηε ζπγθεληξσκέλε εκπεηξία, ελψ γηα 

ηνλ Υξηζηηαληζκφ ε πίζηε φηη ν Ιεζνχο είλαη Θεφο ζπληζηά απνθάιπςε, 

«δηάγλσζε, ζέα θαη αθξφαζε ηεο ζείαο βνχιεζεο πνπ θείηαη πέξα απφ ηελ 

αηζζεηή θηίζε» (Οηθνλφκνπ 1994, 57). 

Γηα ηνπο Υξηζηηαλνχο ε νπζία ηεο πηψζεο έγθεηηαη ζηελ άξλεζε ηεο ζείαο 

θπξηφηεηαο θαη αξκνλίαο, θαη ζπλδέεηαη κε ηε βνχιεζε ηνπ αλζξψπνπ λα 

εξεπλά θαη λα εθκεηαιιεχεηαη ρσξίο πεξηνξηζκφ σο θηήκα ηε ζετθή δεκη-

νπξγία. Γηα λα ην πνχκε αιιηψο, ε νπζία ηεο πηψζεο νθείιεηαη ζηελ εγση-

ζηηθή επηζπκία ηνπ αλζξψπνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ θπζηθφ θφζκν σο απε-

ξηφξηζηα ππεμνχζην ηνπ, αξλνχκελνο ηελ εμνπζία ηνπ Θενχ (Οηθνλφκνπ 

1994, 244). Ο Θεφο, φκσο, φρη κφλνλ δελ εγθαηαιείπεη ηνλ θφζκν ηνπ, αιιά 

παξεκβαίλεη ελεξγά ζηελ ηζηνξία ηνπ γηα λα ηνλ αλακνξθψζεη θαη λα ηνλ 

ζψζεη. Πξνο ην ζθνπφ απηφ επέθεξε κηα ζεηξά απφ νηθνινγηθέο θαηαζηξν-

θέο θαηά ηηο νπνίεο ζψδνληαη κελ ηα δψα, αιιά θαηαζηξέθνληαη νη άλζξσ-

πνη, ψζηε λα απνθαηαζηαζεί ε δηαζαιεπζείζα ζηε θχζε θαη ηελ ηζηνξία ηά-

με. Η πξψηε νηθνινγηθή θαηαζηξνθή πεξηγξάθεηαη ζηελ ηζηνξία ηνπ Νψε. 

Απηφο ππνρξεψζεθε λα θηινμελήζεη ζηελ θηβσηφ ηνπ φια ηα δψα – αθφκε 

θαη απηά πνπ δελ είλαη βξψζηκα – παξφηη, αλ θαη είλαη θαιά ιίαλ, ζεσξνχ-

ληαη αθάζαξηα, θαη λα εγθαηαιείςεη ζηνλ ζάλαην ηνπο αλζξψπνπο (Οηθνλφ-

κνπ 1994, 218). Η δεχηεξε νηθνινγηθή δηαζήθε έρεη σο ζχκβνιν ην νπξάλην 

ηφμν θαη έρεη ηξία ραξαθηεξηζηηθά: 1. απνθιείεη θάζε λέα θαηαζηξνθή, 2. 

ξπζκίδεη ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο, θαη 3. εθθξάδεη ηελ ππφ φξνπο θπξηαξρία 

ησλ αλζξψπσλ επί ησλ δψσλ. Ο θφβνο θαη ν ηξφκνο ησλ δψσλ -

παξαηεξείηαη ζηε βηβιηνγξαθία- απνηειεί ηε βεβαηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο 

θπξηαξρίαο, ε νπνία αζθήζεθε de facto κε ηε ζπκπεξίιεςή ηνπο ζηελ Κηβσ-

ηφ γηα λα ζσζνχλ θαη λα βνεζήζνπλ ηνπο αλζξψπνπο ζηε κεηέπεηηα πνξεία 

ηνπο. Η ηξίηε νηθνινγηθή δηαζήθε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ θαηαζηξνθή 
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ζηα φδνκα θαη ηα Γφκνξξα, φπνπ ε ζετθή δχλακε θαηαζηξέθεη ηα πάληα 

γηα λα απνδεηρζνχλ δπν πξάγκαηα: α. πσο ε αλεζηθφηεηα ζπλδέεηαη κε ηελ 

θπζηθή θαηαζηξνθή, θαη β. πσο φηαλ ζε κηα θνηλσλία δελ ππάξρνπλ έζησ 

θαη ιίγνη δίθαηνη, ε θαηαζηξνθή ζα είλαη ζπιινγηθή, έζησ θαη αλ ε επζχλε 

δελ είλαη ζπιινγηθή. Η ηέηαξηε νηθνινγηθή δηαζήθε πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

ηηο επηά πιεγέο (αθξίδεο, ηζρλέο αγειάδεο θ. ά.) πνπ έζηεηιε ν Θεφο ζηνλ 

ηχξαλλν Φαξαψ, ψζηε λα αλαγθαζηεί λα ειεπζεξψζεη ηνλ πεξηνχζην ιαφ 

Σνπ. Η πέκπηε νηθνινγηθή δηαζήθε δίλεηαη κε ηνλ πξνθήηε Ιεξεκία (Ιεξεκί-

αο 4:23, 12:1-12), πνπ πεξηγξάθεη κε κειαλά ρξψκαηα ηε θαηαζηξνθή θαη 

ηε εξεκνπνίεζε ηεο γεο, ηελ εμαθάληζε ησλ πηελψλ θαη ησλ δψσλ, ηε κφ-

ιπλζε ηεο αηκφζθαηξαο, ηνλ πφιεκν φισλ ελαληίνλ φισλ θ.ά., σο ζπλέπεηα 

ηεο ακαξηίαο θαη ηεο απνκάθξπλζεο ησλ αλζξψπσλ απφ ηνλ Θεφ, ελψ ε έ-

θηε νηθνινγηθή δηαζήθε δίλεηαη κε ηελ Απνθάιπςε ηνπ Ισάλλε, θαη ζπλδέεη 

ηε ζπληέιεηα ηνπ θφζκνπ κε ηε κφιπλζε ηνπ αέξα θαη ηεο ζάιαζζαο, ηε θα-

ηαζηξνθή ηεο ελαιίαο δσήο, ηε κφιπλζε ησλ πεγψλ θαη ησλ πνηακψλ, ηε 

δηαζπνξά ινηκσδψλ λνζεκάησλ θ.ά. Γηα ηνπο Υξηζηηαλνχο απνινγεηέο ν 

δξάθνο ηεο Απνθάιπςεο είλαη ν φθηο ηνπ πεηξαζκνχ ησλ πξσηφπιαζησλ, ν 

νπνίνο ζπλερίδεη λα παξαπιαλά θαη λα απνκαθξχλεη ηνπο αλζξψπνπο απφ 

ηνλ Θεφ, σζψληαο ηνπο λα επηδηψθνπλ ηελ ηζνζεΐα. Δλψ, φκσο, ν φθηο εθεί 

εκθαλίδεηαη λα παξαζχξεη ν ίδηνο ηνπο αλζξψπνπο, ζηελ Καηλή Γηαζήθε ε-

λεξγεί δηα ησλ ζεξίσλ – αλζξψπσλ, δειαδή, πνπ αληηζηξαηεχνληαη ηνλ Υξη-

ζηφ.             

Γηα ηνπο Υξηζηηαλνχο ε γέλλεζε, ε ζηαχξσζε, ε ηξηήκεξνο ηαθή, ε αλά-

ζηαζε θαη ε αλάιεςε ηνπ Υξηζηνχ καο δίλνπλ ηελ επθαηξία φρη κφλν λα ε-

παλαηνπνζεηεζνχκε έλαληη ηνπ Θενχ – λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε, δειαδή, φηη 

απφ κφλνη καο είκαζηε αλεπαξθείο ψζηε λα πξάμνπκε ην θαιφ –, αιιά θαη 

λα επαλαπξνζδηνξίζνπκε φιεο ηηο παξακέηξνπο ηεο δσήο καο. Η ζπκκεηνρή 

καο ζηελ εθθιεζηαζηηθή δσή καο παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα: 

1. λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηε δηαθνξά πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ βηνινγηθνχ θαη 

πλεπκαηηθνχ ζαλάηνπ. Γηα ηνπο Υξηζηηαλνχο ν βηνινγηθφο ζάλαηνο δελ είλαη 

ηξνκεξφο. Καη ηνχην φρη κφλν δηφηη δελ είλαη θπζηθόο, αιιά θαη γηαηί είλαη 

πξνζσξηλφο, αθνχ ε Αλάζηαζε ηνπ Υξηζηνχ έγηλε ην πξναλάθξνπζκα γηα 

ηελ αλάζηαζε φισλ ησλ λεθξψλ θαη ηελ ηειεησηηθή λίθε θαηά ηνπ ζαλάηνπ 

(Απ. Παχινπ Α΄ πξνο Κνξηλζίνπο, 15:20). Αληίζεηα, ηξνκεξφο είλαη γηα ηνπο 

Υξηζηηαλνχο ν πλεπκαηηθφο ζάλαηνο ή ε λέθξσζε ηεο ςπρήο, γη’ απηφ θαη  

παξνκνηάδνπλ φζνπο απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ Θεφ θαη ππνηάζζνληαη ζηελ 

ακαξηία κε δσληαλνχο λεθξνχο πνπ, ελψ θηλνχληαη θαη αλαπλένπλ εμσηεξη-

θά, έρνπλ πεζάλεη εζσηεξηθά. Μάιηζηα νη Υξηζηηαλνί ππνζηεξίδνπλ πσο ν 

πλεπκαηηθφο ζάλαηνο κπνξεί λα κεηεμειηρζεί ζε κηα αθφκε πην επψδπλε θαη 

δπζάξεζηε θαηάζηαζε, ζηνλ αΐδην ή αηψλην ζάλαην, ην θνξχθσκα φισλ ησλ 

θαθψλ πνπ κπνξνχλ λα ζπκβνχλ ζηνλ άλζξσπν, αθνχ, ελψ νη ακαξησινί 
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πνπ έρνπλ πεζάλεη πλεπκαηηθά, αιιά εμαθνινπζνχλ λα δνπλ βηνινγηθά έ-

ρνπλ ειπίδα κεηάλνηαο θαη, άξα, αλάζηαζεο θαη ζσηεξίαο, φζνη πεζάλνπλ 

ακεηαλφεηνη ζα γεπηνχλ ηνλ αηψλην ζάλαην ρσξίο θαλέλα πεξηζψξην αγψλα 

ή κεηάλνηαο. ην πιαίζην απηφ ν βίαηνο ρσξηζκφο ηνπ ζψκαηνο απφ ηελ ςπ-

ρή ζεσξείηαη ηφζν παξά θχζε, φζν θαη πξνζσξηλφο, φρη κφλνλ γηαηί ζα θα-

ηαξγεζεί κφιηο εμαθαληζηεί θαη ε αηηία ηνπ ρσξηζκνχ, ε ακαξηία, αιιά θαη 

γηαηί ε θζνξά δελ είλαη νληνινγηθφ γλψξηζκα ηνπ αλζξψπνπ, παξ’ φηη θαλείο 

άλζξσπνο δελ απέθπγε νχηε ζα απνθχγεη ηνλ ζάλαην. 

2. λα επαλαπξνζδηνξίζνπκε ηε ζρέζε καο κε ηα δψα θαη ην πεξηβάιινλ. Η 

θαιή ιίαλ δεκηνπξγία ππνζηαζηνπνηεί ηελ βνχιεζε ηνπ Θενχ σο απνηέιε-

ζκα, γη’ απηφ θαη ν θαζέλαο απφ καο – άζρεηα κε ην αλ πηζηεχεη ή φρη ζηνλ 

Θεφ – κπνξεί λα απνθηήζεη άκεζε εκπεηξία γηα ηελ αηηία ηεο δεκηνπξγίαο, 

ηε δνκή ηεο θ.ά.η., λα εθκεηαιιεπηεί ή φρη ηε ζπιινγηθή αλζξψπηλε γλψζε 

πνπ απνθξπζηαιιψλεηαη ζηελ ηζηνξία θαη ηνπο πνιηηηζκνχο θ.ά.η. Γηα ηνπο 

Υξηζηηαλνχο ην γεγνλφο φηη, παξφιν πνπ φια γχξσ καο πεζαίλνπλ, κφλν ε-

κείο αληηιακβαλφκαζηε ηε ζλεηφηεηα θαη ην πεπεξαζκέλν ηεο επίγεηαο 

δσήο, ζα πξέπεη λα καο θάλεη πην ζπκπνλεηηθνχο φρη κφλν έλαληη ησλ ζπ-

λαλζξψπσλ καο, αιιά θαη έλαληη ησλ δψσλ, αθνχ φινη ζπκκεηέρνπκε ζηελ 

ίδηα κνίξα. 

3. λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηελ ιεηηνπξγηθή απφ ηελ θπξηαξρηθή ζεψξεζε ησλ 

δψσλ. Οη εθπξφζσπνη ηεο θπξηαξρηθήο ζεψξεζεο ηεο θχζεο εξκελεχνπλ ηελ 

αχμεζε ησλ γλψζεσλ καο, ηηο πξνζπάζεηεο ηεο επηζηήκεο γηα πξφβιεςε θαη 

επέκβαζε, κε δπν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, έλαλ ζεσξεηηθφ θαη έλαλ πξαθηη-

θφ: «Θεσξεηηθά ε θπξηαξρηθή αληίιεςε εξκελεχηεθε είηε σο αχμεζε ηεο 

δεζπνηείαο ηνπ αλζξψπνπ επί ησλ δψσλ θαη ηεο θχζεο, είηε σο πεξηνξηζκφο 

ηεο δεζπνηείαο ηεο θχζεο επί ησλ αλζξψπσλ» (Οηθνλφκνπ 1994, 76), σο 

απειεπζέξσζε, δειαδή, απφ ηα δεζκά ησλ αλεμέιεγθησλ θπζηθψλ λφκσλ 

θαη ηε δεκηνπξγία πνιηηηζκνχ. Πξαθηηθά ε θπξηαξρηθή ζεψξεζε ησλ δψσλ 

επέθεξε δπν δεηλά: α. ηελ εμνλησηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ πινπηνπαξαγσγη-

θψλ πεγψλ, ηελ εμαθάληζε ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο, ηελ ζεψξεζε ησλ 

δψσλ σο αληηθείκελσλ ρσξίο θαλέλα δηθαίσκα, θαη β. ηελ αληίζεζε ησλ γε-

λεψλ, αθνχ φ, ηη ζπαηαιά ε παξνχζα γεληά, ην ζηεξεί απφ ηελ επφκελε. Α-

ληίζεηα, νη εθπξφζσπνη ηεο ιεηηνπξγηθήο ζεψξεζεο ησλ δψσλ θαη ηεο θχζεο 

ππνζηήξημαλ φηη πξέπεη λα αμηνπνηήζνπκε ηηο γλψζεηο πνπ έρνπκε απνθηή-

ζεη γηα ην θπζηθφ θφζκν κέζσ ηεο επηζηήκεο θαη ηεο θηινζνθίαο σο κέζν 

ηεο αξκνληθήο καο ζπλχπαξμεο εληφο ελφο νξγαληθνχ ζπλφινπ, σο εξγαιείν, 

δειαδή, ππέξβαζεο ηνπ δηραζκνχ πνπ επέθεξε ε ακαξηία, θαη φρη σο κέζν 

θαηάξγεζεο ηεο εμάξηεζήο καο απφ ηελ θχζε. 

4. λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηελ αξρή ηεο θπξηφηεηαο ηνπ Θενχ ζε φιν ην ζχ-

κπαλ. Άιιν πξάγκα είλαη λα ζεσξήζνπκε πσο ε αξρή ηεο θπξηφηεηαο ηνπ 

Θενχ εθρσξείηαη ζηνλ άλζξσπν επεηδή ν Θεφο ηνλ θηηάρλεη ηθαλφ λα δεκη-
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νπξγεί, θαη άιιν πξάγκα είλαη λα ζεσξήζνπκε πσο ε αξρή ηεο θπξηφηεηαο 

ηνπ Θενχ παξαρσξείηαη ζηνλ άλζξσπν γηα έλα δηάζηεκα πνπ δηαξθεί φζν 

θαη ν επίγεηνο ρξφλνο (Οηθνλφκνπ 1994, 77). Οη Υξηζηηαλνί ζεσξνχλ πσο 

άλζξσπνο θαη θχζε βξίζθνληαη ζε ζρέζε άκεζεο εμάξηεζεο θαη πσο αιιε-

ινπεξηρσξνχληαη, φρη κφλν γηαηί ε θχζε παξέρεη ηα ζηνηρεία ηνπ αλζξψπη-

λνπ νξγαληζκνχ, νχησο ψζηε φ, ηη θάλεη ν άλζξσπνο λα είλαη είηε θπζηθφ, 

είηε παξά θχζε, αιιά θαη γηαηί ν άλζξσπνο δελ είλαη θαηαζθεπαζηήο ηνπ 

θφζκνπ, αιιά  δηαβάηεο θαη δηαρεηξηζηήο ηνπ ιφγσ ηεο πλεπκαηηθφηεηαο θαη 

ηεο ινγηθφηεηάο ηνπ. Γηα λα ην πνχκε αιιηψο, γηα ηνπο Υξηζηηαλνχο ε ινγη-

θφηεηα θαη ε πλεπκαηηθφηεηα ηνπ άλζξσπνπ ηνλ θαζηζηνχλ παξάγνληα νη-

θνινγηθήο ηζνξξνπίαο. Καη ηνχην φρη κφλν γηαηί κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο θχζεο ρσξίο λα ηηο θαηαζηξέθεη, αιιά θαη γηαηί κπνξεί λα 

πξνζζέηεη «θαηά ηξφπν νκνηαγή ηα αθαηξνχκελα» (Οηθνλφκνπ 1994, 81), 

λα δηαηεξεί, ιφγνπ ράξηλ, ζπφξνπο ησλ ππφ εμαθάληζε θπηψλ, λα ππνβνεζεί 

ηελ αλαπαξαγσγή ησλ άγξησλ δψσλ θ.ιπ. 

5. λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε πσο ε χπαξμε ηεο χιεο είλαη δηαθνξεηηθφ πξάγκα 

απφ ηελ κνξθή ηεο. Οη Υξηζηηαλνί ζεσξνχλ ηελ αξρή ηεο αθζαξζίαο ηεο χ-

ιεο απνξξηπηέα, φρη κφλν γηαηί κπνξεί λα νδεγήζεη ηνλ άλζξσπν ζηελ θαηά-

ρξεζε, ζηελ αθνβία θαη ζηελ ςπρνινγηθή απηαπάηε – ζηε ζθέςε, δειαδή, 

πσο φ,ηη θαη λα θάλνπκε ζηε θχζε δελ έγηλε θαη ηίπνηε, αθνχ ε χιε δελ ρά-

λεηαη. Η αληίιεςε απηή είλαη πέξα γηα πέξα απαξάδεθηε, αθνχ  «ε θζνξά 

δελ είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ χιε, αιιά δπλαηή ιφγσ ηεο αξρήο ηεο ρξνλη-

θφηεηαο» (Οηθνλφκνπ 1994, 80), αιιά θαη γηαηί άιιν είλαη ε πνηφηεηα ηεο 

χιεο θαη άιιν ε πνζφηεηά ηεο, αθνχ ηα είδε πνπ ράλνληαη δελ κπνξνχλ λα 

αλαπιεξσζνχλ. Γηα ηνπο Υξηζηηαλνχο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ε παλδερήο 

ύιε ή ε πακκήησξ γε, εκθαλίδεη ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά: α. ζπλδπάδεη αξ-

κνληθά ην σξαίν κε ην ρξήζηκν, ην θαιφ κε ην θάιινο (Οηθνλφκνπ 1994, 

88), β. καξηπξεί κε ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ηελ πνιπκνξθία ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο δσήο ηε ζνθία ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο, αθνχ αθφκε θαη αλ παξαηεξνχκε λα 

ππάξρνπλ δίπια καο πξάγκαηα ησλ νπνίσλ δελ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε 

άκεζα ηε ρξεζηκφηεηα, ηίπνηε δελ απνθιείεη λα είλαη ρξήζηκα γηα εθείλνλ 

πνπ ηα έθηηαμε (Οηθνλφκνπ 1994, 103), γ. απνδεηθλχεη φηη ε έλλνηα ηεο πιε-

ξφηεηαο δελ κπνξεί λα λνεζεί αλεμάξηεηα απφ ηελ έλλνηα ηεο αθεξαηφηεηαο, 

αθνχ ε θαηαζηξνθή ηεο αθεξαηφηεηαο ζπλεπηθέξεη απηφκαηα ηελ απψιεηα 

ηεο πιεξφηεηαο, δ. απνδεηθλχεη πσο δελ πξέπεη λα αληηιακβαλφκαζηε ηε 

πιεξφηεηα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ νληνινγηθά, σο θάηη, δειαδή, πνπ απιψο 

ππάξρεη, αιιά ηειενινγηθά, σο θάηη πνπ ππάξρεη γηα έλα ζθνπφ, αθνχ «ν 

ζθνπφο ηεο δεκηνπξγίαο είλαη ηαπηφρξνλα θαη ε αηηία ηεο» (Οηθνλφκνπ 

1994, 98). Όπσο γξάθεη ν Άγηνο Γξεγφξηνο ν Θενιφγνο: «ν Λφγνο ηνπ Θενχ 

σο θαιιηηέρλεο ζπλέδεζε ηα πάληα ψζηε λα γίλνπλ φπσο νλνκάδνληαη, δε-

ιαδή θφζκνο θαη απξφζηηε νκνξθηά, (γη’ απηφ) θαη θαλείο δελ ζα κπνξέζεη 

πνηέ λα επηλνήζεη θάηη πνπ είλαη ιακπξφηεξν θαη κεγαινπξεπέζηεξν απφ 
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απηφλ» (Οηθνλφκνπ 1994, 98). Καηά ηελ νπηηθή ησλ Υξηζηηαλψλ (Οηθνλφ-

κνπ 1994, 82) ε δηαζηξέβισζε ηεο αλζξψπηλεο ζπλείδεζεο ζρεηηθά κε ην 

πνηφο είλαη ν θχξηνο ηνπ ζχκπαληνο θφζκνπ επηζψξεπζε δπν δεηλά ζηελ αλ-

ζξψπηλε ηζηνξία: α. ππξνδφηεζε ηνλ αλζξψπηλν εγσηζκφ, ηελ αληίιεςε, δε-

ιαδή, φηη είκαζηε ζενί, απφιπηνη θπξίαξρνη ηεο θχζεο. Χζηφζν, φηαλ ν άλ-

ζξσπνο θαηαιακβάλεη ηε ζέζε ηνπ Θενχ, θαηαδπλαζηεχεη ηφζν ηνπο ζπλαλ-

ζξψπνπο ηνπ, φζν θαη ηε θχζε, θαη β. απφ-ηεξνπνηεί ηε θχζε, ηελ εθθνζκη-

θεχεη, ππνβαζκίδνληάο ηελ απφ ρψξν απιήο δηέιεπζεο ηνπ αλζξψπνπ ζε 

ρψξν πνπ κπνξεί λα αλαθαηαζθεπαζηεί θαη λα δηακνξθσζεί θαηά βνχιεζε. 

Γηα λα ην πνχκε αιιηψο, φζν είλαη αιήζεηα πσο ν Υξηζηηαληζκφο δηεπθφιπλε 

ηελ επηζηήκε – αθνχ αξλήζεθε ηνλ παλζετζκφ ησλ εηδσινιαηξηθψλ θαη πν-

ιπζετζηηθψλ ζξεζθεηψλ πνπ έβιεπαλ παληνχ γχξσ ηνπο ζενχο θαη ζέαηλεο –, 

άιιν ηφζν είλαη αιήζεηα πσο νη Υξηζηηαλνί φρη κφλν δελ είδαλ ηελ επηζηήκε 

σο απηφλνκε δξαζηεξηφηεηα πνπ κπνξεί λα αζθεζεί εξήκελ ηνπ Θενχ, αιιά 

θαη δηέθξηλαλ κε ζαθήλεηα ηελ ζηαζεξή θαη απαξαζάιεπηε θπξηφηεηα ηεο 

θχζεο απφ ηελ πξνζσξηλή θαη νξηνζεηεκέλε λνκή ηεο.  

6. λα δνμάζνπκε ηνλ Θεφ φρη κφλν γηα ηελ ζπνπδαηφηεηα θαη ηελ ρξεζηηθφ-

ηεηα ησλ φλησλ πνπ καο πεξηηξηγπξίδνπλ, αιιά θαη γηα ηελ ηέξςε πνπ καο 

πξνζθέξνπλ. Μέγαο εη Κύξηε, γξάθεη ν ςαικσδφο, θαη ζαπκαζηά ηα έξγα 

ζνπ, θαη νπδείο ιόγνο εμαξθέζεη πξνο ύκλνλ ησλ ζαπκαζίσλ ζνπ. Σν γεγνλφο 

φηη φια γχξσ καο πεγάδνπλ απφ ηνλ Θεφ θαη εμαξηψληαη απφ Απηφλ ζα πξέ-

πεη λα καο νδεγήζεη πξψηα ζηε δνμνινγία ηνπ Θενχ θαη κεηέπεηηα ζηελ ηθε-

ζία, φρη κφλν γηαηί ε δνμνινγία είλαη ε γλεζηφηεξε κνξθή νκνινγίαο πίζηεο, 

αιιά θαη γηαηί ε ηθεζία γίλεηαη έθηαθηα, κε έληαζε ςπρήο, ελψ ε δνμνινγία 

ήξεκα θαη ζπλεηδεηά (Οηθνλφκνπ 1994, 108). Η απαξαζάιεπηε ζηαζεξφηε-

ηα ησλ θπζηθψλ λφκσλ απνηειεί γηα ηνπο Υξηζηηαλνχο δηαξθή επθαηξία δν-

μνινγίαο ηνπ Θενχ, φρη κφλν γηαηί ηα πεηεηλά ηνπ νπξαλνχ δελ θάλνπλ ηίπν-

ηε ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ ηξνθή ή γηα θνξεζηά θαη φκσο ιάκπνπλ, αιιά θαη 

γηαηί, φπσο παξαηεξεί ν ςαικσδφο, ε επλντθή αληαπφθξηζε ζηελ έγθαηξε 

παγθφζκηα ηξνθνδνζία ραξίδεη επηβίσζε, ελψ ε άξλεζε πξνθαιεί θαηα-

ζηξνθή (Γαπίδ, Φαικφο 103).  

7. λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη ζα πξέπεη λα ζεσξνχκε ηε ζρέζε καο κε ηα 

δψα θαη ηε θχζε σο πξνζσξηλή ζπκβαηή εηεξφηεηα θαη φρη σο θάζεηε δηά-

θξηζε, αθνχ «ελψ ζπζρεηηδφκαζηε (θπξηαξρηθά) κε ηα άιια δεκηνπξγήκαηα, 

(νη ίδηνη δελ είκαζηε παξά) έηεξν δεκηνχξγεκα» (Οηθνλφκνπ 1994, 112). 

Μάιηζηα, ν Άγηνο Γξεγφξηνο ν Θενιφγνο – πξνθεηκέλνπ λα δείμεη φρη κφλν 

ηηο δηαθνξέο, αιιά θαη ηηο νκνηφηεηεο πνπ πθίζηαληαη κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ 

θαη ησλ δψσλ – δελ δίζηαζε λα «ηνλίζεη παξάιιεια πξνο ηελ πλεπκαηηθή 

θαη δηαλνεηηθή ππεξνρή ησλ αλζξψπσλ (θαη ηελ ειεπζεξία ηνπο) λα θηλνχ-

ληαη αθφκε θαη ελάληηα ζηε θχζε ή ην έλζηηθην, ηελ κπτθή ηνπο θαησηεξφ-

ηεηα έλαληη ησλ άιισλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ (Γξεγφξηνο Θενιφγνο, η. 35, 
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425), ζπκίδνληάο καο, έζησ θαη ακπδξά, ηνλ θαηαγσγηθφ κχζν ηνπ Πξσηα-

γφξα. Γηα ηνπο Υξηζηηαλνχο ε ηεξφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, πνπ ηφζν 

ραξαθηεξηζηηθά ηφληζε ν Ιεζνχο (Καηά Ισάλλελ, 2:19-20), δελ αληηθάζθεη 

πξνο ηελ ηεξφηεηα ηεο ππφινηπεο θηίζεο, φρη κφλν γηαηί ην έλα απνηειεί ζπ-

λέρεηα ηνπ άιινπ (Οηθνλφκνπ 1994, 116), αιιά θαη γηαηί ε βεβήισζε ηεο 

θχζεο δελ νθείιεηαη ζηε ζχλζεζε ή ηελ νπζία ηεο, αιιά ζηνλ άλζξσπν θαη 

ηηο ακαξησιέο ελέξγεηέο ηνπ. Γηα ηνπο Υξηζηηαλνχο ην νηθνινγηθφ πξφβιεκα 

δελ δεκηνπξγήζεθε απφ ην γεγνλφο φηη ν άλζξσπνο είλαη δεκηνπξγεκέλνο 

θαη’ εηθφλα Θενχ ελψ ηα δψα φρη, αιιά απφ ηελ εμνπζηαζηηθή θαη ηζφζεε 

λννηξνπία ηνπ αλζξψπνπ πνπ, φηαλ μέπεζε ζηελ ακαξηία, ζέιεζε λα νηθεην-

πνηεζεί ηελ ζέζε ηνπ Θενχ κε φξνπο πνπ δελ απερνχλ αγάπε. Ο άλζξσπνο, 

παξαηεξεί ν Γξεγφξηνο ν Θενιφγνο, είλαη κηθξνγξαθία (κηθξφθνζκνο) ηνπ 

ζχκπαληνο (καθξφθνζκνο) (Οηθνλφκνπ 1994, 121), φρη κφλν γηαηί σο ζχλζε-

ην δεκηνχξγεκα έρεη κέζα ηνπ νιφθιεξν ηνλ πλεπκαηηθφ θαη πιηθφ θφζκν 

ηεο δεκηνπξγίαο, αιιά θαη γηαηί ε ξνπή καο πξνο ην πιηθφ, γεψδεο θαη ρντθφ 

(Παχινο, Α΄ Πξνο Κνξηλζίνπο, 15:49) δελ εμνπδεηεξψλεηαη απφ ηελ αληί-

ζηνηρε πξνο ην πλεπκαηηθφ, αιιά ε κία ζπκπιεξψλεη ηελ άιιε, αθνχ θαη νη 

δπν έρνπλ ζετθή αθεηεξία. Η αλζξψπηλε δσή δελ θηλείηαη παξάιιεια κε ηνλ 

θφζκν, αιιά ζπλπθαίλεηαη καδί ηνπ, αθνχ κε ηα δψα κνηξαδφκαζηε ηε δση-

θφηεηα, κε ηε γε ηελ αλφξγαλε χιε, θαη φινη καδί ππνθέξνπκε απφ ηελ αηέ-

ιεηα θαη ηε θζνξά ηεο θχζεο πνπ εκείο νη ίδηνη πξνθαιέζακε (Οηθνλφκνπ 

1994, 122).   

8. λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη ε αλζξψπηλε δσή δελ κπνξεί λα εμηζσζεί κε 

απηήλ ησλ δψσλ, φπσο ηζρπξίδνληαη νη αθξαίνη νηθνιφγνη, φρη κφλν γηαηί ν 

ξφινο ηνπ αλζξψπνπ είλαη θπξηαξρηθόο (Οηθνλφκνπ 1994, 142) θαη φρη κηκε-

ηηθόο, αιιά θαη γηαηί ν άλζξσπνο θαηέρεη πνηφηεηεο, φπσο ε ζξεζθεία ή ε 

εζηθή, πνπ δελ ηηο θαηέρνπλ ηα δψα. Γηα λα ην πνχκε αιιηψο, νη αξρέο ηεο 

ηπραίαο κεηαηξνπήο ηεο αλφξγαλεο χιεο ζε νξγαληθή δσή ή ηεο επηινγήο 

ησλ εηδψλ, πνπ ζα επέηξεπαλ ηελ ηαχηηζε αλζξψπσλ θαη δψσλ, είλαη γηα 

ηνπο Υξηζηηαλνχο παηέξεο απνξξηπηέεο, φρη κφλν γηαηί δελ κπνξνχλ λα εμε-

γήζνπλ θαηλφκελα φπσο ε πίζηε ζην Θεφ ή ε νηθεηνζειήο ζπζία ηνπ αηνκη-

θνχ ράξηλ ηνπ ζπιινγηθνχ, αιιά θαη γηαηί δελ εμεγνχλ γηαηί ν άλζξσπνο ε-

πέιεμε ήδε απφ ηελ αξρή ηεο ηζηνξίαο ηνπ λα απνκαθξχλεηαη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηε θχζε. Η θπξηαξρία ηνπ αλζξψπνπ πάλσ ζηε θχζε, ε 

θαη’ εηθφλα Θενχ δεκηνπξγία ηνπ, δελ είλαη νληνινγηθή, αιιά θαηά κεηνρή 

θαη θαηά παξαρώξεζε (Οηθνλφκνπ 1994, 141). Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη Υξηζηηαλνί ζεσξνχλ πσο ε δσή ηνπ αλζξψπνπ 

δελ κπνξεί λα ηαπηηζηεί κε απηήλ ησλ δψσλ, αο αλαινγηζηνχκε ην λνπ θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ. Άλζξσπνη θαη δψα ζθέθηνληαη πεξηιεπηηθά θαη ζπλεπηπγκέ-

λα, ζρεδηάδνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο, αλαπηχζζνπλ έλλνηεο, επηιέγνπλ ελαι-

ιαθηηθέο δπλαηφηεηεο θ.ιπ., γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη δπν πξάγκαηα: αθελφο 

φηη ν λνπο ζα πξέπεη λα δηαθξηζεί απφ ηνλ εγθέθαιν, αθνχ νη λνεηηθέο δπλά-
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κεηο ζπλδένληαη κε ηνλ εγθέθαιν φπσο ν πηαλίζηαο κε ην πηάλν, θαη αθεηέ-

ξνπ φηη ε δχλακε ηεο δηάλνηαο είλαη πλεπκαηηθήο θαη φρη πιηθήο πθήο (Οηθν-

λφκνπ 1994, 130), αθνχ δελ είλαη ηα εμσηεξηθά δεδνκέλα απηά πνπ κεηα-

βάιινληαη, αιιά ν ηξφπνο πνπ ηα αληηκεησπίδνπκε. Χζηφζν, ην γεγνλφο απ-

ηφ, φηη, δειαδή, άλζξσπνη θαη δψα ζθέθηνληαη κε παξφκνην ηξφπν (πξνεγεί-

ηαη ην εξέζηζκα, αθνινπζεί ε επεμεξγαζία, έπεηαη ε αληίδξαζε), δελ ζα 

πξέπεη λα καο θάλεη λα παξαγλσξίζνπκε δπν δεδνκέλα. Πξψηνλ πσο, ελψ ηα 

δψα ζθέθηνληαη κφλν ην παξφλ, ν άλζξσπνο ζθέθηεηαη θαη ην κέιινλ - κά-

ιηζηα πνιιέο θνξέο επηιέγεη λα ζπζηάζεη έλα βξαρππξφζεζκν αγαζφ ράξε 

ελφο καθξνπξφζεζκνπ. Γεχηεξνλ πσο, ελψ ε δηαθνξά ζθέςεο αλζξψπσλ θαη 

δψσλ είλαη θαηά βάζε πνζνηηθή, ε πνζφηεηα κπνξεί πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ 

λα επεξεάζεη ηελ πνηφηεηα. Γηα ηνπο Υξηζηηαλνχο ην βαζηθφηεξν γλψξηζκα 

ηνπ αλζξψπηλνπ λνπ, απηφ πνπ ηνλ δηαθνξνπνηεί απφ ηα δψα, δελ είλαη ε ε-

πηζηήκε ή ηα πεξίπινθα, αθεξεκέλα δηαλνήκαηα – απηά ζα πξέπεη λα ζεσ-

ξνχληαη άιινηε θαιά θαη άιινηε θαθά αλάινγα κε ην ζθνπφ ηνπο –, αιιά ε 

ελππάξρνπζα ζην λνπ δχλακε θαηαλφεζεο ησλ άθηηζησλ ελεξγεηψλ ηνπ 

Θενχ. Μάιηζηα, ζηε κνλαζηηθή παξάδνζε αλαθέξνληαη πεξηπηψζεηο αγίσλ 

πνπ θαηφξζσζαλ κέζσ ηεο πξνζεπρήο θαη ηεο άζθεζεο λα θαηαζηνχλ ζεφ-

πηεο, λα ελσζνχλ, δειαδή, κπζηηθά κε ηνλ Θεφ θαη λα θαηαζηήζνπλ πεξηηηή 

θάζε ινγηθή ή θαληαζηηθή πξνζέγγηζή ηνπ. Όκσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

ην πλεχκα ηνπ πηζηνχ – άιινηε αηθλίδηα θαη άιινηε δπλάκεη ηνπ πφζνπ ηνπ 

γηα ην ζείν – ζεάηαη ην Άγην Πλεχκα, ε ζενγλσζία, ε πην ζπγθινληζηηθή δπ-

λαηφηεηα ηεο λφεζεο, δελ κπνξεί λα είλαη απεξηφξηζηε, φρη κφλν γηαηί επη-

ηπγράλεηαη θαηά ράξε θαη φρη κεραληζηηθά θαη απηφκαηα, αιιά θαη δηφηη 

πνηθίινπλ νη δπλαηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ. Όπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν 

Μέγαο Βαζίιεηνο (Οηθνλφκνπ 1994, 132): «ν λνπο πνπ αλακείρζεθε κε ηε 

ζεφηεηα ηνπ πλεχκαηνο, απηφο είλαη ήδε ζεαηήο ησλ κεγάισλ ζεακάησλ θαη 

βιέπεη ηα ζεία θάιιε ηφζν φζν πξνρσξεί ε ζεία ράξε θαη φζν είλαη δπλαηφλ 

λα δερζεί ε θαηαζθεπή ηνπ αλζξψπνπ».  

9. λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φρη κφλν φζα καο ελψλνπλ κε ηνπο ζπλαλζξψ-

πνπο καο θαη κε ηα δψα, αιιά θαη φζα καο ρσξίδνπλ. Γηα ηνπο Υξηζηηαλνχο 

ν αλζξψπηλνο λνπο είλαη ειεχζεξνο θαη αεηθίλεηνο, γη’ απηφ θαη έρεη κέζα 

ηνπ δπν δηακεηξηθά αληίζεηεο δπλαηφηεηεο: ηφζν ηε δπλαηφηεηα ηεο αιήζεη-

αο θαη ηεο πίζηεο, φζν θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο αζεΐαο θαη ηεο απνζηαζίαο. Οη 

αληίξξνπεο δπλαηφηεηεο ηεο δηάλνηάο καο δελ πεγάδνπλ απφ ηελ θαθή εγγε-

λή θαηαζθεπή ηεο, αιιά απφ ην πψο ηελ ρξεζηκνπνηνχκε, δειαδή απφ ηελ 

αληίιεςε πνπ έρνπκε ζρεκαηίζεη γηα απηήλ θαη ηα φξηα ηεο (Οηθνλφκνπ 

1994, 133). Έηζη, φηαλ αληηιακβαλφκαζηε ηε ζρεηηθφηεηα ηεο αλζξψπηλεο 

γλψζεο κπξνζηά ζηε ζνθία ηνπ Θενχ – δειαδή ηα φξηά καο, ην κεξηθφ θαη 

απνζπαζκαηηθφ ησλ γλψζεψλ καο, ην ελδερφκελν λα δηαςεπζηνχκε θ.ιπ. –, 

κπνξεί λα αληηιακβαλφκαζηε ιίγα, σζηφζν δελ θηλδπλεχνπκε λα βξεζνχκε 

κεηέσξνη, παξαγεκηζκέλνη κε θαληαζηψζεηο γηα ηνλ θφζκν θαη ηνλ εαπηφ 
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καο, φπσο ν γιάξνο Ισλάζαλ πνπ πίζηεςε ιαλζαζκέλα φηη, αλ έιεηπε ν αέ-

ξαο, ζα πεηνχζε γξεγνξφηεξα, κελ γλσξίδνληαο πσο ζην θελφ ηίπνηε δελ 

κπνξεί λα πεηάμεη. 

Όηαλ εζεινηπθινχκε κπξνζηά ζηε ζρεηηθφηεηα ησλ αλζξψπηλσλ δπλαηνηή-

ησλ παξαδηλφκαζηε ηειηθά ζε φ,ηη καο εμαπαηά, θαηαζηξέθνληαο νη ίδηνη 

ηνπο εαπηνχο καο, πηζηεχνληαο, φπσο ιέεη ν Μέγαο Βαζίιεηνο (Βαζίιεηνο, η. 

55, 281), φηη ην δψν είλαη Θεφο, ή ην ρξπζάθη αληηθείκελν ιαηξείαο. Γηα ηνπο 

Υξηζηηαλνχο ν άζενο θαη ν πηζηφο εθθηλνχλ απφ ηηο ίδηεο αθξηβψο πξνυπνζέ-

ζεηο, αθνχ ε ξνπή ηνπ λνπ πξνο ηνλ εγσηζκφ, ηελ ακαξηία θαη ην θαθφ θαη ε 

ξνπή ηνπ πξνο ην Θεφ θαη ηελ αιήζεηα θαη ην θαιφ είλαη ηζφξξνπε. Χζηφζν, 

νη Υξηζηηαλνί ζεσξνχλ πσο ε ςπρή πνπ επηδηψθεη ην θαιφ, πνπ είλαη εηιη-

θξηλήο, πνπ ζπλαηζζάλεηαη ηα φξηά ηεο θ.ιπ., βξίζθεηαη ζε πιενλεθηηθφηεξε 

ζέζε έλαληη εθείλεο πνπ επηδηψθεη ην θαθφ, είλαη αλεηιηθξηλήο θ.ιπ., γηαηί ε 

πξψηε δελ είλαη κφλε ηεο, αιιά ειθχεη ηε ράξε ηνπ Θενχ πνπ ζεξαπεχεη ηα 

αζζελή θαη αλαπιεξψλεη ηηο ειιείςεηο, ελψ ε δεχηεξε φρη. Μφλν βαξηά πα-

ξαλνεκέλε ε δχλακε ηεο ινγηθήο, ιέεη ν Μέγαο Βαζίιεηνο (Βαζίιεηνο, η. 41, 

158), κπνξεί λα καο θάλεη λα αηζζαλφκαζηε εμνπζηαζηέο ησλ δψσλ, κνινλφ-

ηη ε ινγηθή είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε ηεο κπτθήο δχλακεο, φρη κφλν γηαηί ν 

αλζξψπηλνο ιφγνο δελ πξέπεη λα αληηκάρεηαη ηελ εμνπζία ηνπ Θενχ - αιιά 

λα ηζνξξνπεί ην ινγηθφ κε ην άινγν, λα ζπλδπάδεη αξκνληθά, δειαδή, ην εξ-

γάδεζζε θαη θαηαθπξηεύζαηε ηε γελ κε ην θπιάζζεηλ θαη θξνληίδεηλ –, αιιά 

θαη γηαηί ν άλζξσπνο δελ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε άηαθην πφιεκν κε ηε θχζε 

θαη ηα δψα, αιιά λα αληηκάρεηαη κφλνλ ηηο παξά θχζηλ επηζπκίεο ηνπ (Οηθν-

λφκνπ 1994, 145).  

10. λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηε ζρεηηθφηεηα ησλ θπζηθψλ λφκσλ, ην γεγνλφο, 

δειαδή, φηη νη θπζηθνί λφκνη δελ αλήθνπλ ζηελ χιε, αιιά ζηε ζθαίξα ηνπ 

πλεχκαηνο, αθνχ δελ ηνπο βξίζθνπκε γξακκέλνπο ζην βηβιίν ηεο θχζεο, αι-

ιά ηνπο γξάθνπκε εκείο γηα λα κπνξέζνπκε λα δηαβάζνπκε ην βηβιίν απηφ. 

Πεξαηηέξσ, πσο νη γλψζεηο πνπ έρνπκε γηα ηνπο θπζηθνχο λφκνπο δελ κπν-

ξεί λα καο εμαζθαιίζνπλ ηελ πξφγλσζε ηνπ κέιινληνο, αθνχ θαλείο δελ 

κπνξεί λα μέξεη ηη ηέμεηαη ε επηνύζα. Καηά ηνπο Υξηζηηαλνχο ν ηξφπνο πνπ 

αληηκεησπίδνπκε ηνλ Θεφ, ηα δψα θαη ηε θχζε δελ κπνξεί παξά λα είλαη αλ-

ζξσπνθεληξηθφο (Wittgenstein 1986, 110): αθ’ ελφο είηε ην ζέινπκε, είηε φ-

ρη, ε καηηά καο είλαη αλζξψπηλε (αθφκε θαη ην κεγαιχηεξν ηειεζθφπην πνπ 

θαληάζηεθε πνηέ ν αλζξψπηλνο λνπο, παξαηεξεί ν Βηηγθελζηάηλ 

(Wittgenstein 1986, 38), δελ κπνξεί λα έρεη πξνζνθζάικην κεγαιχηεξν απφ 

ην αλζξψπηλν κάηη)∙ αθ’ εηέξνπ φζν επηζηεκνληθά θαη λα εμεηάζνπκε ηα 

δψα, δελ ζα κπνξέζνπκε πνηέ λα εηζδχζνπκε ζηνλ θφζκν ηνπο, αθνχ απηφο 

απνηειεί terra incognita γηα καο. Απηφο είλαη γηα ηνπο Υξηζηηαλνχο ν ιφγνο 

γηα ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε ζηα δψα θαζαπηά αμία, αζρέησο, 

δειαδή, πξνο ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο γηα ηελ παξαζθεπή θαξκάθσλ, γηα ηελ 
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παξνρή εξγαζίαο θ.ιπ., αιιά επεηδή ζεσξνχκε πσο ζρεηίδνληαη κε ην Θεφ κε 

έλαλ εληειψο δηαθνξεηηθφ απφ καο ηξφπν. 

11. λα δηδαρηνχκε απφ ηε δσή ησλ δψσλ ηφζν ζε ζεσξεηηθφ, φζν θαη ζε 

πξαθηηθφ επίπεδν. ε πξαθηηθφ επίπεδν ε δσή ησλ δψσλ απνδεηθλχεη φηη δελ 

κπνξνχκε λα επηηχρνπκε ηελ επηβίσζε ηνπ είδνπο καο ρσξίο ηαπηφρξνλα λα 

εμαζθαιίζνπκε ηελ αξκνληθή επηβίσζε ησλ άιισλ φλησλ, αθνχ φια γχξσ 

καο αιιεινεμαξηψληαη. ε ζεσξεηηθφ επίπεδν ε κειέηε ησλ δψσλ δελ απν-

δεηθλχεηαη κφλν αλεμάληιεην ηακείν γλψζεσλ πνιχ ρξήζηκσλ γηα ηελ επη-

βίσζή καο, θαζψο ε γλψζε είλαη δχλακε, αιιά θαη ιφγνο ζεβαζκνχ ηεο 

δσήο ζε φιεο ηεο ηηο εθθάλζεηο, αθνχ καο δείρλεη φηη άιιν είλαη νη γλψζεηο 

καο γηα ηε δσή, θαη άιιν ε παξαγσγή ηεο. Με άιια ιφγηα, θαηά ηελ ρξηζηη-

αληθή νπηηθή ε κειέηε ηεο δσήο ησλ δψσλ καο βνεζά: α. λα πιαηχλνπκε ηνλ 

γλσζηηθφ καο νξίδνληα θαη, ζπλεπψο, λα θεξδίζνπκε ζε ειεπζεξία, β. λα 

θαξπσζνχκε ηα δψξα ηεο θχζεο θαη ησλ δψσλ φρη αιφγηζηα, αιιά κε ηνλ 

ζσζηφ θάζε θνξά ηξφπν απνθεχγνληαο ηνλ θίλδπλν λα βιάςνπκε ηε θχζε 

αλεπαλφξζσηα, γ. λα επηιέμνπκε ην ρξήζηκν θαη σθέιηκν θαη λα απνθχγνπ-

κε ην αθαηάιιειν θαη βιαβεξφ, δ. λα αλαρζνχκε απφ ηελ θηίζε ζηνλ Κηί-

ζηε, ζπλεηδεηνπνηψληαο φηη νη γλψζεηο καο δελ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

δσή, αιιά κφλν λα ηελ βνεζήζνπλ λα αλαπηπρζεί, λα ζπληεξεζεί, λα βειηη-

σζεί ή λα παξαηαζεί, ε. λα απνθχγνπκε ηηο αζζέλεηεο, φρη κφλν κε ηελ πα-

ξαζθεπή θαξκάθσλ, αιιά θαη κε ηε εμαγσγή δηδαγκάησλ απφ ηε θπζηθή 

δσή, αθνχ ε αζζέλεηα πξνέξρεηαη είηε απφ ηελ έιιεηςε ηνπ αλαγθαίνπ, είηε 

απφ ηελ θαηαλάισζε ηνπ πεξηηηνχ, ζη. λα ζπκβηβαζηνχκε κε ηνλ ρξφλν θαη 

ην εθήκεξν ηεο δσήο, θαη δ. λα ιεηηνπξγήζνπκε σο κηθξφθνζκνο, σο ιεη-

ηνπξγνί ηνπ θφζκνπ δειαδή, πνπ δελ βεβειψλνπλ ηε δεκηνπξγία, αιιά θαη 

ηελ εμαγηάδνπλ ζεβφκελνη ην έξγν ηνπ Γεκηνπξγνχ. Γξάθεη γηα ην ζέκα απ-

ηφ ν Άγηνο Ισάλλεο ν Υξπζφζηνκνο: ν άλζξσπνο κπνξεί λα δηδαρζεί απφ ην 

κεξκήγθη ηελ εξγαηηθφηεηα, απφ ηε κέιηζζα ηελ αγάπε πξνο ην σξαίν θαη 

ηελ αγάπε πξνο άιινπο. Η κέιηζζα κπνξεί λα καο πξνζθέξεη ηξεηο δηδαρέο: 

α. ηε θηινθαιία, αθνχ επηζθέπηεηαη κφλν άλζε, β. ηε θηινπνλία, αθνχ θν-

πηάδεη δηαξθψο πεηψληαο απφ άλζνο ζε άλζνο, γ. ηε θηιαιιειία, αθνχ ην κέ-

ιη πνπ παξάγεη δελ ην ρξεζηκνπνηεί γηα ηνλ εαπηφ ηεο, αιιά γηα ηελ θνηλφηε-

ηα, δ. ηελ εθιεθηηθφηεηα, αθνχ επηιέγεη ηα ρξήζηκα γηα ηνλ ζθνπφ ηεο θαη 

αγλνεί ηα άιια, ε. ηελ αθνζίσζε, αθνχ δελ παξακειεί ην ζηφρν ηεο θ.ιπ (Ι-

σάλλεο ν Υξπζφζηνκνο, Δηο αλδξηάληαο ιφγνο, ΙΒ΄). Γηα ηνπο Υξηζηηαλνχο 

ηα δψα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο ηνπο πάληνηε θαηά θχζε, ελψ νη άλζξσ-

πνη άιινηε παξά θχζηλ, θαη άιινηε θαηά θχζηλ. Σνπ ιφγνπ ην αιεζέο ην α-

πνδεηθλχνπλ ε αεξνλαππεγηθή θαη ε ρεκεία, πνπ ηηο δηδαρηήθακε κειεηψ-

ληαο ηα δψα. Η αεξνλαπηηθή καο βνεζά λα ππεξβνχκε ην λφκν ηεο βαξχηε-

ηαο θαη λα κηκεζνχκε ην πέηαγκα ησλ πηελψλ. Χζηφζν, δελ κπνξεί λα ζεσ-

ξεζεί παξά θχζηλ, ηδίσο φηαλ ρξεζηκνπνηεί πιήξσο αλαθπθιψζηκα πιηθά, 

αθνχ άιιν είλαη ε αμηνπνίεζε θαη επέθηαζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ κνπ πξν-
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ζθέξεη ε θχζε, θαη άιιν ε βιάβε πνπ επηθέξσ ζηε θχζε. Αληίζεηα, ε ρεκη-

θή παξαζθεπή ηερληθψλ πιψλ ζα πξέπεη, θαηά ηνπο Υξηζηηαλνχο, λα θαηαδη-

θαζζεί, αθνχ θαηαζηξέθεη ην νηθνζχζηεκα πξνθαιψληαο αλεπαλφξζσηεο 

βιάβεο. 

12. λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε πσο σξαηφηεηα θαη αξεηή ζπλδένληαη κεηαμχ 

ηνπο, αθνχ, φπσο παξαηεξεί ν Μέγαο Βαζίιεηνο, ηα δεκηνπξγήκαηα είλαη 

σξαία φρη κφλν θαζ’ εαπηά ή γηαηί ζπκβάιινπλ ζηελ παγθφζκηα σξαηφηεηα, 

αιιά θαη γηαηί ε σξαηφηεηα ηεο θχζεο απνηειεί θαη’ νπζία απνδνρή ηνπ 

θάιινπο σο δψξν Θενχ. Όπσο ιέεη ν Άγηνο Μάμηκνο ν Οκνινγεηήο, «βνά ε 

θηίζε κε ηα πνηήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζ’ απηήλ θαη θαηά έλαλ ηξφπν αλαγγέι-

ιεη ζ’ εθείλνπο πνπ δχλαληαη λα αθνχζνπλ λνεξψο ηελ ηδηθή ηεο αηηία: λα 

εμπκλείηαη ηξηαδηθά, ελλνψ ηνλ Θεφ θαη Παηέξα θαη ηελ άθξαζηή ηνπ δχλα-

κε θαη ζεηφηεηα, δειαδή ηνλ κνλνγελή Λφγν, θαη ην Πλεχκα ην Άγην. Δπεη-

δή απηά είλαη ηα αφξαηα ηνπ Θενχ ηα απφ θηίζεσο ηνπ θφζκνπ, ηα νπνία γί-

λνληαη νξαηά κε ηε λφεζε» (Οηθνλφκνπ 1994, 189). Γηα ηνλ Άγην Μάμηκν 

ηνλ Οκνινγεηή, φηαλ ν άλζξσπνο αληηιακβάλεηαη ηνπο θπζηθνχο ζεζκνχο 

δελ επθξαίλεηαη απιψο, αιιά θαη δηαπαηδαγσγείηαη ζηελ δηθαηνζχλε, φρη 

κφλν γηαηί ζπλεηδεηνπνηεί πσο φια γχξσ καο παξά ηηο αληηζέζεηο (πνπ ηα 

ρσξίδνπλ) ζπλππάξρνπλ ελ αξκνλία, απνδεηθλχνληαο πσο ε δηθαηνζχλε ηνπ 

Θενχ ππεξβαίλεη ηελ δηαλεκεηηθή δηθαηνζχλε ησλ αλζξψπσλ, αιιά θαη γηαηί 

ν Θεφο «πάληα ηα θαηλφκελα έθηηζελ θαη έδσθε ηνηο αλζξψπνηο εηο αλάπαπ-

ζηλ θαη ηξπθήλ θαη λφκνλ δηθαηνζχλεο έδσθελ απηνίο» (Απ. Παχινπ Πξνο 

Ρσκαίνπο, 9:31). 

Γηα ηνπο Υξηζηηαλνχο ην ραξκφζπλν κήλπκα ηεο ελαλζξψπηζεο θαη ηεο αλά-

ζηαζεο ηνπ Υξηζηνχ δελ αθνξά κφλν ηνπο αλζξψπνπο, αιιά φιε ηε θχζε, 

αθνχ θαηά ηε Γεχηεξε Παξνπζία ηνπ Υξηζηνχ φια ζα επαλαθηήζνπλ ηελ 

πξσηαξρηθή ηνπο ιακπξφηεηα. Γηα ηνπο Υξηζηηαλνχο ε κεηά ηελ Αλάζηαζε 

ηνπ Υξηζηνχ επνρή δελ καο εηζάγεη κφλν ζηελ αθξνηειεχηηα θάζε ηεο νιν-

θιεξσηηθήο θαηαζηξνθήο ηνπ ζχκπαληνο, αιιά θαη καο πξνζθέξεη ηε δπλα-

ηφηεηα λα πξνγεπηνχκε ήδε απφ ηψξα απηφ πνπ ζα επαθνινπζήζεη, ηελ 

πιήξε αλαθαίληζή ηνπ. Η δπλαηφηεηα απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζπκκε-

ηνρή καο ζηελ Δθθιεζία, φπνπ  ν ρξφλνο θαη ε χιε απνθηνχλ άιιε δηάζηα-

ζε, επηηξέπνληάο καο λα άξνπκε ηα αίηηα θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο αζέβεηαο θαη 

ηεο ακαξηίαο (Απ. Παχινπ Πξνο Ρσκαίνπο, 8:22). Η εθθιεζηαζηηθή δσή 

νθείιεη λα εθδεισζεί σο παγθφζκηα δηαθπβέξλεζε ησλ πάλησλ: αλζξψπσλ, 

θηηζκάησλ, επηζηεκψλ, ηερλψλ, γη’ απηφ θαη ζα πξέπεη λα έρεη ηέζζεξα ρα-

ξαθηεξηζηηθά: α. λα δηεπθνιχλεη ηελ πξνζσπηθή επαθή ηνπ πηζηνχ κε ηνλ 

Θεφ, αθνχ ν πηζηφο δελ είλαη κφλν δεκηνχξγεκα ηνπ Θενχ, φπσο θάζε άιινο 

άλζξσπνο, αιιά θαηά ράξηλ παηδί ηνπ (Μαληδαξίδεο 2004, Ι:137), β. λα θαι-

ιηεξγεί, παξάιιεια κε ηελ πίζηε ζηελ Αλάζηαζε ηνπ Ιεζνχ, ηνλ έκθπην ε-

ζηθφ λφκν ν εζύ κηζείο εηαίξσ κε πνηήζεηο, πξνσζψληαο ηελ εηξεληθή ζπκ-



101 

 

βίσζε (Μαληδαξίδεο 2004, Ι:124) ηφζν κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο, φζν θαη 

κε ηα δψα θαη ηε θχζε, γ. λα ζέβεηαη ηελ ειεπζεξία φζσλ δελ πηζηεχνπλ 

ζηνλ Ιεζνχ αλαγλσξίδνληάο ηνπο ην δηθαίσκα είηε λα αγλνήζνπλ ηελ πξφ-

ζθιεζή ηνπ, είηε λα αδηαθνξήζνπλ γη’ απηήλ, είηε λα πηζηέςνπλ ζε άιιεο 

ζξεζθείεο, είηε λα αλαγάγνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο κέηξν θξίζεο ησλ πάλησλ 

πξνηηκψληαο ηελ απηνλνκία (Μαληδαξίδεο 2004, Ι:126) απφ ηελ ειεπζεξία, 

θαη δ. λα πξνζηαηεχεη ελεξγά ηα δψα θαη ηε θχζε, αθνχ νη ακαξηίεο καο δελ 

βιάπηνπλ κφλν ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο, αιιά αλαγθάδνπλ ηελ θηίζε λα ζπ-

ζηελάδεη θαη ζπλσδίλεη καδί καο. «Ο άλζξσπνο αξλείηαη εγσηζηηθά λα εληά-

μεη (ηε θχζε) ζην ζψκα ηνπ ζαξθσζέληνο Λφγνπ, ηε βηάδεη αζεβψο θαη ηελ 

θαηαπαηά αλειεψο. Αληί λα ηελ ελψζεη κε ηνλ νπξαλφ, ηελ θαζππνηάζζεη 

ζην ίδην ζέιεκα. Αληί λα αλαθέξεη επραξηζηίεο (γηα ην δψξν πνπ ηνπ πξφ-

ζθεξε ν Γεκηνπξγφο) ηελ κεηαβάιιεη ζε κέζν ηθαλνπνίεζεο ησλ νξέμεσλ 

θαη ησλ αηέξκνλσλ επηζπκηψλ ηνπ» (Οηθνλφκνπ 1994, 317), κε απνηέιεζκα 

ε θχζε λα επαλαζηαηεί θαη λα καο απεηιεί κε νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή. 

Αληίζεηα «ν άλζξσπνο πνπ εμαγηάδεηαη (κέζα απφ ηελ άζθεζε θαη ηελ πξν-

ζεπρή) αζθψληαο ηελ ζεσξία ηεο θχζεο παχεη λα αληηθεηκελνπνηεί ην ζχ-

κπαλ κε ηηο επηζπκίεο θαη ηελ ηχθισζή ηνπ. Η παξνπζία ηνπ αλαθνπθίδεη 

θαη εηξελνπνηεί ηνλ θφζκν (θαη δελ ηνλ θαηαζηξέθεη). Πνιιέο ηζηνξίεο δεί-

ρλνπλ (ηνλ άλζξσπν απηφ, ηνλ ηππφηε ηεο πίζηεο, φπσο ηνλ απεθάιεζε ν 

Kierkegaard) λα δεη ζε κηα παξαδείζηα εηξήλε κε ηα πην άγξηα δψα. Ιζηνξίεο 

πνπ καο παξαδίδεη ε ιατθή ζξεζθεία […] φιεο ηελ ίδηα αιήζεηα: ε ζεσξία 

ηεο θχζεσο κεηακνξθψλεη ηε θχζε αληηκεησπίδνληάο ηελ φρη σο Βαβέι αι-

ιά σο λέα Ιεξνπζαιήκ. (Σν γεγνλφο ι.ρ. φηη) […] έλαο νξζφδνμνο εξεκίηεο 

(επέιεμε λα πξνζθέξεη) γάια ζηηο νρηέο (απνδεηθλχεη πεξίηξαλα φηη ν γλήζη-

νο ρξηζηηαλφο) γλσξίδεη ηηο νρηέο (κε έλα) θαηά (πνιχ) δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

απφ φ,ηη ηηο γλψξηδαλ (νη άιινη)». Γηα ηνλ Κάιιηζην Ware ν πηζηφο θαηά ηε 

ζεσξία ηεο θχζεο δελ αηελίδεη ηε θχζε θαη ηα δψα κε λνζηαιγηθή καηηά, 

αιιά κε αγάπε, κε έλα είδνο αδηάιεηπηεο πξνζεπρήο, δειαδή, θαη ζενπηίαο, 

ζην πιαίζην ηεο νπνίαο δελ κηιά, αιιά δεη ζησπειή εγξήγνξζε (Waldau et 

al. 2006, 143). Η ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ζαλάηνπ, ηνπ θζαξηνχ θαη εθήκεξνπ 

ησλ εγθνζκίσλ, σζεί ηνλ πηζηφ ρξηζηηαλφ ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πιηθψλ αλα-

γθψλ ηνπ, ζηε λεζηεία, κε ηελ νπνία ν άλζξσπνο δελ θεξδίδεη κφλν ζε ειεπ-

ζεξία, δχλακε θαη αληνρή, αιιά δηαζψδεη θαη ηελ θηίζε, αθνχ ε ζπαηάιε 

θαη ε ηξπθή είλαη δείγκαηα καιζαθφηεηαο θαη βαξβαξφηεηαο. Αθφκε θαη 

ηελ απνμέλσζε απφ ηε ρξηζηηαληθή θνηλφηεηα θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 

αλζξψπηλεο ζπλαλαζηξνθήο κε ηε ζπληξνθηά ησλ δψσλ ν ρξηζηηαλφο δελ 

ηελ βιέπεη αθχζηθε, σο εγσηζηηθφ απηνπεξηνξηζκφ, απηνθπιάθηζε θαη αδη-

αθνξία, αιιά σο γλήζηα αλαδήηεζε ηεο αγάπεο ηνπ Θενχ ζηα δεκηνπξγήκα-

ηά ηνπ.  

Γηα ηνπο Υξηζηηαλνχο ηα δηθαηψκαηα ησλ δψσλ δελ κπνξεί λα ηα θαηνρπξψ-

ζεη ε νηθνινγία θαη ε πεξηβαιινληνινγία, γηαηί απηέο ηαπηίδνπλ ηνλ άλζξσ-
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πν κε ηηο θπζηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο αλάγθεο ηνπ απνζησπψληαο ηελ 

πλεπκαηηθφηεηά ηνπ, ηηο ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληθέο ηνπ αλάγθεο θαη εμαξ-

ηήζεηο. Καηά ηηο αληηιήςεηο ησλ Υξηζηηαλψλ ην νηθνινγηθφ πξφβιεκα είλαη 

πξψηα απφ φια πλεπκαηηθφ, φρη κφλν γηαηί ν βαζκφο πνπ θζείξνπκε ηε θχζε 

εμαξηάηαη απφ ηελ θνζκνινγηθή θαη αλζξσπνινγηθή καο αληίιεςε θαη πξά-

με, αιιά θαη γηαηί πξψηα ζπλδεφκαζηε κε ηε θχζε θαη έπεηηα κε ηνπο άι-

ινπο αλζξψπνπο, αθνχ πξψηα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε πσο θαη απηνί έρνπλ απφ 

ηε θχζε ηηο ίδηεο αλάγθεο, ηα ίδηα θαζήθνληα θαη ηελ ίδηα εμνπζία. Καηά ηελ 

ρξηζηηαληθή νπηηθή ε νηθνινγία (ν ελ ιφγσ φξνο πξνέξρεηαη απφ ηελ επη-

ζηήκε ηεο δσνινγίαο θαη δειψλεη ηηο θπζηθέο πξνυπνζέζεηο επηβίσζεο ησλ 

δψσλ) δελ κπνξεί λα ζπκθηιηψζεη ηνπο αλζξψπνπο κε ηε θχζε θαη ηα δψα, 

φρη κφλν γηαηί εμαξηά ηελ ιχζε ησλ νηθνινγηθψλ πξνβιεκάησλ απνθιεηζηη-

θά θαη κφλν απφ ηελ ηερλνινγία, παξαζεσξψληαο ην γεγνλφο φηη ε ηειεπηαία 

είλαη ε απηνπξγφο ηνπο, αιιά θαη γηαηί ππνθξχπηεη κηα κνληζηηθά αλζξσπν-

θεληξηθή αληίιεςε αλζξψπνπ – θφζκνπ. Σν ίδην απνξξηπηηθά αληηκεησπί-

δνπλ νη Υξηζηηαλνί ηελ πεξηβαιινληνινγία, φρη κφλν γηαηί νη απνινγεηέο ηεο 

πεξηνξίδνπλ ηελ έθηαζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζηε γε αγλνψληαο ην 

ζπκπαληηθφ ρψξν, αιιά θαη γηαηί κηινχλ γηα ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα 

αγλνψληαο παληειψο ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ ζπιινγηθή θνηλσληθή 

επζχλε γηα ην ρεηξηζκφ ηεο θχζεο. 

Καηά ηελ ρξηζηηαληθή νπηηθή νη άλζξσπνη ππεξεθκεηαιιεχνληαη ηε θχζε 

θαη ηα δψα γηαηί απνζπλδένπλ ηα δηθαηψκαηα απφ ηα θαζήθνληα, ην δηθαίσ-

κά καο, θέξ’ εηπείλ, λα ρξεζηκνπνηνχκε ηα δψα θαη ηε θχζε γηα λα απηνζπ-

ληεξεζνχκε απφ ην θαζήθνλ καο λα ζεβφκαζηε ην Θεφ. Δπίζεο ην πξάηηνπλ 

δηφηη δελ αληηιακβάλνληαη φηη ηα θαζήθνληά καο πξνεγνχληαη ησλ δηθαησ-

κάησλ καο. Γηα ηνπο Υξηζηηαλνχο ηα δηθαηψκαηά καο δελ κπνξνχλ λα απν-

ζπλδεζνχλ ή λα ηεζνχλ ππεξάλσ ησλ θαζεθφλησλ καο γηα ηξεηο ιφγνπο: 1. 

γηαηί, ελψ ηα θαζήθνληά καο κπνξνχλ λα απνξξνθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά καο, 

ηα ηειεπηαία δελ κπνξνχλ λα απνξξνθήζνπλ ηα πξψηα, φρη κφλν γηαηί ε θχ-

ζε ησλ θαζεθφλησλ είλαη γεληθή, ελψ απηή ησλ δηθαησκάησλ εηδηθή, αιιά 

θαη γηαηί ηα δηθαηψκαηα δελ έρνπλ λφεκα αλ δελ επάγνληαη θαζήθνληα, 2. 

γηαηί ρσξίο ηα θαζήθνληα, ηα δηθαηψκαηα δελ κπνξνχλ λα έρνπλ εζηθή αμία, 

θαη 3. γηαηί αλ πεξηγξάςνπκε ηα δηθαηψκαηα θαηαθαηηθά, ηα θαζήθνληα κε-

ηαηξέπνληαη ζε ζθηέο ησλ δηθαησκάησλ. Γηα ηνπο Υξηζηηαλνχο ην θαζήθνλ 

πξνζηαζίαο ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο Γεκηνπξγίαο απνηειεί «ζπλέπεηα ηεο αλα-

γλσξίζεσο θαη νκνινγίαο ηεο πλεπκαηηθήο αηηίαο ηνπ θφζκνπ, (αθνχ) ε θηί-

ζε δελ πξνζθπλεί κφλε ηεο ακέζσο ηνλ Πνηεηή, αιιά κέζα απφ καο νη νπ-

ξαλνί δηεγνχληαη ηε δφμα ηνπ Θενχ, θαη κέζα απφ καο πξνζθπλεί ην Θεφ ε 

ζειήλε θαη δνμάδνπλ ην Θεφ ηα άζηξα» (Οηθνλφκνπ 1994, 196). 

Η ρξηζηηαληθή δσή, παξαηεξεί ν Άγηνο Μαθάξηνο ν Αηγχπηηνο, δηαζηέιιεη 

ηνπο Υξηζηηαλνχο από παληόο γέλνπο αλζξώπσλ θαη πνιιή δηάζηαζηο κεηαμύ 
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ακθνηέξσλ ηπγράλεηλ. Οη ζπλεηδεηνπνηεκέλνη Υξηζηηαλνί απνηεινχλ γηα 

ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο άιιν γέλνο, φρη κφλν γηαηί ζεσξνχλ φηη νπθ έρνπλ 

ώδε κέλνπζα πόιε αιιά ηε κέιινπζα επηδεηνύζη, αιιά θαη γηαηί αληηκεησπί-

δνπλ ηε θχζε θαη ηα δψα κε έλαλ εληειψο θαηλνθαλή γηα ηελ αλζξψπηλε η-

ζηνξία ηξφπν, κε αγαπεηηθή καηηά, ε νπνία δηα ηεο ρξήζεσο ηηκά ηνλ Γεκη-

νπξγφ. «Η εηεξφηεηα ηνπ ρξηζηηαληθνχ ήζνπο δελ είλαη δεδνκέλε θαη θπζη-

θή, αιιά ελζπλείδεηε δεπηεξνγελήο επηινγή, αλαγθαία αιινίσζηο, ζα κπν-

ξνχζακε λα πνχκε, πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ πξσηνγελή επηινγή (Οηθνλφκνπ 

1994, 294) […] λα δηαθξηζεί κε ζαθήλεηα ε καθξννηθνινγία απφ ηε κηθξν-

νηθνινγία» (Οηθνλφκνπ 1994, 50), ψζηε νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο 

πξψηεο λα παξαγάγνπλ ηνπο φξνπο ηεο δεχηεξεο.    
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Πεπίλητη 

Ζ ζχλδεζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο κε ηελ νηθνινγηθή θξίζε είλαη απ-

ηνλφεηε. Χζηφζν νξηζκέλεο παξάκεηξνη απηήο ηεο ζχλδεζεο κπνξνχλ λα 

θσηηζζνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηε θηινζνθηθή αλάιπζή ηνπο. Μία ηέηνηα πα-

ξάκεηξνο αθνξά ζηελ εηδηθφηεξε ζεσξεηηθή αθεηεξία ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ 

ηξφπνπ ζθέςεο, κέζσ ηεο νπνίαο εξκελεχεηαη ε αραιίλσηε αλάπηπμε. Ο ε-

ληνπηζκφο απηήο ηεο αθεηεξίαο νδεγεί ζηε δεχηεξε παξάκεηξν, ε νπνία α-

λαγλσξίδεη νκνηφηεηεο κεηαμχ ηνπ θηιειεχζεξνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαπηηαιη-

ζκνχ θαη ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ θαπηηαιηζκνχ, ν νπνίνο αθνινχζεζε ην καξ-

μηθφ πξφηππν. Ζ θνηλή ξίδα ησλ δχν ζπζηεκάησλ εληνπίδεηαη ζηηο πξνγξακ-

καηηθέο εμαγγειίεο ηεο λεσηεξηθφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ θπξηαξρία ηνπ 

αλζξψπνπ επί ηεο θχζεο. Δίλαη απηή αθξηβψο ε θνηλή θαηαγσγή πνπ θάλεη 

θαη ηα δχν ζπζηήκαηα λα επηκέλνπλ φηη απνηεινχλ ηελ θαη‟ εμνρήλ έθθξαζε 

ηνπ νξζνχ ιφγνπ. ε απηήλ ηελ αληίιεςε ζηεξίδνληαη νη ζπιινγηθέο δεκη-

νπξγίεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο, θαζψο θαη ε πεγή ησλ ζεζκψλ πνπ 

ξπζκίδνπλ θαη νξγαλψλνπλ ηνλ αλζξψπηλν βίν, ηελ νπνία ν Καζηνξηάδεο 

απνθαιεί θνηλσληθφ θαληαζηαθφ. χκθσλα κε ηελ αλάιπζε, ε νηθνινγηθή 

θξίζε είλαη ην αλαπφθεπθην ηέινο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ θνηλσληθνχ θαληαζη-

αθνχ. Δπνκέλσο, ν κφλνο δξφκνο απνθπγήο ηεο νηθνινγηθήο θαηαζηξνθήο 

είλαη απηφο πνπ δηέξρεηαη απφ ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνη-

λσληθνχ θαληαζηαθνχ απφ έλα άιιν. Απηφ ην λέν θνηλσληθφ θαληαζηαθφ ζα 

πξέπεη λα κε ζηεξίδεηαη ζηελ θπξηαξρία ηεο θχζεο, άξα ζα είλαη κε-

θαπηηαιηζηηθφ. ηελ αλάπηπμε ηεο εξγαζίαο δηεξεπλψληαη νη εηζεγνχκελεο 

απφπεηξεο αιιαγήο ηνπ θνηλσληθνχ θαληαζηαθνχ θαη πξνηάζζνληαη νξηζκέ-

λεο ζεσξεηηθέο ηνπο αδπλακίεο. Δπηρεηξείηαη, ηέινο, κία ζπλνιηθή απνηίκε-

ζε ηεο θηινζνθηθήο πξφηαζεο ηνπ Καζηνξηάδε ζε ζρέζε κε ην ππφ εμέηαζε 

                                                 

 Ο Γηψξγνο Ν. Πνιίηεο είλαη Λέθησξ Κνηλσληθήο Φηινζνθίαο ηνπ Δζληθνχ θαη 

Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. E-mail: gpolitis@ppp.uoa.gr.   
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δήηεκα θαη αλαδεηθλχνληαη ηφζν ηα γφληκα ζηνηρεία ηεο, φζν θαη νξηζκέλεο 

δηαθαηλφκελεο αληηθάζεηο. 

Λέξειρ Κλειδιά: Κνξλήιηνο Καζηνξηάδεο, Daniel Cohn-Bendit, Murray 

Bookchin, θαπηηαιηζηηθφ θνηλσληθφ θαληαζηαθφ, νηθνινγηθή θξίζε 

 

Ειζαγυγή 

«Ζ αλζξσπφηεηα είλαη ζαλ έλα παηδί πνπ ην βάιαλε κέζα ζε έλα ζπίηη, πνπ 

νη ηνίρνη ηνπ ήηαλ θακσκέλνη απφ ζνθνιάηα. Κη άξρηζε λα ηξψεη ηε ζνθνιά-

ηα. Δίκαζηε ζην ζεκείν πνπ έρεη θάεη ηνπο κηζνχο απφ ηνπο ηνίρνπο θαη ζε 

ιίγν ζα πέζεη ην ζπίηη πάλσ ζην θεθάιη ηνπ. Καη πξάγκαηη ε Γε ήηαλ κηα ηε-

ξάζηηα ζνθνιάηα κε ηα εθαηνκκχξηα δσληαλψλ εηδψλ, ηηο εθηάζεηο, ην θιίκα 

θη απηήλ ηελ θαηαπιεθηηθή ηζνξξνπία. Έηζη ήηαλ ν πιαλήηεο θαη ήξζε ην 

θχκα ηεο θαπηηαιηζηηθήο θαληαζηαθήο ζεκαζίαο θαη ηνλ ξήκαμε. Γηφηη ε νη-

θνλνκηθή πξφνδνο ηνπ θαπηηαιηζκνχ, ε αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ δπλά-

κεσλ ηί ήηαλ; Φάγακε κέζα ζε 100 ρξφληα πξάγκαηα πνπ είραλ δεκηνπξγε-

ζεί ζε 4 δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα. Έηζη έγηλε ην ζαχκα ην θαπηηαιηζηηθφ» 

(Καζηνξηάδεο 2007, 49).  Με απηφλ ην γιαθπξφ ηξφπν ν Κνξλήιηνο Καζην-

ξηάδεο πεξηέγξαθε ην θαηλφκελν ηεο νηθνινγηθήο θξίζεο θαη πξνζδηφξηδε ηα 

αίηηα ηεο.  

Γη‟ απηφλ, ε πεξηβαιινληηθή θξίζε απνδεηθλχεη φηη ην θαπηηαιηζηηθφ θαληα-

ζηαθφ νδεγεί ζηελ θαηαζηξνθή, απνηειεί έλα είδνο πεξηφδνπ ηξέιαο ηεο αλ-

ζξσπφηεηαο. Απηή, δειαδή, ε αιφγηζηε θαη απεξηφξηζηε «αλάπηπμε» δελ 

απνηειεί αλάπηπμε, παξά δείγκα ζπιινγηθήο ηξέιαο ηεο αλζξσπφηεηαο, α-

θνχ απηή μνδεχεη πεξηζζφηεξα απ‟ φζα ηεο αλαινγνχλ, εμαληιψληαο αλεπί-

ζηξνθα ηηο παξνρέο θαη ηεο αληνρέο ηνπ πιαλήηε πνπ καο θηινμελεί. Έλδεη-

με απηήο ηεο ζπιινγηθήο ηξέιαο απνηειεί, ζχκθσλα κε ηνλ Chomsky, ην γε-

γνλφο φηη ζεσξνχκε θπζηνινγηθφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ πνιπεζληθψλ 

εηαηξηψλ, πνπ είλαη ηαγκέλεο ζην βσκφ ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο ζε 

βαζκφ παξάλνηαο, ελψ εάλ έλαο ζπλάλζξσπνο καο έδεηρλε ηελ ίδηα καλία 

απφθηεζεο πινχηνπ κε απηέο ζα ηνλ ζηέιλακε ζηνλ ςπρίαηξν (Chomsky 

2004). 

Σν δξάκα, ζχκθσλα κε ηνλ Καζηνξηάδε, είλαη φηη απηφο ν παξαινγηζκφο 

δελ ζπληειείηαη εξήκελ ηεο θνηλσλίαο απφ έλαλ άθξνλα κνλάξρε ή παξαλν-

τθφ δηθηάηνξα, αιιά έρεη ηελ ηφζν αθειή, φζν θαη ελεξγφ ζπκκεηνρή ηεο 

θνηλσλίαο. Γηαηί ε θνηλσλία κεηέρεη ζε απηφλ ηνλ αληαγσληζκφ αλάπηπμεο – 

άξα θαη βηνηηθνχ επηπέδνπ – θαη δελ είλαη δηφινπ πξφζπκε λα απνδερζεί ηελ 

επηζηξνθή ζην επίπεδν δσήο ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 

1920 ή 1930, πξνθεηκέλνπ «λα θάλεη νηθνλνκία» ζηηο πεγέο ηνπ πιαλήηε 

(Καζηνξηάδεο 2007, 40). 
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Ζ ζχλδεζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ αλάπηπμεο κε ηελ νηθνινγηθή θξίζε 

είλαη απηνλφεηε. Χζηφζν, ε θηινζνθηθή αλάιπζε κπνξεί λα θσηίζεη νξη-

ζκέλα ηδηαίηεξα ζηνηρεία απηήο ηεο ζχλδεζεο. Σν πην θαζνξηζηηθφ αθνξά 

ζηε ζεσξεηηθή αθεηεξία ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο, κέζσ ηεο ν-

πνίαο εξκελεχεηαη ν άπιεζηνο ηξφπνο αλάπηπμεο. Ζ έξεπλα δείρλεη φηη απηή 

ε ζεσξεηηθή αθεηεξία εληνπίδεηαη ζηηο πξνγξακκαηηθέο εμαγγειίεο ηεο λεσ-

ηεξηθφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ θπξηαξρία ηνπ αλζξψπνπ πάλσ ζηε θχζε. ε 

απηήλ ηελ αληίιεςε ζηεξίδεηαη ηφζν ν θηιειεχζεξνο θαπηηαιηζκφο, φζν θαη 

ν γξαθεηνθξαηηθφο θαπηηαιηζκφο πνπ αθνινπζεί ηηο εηζεγήζεηο ηνπ Marx. Ζ 

θνηλή θαηαγσγή ησλ δχν ζπζηεκάησλ απφ απηή ηε ζπγθεθξηκέλε ξίδα εμε-

γεί ηελ θνηλή πεπνίζεζε ακθνηέξσλ φηη απνηεινχλ ηελ έθθξαζε ηνπ νξζνχ 

ιφγνπ. Παξάγσγεο απηψλ ησλ αξρψλ θαη αληηιήςεσλ είλαη νη ιεγφκελεο 

ζπιινγηθέο δεκηνπξγίεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο, θαζψο θαη ε πεγή 

ησλ ζεζκψλ πνπ ξπζκίδνπλ θαη νξγαλψλνπλ ηνλ αλζξψπηλν βίν, ηελ νπνία ν 

Καζηνξηάδεο απνθαιεί θνηλσληθφ θαληαζηαθφ. 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζή ηνπ, ην αλαπφθεπθην απνηέιεζκα ηνπ θαπηηαιη-

ζηηθνχ θνηλσληθνχ θαληαζηαθνχ είλαη ε νινθιεξσηηθή πεξηβαιινληηθή θα-

ηαζηξνθή. Δπνκέλσο, ν κφλνο δξφκνο απνθπγήο απηήο ηεο εμέιημεο δηέξρε-

ηαη απφ ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνηλσληθνχ θαληαζηαθνχ 

απφ έλα άιιν. Απηφ ην λέν θνηλσληθφ θαληαζηαθφ ζα πξέπεη λα κε ζηεξίδε-

ηαη ζηελ θπξηαξρία επί ηεο θχζεο, άξα ζα είλαη κε-θαπηηαιηζηηθφ.  

Ζ ηδηφηεηα ηνπ νηθνινγηθνχ θηλήκαηνο πνπ επηηξέπεη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ 

σο θαηλνηφκνπ θαη ην δηαρσξίδεη απφ πξνεγνχκελεο πξνηάζεηο είλαη απηή 

αθξηβψο ε εθ ζεκειίσλ ακθηζβήηεζε ηνπ θνηλσληθνχ θαληαζηαθνχ ηνπ θα-

πηηαιηζκνχ.  Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν Καζηνξηάδεο ζηξάθε-

θε πξνο ηελ νηθνινγηθή πξφηαζε, εθηηκψληαο φηη νδεγεί πξνο έλα λέν κε-

θαπηηαιηζηηθφ θνηλσληθφ θαληαζηαθφ. 

Δλ ηνχηνηο, ε αλαηξνπή ηνπ θνηλσληθνχ θαληαζηαθνχ ηνπ θαπηηαιηζκνχ 

ζηελ πξάμε πξνυπνζέηεη ηελ επηινγή κεηαμχ ξηδνζπαζηηθψλ ή ξεθνξκηζηη-

θψλ νηθνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Ο Καζηνξηάδεο είλαη δηζηαθηηθφο σο πξνο 

ηηο πξψηεο –ν θίλδπλνο ηνπ νινθιεξσηηζκνχ ή ηεο ζηείξαο επηκνλήο ζε κα-

μηκαιηζκνχο είλαη πνιχ εκθαλήο ζε απηέο – θαη δείρλεη λα απνδέρεηαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν ηηο ηειεπηαίεο. Απηή, φκσο, ε αληίιεςε, φζν πξαγκαηηζηηθή 

θαη νξζνινγηθή θη αλ είλαη, έξρεηαη ζε αληίθαζε κε ηελ αξρηθή ηνπ ζέζε, 

απηή πνπ αλαγλσξίδεη ζηελ νηθνινγηθή ζεψξεζε έλα δηαθνξεηηθφ θνηλσληθφ 

θαληαζηαθφ. Γηαηί, εθ‟ φζνλ ε νηθνινγηθή ζεψξεζε αλαγθαζηεί λα κηιήζεη 

ζηε γιψζζα ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ θνηλσληθνχ θαληαζηαθνχ θαη λα αθνινπ-

ζήζεη νξηζκέλνπο απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ, ακέζσο ράλεη ην ζπγθξηηηθφ ηεο 

πιενλέθηεκα. 
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θνπφο ηνπ δνθηκίνπ απηνχ είλαη λα δηεξεπλήζεη ηε ζχλδεζε ηνπ θαπηηαιη-

ζηηθνχ θαληαζηαθνχ κε ηελ νηθνινγηθή θξίζε θαη λα απνηηκήζεη ηηο ζρεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ηνπ Καζηνξηάδε. Χο θχξηεο πεγέο ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηή-

ζεθαλ δχν θείκελα πνπ ρσξίδνληαη απφ ρξνληθή απφζηαζε δέθα εηψλ: πξσ-

ηίζησο, ην έξγν Από ηην οικολογία ζηην ασηονομία πνπ ν Καζηνξηάδεο ζπ-

λππέγξαςε καδί κε ηνλ Daniel Cohn-Bendit, ην νπνίν βαζίζηεθε ζε θνηλή 

ηνπο νκηιία ζην Βέιγην ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1980 θαη, δεπηεξεπφλησο, κία 

ζπλέληεπμε ηνπ Καζηνξηάδε πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ εθεκεξίδα Εκηός Νό-

μοσ ηεο Θεζζαινλίθεο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1990. Ζ δεθαεηήο απφζηαζε πνπ 

ρσξίδεη ηα δχν θείκελα - ε νπνία, κάιηζηα, αθνξά ζε κία πεξίνδν θαηά ηελ 

νπνία ην νηθνινγηθφ θίλεκα πέξαζε απφ ηνλ καρεηηθφ αθηηβηζκφ ζηα θνηλν-

βνπιεπηηθά έδξαλα ηεο Δπξψπεο - θσηίδεη ηελ εμέιημε ηεο ζθέςεο ηνπ ζπγ-

γξαθέα σο πξνο ην δήηεκα πνπ πξαγκαηεχεηαη. Ζ ηξίηε απφ ηηο θχξηεο πεγέο 

ηεο εξγαζίαο είλαη ην πην πξφζθαην έξγν ηνπ Cohn-Bendit, Τί να κάνοσμε, 

ην νπνίν δεκνζηεχηεθε ζηε Γαιιία ην 2009. Ζ ζπγθξηηηθή αλάιπζε απηνχ 

ηνπ θεηκέλνπ καδί κε ηα πξνεγνχκελα παξέρεη  ζπλνιηθφηεξα θαη πιεξέζηε-

ξα ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε ην θχξνο θαη ηε βαξχηεηα ησλ ζέζεσλ απηήο 

ηεο νηθνινγηθήο ζεψξεζεο. Aλαδεηθλχνληαη έηζη ηα πνιιά γφληκα επηρεηξή-

καηα, αιιά θαη νξηζκέλεο ζεκαληηθέο αληηθάζεηο ηεο νηθνινγηθήο πξνζέγγη-

ζεο ηνπ Καζηνξηάδε. 

 

Εκδοσέρ ηος καπιηαλιζηικού κοινυνικού θανηαζιακού 

Σν πξψην δήηεκα πνπ πξέπεη λα απνζαθεληζζεί είλαη ε έλλνηα ηνπ θαπηηα-

ιηζηηθνχ θαληαζηαθνχ. χκθσλα κε φζα ππνζηεξίδεη ν ζπγγξαθέαο,  ην αλ-

ζξψπηλν νλ ππάξρεη κφλν σο θνηλσληθφ νλ, δειαδή δεη ζε κία θνηλσλία κε 

ζεζκνχο, λφκνπο, ήζε, έζηκα. Αληίζεηα κε φ,ηη πίζηεπαλ παιηά νη ιανί, απηνί 

νη λφκνη, νη ζεζκνί, ηα έζηκα, δελ θαηαζθεπάδνληαη απφ έλα γεληθφ λνκνζέ-

ηε. Αζθαιψο ζε κία ήδε ζεζκηζκέλε θνηλσλία νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα εη-

ζάγνπλ λένπο, ηδηαίηεξνπο λφκνπο∙ απηή, φκσο, ε δπλαηφηεηα κπνξεί θαη π-

πάξρεη σο ηέηνηα, επεηδή, αθξηβψο, ππάξρεη ήδε έλα ζχζηεκα λφκσλ, επεηδή 

νη άλζξσπνη απηνί έρνπλ δήζεη ζε κηα θνηλσλία κε λφκνπο (Παπαδνπνχινπ 

2000, 65). Παξαηεξείηαη εδψ, ζε απηή ηελ αληίιεςε, κηα εκθαλήο αλαινγία 

κε ηε ζεσξία ηνπ Thomas Kuhn. χκθσλα κε απηήλ, νη επηζηήκνλεο θάζε 

ηζηνξηθήο πεξηφδνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο ελφο πιαηζίνπ λφκσλ, θαλφλσλ, αξ-

ρψλ θαη φξσλ, νη νπνίνη νξηνζεηνχλ ηελ επηζηήκε. Απηφ ην γεληθφ πιαίζην 

θάζε επνρήο ν Kuhn ην νλνκάδεη Παράδειγμα. Σα βαζηθά δεδνκέλα απηνχ 

ηνπ Παραδείγμαηος, δειαδή ησλ αξρψλ εθείλσλ νη νπνίεο νξηνζεηνχλ ηελ 

θαλνληθή επηζηήκε, νη κεκνλσκέλνη επηζηήκνλεο δελ ηα ακθηζβεηνχλ, ην 

θχξνο ηνπο δελ ειέγρεηαη (Κνπλ 1981, 74, 84, 87-88, 114-116, 165). Μφλν 

κία κεγάιε αλαηξνπή, κία επηζηεκνληθή επαλάζηαζε κπνξεί λα ηα αιιάμεη 

εγθαζηδξχνληαο ηα δηθά ηεο. 
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Έλαο πνηεηήο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη λέα ιεθηηθά ζρήκαηα, θαη έλαο πεξη-

ζσξηαθφο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κία έθθξαζε ηεο αξγθφ. κσο ε δπλαηφ-

ηεηα απηή παξέρεηαη θαη ζηνπο δχν, επεηδή πξνυπάξρεη κία γιψζζα θαη κία 

αξγθφ. Γηαθνξεηηθά δελ ζα κπνξνχζε ν πνηεηήο ή ν πεξηζσξηαθφο λα δεκη-

νπξγήζεη εθ ηνπ κεδελφο κία γιψζζα ή κία αξγθφ. Πψο ζα ηελ επέβαιιε 

ζηνπο άιινπο αλζξψπνπο, θαη ζε πνηά γιψζζα ζα επηθνηλσλνχζε κε απηνχο; 

ια, ινηπφλ, απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, νη λφκνη, νη ζεζκνί, ηα ήζε, ηα έζηκα, 

ε γιψζζα, απνθαινχληαη απφ ηνλ Καζηνξηάδε ζπιινγηθέο δεκηνπξγίεο 

(Παπαδνπνχινπ 2000, 65-66). Απηέο νη ζπιινγηθέο δεκηνπξγίεο είλαη απν-

ηειέζκαηα κίαο εμαηξεηηθήο δεκηνπξγηθήο δπλαηφηεηαο πνπ δηαζέηνπλ νη αλ-

ζξψπηλεο θνηλσλίεο, ηελ νπνία ν ίδηνο νλνκάδεη θνηλσληθφ θαληαζηαθφ (Πα-

παδνπνχινπ 2000, 66-67). Απηφ απνηειεί ηελ πεγή ησλ ζεζκψλ πνπ ξπζκί-

δνπλ θαη νξγαλψλνπλ ηνλ αλζξψπηλν βίν. Παξάιιεια κε ηνπο ζεζκνχο θαη 

ηηο αξρέο, ην θνηλσληθφ θαληαζηαθφ δεκηνπξγεί θαη ηηο θαληαζηαθέο θνηλσ-

ληθέο ζεκαζίεο. Απηέο ζπληζηνχλ ην εζηθφ πιαίζην αξρψλ θαη αμηψλ κίαο 

θνηλσλίαο. Απηέο θαζνξίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ αγαζνχ, πξνζδηνξίδνπλ ηί είλαη 

ζσζηφ θαη ηί ιάζνο, ηί είλαη αιεζέο θαη ηί ςεπδέο, ηί δίθαην θαη ηί άδηθν 

(Παπαδνπνχινπ 2000, 67). Γη‟ απηφ νη εζηθέο αμίεο θαη ε ηεξάξρεζή ηνπο 

δηαθέξνπλ απφ θνηλσλία ζε θνηλσλία. Ζ πζηεξνθεκία απνηειεί δεηνχκελν 

ησλ νκεξηθψλ εξψσλ, ιίγε αμία, φκσο, έρεη ζε κία ζεκεξηλή πιηζηηθή θνη-

λσλία. Ζ αηκνκημία είλαη εζηθά θνιάζηκε ζηηο αλεπηπγκέλεο θνηλσλίεο, φρη 

φκσο θαη ζε πνιιέο πξσηφγνλεο θπιέο. Γίλεηαη, επνκέλσο, αληηιεπηή ε 

ζπνπδαηφηεηα ησλ θαληαζηαθψλ θνηλσληθψλ ζεκαζηψλ, αθνχ είλαη απηέο νη 

νπνίεο λνεκαηνδνηνχλ ηε δσή θαη ην ζάλαην ησλ αλζξψπσλ. 

Κάζε θνηλσλία δεκηνπξγεί έλα ζχλνιν θαληαζηαθψλ θνηλσληθψλ ζεκαζηψλ. 

Γελ ππάξρνπλ, δειαδή, γηα ηνλ Καζηνξηάδε θπζηθέο αλάγθεο (Καζηνξηάδεο 

et al., 1981, 26), φπσο απηέο πνπ εληνπίδνληαη ζηα ζεκέιηα ησλ θηιειεχζε-

ξσλ ζεσξηψλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ. Κάζε θνηλσλία δεκηνπξγεί έλα 

ζχλνιν αλαγθψλ γηα ηα κέιε ηεο θαη ηα δηδάζθεη φηη ε δσή δελ αμίδεη λα ηε 

δεη θαλείο, παξά κφλν εάλ ιίγν έσο πνιχ απηέο νη αλάγθεο ηθαλνπνηνχληαη. 

Σν εηδηθφ γλψξηζκα ηνπ θαπηηαιηζκνχ είλαη φηη απηφο έβαιε ζην θέληξν ησλ 

πάλησλ ηηο νηθνλνκηθέο αλάγθεο. 

Μία αλαινγία δηεπθνιχλεη θη εδψ ηελ θαηαλφεζε: είλαη γλσζηφ πσο ην θνη-

λσληθφ θαληαζηαθφ ησλ Μνπζνπικάλσλ ηνπο επηβάιιεη λα απνηακηεχνπλ 

ρξήκαηα ζε φιε ηνπο ηε δσή, πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζνπλ ην ζθνπφ ηεο 

επίζθεςεο ζηε Μέθθα. Απηφ ζπληζηά κία αλάγθε γηα απηνχο. Γηα ηνπο αλ-

ζξψπνπο, φκσο, πνπ έρνπλ δηαπνηηζηεί απφ ην πλεχκα ηνπ θαπηηαιηζκνχ, ε 

αλάγθε απηή ησλ Μνπζνπικάλσλ δελ εθιακβάλεηαη σο αλάγθε, αιιά σο 

δεηζηδαηκνλία ή παξέθθιηζε. Αληηζέησο, γηα ηνπο ίδηνπο, ε ζπζζψξεπζε 

πινχηνπ πξνθεηκέλνπ λα απνθηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξα πιηθά αγαζά, εμν-

ρηθά ζπίηηα, απηνθίλεηα, θηλεηά ηειέθσλα, ππνινγηζηέο, δελ απνηειεί κέξνο 
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κίαο δεηζηδαηκνληθήο ηειεηήο. Χζηφζν, απηή αθξηβψο ε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

ζα ήηαλ αλεμήγεηε ζηα κάηηα ελφο ηζαγελή ηνπ Ακαδνλίνπ. 

Σν θνηλσληθφ θαληαζηαθφ ηνπ θαπηηαιηζκνχ έρεη θαηαθέξεη λα δεκηνπξγή-

ζεη κηαλ αλζξσπφηεηα γηα ηελ νπνία απηέο νη πιηθέο αλάγθεο είλαη ην ζεκα-

ληηθφηεξν ζηνηρείν ηεο δσήο (Καζηνξηάδεο et al., 1981, 27-29). Μάιηζηα, 

θαη απηφ είλαη έλα αθφκε ζηνηρείν δηαθσλίαο ηνπ Καζηνξηάδε κε ηνλ Marx, 

ηηο αλάγθεο πνπ δεκηνπξγεί ν θαπηηαιηζκφο σο έλα βαζκφ θαη σο επί ην 

πιείζηνλ ηηο ηθαλνπνηεί. Δθηφο απφ κεξηθέο εμαηξέζεηο ε «θαπηηαιηζηηθή κε-

ραλή» ιεηηνπξγεί. Κνληνινγίο, φπσο ππνζηεξίδεη, ε ζεκεξηλή θνηλσλία ιεη-

ηνπξγεί θαη επηβηψλεη επεηδή νη άλζξσπνη επηζπκνχλ πνιχ λα αγνξάζνπλ έλα 

απηνθίλεην θαη γεληθά κπνξνχλ, ηειηθψο, λα ην απνθηήζνπλ, θαη επεηδή 

κπνξνχλ, επίζεο, λα αγνξάζνπλ βελδίλε γηα ην απηνθίλεηφ ηνπο, θαη επεηδή 

έρνπλ δξφκνπο λα ην νδεγήζνπλ. 

χκθσλα κε ηνλ Έιιελα ζηνραζηή, δχν επηρεηξήκαηα ζηεξίδνπλ ηελ αληί-

ιεςε φηη ν καξμηθφο θαη καξμηζηηθφο ζνζηαιηζκφο είλαη εμ ίζνπ αληηζεηηθφο 

κε ην νηθνινγηθφ πξφηαγκα, φπσο θαη ν δπηηθφο θαπηηαιηζκφο. Σν πξψην εί-

λαη, φηη ηφζν ν θαπηηαιηζκφο, φζν θαη νη ζεσξίεο ηνπ Μαξμ είλαη πνιχ θν-

ληηλέο, επεηδή εθθηλνχλ θαη ζεκειηψλνληαη ζηελ θαηαζηαηηθή απφθαζε ηεο 

λεσηεξηθφηεηαο πνπ δηαηχπσζε ν Descartes, «πξέπεη λα θηάζνπκε ζηελ α-

ιήζεηα, γηα λα γίλνπκε αθέληεο θαη θηήηνξεο ηεο θχζεο» (Καζηνξηάδεο et 

al., 1981, 31-32). Απηή ε πξνγξακκαηηθή εμαγγειία δηαπνηίδεη ηε λεσηεξηθή 

θηινζνθία. Ο ίδηνο ν θαπηηαιηζκφο, ην ζχζηεκα πνπ ζπλδέζεθε κε ηε λεσ-

ηεξηθφηεηα, ζεσξείηαη απφ ηνλ Καζηνξηάδε σο «ην πξψην θνηλσληθφ θαζε-

ζηψο πνπ παξάγεη κία ηδενινγία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην ίδην απηφ θαζε-

ζηψο είλαη νξζνινγηθφ». Δλ ηνχηνηο, ζηελ αλάιπζε απηή παξαβιέπεηαη κία 

πνιχ ζνβαξή παξάκεηξνο: φηη ην θξηηήξην απηφ, φηη, δειαδή, ππάξρεη θάηη 

σο «νξζνινγηθφ», είλαη ζεζκηζκέλν απφ ηνλ ίδην ηνλ θαπηηαιηζκφ (Καζην-

ξηάδεο 1998, 12).
i
 Ζ ίδηα, αθξηβψο, θξηηηθή κπνξεί λα απεπζπλζεί θαη ζηνλ 

ζνζηαιηζκφ ηνπ Marx, πνπ γηα ην ιφγν απηφ απνθιήζεθε κάιηζηα επηζηεκν-

ληθφο, άξα αιάλζαζηνο θαη αθξηβήο, ζε πξνθαλή, δειαδή, αληηπαξαβνιή κε 

ηνλ νπηνπηθφ ζνζηαιηζκφ πνπ άλζηζε λσξίηεξα. Παξά ηα θαηλφκελα, ν θαπη-

ηαιηζκφο ηεο βξεηαληθήο ζρνιήο θαη ν ζνβηεηηθφο γξαθεηνθξαηηθφο θαπηηα-

ιηζκφο πνπ αθνινπζεί ηε ζεσξία ηνπ Marx είλαη δχν δξφκνη κε θνηλή αξρή 

θαη παξαπιήζην ηέινο. Ζ δηαθνξά ηνπο είλαη επηθαλεηαθή, ε ελφηεηα ηνπο 

νπζηαζηηθφηεξε, αθνχ νηθνλνκηθφο ζηφρνο θαη ησλ δχν είλαη ε κεγηζηνπνίε-

ζε ηεο παξαγσγήο, ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλχεηαη θαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο πάιεο ησλ δχν θφζκσλ γηα επηθξάηεζε ηελ πεξίνδν ηνπ Φπρξνχ Πνιέ-

κνπ.
ii
 

Σν δεχηεξν επηρείξεκα είλαη φηη ε ππφζεζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία κπνξνχ-

κε λα βάινπκε ην ίδην ζχλνιν κέζσλ ζηελ ππεξεζία δηαθνξεηηθψλ ζθνπψλ, 

δελ επζηαζεί. χκθσλα κε κηα παιαηά αληίιεςε ηεο Αξηζηεξάο, ε επηζηήκε 



111 

 

θαη ε ηερληθή είλαη νπδέηεξεο πνηφηεηεο, ηηο νπνίεο ζηνλ θαπηηαιηζκφ ην θε-

θάιαην ζηξέθεη πξνο εμππεξέηεζε ηνπ δηθνχ ηνπ ζπκθέξνληνο. Θα αξθνχ-

ζε, ινηπφλ, κία ζνζηαιηζηηθή θνηλσλία λα ζηξέςεη ηελ ίδηα αθξηβψο επηζηή-

κε θαη ηελ ίδηα αθξηβψο ηερληθή ζε άιιεο αηξαπνχο, κε ζθνπφ ηελ εμππεξέ-

ηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Απηφ επηρεηξήζεθε ζηελ 

Δ...Γ., ηα ίδηα εξγνζηάζηα, ε ίδηα ηερληθή, ε ίδηα νξγάλσζε ηεο παξαγσ-

γήο ππήξρε εθεί, φπσο απηή πνπ ππήξρε ζηε Γχζε. Χζηφζν, φπσο επηζεκαί-

λεη ν Καζηνξηάδεο, ε ηδέα ελφο ζνζηαιηζκνχ φπνπ εθαξκφδεηαη ε αιπζίδα 

παξαγσγήο απνηειεί παξαινγηζκφ. Γη απηφ θαη ν ίδηνο εηζεγείηαη ήδε απφ ην 

κέζνλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60 φηη ε κφλε νπζηαζηηθή κεηαβνιή κπνξεί λα 

πξνθχςεη απφ ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ηερληθψλ κέζσλ, ψζηε νη παξαγσγνί 

σο άηνκα θαη νκάδεο λα είλαη νη αθέληεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Γηα-

ηππψλεη, κάιηζηα, έλα εξψηεκα πξνο ηνπο ππεξαζπηζηέο ηεο καξμηθήο ζεσ-

ξίαο, ζην νπνίν, κάιινλ, αδπλαηνχλ λα απαληήζνπλ: πψο εμεγεί ε αλάιπζή 

ηνπο, φηη ζηε βάζε ησλ ίδησλ αθξηβψο ππνδνκψλ κπφξεζαλ λα ππάξμνπλ επί 

κηζφ αηψλα δχν δηαθνξεηηθέο ππεξδνκέο θαη δχν θαζεζηψηα ξηδηθά αληίζεηα, 

φπσο ν ζνβηεηηθφο ζνζηαιηζκφο θαη ν δπηηθφο θαπηηαιηζκφο; (Καζηνξηάδεο 

et al., 1981, 72-73). 

Γηα ηνλ Καζηνξηάδε ε επηζηήκε θαη ε ηερληθή ηεο ζχγρξνλεο επνρήο δελ έ-

ρνπλ ηίπνηε ην ππεξηζηνξηθφ, αλήθνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή-

ηζηνξηθή ζέζκηζε πνπ ιέγεηαη θαπηηαιηζκφο, απηφο ν νπνίνο γελλήζεθε ζηε 

Γχζε πξηλ απφ κεξηθνχο αηψλεο. Ζ ππνηηζέκελε νπδεηεξφηεηα, ε εξγαιεηα-

θφηεηα ηεο ηερληθήο – ή αθφκε θαη ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο – δελ είλαη 

παξά απηαπάηεο. Γελ ζπληζηνχλ, φκσο, απιέο απηαπάηεο. ηελ πξαγκαηηθφ-

ηεηα απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ θνηλσληθνχ θαληαζηαθνχ ζηνηρεί-

νπ πνπ δεζπφδεη ζηελ επνρή καο (Καζηνξηάδεο et al., 1981, 17).  

Απηφ, ινηπφλ, ην θνηλσληθφ θαληαζηαθφ ν Καζηνξηάδεο ην πξνζδηνξίδεη σο 

έλα πιαίζην αξρψλ θαη αμηψλ πνπ αθνινπζεί ην θαξηεζηαλφ πξφγξακκα, ζέ-

ηνληαο σο «θεληξηθή επηδίσμε ηεο θνηλσληθήο δσήο ηελ απεξηφξηζηε εμά-

πισζε ηνπ νξζνινγηθνχ ειέγρνπ». Χζηφζν, ν πεξίθεκνο απηφο νξζνινγηθφο 

έιεγρνο είλαη κε ηα θαζηνξηαδηθά θξηηήξηα ςεπδνέιεγρνο, θαη ε ινγηθφηεηα 

ςεπδνινγηθφηεηα. Παξά ηαχηα, παξακέλεη ζηνλ ππξήλα ησλ θνηλσληθψλ 

θαληαζηαθψλ ζεκαζηνδνηήζεσλ πνπ δηαηεξνχλ ηε ζπλνρή ηεο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίαο. Σν ίδην αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη ζηηο ρψξεο ηεο Γχζεο, εθεί φπνπ 

αλαπηχζζεηαη ν ηδησηηθφο θαπηηαιηζκφο, αιιά θαη ζηηο ππνηηζέκελεο ζνζηα-

ιηζηηθέο ρψξεο, εθεί φπνπ ηα ίδηα εξγαιεία, ηα ίδηα εξγνζηάζηα, νη ίδηεο δηα-

δηθαζίεο νξγάλσζεο θαη γλψζεο ππεξεηνχλ ηελ ίδηα θνηλσληθή θαληαζηαθή 

ζεκαζηνδφηεζε, δειαδή ηελ απεξηφξηζηε εμάπισζε ελφο ηάρα νξζνινγηθνχ 

δήζελ ειέγρνπ (Καζηνξηάδεο et al., 1981, 18).  

Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα δχν εθδνρέο ελφο ζπζηήκαηνο, πνπ ε θάζε κία ηζρπ-

ξίδεηαη φηη θαηέρεη ην κνλνπψιην ηνπ δξφκνπ απφ ηνλ νπνίν ζα θηάζνπκε 
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ζηνλ πιήξε έιεγρν ησλ πάλησλ. Σν ζχζηεκα δελ επηβηψλεη κφλν ράξε ζηελ 

θαηαζηνιή θαη ζηε ρεηξαγψγεζε (κε ηε ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ) ηεο θνηλσ-

λίαο. Σν ζχζηεκα ζπληεξείηαη επεηδή επηηπγράλεη ηελ πξνζρψξεζε ησλ αλ-

ζξψπσλ ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, δειαδή ζηνλ έκπξαθην, ζεζκηζκέλν, 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν δσήο απηήο ηεο θνηλσλίαο. Ζ πξνζρψξεζε εμππεξεηεί-

ηαη απφ δχν παξάγνληεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνηλσληθνχ θαληαζηαθνχ. Αθ‟ 

ελφο κελ απφ ηελ ππνβνιή ζηα άηνκα απφ ηελ βξεθηθή ηνπο ειηθία κηαο νξη-

ζκέλεο ζρέζεο πξνο έλαλ νξηζκέλν ηχπν εμνπζίαο, αθ‟ εηέξνπ δε απφ ηελ 

ελζηάιαμε ζε απηά ελφο ζπλφινπ αλαγθψλ, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ νπνίσλ 

ζα αθηεξψζνπλ φιε ηνπο ηε δσή (Καζηνξηάδεο et al., 1981, 20-22).
iii

  

Θα κπνξνχζε εδψ λα πξνζηεζεί φηη δχν ιφγνη πνπ ζπλέηεηλαλ ζηελ επηθξά-

ηεζε ηνπ ηδησηηθνχ θαπηηαιηζκνχ ηεο Γχζεο είλαη ν κεγαιχηεξνο βαζκφο 

ειεπζεξίαο πνπ επηηξέπεη ζε ζρέζε κε ην απηαξρηθφ ζνβηεηηθφ κνληέιν θαη 

φηη, βεβαίσο, ν θαπηηαιηζκφο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο απνδείρζεθε άθζαζηνο 

ζηε ζπζζψξεπζε πινχηνπ, άξα θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δεκηνπξγεκέλσλ 

αλαγθψλ (Πνιίηεο 2010b 168).
iv
 Απηφ, πάλησο, πνπ ν Καζηνξηάδεο πξνηεί-

λεη, νχησο ψζηε λα κεηαβιεζεί ε θαηάζηαζε δελ είλαη κία επί κέξνπο ηξν-

πνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά ε ξηδηθή κεηαβνιή ηνπ θνηλσληθνχ θαληα-

ζηαθνχ. Δηζεγείηαη, δειαδή – κε φξνπο θαη αλαινγία παξκέλα απφ ηε ζθέςε 

ηνπ Kuhn – κηα άιινπ ηχπνπ «επηζηεκνληθή επαλάζηαζε», κηα επαλάζηαζε 

πνπ ζα αλαηξέςεη ηηο ηζρχνπζεο θαληαζηαθέο θνηλσληθέο ζεκαζίεο, εγθαζη-

δξχνληαο λέεο. 

 

Αμθιζβήηηζη ηος καπιηαλιζηικού κοινυνικού θανηαζιακού 

Σν πξαγκαηηθά λέν πνπ πξνζθέξεη ην νηθνινγηθφ θίλεκα δελ είλαη ηφζν ην 

πεξηερφκελν ηεο πξφηαζήο ηνπ, φζν ην γεγνλφο φηη, σο πξφηαζε, ακθηζβεηεί 

ην θνηλσληθφ θαληαζηαθφ ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Απηφ είλαη ην ζηνηρείν πνπ 

ζπλδέεη ηε θηινζνθηθή ζθέςε ηνπ Έιιελα ζηνραζηή κε ην νηθνινγηθφ θίλε-

κα. 

Σν ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηηο πξνηάζεηο ηνπ νηθνινγηθνχ θηλήκαηνο εθθηλεί απφ 

ηε δηαπίζησζε φηη απηφ δηαρσξίδεηαη απφ παιαηφηεξεο απφπεηξεο, αθξηβψο 

επεηδή ακθηζβεηεί ην ζρήκα θαη ηε δνκή ησλ αλαγθψλ θαη ηνλ ηξφπν δσήο, 

πξάγκα πνπ απνηειεί θεθαιαηψδε ππέξβαζε εθείλνπ πνπ κπνξεί λα ζεσξε-

ζεί σο ν κνλφπιεπξνο ραξαθηήξαο ησλ πξνγελέζηεξσλ θηλεκάησλ. Ακθη-

ζβεηεί, δειαδή, ηηο παξαδεδεγκέλεο θαληαζηαθέο θνηλσληθέο ζεκαζίεο ηεο 

λεσηεξηθφηεηαο θαη επαλαθέξεη ην αηψλην εξψηεκα ηεο θηινζνθίαο: πνηφο 

είλαη ν ζθνπφο ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο, γηα πνηφ ιφγν δνχκε; (Καζηνξηάδεο 

et al., 1981, 20-31). Έηζη, ινηπφλ, ηo θπξίαξρα ζεηηθφ απφ επαλαζηαηηθήο 

πιεπξάο γλψξηζκα ηνπ νηθνινγηθνχ θηλήκαηνο είλαη απηή ε θαηαζηαηηθή 
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ακθηζβήηεζε, πνπ απνηειεί θαη ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν ν Καζηνξηάδεο πξφ-

ζπκα ηάζζεηαη ππέξ απηνχ. 

Eδψ ππεηζέξρεηαη ην δήηεκα ηνπ ξηδηθνχ ή ξεθνξκηζηηθνχ νηθνινγηθνχ θη-

λήκαηνο. Γηαηί ε πξφηαμε ησλ νηθνινγηθψλ αμηψλ ζηελ θνξπθή ηεο ππξακί-

δαο ηνπ αμηαθνχ ζπζηήκαηνο δεκηνπξγεί έλα πνιχπινθν πιέγκα πξνβιεκά-

ησλ, νδεγψληαο είηε ζηνλ νηθνθαζηζκφ, είηε ζε κία ζηείξα κε ξεαιηζηηθή 

„επαλαζηαηηθφηεηα‟. Ο Aldo Leopold, πξφδξνκνο ηεο πεξηβαιινληηθήο εζη-

θήο θαηά ηνλ πεξαζκέλν αηψλα, αλαδεηψληαο κία εζηθή θιίκαθα πνπ λα α-

ληηπξνζσπεχεη ηνπο νηθνινγηθνχο ηνπ πξνβιεκαηηζκνχο δήισλε φηη «έλα 

πξάγκα είλαη ζσζηφ, φηαλ ηείλεη λα δηαηεξήζεη ηελ αθεξαηφηεηα, ηε ζηαζε-

ξφηεηα θαη ηελ νκνξθηά ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο. Δίλαη ιάζνο φηαλ ηείλεη ζε 

νπνηνδήπνηε άιιν ζθνπφ» (Γεσξγφπνπινο 2006, 251). Απηή ε νιηζηηθή 

πξνζέγγηζε πνπ ππνηάζζεη ην αλζξψπηλν ζπκθέξνλ ζην ζπκθέξνλ ησλ νη-

θνζπζηεκάησλ εγθπκνλεί θηλδχλνπο νινθιεξσηηζκνχ. πλδέεηαη, κάιηζηα, 

κε ηνλ νηθνθαζηζκφ, ν νπνίνο αθνινπζεί ηελ ηδενινγηθή κνξθή ηνπ θαζη-

ζκνχ θαη ηα επηρεηξήκαηα ηνπ εζηθνχ νιηζκνχ, γηα λα ζηεξίμεη κία απηφλν-

κε ηδενινγηθή θαηαζθεπή (Πξσηνπαπαδάθεο 2010, 75-76). Πξνο επίξξσζε 

απηψλ ησλ πξνβιεκαηηζκψλ, ν Cohn-Bendit απνθαιχπηεη φηη ζην γεξκαληθφ 

αληηππξεληθφ θίλεκα ηνπ ηέινπο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 ζπκκεηείραλ «θαζί-

ζηεο πνπ δεηνχζαλ ηελ επηζηξνθή ζε έλα πιαίζην Blut und Boden», ελψ ε 

θαη‟ απηφλ απνθαινχκελε „ζηαιηληθή δεμηά‟ ηνπ θηλήκαηνο πξνζέβιεπε ζε 

κία παγθφζκηα δηθηαηνξία (Καζηνξηάδεο et al., 1981, 57, 67). Γη‟ απηφ θαη 

ζπεχδεη λα απνζαθελίζεη φηη ε παξνρή ζεηηθνχ πξνζήκνπ ζε θάζε είδνπο 

ελέξγεηα - απιψο θαη κφλν επεηδή απηή θξίλεηαη σο πεξηβαιινληηθά επσθε-

ιήο - είλαη εζθαικέλε. Αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: εάλ κία ζηξαηησηηθή βά-

ζε ρξεζηκνπνηεί ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, απηφ είλαη θα-

ιφ ή θαθφ; H απάληεζε είλαη φηη νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο απφ κφλεο 

ηνπο δελ δίλνπλ απάληεζε ζε ηίπνηα
 
(Καζηνξηάδεο et al., 1981, 46). 

Δθηφο απφ ηνλ θίλδπλν ηεο νηθνθαζηζηηθήο εθηξνπήο ππάξρεη θαη ε εθδνρή 

ηνπ ζηείξνπ ξηδνζπαζηηζκνχ. Ο νηθνινγηθφο ξηδνζπαζηηζκφο πνπ, απιψο, 

μνξθίδεη ηα πξνβιήκαηα νδεγείηαη εχθνια ζε ηπθιφ δνγκαηηζκφ. Πξνηάζεηο 

γηα επέθηαζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ TGV ζηε Γαιιία βξήθαλ ζζελα-

ξή αληίζηαζε απφ νηθνινγηθέο νξγαλψζεηο, νη νπνίεο ηφληδαλ ηηο επηπηψζεηο 

απηήο ηεο επέθηαζεο ζην πεξηβάιινλ, παξαβιέπνληαο φηη απηφο ν ηξφπνο 

καδηθήο κεηαθνξάο είλαη πεξηβαιινληηθά επηφηεξνο ζε ζρέζε κε ηελ δηαξθή 

επέθηαζε ησλ απηνθηλεηνδξφκσλ θαη ησλ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ (Κνλ-

Μπεληίη 2010, 35). 

ε απηφλ ηνλ νηθνινγηθφ ξηδνζπαζηηζκφ ν Καζηνξηάδεο αληέηεηλε ηελ εθδν-

ρή ελφο νηθνινγηθνχ ξεθνξκηζκνχ. Σελ ππνζηήξημε, δειαδή, ζε επηκέξνπο 

κέηξα πνπ θξίλνληαη σο θαηάιιεια θαη σο δηαζέηνληα θάπνην λφεκα (κε 

άιια ιφγηα, κέηξα ηα νπνία δελ αθπξψλνληαη εμ αηηίαο ηεο έληαμήο ηνπο ζε 
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έλα νιηθφ ζχζηεκα πνπ ην ίδην κέλεη ακεηάβιεην). Δλδεηθηηθά, νη λφκνη γηα 

ηελ απνηξνπή ηεο ξχπαλζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ αθήλνπλ φλησο άζηθηα 

πνιιά άιια δεηήκαηα, φπσο είλαη ν ξφινο ησλ πνιπεζληθψλ, ην θξάηνο, ην 

θνκκνπληζηηθφ θφκκα, ε κνλαξρία θ.ιπ. Δίλαη, ινηπφλ, ζθφπηκν λα ζηεξί-

μνπκε ηέηνηνπο λφκνπο, ή κήπσο ζηεξίδνληάο ηνπο εληζρχεηαη έλα αληηδξα-

ζηηθφ ζχζηεκα; Μηα παξαδνζηαθή „επαλαζηαηηθή‟ άπνςε ζα πξνζρσξνχζε 

ζηε δεχηεξε απάληεζε, αθνινπζψληαο ηελ αξρή „Μαρφκαζηε κφλν γηα ηελ 

Δπαλάζηαζε θαη απηή ζα έρεη σο ππνπξνïφληα ηε κε-ξχπαλζε ησλ πνηα-

κψλ‟ (φπσο επίζεο ηε ρεηξαθέηεζε ησλ γπλαηθψλ, ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξ-

ξχζκηζε θ.ιπ). χκθσλα, πάλησο, κε ηνλ Καζηνξηάδε, ε απάληεζε απηή εί-

λαη παξάινγε θαη θελαθηζηηθή θαη – επηπρψο – νη γπλαίθεο πξνρψξεζαλ κφ-

λεο ηνπο πξνο ηελ ρεηξαθέηεζή ηνπο θαη ην θνηηεηηθφ θίλεκα πέηπρε πνιιά, 

κε πεξηκέλνληαο ιχζεηο σο παξάγσγα ηεο παγθφζκηαο επαλάζηαζεο. Καη‟ 

αλαινγία, ην ίδην ηζρχεη γηα ηνλ νηθνινγηθφ αγψλα. Μέζα ζε έλα πιήζνο 

πξνβιεκάησλ, ππάξρεη θαη ην πξφβιεκα ηεο ξχπαλζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. 

Ο αγψλαο γηα ηελ επίιπζε απηνχ ηνπ πνιχ εηδηθνχ θαη ζπγθεθξηκέλνπ πξν-

βιήκαηνο έρεη λφεκα εθ‟ φζνλ γίλνπλ δεθηέο δχν ζπλζήθεο. 

Δάλ, δειαδή, αλαγλσξηζζεί φηη ν αγψλαο εμππεξεηεί έλαλ επί κέξνπο ζηφρν, 

ν νπνίνο έρεη κηαλ νξηζκέλε αμία θαη, εάλ είλαη θαηαλνεηφ, φηη ην κέηξν πνπ 

επηδηψθνπκε λα εηζαρζεί ζα έρεη δηθνξνχκελε ζεκαζία θαη, πηζαλψο, ζα ε-

θηξαπεί απφ ηελ αξρηθή ηνπ ζθνπηκφηεηα. Γίλεη, κάιηζηα, ν ίδηνο ην παξά-

δεηγκα ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο. χκθσλα κε ηελ επαλαζηαηηθή θξηηηθή, 

ζθνπφο ηνπ ήηαλ λα ακβιχλεη ηηο ηαμηθέο αληηζέζεηο θαη λα απνζβέζεη ηνπο 

θξαδαζκνχο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Τπ‟ απηήλ ηελ έλλνηα κπνξεί 

λα ππνζηεξηρζεί φηη ε θνηλσληθή αζθάιηζε ρξεζηκεχεη ζηε καθξνεκέξεπζε 

ηνπ θαπηηαιηζκνχ, άξα θξίλεηαη σο αληεπαλαζηαηηθή απφ κία παιαηνκαξμη-

ζηηθή αληίιεςε πνπ πξνζβιέπεη ζηε δηαξθή φμπλζε ησλ αληηζέζεσλ. Δπν-

κέλσο, ε θαηάξγεζε ηνπ θξάηνπο πξνλνίαο αμηνινγείηαη σο ζεηηθή; Δίλαη 

θαιχηεξα λα ζηεξήζνπκε ηνπο εξγάηεο απφ ηα πάληα εθηφο απφ ηηο αιπζίδεο 

ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηρεηξήζνπλ λα ηηο απνηηλάμνπλ; (Καζηνξηάδεο et al., 

1981, 36-37). 

Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο επηβηψλεη ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα 

είλαη φηη δηαζέηεη ηελ εμαηξεηηθή ηδηφηεηα λα αθνκνηψλεη ζηνηρεία απφ θηλή-

ζεηο πνπ επεδίσμαλ ηνλ αθαληζκφ ηνπ. ην παξειζφλ φηαλ ην εξγαηηθφ θί-

λεκα θήξπμε πφιεκν ζηνλ θαπηηαιηζκφ, απηφο κεηαζρεκαηίζηεθε γηα λα ην 

απνξξνθήζεη. Σν εξγαηηθφ θίλεκα δελ άιιαμε ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο ηνπ θα-

πηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, σζηφζν άιιαμε πνιιά θαπηηαιηζηηθά γλσξίζκα-

ηα. Καη‟ αλαινγία, ην ίδην πεηπραίλεη θαη ην νηθνινγηθφ θίλεκα: αιιάδεη ηελ 

θνηλσλία καο, παξ‟ φηη απηή παξακέλεη ζηε βάζε ηεο κηα θνηλσλία εθκεηαι-

ιεπηηθή θαη αληη-νηθνινγηθή (Καζηνξηάδεο et al., 1981, 99-100).  
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Απόπειπερ αλλαγήρ ηος κοινυνικού θανηαζιακού 

Με πνηφλ ηξφπν ζα κπνξνχζε ε ζπάηαιε θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία λα γίλεη 

νηθνινγηθή; Aζθαιψο ε επηζηξνθή ζηνλ πξσηφγνλν Λνπδηζκφ ησλ εξγαηψλ 

ηεο πθαληνπξγίαο ηεο πξψηεο βηνκεραληθήο πεξηφδνπ, νη νπνίνη θαηέζηξε-

θαλ ηα κεραλήκαηα πηζηεχνληαο φηη έηζη δηαζθαιίδνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο, 

δελ απνηειεί ιχζε.
v
 Ζ θαηαζηξνθή ησλ κεραλψλ δελ είλαη ν ηξφπνο γηα ηελ 

αιιαγή ηνπ θνηλσληθνχ θαληαζηαθνχ. Απελαληίαο, γηα λα αλαηξαπεί ε θαπη-

ηαιηζηηθή ηερλνινγία ν Καζηνξηάδεο ππνζηεξίδεη φηη πξέπεη λα αμηνπνηε-

ζνχλ νξηζκέλεο απφ ηηο πθηζηάκελεο γλψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί 

κία άιιε κε-θαπηηαιηζηηθή ηερλνινγία.
vi
 

Δίλαη, σζηφζν, εχθνιν λα επηθξίλεηαη ν βηνκεραληθφο ηξφπνο παξαγσγήο, ην 

εξψηεκα, φκσο, είλαη κε ηί αληηθαζίζηαηαη; (Καζηνξηάδεο et al., 1981, 96). 

Γηαηεξείηαη ε ειεχζεξε αγνξά; Αληηθαζίζηαηαη απφ ζρεδηαζκέλε νηθνλνκία 

θαη, εάλ λαη, πνηφο είλαη απηφο πνπ ηε ζρεδηάδεη θαη κε πνηά ηεξάξρεζε α-

μηψλ, αλαγθψλ, επί ηε βάζεη πνηψλ θαληαζηαθψλ ζεκαζηψλ;
vii

 Θεσξίεο φπσο 

απηή ηνπ θνκκνπλαιηζκνχ (Bookchin 2007, 77-116) ηνπ Murray Bookchin 

παξαπέκπνπλ ζε ελφο είδνπο ειεπζεξηθφ ζνζηαιηζκφ, πξνβιέπνπλ θαηάξγε-

ζε ηνπ ρξήκαηνο θαη ηεο αγνξάο. Θα κπνξνχζαλ, επνκέλσο, λα εθιεθζνχλ 

σο πξνηξνπέο αιιαγήο θνηλσληθνχ θαληαζηαθνχ, αθνχ ππνζηεξίδνπλ φηη ηα 

νηθνινγηθά πξνβιήκαηα νθείινληαη ζε βαζχηεξα θνηλσληθά πξνβιήκαηα, 

πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο εθπεγάδνπλ απφ ηα θπξηαξρηθά, ηεξαξρηθά θαη απηαξ-

ρηθά πνιηηηθνθνηλσληθά ζπζηήκαηα. Χζηφζν ν Bookchin δελ παξέρεη πεη-

ζηηθή απάληεζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα γίλεη ε κεηάβαζε ζε απηήλ ηελ 

θνκκνπλαιηζηηθή θνηλσλία, ελψ ζε φ,ηη αθνξά ζηα θαίξηα δεηήκαηα παξα-

γσγήο θαη ηερλνινγίαο ηζρπξίδεηαη φηη απηά  ζα ιπζνχλ ζηελ πξάμε απφ ηνπο 

πνιίηεο ζε ειεχζεξεο ζπλειεχζεηο.
viii

 

Μηα άιιε δεκνθηιήο πξφηαζε είλαη απηή ηεο απναλάπηπμεο, έλλνηαο ζπλδε-

δεκέλεο κε ηνλ André Gorz, νη ζέζεηο ηνπ νπνίνπ έγηλαλ επξχηεξα γλσζηέο 

θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970, φηαλ δεκνζίεπζε ζεηξά άξζξσλ ζηελ επηζεψξε-

ζε Le Νouvelle Οbservateur, κε ην ςεπδψλπκν Michel Bosquet. Ο Gorz εη-

ζεγήζεθε ηελ απναλάπηπμε – κία ζρεδηαζκέλε χθεζε, δειαδή – σο ηνλ κν-

λαδηθφ ηξφπν πξνθεηκέλνπ λα παχζεη ν άλζξσπνο λα επηβαξχλεη ην πεξηβάι-

ινλ θαη λα κπνξέζεη, ηειηθψο, λα επηβηψζεη (Γθνξδ 2009, 24-33). 

Πψο, φκσο, κπνξεί ε θνηλσλία λα δηαρεηξηζζεί κηα ζρεδηαζκέλε, έζησ, χθε-

ζε, θαη πνηά ζα είλαη ηα πξψηα ζχκαηα απηήο ηεο χθεζεο; Γελ ζα είλαη ε εξ-

γαηηθή ηάμε; Δίλαη ε εξγαηηθή ηάμε πξφζπκε λα ζπζηαζζεί ακέζσο, γηα λα 

εμππεξεηήζεη ηνλ καθξνπξφζεζκν ζηφρν ηεο αεηθνξίαο; Απνηειεί ζχκπησ-

ζε φηη ηελ επνρή ηνπ αληηππξεληθνχ θηλήκαηνο, ηε κφλε κεγάιε θηλεηνπνί-

εζε ππέξ ησλ ππξεληθψλ εξγνζηαζίσλ ζηε Γεξκαλία ηελ νξγάλσζαλ ηα εξ-

γαηηθά ζπλδηθάηα, θαζψο επίζεο θαη φηη θαηά ηε δηαβνχιεπζε πξηλ απφ ην 
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ζρεηηθφ ζνπεδηθφ δεκνςήθηζκα, ε κφλε δχλακε πνπ κπφξεζε λα νξγαλψζεη 

θίλεκα ππέξ ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο ήηαλ ηα ζνπεδηθά ζπλδηθάηα; (Κνλ-

Μπεληίη 2010, 77). 

Ο ζπλδπαζκφο ξηδνζπαζηηθνχ νηθνινγηθνχ νπηνπηζκνχ θαη παιαηνκαξμη-

ζηηθψλ νηθνλνκηθψλ αλαιχζεσλ νδεγεί ζηελ αδπλακία θαηαλφεζεο ησλ κε-

γάισλ θνηλσληθψλ αιιαγψλ. Πξνζθνιιεκέλνη πνιινί ζηε καξμηθή ηζηνξηθή 

λνκνηέιεηα ζεσξνχλ φηη δηαλχνπκε ηε θάζε θαηάξξεπζεο ηνπ θαπηηαιη-

ζκνχ, κία απηνεθπιεξνχκελε πξνθεηεία πνπ ρξνλνινγείηαη ήδε απφ ην 

1848. Αδπλαηνχλ λα ζπιιάβνπλ φηη απηφ ην νπνίν ζπληειείηαη ηα ηειεπηαία 

είθνζη ρξφληα - κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ θαπηηαιηζκνχ 

ησλ αλαηνιηθψλ ρσξψλ - είλαη αθξηβψο ην αληίζηξνθν.  

Ο νηθνλνκηθφο θηιειεπζεξηζκφο δηαηεηλφηαλ φηη ε νηθνλνκηθή απειεπζέξσ-

ζε γελλά απηφκαηα ζηηο θνηλσλίεο ηελ δεκνθξαηία θαη ηηο αηνκηθέο ειεπζε-

ξίεο. Απηφ πνπ ζπκβαίλεη, φκσο, ζηελ Κίλα θαη αιινχ, είλαη φηη ε απειεπζέ-

ξσζε ηεο αγνξάο νδεγεί ζε έλαλ λέν εθηαιηηθφ είδνο απηαξρηθνχ θαπηηαιη-

ζκνχ. Δδψ νη θαλφλεο ηεο αγνξάο ζπλαξκφδνληαη αλελδνίαζηα κε ηε ζηέξε-

ζε ησλ ζεκειησδέζηεξσλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ. Πψο είλαη δπλαηφλ λα 

βιέπνπκε ηελ έμνδν απφ ηελ θαπηηαιηζκφ, φηαλ ην έλα ηξίην ηνπ παγθφζκη-

νπ πιεζπζκνχ δεη θάησ απφ ηέηνηαο πθήο ηπξαλληθά θαζεζηψηα; (Κνλ-

Μπεληίη 2010, 72). 

Αλαγθαία εδψ είλαη κία παξελζεηηθή επεμήγεζε: Ο πνιηηηθφο θηιειεπζεξη-

ζκφο είλαη απείθαζκα ηνπ εζηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ (Πνιίηεο 2010a, 242). Ο 

πνιηηηθφο θαη νηθνλνκηθφο θηιειεπζεξηζκφο δελ ηαπηίδνληαη. Ο νηθνλνκηθφο 

είλαη παξάγσγνο ηνπ πνιηηηθνχ, ελψ θαη νη δχν εθπεγάδνπλ απφ κία θηιε-

ιεχζεξε εζηθή αληίιεςε. Καη φπσο ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηνπ ε-

ζηθνχ θαη πνιηηηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ, έηζη ππάξρνπλ θαη δηαθνξεηηθέο εθ-

δνρέο ηνπ νηθνλνκηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ. Ο νηθνλνκηθφο λενθηιειεπζεξη-

ζκφο – θαη κάιηζηα ζηελ ζπγθεθξηκέλε κνξθή πνπ απέθηεζε θαηά ηε θάζε 

ηεο παγθνζκηνπνίεζεο – δελ είλαη ε νιφηεηα ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ. Δίλαη 

απιψο κία εθδνρή ηεο νηθνλνκηθήο δηάζηαζεο ελφο πνιχ επξχηεξνπ ζπλφ-

ινπ. Σν πξνβιεκαηηθφ γλψξηζκα απηήο ηεο εθδνρήο είλαη φηη ζε απηήλ ην 

νηθνλνκηθφ ζηνηρείν θαηηζρχεη έλαληη ησλ άιισλ. Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα 

έλαλ „καξμηζκφ απφ ηελ αλάπνδε‟. Καη σο ηέηνηνο, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη 

ππνζεθεχεηαη απφ ηελ ίδηα αδπλακία, ηελ πξφηαμε, δειαδή, ηεο νηθνλνκηθήο 

εμήγεζεο σο απνθιεηζηηθνχ κέζνπ πξνζέγγηζεο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξη-

θνξάο. 

Ο Cohn-Bendit, ινηπφλ, δηαπηζηψλνληαο φηη ν θαπηηαιηζκφο θάζε άιιν παξά 

εθπλέεη,  εηζεγείηαη, πιένλ, ηελ επηιεθηηθή απναλάπηπμε θαη έλα ξεθνξκη-

ζηηθφ νηθνινγηθφ πιαίζην πνπ ν ίδηνο απνθαιεί Green New Deal (Κνλ-

Μπεληίη 2010, 77-78). ε απηφ ην κνληέιν ηα θαπηηαιηζηηθά αληηνηθνινγηθά 



117 

 

εξγνζηάζηα δηαηεξνχληαη σο κεραληζκνί παξαγσγήο, κφλν πνπ πιένλ παξά-

γνπλ θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ πξντφληα. Ζ απηνθηλεηνβηνκεραλία, δεια-

δή, δελ θαηαξγείηαη, αιιά παξάγεη νρήκαηα κε κεδεληθνχο ξχπνπο. ην ρψ-

ξν ηεο δφκεζεο ε θαηαζθεπή δελ αλαζηέιιεηαη, αιιά ζηξέθεηαη πξνο ιχζεηο 

zero energy, φπσο απηέο πνπ εθαξκφδνληαη ήδε ζην Λνλδίλν θαη αιινχ.
ix
 

Αλαγλσξίδεη φηη έλα κεγάιν κέξνο ηε βηνκεραληθήο νξγάλσζεο δελ κπνξεί 

λα κεηαζρεκαηηζζεί, θαη ζχληνκα ζα θαηαξγεζεί. Τπνζηεξίδεη, σζηφζν, φηη 

είλαη εχινγν πσο νη πιεηηφκελνη ζα αληηδξάζνπλ, ζα ήηαλ, φκσο, πξνηηκφ-

ηεξν αληί λα δαπαλψληαη δηζεθαηνκκχξηα γηα λα πεξηζσζνχλ απηέο νη νχησο 

ή άιισο ρακέλεο ζέζεηο εξγαζίαο, λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ εθπφλεζε ζρε-

δίσλ ζπλνιηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Κνλ-

Μπεληίη 2010, 81-82).  

Μηα ζεηξά εξσηεκάησλ πξνθχπηνπλ ακέζσο κεηά ηε δηαηχπσζε απηψλ ησλ 

ζέζεσλ. Πξψηα απ‟ φια, αθφκε θαη εάλ ε εξγαηηθή ηάμε κίαο ρψξαο κπν-

ξνχζε λα πεηζζεί φηη έρεη ρξένο ζηηο κειινληηθέο γεληέο λα ππνθέξεη γηα ην 

δηθφ ηνπο φθεινο, αλαθχπηεη έλα άιιν δήηεκα. Ζ ζρεδηαζκέλε χθεζε ζα εί-

ρε λφεκα κφλν εάλ ηελ πηνζεηνχζε ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηνπ πιαλήηε. Δάλ 

κηα ρψξα ηνπ κεγέζνπο ηεο Διιάδαο έπαπε εληειψο λα ξππαίλεη, ε πξαγκα-

ηηθή νηθνινγηθή ζπλεηζθνξά απηήο ηεο ελέξγεηαο ζα ήηαλ κεδακηλή ζε πα-

γθφζκηα θιίκαθα, εθ‟  φζνλ  ρψξεο φπσο ε Κίλα δελ αιιάμνπλ ζηάζε. 

Γεχηεξνλ, είλαη εζηθφ λα δεηάεη ζήκεξα ε αλεπηπγκέλε Δπξψπε ηνλ πεξην-

ξηζκφ ηεο αλάπηπμεο ησλ κε αλεπηπγκέλσλ επείξσλ; Ο δπηηθφο θφζκνο πνπ 

έθαλε πξάμε ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη ηε ιαηξεία ηεο αλάπηπμεο, 

κπνξεί ηψξα λα θαζειψζεη ηνλ αλαπηπζζφκελν θφζκν ζην παξειζφλ; 

Αθφκε, φκσο, θαη αλ νη αιιαγέο απηέο είλαη εθηεηακέλεο θαη γίλνπλ εζηθά 

απνδεθηέο, έλα ηξίην δήηεκα αλαθχπηεη. Έλα πξνθαλέο γλψξηζκα ηεο χθε-

ζεο είλαη φηη απηή θέξλεη κείσζε πινχηνπ. ρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κέηξεζεο 

ηνπ πινχηνπ δηαηππψλνληαη νξηζκέλεο ελζηάζεηο, φπσο φηη είλαη αλαγθαία ε 

εηζαγσγή λέσλ δεηθηψλ κέηξεζήο ηνπ. Σν ΑΔΠ, κε ηνλ ηξφπν πνπ ππνινγί-

δεηαη ζήκεξα, πξνζκεηξά σο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηηο νηθνινγηθέο 

θαη θνηλσληθέο βιάβεο, ελψ ζεσξεί πνιιέο δαπάλεο γηα επαγγεικαηηθή επη-

κφξθσζε σο κε παξαγσγηθέο, κνινλφηη απηέο είλαη απνιχησο απαξαίηεηεο. 

ε απηφ ην πιαίζην ν Amartya Sen πξνηείλεη ηνλ Γείθηε Αλζξψπηλεο Αλά-

πηπμεο, Human Development Index, πνπ πεξηιακβάλεη παξακέηξνπο φπσο ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν, ε πνηφηεηα δσήο, ε πγεία (Κνλ-Μπεληίη 2010, 85 θαη 

http://hdr.undp.org/en/). Χζηφζν, πέξα απφ ηνπο πνιπάξηζκνπο ηξφπνπο α-

λάγλσζεο ησλ ζηαηηζηηθψλ κεγεζψλ ζηνπο νπνίνπο επηδίδνληαη νη νηθνλνκη-

θνί επηζηήκνλεο, ν νηθνλνκηθφο πινχηνο κίαο ρψξαο αληηθαηνπηξίδεη ηελ η-

ζρχ ηεο. Δπνκέλσο, ε χθεζε φλησο θέξλεη κείσζε πινχηνπ, άξα κείσζε η-

ζρχνο.  



118 
 

Αο ππνζέζνπκε, ινηπφλ, φηη δχν ηζνδχλακα γεηηνληθά θξάηε αθνινπζνχλ ην 

έλα ηελ παξάινγε θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε, θαη ην άιιo ηε ζρεδηαζκέλε νη-

θνινγηθή χθεζε. Δίλαη δεδνκέλν φηη ην έλα πινπηίδεη, θαη ην άιιν θησραί-

λεη. Ζ κεηαβνιή ησλ ζπζρεηηζκψλ ζε βάζνο ρξφλνπ ζα είλαη ηέηνηα, πνπ ην 

έλα ζα είλαη πνιχ ηζρπξφηεξν απφ ην άιιν θαη ζα κπνξεί κε ηελ ηζρχ ηνπ λα 

επηβάιεη ηε ζέιεζή ηνπ ζην πην αδχλακν. Μηα ζηξαηνθξαηηθή, απηαξρηθή 

πνιεκηθή κεραλή είλαη κελ απερζήο, ζπλήζσο, φκσο, είλαη απνηειεζκαηηθφ-

ηαηε φηαλ ζπγθξνχεηαη κε ήπηνπο αληηπάινπο. Αληί άιινπ παξαδείγκαηνο αο 

αλαινγηζηνχκε κία κεησπηθή ζχγθξνπζε κεηαμχ κνλάδσλ ησλ ρηηιεξηθψλ 

Δο-Δο θαη „παηδηψλ ησλ ινπινπδηψλ‟. Τπάξρνπλ πνιιά αλάινγα ηζηνξηθά 

παξαδείγκαηα, γη‟ απηφ, άιισζηε, πξψηηζην κέιεκα θάζε Δπαλάζηαζεο ή-

ηαλ ε εμαγσγή ηεο ζηηο γεηηνληθέο ρψξεο, φπσο έγηλε ζηε Γαιιία, ηε νβηε-

ηηθή Έλσζε ή ηελ Κνχβα. 

ε απηφ ην πιαίζην ηεο απναλάπηπμεο πξνηείλεηαη απφ ηνλ Cohn-Bendit ε 

ζνζηαιηζηηθή απνζχλδεζε εξγαζίαο θαη ακνηβήο, κε ζθνπφ ηε ζέζπηζε ε-

ληαίαο ακνηβήο, ελφο ειάρηζηνπ θνηλσληθνχ εηζνδήκαηνο (Κνλ-Μπεληίη 

2010, 96-97). Μία άκεζε δηαπίζησζε ζα ήηαλ φηη έλα ηέηνην ζχζηεκα εθαξ-

κνδφκελν ιφγνπ ράξε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζα έπξεπε λα ζπλδεζεί κε 

κία αζθπθηηθή πνιηηηθή ζην ρψξν ηεο κεηαλάζηεπζεο. Γηαηί θακία νηθνλν-

κία δελ ζα κπνξνχζε λα αληέμεη κία ηέηνηα θνηλσληθή παξνρή ζηα εθαηνκ-

κχξηα ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ πνπ θαηαθιχδνπλ ηηο ρψξεο ηεο Γχζεο. 

Γελληέηαη, ινηπφλ, ην εξψηεκα, πνηά ζα ήηαλ ε ζηάζε ησλ ζνζηαιηζηηθψλ 

θνκκάησλ ζηελ πξφηαζε γηα εγγπεκέλν εηζφδεκα ζηνπο Δπξσπαίνπο πνιί-

ηεο, αλ απηή ζπλνδεπφηαλ απφ άκεζε απέιαζε θαη απαγφξεπζε εγθαηάζηα-

ζεο ζηε γεξαηά ήπεηξν ζε θάζε κε Δπξσπαίν; 

Πέξαλ ηνχησλ, απηή ε ζαηλζηκνληθή πξνζέγγηζε παξαγλσξίδεη φηη ε αλά-

πηπμε θαη νη θνηλσληθέο παξνρέο ησλ ηειεπηαίσλ πελήληα εηψλ επηηεχρζε-

θαλ επεηδή ν θαπηηαιηζκφο απνδείρζεθε άθζαζηνο ζηελ παξαγσγή πιενλά-

δνληνο πινχηνπ. Ήηαλ ε παξαηεηακέλε πεξίνδνο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

απηή πνπ κπφξεζε λα εμαζθαιίζεη απμεκέλν πιεφλαζκα θαη – κέζσ ηεο θν-

ξνιφγεζήο ηνπ – πνιχ απμεκέλεο δαπάλεο γηα ηελ θνηλσληθή πξφλνηα. Δμη-

ζσηηθά ζπζηήκαηα ππήξμαλ θαη επέδεζαλ γηα πνιιέο δεθαεηίεο θαηά ηνλ 

πεξαζκέλν αηψλα, αιιά θαηέξξεπζαλ „κέζα ζηηο αληηθάζεηο ηνπο‟, κεηαμχ 

άιισλ θαη επεηδή νη ζπγθεληξσηηθέο νηθνλνκίεο ζρεδηαζκνχ δελ παξάγνπλ 

ηνλ πινχην πνπ ηνπο δεηνχκε λα κνηξάζνπλ. Δπνκέλσο, αλαδηαλέκνληαο 

ζνζηαιηζηηθά ηνλ θαπηηαιηζηηθά ζπζζσξεπκέλν πινχην, νπζηαζηηθά ζηξαγ-

γαιίδνπκε ηε ρξπζνηφθν φξληζα (Γήκνπ 2006, 60). 
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Διαπιζηώζειρ 

Αλαδεηθλχνληαη, ινηπφλ, νξηζκέλα άκεζα πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ ξηδνζπαζηηθή νηθνινγία θαη ηελ απφπεηξα αιιαγήο ηνπ θνηλσληθνχ θα-

ληαζηαθνχ, πνπ ραξαθηήξηζαλ ην νηθνινγηθφ ξεχκα θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 

1980, φηαλ ην πξάζηλν θίλεκα απνκαθξχλζεθε απφ ηνλ αθηηβηζκφ ησλ 

Provos, ησλ Kabouters, ησλ λεσκών ποδηλάηων ηοσ Άμζηερνηαμ θαη ηεο 

Pflasterstrand θαη κπήθε ζηα θνηλνβνχιηα ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ.
x
 Σν 

1990, ινηπφλ, χζηεξα απφ ηελ εκπεηξία ηνπ νηθνινγηθνχ θνηλνβνπιεπηηζκνχ, 

ν Καζηνξηάδεο αλαγλσξίδεη φηη «δελ είρα πνηέ θαλέλα αλεπηθχιαθην ελ-

ζνπζηαζκφ γηα ην νηθνινγηθφ θίλεκα. Σνπο ζεσξνχζα πνιχ ζπγθερπκέλνπο 

ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο. ζν ππάξρνπλ απ-

ηνί νη θνηλσληθνί ζεζκνί θαη απηνί νη θνηλσληθνί κεραληζκνί είλαη γεινίν λα 

ζπδεηάκε γηα άιιεο ζρέζεηο ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε θαη γηα ηελ πξνζηα-

ζία ηνπ πεξηβάιινληνο» (Καζηνξηάδεο 2007, 38). 

Θα πεξίκελε, δειαδή, ν ίδηνο κία δηαθνξεηηθή εζηίαζε κε ζηφρν ηελ αλα-

ηξνπή ησλ πθηζηακέλσλ θνηλσληθψλ ζεζκψλ, θαη φρη κία εκκνλή ησλ νηθν-

ιφγσλ ζην επί κέξνπο δήηεκα πνπ θαη‟ εμνρήλ ηνπο απαζρνιεί. ρη, φκσο, 

ππεξζεκαηίδνληαο ζηελ αληίιεςε φηη „κφιηο γίλεη επαλάζηαζε ζα ιπζνχλ 

φια αθ‟ εαπηψλ‟, ηελ νπνία ζπεχδεη θαη πάιη λα θαηαδηθάζεη, αιιά  κε ηελ 

έλλνηα φηη ην νηθνινγηθφ πξφβιεκα είλαη κελ θεληξηθφ πξφβιεκα, αιιά είλαη 

θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ γεληθφηεξνπ θνηλσληθνχ θαη ηζηνξηθνχ πξνβιή-

καηνο (Καζηνξηάδεο 2007, 39). πλεπψο ε ιχζε ηνπ επί κέξνπο πξνβιήκα-

ηνο δελ κπνξεί λα απεμαξηεζεί απφ ηε ιχζε ηνπ φινπ. Έηζη, ινηπφλ, ν δηά-

ινγνο επαλέξρεηαη ζην θιαζηθφ δίιεκκα, πνπ αλαθαιεί ηα ζρήκαηα ηεο 18ης 

Μπρσμαίρ: πφηε ε Δπαλάζηαζε πξέπεη λα θξαηάεη ςειά ηε ζεκαία θαη πφηε 

λα ηελ ππνζηείιεη γηα ράξε ηνπ ξεθνξκηζκνχ;  

Γχν είλαη νη θχξηεο αδπλακίεο ηεο ζεψξεζεο ηνπ Καζηνξηάδε ζε ζρέζε κε 

ην θαπηηαιηζηηθφ θαληαζηαθφ θαη ηελ νηθνινγηθή θξίζε, φπσο αλαδεηθλχε-

ηαη απφ ηελ έσο ηψξα αλάιπζή ηνπο. χκθσλα κε ηελ πξψηε, ν ίδηνο ήδε 

απφ ην 1981 θαηλφηαλ πξφζπκνο λα απνδερζεί ξεθνξκηζηηθέο πξαθηηθέο, 

αθφκε θαη γηα ιφγνπο ηαθηηθήο, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηηο ζέζεηο ηνπ γηα 

ηα επί κέξνπο νηθνινγηθά δεηήκαηα, (π.ρ. ε ξχπαλζε ησλ πδάησλ) θαη γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο „αληεπαλαζηαηηθήο‟ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Χζηφζν, ε αλα-

γλψξηζε ζεηηθνχ πξνζήκνπ ζηνλ νηθνινγηθφ ξεθνξκηζκφ ξίρλεη ηε ζθηά ηεο 

αληίθαζεο ζηελ αξρηθή ζέζε ηνπ ζπγγξαθέα. 

Ζ αξρή ηεο ζπιινγηζηηθήο ηνπ Καζηνξηάδε, ε νπνία ηνλ νδεγεί  ζηνλ ελα-

γθαιηζκφ ηνπ νηθνινγηθνχ θηλήκαηνο, είλαη φηη απηφ δηαθέξεη απφ άιιεο α-

πφπεηξεο επεηδή ακθηζβεηεί ηηο θαληαζηαθέο θνηλσληθέο ζεκαζίεο ηνπ θαπη-

ηαιηζκνχ. Χζηφζν, ν ξεθνξκηζκφο, φπσο έδεημε θαη ε θνηλνβνπιεπηηθή πν-

ξεία ηνπ νηθνινγηθνχ θηλήκαηνο, δηαηεξεί ηηο δνκέο θαη ηνπο ζεζκνχο ηνπ 
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„παιαηνχ θαζεζηψηνο‟, επνκέλσο δπζρεξαίλεη ηελ αιιαγή ηνπ θνηλσληθνχ 

θαληαζηαθνχ θαη ησλ θνηλσληθψλ θαληαζηαθψλ ζεκαζηψλ. Πψο ζα κπνξέ-

ζεη λα γίλεη ε αλάδπζε ελφο λένπ κε-θαπηηαιηζηηθνχ θνηλσληθνχ θαληαζηα-

θνχ, φηαλ ην θίλεκα πνπ ππνηίζεηαη πσο ζα ηελ πξνθαινχζε βξίζθεηαη λα 

ηξνθνδνηεί ην πθηζηάκελν θαπηηαιηζηηθφ θνηλσληθφ θαληαζηαθφ; Eθηφο θαη 

εάλ ππνηεζεί φηη απηή ε δηαδηθαζία ζα γίλεη βαζκεδφλ. Δλ ηνχηνηο, ε ππφζε-

ζε φηη ν νηθνινγηθφο ξεθνξκηζκφο ζα νδεγήζεη καθξνπξφζεζκα ζε επαλα-

ζηαηηθή νηθνινγηθή αιιαγή κνηάδεη κε ηελ ππφζεζε φηη ε δηάρπζε ηνπ θξά-

ηνπο πξνλνίαο νδεγεί καθξνπξφζεζκα ζηνλ ζνζηαιηζκφ. Γελ έρνπκε πνι-

ινχο ιφγνπο λα ππνζέζνπκε φηη ν Καζηνξηάδεο ζα ήηαλ επηπρήο κε απηήλ 

ηε ζπιινγηζηηθή. 

Ζ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο εηζέξρεηαη αλαγθαζηηθά ζε έλα θαχιν θχθιν. 

Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ν θηιφζνθνο ηεο απηνλνκίαο αλαδεηεί κία ρξπζή ην-

κή, ίζσο κία δεκηνπξγηθή θνηλσληθή έκπλεπζε πνπ ζα δξάζεη θαηαιπηηθά, 

απνθαιχπηνληαο ην εχξνο ηεο αλεπάξθεηαο ηνπ πθηζηακέλνπ θνηλσληθνχ 

θαληαζηαθνχ θαη ζα αληηθαηαζηήζεη ην πθηζηάκελν Παράδειγμα κε έλα λέν. 

Χζηφζν, δελ παξέρεη κία μεθάζαξε απάληεζε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ε αιιαγή απηή κπνξεί λα επηηεπρζεί. 

Ζ δεχηεξε αδπλακία αλαθέξεηαη ζηελ παξαηήξεζε φηη ν θηιφζνθνο θαηε-

γνξεί ηελ εκκνλή ζηνλ νξζφ ιφγν θαη ηελ ππνβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηεο θα-

ληαζίαο σο θαηαζηαηηθφ πξφβιεκα ηνπ θνηλσληθνχ θαληαζηαθνχ ηνπ θαπη-

ηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δλ ηνχηνηο, ηα ζεκέιηα ηεο νηθνινγηθήο θξηηηθήο εί-

λαη ζηεξηγκέλα εμ νινθιήξνπ ζηελ επίθιεζε ηνπ νξζνχ ιφγνπ, φρη ζην ζπ-

λαίζζεκα ή ηε θαληαζία. Ζ νηθνινγηθή θξηηηθή πξνζθεχγεη ζηα 

επηζηεκνληθά δεδνκέλα γηα λα δείμεη φηη ε αιφγηζηε αλάπηπμε θαηαζηξέθεη 

ηνλ πιαλήηε. Απηφ αμηνινγείηαη ζεηηθά απφ ηνλ Καζηνξηάδε. Χζηφζν, ν λε-

σηεξηθφο νξζνινγηζκφο δελ ζεσξείηαη άμηνο θαη ελίνηε απνθαιείηαη ςεπδν-

νξζνινγηζκφο. Δπνκέλσο ην πξφβιεκα ηεο λεσηεξηθφηεηαο κπνξεί λα επα-

λαδηαηππσζεί: δελ είλαη φηη ζηεξίδεηαη ζηνλ νξζφ ιφγν, αιιά φηη έρεη εθιά-

βεη σο νξζφ ιφγν έλαλ ςεπδν-νξζφ ιφγν θαη ζηεξίδεηαη ζε απηφλ. Δθ‟ φζνλ, 

φκσο, απηφ ζπκβαίλεη, ηφηε ε πξνηξνπή γηα εγθαηάιεηςε απηνχ πνπ εζθαι-

κέλα έρεη εθιεθζεί σο νξζφο ιφγνο θαη γηα αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ηε θα-

ληαζία, φπσο πξνηξέπεη ν ίδηνο, δελ απνηειεί κνλφδξνκν. Με ην λέν απηφ 

δεδνκέλν, κία άιιε απάληεζε είλαη πηζαλή: κπνξνχκε απιψο λα αλαδεηή-

ζνπκε ηνλ „πξαγκαηηθφ‟ νξζφ ιφγν. Ίζσο εθεί λα βξίζθεηαη ε ιχζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνινγίαο. Απηή, φκσο, ε εθδνρή είηε 

νξζή είλαη, είηε εζθαικέλε, έξρεηαη ζε αληίθαζε κε ηελ αξρηθή ηνπνζέηεζε 

ζρεηηθά κε ην θαηαζηαηηθφ πξφβιεκα ηεο λεσηεξηθφηεηαο θαη ηηο θαληαζηα-

θέο ζεκαζίεο. Απφ ηελ άιιε, εθ‟ φζνλ δερζνχκε φηη δελ ππάξρεη αληηθεηκε-

ληθφο νξζνινγηζκφο, αθνχ πξφθεηηαη γηα ηερλεηή θαηαζθεπή πνπ ζπλδέεηαη 

κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζκηζε θαη ην ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ θαληαζηαθφ, 
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ηφηε ζε πνηφ πιαίζην θαη κε πνηφ κέζν ζα είλαη δεθηή θαη πεηζηηθή ε θξηηηθή 

ηνπ νηθνινγηθνχ θηλήκαηνο φηη ν πιαλήηεο θηλδπλεχεη; Με άιια ιφγηα, ζε 

πνηά γιψζζα θαη ζε πνηά αξγθφ – γηα λα ζπκεζνχκε ηελ εηζαγσγηθή ζέζε 

ηνπ ζπγγξαθέα – ζα δηαηππσζνχλ ηα λέα επηρεηξήκαηα; 

ηνραζηέο φπσο ν André Gorz θαη ν Immanuel Wallerstein δηαηείλνληαη φηη 

δνχκε ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο (Γθνξδ 2009, 

Wallerstein 2011). Δθ‟ φζνλ επαιεζεπζνχλ, ηφηε – σο παξάπιεπξε ζπλέπεηα 

– ε αλζξσπφηεηα ζα απαιιαγεί απφ ην θνηλσληθφ θαληαζηαθφ πνπ επζχλε-

ηαη γηα ηελ νηθνινγηθή θξίζε. Ο Καζηνξηάδεο νπδέπνηε επερείξεζε λα απα-

ληήζεη ζην εξψηεκα πψο ζα είλαη απηή ε κεηαθαπηηαιηζηηθή θνηλσλία, πψο 

απηή ζα πξνζδηφξηδε ην επ δελ ηεο θαη ηί ζα δεκηνπξγνχζε σο επδσία. πσο, 

φκσο, έιεγε, αγσλίζηεθε γηα λα δνζεί ζηελ θνηλσλία ε δπλαηφηεηα απηήο 

ηεο δεκηνπξγίαο (Καζηνξηάδεο et al., 1981, 93). Αο ππνζέζνπκε, σζηφζν, 

φηη παξ‟ φιν πνπ απφ ηα επηζηεκνληθά πνξίζκαηα ζπλάγεηαη φηη ε αλζξσπφ-

ηεηα θαηεπζχλεηαη πξνο ηνλ φιεζξν, απηή αξλείηαη λα ζηεξεζεί ησλ ζπβαξη-

ηηθψλ αλέζεσλ ηνπ θαπηηαιηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηνλ θίλδπλν. Σί 

κπνξεί λα γίλεη ζε απηφ ην απεπθηαίν ελδερφκελν; ην ηειεπηαίν ηνπ βηβιίν 

κε ηίηιν Τί να κάνοσμε, ν Cohn-Bendit έζεζε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ: έρνπκε 

άξαγε δηθαίσκα λα εκπνδίζνπκε ηελ θνηλσλία λα απηνθηνλήζεη; (Κνλ-

Μπεληηη 2010, 97) 
xi
  

Πξφθεηηαη, αζθαιψο, γηα ξεηνξηθφ εξψηεκα. Ο ίδηνο δελ κπνξεί λα αγλνεί 

ηελ απάληεζε πνπ έρεη ήδε δψζεη ζε απηφ ν κέληνξάο ηνπ. Ο Καζηνξηάδεο 

αλαγλσξίδεη φηη νπδείο κπνξεί λα πξνθπιάμεη ηελ αλζξσπφηεηα απφ ηελ 

ζπιινγηθή ύβρη. Δάλ ε αλζξσπφηεηα επηιέμεη ηελ απηνθηνλία, έρεη θάζε δη-

θαίσκα λα πξνρσξήζεη ζε απηήλ (Castoriadis 1991, 115). Δθ‟ φζνλ, φκσο, ε 

αλζξσπφηεηα έρεη δηθαίσκα λα απηνθαηαζηξαθεί αγσληδφκελε γηα έλα άιιν 

κε θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα, δηαηεξεί θαη ην δηθαίσκα λα απηνθαηαζηξαθεί 

επηκέλνληαο ζηνλ θαπηηαιηζκφ θαη αδηαθνξψληαο γηα ηηο νηθνινγηθέο ππν-

δείμεηο. Δκείο, πάλησο, σο κέιε ηεο αλζξσπφηεηαο, δηαηεξνχκε ηελ ειπίδα 

φηη, ηειηθψο, απηή δελ ζα νδεγεζεί ζηνλ αθαληζκφ. Ίζσο κάιηζηα λα κε ηε 

ζψζεη νχηε ν ιφγνο, νχηε ε θαληαζία, αιιά θάηη πνιχ πην βαζχ θαη αξρατθφ, 

φπσο είλαη ην έλζηηθην ηεο απηνζπληήξεζεο.
xii
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iv. Ο Bendit ππνζηεξίδεη ζρεηηθά, φηη «θαίλεηαη ζηνπο αλζξψπνπο φηη εί-

λαη ην πην ειεχζεξν ζε παγθφζκηα θιίκαθα» (Καζηνξηάδεο et al., 

1981, 53). 

http://messageinamatrix.wordpress.com/tag/noam-chomsky/www.thecorporation.com


124 
 

v. Άιισζηε, θαηά ηελ εθδήισζε ηεο ηζπαληθήο Δπαλάζηαζεο, φηαλ νη 

Ηζπαλνί αλαξρηθνί εξγάηεο επαλέθηεζαλ ηα κέζα παξαγσγήο, δελ α-

θνινχζεζαλ απηφ ην πξφηππν. Αληίζεηα, «ζηε κηθξή δηάξθεηα ηνπ 

ζξηάκβνπ ηνπο, δελ έθιεηζαλ ηα εξγνζηάζηα, αιιά εμππεξέηεζαλ κε 

απηά ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο»
 
(Δληζελζκπέξγθεξ 1999, 38). 

vi. Δδψ αλαθχπηεη κία αληίθαζε, ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή, πην ξηδνζπα-

ζηηθή ζέζε ηνπ ζπγγξαθέα, ε νπνία απνηηκάηαη ζηηο δηαπηζηψζεηο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο (Καζηνξηάδεο 2007, 43). 

vii. Πξέπεη λα απνηειεί ζηφρν ε επαλάθηεζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο; ε 

απηνδηαρείξηζε ηεο αιπζίδαο παξαγσγήο ησλ εξγνζηαζίσλ ή ε θαηά-

ιπζή ηεο; Έλα θίλεκα πνπ επηρεηξεί ηελ αιιαγή ησλ θαληαζηαθψλ 

ζεκαζηψλ ζέιεη, πξνθαλψο, ην δεχηεξν, φκσο oθείιεη λα αλαγλσξίζεη 

φηη ε εξγαηηθή ηάμε δελ είλαη έηνηκε γηα θάηη ηέηνην, γηα έλα ζνβαξφ 

ιφγν, φπσο επηζεκαίλεη ν Cohn-Bendit: «γηαηί ζέιεη λα θάεη» (Καζην-

ξηάδεο et al., 1981, 78). 

viii. Ζ ζχγθιηζε πνιιψλ ζέζεσλ ηνπ Bookchin κε απηέο ηνπ Καζηνξηάδε 

είλαη επεμήγεηε. Γελλήζεθαλ κε δηαθνξά ελφο έηνπο, αθνινχζεζαλ 

απφ λσξίο ηνλ καξμηζκφ, ηνλ νπνίν εγθαηέιεηςαλ ήδε απφ ην ηέινο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟30 ράξηλ ηνπ ηξνηζθηζκνχ θαη αξγφηεξα, θαηά ηε 

δεθαεηία ηνπ ‟60, ζηάζεθαλ έληνλα επηθξηηηθνί πξνο θάζε είδνπο ε-

μνπζηαζηηθφ ζνζηαιηζκφ. Πξψηα ν Καζηνξηάδεο κέζα απφ ηηο ζειίδεο 

ηνπ πεξηνδηθνχ Σοζιαλιζμός ή Βαρβαρόηηηα θαηά ηελ πεξίνδν 1948-

1965, ζηε ζπλέρεηα δε θαη ν Bookchin κε ην πνιεκηθφ δνθίκην Listen 

Marxist, 1969 (θαη άιια θείκελα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπιινγή 

Post-Scarcity Anarchism, 1971). Ο Καζηνξηάδεο κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 

1980 ζηξάθεθε ζηελ αξραία Διιάδα σο πεγήο ιχζεσλ ηνπ πξνβιήκα-

ηνο ηεο απηνλνκίαο. Ο Bookchin αθνινχζεζε έλαλ παξάιιειν δξφκν, 

θαη ε θαηαθπγή ζηελ ειιεληθή αξραηφηεηα ζηα έξγα ηνπ ηεο ίδηα πε-

ξηφδνπ είλαη ζπρλή κε πνιιέο αλαθνξέο ζηελ άκεζε δεκνθξαηία θαη 

ζε αξραηνειιεληθέο έλλνηεο φπσο απηέο ηεο απηάξθεηαο, ηεο θηιίαο, 

ηεο θνηλσλίαο. Βι. ελδεηθηηθά (Βννkchin 1986, 102), (Βννkchin 1987, 

3-4) θαη (Βννkchin 1982, 130-133), (Βννkchin 2007, 104-107). 

ix. Βι. ελδεηηηθά ην νηθηζηηθφ ζπγθξφηεκα Bedzed Project Beddington, 

http://www.bioregional.com/what-we-do/our-work/bedzed/. 

x. Πξφθεηηαη γηα ελαιιαθηηθέο νξγαλψζεηο πνπ έδξαζαλ θαηά ηηο δεθαε-

ηίεο ηνπ ‟60 θαη ‟70. Οη Provos έβαςαλ ιεπθά 50 πνδήιαηα θαη ηα ά-

θεζαλ ζηνπο δξφκνπο ηνπ Άκζηεξληακ γηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη ε-

ιεχζεξα απφ φπνηνλ ηα ρξεηαδφηαλ. Ζ αζηπλνκία πξνρψξεζε ζηελ θα-

ηάζρεζή ηνπο, κε ην αηηηνινγηθφ φηη παξαβίαδαλ ηε δηάηαμε πνπ απα-

γφξεπε ηε ζηάζκεπζε μεθιείδσησλ πνδειάησλ. ηαλ απηά 

επεζηξάθεζαλ ζηνπο Provos, εθείλνη ηα εθνδίαζαλ κε απιέο θιεηδα-

ξηέο θη έγξαςαλ ην ζπλδπαζκφ ηεο θιεηδαξηάο πάλσ ζηα πνδήιαηα. 
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Pflasterstrand – θάησ απφ ην πεδνδξφκην, αλαθνξά ζην ζχλζεκα ηνπ 

γαιιηθνχ Μάε – είλαη ην φλνκα ελαιιαθηηθνχ εληχπνπ ηεο Φξαλ-

θθνχξηεο, ηε δηεχζπλζε ηνπ νπνίνπ δηαηήξεζε έσο ην 1984 ν Cohn-

Bendit. 

xi. Ο Cohn-Bendit αξέζθεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ζηα βηβιία ηνπ παξειιαγ-

κέλεο εθδνρέο ηίηισλ ηνπ Lenin – φπσο ην δηάζεκν Αριζηεριζμός, 

Φάρμακο ζηη γερονηική αρρώζηια ηοσ Κομμοσνιζμού – δίλνληαο ιαβή 

γηα θαηεγνξίεο κεγαινκαλίαο θαη αιαδνλείαο. Έηζη θαη ην Τί να κά-

νοσμε παξαπέκπεη ζην θιαζηθφ έξγν ηνπ Lenin απφ ην 1902, κε ην ν-

πνίν ν Ρψζνο θνκκνπληζηήο εηζεγείηαη ηελ ίδξπζε ελφο επαλαζηαηη-

θνχ καξμηζηηθνχ θφκκαηνο. Καη αλ ηελ πξψηε θνξά πνιινί ιεληληζηέο 

είραλ δηακαξηπξεζεί γηα ηελ „χβξε‟ ηνπ Cohn-Bendit, ζηε δεχηεξε δελ 

κπνξνχλ λα θάλνπλ ην ίδην, αθνχ θαη ν Lenin δαλείζηεθε ηνλ ηίηιν 

ηνπ απφ ην νκψλπκν κπζηζηφξεκα ηνπ Nikolay Chernyshevsky ηνπ 

1863. Σν κεγάιν απηφ έξγν γξάθηεθε σο ελφο είδνπο απάληεζε ζην 

Παηέρες και Γιοι ηνπ Ivan Turgenev – ν ήξσαο ηνπ νπνίνπ, ν Bazarov, 

είλαη βαζηζκέλνο ζην πξφζσπν ηνπ Mikhail Bakunin. Ο ήξσαο ηνπ 

Chernyshevsky, ν Rakhmetov, ζαπκάζηεθε απφ πιήζνο Ρψζσλ επα-

λαζηαηψλ, απφ ηνλ Nechayev έσο ηνλ Lenin, ην δε έξγν ελέπλεπζε ηελ 

επαλαζηαηηθή νξγάλσζε Γη και Ελεσθερία, Zemlya I Volyα. Δλδεηθηη-

θή ηεο επίδξαζήο ηνπ είλαη ε ζέζε φηη ην πξσηφηππν Τί να κάνοσμε, 

«πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην Κεθάλαιο ηνπ Μαξμ παξείρε ηε ζπλαηζζε-

καηηθή δπλακηθή πνπ, ηειηθψο, πξαγκαηνπνίεζε ηε ξσζηθή Δπαλά-

ζηαζε». Παξά: Amis, M. (2002). Koba the Dread. New York: 

Miramax. 27. 

xii. Σν έλζηηθην απηφ ζπλδέεηαη κε ηηο απνθαινχκελεο θσζικές ανάγκες, νη 

νπνίεο απνηεινχλ ην ζεκέιην ιίζν ησλ θιαζηθψλ ζεσξηψλ ηνπ θνηλσ-

ληθνχ ζπκβνιαίνπ (Βι. Locke, 1997, ΗΗΗ, 16 θαη Hobbes 1968, I, ch. 

14, 190). πσο απνζαθελίζηεθε λσξίηεξα, ν Καζηνξηάδεο απνξξίπηεη 

απηή ηελ αληίιεςε. 
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ΔΤΑΓΓΔΛΟ Γ. ΠΡΩΣΟΠΑΠΑΓΑΚΗ

 

 

 

ΜΙΑ ΑΓΡΙΑ ΠΡΑΙΝΗ ΦΛΟΓΑ. 

Ο ALDO LEOPOLD ΚΑΙ Η ΗΘΙΚΗ ΣΗ ΓΗ 

 

 

Πεπίληψη 

Η εζηθή ηεο γεο ηνπ Aldo Leopold απεηέιεζε, θαηά πνιινχο, ην έλαπζκα γηα 

ηελ ξαγδαία αλάπηπμε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Ηζηθήο θαη ηελ παγίσζή ηεο σο 

απηφλνκνπ θιάδνπ ηεο Δθαξκνζκέλεο Ηζηθήο. Καη πξάγκαηη, ε γνληκφηεηα 

ηεο εζηθήο ζεσξίαο ηνπ Leopold δελ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί, αθνχ φιεο νη 

κεηέπεηηα αληίζηνηρεο απφπεηξεο ηεινχλ εκθαλψο ππφ ηελ επηξξνή ηεο, είηε 

ελζηεξληδφκελεο, είηε θαηαδηθάδνληαο θαη απνξξίπηνληαο ηελ θεληξηθή εζη-

θή ζέζε πνπ ν Leopold εηζεγείηαη, δειαδή ηελ εζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο βη-

νηηθήο θνηλφηεηαο έλαληη ησλ αηφκσλ θαη ησλ εηδψλ πνπ ηελ ζπλαπαξηί-

δνπλ. Δθείλν, φκσο, πνπ ζα εμεηάζσ ζην ζχληνκν απηφ δνθίκην είλαη ε επ-

ζηάζεηα θαη ε ζπλνρή ηεο εζηθήο ηεο γεο. Θα επηρεηξήζσ λα απνδείμσ ηελ 

ζέζε κνπ, φηη ε εζηθή ζεσξία ηνπ Leopold είλαη ζε κεγάιν βαζκφ αηεθκε-

ξίσηε, απζαίξεηε, αληηθαηηθή θαη δπλεηηθά επηθίλδπλε, αθνχ ππνδαπιίδεη 

έλαλ ηδηφηππν εζηθφ νινθιεξσηηζκφ.  

Λέξειρ κλειδιά: Aldo Leopold, εζηθή ηεο γεο, θνηλόηεηα ησλ όλησλ, δηεύξπλ-

ζε, νηθόζθαηξα.  

 

Ο Aldo Leopold δελ ππήξμε ζεκαίλσλ θηιφζνθνο. Γηα ηελ αθξίβεηα, δελ 

ππήξμε θαλ θηιφζνθνο, «επαγγεικαηίαο» ηνπιάρηζηνλ, νχηε θαη επεδίσμε λα 

ζεσξεζεί ηέηνηνο. Ήηαλ έλαο απιφο άλζξσπνο πνπ θάπνηα ζηηγκή θξαηψ-

ληαο έλα φπιν ζηα ρέξηα ηνπ βξέζεθε απέλαληη ζε έλαλ κεγάιν γέξηθν ιχθν. 

Η ζχληνκε απηή ζπλάληεζε, παξφηη θαηλνκεληθά άλεπ ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, 

έκειιε λα αιιάμεη ηελ δσή ηνπ Leopold, αιιά θαη λα ζέζεη ηηο βάζεηο γηα 

ηελ πεξηβαιινληηθή εζηθή, φπσο ηελ γλσξίδνπκε ζήκεξα (Rolston 2000, 

                                                 

 Ο Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο είλαη Λέθησξ Δθαξκνζκέλεο Ηζηθήο ηνπ Δζλη-

θνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Δ-mail: eprotopa@ppp.uoa.gr.  

mailto:eprotopa@ppp.uoa.gr
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1046). Δίλαη θάπνηεο πεξίνδνη ζηελ ηζηνξία ηνπ πλεχκαηνο πνπ νη άλεκνη ηεο 

αιιαγήο θπζνχλ ηφζν δπλαηά, ψζηε φινη λα δηαηζζάλνληαη πσο ξαγδαίεο ε-

μειίμεηο βξίζθνληαη πξν ησλ ππιψλ. Τπάξρνπλ, φκσο, θαη θάπνηεο θαηά ηηο 

νπνίεο ε αιιαγή – αθφκε θαη ε πιένλ ζεκαληηθή – επέξρεηαη αλεπαίζζεηα 

θαη γίλεηαη αληηιεπηή εθ ησλ πζηέξσλ. Σν 1949, φηαλ κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ 

θπθινθφξεζε ην επζχλνπην έξγν ηνπ A Sand County Almanac: and Sketches 

Here and There, ζην νπνίν ν Leopold θαηέγξαθε ηηο ζθέςεηο πνπ ην πεξη-

ζηαηηθφ κε ηνλ ιχθν γέλλεζε κέζα ηνπ, γηα δεθαεηίεο παξέκεηλε εληειψο 

απαξαηήξεην. Πξνο ηα ηέιε ηνπ παξειζφληνο αηψλνο, σζηφζν, απνηεινχζε 

ήδε έξγν αλαθνξάο γηα κηα νιφθιεξε ηάζε ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο. 

ην δνθίκην απηφ ζα παξνπζηάζσ ηα θνκβηθφηεξα ζεκεία ηεο εζηθήο ζεσξί-

αο ηνπ Leopold. Δλ ζπλερεία πξνηίζεκαη λα εμεηάζσ εάλ θαη ζε πνηφλ βαζκφ 

ε πξφηαζή ηνπ, ε πεξίθεκε εζηθή ηεο γεο, ζπληζηά ζπλεθηηθή θαη επζηαζή 

εζηθή ζεσξία, ηνπηέζηηλ εάλ κπνξεί ζηελ απγή ηνπ 21
νπ

 αηψλα λα δψζεη α-

πνηειεζκαηηθέο απαληήζεηο θαη ιχζεηο ζην νμχηαην πιένλ πεξηβαιινληηθφ 

πξφβιεκα ή, έζησ, λα απνηειέζεη ην γφληκν έδαθνο γηα ηελ εμέιημε ηεο πε-

ξηβαιινληηθήο εζηθήο. ε φ,ηη αθνξά ζην πξψην δήηεκα ζα ηνπνζεηεζψ αξ-

λεηηθά, ππνζηεξίδνληαο πσο ε εζηθή ηεο γεο δελ απνηειεί ζπλεθηηθφ θαη ν-

ινθιεξσκέλν εζηθφ ζχζηεκα, πσο νη θεληξηθέο ηεο έλλνηεο ζηεξνχληαη ζα-

θνχο νξηνζέηεζεο, πσο ε ζπιινγηζηηθή πνπ ν Leopold αθνινπζεί δελ δηαζέ-

ηεη απνδεηθηηθή ηζρχ, θαη πσο νη ζέζεηο ηνπ ελέρνπλ πςειή δπλεηηθή 

επηθηλδπλφηεηα. ε φ,ηη αθνξά ζηελ γνληκφηεηα ηεο ζεσξίαο ηνπ, σζηφζν, 

είκαη πεπεηζκέλνο πσο, πέξα απφ ηελ ψζεζε πνπ κέρξη ηψξα απηή έρεη 

πξνζδψζεη ζηελ πεξηβαιινληηθή εζηθή, δχλαηαη θαη ζην κέιινλ λα ιεηηνπξ-

γήζεη σο εθαιηήξην εμέιημεο θαη πξνφδνπ, αθξηβψο δηφηη, σο ζεκείν έληνλεο 

αληηινγίαο, πξνζθέξεηαη γηα δεκηνπξγηθφ θηινζνθηθφ δηάινγν. 

 

I. 

Ο Leopold ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο ζεκειησηέο ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο 

καδί κε ηελ Rachel Carson, ηνλ Lynn White, ηνλ John Muir, ηνλ David 

Brower θαη άιινπο (Jenni 2005, 5). Ωζηφζν, ν ίδηνο πηζαλφηαηα δελ ζα είρε 

απαζρνιήζεη ηελ ζθέςε ηνπ κε ηέηνηα δεηήκαηα, εάλ δελ είρε ζπκβεί ε – 

πνηθηινηξφπσο θαζνξηζηηθή – ζπλάληεζή ηνπ κε έλαλ ιχθν. ηηο αξρέο ηνπ 

20
νπ

 αηψλα ν Leopold εξγαδφηαλ σο δαζνλφκνο ζην εζληθφ πάξθν Apache 

ηεο πνιηηείαο ηεο Arizona ησλ Η.Π.Α. Αλάκεζα ζηα θαζήθνληά ηνπ ήηαλ 

θαη ν έιεγρνο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ θπξίαξρνπ αξπαθηηθνχ ηνπ πάξθνπ, ηνπ 

ιχθνπ, ε ππεξβνιηθή αχμεζε ηνπ νπνίνπ νδεγνχζε ζε αληίζηνηρε κείσζε 

ηνλ πιεζπζκφ ησλ ειαθηψλ, θάηη πνπ δηφινπ δελ άξεζε ζηνπο θπλεγνχο ηεο 

πεξηνρήο. Έλα κεζεκέξη ηνπ δφζεθε ε επθαηξία λα αζθήζεη γηα πξψηε θνξά 

απηή ηελ πηπρή ησλ θαζεθφλησλ ηνπ: «Γεπκαηίδακε ζε έλα χςσκα, ζηνπο 

πξφπνδεο ηνπ νπνίνπ θπινχζε νξκεηηθά έλα πνηάκη. Κάπνηα ζηηγκή είδακε 
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έλα δψν λα δηαζρίδεη ην πνηάκη, θαη λνκίζακε πσο ήηαλ ειάθη […] Όηαλ 

πέξαζε απέλαληη […] θαηαιάβακε ην ιάζνο καο: ήηαλ έλαο ιχθνο […] 

ακέζσο αξρίζακε λα ππξνβνινχκε πξνο ηελ αγέιε. Όηαλ ηα ηνπθέθηα καο 

άδεηαζαλ, ν γέξηθνο ιχθνο θεηηφηαλ ζην ρψκα […] Φηάζακε δίπια ζηνλ 

γέξηθν ιχθν ηελ ζηηγκή αθξηβψο πνπ κηα άγξηα πξάζηλε θιφγα έζβελε ζηα 

κάηηα ηνπ. Ήκνπλ λένο ηφηε θαη έηνηκνο λα ππξνβνιήζσ. Πίζηεπα πσο, 

αθνχ ιηγφηεξνη ιχθνη ζεκαίλνπλ πεξηζζφηεξα ειάθηα, ε πιήξεο εμαθάληζε 

ησλ ιχθσλ ζα νδεγνχζε ζηελ δεκηνπξγία ελφο θπλεγεηηθνχ παξαδείζνπ. 

Ωζηφζν, κφιηο είδα ηελ πξάζηλε θιφγα λα ζβήλεη, αηζζάλζεθα πσο νχηε ν 

ιχθνο, νχηε ην βνπλφ ζπκθσλνχζαλ κε απηή κνπ ηελ αληίιεςε» (Leopold 

1968, 130). Όια ηα παξαπάλσ θαληάδνπλ – θαη είλαη – ηφζν ελνξαηηθά θαη 

βησκαηηθά, ψζηε λα απνηεινχλ κάιινλ αθαηάιιειε βάζε γηα ηελ 

δηακφξθσζε κηαο εζηθήο ζεσξίαο. Ωζηφζν, ν ζηαζεξφο πξνζαλαηνιηζκφο 

ηνπ Leopold έθηνηε ήηαλ – θαη παξέκεηλε – ε φξζσζε κηαο ζπλεθηηθήο 

εζηθήο, επηζηεκνληθά ζεκειησκέλεο (Callicott 1987, 90).  

ε αληίζεζε κε ηηο βηνθεληξηθέο εζηθέο αληηιήςεηο, νη νπνίεο πξνηείλνπλ ηελ 

δηεχξπλζε ησλ πθηζηάκελσλ ζεσξηψλ, ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ εζηθφ 

καο νξίδνληα θαη άιια είδε, έκβηα θαη κε (Taylor 1981, 205), ν Leopold 

πηνζεηεί κηα πεξηζζφηεξν ξηδνζπαζηηθή πξνζέγγηζε, πξνηείλνληαο ηελ 

ζπλνιηθή επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηνπ ηξφπνπ θαηά ηνλ νπνίν ε εζηθή ζθέςε 

πξνζιακβάλεη ηνλ πεξηβάιινληα θφζκν. Οη ζεκειηψδεηο έλλνηεο θαη νη 

παγησκέλεο ηάζεηο ηεο «παξαδνζηαθήο» εζηθήο απνθιείνπλ ηνλ θπζηθφ 

θφζκν, αθξηβψο δηφηη ηφζν νη επί κέξνπο έλλνηεο, φζν θαη ηα θπξίαξρα εζηθά 

ζπζηήκαηα ζπλνιηθά δνκήζεθαλ έρνληαο σο ζεκείν αλαθνξάο ηνπο ηνλ 

άλζξσπν. Η ελλνηνινγηθή δηεχξπλζε ελφο πθηζηάκελνπ φξνπ ή έλλνηαο θαη ε 

απφπεηξα εθαξκνγήο ηνπ ζηηο ζρέζεηο ηνπ αλζξψπνπ κε ην πεξηβάιινλ έρεη 

κηθξέο πηζαλφηεηεο λα ηειεζθνξήζεη, αθνχ θαη’ νπζίαλ ζπληζηά 

ζπληεξεηηθή εζηθή πξνζέγγηζε: θαηαδεηθλχεη εκκνλή ζε ζεσξεηηθά 

εξγαιεία πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα άιινλ ζθνπφ θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζηηο λέεο 

ζπλζήθεο είλαη θαηαδηθαζκέλα λα απνδεηρζνχλ αθαηάιιεια. Πνηέο είλαη 

απηέο νη λέεο ζπλζήθεο θαηά ηνλ Leopold; Πιένλ, θαηά ηελ γλψκε ηνπ, ε 

εζηθή ππνρξενχηαη λα εζηηάδεη φρη ζε άηνκα, αιιά ζε ζύλνια. Πξνο ηνχην 

ρξεηάδεηαη ξηδηθή αλαδφκεζε, θαη φρη απιή πξνζαξκνγή. Πέξαλ απηνχ, ε 

αλαζεψξεζε πνπ ν Leopold πξνηείλεη ζπληζηά, θαη’ απηφλ, πξφνδν γηα ηελ 

ίδηα ηελ εζηθή ζθέςε. Γηα ηελ αθξίβεηα, απνηειεί ην αλακελφκελν 

εμειηθηηθφ βήκα γηα ηελ αλζξψπηλε εζηθή. Παξαηεξεί: «Η εζηθή αξρηθά 

εζηίαδε ζηηο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ κεηαμχ ηνπο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

Γεθάινγν ηνπ Μσπζέσο. Μεηαγελέζηεξα επνηθνδνκήκαηα εζηηάδνπλ ζηελ 

ζρέζε ηνπ αηφκνπ κε ηελ θνηλσλία […] Έσο ζήκεξα δελ ππάξρεη θάπνηα 

εζηθή, ε νπνία λα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε γε, ηα 

δψα θαη ηα θπηά […] Η επέθηαζε ηεο εζηθήο ζε απηήλ ηελ ηξίηε ζπληζηψζα 

ηνπ αλζξψπηλνπ πεξηβάιινληνο είλαη […] κηα εμειηθηηθή δπλαηφηεηα, αιιά 
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θαη κηα νηθνινγηθή αλαγθαηφηεηα. Δίλαη ην ηξίην ζηάδην κηαο αθνινπζίαο» 

(Leopold 1968, 203). Η εζηθή, θαηά ηνλ Leopold, αλαπηχρζεθε έσο ηηο 

κέξεο καο ζηεξηδφκελε ζην αμίσκα πσο ην εζηθφ πξφζσπν απνηειεί κέινο 

κηαο θνηλφηεηαο αλεμαξηήησλ αηφκσλ. Η εζηθή ηεο γεο δηεπξχλεη ηα φξηα ηεο 

ελ ιφγσ θνηλφηεηαο ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη ην έδαθνο, ην λεξφ, ηα θπηά, ηα 

δψα θαη, ζπλνιηθά, ηε γε (Leopold 1968, 204). Τπφ ην θσο ησλ αλσηέξσ, 

είλαη πξνθαλήο ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε εζηθή ηεο γεο ζεσξήζεθε απφ 

πνιινχο επαλαζηαηηθή (Nash 1987, 78). Μηα παξαδνζηαθή εζηθή ζεσξία 

κπνξεί απιψο λα πξνζαξκνζζεί ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ζηηο απαηηήζεηο 

ησλ θαηξψλ, αιιά αδπλαηεί λα δεκηνπξγήζεη λέα δεδνκέλα. Ο σθειηκηζκφο, 

επί παξαδείγκαηη, κπνξεί λα καο πξνηείλεη ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

νθείινπκε λα πξνζηαηεχνπκε έλα δάζνο. Οη ιφγνη απηνί, σζηφζν, ζην 

πιαίζην ηεο αλσηέξσ ζεσξίαο δελ κπνξνχλ λα είλαη άιινη απφ ηελ 

σθειηκφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δάζνπο γηα εκάο ηνπο ίδηνπο αηνκηθά, ή γηα 

ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο. Ο σθειηκηζκφο αδπλαηεί λα καο πείζεη πσο ην ίδην 

ην δάζνο δηαζέηεη αθ’ εαπηνχ εζηθή αμία, δηφηη πεξηνξίδεη ηελ απφδνζε ηεο 

ηδηφηεηαο απηήο ζηα κέιε κηαο πεξηνξηζκέλεο εζηθήο θνηλφηεηαο, ε νπνία 

δηαιακβάλεη κφλνλ εζηθά πξφζσπα. Σν ίδην ηζρχεη γηα ηηο ππφινηπεο εζηθέο 

ζεσξίεο. Η εζηθή ηεο γεο αλαιακβάλεη λα επαλαδηαπξαγκαηεπζεί ηελ ελ 

ιφγσ ζχκβαζε κε εθπεθξαζκέλν ζηφρν λα εληάμεη ζηελ εζηθή θαη άιιεο 

πέξαλ ησλ αλζξψπσλ νληφηεηεο. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφλ κεηέξρεηαη ηελ 

έλλνηα ηεο θνηλόηεηαο ησλ όλησλ πξνηείλνληαο κηα λέα, νιηζηηθή εζηθή 

ζεψξεζε (Jennie 2005, 1), ζην πιαίζην ηεο νπνίαο σο εζηθά ππνθείκελα 

δχλαληαη λα εθιακβάλνληαη θαη αθεξεκέλα ζχλνια, φπσο ε βηνηηθή 

θνηλφηεηα, ηα νηθνζπζηήκαηα, ε ίδηα ε γε. ην πιαίζην ηεο λέαο απηήο 

νπηηθήο ην αλζξψπηλν είδνο δελ είλαη παξά κφλνλ έλα απφ ηα εθαηνκκχξηα 

άιια είδε πνπ θηινμελεί ν πιαλήηεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ν άλζξσπνο πξέπεη λα 

παχζεη πιένλ λα ινγίδεηαη σο θνξέαο ηδηαίηεξεο εζηθήο αμίαο, λα απεθδπζεί 

ηνλ ξφιν «ηνπ θαηαθηεηή ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο θαη λα αληηκεησπηζζεί σο 

απιφ κέινο ηεο, γεγνλφο πνπ ηνπ επηβάιιεη ηνλ ζεβαζκφ πξνο ηα ππφινηπα 

κέιε απηήο, αιιά θαη πξνο ηελ ίδηα ηελ θνηλφηεηα ζπλνιηθά» (Leopold 

1968, 204). Η δηεχξπλζε ηεο εζηθήο θαη ε ζπκπεξίιεςε ζε απηήλ 

νιφθιεξεο ηεο νηθφζθαηξαο κεηαηνπίδεη ηελ εζηθή εζηίαζε απφ ην άηνκν 

ζην ζχλνιν. Η κεηαηφπηζε πνπ πξνηείλεη ν Leopold, εάλ γίλεη απνδεθηή, 

επηηξέπεη ηελ δηαηχπσζε κηαο – πεξίθεκεο, πιένλ – ζέζεσο, ε νπνία 

ζπληζηά ην θεληξηθφ – θαη εκβιεκαηηθφ – αμίσκα ηεο εζηθήο ηεο γεο: «Κάηη 

είλαη νξζφ φηαλ ζπληειεί ζηελ δηαθχιαμε ηεο αθεξαηφηεηαο, ηεο 

ζηαζεξφηεηαο θαη ηνπ θάιινπο ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο. Δίλαη εζθαικέλν 

φηαλ ηείλεη πξνο άιιε θαηεχζπλζε» (Leopold 1968, 224-225). Σν γεγνλφο 

πσο ε γε απνηειεί θνηλφηεηα είλαη βαζηθή ζχιιεςε ηεο νηθνινγίαο, ιέεη ν 

Leopold. Σν φηη πξέπεη λα ηπγράλεη αγάπεο θαη ζεβαζκνχ, ζπληζηά 

πξνέθηαζε ηεο εζηθήο (Leopold 1968, 224-225). Γεδνκέλνπ δε φηη απέλαληη 
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ζην πεξηβάιινλ καο ζπκπεξηθεξόκαζηε κε ηξφπν πνπ ην επεξεάδεη θαη 

δεκηνπξγνύκε ζρέζεηο κε απηφ, είλαη πεξίεξγν ην γεγνλφο πσο ε εζηθή δελ 

έρεη αθφκε επηιεθζεί ηνπ ζρεηηθνχ πιέγκαηνο ζρέζεσλ θαη, αληηζέησο, 

δείρλεη λα ην αγλνεί παληειψο (Leopold 1949, 210). πλνςίδνληαο: ν Leo-

pold ζεσξεί πσο ε πξαγκαηηθφηεηα θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο 

κηαο λέαο εζηθήο, ε νπνία ζα είλαη ηφζν δηεπξπκέλε, ψζηε λα πεξηιακβάλεη 

ην ζχλνιν ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο. ην πιαίζην απηήο, θάζε νλ – ή 

ππνζχλνιν – ζα ινγίδεηαη σο θνξέαο ηζνδχλακεο εζηθήο αμίαο, αθξηβψο δπ-

λάκεη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ ελ ιφγσ θνηλφηεηα. Πέξαλ ησλ θαζεθφλησλ 

καο, φκσο, πξνο ηα αηνκηθά φληα, ε εζηθή ηεο γεο εηζεγείηαη θαη ην απψηαην 

θαζήθνλ ηνπ εζηθνχ πξνζψπνπ πξνο ηελ ίδηα ηελ βηνηηθή θνηλφηεηα. Η 

πξνηεηλφκελε δηεχξπλζε απνηειεί ινγηθψο ην επφκελν βήκα ζηελ εμέιημε 

ηεο εζηθήο θαη, σο εθ ηνχηνπ, είλαη απνιχησο ζεκηηή.  

Η εζηθή ηεο γεο ζπληζηά ξηδνζπαζηηθή πξνζέγγηζε δηφηη αληί λα 

επαλεξκελεχεη πθηζηάκελεο έλλνηεο θαη ζεσξίεο, πξνηείλεη λέεο. Η δηάζεζε 

ξηδηθήο δηαθνξνπνίεζεο σο πξνο ην παξειζφλ ζε φ,ηη αθνξά ζηελ 

πεξηβαιινληηθή εζηθή θαίλεηαη, αλ κε ηη άιιν, εχινγε θαη ελαξκνληζκέλε 

κε ηα θειεχζκαηα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. πγθεθξηκέλα, φηαλ 

ζρεκαηνπνηήζεθε ην ηειεπηαίν απφ ηα κεγάια εζηθά ζπζηήκαηα, ν 

σθειηκηζκφο, δελ πθίζηαην πεξηβαιινληηθφ δήηεκα. Ωο εθ ηνχηνπ, ν 

σθειηκηζκφο δελ φθεηιε λα εζηηάζεη ζε ηίπνηα πέξα απφ ηηο ζρέζεηο ησλ 

εζηθψλ πξνζψπσλ κεηαμχ ηνπο. Σν ίδην, θπζηθά, ηζρχεη θαη γηα 

πξνγελέζηεξα εζηθά ζπζηήκαηα. Η ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ 

πεξηβάιινληα θφζκν άξρηζε λα θαζίζηαηαη πξνβιεκαηηθή πεξί ηηο αξρέο ηνπ 

εηθνζηνχ αηψλα. Γηα ηελ εζηθή ε εμέιημε απηή, σζηφζν, δελ ζπληζηά 

πνζνηηθώο, αιιά πνηνηηθώο δηαθνξνπνηεκέλε πξφθιεζε. Με άιια ιφγηα, ην 

πεξηβαιινληηθφ δήηεκα δελ απνηειεί κεηεμέιημε ελφο ήδε ππάξρνληνο, αιιά 

είλαη εληειψο λέν θαη άιιεο κνξθήο. πλεπψο, είλαη εχινγν λα απαηηεί κηα 

λέα θαη άιιεο κνξθήο εζηθή, λέεο έλλνηεο, ζηάζεηο, πξνζεγγίζεηο, εξκελείεο 

θαη λνεκαηνδνηήζεηο. Απηή αθξηβψο θαίλεηαη λα ππήξμε ε θηινδνμία ηνπ 

Aldo Leopold: λα δεκηνπξγήζεη κηα λέα εζηθή. Ο βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν 

πέηπρε ηνλ ζηφρν ηνπ κέλεη λα δηεξεπλεζεί. 

 

II. 

Η εζηθή ηεο γεο βαζίδεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεψξεζε ηεο εμειηθηηθήο 

πνξείαο ηεο εζηθήο κέζα ζηνλ ρξφλν, ε νπνία θαίλεηαη ηνπιάρηζηνλ εχινγε. 

Ο Leopold – εχζηνρα, θαηά ηελ γλψκε κνπ – παξαηεξεί πσο ε εζηίαζε ηεο 

εζηθήο ζπλερψο δηεπξχλεηαη, ζπκπεξηιακβάλνληαο δηαξθψο κεγαιχηεξα 

ζχλνια. Δλψ, επί παξαδείγκαηη, ν Γεθάινγνο ηνπ Μσπζέσο – ηνλ νπνίνλ ν 

Leopold εθιακβάλεη σο εζηθφ θείκελν – αθνξά ζηηο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ 
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κεηαμχ ηνπο, ε αξηζηνηειηθή εζηθή ζαθέζηαηα επηδηψθεη λα ξπζκίζεη ηηο 

ζρέζεηο ησλ αηφκσλ κε ην νξγαλσκέλν ζχλνιν εληφο ηνπ νπνίνπ απηά 

δξνπλ. Παξάιιεια, ηνλίδεη, ε εζηθή ηείλεη λα ελζσκαηψλεη φιν θαη 

πεξηζζφηεξα άηνκα ελφο ζπλφινπ. Σν ινγηθψο αλακελφκελν επφκελν βήκα 

γηα ηελ εζηθή, θαηά ηνλ Leopold, είλαη λα ζπκπεξηιάβεη ην ακέζσο επξχηεξν 

ζχλνιν, θαζψο θαη ην κφλν πνπ απνκέλεη αθφκε απξφζηην ζηελ εζηθή, ηελ 

βηνηηθή θνηλφηεηα. Όλησο, ε εζηθή θαίλεηαη λα δηεπξχλεη ηνλ νξίδνληά ηεο 

ζην δηάβα ηνπ ρξφλνπ θαη, πξάγκαηη, ε βηνηηθή θνηλφηεηα ηελ επνρή πνπ ν 

Leopold παξνπζίαδε ηηο ζέζεηο ηνπ βξηζθφηαλ έμσ απφ ηνλ νξίδνληα απηφλ. 

Ωζηφζν, ε ηζηνξία ηεο θηινζνθίαο δείρλεη πσο δελ αξθεί θάηη λα βξίζθεηαη 

εθηφο εζηθήο θαη λα ζπληζηά επξχ ζχλνιν, γηα λα ζπκπεξηιεθζεί ζε απηήλ. 

Δπηπιένλ, δηφινπ δελ έπεηαη νχηε πσο θάηη ηέηνην πξέπεη λα γίλεηαη, νχηε 

πσο ζπκβαίλεη λνκνηειεηαθά. Οξηζκέλσο, ε δηεχξπλζε ηεο εζηθήο πξνο 

νηαλδήπνηε θαηεχζπλζε πάληνηε επέξρεηαη κφλνλ δπλάκεη ελφο πεηζηηθνύ 

επηρεηξήκαηνο. ε φ,ηη αθνξά ζηα δψα, επί παξαδείγκαηη, ζε απηά ηειεπηαίσο 

ηείλεη λα αλαγλσξηζζεί θάπνηαο κνξθήο εζηθή ππφζηαζε ράξε ζηελ επαξθή 

ηεθκεξίσζε ηεο ζέζεο πσο, κνινλφηη νη δηαθνξέο ησλ δψσλ κε ηνπο 

αλζξψπνπο είλαη πνιιέο θαη πνηθίιεο, δελ ππάξρεη θακία ηφζν βαξχλνπζα 

εζηθψο δηαθνξά, ψζηε λα κελ ηνπο αλαγλσξίδνπκε – ηνπιάρηζηνλ – ην 

δηθαίσκα ζηελ απνθπγή ηνπ άζθνπνπ πφλνπ (Singer 1974∙ Cohen et al. 

2001). Έηη πεξαηηέξσ, ε πιήξεο αλαγλψξηζε ίδησλ θαη ίζσλ δηθαησκάησλ 

ζηνπο έγρξσκνπο ζπλαλζξψπνπο καο δελ έγηλε δηφηη απιψο εθθξεκνχζε ή 

αλακελφηαλ, αιιά δηφηη νη δηαθνξέο ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο ιεπθνχο 

απνδείρζεθε πσο δελ απνηεινχλ επαξθή αηηηνιφγεζε γηα ηελ έσο πξφζθαηα 

δηαθνξνπνηεκέλε εζηθή αληηκεηψπηζή ηνπο. Με άιια ιφγηα, ε δηεχξπλζε 

ηεο εζηθήο δελ είλαη – νχηε, άιισζηε, πξέπεη λα είλαη – λνκνηειεηαθψο 

πξνδηαγεγξακκέλε. Αληηζέησο, απαηηείηαη λα είλαη επαξθψο ηεθκεξησκέλε 

κε ηζρπξά ινγηθά επηρεηξήκαηα. πλεπψο, εάλ ν Leopold πηζηεχεη πσο ε 

βηνηηθή θνηλφηεηα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ εζηθή εμέηαζε, νθείιεη λα 

απνδείμεη φηη φλησο ππάξρνπλ επαξθείο ιφγνη ψζηε λα ζπκβεί θάηη ηέηνην. 

Καηά ηελ γλψκε κνπ, σζηφζν, δελ θάλεη απηφ. Αληηζέησο, θαίλεηαη λα 

ζεσξεί πσο ε δηεχξπλζε απηή ζα επέιζεη λνκνηειεηαθψο, κφλνλ θαη κφλνλ 

δηφηη ε εζηθή γεληθώο ηείλεη λα δηεπξχλεη ηνλ νξίδνληά ηεο. Η αληίιεςε 

απηή, σζηφζν, απνηειεί ηππηθφ παξάδεηγκα ηεο ινγηθήο πιάλεο πνπ 

θαιείηαη ιήςε ηνπ δεηνπκέλνπ (petitio principii), ηνπηέζηηλ ηνπ – φρη 

αζπλήζνπο – ζθάικαηνο ησλ θηινζφθσλ λα εθιακβάλνπλ σο δεδνκέλν ζηηο 

πξνθείκελεο ηνπ ζπιινγηζκνχ ηνπο εθείλν πνπ ζα φθεηιαλ ηειηθψο λα 

απνδείμνπλ ζην ζπκπέξαζκα (Πειεγξίλεο 2004), θαηαιήγνληαο ζε έλα 

θπθιηθφ ζπιινγηζκφ (circulus in demonstrando) πνπ δελ απνδεηθλχεη 

απνιχησο ηίπνηα. Σν ζρεηηθφ επηρείξεκα ηνπ Leopold ζα κπνξνχζε λα 

ζθηαγξαθεζεί σο εμήο: α. Η αλζξψπηλε εζηθή ηείλεη λα δηεπξχλεη ηνλ 

νξίδνληά ηεο, θαη ηνχην ζπληζηά πξφνδν. β. Σν ινγηθψο επφκελν ζηάδην 
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δηεχξπλζεο γηα ηελ εζηθή είλαη ε ζπκπεξίιεςε ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο. γ. 

Η εζηθή πξέπεη λα δηεπξπλζεί ζπκπεξηιακβάλνληαο ζηελ εζηίαζή ηεο ηελ 

βηνηηθή θνηλφηεηα, θαη απηφ ζα ζπληζηά πξφνδν. Αλ, σζηφζν, ξσηήζνπκε: 

«Γηαηί, ηέινο πάλησλ, πξέπεη ν νξίδνληαο ηεο εζηθήο λα δηεπξπλζεί, θαη γηα 

πνηφλ αθξηβψο ιφγν θάηη ηέηνην ζα ζπληζηνχζε πξφνδν;», ν Leopold απιψο 

ζα καο παξαπέκςεη ζηελ κείδνλα πξνθείκελε ηνπ ζπιινγηζκνχ ηνπ. 

πλεπψο, ε εζηθή ηεο γεο δελ ηεθκεξηψλεη ηελ αλάγθε δηεχξπλζεο ηεο 

εζηθήο πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε, απιψο ηελ πξνηείλεη. 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ε εζηθή ζεσξία ηνπ Leopold θαίλεηαη λα πάζρεη κηαλ 

αθφκε πιάλε, ηελ θαινχκελε θπζηνθξαηηθή (Jenni 2005, 6), θαη κάιηζηα ζε 

δχν επίπεδα: ηφζν ζε απηφ ηεο ζεκειίσζεο, φζν θαη ζε εθείλν ηεο 

ζπλαγσγήο ηεο θεληξηθήο ηεο εζηθήο αξρήο. ε φ,ηη αθνξά ζην πξψην, ζηελ 

αλάγθε, δειαδή, ζπκπεξίιεςεο ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο ζηελ εζηθή ζθέςε 

καο, ν Leopold ππνζηεξίδεη πσο απηφ πξέπεη λα ζπκβεί, δηφηη κέρξη ηψξα ε 

ηάζε ηεο εζηθήο είλαη λα ζπκπεξηιακβάλεη δηαξθψο επξχηεξα ζχλνια ζηελ 

εζηίαζή ηεο, θαη ε βηνηηθή θνηλφηεηα είλαη ην ακέζσο επφκελν – ζε φ,ηη 

αθνξά ζηελ επξχηεηά ηνπ – ζχλνιν πνπ παξακέλεη εθηφο εζηθήο. Μπνξεί 

θαλείο λα ηείλεη λα ζπκθσλήζεη κε ηνλ ηξφπν πνπ ν Leopold αληηιακβάλεηαη 

ηελ εμειηθηηθή ηζηνξία ηεο εζηθήο, ν νπνίνο θαίλεηαη ηνπιάρηζηνλ εχινγνο. 

Απφ ην γεγνλφο, σζηφζν, πσο ε εζηθή δείρλεη λα εμειίζζεηαη έσο ηψξα θαη’ 

απηφλ ηνλ ηξφπν δελ ζπλάγεηαη νχηε πσο απηφ ζα ζπλερίζεη λα ζπκβαίλεη, 

νχηε, πνιιψ κάιινλ, πσο πξέπεη λα ζπλερίζεη λα ζπκβαίλεη. Δλδέρεηαη ε 

εζηθή λα έρεη πιένλ αγγίμεη ηα φξηα ησλ δπλαηνηήησλ ηεο, θαη λα κελ κπνξεί 

λα επεθηαζεί πεξαηηέξσ. Δίλαη πηζαλφλ, επίζεο, λα πξέπεη λα επεθηαζεί πξνο 

άιιε θαηεχζπλζε. Μπνξεί, πάιη, ε βηνηηθή θνηλφηεηα λα κελ πξνζθέξεηαη 

δηφινπ ζηελ εζηθή. Όια απηά είλαη πηζαλφλ λα ηζρχνπλ, θαη ν Leopold, 

ηειηθψο, λα έρεη άδηθν. Δίλαη, επίζεο, πηζαλφλ λα κελ ηζρχνπλ, θαη ε 

ζεψξεζή ηνπ λα είλαη νξζή. Ωζηφζν, εάλ πξέπεη λα πεηζζνχκε είηε γηα ην 

έλα, είηε γηα ην άιιν, απηφ πνπ ρξεηαδφκαζηε είλαη έλα επζηαζέο ινγηθό 

επηρείξεκα, θαη φρη ε πεξηγξαθή απηνχ πνπ έσο ηψξα ζπκβαίλεη. Πνιχ απιά, 

δηφηη απηφ πνπ ζπκβαίλεη, δελ έπεηαη νχηε πσο ζα ζπλερηζζεί, νχηε πσο 

πξέπεη λα ζπλερηζζεί (Moore 1954, 232). Αλ ζηα εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζε απηφ πνπ πξέπεη λα ζπκβεί δίλακε απαληήζεηο πνπ ζεκειηψλνληαλ κφλνλ 

ζε απηφ πνπ ήδε ζπκβαίλεη, ην αλζξψπηλν είδνο δελ ζα είρε εμειηρζεί δηφινπ. 

Η επίθιεζε ηεο φπνηαο παξάδνζεο (argumentum ad antiquitatem) δελ 

ηεθκεξηψλεη ην εζηθψο δένλ. Σν δε θχξνο ησλ ζρεηηθψλ ζπιινγηζκψλ 

θαηαπίπηεη ακέζσο κφιηο θάπνηνο ηνπο ακθηζβεηήζεη (Sober 1986). Ο Leo-

pold, νξηζκέλσο, ζεσξεί πσο ε δηεχξπλζε πνπ ν ίδηνο πξνηείλεη ζα 

ζπληζηνχζε πξφνδν γηα ηελ εζηθή (Leopold 1968, 225 θ.ε.). Δάλ, σζηφζν, ε 

δηεχξπλζε απηή είλαη αλαηηηνιφγεηε θαη ηπραία, ή, αθφκε πεξηζζφηεξν, 

αδηθαηνιφγεηε, ζα κπνξνχζε λα ζπληζηά φρη πξφνδν, αιιά νπηζζνδξφκεζε. 

ε φ,ηη, επίζεο, αθνξά ζηελ εκβιεκαηηθή εζηθή αξρή ηεο εζηθήο ηεο γεο, 



134 
 

ηνπηέζηηλ πσο κηα πξάμε είλαη εζηθψο νξζή φηαλ ζπκβάιιεη ζηελ δηαηήξεζε 

ηεο νκνξθηάο, ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο βηνηηθήο 

θνηλφηεηαο, πάιη ζα κπνξνχζε θαλείο λα παξαηεξήζεη πσο απφ απηφ πνπ 

ζπκβαίλεη, ν θηιφζνθνο ηεθκαίξεη απηφ πνπ ζα πξέπεη λα ζπκβαίλεη, πσο, 

δειαδή, πεξηπίπηεη ζηελ θπζηνθξαηηθή πιάλε. Απηφ πνπ, κε άιια ιφγηα, 

ηζρπξίδεηαη ν Leopold είλαη πσο κφλνλ θαη κφλνλ επεηδή ηα πξάγκαηα έρνπλ 

έηζη, ζα πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ σο έρνπλ. ηελ εξψηεζε, σζηφζν, πεξί ηνπ 

ιφγνπ γηα ηνλ νπνίνλ νθείινπκε λα ελαξκνλίδνπκε ηελ δξάζε καο κε ηελ 

νκνξθηά, ηελ ζηαζεξφηεηα θαη ηελ αθεξαηφηεηα ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο, ε 

εζηθή ηεο γεο απαληά απιψο: δηφηη νη πνηφηεηεο απηέο ήδε πθίζηαληαη. Απηφ, 

σζηφζν, δελ ζπληζηά επαξθή απφδεημε ηεο φπνηαο εθ κέξνπο καο εζηθήο 

ππνρξέσζεο (Jenni 2005, 7). ηελ αθεξαηφηεηα ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο, επί 

παξαδείγκαηη, ζπκβάιιεη ε πξνζηαζία ηνπ ηνχ HIV, δηφηη ν ηειεπηαίνο 

πξνθαλψο απνηειεί κέξνο απηήο. Αθφκε πξνθαλέζηεξα, φκσο, δηφινπ δελ 

νθείινπκε λα απνδερζνχκε ηελ χπαξμή ηνπ ελψ, παξάιιεια, νπδείο ζεσξεί 

εζηθψο θαηαδηθαζηέεο ηηο πξνζπάζεηεο ηεο ηαηξηθήο λα ηνλ εμαθαλίζεη, 

παξφηη απηφ ζα έπιεηηε ζε θάπνηνλ βαζκφ ηελ αθεξαηφηεηα ηεο βηνηηθήο 

θνηλφηεηαο. Ο ηφο HIV ππάξρεη ζίγνπξα, αιιά παξά ην γεγνλφο απηφ 

ζεσξνχκε πσο δελ ζα έπξεπε – ή πσο εκείο δελ επηζπκνχκε – λα ππάξρεη. 

Δίκαζηε ππνρξεσκέλνη, βέβαηα, λα δερζνχκε πσο ην ίδην δελ ζα κπνξνχζε 

λα ηζρχεη – ηνπιάρηζηνλ ηφζν επινγνθαλψο – εάλ ζηελ ζέζε ηνπ ηνχ HIV 

ηνπνζεηνχζακε ηελ βηνηηθή θνηλφηεηα ζπλνιηθά, ή θάπνην ππνζχλνιν 

απηήο, έλα δάζνο, γηα παξάδεηγκα. Σν δάζνο καο θαίλεηαη εχινγν λα 

ζπλερίζεη λα ππάξρεη σο έρεη. Με άιια ιφγηα, ε αληίζηξνθε δηαηχπσζε: 

«κηα πξάμε είλαη εζηθψο νξζή φηαλ ζπκβάιιεη ζηελ αζηάζεηα, ηνλ 

θαηαθεξκαηηζκφ θαη ηελ αζρήκηα ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο», δελ καο 

θαίλεηαη εμ ίζνπ εχινγε κε ηελ ζέζε ηνπ Leopold. Σν γεγνλφο, φκσο, πσο ην 

θεληξηθφ αμίσκα ηεο εζηθήο ηεο γεο καο θαίλεηαη πεξηζζφηεξν εχινγν απφ 

ην αληίζεηφ ηνπ, δελ ζπλεπάγεηαη πσο ην ίδην είλαη πεηζηηθφ, νχηε θαλ πσο 

είλαη απνιχησο εχινγν. ηελ εζηθή, θαηά ηελ γλψκε κνπ, δελ αξθεί λα πεηο 

ζε θάπνηνλ: «πξέπεη λα πξάμεηο έηζη, δηφηη εάλ πξάμεηο αιιηψο ζα είλαη 

ρεηξφηεξα απφ φ,ηη εάλ ζα έπξαηηεο έηζη». Μηα εζηθή ζεσξία, ηδίσο φηαλ 

απηή πξνζβιέπεη ζηηο δάθλεο ηεο πξσηνηππίαο, νθείιεη πξσηίζησο λα 

απνδεηθλχεη γηα πνηνχο ιφγνπο πξέπεη λα ελεξγνχκε θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν, 

θαη δεπηεξεπφλησο γηαηί δελ πξέπεη λα ελεξγνχκε θαη’ άιινπο ηξόπνπο. 

Έλα αθφκε αδχλακν ζεκείν ηεο εζηθήο ζεσξίαο ηνπ Leopold, θαηά ηελ 

γλψκε κνπ, κπνξεί λα εληνπηζζεί ζηηο έλλνηεο πνπ ζπγθξνηνχλ ην θεληξηθφ 

εζηθφ αμίσκα πνπ απηή πξνηείλεη. Δίδακε πξνεγνπκέλσο πσο παξφηη ην 

αμίσκά ηνπ δελ είλαη επζηαζέο, θαίλεηαη, σζηφζν, εχινγν. Σν πξφβιεκα, 

φκσο, κε ηα εχινγα αμηψκαηα είλαη πσο ζπρλά θαίλνληαη ηέηνηα, αθξηβψο 

δηφηη νη έλλνηεο πνπ ηα ζπλαπνηεινχλ είλαη ηφζν γεληθέο ή αζαθείο, ψζηε λα 

κελ ιέλε νπζηαζηηθά ηίπνηα, άξα θαη ηίπνηα αληηθαηηθφ ή πξνδήισο 



135 

 

παξάινγν. Αο πάξνπκε, γηα παξάδεηγκα, ην εζηθφ αμίσκα «ε αλζξψπηλε δσή 

δηαζέηεη απφιπηε αμία». Απνηειεί, ζαθψο, εχινγε εζηθή ηνπνζέηεζε. 

Ωζηφζν, νη φξνη ηνπ αμηψκαηνο απηνχ είλαη ηφζν αζαθείο, ψζηε δχζθνια ζα 

κπνξνχζε θαλείο λα ην ρξεζηκνπνηήζεη σο θαζνδεγεηηθή αξρή παξφηη, 

βεβαίσο, δχζθνια ζα κπνξνχζε θαη λα ην ακθηζβεηήζεη. πγθεθξηκέλα, ν 

φξνο απόιπηε αμία ήηαλ αλέθαζελ εμαηξεηηθά αζαθήο, θαη, θαηά πνιινχο, 

απζαίξεηνο θαη αδηθαηνιφγεηνο (Singer 1986, 227). Πιένλ ηνχηνπ, θαη ν 

φξνο αλζξώπηλε δσή είλαη εμίζνπ αζαθήο θαη, θαηά πνιινχο, απζαίξεηνο 

θαη αδηθαηνιφγεηνο ζε πνηθίιεο πεξηζηάζεηο. Σν γνληκνπνηεκέλν in vitro 

σάξην, παξαδείγκαηνο ράξηλ, δηαζέηεη δσή; Καη εάλ λαη, είλαη απηή 

αλζξψπηλε; Σν θαηεςπγκέλν δπγσηφ, ην νπνίν δηαηεξείηαη επί ρξφληα ζε 

πγξφ άδσην, ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί φπνηε παξαζηεί αλάγθε, δηάγεη 

αλζξψπηλε δσή; Ο εγθεθαιηθά λεθξφο, ηνπ νπνίνπ ε θαηάζηαζε είλαη κε 

αλαζηξέςηκε θαη δηαηεξείηαη ζηελ χπαξμε κφλνλ θαη κφλνλ ράξε ζηηο 

πξνεγκέλεο ζπζθεπέο πνπ ε ηαηξηθή ηερλνινγία έρεη πιένλ θαηαζηήζεη 

δηαζέζηκεο, απνηειεί δσληαλφ αλζξψπηλν νλ; Καη εάλ λαη, δηαζέηεη ε δσή 

ηνπ απφιπηε αμία, παξφηη ν ίδηνο νχηε ην αληηιακβάλεηαη, νχηε, άιισζηε, 

δχλαηαη πιένλ λα ζπκκεηάζρεη ζηελ ζχκβαζε ηεο εζηθήο, απφ ηελ νπνία θαη 

κφλνλ απνξξέεη ε έλλνηα ηεο απφιπηεο αμίαο; Η ίδηα αζάθεηα δηαθξίλεη, 

θαηά ηελ γλψκε κνπ, ηνπο ζηνηρεηαθνχο φξνπο ηνπ αμηψκαηνο ηνπ Leopold, 

δειαδή ηελ ζηαζεξφηεηα, ηελ αθεξαηφηεηα θαη ην θάιινο. πγθεθξηκέλα, 

πνηφ λφεκα δχλαηαη λα εθιάβεη ν φξνο ζηαζεξόηεηα ζε έλα δπλακηθφ 

πεξηβάιινλ, ην νπνίν δηαθξίλεηαη απφ ηελ δηαξθή κεηαβνιή ηνπ; Σν κφλν 

ζηαζεξό γλώξηζκα ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο είλαη ε δηαρξνληθή ηεο αζηάζεηα 

(Pickett et al., 1995). πλεπψο, ην εζηθφ πξφζσπν θαιείηαη λα ζεβαζζεί 

θάηη, ην νπνίν, σζηφζν, δελ πθίζηαηαη θαλ. Η έλλνηα ηεο αθεξαηφηεηαο, απφ 

ηελ άιιε, είλαη αδχλαηνλ λα νξηζζεί ελ αλαθνξά πξνο ηελ βηνηηθή 

θνηλφηεηα. Η ηειεπηαία απνηειεί αθεξεκέλν θαη κε πεπεξαζκέλν ζχλνιν, 

σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί παξά λα παξακέλεη αδηεπθξίληζην ην ζεκείν πέξαλ 

ηνπ νπνίνπ ζα εδηθαηνχην θάπνηνο λα ζεσξήζεη φηη πιήηηεηαη ε αθεξαηφηεηά 

ηεο. Η επίθιεζε ηεο έλλνηαο ηεο αθεξαηφηεηαο απφ ηνλ Leopold θέξλεη ζηελ 

ζθέςε καο ηελ αληίζηνηρε ηνπ ζσξνχ, φπσο ηελ ρξεζηκνπνηεί ν Αξθεζίιανο 

ζην γλσζηφ ηνπ επηρείξεκα. Δάλ αθαηξέζεηο απφ έλαλ ζσξφ ζηαξηνχ έλαλ 

θφθθν, ν ζσξφο παξακέλεη ζσξφο, ή παχεη λα είλαη ηέηνηνο; Αληίζηνηρα, εάλ 

θαηαζηξέςεηο έλα άηνκν – ή έλα νιφθιεξν είδνο –, πιήηηεηαη ε αθεξαηφηεηα 

ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο, ή φρη; Γεληθψο, ε έλλνηα ηεο αθεξαηφηεηαο ηπγράλεη 

εθαξκνγήο κφλνλ ζε πεπεξαζκέλα ζχλνια, ησλ νπνίσλ ηα κέξε είλαη 

ζπγθεθξηκέλα. ε φ,ηη αθνξά ζηελ βηνηηθή θνηλφηεηα, σζηφζν, ε επίθιεζή 

ηεο θαληάδεη πξνβιεκαηηθή. Αθφκε πην λεθειψδεο θαη αιπζηηειήο, φκσο, 

είλαη ε επίθιεζε ηεο έλλνηαο ηνπ θάιινπο. Δίλαη πξνθαλέο πσο εξήκελ ηνπ 

φπνηνπ παξαηεξεηή ε βηνηηθή θνηλφηεηα δελ είλαη νχηε φκνξθε, νχηε 

άζρεκε. Δίλαη, απιψο, όπσο είλαη. Η έλλνηα ηνπ θάιινπο, φπσο θαη θάζε 
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άιιε αηζζεηηθή έλλνηα, πθίζηαηαη κφλνλ ζηελ ζθέςε καο, δελ απνηειεί 

πνηφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ή ηνπ φληνο ζην νπνίν θάζε θνξά ηελ 

απνδίδνπκε. Αλαδχεηαη θαηά ηελ ζπλάληεζε ηνπ παξαηεξεηή κε ην 

αληηθείκελν πνπ απηφο ζεάηαη, θαη απνθηά ππφζηαζε κφλνλ εληφο ηνπ 

πιαηζίνπ ηεο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο. Άξα, εάλ ε βηνηηθή θνηλφηεηα δηαθξηλεηαη 

απφ θάιινο, απηφ ζπκβαίλεη κφλνλ επεηδή εκείο ζεσξνύκε πσο έηζη έρνπλ ηα 

πξάγκαηα, θαη φρη επεηδή ην θάιινο απνηειεί αληηθεηκεληθή πνηφηεηά ηεο. 

Ωο απφηνθν ζπλάληεζεο θαη ζρέζεο, ε έλλνηα ηνπ θάιινπο δελ κπνξεί λα 

είλαη νχηε θαλ ζηνηρεησδψο ζαθήο ή θαζνξηζκέλε. Αληηζέησο, νχζα εθ 

θχζεσο εμφρσο ππνθεηκεληθή, κπνξεί λα ιάβεη ηφζεο λνεκαηνδνηήζεηο, φζνη 

είλαη θαη νη παξαηεξεηέο (Thompson 1990). Ωο εθ ηνχηνπ, ε έλλνηα απηή 

δελ κπνξεί λα απνηειεί θαηάιιειν θξηηήξην εζηθήο αμηνιφγεζεο. Κάπνηνο 

κπνξεί λα ζεσξεί φκνξθν έλα αλζηζκέλν ιηβάδη, ή έλα ρηνληζκέλν βνπλφ. Ο 

Νέξσλ, πάιη, ζεσξνχζε φκνξθε ηελ ζέα ηεο θιεγφκελεο Ρψκεο. Η 

αηζζεηηθή δελ είλαη, βέβαηα, απνιχησο μέλε πξνο ηελ εζηθή, αιιά δελ είλαη 

θαη ηαπηφζεκε κε απηήλ. Η ρξήζε, επνκέλσο, κηαο αηζζεηηθήο θαηεγνξίαο 

σο ζεκειηψδνπο αμηνινγηθνχ θξηηεξίνπ ζην πιαίζην ελφο εζηθνχ αμηψκαηνο 

θαληάδεη ηδηαίηεξα παξαθηλδπλεπκέλν εγρείξεκα. ηελ πεξίπησζε πνπ 

εμεηάδνπκε, ην εγρείξεκα απηφ θαίλεηαη λα απνβαίλεη θαη αηπρέο. 

Πέξα απφ ηηο επηθπιάμεηο θαη ηηο ελζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ζπλεθηηθφηεηα θαη ηελ ζπγθξφηεζε ηεο εζηθήο ηεο γεο, ηηο νπνίεο θάπνηνο 

κπνξεί είηε λα ελζηεξλίδεηαη, είηε φρη, πνιχ πην ελδηαθέξνπζεο είλαη νη 

δπλεηηθέο ηεο πξαγκαηψζεηο. πγθεθξηκέλα, έρεη επηζεκαλζεί πσο ν εζηθόο 

νιηζκόο πνπ πξνηείλεη ν Leopold εχθνια κεηαπίπηεη ζε εζηθό 

νινθιεξσηηζκό. Η αληίιεςε, νξηζκέλσο, πσο εζηθψο νξζφ είλαη κφλνλ φ,ηη 

ελαξκνλίδεηαη κε ηα βέιηηζηα ζπκθέξνληα ηνπ ζπλφινπ, ελ πξνθεηκέλσ κε 

απηά ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο, κεηαηνπίδεη ηελ εζηθή εζηίαζε απφ ην άηνκν 

ζην φινλ, παξφηη απηφ ην ηειεπηαίν δελ απνηειεί ζχλνιν εζηθψλ πξνζψπσλ. 

Σα κέξε πνπ ζπλαπαξηίδνπλ ην φινλ, ζπλεπψο, δηαζέηνπλ εζηθή αμία ηξφπνλ 

ηηλά θαη’ απνξξνή, δπλάκεη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην ζχλνιν θαη κφλνλ, θαη 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε πσο ε χπαξμε θαη ε δξάζε ηνπο ζπλάδεη κε ηελ 

δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο, ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηνπ θάιινπο ηεο 

βηνηηθήο θνηλφηεηαο. Ο Leopold θαίλεηαη πσο πξάγκαηη εηζεγείηαη κηα 

θνπεξλίθεηα αληηζηξνθή ζηελ γσλία ζέαζεο ηεο εζηθήο. Πιένλ θξηηήξην 

αμηνιφγεζεο δελ είλαη ηα βέιηηζηα ζπκθέξνληα ηνπ εζηθνχ πξνζψπνπ – ή 

ελφο ζπλφινπ ηέηνησλ –, αιιά εθείλα ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο. Η ελ ιφγσ 

αληηζηξνθή, φκσο, σο πξνο ηα θξηηήξηα ηεο εζηθήο πξάμεο είλαη φρη κφλνλ 

αθαηαλφεηε, αιιά θαη αλνχζηα. Ωο πξνο ην πξψην, είλαη πξνθαλέο πσο ε 

βηνηηθή θνηλφηεηα σο ζχλνιν δελ κπνξεί λα δηαζέηεη ζπκθέξνληα. Σέηνηα 

δηαζέηεη κφλνλ έλα ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλν κέξνο ηεο, ζπγθεθξηκέλα 

νξηζκέλα είδε αλψηεξσλ ζειαζηηθψλ – ίζσο θαη θάπνηα αθφκε φληα, ηα 

νπνία κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ πξνηηκήζεηο, λα δηαθξίλνπλ αλάκεζα ζην 
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δπζάξεζην θαη ζην επράξηζην, ζηνλ πφλν θαη ζηελ εδνλή, ζην επαρζέο θαη 

ζην επρεξέο, ζην επηζπκεηφ θαη ζην αλεπηζχκεην (Goodpaster 1978). Σα 

φληα απηά ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί πσο έρνπλ ζπκθέξνλ λα επηδηψμνπλ 

θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Η αλαγλψξηζε πξνηηκήζεσλ 

θαη, ζπλαθφινπζα, ζπκθεξφλησλ, σζηφζν, θαίλεηαη λα θαζίζηαηαη 

πεξηζζφηεξν απζαίξεηε φζν απνκαθξπλφκαζηε απφ ηελ πεξηνρή ηεο έιινγεο 

ζπλείδεζεο θαη θαηεπζπλφκαζηε πξνο ην βαζίιεην ηεο αλφξγαλεο χιεο. Ο 

άλζξσπνο δηαζέηεη ζπκθέξνληα δηφηη έρεη πξνηηκήζεηο, ησλ νπνίσλ, 

παξάιιεια, έρεη ζπλείδεζε. Έλαο ζθχινο, παξφηη ίζσο δελ έρεη πάληνηε 

ζπλείδεζε ησλ πξνηηκήζεψλ ηνπ, δείρλεη λα έρεη ηέηνηεο, νπφηε – prima fa-

cie, ηνπιάρηζηνλ, – δχλαηαη λα δηαζέηεη θαη ζπκθέξνληα. Σν ειηνηξφπην 

ζηξέθεη ηνλ δίζθν ηνπ πξνο ηνλ ήιην, θαη θάζε θπηφ απιψλεη ηηο ξίδεο ηνπ 

πξνο θαη κέζα ζηελ γε ζε αλαδήηεζε λεξνχ θαη ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ. 

Αθφκε θαη γηα ηέηνηνπ είδνπο φληα ζα κπνξνχζε θαλείο λα απνδερζεί πσο 

mutatis mutandis πθίζηαληαη επηζπκεηέο θαηαζηάζεηο, ηηο νπνίεο απηά 

δείρλνπλ λα επηδηψθνπλ, θαη αλεπηζχκεηεο, ηηο νπνίεο δείρλνπλ λα 

απνθεχγνπλ (Taylor 1981, 203). Σν ίδην, σζηφζν, δελ ζα κπνξνχζε ζε θακηά 

πεξίπησζε λα ηζρχεη γηα έλαλ βξάρν, ή γηα κηα ζπγθέληξσζε βξάρσλ. Η 

θξάζε, επί παξαδείγκαηη, πσο «Η δηαηήξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ Grand 

Canyon είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ απηνχ» πξνθαιεί ακεραλία. Αθφκε 

κεγαιχηεξε ζχγρπζε πξνμελεί ν ηζρπξηζκφο πσο έλα νηθνζχζηεκα κπνξεί 

λα δηαζέηεη ζπκθέξνληα. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη – ζε αληίζεζε κε ην Grand 

Canyon – δελ γλσξίδνπκε ηί αθξηβώο είλαη έλα νηθνζύζηεκα, δελ κπνξνχκε 

λα ην δνχκε, λα ην κεηξήζνπκε, δελ μέξνπκε απφ ηί αθξηβψο απνηειείηαη. 

Καηά κία έλλνηα, κάιηζηα, ηα νηθνζπζηήκαηα δελ ππάξρνπλ παξά κφλνλ 

ζηελ ζθέςε καο, φπσο θαη θάζε άιιε αθεξεκέλε έλλνηα. Δπί πιένλ, αθφκε 

θαη απφ εθείλα ηα κέξε ελφο νηθνζπζηήκαηνο πνπ γλσξίδνπκε θαη κπνξνχκε 

λα θαηνλνκάζνπκε, ην ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν πνζνζηφ εκπίπηεη ζηελ 

θαηεγνξία ηεο αλφξγαλεο χιεο, ζηελ νπνία, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, δελ 

κπνξνχλ λα αλαγλσξηζζνχλ πξνηηκήζεηο θαη ζπκθέξνληα. Απηφο είλαη ν 

ιφγνο πνπ ζεσξψ πσο ε ζπδήηεζε πεξί ζπκθεξφλησλ ηεο βηνηηθήο 

θνηλφηεηαο σο ζπλφινπ είλαη αθαηαλφεηε. Δίλαη, φκσο, θαη αλνχζηα δηφηη, 

αθφκε θαη εάλ arguendo δερζνχκε πσο έλα νηθνζχζηεκα πξάγκαηη δηαζέηεη 

ζπκθέξνληα, δελ ππάξρεη θαλείο πέξαλ εκψλ ησλ αλζξψπσλ λα ηα 

αληηιεθζεί, λα ηα εθπξνζσπήζεη, λα ηα δηεθδηθήζεη, λα ηα ππεξαζπηζζεί, λα 

κηιήζεη γηα απηά (Kaufman 2003, 84). Ωο εθ ηνχηνπ, εθείλνο πνπ αζπάδεηαη 

ηελ εζηθή ηεο γεο θαηά κηα έλλνηα θαιείηαη σο ηδηφηππνο Γνλ Κηρψηεο λα 

ιεηηνπξγήζεη σο απηφθιεηνο ππέξκαρνο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο βηνηηθήο 

θνηλφηεηαο, ηα νπνία, σζηφζν, θαλείο δελ επηδεηεί θαη δελ αληηιακβάλεηαη 

πέξαλ ηνπ ηδίνπ.  

Δθηφο, φκσο, απφ αλνχζηα θαη αθαηαλφεηε, ε αληίιεςε πσο ε βηνηηθή 

θνηλφηεηα είλαη ε κφλε πεγή εζηθήο αμίαο, θαη πσο ηα άηνκα ή ηα είδε πνπ 
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ηελ ζπλαπαξηίδνπλ δηαζέηνπλ αμία κφλνλ ζηνλ βαζκφ πνπ ππεξεηνχλ ηελ 

αθεξαηφηεηα, ηελ ζηαζεξφηεηα θαη ην θάιινο ηεο, είλαη εμφρσο επηθίλδπλε. 

Σί ζα ζπλέβαηλε, θέξ’ εηπείλ, εάλ έλα απφ ηα είδε πνπ ζπλαπαξηίδνπλ ηελ 

βηνηηθή θνηλφηεηα απεηινχζε κε ηελ δξάζε ηνπ ηελ ζηαζεξφηεηά ηεο, ή θαη 

ηελ ίδηα ηελ χπαξμή ηεο; Πξνθαλψο ζα έπξεπε λα ππνρξεσζεί λα 

κεηαβάιιεη ηηο ζπλήζεηέο ηνπ. Σν κφλν είδνο, σζηφζν, πνπ απεηιεί ηελ 

βηνηηθή θνηλφηεηα είλαη ην δηθφ καο. Σν πξάηηεη πνιιαπιαζηαδφκελν 

αλεμέιεγθηα, εμαληιψληαο ηηο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο ηνπ πιαλήηε ψζηε 

λα θαιχςεη ηηο αθφξεζηεο αλάγθεο ηνπ γηα ελέξγεηα, εμαθαλίδνληαο άιια 

είδε, κνιχλνληαο νηθνζπζηήκαηα. Δπί ηε βάζεη ηεο εζηθήο ηεο γεο ζα 

έπξεπε, ινηπφλ, λα επηβιεζεί απζηεξφο έιεγρνο ζηηο γελλήζεηο ψζηε λα 

κεησζεί δξαζηηθά ν αλζξψπηλνο πιεζπζκφο, λα εγθαηαιεηθζεί ε ηερλνινγηθή 

πξφνδνο, λα επηζηξέςνπκε ζε θηιηθφηεξεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο κε ην 

πεξηβάιινλ καο – φ,ηη θαη εάλ απηφ ζεκαίλεη, φζνπο αηψλεο πίζσ θαη εάλ 

ρξεηαζζεί λα ηαμηδέςνπκε ζηελ ηζηνξία ηνπ είδνπο καο. ηελ πεξίπησζε δέ 

πνπ δελ επηζπκνχκε θάηη ηέηνην, ζα πξέπεη λα ππνρξεσζνχκε λα ην 

πξάμνπκε. Σν επηβάιιεη ε αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο ζηαζεξφηεηαο, ηεο 

αθεξαηφηεηαο θαη ηνπ θάιινπο ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο. Ο Leopold, είλαη 

αιήζεηα, πνπζελά δελ ηζρπξίδεηαη θάηη απφ ηα παξαπάλσ. Ωζηφζν, ε εζηθή 

ηνπ πξνζέγγηζε δίλεη άθζνλα εξείζκαηα ζε φπνηνλ ζα ήζειε λα πξνρσξήζεη 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηήλ (Schrader – Frechette 1966, 55-69). Καηά ηελ 

γλψκε πνιιψλ, κάιηζηα, ε θπζηθή εμέιημε ηεο εζηθήο ηεο γεο είλαη ν 

νηθνινγηθφο θαζηζκφο (Regan 1983, 262). ηηο κέξεο καο, κάιηζηα, ε 

δηακφξθσζε ελφο νινθιεξσηηθνχ ξεχκαηνο ζηνλ ρψξν ηεο πεξηβαιινληηθήο 

εζηθήο δελ απνηειεί ελδερφκελν, αιιά έρεη θαηαζηεί ήδε απηή 

πξαγκαηηθφηεηα (Πξσηνπαπαδάθεο 2010, 74-78). 

 

III. 

Η εζηθή ηεο γεο έζεζε εμαηξεηηθά θηιφδνμνπο ζηφρνπο εμ αξρήο: ηελ 

αλαηξνπή ηεο θξαηνχζαο εζηθήο θαη ηελ ζεκειίσζε κηαο λέαο, 

πξνζαξκνζκέλεο ζηηο πηεζηηθέο απαηηήζεηο πνπ ε πξντνχζα θαηαζηξνθή ηνπ 

πεξηβάιινληνο νξηνζεηεί. Γελ επήιζε σο απνηέιεζκα πνιπεηψλ δπκψζεσλ 

θαη έληνλνπ επηζηεκνληθνχ δηαιφγνπ. Δλ πνιινίο, νπδείο αλέκελε ηελ 

εκθάληζή ηεο ακέζσο κεηά ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, 

φηαλ ειάρηζηνη ελδηαθέξνληαλ γηα ηέηνηα δεηήκαηα, πξάγκα πνπ εμεγεί, 

άιισζηε, ηελ πνιπεηή παξακνλή ηεο ζεσξίαο ηνπ Leopold ζην εκίθσο. 

Ωζηφζν, σο ζεσξεηηθή ζχιιεςε δηαζέηεη φια ηα γλσξίζκαηα κηαο 

ζπνπδαίαο θηινζνθηθήο πξνζέγγηζεο: είλαη ξεμηθέιεπζε, γφληκε, 

ακθηιεγφκελε, πξνθιεηηθή, αηζηφδνμε, κεγαιφπλνε. Κπξίσο, φκσο, είλαη 

θαίξηα. Σνχην ζεκαίλεη πσο ν εηζεγεηήο ηεο εχζηνρα επεζήκαλε έλα 

ππαξθηφ – φζν θαη θιέγνλ – δήηεκα πξνηνχ αθφκε απηφ εθδεισζεί πιήξσο 
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θαη, κάιηζηα, επερείξεζε λα ην δηεπζεηήζεη. Οη ιχζεηο πνπ πξνηείλεη, παξφηη 

νχηε ζην ζχλνιφ ηνπο, νχηε κεκνλσκέλα κπνξνχλ λα γίλνπλ αλεπηθχιαθηα 

απνδεθηέο, δεκηνχξγεζαλ κηα δπλακηθή ηάζε ζηελ πεξηβαιινληηθή εζηθή, 

απηήλ ηνπ νηθνθεληξηζκνύ, ηελ νπνία ζε κεγάιν βαζκφ αθφκε θαζνξίδνπλ.  

ην ζχληνκν απηφ δνθίκην ππνζηήξημα πσο ε εζηθή ηεο γεο ηνπ Aldo Leo-

pold δελ κπνξεί ζηηο κέξεο καο – θαη χζηεξα απφ ηνλ πνιπεηή θαη έληνλν 

ζρεηηθφ επηζηεκνληθφ δηάινγν πνπ ε δηαηχπσζή ηεο ππξνδφηεζε –, λα 

θαπράηαη γηα ηελ ζπλεθηηθφηεηα ή ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. 

πγθεθξηκέλα, ζέιεζα λα δείμσ πσο ε «αλάγλσζε» ηνπ Leopold φζνλ 

αθνξά ζηελ εμέιημε ηεο εζηθήο δελ είλαη ακάρεηε, θαη σο εθ ηνχηνπ ε εζηθή 

ηεο γεο δελ ζπληζηά αλαπφδξαζηε, ή, έζησ, ππνρξεσηηθά ζεκηηή εμέιημε γηα 

ηελ εζηθή θηινζνθία. Πεξαηηέξσ, επερείξεζα λα αλαθεξζψ ζηνπο ιφγνπο 

γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξψ πσο ε εζηθή ηεο γεο ζπλνιηθά πεξηπίπηεη ζηελ 

θπζηνθξαηηθή πιάλε, δηφηη απνθαίλεηαη πσο ν θπζηθφο θφζκνο πξέπεη λα 

δηαηεξείηαη σο έρεη, ρσξίο, σζηφζν, λα επηθαιείηαη ινγηθά επηρεηξήκαηα, 

αιιά κφλνλ γεγνλφηα, γηα λα ζηεξίμεη ηελ ζέζε ηεο απηή. Δπίζεο αλέπηπμα, 

φηη ην θεληξηθφ εζηθφ αμίσκα ηεο εζηθήο ηεο γεο ζχγθεηηαη απφ φξνπο ηφζν 

αζαθείο, ψζηε ηειηθά δελ δηαζέηεη απνδεηθηηθή ή θαζνδεγεηηθή ηζρχ, ελψ, 

παξάιιεια, ε πηνζέηεζή ηνπ ελέρεη πςειή δπλεηηθή επηθηλδπλφηεηα, αθνχ 

νδεγεί ζηελ αληίιεςε πσο ην ζχλνιν είλαη εζηθψο ππέξηεξν ηνπ κέξνπο, 

πεπνίζεζε πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη γφληκν έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο 

ηδηφηππνπ αληηαλζξσπηζκνχ. Οη αδπλακίεο απηέο, φκσο, παξφηη 

απνδπλακψλνπλ ην θχξνο ηεο εζηθήο ηεο γεο, δελ αίξνπλ δηφινπ ηελ αμία ηεο 

σο ιακπξήο θηινζνθηθήο δνθηκήο. Βέβαηα, θαη πξν ηνπ Leopold ε εζηθή 

είρε απνζπαζκαηηθά αζρνιεζεί κε ηνλ θπζηθφ θφζκν θαη ηελ εζηθή ηνπ 

αμία. Ύζηεξα απφ ηνλ Leopold, φκσο, θαη θπξίσο ράξε ζε απηφλ, ην 

πεξηβάιινλ – θαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ εζηθψλ ππνθεηκέλσλ κε απηφ – 

εηέζε ζην επίθεληξν ηεο εζηθήο. Ο Leopold νξζψο ζπλέιαβε ηελ αλάγθε 

ζπκπεξίιεςεο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ ζηνλ νξίδνληα ηεο εζηθήο. Η άπνςε 

ηνπ, φκσο, φηη γηα λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην έπξεπε νπσζδήπνηε λα 

εγθαηαιεηθζνχλ νη παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο θαη λα πηνζεηεζεί κηα λέα, 

ξεμηθέιεπζε, είλαη αηπρήο. ήκεξα, πιένλ, κπνξνχκε λα πνχκε πσο ηα 

απαμηνχκελα σο παξσρεκέλα εζηθά ζπζηήκαηα ηνπ παξειζφληνο 

επαλέξρνληαη ζην πξνζθήλην σο ρξήζηκα γηα ηελ πεξηβαιινληηθή εζηθή. 

Έηζη, αξθεηέο ζπλεπεηνθξαηηθέο θαη δενληνθξαηηθέο πξνζεγγίζεηο, επί 

παξαδείγκαηη, δελ θαίλνληαη δηφινπ αζχκβαηεο κε ηνπο ζηφρνπο πνπ ν Leo-

pold έζεζε. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κάιηζηα, δείρλνπλ λα ππεξεηνχλ ηνπο 

ζηφρνπο απηνχο πνιχ πην απνηειεζκαηηθά, ρσξίο λα απαηηνχλ απφ ην εζηθφ 

πξφζσπν λα κεηαβάιιεη άξδελ πεπνηζήζεηο θαη ζηάζεηο δνθηκαζκέλεο θαη 

παγησκέλεο. Ο σθειηκηζκφο, νξηζκέλσο, αλ θαη ζπρλά απνξξίπηεηαη σο 

αλζξσπνθεληξηθφο, άξα παξσρεκέλνο, ζηηο κέξεο καο πξνζθέξεη 

ζεκαληηθέο ππεξεζίεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο απνθαηάζηαζεο κηαο 
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ζηνηρεηψδνπο πεξηβαιινληηθήο ηζνξξνπίαο: ηα πεξηζζφηεξα ζχκθσλα πνπ 

ζέηνπλ φξηα ζηελ αιφγηζηε αλζξψπηλε δξάζε – θαη ηελ ζπλαθφινπζε 

ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θφζκνπ – είλαη σθειηκηζηηθήο πξνέιεπζεο 

θαη ζηφρεπζεο. Οη εζηθέο ζεσξίεο απνηεινχλ δπλακηθψο εμειηζζφκελα 

κνξθψκαηα, πνπ κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη ζηα λέα δεδνκέλα. Ο Leo-

pold, επνκέλσο, ηηο αδηθεί φηαλ πξνηείλεη ηελ εγθαηάιεηςή ηνπο, ρσξίο 

αθφκε λα έρνπλ δνθηκαζζεί ηα φξηά ηνπο. Παξάιιεια, φκσο, ε εζηθή ηεο γεο 

θαηαδεηθλχεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο άκεζεο πξνζαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ 

απηψλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο, δείρλεη έλαλ ζίγνπξα εχινγν θαη ελδερνκέλσο 

νξζφ δξφκν. Με κία θξάζε, ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ εμέιημε ηεο εζηθήο. 
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Πεπίληψη 

Ο επαλαπξνζδηνξηζκόο ησλ ζρέζεσλ αλζξώπνπ – πεξηβάιινληνο θαη ε αλά-

γθε πεξαηηέξσ κειέηεο ηεο εζηθήο ζθνπηάο ηνπ πξνβιήκαηνο ζπγθξνηνύλ ην 

πεδίν έξεπλαο ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο. Ο οικολογικός υασισμόο, ζύγ-

ρξνλε ηάζε ηνπ αλσηέξσ θιάδνπ, έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηνλ Γεξκαληθό Ρνκα-

ληηζκό θαη ζηελ völkisch ή εζλνηηθή θνπιηνύξα, ε νπνία αλαπηύρζεθε ζηε 

δηάξθεηα ηνπ 19
νπ

 αηώλα θαη επεθηάζεθε αθόκε πεξηζζόηεξν ζηε δεθαεηία 

ηνπ 1920. Πξόθεηηαη γηα ζύλζεζε λαηνπξαιηζκνύ θαη εζληθηζκνύ, ε νπνία 

ζθπξειαηήζεθε ππό ηελ επίδξαζε ηνπ αληηδηαθσηηζηηθνύ αλνξζνινγηζκνύ 

ηνπ ξνκαληηθνύ θηλήκαηνο. ηηο κέξεο καο ν καιζνπζηαλόο ζθνπόο ηεο πιε-

ζπζκηαθήο κείσζεο ηίζεηαη από αξθεηνύο. Ζ γεξκαληθή εκπεηξία απνηειεί 

μεθάζαξε πξνεηδνπνίεζε γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ ελέρεη ν οικολογικός υασι-

σμός, ν νπνίνο πξνηείλεη λέεο κνξθέο θνηλσληθήο νξγάλσζεο ζεκειησκέλεο 

ζηνλ εζσηεξηζκό θαη ζηνλ κπζηηθηζκό. θνπόο ηνπ δνθηκίνπ απηνύ είλαη λα 

θαηαδεηρζνύλ νη ξίδεο ηνπ νηθνινγηθνύ θαζηζκνύ, όπσο απηέο εληνπίδνληαη 

ζηνλ πξσζηθό ξνκαληηζκό, θαζώο επίζεο θαη νη ζύγρξνλεο πηπρέο ηνπ . 

Λέξειρ Κλειδιά: οικολογικός υασισμός, ρομαντισμός, ανθρωποκεντρική ηθι-

κή, οικοκεντρική ηθική, πληθσσμιακή μείωση.  

 

Σν αλά ρείξαο δνθίκην επηρεηξεί λα θαηαδείμεη ηηο ξίδεο ηνπ οικολογικού υα-

σισμού, όπσο απηέο εληνπίδνληαη ζηνλ πξσζηθό ξνκαληηζκό, θαη λα ζθηα-

γξαθήζεη ηηο ζύγρξνλεο όςεηο ηνπ. Σηο ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο έρεη εθδε-

ισζεί κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηα ζέκαηα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνύ πεξη-

βάιινληνο ζε δηεζλέο επίπεδν. Ζ θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε αιό-
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γηζηε ρξήζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ έρνπλ πξνζιάβεη ηόζν κεγάιεο δηαζηάζεηο, 

ώζηε νη ζπλέπεηέο ηνπο λα βηώλνληαη θαζεκεξηλά, ελώ ε αληηκεηώπηζή ηνπο 

πξνβάιιεηαη σο δήηεκα άκεζεο πξνηεξαηόηεηαο. ε αληίζεζε κε ηελ παξα-

δνζηαθή αλζξσπνθεληξηθή θηινζνθία (human centered, anthropocentric), ε 

νπνία ζεσξεί όηη επίθεληξν θαη ζεκείν αλαθνξάο είλαη ν άλζξσπνο, θαη πσο 

ηα πάληα – ζπλεπώο θαη ε θύζε – πξέπεη λα πεξηζηξέθνληαη γύξσ από απηόλ 

θαη ηηο αλάγθεο ηνπ, νη νηθνθεληξηθέο (ecocentric) ζεσξίεο αλαγλσξίδνπλ εγ-

γελή αμία ζηελ θύζε. Ζ ζρεηηθή ζπδήηεζε απνηειεί ίζσο ηελ πιένλ ζεκε-

ιηώδε γηα ηελ πεξηβαιινληηθή εζηθή. Ζ απνδνρή ηεο εγγελνύο αμίαο ηεο θύ-

ζεο σο όινπ – θαζώο θαη ησλ κεξώλ ηεο – ζπλεπάγεηαη ππνρξεώζεηο ηνπ 

αλζξώπνπ απέλαληί ηεο. Ο οικολογικός υασισμός, ηάζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

εζηθήο, δίλεη έκθαζε ζηελ ππεξνρή απηή ηεο ‘Γεο’ ζε ζρέζε κε ηνλ άλζξσ-

πν, πξνζθεύγνληαο ζην ζπλαίζζεκα θαη ηελ ελόξαζε θαη αθήλνληαο θαηά 

κέξνο ηνλ Λόγν. Πνύ εληνπίδνληαη, όκσο, νη ξίδεο ηνπ νηθνθαζηζκνύ;   

Όπσο επηζεκαίλεη ν Berlin (2001), νη ηδέεο δελ γελληνύληαη ζην θελό, νύηε 

κε δηαδηθαζία παξζελνγέλεζεο. Αληίζεηα, ε γλώζε ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο, 

ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηνπ αληίθηππνπ ησλ θνηλσληθώλ δπλάκεσλ πνπ 

δξνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν ηόπν θαη ρξόλν, είλαη απαξαίηεηε γηα λα απνηηκή-

ζνπκε ηελ πιήξε ζεκαζία ηνπο. Έηζη θαη νη νηθνινγηθέο ηδέεο δηαζέηνπλ έλα 

ηζηνξηθό δηαζηξέβισζεο θαη ππνηαγήο ζηελ ππεξεζία εμαηξεηηθά νπηζζν-

δξνκηθώλ ζθνπώλ – ελ πξνθεηκέλσ ηνπ ίδηνπ ηνπ θαζηζκνύ. εκαληηθέο ηά-

ζεηο ηεο γεξκαληθήο νηθνινγηθήο πνιηηηθήο, ηεο νπνίαο νη ξίδεο εθηείλνληαη 

ζην λαηνπξαιηζηηθό κπζηηθηζκό ηνπ 19
νπ

 αηώλα, έζεζαλ ηηο βάζεηο γηα ηελ 

άλνδν ηνπ Ναδηζκνύ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Γ΄ Ράηρ νη Ναδί νηθνιόγνη πξν-

ρώξεζαλ κέρξη ηνπ ζεκείνπ λα εληάμνπλ ηελ νξγαληθή θαιιηέξγεηα, ηε ρνξ-

ηνθαγία, ηε ιαηξεία ηεο θύζεο θαη άιια παξόκνηα ζέκαηα σο θνκβηθά ζηνη-

ρεία ζηελ ηδενινγία ηνπο, θαζηζηώληαο ηα κέξνο ησλ θπβεξλεηηθώλ αιια-

γώλ πνπ πξνώζεζαλ (Biehl, Staudenmaier, 2003, 18). Οη ξίδεο ηνπ νηθνινγη-

θνύ θαζηζκνύ κπνξνύλ λα εληνπηζζνύλ ηόζν ζην völkisch θίλεκα ησλ 

αξρώλ ηνπ εηθνζηνύ αηώλα ζηηο γεξκαληθέο ρώξεο, όζν θαη ζηνλ πξσζηθό 

ξνκαληηζκό. 

Ήδε πξηλ από ηε ξνκαληηθή έθξεμε, ην θίλεκα Θύελλα και Ορμή (Sturm und 

Drang) έρεη επηθέξεη ηζρπξό πιήγκα ζηηο αξρέο ηνπ λενθιαζηθηζκνύ, ππν-

θαζηζηώληαο ηελ αληηθεηκεληθή αλαπαξάζηαζε ηεο θύζεο κε ηελ ππνθεηκε-

ληθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, θαη πξηκνδνηώληαο ηε θαληαζία 

θαη ηε δηαίζζεζε σο ηηο κόλεο δπλαηέο δηόδνπο πξνο ην ηδεώδεο θαη ην από-

ιπην, έλλνηεο κε ηηο νπνίεο ηαπηίζηεθε ε θαιιηηερληθή θαη πλεπκαηηθή δεκη-

νπξγία ζηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 αηώλα. Ο ξνκαληηζκόο ππήξμε αληίζεζε ζηνλ ηδεν-

ινγηθό νξπκαγδό ηνπ Γηαθσηηζκνύ πνπ θπξηάξρεζε θαηά ηνλ 18
ν
 αηώλα 

ζηελ Δπξώπε. Αλδξώζεθε ζηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 αηώλα πξνζπαζώληαο λα απν-

ηηλάμεη ηα νξζνινγηθά δεζκά ηνπ Γηαθσηηζκνύ από ηελ Αλζξσπόηεηα. Θε-
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σξεί σο βαζηθή ζπληζηώζα ηεο αλζξώπηλεο δσήο ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο αδπ-

λακίεο θαη ηελ ζξεζθεπηηθή θαη κπζηηθηζηηθή ηάζε ηνπ αλζξώπνπ. πγρξό-

λσο ν ξνκαληηζκόο απεηέιεζε ηελ επγελή ηεθκεξίσζε ηεο ηδέαο ηεο ελόηε-

ηαο ηνπ εζληθνύ θξάηνπο. Ζ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε επεξέαζε ζαθέζηαηα 

ηνπο Γεξκαλνύο, θαζώο νδήγεζε – σο επαθόινπζν θπξίσο ησλ λαπνιεό-

ληεησλ πνιέκσλ – ζε κηα ζθνδξόηαηε έθξεμε ηνπ πιεγσκέλνπ εζληθνύ αη-

ζζήκαηνο, ε νπνία θαη ηξνθνδόηεζε ην ξεύκα ηνπ ξνκαληηζκνύ ζην βαζκό 

πνπ απνηεινύζε κνξθή επηβνιήο ηεο εζληθήο βνύιεζεο (Berlin 2002, 174). 

Οη βάζεηο, όκσο, γηα ηνπο Γεξκαλνύο ξνκαληηθνύο είραλ ηεζεί πξηλ ηελ Γαι-

ιηθή Δπαλάζηαζε θαη ηνπο λαπνιεόληεηνπο πνιέκνπο. Σα γεγνλόηα απηά θαη 

νη ζπλέπεηέο ηνπο (π.ρ. ε ηαπεηλσηηθή ήηηα από ηα γαιιηθά ζηξαηεύκαηα) 

έθεξαλ ηελ γαιινγεξκαληθή δηακάρε ζην πνιηηηζκηθό πεδίν. Δθεί αλδξώζε-

θε ε γεξκαληθή ξνκαληηθή ηέρλε ηνπ πξώηνπ κηζνύ ηνπ 19
νπ

 αηώλα επηιέγν-

ληαο ηελ ζηξνθή ζηελ παξάδνζε, ηνλ ηδεαιηζκό, ην αζπλείδεην θαη ην ζπ-

λαίζζεκα έλαληη ηεο νξζνινγηθήο ζθέςεο ηνπ Γηαθσηηζκνύ, αιιά θαη έλα-

ληη ησλ απζηεξώο νξνζεηεκέλσλ πξνηύπσλ ηνπ θιαζηθηζκνύ, ηα νπνία ζεσ-

ξήζεθαλ πξντόλ ηνπ γαιιηθνύ ηκπεξηαιηζκνύ.  

Ο ξνκαληηζκόο θαη ν εζληθηζκόο – δίλνληαο πξσηαξρηθή έκθαζε ζην όινλ 

θαη ζηελ ηδέα ηεο ελόηεηαο ησλ κεξώλ εληόο απηνύ – επηζηξαηεύζεθαλ ζην 

νπινζηάζην ησλ δπλάκεσλ εθείλσλ πνπ πξνέηαζζαλ ηελ αμία ηεο εζληθήο 

ελόηεηαο αληί ηεο ηαμηθήο ή άιιεο εζσηεξηθήο νκαδνπνίεζεο θαη ζύγθξνπ-

ζεο. Σα έζλε-θξάηε σο ππνθείκελα πξέπεη λα είλαη ελσκέλα, ώζηε λα αληη-

κεησπίδνπλ πηζαλέο απεηιέο ελ θαηξώ εηξήλεο ή ζηνλ πόιεκν κε ηελ κεγαιύ-

ηεξε δπλαηή απνηειεζκαηηθόηεηα. Ζ αθεηεξηαθή πξσηνθαζεδξία κηαο κν-

λαδηθήο, ζπλάκα θαη απνθιεηζηηθήο, εζληθήο-θξαηηθήο ηαπηόηεηαο ζεζκν-

πνηείηαη σο αλαγθαία, θπζηθή θαη δεδνκέλε. Ζ εζληθή ‘θύζε’ ζα απνηειέζεη 

αληηθείκελν κηαο πξσηόγλσξα ζπγθξνηεκέλεο θαη νιηζηηθήο εζλνθεληξηθήο 

θνηλσληθνπνίεζεο, ε νπνία θείηαη πξηλ θαη πέξαλ από θάζε ειεύζεξε επηιν-

γή (Σζνπθαιάο 2010, 58).  

Δίλαη γεγνλόο πσο από ηόηε πνπ ν Friedrich Schlegel εηζήγαγε ηνλ όξν σο 

ζήκεξα, ν ξνκαληηζκόο πνηέ δελ έπαςε λα ρξεζηκνπνηείηαη πξνο όιεο ηηο 

θαηεπζύλζεηο θαη κε θάζε δπλαηή έλλνηα. Παξ’ όηη όινη ζπκθσλνύλ γηα ηε 

γέλλεζή ηνπ θαηά ηνλ 18
ν
 αηώλα ζηηο ζπλζήθεο ηεο Βηνκεραληθήο θαη ηεο 

Γαιιηθήο επαλάζηαζεο, θαζώο θαη γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ θπξίσο ζηε Γεξ-

καλία, ζηελ Αγγιία θαη ηελ Γαιιία, ν ξνκαληηζκόο δελ παξνπζηάζηεθε – 

άιισζηε, δελ ζα ήηαλ δπλαηόλ θάηη ηέηνην – σο εληαίν θηινζνθηθό ξεύκα. 

Ζ πνηθηιία ησλ ζρέζεώλ ηνπ κε ηνλ Γηαθσηηζκό, αιιά θαη ν δηαθνξεηηθόο 

ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ν ξνκαληηζκόο εθδειώζεθε από ρώξα ζε ρώξα – αιιά 

θαη εληόο ησλ ίδησλ ρσξώλ –νδήγεζε ηνλ F. L. Lucas λα ππνινγίζεη ηνπο 

νξηζκνύο πεξί ηνλ ξνκαληηζκό ζε εληεθάκηζη πεξίπνπ ρηιηάδεο, θαη άιινπο 

κειεηεηέο ζηελ απόξξηςε ηνπ θηλήκαηνο σο ιηγόηεξνπ ζπζηεκαηηθνύ. Ο 
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ξνκαληηζκόο, όκσο, επεξέαζε ηε ινγνηερλία, ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο, ηε 

κνπζηθή, ηελ αηζζεηηθή θαη ηελ πνιηηηθή ηδενινγία, ηε θηινζνθία όρη κόλν 

ηνπ 19
νπ

 αηώλα αιιά θαη θηλεκάησλ ηνπ 20
νπ

, όπσο ι.ρ. ν ζπκβνιηζκόο θαη 

ν ππεξξεαιηζκόο. Ηδέεο θαη κνηίβα, λενπιαησληζκόο θαη κπζηηθηζκόο, κε-

ζαησληθνί κύζνη, γνηζηθή παξάδνζε αιιά θαη επαλαζηαηηθό πλεύκα κεηα-

λαζηεύνπλ, ζύκθσλα κε ηνλ R. Wellek, «…κε κεγάιε επθνιία θαη ζρεκα-

ηίδνπλ κηα θνηλή επξσπατθή θιεξνλνκηά» (Wellek 1976, 18). Ο Heine ιέεη 

ραξαθηεξηζηηθά όηη ν ξνκαληηζκόο θύηξσζε από ην αίκα ηνπ Υξηζηνύ, ην 

μύπλεκα ηεο πνίεζεο ηνπ ππλνβάκνλνο Μεζαίσλα, ‘νλεηξηθνί νβειίζθνη’ 

πνπ ζε θνηηάδνπλ κε ηα βαζηά, πνλεκέλα κάηηα ρακνγειαζηώλ θαζκάησλ 

(Berlin 2002, 45). Οη εθπξόζσπνη ηνπ πξώηκνπ γεξκαληθνύ ξνκαληηζκνύ 

επαλεηζήγαγαλ ηε ινγηθή θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε ζε κηα λέα ζρέζε κε ην 

ζπλαίζζεκα. Πξνζπαζώληαο λα ζπκθηιηώζνπλ γλώζε θαη ζπλαίζζεκα, α-

ληηπαξέβαιαλ ζηε ινγηθή γλώζε ηηο απνθαιύςεηο ηνπ ζπκηθνύ. Έηζη ν άλ-

ζξσπνο είλαη αβνήζεηα εθηεζεηκέλνο ζε ακαξησιέο δπλάκεηο, ζηε κνίξα, 

ζηελ ηύρε, ζην ζθόηνο ελόο αθαηάιεπηνπ κπζηεξίνπ. Σε δηάζεζε απηή 

πξνβάιινπλ θαη ζηε θύζε, ηελ νπνία εκςπρώλνπλ θαη εμσξαΐδνπλ κε απηό 

ηνλ ηξόπν, αιιά ηαπηόρξνλα απνκαθξύλνληαη από ηελ πξαγκαηηθή δσή, 

δεκηνπξγώληαο κε ηε θαληαζία έλα δηθό ηνπο θόζκν κέζα ζηνλ νπνίν δνπλ, 

αληί λα εκθπζήζνπλ ζηελ αληηθεηκεληθόηεηα πξαγκαηηθή πλνή. Χο πξνο ην 

δήηεκα ηεο Φύζεο – θαη απέλαληη ζηε ζεώξεζή ηεο σο κεραλήο πνπ αξθεί 

λα θαηαλνήζνπκε ηνπο λόκνπο ηεο γηα λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπκε πξνο όθε-

ιόο καο – αλαπηύζζεηαη κηα ζξεζθεπηηθή Φηινζνθία ηεο Φύζεο 

(Naturphilosophie) από ηνπο Schelling, Ritter θαη Baader, ελώ θαη ζηελ ξν-

καληηθή πνίεζε θαη δσγξαθηθή παξνπζηάδεηαη ε αλαδήηεζε αλαινγηώλ α-

λάκεζα ζηελ αλζξώπηλε ςπρή θαη ηε θύζε, ην πλεύκα θαη ην ηνπίν, ηελ 

εζσηεξηθή θαη ηελ εμσηεξηθή θαηαηγίδα.  

Οη ξνκαληηθνί δηαηείλνληαη όηη ε έκςπρε θύζε ελεξγεί αζπλείδεηα. Σελ ε-

λέξγεηά ηεο απηή ηε ζπλαληνύκε, θαη’ απηνύο, ζηα δεκώδε δεκηνπξγήκαηα 

ηεο θηινινγίαο ησλ ιαώλ. Σελ αληίιεςε απηή πεξί πλεπκαηηθήο θύζεο, ηεο 

νπνίαο ζώκα θαη θαηλόκελν είλαη θαηά θάπνην ηξόπν ε εμσηεξηθή θύζε, ηελ 

νθείινπλ νη ξνκαληηθνί ζηε θηινζνθία ηεο ηδενθξαηίαο, κε ηελ νπνία θα-

ηνξζώλνπλ λα ππεξληθήζνπλ ηνλ Γηαθσηηζκό θαη ηηο ληετζηηθέο ηνπ ηδέεο γηα 

ηε ζρέζε Θενύ θαη θόζκνπ. Δθηόο από απηή ηελ ηδενθξαηία παξέιαβαλ θαη 

ηελ ηδέα ηνπ αλζξσπηζκνύ, ηνπ νπνίνπ ε θύζε θαη' απηνύο ζπλίζηαηαη ζηε 

ζπγθξόηεζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο κέζα από πνιύπιεπξε κόξθσζε, ώζηε 

απηή λα απνβαίλεη ν δεκηνπξγηθόο θνξέαο εζηθώλ θαη ζξεζθεπηηθώλ αμηώλ. 

Ηδηαίηεξε επίδξαζε άζθεζε πάλσ ηνπο ε θηινζνθία ηνπ Fichte, από ηνλ ν-

πνίν εληζρύζεθαλ ζηνλ απεξηόξηζην ππνθεηκεληζκό πνπ δηαθξίλεη ηε ξνκα-

ληηθή θίλεζε (Λνύβαξεο 2008, 321).  
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Ο ππνθεηκεληζκόο ηνπ ξνκαληηζκνύ ζπλδέεηαη κε ηελ αληίζεζή ηνπ πξνο ηελ 

νξζνινγηζηηθή Γηαθώηηζε, κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη αξλεηηθά ε θύζε θαη 

ην πεξηερόκελό ηεο. Ο Carl Schmitt θαηεγόξεζε ηνλ ξνκαληηζκό όηη είλαη 

θαη’ νπζίαλ κηα ππνθεηκεληθή επθαηξηαθόηεηα (Λαξκόξ 1998, 40). Δθθν-

ζκηθεύεη απνηειεζκαηηθά ηε ζενινγηθή επθαηξηαθόηεηα ηνπ Nicholas de 

Malebranche, ην δόγκα ηνπ 17
νπ

 αηώλα πνπ αξλείηαη αηηηώδεηο δπλάκεηο ζε 

ν,ηηδήπνηε κέζα ζηνλ θόζκν, γηα λα ηηο απνδώζεη κόλν ζην Θεό. Ζ ππνθεη-

κεληθή επθαηξηαθόηεηα ησλ ξνκαληηθώλ, δηαηείλεηαη ν Carl Schmitt, ζέηεη 

ηνλ άλζξσπν ζηε ζέζε ηνπ ζενύ ηνπ Malebranche (Λαξκόξ 1998, 40).Σν 

ζύκπαλ γηα ηνπο ξνκαληηθνύο δηαζέηεη εληαία εζσηεξηθόηεηα θαη δσή. Ζ ε-

ζσηεξηθόηεηα απηή έρεη κέζα ζηελ πλεπκαηηθόηεηα θαη ηελ απεξαληνζύλε 

ηεο ραξαθηήξα ππεξαηζζεηό, ελώ ην ηδαληθό ηνπ ξνκαληηζκνύ ζπλίζηαηαη 

ζηε ιαηξεία απηνύ ηνπ ππεξαηζζεηνύ, ζηελ απαίηεζε λα δνύκε ζηελ αησληό-

ηεηα θαη λα εληξπθνύκε ζ' απηήλ. Ζ λνζηαιγία ηνπ απείξνπ νδεγεί ηνλ άλ-

ζξσπν πάλσ από ην απιά αλζξώπηλν, θαη απνηειεί ην αλώηαην ζηνηρείν ηεο 

αλζξώπηλεο θύζεο.  

Ο ξνκαληηζκόο γίλεηαη θαηαλνεηόο κέζα από ηηο ζεσξίεο ηνπ Novalis, ηνπ 

Fichte γηα ην Δγώ ηεο νηθνπκεληθήο βνύιεζεο, πνπ ππάξρεη σο αληίζηαζε 

ζηελ αλππόηαρηε θπζηθή πξαγκαηηθόηεηα, ηνπ Schelling γηα ηε βηηαιηζηηθή, 

ζρεδόλ κπεξμνληθή ζεσξία ηνπ γηα ηηο ζθνηεηλέο θαη αζπλείδεηεο δπλάκεηο 

πνπ ελππάξρνπλ ζε θύζε θαη ηέρλε, ζηε ζύγθιηζε Fichte θαη Schelling θαη 

ηε ζπκβνιηθή, δεκηνπξγηθή, αλάπιαζε ηεο δσήο κέζα από ηελ αδάκαζηε, 

αλππόηαρηε αλζξώπηλε βνύιεζε, ζηηο ζεσξίεο ηνπ Johan Georg Hamann, κε 

ην θήξπγκά ηνπ ελαληίνλ ηεο επηζηήκεο θαη ππέξ ηεο πνηεηηθήο θαη ζξε-

ζθεπηηθήο ελαηέληζεο ηνπ θόζκνπ. Οη ξνκαληηθνί ζέηνπλ ζην επίθεληξν ηνπ 

ελδηαθέξνληόο ηνπο ηνλ άλζξσπν σο αηνκηθόηεηα. Ζ λέα απηή ζηάζε ηνπ 

αηόκνπ απέλαληη ζηνλ εαπηό ηνπ, ην ελδηαθέξνλ γηα ηνλ εαπηό ηνπ, ην νπνίν 

ηνλ παξαζύξεη λα αλαιύζεη ελδνζθνπηθά ηηο ζθέςεηο ηνπ, ηηο αληηδξάζεηο 

ηνπ, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, έκειιε λα γίλεη έλα ζεκειηώδεο ραξαθηεξηζηηθό 

ηνπ ξνκαληηθνύ θπξίσο ιόγσ ησλ έληνλσλ επηδξάζεσλ ηνπ Fichte θαη ηεο 

επηηαγήο ηνπ λα ζηξέθεη θαλείο πάληνηε ην βιέκκα ηνπ κέζα ηνπ: άθνπ κόλν 

ηνλ εαπηό ζνπ, πάςε λα θνηηάο γύξσ ζνπ, θνίηα κέζα ζνπ. Απηό είλαη ην 

πξώην πξάγκα πνπ δεηά ε θηινζνθία από ηνπο καζεηέο ηεο. Ό,ηη ππάξρεη 

γύξσ ζνπ δελ έρεη θακία ζεκαζία, ζεκαζία έρεη κόλν ν εαπηόο ζνπ (Furst 

2001). Σν Δγώ θαη ε θύζε γηα ηνπο ξνκαληηθνύο δελ είλαη δπν δηαθνξεηηθά 

πξάγκαηα, αιιά δύν όςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο πνπ είλαη ην άπεηξν. Απιά 

ην άπεηξν δελ είλαη πξνζβάζηκν κέζσ ηεο ζθέςεσο. Κακηά θνπιηνύξα, θα-

κηά επνρή δελ επηθαιέζηεθε ηε θύζε κε ηόζε λνζηαιγία, δελ πξόβαιε, αλα-

γλώξηζε θαη ιάηξεςε ηε θύζε κε ηόζν πινύζηα πιεξόηεηα λνεκάησλ όζν ν 

ξνκαληηζκόο. Από ηελ επνρή ηνπ Rousseau ε θύζε δελ είλαη πιένλ ν αληί-

παινο ηνπ πλεύκαηνο, αιιά ε δσνδόρνο δύλακε ελόο θόζκνπ αλνηρηνύ ζηνλ 

εαπηό ηνπ θαη γηα ηνλ εαπηό ηνπ, πνπ δελ παίξλεη πηα από ηνλ άλζξσπν ηελ 
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θίλεζε θαη ην λόεκα ηνπ, αιιά αληίζεηα ηνλ ζπξώρλεη λα επξύλεη ηηο πεξην-

ξηζκέλεο δπλάκεηο ηνπ θαη ηνλ νδεγεί έμσ από ηνλ πνιηηηζκέλν εαπηό ηνπ, 

πξνο ην κέγα Όινλ, ην ελ θαη ην παλ, από ην νπνίν έρεη νδπλεξά απνζπα-

ζηεί. Ζ πίζηε ζηε κεηακνξθσηηθή δύλακε ηεο θαληαζίαο ήηαλ πνιύ δπλαηή 

ζηε Γεξκαλία, όπνπ πήξε παξάδνμε κνξθή πξαθηηθήο, αιιά θαη ζεσξεηηθήο 

ζθέςεο. Ο κεηαζρεκαηηζκόο ηνπ θόζκνπ ηεο πξαγκαηηθόηεηαο (Realität) ζε 

κηαλ αλώηεξε πλεπκαηηθή θαηεγνξία ύπαξμεο (Wirklichkeit) ήηαλ ν αξρηθόο 

ζθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη Γεξκαλνί πίζηεπαλ ζη’ αιήζεηα όηη ππήξρε ε 

δπλαηόηεηα κηαο νπηνπίαο πνπ ζα δηαξθνύζε θαη πνπ ζα πξαγκαηνπνηνύηαλ 

κε ηελ κεηάβαζε ηνπ θόζκνπ ζε κηαλ αλώηεξε θαηάζηαζε.  

Γηα ηνλ Γεξκαληθό ξνκαληηζκό, κόλν παξαηεξώληαο ηε θύζε θαηαλννύκε 

ηνλ εαπηό καο, θη απηό γηαηί ππάξρεη κηα πξνγνληθή θαηάζηαζε κε ρσξηζκνύ 

από ηε θύζε, αδηάζπαζηε ελόηεηα αλζξώπνπ, θύζεο θαη ηζηνξίαο. ηε θύζε 

θαίλεηαη ε ελόηεηα πλεύκαηνο θαη ύιεο, θαη κέζσ ηεο θύζεο πιεζηάδνπκε 

ην ζείν. Σν ζύζηεκα ηεο θύζεο, δηαηείλεηαη ν Schelling, είλαη ην ίδην κε ην 

ζύζηεκα ηνπ πλεύκαηόο καο, πξάγκα πνπ δελ ζεκαίλεη όηη είλαη θηηαγκέλν 

κε ηηο ζθέςεηο καο (Παπατσάλλνπ 1992). Μ’ απηό ηνλ ηξόπν ε θύζε παύεη 

λα είλαη πιαίζην, γίλεηαη κέζνλ γηα κηα κεηαθπζηθή εκπεηξία. ην θάζε ζηνη-

ρείν ηεο θύζεο ππάξρεη ην ζείν πλεύκα, ην νπνίν κηιάεη ζηνλ άλζξσπν, θαη 

απηόο είλαη ηθαλόο λα ην αθνύζεη κέζσ ηεο δηαίζζεζεο. ηνλ ξνκαληηζκό ε 

θαξηεζηαλή δηάθξηζε ζώκαηνο – πλεύκαηνο θαηαξγείηαη θαη επηδεηείηαη ε 

απόιπηε αξκνλία αληηθεηκέλνπ – ππνθεηκέλνπ, ε απνθαηάζηαζε ηεο αξκν-

λίαο αλζξώπνπ – θύζεο, ν ρακέλνο παξάδεηζνο. Ο αιεζηλόο ππξήλαο ησλ 

αμηώλ ζην έξγν ησλ ξνκαληηθώλ βξίζθεηαη ζ’ απηήλ αθξηβώο ηελ έλσζε ησλ 

αλζξώπσλ κε ην θπζηθό ζύκπαλ, θαη ζηελ αξκνλία κεηαμύ ηνπο. 

Ζ ξνκαληηθή θαληαζία αμηώλεη κηα έμνδν, ηελ δηα ηεο εμόδνπ απηνέθθξαζε 

κέζα ζηνλ θπζηθό θόζκν θαη ζηνλ αλζξώπηλν λνπ. Απηή ε αμίσζή ηεο κπν-

ξεί λα επηηεπρζεί κόλν κέζσ ηνπ δξαζηηθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ ηνπ ζθνηεη-

λνύ ηόπνπ, ν νπνίνο ηε ζπγθξνηεί. ’ απηή ηε πεξίπησζε ν θύξηνο θνξέαο 

κεηαζρεκαηηζκνύ είλαη ε νλεηξηθή θαηάζηαζε, ε νλεηξνπόιεζε, ην παηρλίδη: 

έλαο θόζκνο, δειαδή, πνπ είλαη όλεηξν, θαη έλα όλεηξν πνπ είλαη θόζκνο 

(Ρνδάλεο 2007). ύκθσλα κε ηνλ Larmor, ππάξρνπλ δύν έλλνηεο ηεο ιέμεο 

‘θαληαζία’, νη νπνίεο ζίγνπξα δελ θαιύπηνπλ εθείλν πνπ νη ξνκαληηθνί δε-

ιώλνπλ κε ηνλ όξν απηό. Γελ είλαη κηα λνεξή απεηθόληζε, νύηε ζπλεηξκόο ή 

λνεηηθόο ζπλδπαζκόο πξαγκάησλ ηα νπνία κέζα ζηνλ θόζκν δελ είρε θαηα-

ζηεί δπλαηόλ λα ζπλδεζνύλ (Λαξκόξ 1998). Οη ξνκαληηθνί ζεσξνύζαλ ηε 

θαληαζία όρη σο κηα λνεηηθή ιεηηνπξγία αλάκεζα ζε άιιεο, αιιά σο θαζαπ-

ηή ηελ νπζία ηνπ λνπ. Ρνκαληηθνί θηιόζνθνη, κάιηζηα, όπσο ν Schelling, 

πξόηεηλαλ λα επαλαηνπνζεηεζεί ε άπνςε ηνπ Kant γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ λνπ 

κέζα ζην πιαίζην ηεο απνθαινύκελεο παξαγσγηθήο θαληαζίαο. Πιάζνληαο 

θαληαζηηθά – αιιά ζπκβνιηθά γηα ηελ δσή– πξόζσπα θαη γεγνλόηα, νη κύ-
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ζνη εθθξάδνπλ ηνλ άξξεην ιόγν ησλ αθξαίσλ εκπεηξηώλ ηνπ βίνπ (ηεο ρα-

ξάο, ηεο νδύλεο, ηνπ έξσηα θαη ηνπ ζαλάηνπ), θαη πξνηείλνπλ ιύζεηο θαη α-

παληήζεηο ζηα έζραηα εξσηήκαηα ηνπ αλζξώπνπ. Οη αξρέγνλεο κπζνινγηθέο 

παξαδόζεηο ησλ ιαώλ δηαζώδνπλ ηνλ πξώην θηινζνθηθό πξνβιεκαηηζκό 

ηνπ αλζξώπνπ, ζέηνπλ ηα πξώηα εξσηήκαηα θαη ηνικνύλ ηηο πξώηεο απα-

ληήζεηο γηα ην λόεκα θαη ην ζθνπό ηεο ύπαξμεο, γηα ην πξόβιεκα ηνπ θα-

θνύ, γηα ηηο δπλαηόηεηεο ηεο ειεπζεξίαο, γηα ηελ θαηαγσγή ησλ όλησλ θ.ιπ. 

(Γηαλλαξάο 2001, 41). Ο ξνκαληηζκόο ζηεξίδεηαη, επίζεο, ζηελ έλλνηα ηεο 

λνζηαιγίαο. Όπσο επηζεκαίλεη ν Berlin, όηαλ ξώηεζαλ ηνλ Novalis πνηά εί-

λαη ε γεληθή ηνπ θαηεύζπλζε, κε ηί αθξηβώο ζρεηηδόηαλ ε ηέρλε ηνπ, εθείλνο 

απάληεζε: «Δπηζηξέθσ πάληα ζηνλ νίθν κνπ, πάληα ζηνλ νίθν ηνπ παηξόο 

κνπ» (Berlin 2002, 168). Ο Novalis ελλννύζε όηη όιεο νη πξνζπάζεηεο θαηά-

θηεζεο ηνπ εμσηηθνύ, ηνπ παξάμελνπ, ηνπ μέλνπ, ηνπ αζπλήζηζηνπ, όιεο νη 

απόπεηξεο απόδξαζεο από ην εκπεηξηθό πιαίζην ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη 

ζπγγξαθήο θαληαζηηθώλ ηζηνξηώλ πνπ πξαγκαηεύνληαη κεηακνξθώζεηο θαη 

κεηαζρεκαηηζκνύο, πνπ είλαη αιιεγνξηθέο ή ζπκβνιηθέο, ή πνπ πεξηέρνπλ 

θάζε ινγήο ζπγθεθαιπκκέλεο θαη απόθξπθεο αλαθνξέο, απηή ε αιιόθνηε 

θαη εξκεηηθή εηθνλνπνηία πνπ πξνβιεκαηίδεη εδώ θαη ρξόληα ηνπο θξηηηθνύο, 

είλαη όιεο πξνζπάζεηεο λόζηνπ ή επηζηξνθήο ηνπ ζπγγξαθέα ζε ό,ηη ηνλ θα-

ηαηξύρεη: πξόθεηηαη γηα ηελ αέλαε Sehnsucht ησλ ξνκαληηθώλ (Berlin 2002, 

169). 

Πξέπεη, ηέινο, λα επηζεκάλνπκε ηελ πεζηκηζηηθή αληίιεςε πνπ εθδειώλεηαη 

δηα ηνπ ξνκαληηζκνύ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία, ελώ σο άηνκα επηδηώθνπκε λα 

απειεπζεξσζνύκε, ην ζύκπαλ δε κπνξεί λα δακαζηεί ηόζν απιά, όζν πη-

ζηεύνπκε. Τπάξρεη θάηη από πίζσ, ππάξρεη θάηη ζηα ζθνηεηλά βάζε ηνπ α-

ζπλεηδήηνπ ή ηεο ηζηνξίαο, ππάξρεη, ελ πάζε πεξηπηώζεη, θάηη πνπ εκείο δελ 

ην αληηιακβαλόκαζηε, θαη ην νπνίν δηαςεύδεη ηηο κεγαιύηεξεο ειπίδεο καο 

(Berlin 2002, 171). Έηζη παξαηεξνύκε ηελ εθδήισζε αλαδεηήζεσλ πάζεο 

θύζεσο ζπλσκνζηώλ κέζα ζηελ ηζηνξία. Οη άλζξσπνη αξρίδνπλ λα πηζηεύ-

νπλ όηη ε ηζηνξία δηακνξθώλεηαη από δπλάκεηο, επί ησλ νπνίσλ απηνί δελ 

έρνπλ θαλέλαλ έιεγρν. Κάπνηνο πξέπεη λα βξίζθεηαη πίζσ απ’ όια απηά: νη 

Ηεζνπΐηεο, νη Δβξαίνη θ.ιπ. Αθ΄ εο ζηηγκήο ζθεθηεί θαλείο πσο ππάξρεη έμσ 

από απηόλ θάηη κεγαιύηεξν, θάηη αζύιιεπην, θάηη απξνζπέιαζην, αηζζάλε-

ηαη γηα ην ζηνηρείν απηό είηε αγάπε (όπσο πξνηηκνύζε ν Fichte), είηε θόβν 

(Berlin 2002, 173).
 
Κη αλ αηζζαλζεί θόβν, ηόηε ν θόβνο ελδέρεηαη λα κεηα-

βιεζεί ζε παξάλνηα. Ζ παξάλνηα απηή δελ ζηακαηά ζηηγκή λα εληείλεηαη θα-

ηά ηνλ 18
ν
 αηώλα. Καηαθηά έλα νξηζκέλν ύςνο κε ηνλ Schopenhauer, δεζπό-

δεη ζηα έξγα ηνπ Wagner θαη θηάλεη ζε εληππσζηαθή θνξύθσζε θαηά ηνλ 

20
ν
 αηώλα κε έξγα πνπ δηαπλένληαη από ηελ έκκνλε ηδέα πσο ό,ηη θη αλ θά-

λνπκε, πάληα ζα ππάξρεη θάπνην ζαξάθη, θάπνηνο θξπκκέλνο ερζξόο, θάπνην 

ζηνηρείν πνπ ζα καο θαηαδηθάδεη ζε παληνηηλή απνγνήηεπζε – είηε πξόθεηηαη 

γηα θάπνηα αλζξώπηλα πιάζκαηα ηα νπνία πξέπεη λα εμνινζξεύζνπκε, είηε 
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γηα θάπνηεο απξόζσπεο δπλάκεηο κε ηηο νπνίεο είλαη αλώθειν λα έξζνπκε ζε 

ζύγθξνπζε (Berlin 2002, 173).  

πγρξόλσο, σο αληίδξαζε ζηνλ ζεηηθηζκό θαη ελάληηα ζηελ επηζηεκνληθή 

αλάπηπμε πνπ επηθαινύηαλ ε πιηζηηθή θηινζνθία, νη λαδί δηαλνεηέο εμύ-

κλεζαλ ηηο κπζηεξηώδεηο δπλάκεηο πνπ ηνπο δέλνπλ κε ηε γε. Ζ ελόηεηα ηνπ 

Αίκαηνο θαη Γεο νθείιεη λα απνθαηαζηαζεί, δηαθεξύζζεη ην 1930 ν Richard 

Walther Darré (1895-1953), απνθξπζηαιιώλνληαο ζηε θξάζε απηή ηνλ κπ-

ζηηθηζηηθό δεζκό κεηαμύ θπιήο θαη εδάθνπο. Αλ θαη ην ζύλζεκα Blut und 

Boden θπθινθνξεί από ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηώλα ζηηο ηάμεηο ησλ ιατθώλ 

(völkisch) θηλήζεσλ, ν Darré ην κεηεμειίζζεη ζε θεληξηθό άμνλα ελόο πνιύ 

ηζρπξνύ θηλήκαηνο θαη ζε βαζηθή θαηεπζπληήξηα γξακκή ηεο Δζληθνζνζηα-

ιηζηηθήο ηδενινγίαο θαη πνιηηηθήο. Γηαβεβαίσλε κάιηζηα: «Ζ έλλνηα ηνπ 

Αίκαηνο θαη ηεο Γεο καο δίλεη ην εζηθό δηθαίσκα λα αλαθηήζνπκε ηόζα ε-

δάθε ηεο Αλαηνιήο, όζα είλαη απαξαίηεηα γηα λα εγθαζηδξύζνπκε κηα αξ-

κνλία αλάκεζα ζην ζώκα ηνπ Λανύ καο θαη ηνλ γεσπνιηηηθό ρώξν» 

(Bergman 1970, 308). Σν Έζλνο θαη ε Φπιή, σο δηαρξνληθή βηνινγηθή δύ-

λακε θαη αμία, ζπληζηνύλ κηα αθαηάιπηε θπζηθή θαη ηζηνξηθή πξαγκαηηθό-

ηεηα ελώ, όπσο δηαηείλεηαη ν Darré, ε θύζε δηδάζθεη όηη θάζε έθθαλζή ηεο 

δηαθξίλεηαη από ην ζηνηρείν ηεο δηαθνξάο, ηίπνηα δελ είλαη όκνην πξνο θάηη 

άιιν, ε ηζόηεηα είλαη κηα έλλνηα επίπιαζηε θαη ηεξαηνπξγεκαηηθή (Darré 

2001,7). Ζ ηάζε γηα απνθαηάζηαζε ηνπ δεζκνύ ηνπ αλζξώπνπ κε ηνλ νιη-

ζηηθό ραξαθηήξα ηεο δσήο, κε ηελ ίδηα ηε θύζε κέζα ζηελ νπνία ν άλζξσ-

πνο γελλάηαη θαη αλαπηύζζεηαη, απνηειεί ηελ πεκπηνπζία ηεο εζληθνζνζηα-

ιηζηήο ζθέςεο. Αο ζπκεζνύκε ηηο πεξίθεκεο δεκόζηεο ηειεηνπξγίεο, όπσο ν 

ενξηαζκόο ηνπ ζεξηλνύ ειηνζηαζίνπ ηε λύρηα ηεο 21
εο

 Ηνπλίνπ. Σν άλακκα 

ηεξώλ ππξώλ θαη άιιεο ηειεηνπξγίεο παγαληζηηθνύ ραξαθηήξα γίλνληαλ ζε 

όιεο ηηο πόιεηο γηα λα ζπκίδνπλ ζηνπο Γεξκαλνύο ην αξραίν θπιεηηθό πα-

ξειζόλ ηνπο. ην ζεκείν απηό αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ε επιστρουή στη 

γη ζπλαληάηαη ζε όιεο ηηο θαζηζηηθέο ζεσξίεο, νπνηαδήπνηε θη αλ είλαη ε 

αλαθεξόκελε ρώξα, θη απνηειεί έλα από ηα lite motif όισλ ησλ εζληθηζηη-

θώλ θηλεκάησλ. Ζ γε ιακβάλεη κπζηθή δηάζηαζε σο ζεκαηνθύιαθαο ησλ 

αηώλησλ αμηώλ.  

ηηο κέξεο καο βξηζθόκαζηε πιένλ ζε κία επνρή, θαηά ηελ νπνία ε απνξ-

ξύζκηζε ηνπ θιίκαηνο ζπλνδεύεηαη από πνιέκνπο γηα ην πεηξέιαην, ηνπο ν-

πνίνπο ζα αθνινπζήζνπλ πόιεκνη γηα ην λεξό, θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη πη-

ζαλέο παλδεκίεο. ύκθσλα, κάιηζηα, κε ηνλ Peter Barrett, δηεπζπληή ηνπ θέ-

ληξνπ έξεπλαο γηα ηελ Αληαξθηηθή, ε εμαθνινύζεζε ηεο δπλακηθήο ηεο ησ-

ξηλήο κεγέζπλζεο καο βάδεη κπξνζηά ζηελ πξννπηηθή ηεο εμαθάληζεο ηνπ 

πνιηηηζκνύ κε ηε κνξθή πνπ ηνλ γλσξίδνπκε, θαη απηό όρη κεηά από εθα-

ηνκκύξηα ρξόληα, αιιά κέρξη ην ηέινο ηνπ αηώλα (Λαηνύο 2008, 22). ηηο 

κέξεο καο ν καιζνπζηαλόο ζθνπόο ηεο πιεζπζκηαθήο κείσζεο είλαη γηα 
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πνιινύο δεηνύκελν. Ζ πιεζπζκηαθή βόκβα δελ έρεη αθνπιηζηεί. Όπσο είλαη 

γλσζηό, ν Malthus πίζηεπε όηη ν πιεζπζκόο, όηαλ δελ ειέγρεηαη, απμάλεη 

θαηά γεσκεηξηθή πξόνδν, ελώ ηα κέζα δηαηξνθήο θαηά αξηζκεηηθή, νδεγώ-

ληαο ζηελ εμαζιίσζε θαη, κε δεδνκέλν ην επίπεδν ηεο ηερλνινγίαο, ζηελ νη-

θνλνκηθή ζηαζηκόηεηα. Γηα αξθεηνύο νηθνιόγνπο απνηειεί δεδνκέλν όηη α-

παηηείηαη ζεκαληηθή κείσζε ηνπ αλζξώπηλνπ πιεζπζκνύ, ώζηε λα επδνθη-

κήζεη ε κε αλζξώπηλε δσή. Αληίζηνηρα, ν William Stanton ζην βηβιίν ηνπ 

The Rapid Growth of Human Population (2006) δηαηείλεηαη, όηη ην ζελάξην 

κείσζεο ηνπ πιεζπζκνύ κε ηε κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα επηηπρίαο πξέπεη λα 

είλαη δαξβηληθό ζε όιεο ηνπ ηηο πιεπξέο, δίρσο θακία γεινία αηζζεκαηηθόηε-

ηα ζαλ εθείλεο πνπ θαλάθεςαλ ην δεύηεξν ήκηζπ ηνπ 20
νπ

 αηώλα κέζα ζηελ 

παρηά νκίριε ηνπ πνιηηηθώο νξζνύ. Σν ζελάξην απηό παξνπζηάζηεθε σο δί-

θαηνο θαη εηξεληθόο εζεινύζηνο πξνγξακκαηηζκόο, ν νπνίνο ζα ζηνρεύεη 

ζηελ ζηαδηαθή κείσζε ηνπ πιεζπζκνύ κέζα ζε 150 ρξόληα ζε πνζνζηό ίζν 

κε εθείλν ηεο εμάληιεζεο ηνπ πεηξειαίνπ, έηζη ώζηε λα απνθεπρζεί ν εθηάι-

ηεο ησλ πνιέκσλ, ζθαγώλ θ.ιπ. Σν ζελάξην πεξηιακβάλεη απαγόξεπζε ηεο 

κεηαλάζηεπζεο (όζνη έξρνληαη ρσξίο άδεηα ζα αληηκεησπίδνληαη σο εγθιε-

καηίεο), ππνρξεσηηθή άκβισζε, επζαλαζία, αληηθαηάζηαζε ηεο θπιάθηζεο 

από ζσκαηηθέο ηηκσξίεο γηα κηθξά αδηθήκαηα θαη από ζαλαηηθή πνηλή γηα 

πην βαξηέο πεξηπηώζεηο θ.ιπ. (Λαηνύο 2008, 175). Ο Stanton, κάιηζηα, ηνλί-

δεη όηη ην κεγαιύηεξν ίζσο εκπόδην γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ πνπ 

πξνηείλεη είλαη ε αλόεηε αθνζίσζε ηνπ δπηηθνύ θόζκνπ ζην πνιηηηθά νξζό, 

ζηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ζηνλ ηεξό ραξαθηήξα ηεο αλζξώπηλεο δσήο 

(Stanton 2006). Πνιπάξηζκνη ζρνιηαζηέο αζπάδνληαη απηά ηα καιζνπζηαλά 

ζπλαηζζήκαηα. Χζηόζν, ηνπνζεηήζεηο πνπ αθνξνύλ ζηε κείσζε ηνπ αλζξώ-

πηλνπ πιεζπζκνύ εκπεξηέρνπλ ηνλ θίλδπλν λα νιηζζήζνπλ πξνο ηνλ επγνλη-

ζκό, θαη λα εκθαληζηνύλ κνξθέο νηθνθαζηζκνύ. Ο James Howard Kunstler 

πξνεηδνπνηεί όηη ν ζεκεξηλόο παγθόζκηνο πιεζπζκόο ησλ 6,5 δηζεθαηνκκπ-

ξίσλ δελ έρεη θακία ειπίδα λα δηαηεξεζεί ζηα ηξέρνληα επίπεδα, θαη νη ζε-

κειηώδεηο ζπλζήθεο δσήο ζηε γε πξόθεηηαη λα ζέζνπλ ην δήηεκα επί ηάπε-

ηνο (Kunstler 2005, 61). Ο Jacques Ellul πξνηείλεη, κάιηζηα, ηε ρξήζε ρεκη-

θήο ηξνθήο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο ιηκνύ εμαηηίαο ηνπ π-

πεξπιεζπζκνύ, αιιά θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ πόξσλ. Σνλίδεη 

όηη πιένλ, πξνο ηνλ ζθνπό απηό, είλαη απνδεθηό λα αλαιάβνπκε ηνλ θίλδπλν 

αθόκε θαη γελεηηθώλ κεηαιιαγώλ (Λαηνύο 2008, 171). 

Αληίζηνηρα, ν Aldo Leopold ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ζεκειηώζεη κία νιη-

ζηηθή πεξηβαιινληηθή εζηθή ηζρπξίζηεθε όηη έλα πξάγκα είλαη ζσζηό, όηαλ 

απηό ηείλεη λα δηαηεξήζεη ηελ αθεξαηόηεηα, ηε ζηαζεξόηεηα θαη ηελ νκνξ-

θηά ηεο βηνηηθήο θνηλόηεηαο. Δίλαη ιάζνο όηαλ ηείλεη ζε νπνηνδήπνηε άιιν 

ζθνπό (Γεσξγόπνπινο, 2006, 251). Με απηή ηνπ ηε ζέζε ν Leopold δείρλεη 

πσο ίζσο βάδεη ηα ζπκθέξνληα ησλ αλζξώπσλ ζε δεύηεξε κνίξα ζε ζρέζε 

κε ηε δηαηήξεζε ηεο αθεξαηόηεηαο, ηεο ζηαζεξόηεηαο θαη ηεο νκνξθηάο ησλ 
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νηθνζπζηεκάησλ (Γεσξγόπνπινο, 2006, 251). Ο Edward Abbey ζεσξνύζε 

όηη ε κεγαιύηεξε ρξεζηκόηεηα ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ είλαη – εθηόο από 

ην γεγνλόο όηη επάλσ ηνπ θηινμελνύληαη εθαηνκκύξηα απνηθίεο βαθηεξηδίσλ 

θαη κηθξννξγαληζκώλ – όηη κε ηνλ ζάλαηό ηνπ παξέρεη ηξνθή ζε δεθάδεο εί-

δε απνδνκεηώλ, ζε έληνκα θαη ζε ζθνπιήθηα. Γηαηείλεηαη, κάιηζηα, όηη ζα 

ππξνβνινύζε κάιινλ έλαλ άλζξσπν παξά έλα θίδη, ελλνώληαο πηζαλόηαηα 

πσο νη άλζξσπνη είλαη ήδε πάξα πνιινί πάλσ ζηε Γε, ζηεξώληαο δσηηθό 

ρώξν από ηα δώα θαη ηα θπηά, αιιά ζπγρξόλσο είλαη θαη απηνί πνπ αλαηξέ-

πνπλ ζπλερώο ηηο νηθνινγηθέο ηζνξξνπίεο ηε κία κεηά ηελ άιιε (Γεσξγό-

πνπινο 2006, 252). Αληίζηνηρα, ν Ακεξηθαλόο πεξηβαιινληνιόγνο θαη θηιό-

ζνθνο Holmes Rolston έρεη ππνζηεξίμεη όηη ε πξνζηαζία ησλ εηδώλ είλαη ε-

ζηθό θαζήθνλ. Θα ήηαλ ιάζνο, όπσο δηαηείλεηαη, λα εμαιείςνπκε έλα ζπάλην 

είδνο πεηαινύδαο απιώο γηα λα απμήζνπκε ηελ ρξεκαηηθή αμία δεηγκάησλ 

πνπ θαηέρνληαη από ζπιιέθηεο. Σα είδε είλαη αλεθηίκεηα θαη είλαη ζπλήζσο 

πεξηζζόηεξν πνιύηηκα από ηα άηνκα, θη απηό δηόηη ε απώιεηα ελόο είδνπο 

είλαη απώιεηα γελεηηθώλ πηζαλνηήησλ. Ζ εζθεκκέλε θαηαζηξνθή ελόο εί-

δνπο ζα έδεηρλε αζέβεηα ζηηο βηνινγηθέο κεζόδνπο, νη νπνίεο θαζηζηνύλ δπ-

λαηή ηελ εκθάληζε ηεο αηνκηθόηεηαο ησλ δώλησλ νξγαληζκώλ (Rolston 

1991, 73-94). Αιιά θαη ν Lovelock, ν νπνίνο ζπλέιαβε ηελ ηδέα ηεο Γαίας 

ζηε δεθαεηία ηνπ '70 – ελώ εμέηαδε ηελ πηζαλόηεηα ηεο δσήο πάλσ ζηνλ 

Άξε γηα ινγαξηαζκό ηεο NASA –, έρεη πξνεηδνπνηήζεη γηα ηνπο θηλδύλνπο 

ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ήδε πξηλ ζρεδόλ 20 ρξόληα. Ζ Γε είλαη ζε κηα θαηά-

ζηαζε ρσξίο επηζηξνθή πηα, ν θόζκνο έρεη πεξάζεη ήδε ην ζεκείν ρσξίο ε-

πηζηξνθή όζνλ αθνξά ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο, θαη ν πνιηηηζκόο όπσο 

ηνλ μέξνπκε είλαη ηώξα απίζαλν λα επηδήζεη (Lovelock 2007). ήκεξα ν 

Lovelock εθηηκώληαο ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε πξνεηδνπνηεί όηη ν ίδηνο 

κεραληζκόο πνπ δηαηήξεζε ην θπζηθό πεξηβάιινλ θαηάιιειν γηα ηελ δσή 

ζηξέθεηαη πιένλ ελαληίνλ καο, εμαηηίαο ησλ θαηαρξήζεσλ ηεο αλζξσπόηε-

ηαο. Όπσο αλαθέξεη, ε αιιαγή ηνπ θιίκαηνο είλαη κε αλαζηξέςηκε, θαη ε 

δσή ζηε Γε δελ ζα είλαη πνηέ όπσο πξηλ. Γηαηείλεηαη, κάιηζηα, όηη πξηλ ηε-

ιεηώζεη απηόο ν αηώλαο δηζεθαηνκκύξηα από εκάο ζα πεζάλνπλ, θαη νη ιίγνη 

άλζξσπνη πνπ ζα επηδήζνπλ ζα βξίζθνληαη ζηελ Αξθηηθή, όπνπ ην θιίκα ζα 

παξακέλεη αλεθηό (Lovelock 2007). Ο Kaarlo Pentti Linkola, Φηιαλδόο ζην-

ραζηήο, ζεσξεί πσο απόιπηε αμία έρεη ε δηαζθάιηζε ηεο αέλαεο ζπλέρηζεο 

ηεο δσήο επί ηεο γεο, όρη ηεο αλζξώπηλεο, αιιά ηεο δσήο ζπλνιηθά (Linkola 

2009, 19). Σν κόλν πνπ κπνξεί λα καο ζώζεη ζύκθσλα κε ηνλ Linkola είλαη 

κηα καδηθή αιιαγή ηεο ζύγρξνλεο θνηλσλίαο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ κεί-

σζε ζπγθεθξηκέλσλ αηνκηθώλ ειεπζεξηώλ, ηελ ειάηησζε ρξήζεο ηεο ηερλν-

ινγίαο θαη ηελ αλαθνπή ηεο πξνόδνπ. Αληηηίζεηαη ζηνλ ζύγρξνλν πνιηηηζκό 

θαη ζεσξεί όηη ην πξώην απαξαίηεην βήκα γηα ηε ζσηεξία ηεο δσήο ζηνλ 

πιαλήηε είλαη ε κείσζε ηνπ αλζξώπηλνπ πιεζπζκνύ. Γηα ηνλ Linkola ε αμία 

ελόο είδνπο δελ κπνξεί λα εμαξηάηαη από ηελ πνζόηεηα ζηελ νπνία ην βξί-
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ζθνπκε. Ζ αλζξώπηλε αμία είλαη αληηζηξόθσο αλάινγε κε ηελ πνζόηεηα 

ησλ αλζξώπσλ ζηελ Γε, θαη ν άλζξσπνο ιεηηνπξγεί πηα ζαλ θαξθίλσκα ηνπ 

πιαλήηε (Linkola 2009). Σνλίδεη, κάιηζηα, όηη ν έιεγρνο ησλ γελλήζεσλ ζα 

πξέπεη λα επαθίεηαη πιήξσο ζην θξάηνο, ην νπνίν ζα κπνξεί λα ππνρξεώζεη 

αθόκα θαη ζε ακβιώζεηο (forced abortions) ή ζηεηξώζεηο (forced 

sterilization), εάλ απηό θξηζεί απαξαίηεην (Linkola 2009, 141). Αο ζπκε-

ζνύκε ζε απηό ην ζεκείν όηη κεηά ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο από ηνλ Hitler 

ζεζπίζηεθε – ήδε από ηνλ Ηνύιην ηνπ 1933 – έλαο λόκνο επγνληθήο, ν νπνίνο 

εζηίαδε ζηηο ζηεηξώζεηο σο ζεκαληηθό κέξνο ηεο εζληθνζνζηαιηζηηθήο ηδεν-

ινγίαο. Ο ζπγθεθξηκέλνο λόκνο πξνέβιεπε ηελ αλαγθαζηηθή ζηείξσζε, απέ-

δηδε ζε ζρεηηθά κεγάιεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο θιεξνλνκηθή θαησηεξόηεηα 

θαη νδήγεζε ζηελ αλαγθαζηηθή ζηείξσζε πνιιώλ ρηιηάδσλ αλζξώπσλ. O 

Linkola δηαηείλεηαη, επίζεο, όηη νη κεγαιύηεξεο νηθνινγηθέο θαηαζηξνθέο 

ζπκβαίλνπλ ζηα δεκνθξαηηθά πνιηηεύκαηα: ζηελ δεκνθξαηία ππάξρεη αρα-

ιίλσηε ειεπζεξία όζνλ αθνξά ζηελ θαηαλάισζε, ηελ παξαγσγή θαη ηε 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο (Linkola, 2009, 174). Δπνκέλσο, θαηαιήγεη, νπνηα-

δήπνηε δηθηαηνξία ζα ήηαλ πξνηηκόηεξε από κηα δεκνθξαηία, αθνύ ζα πε-

ξηόξηδε ηελ νηθνινγηθή θαηαζηξνθή κέζα από ζπγθεθξηκέλα κέηξα. Ζ κόλε 

καο ειπίδα, δηαηείλεηαη ν Linkola, βξίζθεηαη ζε κηα δπλαηή θεληξηθή θπβέξ-

λεζε, θαη ζηνλ άηεγθην έιεγρν επί ησλ πνιηηώλ (Linkola 2009, 174).  

Χζηόζν, πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη αθξαίεο θαζηζηηθέο απόςεηο δελ ειιν-

ρεύνπλ κόλνλ ζηηο νιηζηηθέο ζεσξήζεηο πνπ αλσηέξσ εμεηέζεζαλ, όζν θαη 

ζηηο αηνκνθεληξηθέο πξνζεγγίζεηο, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ κόλν ην άηνκν 

δηαζέηεη δηθαηώκαηα. Απηό δελ ζπλεπάγεηαη, βέβαηα, πσο λνκνηειεηαθά ζα 

αλαβηώζεη θάπνην είδνο θαζηζηηθήο θνζκνζεσξίαο, νύηε πσο ζα βηώζνπκε 

εθ λένπ ηνλ λαδηζηηθό όιεζξν. Χζηόζν, είλαη ρξήζηκν λα δηεξεπλώληαη νη η-

δενινγηθέο ζπλέρεηεο θαη λα αληρλεύνληαη νη πνιηηηθέο γελεαινγίεο ζηελ 

πξνζπάζεηά καο λα αληηιεθζνύκε ην παξόλ ππό ην πξίζκα ηνπ παξειζόληνο, 

ώζηε λα αληιήζνπκε δηδάγκαηα από απηό ην ηειεπηαίν. Ζ γεξκαληθή εκπεη-

ξία ζπληζηά μεθάζαξε πξνεηδνπνίεζε γηα ηνπο θηλδύλνπο ηεο θαηαρξεζηηθήο 

εθαξκνγήο ηεο νηθνινγίαο ζε έλαλ θόζκν πνπ ζήκεξα κνηάδεη πην πξόζπκνο 

από πνηέ λα απνδερζεί άθξηηα θηλήκαηα θαη ηδενινγίεο, παξόηη απηά θάπνηε 

απεδείρζεζαλ θαηαζηξνθηθά. 
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ΔΙΚΟΝΔΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ. ΑΠΟ ΤΟΝ SPENCER ΣΤΟΝ GORZ 

 

 

Πεπίλητη 

Ζ παξαηήξεζε ηεο θχζεο ηξνθνδνηνχζε αλέθαζελ ηνλ άλζξσπν κε εηθφλεο 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπ νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα, αλάινγα κε ηηο παξαδνρέο πνπ πη-

νζεηνχζε, ηνλ νδεγνχζαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο, ζε πνιηηηθέο θαη πν-

ιηηηζκηθέο επηινγέο. Δπηζηξέθνληαο ηελ εηθφλα απηή πίζσ ζηε θχζε, πξνέ-

βαιε ηηο ζπλέπεηεο ησλ εθάζηνηε παξαδνρψλ ηνπ. Οη λαηνπξαιηζηηθέο απηέο 

εξκελείεο γηα ηε θχζε ηνπ αλζξψπνπ  νδήγεζαλ ηελ ζχγρξνλε θνηλσλία ζε 

κηα επηζηεκνθξαηία, ε νπνία φρη κφλν νδήγεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο 

νη νπνίεο ππήξμαλ θαηαζηξνθηθέο γηα ην πεξηβάιινλ, αιιά θαηά βάζε π-

πήξμαλ θαη αλνξζνινγηθέο. Ο πνιηηηζκφο δελ είλαη  μερωξηζηό βαζίιεην ζε 

ζρέζε κε ηελ ππφινηπε θχζε. Οθείιεη πξσηνγελψο λα αλαγλσξίζεη ηα φξηά 

ηνπ, ηα νπνία ε θχζε νξίδεη. Τν νηθνινγηθφ δήηεκα αλάγεηαη  έηζη ζηηο επη-

ινγέο ηνπ αλζξψπνπ ζηελ πνιηηηθή ζθαίξα, ζην αμηαθφ ηνπ ζχζηεκα  θαη 

ζηνλ πνιηηηζκηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ θαη φρη ζηε θχζε ηνπ.  

Λέξειρ κλειδιά: επηζηεκνθξαηία, λαηνπξαιηζκόο, ζνζηαιηζκόο, απνκαγηθν-

πνίεζε, Κνηλωληθόο Δαξβηληζκόο. 

 

Φςζικέρ επιζηήμερ και θιλοζοθία 

Ζ ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ θπζηθφ θφζκν ππήξμε αλέθαζελ αληηθαηηθή. 

Ζ ηδηαηηεξφηεηα απηήο ηεο ζρέζεο νθείιεηαη αθ’ ελφο ζηελ εμάξηεζε ηνπ 

αλζξψπνπ απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ, θαη αθ’ εηέξνπ ζηελ ζχγθξνπζή ηνπ κε 

απηφ ιφγσ ηεο  ζπλείδεζεο ηεο θπζηθήο αδπλακίαο ηνπ απέλαληί ηνπ. Μέρξη 

ην 19
ν
 αηψλα ε θπξίαξρε αληίιεςε ζηνλ δπηηθφ θφζκν ήηαλ φηη ε αλζξψπηλε 

θνηλσλία απνηειεί μερσξηζηφ βαζίιεην απφ ηε θχζε. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ν δπηηθφο πνιηηηζκφο ζεκειηψζεθε ζηνλ δπηζκφ θχζεο-πνιηηηζκνχ. Απφ ηελ 

                                                 

 Ζ Αλαζηαζία Β. Σακαληά είλαη ππ. Γηδάθησξ Φηινζνθίαο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπν-

δηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. E-mail: samantanastasia@yahoo.gr.     
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Παιαηά Γηαζήθε έσο ηνλ ηεξφ Απγνπζηίλν θαη ηνλ αηειείσην πφιεκν ηνπ 

πλεχκαηνο ελαληίνλ ηεο θχζεο θαη ηεο ζάξθαο, ε θχζε σο αλαγθαηφηεηα 

θαζξέθηηδε ηνλ αληηθνηλσληθφ εγσηζκφ θαη ηελ ηδηνηέιεηα, ελψ ν πνιηηηζκφο 

ηελ ζεξαπεία ησλ αλσηέξσ. Άιινηε, πάιη, ε θχζε παξνπζηάδεηαη ζε νηθν-

δνκήκαηα φπσο απηφ ηνπ Rousseau σο άδνιε θαη ν πνιηηηζκφο σο δηεθζαξ-

κέλνο, πιάη ζηελ αληίιεςε ηνπ Hobbes πεξί ηνπ πνιέκνπ φισλ ελαληίσλ 

φισλ. Σηελ πξνζπάζεηά ηνπ, ινηπφλ, λα θαηαλνήζεη ηηο θνηλσληθέο δνκέο 

αιιά θαη ηνλ εαπηφ ηνπ, ν άλζξσπνο ζηξάθεθε ζηε θχζε σο παξαηεξεηήο 

πξνθεηκέλνπ λα αλαθαιχςεη έλα ζηαζεξφ λαηνπξαιηζηηθφ ππφβαζξν, ζην 

νπνίν βαζηζκέλνο ζα πξνζπαζήζεη λα εξκελεχζεη ηελ ηζηνξία ηνπ. Γίπια 

ζηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ θηινζφθσλ ήξζαλ λα πξνζηεζνχλ επη-

ζηεκνληθέο κειέηεο θπζηνδηθψλ θαη βηνιφγσλ, νη νπνίεο έηπραλ πνηθίισλ 

εξκελεηψλ. Ο 17
νο

 αηψλαο ζα παξαθνινπζήζεη ηελ έθξεμε ζηελ εμέιημε ησλ 

θπζηθψλ επηζηεκψλ. Σε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξσηνθαλή επέθηαζε ηεο παξα-

γσγήο, θαη επνκέλσο ηελ δηεχξπλζε ησλ θνηλσληθψλ αιιειεμαξηήζεσλ, ζε-

σξεηηθνί θαη επηζηήκνλεο ζα πξνζπαζήζνπλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ θνηλσλία, 

ε νπνία ζπρλά παξνκνηάδεηαη κε ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Ζ ζθέςε -ζε 

ζπκθσλία κε ην πλεχκα ηνπ Γηαθσηηζκνχ- ζα ζηξαθεί ζηνλ επηζηεκνληθφ 

ιφγν, δείρλνληαο απφιπηε εκπηζηνζχλε ζηε ζεηηθή γλψζε. Ο νξζφο ιφγνο, 

πξνζαλαηνιηζκέλνο πιένλ  πξνο ηελ κεραληζηηθή ζθέςε ησλ ζεηηθψλ επη-

ζηεκψλ, ζα ζηαζεί ζηνλ αληίπνδα ηεο αλνξζνινγηθήο ζξεζθεπηηθήο αληίιε-

ςεο ηνπ θφζκνπ. Ζ ζεσξία ηνπ Darwin - θαη νη εξκελείεο ηεο - ζα επηζθξα-

γίζεη ηε λεψηεξε ηάζε, ε νπνία ζα επεξεάζεη ηνπο ζχγρξνλνπο. Ζ απνκαγη-

θνπνίζε ηεο θχζεο ζα ηνπνζεηήζεη ζην πξνζθήλην ηε λφεζε, ε νπνία νθεί-

ιεη λα θαζππνηάμεη ηε θχζε, ελψ ε γλψζε σο κφλε δχλακε δελ ζα γλσξίδεη 

πιένλ φξηα (Adorno Horkheimer 1986, 20). Ζ επηζηεκνληθή-καζεκαηηθή 

ζθέςε ζα εμαιείςεη ηηο πνηφηεηεο, πνζνηηθνπνηψληαο θάζε ηη ζηε θχζε θαη 

ζηνλ άλζξσπν, θαη  σο εθ ηνχηνπ ε ζθέςε ζα εθπέζεη εθεμήο ζε θνξκαιη-

ζηηθφ ιφγν. Ζ άπνςε πνπ ζα θπξηαξρήζεη έσο ζήκεξα είλαη φηη νη άλζξσπνη 

ζπλαζπίδνληαη ζε θνηλσλίεο πξνο ίδηνλ φθεινο. Ζ ζέζε απηή, εληζρπκέλε 

απφ ηηο επηζηεκνληθέο ζεσξίεο ηνπ εγωηζηηθνύ γνληδίνπ ηνπ Κνηλσληθνχ 

Γαξβηληζκνχ θαη ηελ θπξηαξρία ηεο νξκηθήο δωήο έλαληη ηεο αλζξψπηλεο 

ινγηθήο ηνπ Freud, ζα θαηαζηεί θνηλή πεπνίζεζε  φηη ε θνηλσλία είλαη κηα 

δνχγθια ζηελ νπνία ππεξηζρχεη ν πην ηθαλφο. Τν έλζηηθην ηεο απηνζπληήξε-

ζεο θαηέζηε θαλφλαο ηεο θνηλσληθήο δσήο, αλαγφκελν ζε ινγηθή αξρή. Ζ 

απηνζπληήξεζε σο θπζηθή παξφξκεζε θαηαθπξίεπζε ηνλ ιφγν, παξνπζηα-

δφκελε σο θξηηήξην νξζνινγηθφ. Έηζη ην ζχκπαλ εληάζζεηαη ζ’ έλα ζχζηε-

κα ζθέςεο, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ν άλζξσπνο θαη ην πεξηβάιινλ εθιακ-

βάλνληαη σο αληηθείκελα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απηψλ ησλ ηάζεσλ. 
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Ανηινομίερ ηυν θςζικών επιζηημόνυν: Κοινυνικόρ Γαπβινιζμόρ-

Κοινυνική Οικολογία 

Αλάκεζα ζε εθείλεο ηηο ζεσξίεο πνπ ηάξαμαλ ηα ζεκέιηα ηεο επηζηεκνληθήο 

θνηλφηεηαο ηνλ 19
ν
 αηψλα, επεξεάδνληαο βαζχηαηα ηελ πνιηηηθή θαη 

θηινζνθηθή ζθέςε, ήηαλ ε δαξβίλεηα ζεσξία θαη νη εξκελείεο ηεο. 

Σπγθεθξηκέλα, ην εμειηθηηθφ αμίσκα πνπ ζεκειίσζε ν Darwin ζην έξγν ηνπ 

Η θαηαγωγή ηωλ εηδώλ απέζπαζε ηνλ ζαπκαζκφ ηφζν ησλ θηιειεπζέξσλ ηεο 

επνρήο, φζν θαη ησλ ζνζηαιηζηψλ. Αλ θαη ν Darwin επεξεάζηεθε απφ ηε 

ζεσξία ηνπ Hobbes θαη ηνπ Malthus γηα ηα κνηίβα πεξί ηνπ δσηηθνχ ρψξνπ 

θαη ηεο πιεζπζκηαθήο απεηιήο ζηε θχζε, δελ έζπεπζε λα ηηο επαιεζεχζεη 

(Engels 2011, 284). Τν έθαλε αληί γη’ απηφλ ν καζεηήο ηνπ Thomas Huxley 

θαη ν Herbert Spencer, νη νπνίνη εθάξκνζαλ ηηο ηδέεο ηνπ Malthus θαη ηνπ 

Darwin γηα ηελ εμέιημε θαη ηελ επηβίσζε ησλ αληαγσληζηηθφηεξσλ θαη πξν-

ζαξκνζηηθφηεξσλ εηδψλ θαη αηφκσλ ζηηο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο, πξνζπάζεηα 

πνπ έγηλε γλσζηή σο Κνηλσληθφο Γαξβηληζκφο. Ζ θχζε έρεη ήδε αλαιάβεη 

λα δηθαηνινγήζεη ηηο εζηθά πξνβιεκαηηθέο πξαθηηθέο ησλ αλζξψπσλ. Ζ 

θνηλσλία, ε νπνία αληηκεησπηδφηαλ σο ε απφδξαζε ηεο αλζξσπφηεηαο απφ 

ην βαζίιεην ηεο ζθιεξήο αλαγθαηφηεηαο ηεο θχζεο, έμσ απφ θάζε ινγηθή 

γίλεηαη πεδίν θαηίζρπζεο ησλ λφκσλ ηεο θχζεο. Ζ θπζηθή πξνδηάζεζε ηνπ 

αλζξψπνπ γηα κέγηζην φθεινο έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη ηηο ζεσξίεο ησλ 

νηθνλνκνιφγσλ γηα νξζνινγηθέο επηινγέο ζην νηθνλνκηθφ πεδίν, ην νπνίν ζα 

ππεξθαιχςεη πιένλ φινπο ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Θεσξψληαο ην πεξηβάιινλ αλεμάληιεηε πεγή πξψησλ 

πιψλ θαη απνζήθε απνβιήησλ, ν δπηηθφο πνιηηηζκφο αμίσζε λα θαηαζηήζεη 

ηνλ εαπηφ ηνπ θπξίαξρν ηνπ θφζκνπ ππεξεθκεηαιιεπφκελνο βαζηθέο πεγέο 

ελέξγεηαο. Δίηε, φκσο, νη θπξίαξρεο απφςεηο εθαξκφδνληαη ζηε θχζε απφ 

ηνλ Darwin, είηε ε ζεσξία ηεο εμέιημεο λνκηκνπνηεί ηελ θηιειεχζεξε 

ζεσξία, ε άπνςε φηη ν πην ηζρπξφο επηβηψλεη έρεη θαηαζηεί κέξνο ηεο 

ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο έσο ηηο κέξεο καο. 

Δηζεγεηήο ηεο ζεσξίαο ηνπ Κνηλσληθνχ Γαξβηληζκνχ θαη εθ ησλ ηδξπηψλ 

ηεο θνηλσληνινγίαο είλαη ν Άγγινο αλζξσπνιφγνο θαη θηιφζνθνο Herbert 

Spencer, ν νπνίνο είρε επεξεαζηεί θαη απφ ην έξγν ηνπ Malthus. Ο Spencer, 

ήδε πξνηνχ ν Darwin γξάςεη ην έξγν ηνπ Η θαηαγωγή ηωλ εηδώλ είρε επε-

ξεαζζεί απφ ηνλ Hobbes θαη ήηαλ ππέξκαρνο ηεο αληίιεςεο φηη δίθαην είλαη 

ε δχλακε ηνπ ηζρπξφηεξνπ. Σηε ζπλέρεηα, κε ηελ έθδνζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

Γαξβίλνπ πξνζάξκνζε ζηελ πνιηηηθή θαη εζηθή ηνπ ζεσξία ην εμειηθηηθφ 

αμίσκα ηεο επηβίσζεο ηνπ ηζρπξφηεξνπ θαη πξνζαξκνζηηθφηεξνπ. Σπκβαδί-

δνληαο κε ην πλεχκα ηεο επνρήο ηνπ ν Spencer ζεσξνχζε φηη ηα πνξίζκαηα 

ηεο επηζηήκεο είλαη ε πςειφηεξε γλψζε πνπ κπνξεί λα επηηχρεη ε αλζξψπη-

λε λφεζε, αθνχ, άιισζηε, ε γλψζε ηεο νπζίαο ησλ πξαγκάησλ είλαη αλέθη-

θηε. Ο αληαγσληζκφο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο δηαξθείο αιιαγέο, νη νπνίεο 
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πξνθαινχληαη απφ ηηο αληηκαρφκελεο δπλάκεηο ηεο θχζεο, απνηειεί κέξνο 

ηεο θχζεο ηνπ αλζξψπνπ, φπσο, άιισζηε, δείρλνπλ ηα πνξίζκαηα ηεο 

βηνινγίαο θαη δσνινγίαο. Ζ επηζεηηθφηεηα απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ φισλ 

ησλ φλησλ, θαη είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ απηά λα ακπλζνχλ θαη λα 

επηθξαηήζνπλ ησλ ππνινίπσλ. Άκεζε θνηλσληθή ζπλέπεηα απηνχ είλαη ν 

δηαρσξηζκφο ησλ νκάδσλ ζε ηάμεηο, ζε εξγάηεο, δνχινπο θαη ηεξσκέλνπο,  

ζε θπβεξλψληεο θαη θπβεξλψκελνπο. Οη αιιαγέο απηέο, νη νπνίεο 

πξνθχπηνπλ ζηηο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο απφ ηελ παξνπζία ησλ αληίζεησλ 

δπλάκεσλ, ζα ζηαζεξνπνηεζνχλ ζε θάπνην ζεκείν ηζνξξνπίαο κε ηελ 

κηθξφηεξε δπλαηή αληίζηαζε. Ζ εμέιημε έηζη εκθαλίδεηαη σο απνηέιεζκα 

ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ σζνχλ ηνπο αλζξψπνπο λα πεξηνξίδνληαη ζε απηφ πνπ 

κπνξνχλ λα θάλνπλ θαιχηεξα θαη απφ ην νπνίν ζα θεξδίζνπλ πεξηζζφηεξα, 

θαη γηα ην ιφγν απηφ νη παξεκβάζεηο δελ είλαη επηζπκεηέο (Spencer 1867, I-

XX). Ζ επηθξάηεζε ησλ ηζρπξφηεξσλ ζα πξνσζήζεη ηε δεκηνπξγία 

πγηέζηεξσλ θνηλσληθψλ δνκψλ, αλ εθείλνη αθεζνχλ ειεχζεξνη λα 

ππεξηζρχζνπλ έλαληη ησλ ππνινίπσλ. Δπνκέλσο νη εζηθέο αξρέο ζα πξέπεη 

λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο θπζηθέο, νξγαληθέο αλάγθεο θαη ζην λφκν ηεο 

εμέιημεο θαη φρη ην αληίζεην. Άιισζηε ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ δελ 

κπνξεί παξά λα απνηειεί κέξνο ελφο φινπ - θαη, κάιηζηα, νξγαληθνχ -, 

απνηειψληαο ζπζηαηηθφ ηεο εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ αγώλα γηα 

επηβίωζε. Τν θίλεηξν ησλ αλζξσπίλσλ πξάμεσλ παξακέλεη γηα ηνλ Spencer 

ίδην κε απηφ ησλ δψσλ θαη ησλ πξσηφγνλσλ αλζξψπσλ, θαη δελ είλαη άιιν 

απφ ηελ επηδίσμε ηεο απφιαπζεο θαη ηεο επηπρίαο αληί ηνπ πφλνπ θαη ηεο 

δπζηπρίαο. Ο εγσηζκφο ζα πξνεγείηαη πάληα ζε ζρέζε κε ηνλ αιηξνπηζκφ, 

ελψ ν ηειεπηαίνο δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά ζπγθεθαιπκκέλνο εγσηζκφο. 

Αθφκα θαη εθείλνη πνπ εθηίζεληαη ζε θηλδχλνπο δελ έρνπλ άιιν θίλεηξν απφ 

ηελ πξνζδνθία ηεο απφιαπζεο θαη ηεο επηπρίαο, αθφκα θαη αλ απηέο 

κεηαηίζεληαη ζην κέιινλ. Οη θηιφζνθνη, επνκέλσο, αηπρνχλ φηαλ νξίδνπλ 

ηελ επηπρία κε γλψκνλα ηελ αξεηή, ελψ ζα έπξεπε λα νξίδνπλ ηελ αξεηή α-

λάινγα κε ην αλ κέζσ απηήο επηηπγράλεηαη ε επηπρία ή φρη (Spencer 1879, I-

IV). Οη αμίεο γηα ηνλ Spencer βξίζθνληαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ πξάμε, ε 

νπνία ππαθνχεη ζηελ θπζηθή ηάμε ηεο κεγηζηνπνίεζεο θαη ηεο δηεχξπλζεο 

ηεο ζέζεο ηνπ πξνζψπνπ έλαληη ηνπ ζπλφινπ. Τν άηνκν λνείηαη έηζη ρσξίο 

θνηλσληθνχο πξνζδηνξηζκνχο, αδηάθνξν γηα ηνπο θνηλσληθνχο δεζκνχο, θαη 

ε ρξεζηκφηεηα θαζίζηαηαη θπζηθφο λφκνο ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ηνπ 

αλζξψπνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Τν επεμεγεκαηηθφ ζρήκα ηνπ Spencer θα-

ηαθέξλεη, βέβαηα, ζεκαληηθφ πιήγκα ζηελ παξαδνζηαθή ζξεζθεπηηθν-

θεληξηθή ζθέςε, αιιά παξάιιεια εδξαηψλεη κηα επεθηαηηθή ινγηθή. Ο 

άλζξσπνο σο αληαγσληζηηθφ θπζηθφ νλ ππαθνχεη ζηνπο θαλφλεο θαη ηε 

ινγηθή ηεο θπξηαξρίαο, λνκηκνπνηψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ απφιπηε 

εμνπζία εθείλσλ πνπ εμειηθηηθά ππεξηζρχνπλ ζηηο ζρέζεηο θαη ζηα 

αληηθείκελα. 



159 

 

Σπλεγνξψληαο ν Thomas Huxley ζεσξεί φηη νη ζπλέπεηεο εζηθψλ επηηαγψλ, 

φπσο ηεο κνξθήο θάλε απηό πνπ ζα ήζειεο λα θάλνπλ θαη ζε ζέλα, είλαη α-

ζπκβίβαζηεο κε ηελ χπαξμε ησλ θνηλσληψλ. Σηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνη 

πηνζεηήζνπλ απηνχο ηνπο θαλφλεο, ζα πξέπεη λα ππνινγίδνπλ φηη νη άιινη ζα 

ηνπο θπβεξλνχλ. Αθφκα πεξηζζφηεξν, ζεσξεί φηη νη πεξηνξηζκνί - θαζψο θαη 

ε πξφνδνο - ηεο εζηθήο θαη ηνπ λφκνπ αληίθεηληαη ζηελ θνζκηθή πξφνδν, θα-

ηαζηέιινληαο ηηο πνηφηεηεο εθείλεο κε ηηο νπνίεο δηαζθαιίδεηαη ε επηηπρία 

ζηνλ αγψλα ηεο επηβίσζεο (Huxley, 2001, XI-XII). Απερψληαο, κάιηζηα, ηηο 

αληηιήςεηο ηνπ Malthus ηζρπξίδεηαη φηη ηα πην αδχλακα άηνκα ζα πξέπεη κε 

θάπνην ηξφπν λα απνθιεηζζνχλ απφ ην θνηλσληθφ ζψκα ιφγσ ηεο ζπάλεσο 

ησλ πφξσλ θαη ησλ πιηθψλ κέζσλ. Ζ επγνληθή θαη ν επεθηαηηζκφο αλάγν-

ληαη έηζη ζε λφκν σο θπζηθή απηφλνκε δηαδηθαζία ηεο εμέιημεο, κε ηελ ν-

πνία νη άλζξσπνη νθείινπλ λα ζπληαρζνχλ πξνθεηκέλνπ λα πξννδεχζνπλ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ ν άλζξσπνο εθπίπηεη ζε νλ ην νπνίν θπβεξλνχλ νη λεπ-

ξψλεο θαη ηα γνλίδηα, ζέζε πνπ δηθαηψλεη ηηο εγγελείο αληζφηεηεο, θαη ζηελ 

νπνία ειινρεχεη ν επηπξφζζεηνο θίλδπλνο ηεο εμάπισζεο ησλ θπιεηηθψλ θαη 

ξαηζηζηηθψλ δηαθξίζεσλ, θαζψο θαη ηεο λνκηκνπνίεζεο πξαθηηθψλ φπσο ην 

λαδηζηηθφ πξφγξακκα επγνληθήο. Οη επηζηήκεο ζα ππνδεηθλχνπλ πιένλ 

ζηνπο αλζξψπνπο ηί πξέπεη λα απνδέρνληαη θαη ηί λα απνξξίπηνπλ, πψο λα 

νξγαλψλνληαη θνηλσληθά θαη πξνο πνηφ κέιινλ νδεχνπλ. 

Ο Kropotkin αληηπαξαηίζεηαη ζηνλ Huxley - θαη δη’ απηνχ αλαδξνκηθά ζηνλ 

Hobbes -ηζρπξηδφκελνο φηη ε ζεσξία ηνπ Darwin εζθεκκέλα παξεξκελεχζε-

θε. Ο πόιεκνο όιωλ ελαληίνλ όιωλ θαη ν αγώλαο γηα επηβίωζε ρξεζηκνπνη-

νχληαη σο δηθαηνινγία φισλ εθείλσλ, νη νπνίνη δηαπξάηηνπλ θξηθαιεφηεηεο 

ζην φλνκα κηαο θπζηθήο θαη αλαγθαίαο θαηάζηαζεο. Αληίζεηα, ινηπφλ, απφ 

ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ Darwin, ν Kropotkin επηζεκαίλεη φηη φπνπ ππάξρεη 

πνηθηιία εηδψλ, εθεί ππάξρεη θαη θάπνην ζηνηρείν πνπ ζπληειεί ζηελ βησζη-

κφηεηα θαη ζηελ εμέιημε απηψλ ησλ εηδψλ. Τν ζηνηρείν απηφ, εγγελέο ζηε 

θχζε δψσλ θαη αλζξψπσλ, είλαη ε αιιεινυπνζηήξημε θαη ε αιιεινβνήζεηα. 

Δπνκέλσο ν θπζηθφο λφκνο ηνπ αγώλα όιωλ ελαληίωλ όιωλ φρη κφλνλ αληη-

ηίζεηαη ζηελ εκπεηξηθή πξαγκαηηθφηεηα, αιιά νπδφισο είλαη επηζηεκνληθφο. 

Παξαζέηνληαο πάκπνιια παξαδείγκαηα ζπλεξγαηηθήο ζπκβίσζεο ησλ δψσλ, 

ν Kropotkin ζεσξεί φηη ηα εζηθά αηζζήκαηα θαη ε ζπληξνθηθφηεηα, έζησ θαη 

αλ είλαη ελζηηθηψδε, ππήξμε ν παξάγνληαο πνπ νδήγεζε ζηνλ ζρεκαηηζκφ 

ησλ θνηλσληψλ. Βέβαηα, δελ παξαβιέπεη ην γεγνλφο φηη ν λφκνο ηεο αιιειν-

βνήζεηαο είλαη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο εμέιημεο, θαη φρη ν κνλαδηθφο. Αλ, 

φκσο, νη αληηιήςεηο ησλ Malthus, Spencer θαη Huxley γηα ηελ επηβίσζε ηνπ 

δπλαηφηεξνπ ήηαλ νξζέο, νη αδχλακνη ζσκαηηθά επηζηήκνλεο, πνηεηέο θαη 

θνηλσληθνί αλακνξθσηέο δελ ζα είραλ πξνζθέξεη ηηο ζεκαληηθφηαηεο γηα ηελ 

εμέιημε ηνπ αλζξσπίλνπ είδνπο ππεξεζίεο ηνπο. Ζ επηθξαηνχζα ηάζε ζηε 

θχζε είλαη κάιινλ ε απνθπγή ηνπ αληαγσληζκνχ, αιιηψο ν θφζκνο ζα είρε 

εμαληιεζεί απφ ηελ αιιεινεμφλησζε (Kropotkin 2009, 29-39). Ζ αιιειν-
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βνήζεηα ησλ εηδψλ επηρεηξείηαη απφ ηνλ Kropotkin λα αλαρζεί ζε λφκν ηεο 

θχζεο, ψζηε ηαπηφρξνλα λα απνδεηρζεί φηη ηα εζηθά θαη θνηλσληθά έλζηηθηα 

είλαη πξναλζξψπηλα θαη εγγεγξακκέλα ζηελ ηζηνξία ηεο θχζεο, επνκέλσο 

θαη ηεο θνηλσλίαο. Οη θπζηθέο επηζηήκεο αλαιακβάλνπλ γηα άιιε κηα θνξά 

λα νξίζνπλ ην θαζνιηθφ επεμεγεκαηηθφ ζρήκα γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ αλ-

ζξσπίλσλ θνηλσληψλ. Ζ θπζηθνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ αλζξψπνπ, απφ ηελ 

νπνία ν ίδηνο απνπζηάδεη -ηνπιάρηζηνλ σο παξάγνληαο ηεο εμέιημήο ηνπ -, 

ζπλερίδεηαη. 

Σπληαζζφκελνο κε ηνλ Kropotkin ν ζχγρξνλνο θνηλσληθφο νηθνιφγνο  

Murray Bookchin ζεσξεί φηη ε εηθφλα ηεο άζπιαρλεο αληαγσληζηηθήο θχ-

ζεο, ε νπνία ραξαθηεξίδεη θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ, νδεγεί ζην 

ράζκα θαη ηελ δηάζηαζε φρη κφλν ησλ αλζξψπσλ κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη ηεο 

θνηλσλίαο απφ ηε θχζε, θαζψο θαη ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο απφ ην βηνινγηθφ 

ηεο πεξίβιεκα (Bookchin 2000, 21). Σπληεξψληαο ηελ εηθφλα ηεο δφιηαο 

θχζεο -ηελ νπνία νθείινπκε λα θαζππνηάμνπκε-, δηαρσξίδνπκε ηνλ άλζξσ-

πν απφ ηνλ άλζξσπν, ηε θχζε απφ ηνλ άλζξσπν θαη ηελ χιε απφ ην πλεχκα, 

αγλνψληαο ηελ αδηάξξεθηε ζρέζε πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ ηνπο. Ζ αλαγσγή 

απηψλ ησλ ηδεψλ ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο είρε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο. Οη 

α-θνηλσληθέο αληαγσληζηηθέο ζρέζεηο, πνπ δεκηνπξγνχληαη επί ηε βάζεη ηνπ 

αμηψκαηνο αλαπηύμνπ ή πέζαλε, επηβεβαηψλνπλ ηνλ παξαινγηζκφ ησλ νηθν-

λνκνιφγσλ φζνλ αθνξά ζηνλ ειεχζεξν αληαγσληζκφ. Δλψ, ινηπφλ, ε θνηλσ-

ληθή νηθνινγία απνξξίπηεη ην δαξβίλεην δφγκα ηεο επηβίσζεο ηνπ αληαγσλη-

ζηηθφηεξνπ θαη ηθαλφηεξνπ σο πξνβνιή ηνπ αλζξψπηλνπ αληαγσληζκνχ, πη-

νζεηεί κηα άιιε νπηηθή γηα ηελ θχζε, ηελ νπνία ελ ζπλερεία πξνβάιιεη ζηηο 

αλζξψπηλεο θνηλσλίεο. Οη δσηθέο θαη θπηηθέο θνηλφηεηεο, νη νπνίεο απνηε-

ινχλ κηα νιφηεηα, είλαη νηθνινγηθά ηαπηφζεκεο κε ηηο αλζξψπηλεο θνηλφηε-

ηεο ζχκθσλα κε ηνλ Bookchin, επηζήκαλζε πνπ απαληάηαη, βέβαηα, θαη ζηνλ 

Spencer. Ο δηαρσξηζκφο ηεο θνηλσλίαο απφ ηε βηνινγία θαη ησλ αλζξψπσλ 

απφ ηε δσηθφηεηά ηνπο δελ είλαη απφιπηνο, αιιά απηά ζπλαπνηεινχλ έλα 

ζπλερέο παξά ηελ δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο (Bookchin 2000, 35). Απηφ θαηά 

ηνπο θνηλσληθνχο νηθνιφγνπο ζεκαίλεη φηη ππάξρεη βηνινγηθή βάζε γηα ηελ 

αλζξψπηλε θνηλσληθνπνίεζε, επνκέλσο απηή νθείιεη λα εμεηαζζεί κέζα απφ 

νηθνινγηθφ πξίζκα. Απφ απηή ηελ ζθνπηά ε αληαγσληζηηθή θαη ηεξαξρηθή 

δηάθξηζε ησλ αηφκσλ κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη κε ην πεξηβάιινλ, ζα κπν-

ξνχζε λα αξζεί ζην πιαίζην κηαο πνιχκνξθεο, κε ηεξαξρηθήο θαη απζφξκε-

ηεο νηθνινγηθήο θνηλνβηαθήο θνηλσλίαο. Ζ ηεξαξρία, άιισζηε, είλαη ζεζκηθφ 

θαη φρη βηνινγηθφ θαηλφκελν. Ζ εηθαζία πσο απηή απαληάηαη ζηελ θχζε δελ 

θάλεη άιιν απφ ην λα δηθαηψλεη ηελ θνηλσληθή ηεξαξρία θαη ηελ θπξηαξρία 

επί ηεο θχζεσο. Ζ πεξηβαιινληηθή θξίζε, επνκέλσο, είλαη βαζχηαηα θνηλσ-

ληθή, εζηθή θαη ηδενινγηθή. Ζ θνηλσληθή νηθνινγία πξνηείλεη ηε δηαρείξηζε - 

θαη φρη ηελ θπξηαξρία επί - ηεο θχζεο, ζεσξψληαο πσο νη ζρέζεηο θπξηαξρίαο 

απνηεινχλ απφηνθν ηεο θπξηαξρίαο ηνπ αλζξψπνπ ζηνλ άλζξσπν, θαη φρη 
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απηήο ηνπ αλζξψπνπ επί ηεο θχζεσο. Ζ θχζε, απφ ηε ζηηγκή πνπ απνκαγη-

θνπνηήζεθε, αληηθεηκεληθνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο θπζηθν-κεραληζηηθήο 

αληίιεςεο ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ. Ζ θνηλσλία κεηαηξάπεθε ζε θπλεγεηηθφ 

πεδίν, ην νπνίν απσζεί ηελ αηζζεηηθφηεηα, ηνλ έξσηα, ηελ ίδηα ηελ νξκή ηεο 

δσήο. Ο άλζξσπνο πξέπεη ηψξα φρη λα απνθηήζεη ηα κέζα γηα ηελ επηβίσζή 

ηνπ, αιιά ηηο ζπλζήθεο εθείλεο πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα επηβηψζεη 

(Bookchin 2007, 14). Σηνπο θφιπνπο ησλ νηθνθνηλνηήηωλ ν άλζξσπνο δελ 

ζα επαλαθηήζεη κφλν ηελ ζρέζε ηνπ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, αιιά θαη κε 

ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο ππνινίπνπο, επαλαθηψληαο ηελ αίζζεζε ηεο νιφηε-

ηαο ηνπ εαπηνχ ηνπ. 

Δθθηλψληαο απφ ηελ αληίιεςε φηη ζηε θχζε ε πνηθηιία θαη ε δηαθνξεηηθφ-

ηεηα είλαη παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηε ζηαζεξφηεηα ησλ νηθνζπζηεκά-

ησλ, ν Bookchin αλάγεη ηελ αληίιεςε απηή ζε λφκν ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσ-

ληψλ, δηαπξάηηνληαο ην ίδην εζθαικέλν λνεηηθφ άικα. Ζ θχζε δελ κπνξεί 

λα είλαη εζηθή ή αλήζηθε. Δίλαη απηφ πνπ είλαη, θαη δελ επηδέρεηαη αμηνινγη-

θέο θξίζεηο, νη νπνίεο είλαη δπλαηέο ζηνλ βαζκφ πνπ αθνξνχλ ζηελ αλζξψπη-

λε λφεζε θαη κφλν (Πξσηνπαπαδάθεο 2005, 89). Ζ αμηνιφγεζε ηεο θχζεο 

θαη ε λνκηκνπνίεζε πνιηηηθννηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ δηα ηεο ζπζρέηηζεο 

κε ηελ ελ ιφγσ αμηνιφγεζε είλαη απζαίξεηε. O λαηνπξαιηζκφο, είηε κε ηελ 

κνξθή ηνπ θνηλσληθνχ δαξβηληζκνχ, είηε κε ηελ αληίζηνηρε ηεο θνηλσληθήο 

νηθνινγίαο, απνηειεί κηα άιιε κνξθή εηεξνλνκίαο. Καη νη δχν ζεσξίεο πα-

ξαβιέπνπλ ην γεγνλφο φηη ν άλζξσπνο ζπλδεκηνπξγψληαο κε ηελ αλαγθαηφ-

ηεηα ηεο πξνζδίδεη ηζηνξηθή ηξνπή, εθθξάδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ ε-

ιεπζεξία ηνπ (Engels 2011, 209). Ζ επηζηεκνληθή λνκηκνπνίεζε δηαθφξσλ 

πνιηηηθννηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ εδξαίσζε ηελ πίζηε φηη φπσο ε θχζε, έ-

ηζη θαη νη θνηλσλίεο ησλ αλζξψπσλ ζα πξέπεη λα δηέπνληαη απφ ακεηάβιε-

ηνπο λφκνπο κεραληθήο αηηηφηεηαο. Τν επεμεγεκαηηθφ ζρήκα ησλ θπζηθψλ 

επηζηεκψλ, αγλνψληαο ηνλ παξάγνληα ηεο αλζξψπηλεο ελέξγεηαο θαη ζθέ-

ςεο, θαζηεξψλεη έλαλ εξγαιεηαθφ Λφγν, ν νπνίνο ζα αλάγεη ην πλεπκαηηθφ 

ζην πιηθφ-ζσκαηηθφ, ην νπνίν σο εμσ-αλζξψπηλν θξηηήξην επηβάιιεη αληη-

θεηκεληθνχο λφκνπο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. 

Ζ ζεσξία ηεο εμέιημεο ηνπ Darwin εξήκελ ηνπ λνκηκνπνίεζε θαηά ηξφπν 

απφιπην ηνλ θπζηθφ επεθηαηηζκφ θαη αληαγσληζκφ, ραξαθηεξηζηηθά ηεο θη-

ιειεχζεξεο θνηλσλίαο, ηα νπνία εμαθνινπζνχλ λα είλαη θπξίαξρα. 

 

Ο επιζηημονικόρ οπθολογιζμόρ ηυν ζύγσπονυν κοινυνιών 

Καηά ηνλ Καζηνξηάδε, ε εθαξκνγή ηνπ δαξβίλεηνπ δφγκαηνο ζηηο αλζξψπη-

λεο θνηλσλίεο πέξαλ ηνπ φηη ππήξμε απζαίξεηε θαη αζεκειίσηε, ζπλέβαιε κε 

ηνλ πην ζθαηφ ηξφπν ζηελ επηθξάηεζε ησλ πιένλ επηζεηηθψλ θαη βίαησλ ελ-

ζηίθησλ, θαη φρη ζηελ θαηίζρπζε ηνπ νξζνχ ιφγνπ (Καζηνξηάδεο 1998, 22). 
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Έρνπκε λα θάλνπκε έηζη κε κηα αλζξψπηλε θχζε πνπ αληηζηξαηεχεηαη ε ίδηα 

ηνλ εαπηφ ηεο, ην ζεκειηψδεο, δειαδή, έλζηηθην ηεο απηνζπληήξεζεο. Ο α-

πνθιεηζηηθφο ζηφρνο ηνπ αλζξψπνπ, ε επηδίσμε ηνπ αηνκηθνχ ηνπ ζπκθέξν-

ληνο, γίλεηαη έηζη ζεκέιην ηεο θνηλσλίαο αληί γηα θαηάξα ηεο (Marshall 

2008, 105). Γηα ηνλ Καζηνξηάδε ε νξζνινγηθφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ κνληέ-

ινπ πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηνλ δπηηθφ θφζκν επζχλεηαη γηα ηελ ηδενινγηθή 

νπηζζνδξφκεζε. Σηφρνο ηνπ ελ ιφγσ κνληέινπ ήηαλ ε επεκεξία, ε νπνία, 

φκσο, ηαπηίζηεθε απφιπηα θαη απνθιεηζηηθά κε ην νηθνλνκηθφ κέγηζην (Κα-

ζηνξηάδεο 1998, 13). Ζ απεξηφξηζηε επέθηαζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφ-

ηεηαο απνδείρζεθε έκπξαθηα αλνξζνινγηθή, νδεγψληαο ηελ αλζξσπφηεηα 

ζε αθξαίνπο θηλδχλνπο. Ζ νξζνινγηθή λνκηκνπνίεζε ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ 

ηίζεηαη αληηκέησπε κε ηελ νηθνινγηθή θαηαζηξνθή θαη ηα νινέλα απμαλφ-

κελα επίπεδα αλεξγίαο θαη θηψρεηαο. Πξνζέηη, ν εμνξζνινγηζκφο ησλ αλ-

ζξψπηλσλ θνηλσληψλ - απνθιεηζηηθά πνζνηηθφο - νδεγεί ζηελ πεξηθξφλεζε 

ησλ κε κεηξήζηκσλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπνπ. Έηζη, αθφκα θη αλ δελ ζπλά-

γνπκε ηνλ αλνξζνινγηζκφ ηνπ κνληέινπ απηνχ απφ ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη 

ζην πεξηβάιινλ, δελ κπνξνχκε λα αγλνήζνπκε ην γεγνλφο φηη ε ινγηθή ηνπ 

καζεκαηηθνχ κέγηζηνπ απνθιείεη ηελ αηζζεηηθφηεηα, φπσο θαη άιιεο αλά-

γθεο ησλ αλζξσπίλσλ φλησλ. Γηα ηνπο Adorno θαη Horkheimer ε βειηίσζε 

ηεο δσήο, αλ θαη ππήξμε αμηφινγε ζην πιηθφ επίπεδν, ζην θνηλσληθφ ήηαλ 

αζήκαληε (Adorno Horkheimer 1986, 15). Οη λφκνη ησλ εζλψλ ππνθχπηνπλ 

πιένλ κπξνζηά ζηνπο λφκνπο ηεο αγνξάο (εδψ ν φξνο λόκνο ρξεζηκνπνηείηαη 

θαηαρξεζηηθά), ζέηνληαο ζε θίλδπλν αθφκα θαη ηα ζεκέιηα ηεο αλζξψπηλεο 

δσήο, θαζψο θαη ηηο πξννπηηθέο ησλ κειινληηθψλ γελεψλ. 

Σχκθσλα κε ηνλ Gorz, νη άλζξσπνη πίζηεςαλ θαη πηζηεχνπλ φηη ην θπξίαξρν 

νηθνλνκηθφ κνληέιν αληηπξνζσπεχεη ζεκειηαθέο αμίεο φπσο ε αζθάιεηα, ε 

αηνκηθή επεκεξία θαη ε ειεπζεξία ηνπο λα επηιέγνπλ ην ζρέδην ηεο δσήο 

ηνπο θαηά βνχιεζε (Gorz 1993, 21). Πξαγκαηηθά ν θηιειεπζεξηζκφο κπφ-

ξεζε λα ελζσκαηψζεη ζηνλ κεραληζκφ ηνπ νηηδήπνηε ρξεηάζηεθε θαη, θπξί-

σο, έβγαιε πιήζνο αλζξψπσλ απφ ηελ πιηθή αλέρεηα. Δλζσκάησζε αθφκα 

θαη ηα πνιηηηζκηθά θηλήκαηα, ηα θηλήκαηα ησλ εξγαηψλ, ησλ γπλαηθψλ, ησλ 

νκνθπινθίισλ, ησλ λέσλ, ηα νπνία θαηφξζσζαλ λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο 

ηνπο κε αγψλεο, παξφηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είραλ απέλαληί ηνπο θαη ηελ 

θνηλή γλψκε. Έδσζε, επίζεο, ηε δπλαηφηεηα ζε επξχηαηα θνηλσληθά ζχλνια 

– ηνπ δπηηθνχ, ηνπιάρηζηνλ, θφζκνπ – λα θαιχςνπλ φρη κφλν ηηο βαζηθέο 

ηνπο αλάγθεο, αιιά θαη λα απνθηήζνπλ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε αγαζά 

βειηηψλνληαο, έηζη, ην βηνηηθφ ηνπο επίπεδν. Ζ αξρή ηεο ειεπζεξίαο ηεο επη-

ινγήο - είηε γηα ηνλ ηδηψηε επηρεηξεκαηία, είηε γηα ηνλ παξαγσγφ, είηε γηα 

ηνλ απιφ πνιίηε πνπ έρεη πξφζβαζε ζηηο θάιπεο - απνηειεί γηα ηνλ βηνκερα-

ληθφ θαπηηαιηζκφ πνηφηεηα ελζσκαησκέλε ζην ζχζηεκά ηνπ. Ωο πξνο ηνλ 

ζηφρν, ινηπφλ, πνπ έζεζε, εθείλνλ ηεο επεκεξίαο, ν θηιειεπζεξηζκφο ππήξμε 

ηνπιάρηζηνλ σο έλα ζεκείν νξζνινγηθφο. Ωζηφζν ην αίζζεκα ηεο θηψρεηαο 
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δελ ακβιχλζεθε, δηφηη φζν πεξηζζφηεξα είλαη ηα πξνζθεξφκελα αγαζά, ηφζν 

ην αίζζεκα ηεο ηθαλνπνίεζεο κεηψλεηαη, ελψ ηα θνηλσληθά αγαζά ηείλνπλ λα 

κεηψλνληαη δπλάκεη ηεο ινγηθήο ηεο κε απφδνζεο, θάηη πνπ γίλεηαη ηδηαίηεξα 

αηζζεηφ ζηε ζεκεξηλή Διιάδα. Ζ αδπλακία ηθαλνπνίεζεο βαζηθψλ αλαγθψλ 

βξίζθεηαη πιεζίνλ ηεο ζπαηάιεο, γεγνλφο πνπ απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε α-

ζπλαξηεζία ηεο θηιειεχζεξεο ινγηθήο. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ α-

λαγθψλ, ηεο παηδείαο, ηεο πγείαο, ηεο πξφλνηαο, ηεο αλάπηπμεο βαζηθψλ π-

πνδνκψλ, ηεο έξεπλαο, έξρεηαη ζε ξήμε κε ηνπο λφκνπο ηεο αγνξάο, πνιιψ 

δε κάιινλ ε αλάγθε γηα έλα πγηέο πεξηβάιινλ θαη γηα νηθνινγηθή ηζνξξνπία. 

Σηηο κεγαινππφιεηο νη βηνινγηθέο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ γηα θαζαξφ αέξα, 

λεξφ, θσο, εζπρία, πγηεηλή, νη νπνίεο θαιχπηνληαη απφ ηνπ απηνκάηνπ ζηελ 

θχζε, γίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απξφζηηεο. Ωο αληάιιαγκα γηα απηήλ 

ηελ θπζηθή έλδεηα ε βηνκεραλία ηνπ πνιηηηζκνχ πξνζθέξεη αθξηβνπιεξσκέ-

λεο ελαιιαθηηθέο, επηβαξχλνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ηφζν ην θπζηθφ πεξη-

βάιινλ, φζν θαη ην ςπρηθφ (Gorz 1975, 72). Οη δπηηθέο θνηλσλίεο είλαη πιέ-

νλ γπκλέο φρη κφλν ελψπηνλ ηεο απηήο θαη πξντνχζαο νηθνινγηθήο θαηα-

ζηξνθήο, αιιά θαη κπξνζηά ζε κειινληηθέο πξννπηηθέο. 

Υπάξρεη, σζηφζν, έλα ζεκειηαθφ πξφβιεκα φζνλ αθνξά ζηελ νηθνινγηθή 

αλακφξθσζε ηεο θνηλσλίαο. Ζ νηθνλνκηθή ινγηθή απαηηεί ηελ θάζεηε αχμε-

ζε ησλ αγαζψλ θαη ηεο θαηαλάισζεο, θάηη πνπ απφ ηελ νπηηθή ηεο νηθνιν-

γίαο απνηειεί θαηαζηξνθή, ελψ απφ ηελ νπηηθή ηεο νηθνλνκίαο αλάπηπμε. 

Δπνκέλσο, πψο ε αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο κπνξεί λα πξνζαλαηνιηζηεί ζε 

θνηλσληθή θαη νηθνινγηθή θαηεχζπλζε; Σχκθσλα κε ηνλ Cohn-Bendit, ε νη-

θνλνκηθή ινγηθή πξέπεη λα βξεη ηα φξηά ηεο ζην πιαίζην κηαο νηθν-

θνηλσληθήο ινγηθήο (Καζηνξηάδεο ∙ Cohn-Bendit, 1981, 85). Γηα πνιινχο, 

βέβαηα, ζνζηαιηζηέο δελ αξθεί νη νηθνινγηθέο αλαγθαηφηεηεο λα γίλνπλ βα-

ζηθέο αξρέο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Γηα ηνλ Gorz ε νηθν-

βηνκεραλία  δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ιχζε ζην πιαίζην ηνπ θηιειεπζεξη-

ζκνχ, αθνχ θαη απηή ζα πξέπεη λα ππαθνχζεη ζηηο ίδηεο νηθνλνκηθέο επηηα-

γέο, απηέο ηεο κέγηζηεο απνδνηηθφηεηαο. Σε έλα ηερλνθξαηηθφ πιαίζην νη 

θπζηθνί θχθινη ζα κπνξνχζαλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ζπλζεηηθνχο βηφην-

πνπο, ε αλζξψπηλε δσή λα αλαπαξαρζεί θαη λα εκπνξεπκαηνπνηεζεί κε ηε 

ρξήζε ηεο γελεηηθήο, αγαζά ζηα νπνία - αλ, βεβαίσο, κπνξνχζαλ λα απα-

ληεζνχλ ηα εζηθά δηιήκκαηα πνπ εγείξνληαη - ζα είρε πξφζβαζε πνιχ πεξη-

νξηζκέλνο αξηζκφο αηφκσλ. Καηά ηνλ Gorz, κφλνλ αλαπηχζζνληαο ελαιια-

θηηθέο κνξθέο θνπιηνχξαο ζα κπνξέζεη ν άλζξσπνο λα νηθνδνκήζεη έλα θφ-

ζκν πνπ λα είλαη νηθν-ινγηθφο. Απηφ πνπ απαηηείηαη είλαη ε ζπξξίθλσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο θαηαλάισζεο ζηελ νπζία, δειαδή, α-

παηηείηαη κηα πνιηηηζκηθή κεηαβνιή. Κάηη ηέηνην πξνυπνζέηεη ηελ αλάπηπμε 

ησλ ειεχζεξσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνσζνχλ ηελ απηνλνκία θαη ηελ νιν-

θιήξσζε ηνπ αηφκνπ, απφ ηηο νπνίεο εμαξηάηαη ην λφεκα θαη ε πνηφηεηα 

δσήο, θαη ηελ ηήξεζε απνζηάζεσλ απέλαληη ζηελ σθειηκηζηηθή ινγηθή ησλ 
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νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Gorz 1993, 86-99). Πξνηάζζεη, έηζη, ν Gorz 

ηελ θξηηηθή ησλ επηινγψλ θαη ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ην θνηλσληθφ 

ζχλνιν, θαζψο θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ. 

 

Δπιζηήμη και ηεσνολογία. Το θεηικιζηικό πνεύμα απένανηι ζηο οικολο-

γικό ππόβλημα 

Γηα ηνπο Adorno θαη Horkheimer νη άλζξσπνη ζην δξφκν πξνο ηε ζχγρξνλε 

επηζηήκε παξαηηήζεθαλ απφ ην λφεκα, αληηθαζηζηψληαο ηελ έλλνηα κε ηνλ 

καζεκαηηθφ ηχπν θαη ηελ αηηία κε ηνλ θαλφλα. Ο,ηη δελ ζπκθσλεί κε ηα θξη-

ηήξηα ηνπ ππνινγηζκνχ θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο είλαη πιένλ πεξηηηφ. Ωο εξγα-

ιείν ε επηζηεκνληθή γλψζε δελ κπνξεί λα ηαπηίδεηαη κε ηελ αιήζεηα, εηδάι-

ισο ζα θαηαιήμνπκε ζε άθξηην ζεηηθηζκφ (Adorno∙ Horkheimer 1986, 104). 

Σηε ζχγρξνλε κεηαβηνκεραληθή επνρή ε εξγαζία ηνπ αλζξψπνπ, ε επηζηε-

κνληθή θαη ηερλνινγηθή πξφνδνο, δελ κεηαηξέπνληαη ζε δπλαηφηεηεο απε-

ιεπζέξσζεο απφ ηηο πιηθέο αλάγθεο, αιιά, φπσο θαίλεηαη, νδεγνχλ αθξηβψο 

ζην αληίζεην. Ζ ηππηθή ινγηθή θαη ε επηζηεκνληθή γιψζζα πξνζέθεξαλ έλα 

ζρήκα, ζχκθσλα κε ην νπνίν ν θφζκνο κπνξεί λα γίλεη αληηθείκελν ππνιν-

γηζκνχ. Ζ επηζηεκνληθή, καζεκαηηθή ζθέςε έγηλε ν απφιπηνο θξηηήο, κεηα-

κνξθψλνληαο ηελ ζθέςε ζε εξγαιείν ή πξάγκα θαη αθαηξψληαο ηεο ηελ ηθα-

λφηεηα ηνπ ζηνραζκνχ πάλσ ζηε ζθέςε, θαζψο έηζη ζα εξρφηαλ ζε αληίζεζε 

κε ηνπο ζθνπνχο ηεο θαη κε ην ίδην ηεο ην πεξηερφκελν (Πειεγξίλεο 2004, 

222). Ζ ππνηαγή ηεο ζηνλ ινγηθφ θνξκαιηζκφ πξνέξρεηαη απφ απηήλ αθξη-

βψο ηελ ππνηαγή ηνπ Λφγνπ ζην άκεζν δεδνκέλν, ην νπνίν φρη κφλν δελ 

θξίλεη, αιιά επηπιένλ αλαπαξάγεη (Adorno∙ Horkheimer 1986, 44). Ζ γε έ-

ηζη γίλεηαη αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο ζπκπαξαζχξνληαο ζηε ινγηθή απηή 

θαη ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν. Γε θαη άλζξσπνο γηα άιιε κηα θνξά γίλνληαη θν-

κηζηέο θέξδνπο. Δλ πξνθεηκέλσ ν Καζηνξηάδεο ζεσξεί φηη ην ελεξγεηαθφ 

πξφβιεκα πθίζηαηαη αθξηβψο ιφγσ ηνπ ηξφπνπ δσήο θαη ησλ εζσηεξηθψλ 

αληηλνκηψλ ησλ θνηλσληψλ, θαη φρη εμ αηηίαο ηεο εμέιημεο ησλ επηζηεκψλ. Ζ 

ελεξγεηαθή θξίζε είλαη θαη’ νπζίαλ θξίζε ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο (Κα-

ζηνξηάδεο 1981, 29). Τν ελεξγεηαθφ πξφβιεκα δελ κπνξεί λα είλαη ν κνλα-

δηθφο δεζκφο αλάκεζα ζηε ζεσξία θαη ηελ πξάμε θαηά ηνλ Bookchin, αι-

ιηψο ζα πεξηνξηζηνχκε ζε κηα νηθνηερλνθξαηηθή ινγηθή, ζην πιαίζην ηεο 

νπνίαο ην κέζνλ γίλεηαη ζθνπφο, θαζηζηψληαο ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν απ-

ηνζθνπφ. Ζ νηθνινγία κε ηνλ ηξφπν απηφ κεηαπίπηεη ζε απιφ πεξηβαιινληη-

ζκφ, θαη παχεη λα ζηνρεχεη ζηελ εμηζνξξφπεζε ηεο ζρέζεο ηνπ αλζξψπνπ κε 

ηε θχζε, θάηη πνπ ζα ήηαλ ε κφλε ιχζε (Bookchin 2007, 74). Δάλ ε ελ ιφγσ 

εμηζνξξφπεζε δελ επέιζεη, ην νηθνζχζηεκα ζα εμαθνινπζεί λα ζεσξείηαη 

ελέξγεηα θαη χιε πνπ νη ‘κεραληθνί’ ησλ θπζηθψλ πφξσλ ζα ζπλερίζνπλ λα 

παξέρνπλ ζηελ θνηλσλία ηεο παξαγσγήο θαη ηεο θαηαλάισζεο. Ζ ζπγθεθξη-

κέλε ζέζε είλαη ηθαλή λα καο νδεγήζεη ζε νηθνινγηθή παγίδα. Τα θίιηξα 
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αληηξξχπαλζεο, νη βηνινγηθνί θαζαξηζκνί, νη νηθν-κπίδλεο, ηα πξφζηηκα θαη 

άιια κέηξα αληηκεησπίδνπλ ηα ζπκπηψκαηα ηεο νηθνινγηθήο επηβάξπλζεο 

θαη φρη ηηο αηηίεο πνπ δεκηνπξγεί ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ππέξ-

αθζνλίαο. 

Πεξαηηέξσ, ε πίζηε ζηελ παληνδπλακία ηεο ηερλνινγίαο, ράξε ζηελ νπνία 

ηειηθψο ζα ακβιπλζεί ην πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα, ζα πξέπεη λα αληηκεησ-

πηζηεί θξηηηθά. Αξρίδεη ήδε λα δεκηνπξγείηαη έληνλε θαρππνςία γηα ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο παξαδνζηαθήο επηζηήκεο θαη, θπξίσο, γηα ηνλ κεραλη-

ζηηθφ πιηζκφ ηεο θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο θνηλσλίαο λα πξνζδηνξηζηεί κέζα 

απφ ηα επηηεχγκαηα ηεο ηερλνινγίαο. Καηά πφζνλ κπνξεί, φκσο, κηα πνιηηη-

θή λα ζεκειησζεί ζηελ επηζηήκε, είηε είλαη νηθνλνκηθή, είηε ηερληθή, ηνπν-

ζεηψληαο ζην πεξηζψξην ζεκειηψδε πξνβιήκαηα ηεο θνηλσλίαο φπσο ην πε-

ξηβαιινληηθφ; Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα απειεπζεξψζεη ηνλ άλζξσπν, αιιά 

κπνξεί θαη λα ηνλ ππνδνπιψζεη αλάινγα κε ηνπο εζηθνχο ζθνπνχο πνπ ηίζε-

ληαη. Ο εζηθφο απηφο πξνζαλαηνιηζκφο επ’ νπδελί δελ κπνξεί λα νξίδεηαη 

απφ ηηο εηθφλεο ηεο θχζεο, νχηε σο αθεηεξία, νχηε σο ηέινο. Οη θπζηθνί λφ-

κνη θαη ηα πνξίζκαηα ηεο επηζηήκεο δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ εξκελεπ-

ηηθά κέζα γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ, αιιηψο ζα νδε-

γεζνχκε ζε κηα άινγε επηζηεκνθξαηία, ε νπνία ζα απνζηεξήζεη ηηο αλζξψ-

πηλεο θνηλσλίεο θάζε δπλαηφηεηαο απηνλνκίαο, επηινγήο θαη αιιαγήο. Ο ε-

πηζηεκνληθφο ιφγνο εγείξεη αμηψζεηο εγθπξφηεηαο ζε θνηλσληθά ζέκαηα, 

παξά ην γεγνλφο φηη ν ίδηνο είλαη θεθιεηζκέλνο θαη απνκνλσκέλνο ζην δηθφ 

ηνπ πεδίν, καθξηά απφ ηελ πξαθηηθή ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ αλζξψπσλ 

(Habermas 1993, 147). Ο ζεηηθηζκφο δελ κπνξεί παξά λα νδεγεί ζηελ απν-

θνηλσληθνπνίεζε ηεο θχζεο θαη ηελ απνθπζηθνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ θφ-

ζκνπ,  αθνχ εμνκνηψλεη ηνλ εξγαιεηαθφ ιφγν κε ηνλ Λφγν. 

 

Ο πόλορ ηηρ επγαζίαρ ζηην οικολογική αναμόπθυζη 

Ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα έρεη αλαγλσξηζηεί φηη πεγή θάζε πιηθνχ 

πινχηνπ θαη πεγή ηεο πξνφδνπ είλαη ε γε θαη ε εξγαζία ηνπ αλζξψπνπ, ν 

νπνίνο δηαξθψο επηρεηξεί λα κεηαζρεκαηίζεη ηε θχζε γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ρξεησδψλ. Γηα ηνπο ζνζηαιηζηέο ην πεξηβαιινληηθφ δήηεκα ζπλδέεηαη ζηελά 

κε ηελ βηνκεραληθή αλάπηπμε φρη κφλν ωο ηέηνηα, αιιά θαη κε ηελ ζπλαθφ-

ινπζε απνκάθξπλζε ηνπ αλζξψπνπ απφ ηελ εξγαζία ηνπ ζην πιαίζην ηεο ελ 

ιφγσ εθβηνκεράληζεο. Αξρηθά κε ηηο κεγάιεο γαηνθηεζίεο ν εξγάηεο απνκα-

θξχλζεθε απφ ηε γε ηνπ αληηκεησπίδνληάο ηελ σο εμσηεξηθφ αληηθείκελν, ην 

νπνίν δελ αλήθεη πηα ζηελ εξγαζία ηνπ, θαη απφ κέζν δσήο θαη επηβίσζεο 

γίλεηαη μέλν θαη ερζξηθφ. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο εξγαζίαο αιινηξηψλεηαη θα-

ζψο ν εξγάηεο δελ επηβεβαηψλεη ηνλ εαπηφ ηνπ, δελ αλαπηχζζεη ειεχζεξα 

ηελ πλεπκαηηθή θαη θπζηθή ηνπ ελεξγεηηθφηεηα, απνμελψλεηαη απφ ηνλ ίδην 
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ηνπ ηνλ εαπηφ θαη λνηψζεη δπζηπρήο, κε απνηέιεζκα λα αηζζάλεηαη φηη ελεξ-

γεί ειεχζεξα κφλνλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ηεο εξγαζίαο ηνπ (Marx 

1975, 94- 95). Πεξαηηέξσ, ε εξγαζία ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο έπαςε λα 

θνηλσληθνπνηεί ην άηνκν. Οη ζηφρνη ηεο παξαγσγήο, νη νπνίνη θαζνξίδνληαη 

εθ ησλ πξνηέξσλ, είλαη ήδε πξνδηαγεγξακκέλνη, αθαηξψληαο απφ ηνλ πξσ-

ηαγσληζηή ηεο θάζε απηνλνκία θαη δεκηνπξγία. Ζ εξγαζία σο κεηαζρεκαηη-

ζκφο ηνπ αηζζεηνχ θφζκνπ κεηέβαιε ηνλ εξγάηε ζε δεκηνπξγφ ηνπ ρψξνπ 

ηεο δσήο ηνπ, αιιά θαη ηνπ εαπηνχ ηνπ. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε εξγαζία έπα-

ςε λα αλήθεη ζηνλ εξγάηε, ν άλζξσπνο έραζε ηελ νπζία ηνπ, απηφ πνπ ηνλ 

δηαθξίλεη απφ ηα άιια φληα, ηελ δεκηνπξγηθή ηνπ δηάζηαζε. Δπεξεαζκέλνο 

απφ ηελ εμέιημε ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ηεο δαξβίλεηαο ζεσξίαο ν 

Engels ζεσξεί φηη ε εξγαζία δεκηνπξγεί νπζηαζηηθά ηνλ άλζξσπν, αθνχ κέ-

ζσ απηήο αλαθαιχπηεη ζηα αληηθείκελα ηεο θχζεο ζπλερψο λέεο δπλαηφηε-

ηεο, θαηαζθεπάδεη εξγαιεία, κεηαβάιιεη ην πεξηβάιινλ ηνπ, αλαπηχζζεη 

δξαζηεξηφηεηεο απφ θνηλνχ κε άιια κέιε ηεο θνηλφηεηάο ηνπ. Δλ νιίγνηο 

ηελ θαηαθηά, πεξλψληαο απφ ηελ πξφηεξε δσψδε θαηάζηαζε ζηελ θνηλσλη-

θφηεηα. Έηζη, ην αλζξψπηλν είδνο ράξε ζηελ ελφηεηα θαη ηελ αιιειεπίδξα-

ζή ηνπ κε ηε θχζε κέζσ ηεο εξγαζίαο ηνπ δηακνξθψλεηαη σο απνηέιεζκα 

καθξάο βηνινγηθήο εμέιημεο. Τα δψα, ζχκθσλα κε ηνλ Engels, ελψ επηθέ-

ξνπλ θαη απηά αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ ηνπο ζην κέηξν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ θχζε, δελ θπξηαξρνχλ πάλσ ηεο φπσο ν άλζξσπνο, ν νπνίνο ηελ αλα-

γθάδεη λα ππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο ηνπ. Ζ λίθε ησλ αλζξψπσλ επί ηεο θχζε-

σο, ζεκάδη πξνφδνπ γηα ηνπο ζνζηαιηζηέο, νθείιεηαη ζηελ εξγαζία θαη ζηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα αλαγλσξίδεη θαη λα εθαξκφδεη κε ζσζηφ ηξφπν 

ηνπο λφκνπο ηεο. Ο ζσζηφο ηξφπνο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη φζν πεξηζζφηε-

ξν νη άλζξσπνη γλσξίδνπλ ηνπο λφκνπο ηεο θχζεο, ηφζν πεξηζζφηεξν είλαη 

ηθαλνί λα αλαγλσξίδνπλ ηηο θπζηθέο θαη ηηο θνηλσληθέο ζπλέπεηεο ησλ επεκ-

βάζεψλ ηνπο. Σε αλαληηζηνηρία κε ηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα, ν Engels 

ζεσξνχζε φηη κε ηελ πξφνδν ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ νη άλζξσπνη, αηζζα-

λφκελνη έλα κε ηε θχζε, ζα απνκαθξπλζνχλ απφ ηηο δπηζηηθέο αληηιήςεηο 

ηνπ παξειζφληνο θαη ηηο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηέο ηνπο, νη νπνίεο νδήγεζαλ 

ζηνλ λεψηεξν ηξφπν παξαγσγήο θαη ηδηνθηεζίαο (Engels 2011, 149-162). 

Γηα ηνλ Marx, επίζεο, ε επηζηήκε – θαη δε ε θπζηθή - είλαη πνπ ζα πξνεηνη-

κάζεη ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ αλζξψπηλε ρεηξαθέηεζε, αθνχ ν άλζξσπνο είλαη 

θπζηθή χπαξμε κε θπζηθέο θαη δσηηθέο δπλάκεηο. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε 

θνηλσληθφηεηα ησλ αλζξψπσλ σο εηδνινγηθέο ηδηφηεηεο νθείινπλ λα δηεπζε-

ηεζνχλ ζην πιαίζην ελφο αλζξσπηζκνχ-λαηνπξαιηζκνχ. Ο άλζξσπνο σο π-

πνθείκελν νθείιεη λα επαλελσζεί κέζσ ηεο εξγαζίαο ηνπ κε ηε θχζε, ηελ 

νπνία κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο αλαηξνθνδφηεζεο ζα κπνξέζεη λα εμαλζξσπί-

ζεη (Marx 1975, 126). 

Γηα ηνπο λεψηεξνπο ζνζηαιηζηέο ε ακθηζβήηεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξα-

γσγήο δελ έρεη πιένλ θαλέλα νπζηαζηηθφ αληίθξηζκα, παξά κφλνλ κε ηελ 
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απνκάθξπλζε απφ ηελ ίδηα ηελ εξγαζία, ψζηε νη πνιίηεο λα απνθηήζνπλ θά-

πνηνλ βαζκφ απηνλνκίαο, δηαθνξεηηθή θαηαλαισηηθή θνπιηνχξα, θαη λα π-

πάξμεη κε ηνλ ηξφπν απηφ γφληκνο δηάινγνο θαη πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ θα-

ζεκεξηλή δσή, ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ην πεξηβάιινλ. Τν επάγγεικα θαη 

ν επαγγεικαηηθφο ρψξνο δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ην πιαίζην εληφο ηνπ 

νπνίνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεη αληηιεπηή ε άξλεζε ηεο ζχγρξνλεο πνιηηηζκη-

θήο πξαγκαηηθφηεηαο, αθξηβψο ιφγσ ηεο αθχξσζεο ηεο δπλαηφηεηαο γηα απ-

ηνλνκία. Σχκθσλα κε ηνλ Gorz, κε ηελ απνκάθξπλζε απφ ηηο ιεηηνπξγίεο 

θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ ε παξαγσγή ζέηεη, ε νηθνινγηθή αλαδηάξζξσζε ηεο 

θνηλσλίαο θαζίζηαηαη εθηθηή. Μφλν κε ηελ αλάπηπμε ειεχζεξσλ δξαζηεξην-

ηήησλ ηα άηνκα κπνξνχλ λα αλαξσηεζνχλ γηα ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο 

θαη ηελ έθηαζε πνπ νθείιεη λα θαηαιακβάλεη ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

απφ ηνλ θαζεκεξηλφ ηνπο ρξφλν (Gorz 1993, 154). Ζ νηθν-ινγηθή δελ ζα 

πξέπεη ζχκθσλα κε ηνλ ίδην λα εμαληιεζεί ζηελ αλαδήηεζε ησλ ηξφπσλ πνπ 

ζα πεξηνξίζνπλ ηελ νηθνινγηθή επηβάξπλζε, αιιά λα ακθηζβεηήζεη ηηο θνη-

λσληθέο αηηίεο πνπ νδεγνχλ ζ’ απηήλ. Ζ θπξηφηεξε απφ απηέο δελ είλαη άιιε 

απφ ηελ αλνξζνινγηθή  παξαγσγή πνπ νξγαλψλεηαη ζην πιαίζην ηνπ θηιε-

ιεπζεξηζκνχ, δειαδή ζηελ φιν θαη κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε ν-

πνία θαηαπλίγεη θάζε δπλαηφηεηα γηα ελαιιαθηηθέο θνηλσληθέο δξαζηεξηφ-

ηεηεο θαη λένπο δξφκνπο γηα ηελ ζθέςε. Ζ θπξηαξρία ηνπ αλζξψπνπ επί ηεο 

θχζεο παξακέλεη ζεζκηθά θαηνρπξσκέλε. Σην πιαίζην απηήο ην πεξηβάιινλ 

αληηκεησπίδεηαη σο κέζνλ νηθνλνκηθήο επεκεξίαο, θάηη πνπ αίξεη ηηο πξνν-

πηηθέο ησλ κειινληηθψλ γελεψλ γηα πγηή δηαβίσζε. Οη νηθνλνκηθέο δξαζηε-

ξηφηεηεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ άλζξσπν θαη ηε θχζε σο πξψηε χιε, αθν-

ινπζνχλ ηνπο δηθνχο ηνπο λφκνπο θαη κεραληζκνχο, θαζηζηψληαο θάζε πνιη-

ηηθή παξέκβαζε αλεπηζχκεηε, παξά ηηο πεξηνδηθέο θξίζεηο πνπ εκθαλίδνληαη 

θαη ηελ απεηιή πνπ δνθηκάδεη ν άλζξσπνο αθφκα θαη ζην επίπεδν ησλ θπζη-

θψλ ζεκειίσλ ηεο δσήο ηνπ. 

 

Γιαπιζηώζειρ  

Ζ εμηδαλίθεπζε ή ε απνκπζνπνίεζε ηεο θχζεο δελ κπνξεί λα καο νδεγήζεη 

ζε θαλελφο είδνπο ζπκπέξαζκα γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε, λνκηκνπνηψληαο 

έηζη έλα εζηθφ θξηηήξην γηα ην θνηλσληθφ επ πξάηηεηλ. Ο θπζηθφο θφζκνο δελ 

κπνξεί λα παξαγάγεη θαλέλα λφεκα, θαη αλ παξάγεη γηα εκάο θάπνηα θαηλό-

κελα λνήκαηνο, γλσξίδνπκε φηη απηά αλαδχνληαη απφ εκάο γηα εκάο. Ζ εζηθή 

επζχλε δελ ζα πθίζηαην θαλ, αλ δελ κπνξνχζακε λα επηιέγνπκε ειεχζεξα. 

Αληίζεηα, νη άλζξσπνη – σο ε πην αδηαθνξνπνίεηε αθαηέξγαζηε χιε – πιά-

ζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη δηακνξθψλνληαη ζε κηα δεδνκέλε πνιηηηζκηθή 

παξάδνζε, θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο (Marshall 2008, 131-

136). Έηζη ε θχζε δελ κπνξεί παξά λα αλαθέξεηαη ζε εθείλεο ηηο έκθπηεο 

θαη αθνχζηεο ζπκπεξηθνξέο ηνπ αλζξψπνπ, ζηηο νπνίεο δελ έρεη θακία εμνπ-
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ζία ν ίδηνο θαη γηα ηηο νπνίεο, επνκέλσο, δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη ππεχζπ-

λνο. Τα εγγελή αγαζά ή πνηαπά έλζηηθηα ζα θαζηζηνχζαλ ηνλ άλζξσπν εμί-

ζνπ αλειεχζεξν απέλαληη ζηηο επηινγέο ηνπ, αλ, βέβαηα, κπνξνχζακε ζ’ απ-

ηήλ ηελ πεξίπησζε λα κηιάκε θαλ γηα επηινγέο. Γελ ππάξρεη ηίπνηα εζηθά 

πξνδηαγεγξακκέλν ζηα γνλίδηά καο, ην νπνίν λα απνδεηθλχεη φηη ε θχζε ηνπ 

αλζξψπνπ είλαη κφλν θαιή ή θαθή. Άιισζηε, ην γελεηηθφ πιηθφ θάζε άιιν 

παξά εζηθφ θξηηήξην είλαη. Ζ λνκηκνπνίεζε ησλ επηινγψλ ησλ αλζξψπσλ 

κέζσ ηεο απζεληίαο ησλ επηζηεκφλσλ δελ απνηειεί αληηθεηκεληθή δηθαίσζε 

ησλ πξαθηηθψλ ηνπο. Οη λαηνπξαιηζηηθέο εξκελείεο ηεο θνηλσλίαο ππήξμαλ 

κάιινλ έλα είδνο απνινγεηηθήο ησλ αλζξψπηλσλ πξνβνιψλ, παξά νξζνιν-

γηθέο εξκελείεο. Τα θνηλσληθά φληα, ζε αληίζεζε κε ηελ ππφινηπε θχζε, 

παξάγνπλ ηα κέζα ηεο επηβίσζήο ηνπο, ψζηε ε δσή θαη ε ηζηνξία ηνπο λα 

κελ κπνξεί λα εμεγεζεί πιήξσο απφ ηε θπζηθή θαη ηε βηνινγία, θαη έηζη λα 

θαζίζηαηαη αδχλαηε θάζε πξνζπάζεηα κεηαθνξάο ησλ λφκσλ ησλ δσηθψλ 

θνηλσληψλ ζηηο αλζξψπηλεο. Πξνζέηη, ε επηζηήκε δελ κπνξεί λα ιάβεη ππφ-

ςε ηεο φια ηα αλνξζνινγηθά γηα θείλε ζηνηρεία, απηά ησλ αηζζεκάησλ θαη 

ησλ ελδηαθεξφλησλ, ηα νπνία δελ είλαη κεηξήζηκα ή παξακεηξνπνηήζηκα κε 

νηθνλνκηθνχο φξνπο. Ζ επηζηήκε δελ κπνξεί λα παξαγάγεη πξφηππα κε ηα 

νπνία νη άλζξσπνη ζα πξέπεη είηε λα ζπληαρζνχλ, είηε λα ηα απνξξίςνπλ. Ο 

ζεηηθηζκφο, ν νπνίνο ζηεξίδεηαη ζηα επηζηεκνληθά επηηεχγκαηα γηα λα ηα κε-

ηαηξέςεη ζε θπξίαξρεο αιήζεηεο, εθαξκφδνληαο κηα εηδηθή γλψζε ζην ζχλν-

ιν ησλ θνηλσληθψλ πξαγκάησλ, απνηειεί αζηήξηθην άικα. Οη ‘θπζηθνί’ θαη 

‘ειεχζεξνη’ λφκνη ηεο αγνξάο εθηφο απφ ην γεγνλφο φηη θάζε άιιν παξά ε-

ιεχζεξνη είλαη (θαξηέι, πίεζε ησλ θπβεξλήζεσλ γηα ρακειή θνξνινγία 

πξνθεηκέλνπ λα επελδχζνπλ ζε κηα ρψξα, ζρέδηα δηάζσζεο θ.ν.θ.), σο θπζη-

θνί - επνκέλσο ακεηάβιεηνη - εκθαλίδνπλ ηνπο νηθνλνκνιφγνπο σο άιινπο 

ζενιφγνπο. Οη ηερληθέο-επηζηεκνληθέο ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νη-

θνινγηθψλ πξνβιεκάησλ, πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνπο επηζηήκνλεο σο ζεξα-

πεία, απνηεινχλ εμφθζαικα πεπιαλεκέλεο πξνζπάζεηεο. Ζ αληηκεηψπηζε 

ησλ νηθνινγηθψλ πξνβιεκάησλ απαηηεί ηελ ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ην 

ηί ζα παξάγεηαη, πψο ζα παξάγεηαη, ζε πνηά κνξθή ελέξγεηαο ζα βαζίδεηαη, 

ζε πνηέο πνζφηεηεο ζα παξάγεηαη, ηί ζα θαηαλαιψλεηαη. Όιεο απηέο θάζε 

άιιν παξά ηερληθέο απνθάζεηο είλαη. Αληίζεηα, ζρεηίδνληαη κε ηνλ θαζεκε-

ξηλφ ηξφπν δσήο ελφο ιανχ, είλαη, δειαδή, θαηεμνρήλ πνιηηηθέο απνθάζεηο 

θαη αθνξνχλ ζε ζεκειηψδεηο θνηλσληθέο επηινγέο. Οη πνιηηηθέο επηινγέο δελ 

κπνξνχλ λα πεξηνξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο θαη ζηα ζρέδηα ζσ-

ηεξίαο ππφ ηελ πίεζε ηεο πξντνχζαο νηθνινγηθήο θαηαζηξνθήο. Ζ αληίιεςε 

πεξί ηνπ ζχγρξνλνπ νηθνλνκηθνχ κνληέινπ σο θπζηθνχ θαη αλαπφθεπθηνπ 

έρεη ζε ηέηνηνλ βαζκφ παγησζεί, ψζηε ελίνηε νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο λα α-

ληηκεησπίδνληαη εθ πξννηκίνπ σο νπηνπηθέο. Ωζηφζν, ε ελδηάζεηε επεθηαηη-

θή ηάζε ηνπ θπξίαξρνπ νηθνλνκηθνχ κνληέινπ θαζηζηά γηα φινπο καο επηβε-

βιεκέλν λα δνχκε θαηάκαηα ηνπο πξσηνθαλείο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο ε-
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θηηζέκεζα. Ζ εηθφλα ηνπ Γαξβηληθνχ ή Μαξμηζηηθνχ αλζξψπνπ θαηαθηεηή 

ηεο θχζεο πξέπεη λα εγθαηαιεηθζεί, ελψ ν πξνκεζετθφο ραξαθηήξαο πνπ έ-

ρνπκε απνδψζεη ζηελ επηζηήκε θαη ζηε ηερλνινγία καο έρεη δηαςεχζεη. Τν 

ζέκα ησλ νξίσλ πνπ ηίζεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ πιαλήηε κπνξεί λα ππνδείμεη 

λέεο ηζνξξνπίεο ζηηο ζρέζεηο ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη 

ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο. Ο άλζξσπνο νθείιεη λα αλαζηνραζηεί ηε ζρέζε απ-

ηή θαη σο δεκηνπξγηθή δχλακε λα αλαδηνξγαλψζεη ην κέιινλ ηνπ, εάλ ζέιεη 

ν 21
νο

 αηψλαο λα δηαδερηεί ηνλ 22
ν
. 
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Πεπίληψη 

Η νπζηαζηηθή δξάζε γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλζξσπνγε-

λνύο θιηκαηηθήο αιιαγήο απαηηεί όρη κόλν επαξθή επηζηεκνληθά ζηνηρεία, 

αιιά πξέπεη επίζεο λα επεθηαζεί θαη ζε ζέκαηα ηζόηεηαο θαη εζηθήο, κηαο 

θαη ην δήηεκα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο όρη κόλν αληαλαθιά, αιιά ηαπηόρξν-

λα εληζρύεη ηε θνηλσληθή αληζόηεηα. Η Κιηκαηηθή Ηζηθή, σο κηα λέα πξό-

θιεζε ζην πεδίν ηεο Πεξηβαιινληηθήο Ηζηθήο, ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε γηα 

αιιαγή ησλ αμηώλ εθείλσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηε ιήςε ησλ πεξηβαιινληηθώλ 

απνθάζεσλ έηζη, ώζηε λα αλαγλσξηζζνύλ θαη λα ζηακαηήζνπλ ηα δπζαλά-

ινγα βάξε πνπ επηβάιινληαη ζηνπο θησρνύο, ζηηο κεηνλόηεηεο θαη θνηλόηε-

ηεο κε ρακειά εηζνδήκαηα, αιιά θαη ζηηο κειινληηθέο γελεέο από ηηο παγθό-

ζκηεο επηπηώζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη δηεξεπλά ηηο δπλαηόηεηεο πνπ 

ππάξρνπλ γηα όζνπο πιήηηνληαη πεξηζζόηεξν, λα αθνπζηνύλ ζηηο απνθάζεηο 

πνπ ιακβάλνληαη από ηνπο δεκόζηνπο νξγαληζκνύο. 

Λέξειρ κλειδιά: Περιβαλλοντική Ηθική, Κλιματική Ηθική, Κλιματική Αλλαγή. 

 

Πεπιβαλλοντική Ηθική και Κλιματική Ηθική. 

Η Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή αλαθέξεηαη ζην εζηθό πιαίζην πνπ νξηνζεηεί ηε 

ζρέζε ηνπ αλζξώπνπ κε ηε θύζε∙ νη εζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε ζπγθεθξη-
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κέλε ζρέζε θαζνξίδνπλ ην θαζήθνλ, ηηο ππνρξεώζεηο θαη ηηο επζύλεο ηνπ 

αλζξώπνπ απέλαληη ζην παγθόζκην νηθνζύζηεκα, ζηα θπηά θαη ηα δώα πνπ 

αλήθνπλ ζε απηό. Με άιια ιόγηα ε πεξηβαιινληηθή εζηθή δηαπξαγκαηεύεηαη 

ηνλ ηξόπν θαηά ηνλ νπνίνλ ν αλζξώπηλνο πνιηηηζκόο αληηκεησπίδεη ην θπζη-

θό θόζκν (Taylor 1986). Η πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή, ε δπζαλάινγε 

ρξήζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ, ε πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο, ε θηώρεηα 

θαη ε παγθόζκηα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, ε πε-

ξηβαιινληηθή δηθαηνζύλε θαη ε αεηθόξνο πξνζέγγηζε ησλ θνηλσληθώλ θαη 

πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ, είλαη δεηήκαηα πνπ έρνπλ απαζρνιήζεη 

όζνπο δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ρώξν ηεο Πεξηβαιινληηθήο Ηζηθήο (Bren-

nan and Lo 2011). Η αλζξσπνγελήο θιηκαηηθή αιιαγή απνηειεί λέα πξό-

θιεζε γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή, κηαο θαη είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθό 

πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα πνπ απαηηεί αλάιεςε επζπλώλ, απαληήζεηο ζε 

εζηθά δηιήκκαηα θαη ηθαλνπνίεζε δηαθνξεηηθώλ όζν θαη απνθιηλνπζώλ α-

μηώλ ζε παγθόζκηα θιίκαθα. 

Ο όξνο θιηκαηηθή αιιαγή αλαθέξεηαη ζηε κεηαβνιή πνπ παξαηεξείηαη ζην 

θιίκα ηεο γεο, ε νπνία νθείιεηαη ζηελ αύμεζε ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

πιαλήηε ιόγσ ηεο πςειήο ζπγθέληξσζεο ζηελ αηκόζθαηξα αεξίσλ πνπ έ-

ρνπλ ηελ ηδηόηεηα λα παγηδεύνπλ ηελ ζεξκόηεηα – ησλ ιεγνκέλσλ αερίων 

τοσ θερμοκηπίοσ, όπσο ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα –, ηα νπνία πξνέξρν-

ληαη άκεζα ή έκκεζα από αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο όπσο ε θαύζε νξπ-

θηώλ θαπζίκσλ γηα παξαγσγή ελέξγεηαο θαη νη κεηαθνξέο, νη βηνκεραληθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, ε θαηαζηξνθή κεγάισλ δαζηθώλ εθηάζεσλ, ε αλεμέιεγθηε 

δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη ε επξεία ρξήζε ιηπαζκάησλ. 

Η πνιηηηθή γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο αθνινπζεί δύν 

θύξηεο ζπληζηώζεο, αθελόο ηελ αλάπηπμε πξνζαξκνγήο (adaptation) θαη αλ-

ζεθηηθόηεηαο (resilience) απέλαληη ζηηο επηπηώζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, 

θαη αθεηέξνπ ηνλ πεξηνξηζκό (mitigation) ησλ αλζξώπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ πξνθαινύλ αύμεζε ζηα επίπεδα ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

ζηελ αηκόζθαηξα. Ωζηόζν, νη πεξηζζόηεξεο πνιηηηθέο δξάζεηο ζρεηηθά κε 

ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ από ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο αγλννύλ ζε-

καληηθέο παξακέηξνπο ηνπ πξνβιήκαηνο, όπσο είλαη ε επζύλε γηα ηε γέλεζή 

ηνπ, ε ππνρξέσζε επίιπζήο ηνπ, ε δηαζθάιηζε ηεο δηθαηνζύλεο έλαληη εθεί-

λσλ πνπ ππνθέξνπλ πεξηζζόηεξν, θαη ε εζηθή πνπ δηακνξθώλεη ην πιαίζην 

ιήςεο ησλ απνθάζεσλ. Σπγθεθξηκέλα, νη πξνζπάζεηεο πξνζαξκνγήο θαη 

αλζεθηηθόηεηαο απέλαληη ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή πξνσζνύλ ηελ ελεξγό 

ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. Ωζηόζν, εθείλνη πνπ 

ππνθέξνπλ πεξηζζόηεξν από ηελ θιηκαηηθή αιιαγή αλήθνπλ ζε θησρέο θαη 

θνηλσληθά επαίζζεηεο νκάδεο πιεζπζκνύ κε κεησκέλε πξόζβαζε ζηα θέ-

ληξα ιήςεο απνθάζεσλ. Δπηπιένλ, νη πξνζπάζεηεο πεξηνξηζκνύ ησλ εθπν-

κπώλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηνρεύνπλ θπξίσο ζηηο αλαπηπγκέλεο 
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ρώξεο, κηαο θαη εθείλεο επζύλνληαη γηα ηελ αλζξσπνγελή θιηκαηηθή αιιαγή∙ 

σζηόζν, δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο, απνηειεζκαηηθόο κεραληζκόο πνπ λα 

ηηο ππνρξεώλεη αθελόο λα κεηώζνπλ ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, 

θαη αθεηέξνπ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηα θησρόηεξα θξάηε, ώζηε απηά λα α-

ληηκεησπίζνπλ ηηο επηπηώζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηηο νπνίεο άδηθα θαη 

δπζαλάινγα πθίζηαληαη. Σπλεπώο, ηα εζηθά δηιήκκαηα πξνεμάξρνπλ ηεο 

πνιηηηθήο γηα ηε θιηκαηηθή αιιαγή, θαη ζην επίθεληξν έξρεηαη έλα λέν πεδίν 

έξεπλαο, ε Κιηκαηηθή Ηζηθή (Climate Ethics), ε νπνία ζέηεη σο ζηόρν ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε από θάζε άηνκν, θνηλόηεηα ή ρώξα, όηη γηα ηελ επίιπζε 

ηνπ δεηήκαηνο ηεο αλζξσπνγελνύο θιηκαηηθήο αιιαγήο ν άλζξσπνο νθείιεη 

λα απνκαθξπλζεί από ηελ αλζξσπνθεληξηθή αληίιεςε γηα ην πεξηβάιινλ θαη 

ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ, θαη λα ιάβεη ππ’ όςε όηη δξα ζην πιαίζην ελόο επξύηε-

ξνπ ζπλόινπ πνπ πεξηιακβάλεη ηα άιια είδε πνπ κνηξάδνληαη ηνλ πιαλήηε 

καδί κε ηνλ άλζξσπν, ηηο εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνύ, ηα ιη-

γόηεξν αλεπηπγκέλα θξάηε θαη ηηο κειινληηθέο γελεέο, θαη πσο όινη καδί δη-

αζέηνπλ ηα ίδηα δηθαηώκαηα γηα δσή, αζθάιεηα θαη πξόζβαζε ζε θαζαξό 

αέξα, λεξό θαη ηξνθή.  

 

Κλιματική αλλαγή και ηθικά διλήμματα 

Η αλζξσπνγελήο θιηκαηηθή αιιαγή απνηειεί έλα παγθόζκην πεξηβαιινληηθό 

πξόβιεκα. Ωζηόζν, νη ζπλέπεηεο θαη ην θόζηνο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο δελ 

επηβαξύλνπλ κε ηνλ ίδην ηξόπν όια ηα έζλε θαη όιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ πιαλή-

ηε. Σπλεπώο, νινέλα θαη πεξηζζόηεξν γίλεηαη ζαθέο όηη ε νπζηαζηηθή δξάζε 

γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο απαηηεί όρη κό-

λν επαξθή επηζηεκνληθά ζηνηρεία, αιιά πξέπεη επίζεο λα επεθηαζεί θαη ζε 

ζέκαηα ηζόηεηαο θαη εζηθήο, κηαο θαη ην δήηεκα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο όρη 

κόλν αληαλαθιά, αιιά ηαπηόρξνλα εληζρύεη ηε θνηλσληθή αληζόηεηα. Η ζπ-

γθεθξηκέλε δηαπίζησζε γίλεηαη θαζίζηαηαη πξνθαλήο αλ εμεηάζνπκε πξνζε-

θηηθά πνηνο ππνθέξεη πεξηζζόηεξν από ηηο επηπηώζεηο ηεο αιιαγήο ηνπ θιί-

καηνο, πνηνο επζύλεηαη γηα ην πξόβιεκα, πνηνο αλακέλεηαη λα αλαιάβεη 

δξάζε, θαη πνηνο έρεη ηνπο πόξνπο λα πινπνηήζεη ηηο ζρεδηαδόκελεο δξάζεηο 

(Mohai et al., 2009).  

Σπγθεθξηκέλα, κεγάια εζηθά δηιήκκαηα πεξηπιέθνπλ ηε ζπδήηεζε γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, όπσο: 

1. πώο ζα επηηεπρζεί κηα δίθαηε ηζνξξνπία αλάκεζα ζηα δηθαηώκαηα θαη ηηο 

επζύλεο ησλ αλεπηπγκέλσλ θαη αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ; 

Αλ θαη νη αλαπηπγκέλεο ρώξεο είλαη ζρεδόλ εμ νινθιήξνπ ππεύζπλεο γηα ηηο 

πςειέο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ελ ηνύηνηο είλαη πηζαλόηεξν λα 

ππνζηεί ηηο ρεηξόηεξεο ζπλέπεηεο ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο νπνηαδήπνηε 
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θησρή ρώξα πνπ ζηεξείηαη ηελ νηθνλνκηθή ηθαλόηεηα θαη ηηο ππνδνκέο γηα 

λα αληηκεησπίζεη ηηο επηπηώζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο (Bell 2004, 

Byravan and Chella Rajan 2006). Οη πεξηζζόηεξεο θηινζνθηθέο ζπδεηήζεηο 

γύξσ από ηηο εζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ δεηήκαηνο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ππν-

γξακκίδνπλ ην γεγνλόο πσο νη πινύζηεο ρώξεο πνπ επζύλνληαη γηα ην πξό-

βιεκα είλαη ππνρξεσκέλεο αθελόο λα κεηώζνπλ ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ, θαη αθεηέξνπ λα παξέρνπλ αξθεηή ρξεκαηνδόηεζε, έηζη ώζηε 

νη θησρόηεξεο ρώξεο λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ ηηο επηπηώζεηο ηηο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο κε επηηπρία (Jamieson 1992, 2001, 2007, Shue 1993, 

Brown 2003, Gardiner 2004, 2006). 

Υπάξρεη επξεία ζπλαίλεζε κεηαμύ ησλ εξεπλεηώλ πνπ αζρνινύληαη κε ηε 

Κιηκαηηθή Ηζηθή θαη όζσλ εκπιέθνληαη ζην πεδίν ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή ζρεηηθά κε ην γεγνλόο όηη νη πξνζπάζεηεο γηα ηε κείσζε 

ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ δελ ζα πξέπεη λα βιάςνπλ ηελ ηθα-

λόηεηα ησλ θησρώλ ρσξώλ λα αλαπηπρζνύλ νηθνλνκηθά θαη λα κεηώζνπλ 

όζν ην δπλαηόλ ηαρύηεξα ηε θηώρεηα, πνπ νινέλα θαη πεξηζζόηεξν θάλεη 

ηνπο πνιίηεο ηνπο λα ππνθέξνπλ (Baer et al., 2010). Ωζηόζν, ζε απηή ηελ 

άπνςε έξρεηαη λα πξνζηεζεί αθόκε έλα βαζηθό δήηεκα: αλ θαη έσο ζήκεξα 

νη αλεπηπγκέλεο ρώξεο είλαη ππεύζπλεο γηα ηελ πςειή ζπγθέληξσζε αεξίσλ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ αηκόζθαηξα, ε κειινληηθή αύμεζε ησλ εθπνκπώλ δη-

νμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζα πξνέξρεηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηηο αλαπηπζζό-

κελεο ρώξεο κε κεγάιν πιεζπζκό όπσο ε Κίλα, ε Ιλδία, ε Βξαδηιία θαη άι-

ιεο, νη νπνίεο εθκεηαιιεύνληαη κε ηαρύ ξπζκό ηα νξπθηά θαύζηκα γηα λα 

ηξνθνδνηήζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε (Somerville 2008).  

2. πώο ζα αμηνινγεζεί ε επζύλε ησλ πθηζηακέλσλ γελεώλ απέλαληη ζηηο 

κειινληηθέο γεληέο πνπ ζα πξέπεη λα δήζνπλ κε έλα θιίκα πνπ αιιάδεη 

ζήκεξα; 

Η αλζξσπνγελήο θιηκαηηθή αιιαγή απνηειεί έλα δήηεκα δηθαηνζύλεο κεηα-

μύ ησλ πθηζηακέλσλ θαη ησλ κειινληηθώλ γελεώλ, κηαο θαη ηα αέξηα ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ πνπ εθπέκπνληαη ζήκεξα ζηελ αηκόζθαηξα ζα επεξεάδνπλ ην 

θιίκα ηεο γεο γηα εθαηνληάδεο ρξόληα, εγείξνληαο έηζη εξσηήκαηα ζρεηηθά 

κε ηα δηθαηώκαηα ησλ κειινληηθώλ γελεώλ (Rendall 2011, Schuppert 2011). 

Δπξέσο ππνζηεξίδεηαη ε άπνςε όηη ε δηθαηνζύλε κεηαμύ ησλ γελεώλ επη-

βάιιεη λα αθήζνπκε ζηνπο απνγόλνπο καο αξθεηνύο πόξνπο, έηζη ώζηε λα 

ηθαλνπνηνύλ ηηο αλάγθεο ηνπο θαη λα επεκεξνύλ. Η ζέζε απηή βαζίδεηαη 

ζηελ πεπνίζεζε όηη ζπκθέξνληα ησλ κειινληηθώλ γελεώλ πξέπεη λα πξν-

ζηαηεύνληαη εμίζνπ κε ηα ζπκθέξνληα ησλ πθηζηακέλσλ γελεώλ (Meyer and 

Roser 2009). Κξηηηθή έρνπλ δερζεί θαη νη αμηνινγήζεηο θόζηνπο-νθέινπο 

ησλ πνιηηηθώλ γηα ηε θιηκαηηθή αιιαγή, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηε πεπνίζε-

ζε όηη νη επόκελεο γελεέο ζα είλαη πινπζηόηεξεο από ηηο ζεκεξηλέο, άξα ζα 

δηαζέηνπλ κεγαιύηεξε νηθνλνκηθή επρέξεηα ώζηε λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο ε-
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πηπηώζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Οη επηθξηηέο ηεο άπνςεο απηήο ππν-

γξακκίδνπλ ην γεγνλόο όηη νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη αμηνινγνύλ ηα 

κειινληηθά θέξδε ζε ηξέρνπζεο ηηκέο, ελώ νη εθηηκήζεηο γηα ηελ πγεία θαη 

ηελ επεκεξία ησλ κειινληηθώλ γελεώλ αλαπαξάγνπλ ζεκεξηλέο πξννπηηθέο, 

αμίεο θαη πξνθαηαιήςεηο (Gardiner 2011). 

3. πώο ζα αληηκεησπηζηνύλ νη επηπηώζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ αλ-

ζξώπηλε επεκεξία; 

Τν δηθαίσκα ζηε δσή, ην δηθαίσκα ζηελ πγεία – πνπ δελ ππνλνκεύεηαη από 

ζθόπηκεο δξάζεηο άιισλ – θαη ην δηθαίσκα ζηελ επηβίσζε απνηεινύλ ζεκε-

ιηώδε αλζξώπηλα δηθαηώκαηα (Cafaro 2012). Οη ζπλέπεηεο από ηελ δηαηάξα-

με ηνπ θιίκαηνο, όπσο ε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο έληαζεο θαη ηεο ζπ-

ρλόηεηαο ησλ αθξαίσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ, θαζώο θαη ε άλνδνο ηεο ζηάζ-

κεο ηεο ζάιαζζαο, ζα πξνθαιέζνπλ αλζξώπηλνπο ηξαπκαηηζκνύο θαη πηζα-

λνύο ζαλάηνπο από θαηαζηξνθέο, ζα πιήμνπλ ηελ δεκόζηα πγεία κέζσ ηεο 

αιιαγήο ηνπ ηξόπνπ κεηάδνζεο ησλ αζζελεηώλ, ηεο κείσζεο ησλ απνζεκά-

ησλ πόζηκνπ λεξνύ θαη ηξνθήο, ηεο αύμεζεο ηνπ πιεζπζκνύ πνπ δεη ζηα ό-

ξηα ηεο θηώρεηαο θαη ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνζθύγσλ (Patz et al. 2000, 

Reuveny 2007, Ahmed et al. 2009). Γηα ηνλ ιόγν απηό κεκνλσκέλεο δξάζεηο 

θαη θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο πνπ είηε ζπκβάιινπλ ζηελ αλζξσπνγελή αιιαγή 

ηνπ θιίκαηνο, είηε ππνλνκεύνπλ ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

δπζκελώλ επηπηώζεσλ ηνπ θαηλνκέλνπ, θξίλνληαη σο εζηθά απαξάδεθηεο, 

θαη ζεσξείηαη πσο ζπληζηνύλ παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

(Cafaro 2012, Caney 2010). Η αλζξσπνγελήο θιηκαηηθή αιιαγή ζα επεξεά-

ζεη ηνλ θαζεκεξηλό ηξόπν δσήο, ηελ πγεία θαη ηελ αηνκηθή επεκεξία, αιιά 

ην εύξνο θαη ε βαξύηεηα ησλ επηπηώζεσλ απηώλ δελ ζα είλαη ίδηα ζε όιεο ηηο 

θνηλσληθέο νκάδεο. 

4. πώο ζα δηαζθαιηζηεί ε θνηλσληθή δηθαηνζύλε; 

Η επζύλε γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ αλήθεη 

ζηηο πην πξνλνκηνύρεο θνηλσλίεο, σζηόζν νη επηπηώζεηο ηηο θιηκαηηθήο αι-

ιαγήο πιήηηνπλ πξσηίζησο θαη ζε κεγάιν βαζκό ηνπο θησρόηεξνπο θαη ηηο 

πην εππαζείο νκάδεο πιεζπζκνύ ζε όιν ηνλ θόζκν (IPCC 2007, Stern 2009). 

Η θιηκαηηθή αιιαγή πιήηηεη δπζαλάινγα ηηο γπλαίθεο έλαληη ησλ αλδξώλ 

εμαηηίαο αθελόο ηεο θηώρεηαο πνπ εκθαλίδεηαη κεγαιύηεξε κεηαμύ ησλ γπ-

λαηθώλ, θαη αθεηέξνπ ηεο πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο, ελώ νη δεμηόηεηεο 

ησλ γπλαηθώλ γηα πξνζαξκνγή ζηηο επηπηώζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο πε-

ξηνξίδνληαη από ηνλ απνθιεηζκό ησλ αλαγθώλ θαη ησλ δηεθδηθήζεώλ ηνπο 

ζηηο δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ην θιίκα (Glazebrook, 2011). Δππαζείο νκάδεο 

πιεζπζκνύ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηα παηδηά, ηνπο ειηθησκέλνπο, αλζξώ-

πνπο κε ρακειό εηζόδεκα, ηηο κεηνλόηεηεο θαη ηνπο κεηαλάζηεο, ζα αληηκε-

ησπίζνπλ δπζαλάινγεο επηπηώζεηο από ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ιόγσ ηεο 
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ήδε πεξηνξηζκέλεο πξόζβαζήο ηνπο ζε ππεξεζίεο πγείαο, πνιηηηθήο πξνζηα-

ζίαο θαη εξγαζίαο (Keller Jensen 2009). 

Ταπηόρξνλα, ηα κέηξα πνπ ήδε εθαξκόδνληαη γηα πεξηνξηζκό ησλ επηπηώ-

ζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο έρνπλ ζπλήζσο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, κηαο θαη 

ηα λνηθνθπξηά κε ρακειόηεξα εηζνδήκαηα πθίζηαληαη αλαινγηθά κεγαιύηε-

ξε πνζνζηηαία επηβάξπλζε ζην εηζόδεκά ηνπο από όηη ηα λνηθνθπξηά πνπ 

αλήθνπλ ζε πςειόηεξα νηθνλνκηθά ζηξώκαηα (Buchs et al. 2011). Ο ηπθώ-

λαο Καηξίλα πνπ έπιεμε ην 2005 ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο αλέδεημε κε ηξαγη-

θό ηξόπν ηνλ πεξηβαιινληηθό ξαηζηζκό πνπ πθίζηαληαη νη αδύλακεο νκάδεο 

πιεζπζκνύ ζηηο αλεπηπγκέλεο θνηλσλίεο, κηαο θαη, παξά ηηο πξνεηδνπνηή-

ζεηο, ε δηαρείξηζε ηεο θαηάζηαζεο από ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη ηηο ηνπη-

θέο αξρέο ήηαλ αλεπαξθήο, κε απνηέιεζκα κηα πξνβιέςηκε θπζηθή θαηα-

ζηξνθή λα πιήμεη θπξίσο ηνπο θησρνύο θαη ηηο εππαζείο νκάδεο πιεζπζκνύ, 

δειαδή όζνπο δελ δηέζεηαλ επαξθείο νηθνλνκηθνύο πόξνπο ώζηε είηε λα ιά-

βνπλ κέηξα πξνζηαζίαο ησλ θαηνηθηώλ ηνπο από ηηο αθξαίεο θαηξηθέο ζπλ-

ζήθεο, είηε λα κεηαθηλεζνύλ ζε αζθαιέζηεξν κέξνο. 

5. πνηέο ζα είλαη νη ζπλέπεηεο ζην θιίκα, ζην πεξηβάιινλ θαη ζηε θνηλσλία 

από ηελ εθαξκνγή ηεο γεσκεραληθήο; 

Τα ηειεπηαία ρξόληα γλσξίδεη κεγάιε αλάπηπμε έλα λέν επηζηεκνληθό πεδίν, 

ε γεσκεραληθή (geoengineering), ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ εληάζζνληαη πξν-

ηάζεηο γηα ηεξάζηηαο θιίκαθαο ηερλνινγηθέο παξεκβάζεηο, όπσο ε ζθίαζε 

ηνπ πιαλήηε κε θάηνπηξα ζην Γηάζηεκα, ή ν βνκβαξδηζκόο ηεο ζηξαηό-

ζθαηξαο κε ζσκαηίδηα, ηα νπνία ζα αληαλαθινύλ ην θσο ηνπ ειίνπ, κε ζηό-

ρν λα ζηαζεξνπνηήζνπλ ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ κε ηερλεηό ηξόπν. 

Ωζηόζν, ε πξννπηηθή ηεο ρξήζεο ηεο γεσκεραληθήο γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ηεο αλζξσπνγελνύο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζέηεη βαζηά εζηθά δεηήκαηα.  

Αξρηθά, νη πεξηζζόηεξεο θπβεξλήζεηο ζα ζεσξήζνπλ όηη ζα ρξεηαζηνύλ ιη-

γόηεξα κέηξα γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, 

ελώ πθηζηάκελεο πξνζπάζεηεο πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε, όπσο νη ζεκαληη-

θέο επελδύζεηο ζηηο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ζα αηνλήζνπλ (Gardiner 

2011). Δπίζεο, εξσηεκαηηθά πξνθύπηνπλ γηα ην πνηνη, ελ νλόκαηη όινπ ηνπ 

παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ, ζα έρνπλ ην λόκηκν δηθαίσκα λα απνθαζίζνπλ γηα 

ηελ πινπνίεζε ελόο ηέηνηνπ ζρεδίνπ θαη λα πξνθαιέζνπλ ηόζν ζεκαληηθέο 

παξεκβάζεηο ζην πεξηβάιινλ, θαη πώο ζα δηαζθαιηζηεί όηη νη ζπλέπεηεο ζην 

θιίκα, ζε πεξίπησζε πνπ ηεζνύλ ηέηνηα ζπζηήκαηα ζε εθαξκνγή, δελ ζα εί-

λαη ρεηξόηεξεο από ηηο επηπηώζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (Som-

erville 2008). 

6. πώο ζα επηηεπρζεί ε αλάπηπμε κηαο λέαο, ππεύζπλεο πεξηβαιινληηθήο 

ζπκπεξηθνξάο όηαλ δελ ππάξρεη αθόκα νκνθσλία αλάκεζα ζηελ επη-

ζηεκνληθή θνηλόηεηα γηα ηα αίηηα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο; 
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Η επηζηήκε ηνπ θιίκαηνο απνηειεί έλα ζρεηηθά λέν θαη πεξίπινθν επηζηε-

κνληθό πεδίν, κηαο θαη ην θιίκα ηνπ πιαλήηε είλαη ξεπζηό, πνιύπινθν θαη 

επεξεάδεηαη από δηαθνξεηηθέο θπζηθέο δπλάκεηο. Μηαο θαη ε κεηαβιεηόηεηα 

είλαη ην θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ θιίκαηνο, ε θιηκαηηθή επηζηήκε εζηηάδεη 

ζηελ αλάπηπμε κνληέισλ πνπ ζπγθξίλνπλ δύν παξακέηξνπο: ηελ θαλνληθή 

κεηαβιεηόηεηα ηνπ θιίκαηνο θαη ηελ δηαηάξαμε πνπ πξνμελείηαη ζην θιίκα 

από ηελ επίδξαζε ηεο αύμεζεο ησλ εθπνκπώλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, 

πνπ νθείινληαη ζε αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο. Ωζηόζν, γηα λα ππάξμνπλ 

αθξηβή θαη αδηακθηζβήηεηα απνηειέζκαηα απαηηνύληαη αθόκα πεξηζζόηεξεο 

θαη πην δαπαλεξέο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο, θαη δεκηνπξγία αθόκα πην εμε-

ιηγκέλσλ ππνινγηζηηθώλ κνληέισλ. Οη παξάγνληεο απηνί έρνπλ ζπκβάιεη 

ζην ζθεπηηθηζκό πνπ δηαηππώλνπλ νξηζκέλνη επηζηήκνλεο ζρεηηθά κε ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα ηεο παγθόζκηαο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηελ αθξίβεηα ηόζν 

ησλ επηζηεκνληθώλ δεδνκέλσλ, όζν θαη ηεο εξκελείαο ηνπο ζρεηηθά κε ηε 

δηαηάξαμε ηνπ θιίκαηνο, ακθηβνιία πνπ απνηππώλεηαη θαη ζε έξεπλεο ηεο 

θνηλήο γλώκεο – ηδίσο ζηελ Ακεξηθή – γηα ηελ ύπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο (Leiserowitz et al. 2010, 2011, Leiserowitz and 

Michaels 2009). Τν έιιεηκκα αμηνπηζηίαο πνπ αθόκα πθίζηαηαη αλαθνξηθά 

κε ηελ αθξίβεηα ηεο επηζηεκνληθήο πιεξνθνξίαο γύξσ από ηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή, απνηειεί ζεκαληηθό εκπόδην γηα ην ζρεδηαζκό κηαο επηηπρεκέλεο 

πνιηηηθήο γηα ην θιίκα, ε νπνία έρεη σο απώηεξν ζθνπό λα ππνζηεξίμεη ηα 

αηόκα θαη ηηο θνηλσληθέο νκάδεο ώζηε λα αληηκεησπίζνπλ ηελ αιιαγή ηνπ 

θιίκαηνο, θαζώο θαη λα παξάζρεη ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο ζηνπο πνιί-

ηεο, έηζη ώζηε απηνί λα κπνξνύλ λα παίξλνπλ ππεύζπλεο απνθάζεηο γηα ηε 

ζηήξημε πεξηβαιινληηθώλ επηινγώλ θαη, ελ ηέιεη, λα αιιάμνπλ ηελ ίδηα ηνπο 

ηε ζπκπεξηθνξά (Liverman 2009). 

 

Δπίλογορ 

Πξνζαξκνγή ζηελ αλζξσπνγελή αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ζεκαίλεη ιήςε κέ-

ηξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δπζκελώλ επηπηώζεσλ ηνπ θαηλνκέλνπ ζην 

θπζηθό πεξηβάιινλ, αιιά θαη δξάζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε ελόο δίθαηνπ θνη-

λσληθνύ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν ζπκβαίλνπλ απηέο νη αιιαγέο. Οη πνιίηεο 

θαη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο ζε όιν ηνλ πιαλήηε έξρνληαη αληηκέησπνη κε αιιε-

πάιιειεο πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο θαη επηζηεκνληθή αβεβαηόηεηα, ελώ 

ηαπηόρξνλα θαινύληαη λα αληαπνθξηζνύλ κέζα από έλα κεηαβαιιόκελν 

θνηλσληθό, πνιηηηθό θαη νηθνλνκηθό πιαίζην γηα λα πξνζηαηεύζνπλ ηα θνη-

λσληθά, πεξηβαιινληηθά θαη αλζξώπηλα δηθαηώκαηά ηνπο.  Οη αλαπηπγκέλεο 

ρώξεο είλαη ζρεδόλ εμ νινθιήξνπ ππεύζπλεο γηα ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ, αιιά είλαη πηζαλό λα ππνθέξνπλ κόλνλ έκκεζα ηηο ζπλέπεηεο 

ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Η θιηκαηηθή αιιαγή έρεη επηζεκαλζεί σο έλα δήηε-

κα πεξηβαιινληηθήο δηθαηνζύλεο, κηαο θαη νη πην αδύλακεο θνηλσληθέο νκά-



178 
 

δεο θέξνπλ δπζαλάινγα ηα βάξε ελόο πξνβιήκαηνο γηα ην νπνίν έρνπλ ηε 

κηθξόηεξε επζύλε. Δπίζεο, ε θιηκαηηθή αιιαγή είλαη πηζαλό λα γίλεη ε πην 

ζεκαληηθή αηηία κεηαηόπηζεο ηνπ πιεζπζκνύ κέζα ζηα επόκελα ρξόληα. Οη 

πεξηβαιινληηθνί πξόζθπγεο είλαη ηα ζύκαηα ηεο αδηθίαο, όπνπ νη ιηγόηεξν 

αλεπηπγκέλεο ρώξεο θαη νη θησρόηεξνη άλζξσπνη είλαη εθείλνη πνπ θηλδπ-

λεύνπλ πεξηζζόηεξν, ιόγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο δπλαηόηεηάο ηνπο λα αληηκε-

ησπίζνπλ θαη λα απνθύγνπλ ηνλ θίλδπλν.  

Η Κιηκαηηθή Ηζηθή σο κηα λέα πξόθιεζε ζην πεδίν ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Ηζηθήο ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε γηα αιιαγή ησλ αμηώλ εθείλσλ πνπ θαζν-

ξίδνπλ ηε ιήςε ησλ πεξηβαιινληηθώλ απνθάζεσλ έηζη, ώζηε λα αλαγλσξη-

ζζνύλ θαη λα ζηακαηήζνπλ ηα δπζαλάινγα βάξε πνπ επηβάιινληαη ζηνπο 

θησρνύο, ζηηο κεηνλόηεηεο θαη ηηο θνηλόηεηεο κε ρακειά εηζνδήκαηα, αιιά 

θαη ζηηο κειινληηθέο γελεέο από ηηο παγθόζκηεο επηπηώζεηο ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο, θαη δηεξεπλά ηηο δπλαηόηεηεο πνπ ππάξρνπλ γηα όζνπο πιήηηνληαη 

πεξηζζόηεξν λα αθνπζηνύλ ζηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη από ηνπο δε-

κόζηνπο νξγαληζκνύο. 
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Πεπίληψη 

ηε δηάξθεηα ηεο Αλαγέλλεζεο ην ελδηαθέξνλ ησλ θηινζόθσλ ζηξάθεθε 

ζηελ πξαθηηθή θηινζνθία, ε νπνία ζην Μεζαίσλα δελ είρε ηύρεη ηδηαίηεξεο 

πξνζνρήο. αθήο εθδήισζε απηήο ηεο ηάζεο ήηαλ ε ζπγγξαθή θεηκέλσλ 

ζηα νπνία πεξηγξάθνληαλ ηδαληθέο θνηλσλίεο, νη ιεγόκελεο νπηνπίεο. Σελ ί-

δηα επνρή ε θηινζνθία ηεο θύζεο, ππό ηελ επίδξαζε ηεο θηινζνθίαο ηεο ύ-

ζηεξεο αξραηόηεηαο θαη ηνπ κπζηηθηζκνύ, επέβαιε έλα λέν θνζκνείδσιν, 

ζύκθσλα κε ην νπνίν ε θύζε αληηκεησπίζηεθε σο έκβηνο νληόηεηα, ε νπνία 

βξίζθεηαη ζε δηαιεθηηθή ζρέζε κε ην κηθξόθνζκν θαη ην καθξόθνζκν, ή-

γνπλ άλζξσπν θαη θόζκν. Βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ησλ νπηνπηθώλ θεηκέλσλ 

είλαη ε έληνλε παξνπζία ηεο επηζηήκεο, ε νπνία πηα εθιακβάλεηαη σο παξά-

γσλ κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο θύζεο. Ο άλζξσπνο, ζηελ αλαδήηεζε κηαο άιιεο 

πνιηηηθήο ηάμεο, δελ αξθείηαη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ νθέινπο από ηε θύζε, 

αιιά νξακαηίδεηαη λα δεκηνπξγήζεη κηα άιιε θύζε, ε νπνία ζα ππεξεηήζεη 

θαιύηεξα ην θνηλσληθνπνιηηηθό ηδεώδεο ηεο Αλαγέλλεζεο θαη ησλ πξώηκσλ 

λενηέξσλ ρξόλσλ. Η ηερλνθξαηία, βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ησλ νπηνπηώλ, 

έκειε λα νδεγήζεη ζηελ δηαηάξαμε θαη δηαζηξέβισζε ηεο θπζηθήο ηζνξξν-

πίαο. 

Λέξειρ κλειδιά: Φύσε, άλζρωπος, επηστήκε, οστοπία, ποιητηθή. 

  

Η πξαγκάηεπζε ηεο ζρέζεο αλζξώπνπ, θύζεο θαη επηζηήκεο ζηνλ νπηνπηθό 

ζηνραζκό ηεο Αλαγέλλεζεο είλαη ηθαλή λα αλαδείμεη ηηο αηξαπνύο κέζσ ησλ 

νπνίσλ ε πξώηκε ηερλνθξαηία νδήγεζε πξννδεπηηθά ζηνλ θαζεκαγκό ηεο 

                                                 

 Ο Γεώξγηνο Υ. ηείξεο είλαη Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ησλ Μέζσλ Υξό-

λσλ θαη ηεο Αλαγέλλεζεο ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ.  

E-mail: gsteiris@ppp.uoa.gr.   
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θύζεο. Αληίζεηα κε ηελ νιηζηηθή ζεώξεζε ησλ θαηεμνρήλ θηινζόθσλ ηεο 

Αλαγέλλεζεο, νη πνιηηηθνί θηιόζνθνη, εηδηθόηεξα δε όζνη ζπλέηαμαλ νπην-

πηθά θείκελα, αληηκεηώπηζαλ πξσηαξρηθά ηε θύζε σο ππνρείξην ηεο επηζηή-

κεο θαη ηεο πνιηηείαο, σο πεδίν εθδίπισζεο ηεο αλζξώπηλεο εθεπξεηηθόηε-

ηαο θαη επηλνεηηθόηεηαο. Με ηνλ ηξόπν απηό δεκηνύξγεζαλ κηα λέα επηρεη-

ξεκαηνινγία, κε ζξεζθεπηηθή απηή ηε θνξά, ππέξ ηεο πιήξνπο εθκεηάι-

ιεπζεο ηεο θύζεο από ηνλ άλζξσπν. 

ηε δηάξθεηα ηνπ 15
νπ 

αηώλα ε θηινζνθία ζηελ Δπξώπε αιιάδεη, ζπκπαξα-

ζύξνληαο καδί ηεο θαη ηελ αληίιεςε γηα ηε θύζε. Η ελ πνιινίο αξηζηνηειη-

θή ζεώξεζε ηεο θύζεο δελ θαιύπηεη πηα κηα ζεκαληηθή κεξίδα θηινζόθσλ, 

νη νπνίνη αλαδεηνύλ λέεο πεγέο θαη εξκελείεο. Τπό ηνλ Πεηξάξρε δηακνξ-

θώλεηαη κηα θαηλνθαλήο ζεώξεζε ιαηξείαο ηεο θύζεο, όρη κόλν σο ζξε-

ζθεπηηθή, αιιά θαη σο αηζζεηηθή κνξθή. Ο αλαγελλεζηαθόο θηιόζνθνο δελ 

ελδηαθεξόηαλ απιά γηα ηελ αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε ηνπ θόζκνπ. Δπηζπ-

κνύζε λα αλαθαιύςεη ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνύζε λα εθκεηαι-

ιεπηεί θαη λα κεηαζρεκαηίζεη ηε θύζε πξνο όθεινο ηνπ αλζξώπνπ. Η εηθόλα 

πνπ είραλ νη κε ζρνιαζηηθνί θηιόζνθνη ηεο επνρήο γηα ηε θύζε επέηξεπε 

ηελ πηνζέηεζε κηαο ηέηνηαο ζηάζεο, θαζώο, ππό ηελ επίδξαζε ηνπ λενπια-

ησληζκνύ θαη ηνπ θηινζνθηθνύ ρξηζηηαληζκνύ ηνπ Φεπδό-Γηνλπζίνπ ηνπ 

Αξενπαγίηε, ην ζύκπαλ αληηκεησπηδόηαλ σο έλαο ηεξάζηηνο έκβηνο νξγαλη-

ζκόο, ε ςπρή ηνπ νπνίνπ δηαρέεηαη ζε θαζεηί θαη ην θαζηζηά δσληαλό. Όπσο, 

ινηπόλ, ζην αλζξώπηλν ζώκα ε ιεηηνπξγία ηνπ ελόο νξγάλνπ επεξεάδεη ην 

άιιν, έηζη θαη ηα θπζηθά όληα κπνξνύλ λα επηδξνύλ ην έλα ζην άιιν. Βέ-

βαηα, θαη ζηνπο Μέζνπο Υξόλνπο νη άλζξσπνη δέρνληαλ όηη ππάξρνπλ ζρέ-

ζεηο νκνηόηεηαο κεηαμύ ησλ πξαγκάησλ, κόλν πνπ απηέο ήηαλ ζρεδόλ απν-

θιεηζηηθά εμσηεξηθέο. Γηα απηό θαη ν θηιόζνθνο ζηελ Αλαγέλλεζε εληξπθά 

ζηελ αζηξνινγία θαη ηε καγεία, ηηο νπνίεο ζεσξεί σο κέζα επίηεπμεο ησλ 

ζηόρσλ ηνπ. Πέξα από ηε κειέηε ηεο θιαζζηθήο αξραηόηεηαο, ε αλαδήηεζε 

ηεο prisca theologia, ηεο αξρέγνλεο θαη πιήξνπο γλώζεο, ζηνίρεησλε ηνπο 

θηιέξεπλνπο ζηελ Αλαγέλλεζε. Η λέα έξεπλα ηεο θύζεο ζα απνθαζηζηνύζε 

ηε γλώζε πνπ θάπνηε ν Θεόο ρνξήγεζε ζηνπο αλζξώπνπο, αιιά ε παξαδν-

ζηαθή, θαηεζηεκέλε θηινζνθία, ζπζθόηηζε θαη δηαζηξέβισζε. Η ελαζρόιε-

ζε κε ηνλ απνθξπθηζκό, ηδίσο κε ηελ αιρεκεία, ελζάξξπλε θαη ηε ζηξνθή 

πξνο ηελ εκπεηξία, ηελ παξαηήξεζε θαη ηνλ πξσηόιεην πεηξακαηηζκό. Φηιν-

ζνθία, επηζηήκε θαη κπζηηθηζκόο δελ κπνξνύλ παξά λα ζεσξεζνύλ αιιε-

ιέλδεηα, εηδάιισο ην πλεύκα ηεο επνρήο δηαζηξεβιώλεηαη αλαπόηξεπηα 

(Copenhaver –Schmitt 1992, 288-289. Debus 1997, 18-24.  Πειεγξίλεο 

1997, 179-190). 

Απνηέιεζκα απηώλ ησλ ζεσξήζεσλ είλαη ε αληίιεςε ηεο θύζεο σο δσληα-

λνύ νξγαληζκνύ. Σα κέηαιια ζεσξείην όηη πξνέξρνληαλ από δηαδηθαζίεο α-

ζηξηθήο γνληκνπνίεζεο, αλάινγεο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ αλζξώπηλνπ εκβξύ-
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νπ. Ο αέξαο ήηαλ αλακθηζβήηεην όηη είλαη έκπιενο ηνπ spiritus mundi, ηνπ 

δσηηθνύ πλεύκαηνο. Η έξεπλα ηεο θύζεο θαη ε απνθξππηνγξάθεζε ησλ κπ-

ζηηθώλ ηεο είρε, όκσο, θαη πξαθηηθό ελδηαθέξνλ, θαζώο ζπλδπαδόηαλ κε ηελ 

ηαηξηθή. Χο απνηέιεζκα ε πξνζεθηηθόηεξε κειέηε ηνπ θόζκνπ ησλ δώσλ 

θαη ησλ θπηώλ νδήγεζε ζηελ αλαθάιπςε θαη πεξηγξαθή ρηιηάδσλ εηδώλ, ηα 

νπνία ήηαλ άγλσζηα ή είραλ παξαγλσξηζζεί ζηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα 

(Debus 1997, 53-82). Οη άλζξσπνη ζπλεηδεηνπνίεζαλ όηη δελ γλώξηδαλ ε-

παξθώο ηε θύζε θαη ην πεδίν έξεπλαο απισλόηαλ κπξνζηά ηνπο ιακπξό. 

Σελ πεπνίζεζε απηή ελίζρπζαλ θαη νη αλαθαιύςεηο, νη νπνίεο έθεξαλ ηνπο 

Δπξσπαίνπο αληηκέησπνπο κε πιεπξέο ηεο θύζεο, ηηο νπνίεο έσο ηόηε α-

γλννύζαλ. Η αίζζεζε όηη ν θόζκνο είλαη δηαθνξεηηθόο θαη κπνξεί λα γίλεη 

«δηαθνξεηηθόηεξνο», ώζεζε κηα πιεηάδα ζηνραζηώλ λα πεξηγξάςνπλ αλαιπ-

ηηθά ην όξακά ηνπο γηα έλα λέν θόζκν κέζσ ησλ νπηνπηθώλ πνιηηεηώλ.   

ηε δηάξθεηα ηνπ 16
νπ

 αηώλα ν Thomas More (1478-1535) επαλαθέξεη κε 

δπλακηζκό ζην θηινζνθηθό θαη πνιηηηθό πξνζθήλην ην πξόηππν δεκηνπξγίαο 

κηαο ηδαληθήο θνηλόηεηαο. Αλ θαη ην έξγν ηνπ More εξκελεύζεθε θαη εξκε-

λεύεηαη κε πνιιαπινύο ηξόπνπο, ην βέβαην είλαη όηη ππξνδόηεζε ηε ζπγγξα-

θή κηαο ζεηξάο θεηκέλσλ, ζηα νπνία νη ζπγγξαθείο ηνπο παξνπζίαδαλ ηδαλη-

θέο θνηλόηεηεο (Goldie 1983, 727-746). Όιεο, όκσο, νη αλζξώπηλεο θνηλόηε-

ηεο πξνϋπνζέηνπλ έλα πιέγκα ζρέζεσλ, ηόζν κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ, όζν 

θαη κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ θαη ηεο θύζεο. Οη ζρέζεηο απηέο θαζίζηαληαη 

πιένλ πνιύπινθεο κε ηελ εηζαγσγή ελόο επηπιένλ παξάγνληα, απηνύ ηεο ε-

πηζηήκεο, ν νπνίνο ζα αξρίζεη πξννδεπηηθά λα επηθαζνξίδεη ην πιέγκα ζρέ-

ζεσλ εληόο ηεο ηδαληθήο θνηλόηεηαο. Υσξίο λα γίλεηαη θήξπθαο ηεο επηζηε-

κνληθόηεηαο, ν More δελ ζεσξεί ηε θπζηθή θηινζνθία κεκπηή, αιιά θαζή-

θνλ ηνπ αλζξώπνπ ελώπηνλ ηνπ Θενύ, ώζηε λα επηηεπρζεί ε θνηλσληθή πξό-

νδνο (Adams 1949, 377). 

ην έξγν ηνπ More De optimo rei publicae statu deque nova insula Utopia 

(1516) ν ζπγγξαθέαο αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ δσηθνύ θαη θπζηθνύ 

βαζηιείνπ ζηελ Αγγιία κε ηα πιένλ κειαλά ρξώκαηα, κε πξνθαλή ζθνπό λα 

αλαδείμεη ηελ αλάγθε ζπλνιηθήο αλακόξθσζεο κηαο άζιηαο θνηλσληθνπνιη-

ηηθήο θαηάζηαζεο. Αθνξκώκελνο από ηηο θεξδνζθνπηθέο θαη αδεθάγεο πξα-

θηηθέο ησλ επγελώλ θαη θάπνησλ εθθιεζηαζηηθώλ παξαγόλησλ, επηθξίλεη ηελ 

ππεξβνιηθή αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ πξνβάησλ, ε νπνία είρε νδεγήζεη ζηε 

κείσζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, αθνύ νη θαιιηεξγνύκελεο γαίεο ρξεζηκν-

πνηνύληαλ σο βνζθόηνπνη. Η πξνηίκεζε ζην καιιί έλαληη ησλ ηξνθίκσλ ν-

δεγνύζε ζε ζηηνδεία. Η παξέκβαζε ηνπ αλζξώπνπ ζηε θύζε, θαηά ηνλ 

More, πξνθαιεί αληζνξξνπία ζην πεξηβάιινλ θαη πιείζηα όζα θνηλσληθνπν-

ιηηηθά πξνβιήκαηα (More 2007, 33-37). Η θξηηηθή ηνπ More ελέπλεπζε 

πνιινύο κεηαγελέζηεξνπο πνιέκηνπο ηεο ηδηνθηεζίαο, νη νπνίνη βξήθαλ ρξή-

ζηκα ζηνηρεία ζηε ζεώξεζε ηνπ άγγινπ ζπγγξαθέα (Balasopoulos 2006, 
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143). Ο More δελ κέκθεηαη ηελ παξέκβαζε ηνπ αλζξώπνπ ζηε θύζε, αιιά 

ηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή πνπ ζεσξεί ην θέξδνο ππέξηεξν ηεο δσήο θαη ηεο 

θύζεο, δεκηνπξγώληαο πνιηηηθό πξόβιεκα. Η αληηπξόηαζε ηνπ More, δηά 

ζηόκαηνο Hythlodaeus, είλαη ε ηζόξξνπε αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο θαη ηεο 

θηελνηξνθίαο (Fleisher 1973, 47). Όκσο εηζάγεηαη  ν ζπόξνο ηεο πξσηόιεη-

αο επηζηήκεο, ν νπνίνο έξρεηαη όρη λα ππεξεηήζεη ην αιρεκηθό ηδεώδεο ηεο 

πξναγσγήο θαη δηεπθόιπλζεο ηεο θύζεο, αιιά λα δηαζηξέςεη ην θπζηθό 

ηξόπν. Με άπιεην ζαπκαζκό πεξηγξάθεηαη ε εθθόιαςε ησλ πνπιεξηθώλ 

από ηνπο αλζξώπνπο, ώζηε νη λενζζνί λα αθνινπζνύλ ηνπο αλζξώπνπο θαη 

όρη ηηο θόηεο (More 2007, 71)! Ο More ππνιείπεηαη ζαθώο ζε επηζηεκνληθό-

ηεηα ησλ κεηαγελέζηεξσλ νκνηέρλσλ ηνπ.  

Παξά ηαύηα ε αληίιεςε ηνπ More γηα ηε θύζε παξακέλεη απζηεξά παξαδν-

ζηαθή: ν άλζξσπνο έρεη απόιπην δηθαίσκα πάλσ ζηε θύζε, ηελ νπνία ρξε-

ζηκνπνηεί θαηά βνύιεζε ώζηε λα δηαζθαιίζεη ηελ επηβίσζή ηνπ, απαξαίηεηε 

πξνϋπόζεζε ηεο νπνίαο είλαη ε απηάξθεηα, έζησ θαη αξηζηνηειηθά ηδσκέλε, 

παξόηη ν More έρεη εγγξαθεί σο πιαησλίδσλ (White 1976, 641-642). Παξε-

κπηπηόλησο, ζηόρνο ηνπ αλζξώπνπ είλαη ην θατά υύσε δελ, ην νπνίν είλαη 

αμερώξηζην γηα ηνλ More από ηελ επηδίσμε ηεο εδνλήο. Η εδνλή πνπ πξν-

θύπηεη από ηε ζπκθσλία κε ηε θύζε ζπληζηά ηνλ ελάξεην βίν. Η κεγηζην-

πνίεζε ηεο εδνλήο θαζίζηαηαη θίλεηξν ηνπ εζηθνύ βίνπ (More 2007, 100-

104∙ Wegemer 1996, 135). Η επηξξνή ηεο ζησηθήο θηινζνθίαο, ε νπνία είρε 

δπλακηθά επαλαθάκςεη ζηε δηάξθεηα ηεο Αλαγέλλεζεο, επεξεάδνληαο θαη 

ηνλ ζηελόηαην θίιν ηνπ More, ηνλ Desiderius Erasmus, είλαη έθδειε, αλ θαη 

νξηζκέλνη έρνπλ απνπεηξαζεί λα ζπλδέζνπλ ηα γξαθόκελα ηνπ More κε έλα 

επηθνύξεηαο έκπλεπζεο εδνληζκό (Engeman 1982, 142∙ Marius 1999, 174-

175∙ Nichols 1976, 181-185∙ Surtz 1949, 89-103), είηε ελαιιαθηηθά κε ηελ 

εζηθή ηνπ Αξηζηνηέιε (White 1976, 651). Δίλαη, όκσο, νινθάλεξν όηη ε θύ-

ζε απνθηά ζην έξγν ηνπ More δηαζηάζεηο εγγύηεξεο ζηελ πιαησληθή ηεο 

ζεώξεζε, κηαο θαη αθόκα θαη ε δηθαηνζύλε ζηελ Οπηνπία εθιακβάλεηαη σο 

απόδνζε ζηνλ θαζέλα απηνύ πνπ ε θύζε ηνπ νξίδεη (Nelson 2001, 895). 

Υαξαθηεξηζηηθή ηεο ζπληεξεηηθήο ηνπ πξνζέγγηζεο είλαη ε αλαθνξά ηνπ 

More όηη δελ πξέπεη λα επηηξέπεηαη παξά κόλν ζηνπο δνύινπο ε ζθαγή δώ-

σλ, ώζηε λα κελ θζείξεηαη ε έκθπηε επγέλεηα θαη θαινζύλε ησλ ειεπζέξσλ 

πνιηηώλ. Γελ ηνλ απαζρνιεί, δειαδή, ε πξαθηηθή θαζαπηή, αιιά ε επίδξαζή 

ηεο ζην ήζνο κηαο κεξίδαο πνιηηώλ, νη νπνίνη έρνπλ επξύηεξν θνηλσληθνπν-

ιηηηθό ξόιν (More 2007, 86). Η ζθαγή θαη ε εθδνξά ησλ δώσλ δελ θαηαθξί-

λνληαη από ηνλ More όηαλ έρνπλ πξαθηηθό ζθνπό, ήγνπλ ηελ ηξνθή, αιιά 

θαηαδηθάδνληαη σο κέξνο ηνπ θπλεγηνύ. Ο More επηθξίλεη κε δξηκύηεηα ό-

ζνπο αλαδεηνύλ θαη βξίζθνπλ απόιαπζε ζηελ αγσλία θαη ηε ζαλάησζε δώ-

σλ, ππνζηεξίδνληαο όηη ζηε λήζν Οπηνπία ην θπλήγη απνηειεί κηα δξαζηε-

ξηόηεηα πνπ αθνξά απνθιεηζηηθά ηνπο δνύινπο. Μόλν γηα ηα ζεξία είλαη 
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αλακελόκελν λα απνιακβάλνπλ ην θπλήγη (More 2007, 105-106.  Gaffney 

1998, 109-110. Wolloch 2006, 70-74). ε πιήξε ελαξκόληζε κε ηηο πξνε-

γνύκελεο παξαηεξήζεηο βξίζθεηαη ε επηζήκαλζε ηνπ More όηη ζηε λήζν Οπ-

ηνπία απαγνξεύνληαη νη ζπζίεο δώσλ, θαζώο δελ είλαη ινγηθό έλαο ειεήκσλ 

Θεόο λα βξίζθεη ηθαλνπνίεζε ζην αίκα ή λα ζπλαηλεί ζηε ζθαγή πιαζκάησλ 

ζηα νπνία ν ίδηνο έδσζε δσή (More 2007, 151). Σηο ίδηεο πεξίπνπ αληηιήςεηο 

κε ηνλ More ζπκκεξίδεηαη θαη ν πξνζσπηθόο ηνπ θίινο Erasmus, ν νπνίνο 

δελ κπνξνύζε λα αληηιεθζεί ηί είδνπο εδνλή κπνξεί λα πξνζθέξεη ζε θά-

πνηνλ ε ζθαγή ησλ δώσλ (Yoran 2010, 159-185∙ Preece 2008, 154∙Spencer 

1995, 185-186). Η ζέζε ηνπ More είλαη ζαθώο θηινζνθηθή, επεξεαζκέλε 

από ηε κειέηε ηεο θιαζζηθήο γξακκαηείαο θαη ηνλ αλζξσπηζκό ηεο Αλαγέλ-

λεζεο. 

Η θύζε, θαηά ηνλ More, είλαη κηα κεηέξα, ε νπνία θξνληίδεη ζηνξγηθά ηα 

παηδηά ηεο παξέρνληάο ηνπο κηα ζεηξά από δώξα, ηα νπνία θαηαηείλνπλ ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αηζζήζεσλ, αλ θαη δελ είλαη ηθαλή λα εμαζθαιίζεη απηάξ-

θεηα ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Οπηνπίαο, νη νπνίνη, όκσο, δελ θαηαθεύγνπλ ζηελ 

επηζηήκε, αιιά ζην εκπόξην γηα λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο (Spephard 

1995, 845-846). Μάιηζηα κόλν ν άλζξσπνο είλαη ηθαλόο λα ραξεί ηα δώξα 

ηεο θύζεο, θαζώο κόλν απηόο δηαζέηεη αλώηεξε θύζε. Καηά ζπλέπεηα απν-

ηειεί αγλσκνζύλε πξνο ηε θύζε ε πεξηθξόλεζε θαη ε άξλεζε ησλ δώξσλ 

ηεο ζην όλνκα ππνηηζέκελσλ αξεηώλ ή πςειώλ ζθνπώλ. Πξόθεηηαη γηα ηελ 

επηηνκή ηνπ θατά υύσεη δελ ζηε δηάζηαζε ηεο πξαθηηθήο θηινζνθίαο (More 

2007, 110-111, 145). Η επηζηήκε εθιακβάλεηαη από ηνπο θαηνίθνπο ηεο Οπ-

ηνπίαο σο κέζν απόηηζεο επγλσκνζύλεο πξνο ηνλ Θεό. Αιιά θαη ν Θεόο α-

γαπά θαη ππνιήπηεηαη ην θηινκαζέο αλζξώπηλν γέλνο, γηαηί είλαη ην κόλν 

ηθαλό λα αληηιεθζεί θαη λα εθηηκήζεη ην έξγν Σνπ.  Η επηζηήκε, θαηά ηνλ 

More, δελ έρεη απνθιεηζηηθά ρξεζηηθή δηάζηαζε, αιιά πξνζθέξεη θαη επρα-

ξίζηεζε ζηνλ απηνπξγό ηεο (More 2007, 114). Η επηινγή ηνπ More λα αληη-

δηαζηείιεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ πξνεγκέλε Δπξώπε κε ηελ λήζν Οπηνπία 

αλαδεηθλύεη κε ηνλ πιένλ εκθαλή ηξόπν ηελ αλαγθαηόηεηα ζηήξημεο ηεο πν-

ιηηηθήο ζηελ επηζηήκε ηεο θύζεο θαη ηε ινγηθή – έλα αίηεκα, δειαδή, κηαο 

άιιεο πνιηηηθήο (Adams 1968, 144). 

Δμαηξεηηθό ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ, επίζεο, νξηζκέλεο απόςεηο πνπ εκ-

θαλίδνληαη ζην θείκελν ηνπ More αλαθνξηθά κε ηελ ςπρή ησλ δώσλ. Οη θά-

ηνηθνη ηεο Οπηνπίαο απνξξίπηνπλ θάζε άπνςε πνπ ακθηζβεηεί ηε κεηαζαλά-

ηηα ύπαξμε ηεο ςπρήο, θαζώο ηνηνπηνηξόπσο ππνβηβάδεηαη ε αλώηεξε θύζε 

ηεο ςπρήο ζην επίπεδν ηνπ δώνπ. Αιιά ν More παξαδέρεηαη όηη νξηζκέλνη, 

ζηεξηγκέλνη κάιηζηα ζε ινγηθό ζπκπεξαζκό, ππνζηεξίδνπλ όηη, παξόηη θα-

ηώηεξε, ε ςπρή ησλ δώσλ είλαη αζάλαηε θαη αηώληα. Παξά ηαύηα δελ είλαη 

πξννξηζκέλε λα απνιακβάλεη ηελ ύπαηε επδαηκνλία (More 2007, 142-143). 

Οη απόςεηο ηνπ More βξίζθνληαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή 
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ρξηζηηαληθή δνγκαηηθή, όπσο εθθξάδεηαη από ηνλ αξηζηνηειίδνληα Θσκη-

ζκό, ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη ςπρέο ησλ δώσλ δελ είλαη δπλαηόλ λα είλαη 

αζάλαηεο (Aquinas, Summa Theologiae, 1, q.75, a.3∙ Aquinas, Summa 

Contra Gentiles, 2.82∙ Badham 1998, 181-189∙ Hall 2011, 70∙ Sorabji 1993, 

201). O More, ρσξίο λα είλαη γλσζηέο κε ζαθήλεηα νη πεγέο ηνπ, θαίλεηαη λα 

εκπλέεηαη από αξραίεο πεγέο, ειιεληθέο θαη ιαηηληθέο, όπσο νη λενπιαησλη-

θνί Πισηίλνο, Ιάκβιηρνο, Γακάζθηνο, ν λενππζαγόξεηνο Ννπκήληνο, ν 

Πινύηαξρνο θαη νη Αξλόβηνο θαη Λαθηάληηνο. Οη ζπγγξαθείο απηνί είραλ 

πξαγκαηεπζεί ην ζέκα, δίρσο όκσο λα ιάβνπλ μεθάζαξε ζέζε (Sorabji 1993, 

201-203).  

Έλα επίζεο ζεκαληηθό νπηνπηθό θείκελν είλαη ην La città felice (1553) ηνπ 

Francesco Patrizi (1529-1597), ην νπνίν δελ επζπγξακκίδεηαη πιήξσο κε ηηο 

άιιεο νπηνπίεο, όζνλ αθνξά ζηε ζρέζε δηήγεζεο θαη πξαγκαηηθόηεηαο 

(Blum 2000, 72). Ο Patrizi ππνζηεξίδεη όηη ε γε δελ κπνξεί από κόλε ηεο λα 

εμαζθαιίζεη ζηνπο αλζξώπνπο ηα αγαζά πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ επηβίσζή 

ηνπο. Γηα απηό θαη απαηηείηαη ε βνήζεηα ηεο αλζξώπηλεο επηλνεηηθόηεηαο, 

ηεο επηζηήκεο κε άιια ιόγηα, θαη ν αλζξώπηλνο κόρζνο, ώζηε λα θαηαζηεί 

δπλαηή ε αμηνπνίεζε ησλ θξπκκέλσλ θαη αλαμηνπνίεησλ δπλάκεσλ ηεο θύ-

ζεο (Patrizi 1553, IV). ην έξγν ηνπ Patrizi δελ ππάξρεη ε ιεπηνκεξήο πεξη-

γξαθή ηεο θύζεο, ησλ δώσλ θαη ηεο ζρέζε ηνπο κε ηνλ άλζξσπν, όπσο απηή 

αλαιύεηαη ζηα ππόινηπα νπηνπηθά θείκελα. Όκσο, σο γεληθή γξακκή, ν 

Patrizi επηκέλεη λα ππνζηεξίδεη όηη ρξεηάδεηαη λα ιακβάλνληαη ππόςε νη θπ-

ζηθέο πξνηεξαηόηεηεο θαη πνηόηεηεο, θαζώο θαη νη ρπκνί, ώζηε λα επηηπγρά-

λεηαη εππνξία. Ο άλζξσπνο επηβάιιεηαη λα ελαξκνληζηεί κε ηε θύζε, όπσο 

ζηελ πεξίπησζε ηεο επηινγήο θαηάιιεινπ ρώξνπ γηα ηελ αλέγεξζε ηεο πό-

ιεο.  

Παξόκνηαο πθήο είλαη θαη ην Reipublicae christianopolitanae descriptio 

(1619) ηνπ Johannes Valentinus Andreae (1586 - 1654). Ο ζπγγξαθέαο γλώ-

ξηδε ην επξύηεξν έξγν ηόζν ηνπ Bacon, όζν θαη ηνπ Campanella, γεγνλόο 

πνπ έρεη νδεγήζεη αξθεηνύο κειεηεηέο λα εξεπλήζνπλ πξνζεθηηθά ηηο ν-

κνηόηεηεο ησλ νπηνπηθώλ ηνπο θεηκέλσλ (Dickson 1996, 777∙ Held, 1914, 

16-40). Γηα άιιε κηα θνξά ε ηδαληθή πνιηηεία ηνπνζεηείηαη ζε κηα λήζν. Δ-

θείλν πνπ πξνθαιεί ηελ εληύπσζε ηνπ ζπγγξαθέα είλαη όηη ζηελ Υξηζηηαλό-

πνιε θαλέλα κέξνο ηεο γεο δελ κέλεη αθαιιηέξγεην ή δελ παξάγεη θάπνην 

πξαθηηθό όθεινο γηα ηελ θνηλόηεηα – θπζηθά κε ηε βνήζεηα ηεο επηζηήκεο 

(Andreae 1619, II). Η λήζνο απνηειεί ζηελ νπζία έλα κηθξόθνζκν, κηα κη-

θξή θηβσηό ηνπ Νώε, θαζώο ζε απηή κπνξεί θαλείο λα εληνπίζεη θάζε είδνπο 

δών ή θπηό.  Η κειέηε ηεο θύζεο επηβάιιεηαη, θαζώο θαζήθνλ ηνπ αλζξώ-

πνπ είλαη λα απνθαιύςεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη πξνο όθειόο ηνπ ηα κπζηή-

ξηα ηεο θύζεο. ην εξγαζηήξην ηεινύληαη πεηξάκαηα ηόζν ζε δώα, όζν θαη 

ζε θπηά. Ο Andreae κάιηζηα επηηηκά όζνπο αξλνύληαη λα εξεπλήζνπλ ή επη-
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θξίλνπλ ηνπο εξεπλεηέο (Andreae 1619, XLIV). ε παξαπιήζηα εξγαζηήξηα 

κειεηώληαη νη νπζίεο πνπ παξάγνπλ ηα θπηά θαη γίλνληαη αλαηνκηθέο κειέ-

ηεο ζε δώα, ηηο νπνίεο ν Andreae δελ ζεσξεί αγξηόηεηα θαη εμαρξείσζε, αι-

ιά ζπκβνιή ζηε γλώζε (Andreae 1619, XLV-XLVII∙ Andreae 1999, 10∙ 

Manuel, Manuel-Prigohzy 1979, 304). Σα αγαζά ηεο θύζεο έρνπλ δνζεί 

ζηνλ άλζξσπν πξνθεηκέλνπ λα ηα αμηνπνηήζεη γηα ηελ επδαηκνλία ηνπ. Γηα 

απηό θαη ν άλζξσπνο ρξσζηά επγλσκνζύλε ζην Θεό (Andreae 1619, LXX). 

ηε Υξηζηηαλόπνιε βαζηθόηαην ξόιν δηαδξακαηίδεη ε ρεκεία, ε νπνία είλαη 

ε θαηεμνρήλ επηζηήκε πνπ ρξεζηκεύεη ζηελ δηεξεύλεζε θαη αλακόξθσζε 

ηεο θύζεο (Pepper 1996, 206). Σν πιένλ, όκσο, ζεκαίλνλ ραξαθηεξηζηηθό 

ηεο Υξηζηηαλόπνιεο είλαη όηη ε επηζηήκε δελ είλαη απνθνκκέλε από ηελ θνη-

λσλία, όπσο ζην έξγν ηνπ Bacon, αιιά εληαγκέλε ζηελ θνηλσλία θαη αλνη-

ρηή ζε όινπο. Γελ πξνάγεηαη ζε έλα απνκνλσκέλν θαη θιεηζηό εξγαζηήξην, 

αιιά ζε έλα ρώξν πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο πόιεο (Bierman 1963, 

496-497∙ Dickson 1996, 780). Με ηνλ ηξόπν απηό ε επηζηήκε θαζίζηαηαη ελ 

ηνηο πξάγκαζη θνηλσληθνπνιηηηθόο ζεζκόο.  

ε αληίζηνηρε επηζηεκνληθή θαηεύζπλζε θηλείηαη ν Tommaso Campanella 

(1568-1639), ν νπνίνο ζπγγξάθεη ην La Citta del Sole (1602/1627), κηα από 

ηηο πιένλ δεκνθηιείο νπηνπίεο (Κηηξνκειίδεο 1980, 50-59). Η Πόιε ηνπ Ή-

ιηνπ ηνπνζεηείηαη ζηε ζεκεξηλή ξη Λάλθα, δειαδή γηα άιιε κηα θνξά ζε 

λήζν. Από ηελ πεξηγξαθή ηεο πόιεο, ε νπνία νξγαλώλεηαη ζε επηά νκόθε-

ληξνπο θύθινπο, θαηαδεηθλύεηαη ε ηεξάζηηα ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηελ 

επηζηήκε ηεο θύζεο, αθνύ ν θαλόλαο ηεο θύζεο είλαη θαη θαλόλαο ηεο δε-

κόζηαο θαη ηδησηηθήο δσήο (Ernst 2010, 95-104). ην εζσηεξηθό ησλ ηεηρώλ 

ηνπ δεπηέξνπ έσο θαη ηνπ πέκπηνπ θύθινπ βξίζθνληαη εηθόλεο θαη δείγκαηα 

ιίζσλ, νξπθηώλ, κεηάιισλ, πγξώλ, βνηάλσλ, θπηώλ θαη δώσλ, ώζηε όινη νη 

θάηνηθνη λα βηώλνπλ κηα ζπλερή θαη δηα βίνπ θπζηθή εθπαίδεπζε (Κακπαλέ-

ια 2007, 85-86, 89-90). Σν ζηνηρείν πνπ ρξεηάδεηαη λα πξνζερζεί είλαη όηη 

ζηελ Πόιε ηνπ Ήιηνπ δελ παξάγεηαη λέα γλώζε. Απνπζηάδεη ε εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηόηεηα, όπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζηα έξγα ηνπ Bacon θαη ηνπ 

Andreae. Η γλώζε είλαη ήδε θαηαθηεκέλε, άγλσζην ζρεδόλ πσο, θαη ην κό-

λν πνπ απνκέλεη είλαη ε ρξήζε ηεο γηα ηελ πξναγσγή ηνπ θνηλνύ θαινύ. Σα 

ηείρε δελ γλσξίδνπλ επέθηαζε, ώζηε λα πεξηιάβνπλ λέεο πλεπκαηηθέο θαηα-

θηήζεηο (Bierman 1963, 495-496). Η ηνπνζέηεζε ζην θέληξν ησλ θύθισλ 

ηνπ λανύ, ηνπ ζεκαληηθόηεξνπ νηθνδνκήκαηνο ηεο Πόιεο ηνπ Ήιηνπ, ππν-

δειώλεη ηελ αμία ηεο κεηαθπζηθήο ζην ζρέδην ηνπ Campanella, θαζώο απηή 

ζεσξείηαη ε θπζηθή θαηάιεμε θαη ε νινθιήξσζε ηεο θπζηθήο θηινζνθίαο. 

Η πόιε δελ είλαη αλνηρηή πξνο ηα έμσ, πξνο ηε λέα γλώζε, αιιά ν θάηνηθνο 

σζείηαη ζην εζσηεξηθό, ζην λαό, ζηε κεηαθπζηθή (Reiss 1973, 88-89). 

Αληίζεηα κε ηνλ More, ν Campanella δέρεηαη ηελ αμία θαη ρξεζηκόηεηα ηνπ 

θπλεγηνύ, ην νπνίν θξαηά ελ εγξεγόξζεη ηνπο πνιίηεο (Κακπαλέια 2007, 
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103, 110). Δίλαη, όκσο, εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα ε εμήγεζε πνπ δίλεη ν 

Campanella ζρεηηθά κε ηελ ζηάζε ησλ θαηνίθσλ ηεο Πόιεο ηνπ Ήιηνπ απέ-

λαληη ζην θπλήγη. ηα πξώηα ρξόληα ύπαξμήο ηεο, νη θάηνηθνί ηεο απέθεπγαλ 

λα θπλεγνύλ, θαζώο έθξηλαλ εμαηξεηηθά ζθιεξή ηε ζαλάησζε δώσλ. Αξγό-

ηεξα, όκσο, ζθέθζεθαλ όηη εμίζνπ απνηξόπαηα είλαη ε ρνξηνθαγία, κηαο θαη 

ηα ρνξηαξηθά έρνπλ αηζζήζεηο. Δπεηδή πξνθαλώο ειιόρεπε ν θίλδπλνο ηεο 

πείλαο, έθξηλαλ ζσζηό λα ζθνηώλνπλ δώα γηα ηξνθή, κε ην επηρείξεκα όηη 

ηα ηαπεηλά πξάγκαηα γελλήζεθαλ γηα ηα επγελή, ηα νπνία είλαη πακθάγα. Η 

γεληθόηεξε, όκσο, ζεώξεζή ηνπο ηνύο θάλεη λα ιππνύληαη όηαλ ζθάδνπλ 

ρξήζηκα δώα, όπσο ηα άινγα ή ηα βόδηα. Ο δηαηξνθηθόο θύθινο ησλ θαηνί-

θσλ ηεο Πόιεο ηνπ Ήιηνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξείηαη ε θαιή πγεία ηνπο, 

ζπλίζηαηαη ζε ηξηήκεξε ελαιιαγή θξέαηνο, ςαξηνύ θαη ρνξηαξηθώλ, πξαθηη-

θή πνπ δηαζθαιίδεη θαη ηελ θπζηθή ηζνξξνπία, αθνύ δελ εμαληινύληαη νη 

θπζηθνί πόξνη (Κακπαλέια 2007, 112). Ο ζεβαζκόο ηνπο πξνο ηα δώα θζά-

λεη ζην ζεκείν λα κελ ηα ρξεζηκνπνηνύλ νύηε γηα ζπζίεο, αθνύ δελ θαηαδέ-

ρνληαη λα ζπζηάδνπλ απξόζπκα πιάζκαηα. ηε ζέζε ηνπο πξνηηκνύλ λα 

πξνζθέξνπλ γηα ζπζία αλζξώπνπο, νη νπνίνη ζπγθαηαηίζεληαη ζε απηή ηελ 

ύςηζηε πξνζθνξά πξνο ηνλ Θεό, γηαηί, αλ θαη ππνθέξνπλ επί καθξόλ, ηειηθά 

δελ πεζαίλνπλ (Κακπαλέια 2007, 118). Δίλαη εμάιινπ γλσζηή ε εθηίκεζε 

πνπ έηξεθε ν Campanella ζηα δώα θαη ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο (Ernst 2010, 263-

265).  

Όζνλ αθνξά ζηε γε, ζπγθεθξηκέλα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο θαη ηελ αμην-

πνίεζε ησλ θπζηθώλ θαξπώλ, νη θάηνηθνη ηεο Πόιεο ηνπ Ήιηνπ ζηεξίδνληαη 

ζηε γλώζε ησλ πξνγόλσλ, όπσο απηή είλαη θαηαγεγξακκέλε ζε αξραία ζπγ-

γξάκκαηα. Γηα ηελ εππνξία ησλ θπηηθώλ θαη δσηθώλ εηδώλ δηαδξακαηίδνπλ 

ζεκαίλνληα ξόιν ηα άζηξα. Η αζηξνινγία ιακβάλεηαη ζνβαξά ππόςε από 

ηνπο γεσξγνύο. Πάλησο ε γεσξγία ζηελ Πόιε ηνπ Ήιηνπ είλαη πεξηζζόηεξν 

ζηεξηγκέλε ζηελ επηζηήκε από ό,ηη ζε πξνγελέζηεξεο νπηνπίεο (Κακπαλέια 

2007, 109-110∙ Camporesi 1998, 275∙ Pohl 2010, 58-59∙ Thorndike 1958, 

293). Βαξύλνπζαο ζεκαζίαο είλαη κηα αλαθνξά ηνπ Campanella πξνο ην ηέ-

ινο ηνπ έξγνπ ηνπ, ζηελ νπνία ν θόζκνο πεξηγξάθεηαη σο έλα κεγάιν δών, 

κέζα ζην νπνίν βξίζθνληαη νη άλζξσπνη σο άιια ζθνπιήθηα, επξηζθόκελνη 

ζηελ απόιπηε εμνπζία ηνπ Θενύ (Κακπαλέια 2007, 123∙ Campanella 2011, 

195). Με ηελ αλαινγία απηή νη άλζξσπνη ππνβηβάδνληαη από ηελ παξαδνζη-

αθή, πξνλνκηνύρν ζέζε ηνπο θαη θζάλνπλ ζην επίπεδν ηνπ δώνπ, ρσξίο αλα-

γθαζηηθά ν Campanella λα ηνπο νηθηίξεη γηα ηνύην.  

Αξθεηά δηαθνξεηηθή είλαη ε νπηηθή ηνπ Francis Bacon (1561-1626), ν ν-

πνίνο ζην έξγν ηνπ Nova Atlantis (1624) απνδίδεη ζαθέο πξσηείν ζηελ επη-

ζηήκε (Ννύηζνο 1979∙ Rossi 1996, 25-46). Γηα άιιε κηα θνξά ε ηδαληθή 

θνηλόηεηα ηνπνζεηείηαη ζε κηα λήζν, ηελ Bensalem. Η λέα επηζηήκε ρξεηά-

δεηαη έλα λέν θόζκν, αθνύ ν παιαηόο δελ ζα κπνξνύζε λα ηελ ππνζηεξίμεη 
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(Albanese 1990, 506). ηε λήζν απηή ππάξρεη ν Οίθνο ηνπ νινκώληνο, έλα 

πξόηππν εξεπλεηηθό θέληξν, ζθνπόο ηνπ νπνίνπ είλαη «ε γλώζε ησλ αηηίσλ, 

ησλ θξπθώλ θηλήζεσλ ησλ πξαγκάησλ. Η δηεξεύλεζε ησλ νξίσλ ηεο αλ-

ζξσπόηεηαο κε ζηόρν ηελ πηζαλή ηειεζθόξεζε όισλ ησλ πξαγκάησλ» 

(Bacon 2007, 207). Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ηέηνηνπ είδνπο εξγαζηήξηα, ό-

πσο ηα πεξηγξάθεη ν Bacon, δελ ππήξραλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ζηελ επνρή 

ηνπ (Zilsel 1945, 345). Καηά ηνλ Bacon ε θύζε δελ πξνζθέξεη απνθιεηζηηθά 

ζηνλ άλζξσπν αγαζά θαη ηξόπνπο εππνξίαο, αιιά απνηειεί έλα ρώξν ζηνλ 

νπνίν εθδηπιώλεηαη ε αλζξώπηλε δεκηνπξγηθόηεηα. Οη άλζξσπνη ελζαξξύ-

λνληαη λα αλαπαξάγνπλ θπζηθά νξπθηά θαη λα παξάγνπλ λέα θξάκαηα κε-

ηάιισλ, εθκεηαιιεπόκελνη ηα θπζηθά ζηνηρεία. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηνύλ ηηο 

δπλάκεηο ηεο θύζεο ζε ζπλδπαζκό κε κεραλήκαηα, ώζηε λα ηηο πνιιαπια-

ζηάδνπλ ή λα ηηο κεηαζρεκαηίδνπλ. Αθόκα θαη λέα δσηθά ή θπηηθά είδε πα-

ξάγνπλ (Bacon 2007, 207-217∙ McCullough et al. 2008, 155-157). Όια όζα 

ζπκβαίλνπλ ζηνλ Οίθν ηνπ νινκώληνο δελ πξνάγνπλ απιά ηε θύζε εθθξά-

δνληαο ην αιρεκηθό ηδεώδεο, αιιά ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο απνηεινύλ δηα-

ζηξνθή ηεο πθηζηάκελεο θπζηθήο ηάμεο. Η θύζε γίλεηαη απιό κέζν ζηα ρέ-

ξηα ηνπ αλζξώπνπ, ώζηε ε γλώζε λα δεκηνπξγήζεη δύλακε. Οξηζκέλνη έ-

ρνπλ ππνζηεξίμεη όηη ηδαληθό ηνπ Bacon απνηειεί ε επηζηξνθή ηεο θύζεο 

ζηελ πξνπησηηθή ηειεηόηεηα, ε νπνία ζπληειείηαη κέζσ ηεο επηζηήκεο πνπ 

απνθαζηζηά ηε θύζε (La Freniere 2008, 140-141). Δπεηδή, όκσο, ην έξγν 

δελ αθήλεη πεξηζώξηα γηα ζξεζθεπηηθέο εξκελείεο θαη δελ εμπκλείηαη ε πξν-

πησηηθή θύζε, κάιινλ ν Bacon νξακαηίδεηαη κηα λέα θύζε, ηειείσο δηαθν-

ξεηηθή. Ο Bacon γεληθόηεξα πξνζδνθνύζε κηα ζπλνιηθή αλακόξθσζε ηεο 

θνηλσλίαο, κηα Instauratio Magna, όπσο ηηηινθνξνύζε ην ηειεπηαίν θαη εκη-

ηειέο έξγν ηνπ. Πξνϋπόζεζε ηεο κεγάιεο αλακόξθσζεο ήηαλ ε νξζή θαη 

απξνθαηάιεπηε αλάγλσζε ηεο θύζεο. Σν ζεκείν ζην Nova Atlantis πνπ 

γελλά εξσηεκαηηθά είλαη ε απνπζία κλείαο ζηελ εθπαίδεπζε, αθήλνληαο 

εξσηεκαηηθά γηα ηνλ ηξόπν ρξήζεο ηεο γλώζεο πνπ παξάγεηαη ζηνλ Οίθν 

ηνπ νινκώληνο θαη ηνλ κεραληζκό αλαλέσζεο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

ηνπ ηδξύκαηνο (Bierman 1963, 499∙ Prior 1954, 368-369). Αληίζεηα, ζηηο 

ππόινηπεο νπηνπίεο, ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα απνηειεί επδηάθξηην ππιώλα 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Απνθαιππηηθή ηεο θαηλνθαλνύο θαη εθβηαζηηθήο νπηηθήο 

ηνπ Bacon είλαη θαη ε παξνπζίαζε ηεο θύζεο σο ζειπθνύ, ην νπνίν ν αλ-

ζξώπηλνο λνπο θαιείηαη λα θαζππνηάμεη θαη λα γνληκνπνηήζεη (Aughterson 

2002, 156-179∙ Gimelli 2005, 69-88∙ Schonpflug 2008, 43-44). Η παξέκβα-

ζε ηνπ αλζξώπνπ ζηε θύζε είλαη εμνπζηαζηηθή, βίαηε θαη νδεγεί ζηελ ύ-

παξμε κηαο λέαο θύζεο, κέζσ ηεο γνληκνπνίεζεο ηεο πθηζηάκελεο από ηνλ 

άλζξσπν–επηζηήκνλα. Δπεηδή, κάιηζηα, ην έξγν ην Nova Atlantis είλαη έξγν 

ηεο σξηκόηεηαο ηνπ Bacon, ζα ιέγακε όηη απνηειεί ηελ επηηνκή ηεο επηζηε-

κνληθήο ηνπ ζθέςεο (Dickinson - Blodgett 1931, 763-764) . 
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ηα απώηαηα όξηα ηεο γξακκαηείαο πνπ εμεηάδεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέ-

ηε ζα κπνξνύζε λα ηνπνζεηεζεί ην The Isle of Pines (1668), γξακκέλν από 

ηνλ Henry Neville (1620-1694). Σν έξγν ζηεξείηαη ηνπ βάζνπο ησλ πξνε-

γνπκέλσλ, αλ θαη νη επηδξάζεηο ηεο πξνγελέζηεξεο παξάδνζεο ζην έξγν ηνπ 

Neville είλαη επδηάθξηηεο. ην έξγν δελ ππάξρεη ε παξακηθξή ππνςία επη-

ζηεκνληθήο νξγάλσζεο θαη παξέκβαζεο ζηε θύζε. Οη θάηνηθνη ηεο λήζνπ, 

νη νπνίνη είλαη απόγνλνη θάπνηνπ αξρηθνύ γελάξρε, πξνεξρνκέλνπ από ηελ 

Αγγιία, δηαβηνύλ ζε εκηάγξηα θαηάζηαζε. Παξόηη πξνέξρνληαη από ηνλ πν-

ιηηηζκό, ε δσή ζηε λήζν ηνπο εμώζεζε ζε κηα κνξθή βίνπ πνπ απνδεηθλύεη 

όηη ε θύζε επηδξά αξλεηηθά ζηνλ άλζξσπν, θαζώο ηνλ νδεγεί ζηελ εμαρξεί-

σζε ησλ εζώλ θαη ηελ αδηθνπξαγία. Ο κύζνο ηνπ επγελνύο αγξίνπ, δεκνθη-

ιήο ζηελ επνρή ηνπ Γηαθσηηζκνύ, δελ έρεη ζέζε ζην έξγν ηνπ Neville 

(Neville 2007, 227-261∙ Sim-Walker 2003, 87-96).  

Όπσο εμάιινπ είλαη αλακελόκελν, δελ ήηαλ δπλαηόλ έξγα ηεο θιαζζηθήο 

πνιηηηθήο γξακκαηείαο λα κελ πεξηιακβάλνπλ ζηελ νπηηθή ηνπο ηελ εμέηαζε 

ηεο θύζεο, νξγαληθήο θαη αλόξγαλεο. Ο παξάγσλ θύζε δηαδξακαηίδεη θαζν-

ξηζηηθόηαην πνιηηηθό ξόιν θαη δελ κπνξεί λα αγλνεζεί. Σα νπηνπηθά θείκελα 

απνπλένπλ ηνλ αλζξσπηζκό ηεο Αλαγέλλεζεο, θαζώο νη ζπρλέο αλαθνξέο 

ζηα δηθαηώκαηα ησλ δώσλ δελ είλαη απνηέιεζκα πξνζσπηθήο ζέαζεο ή ζξε-

ζθεπηηθήο επαηζζεζίαο, αιιά ζαθήο απόδεημε ηνπ αλζξσπηζηηθνύ πλεύκα-

ηνο, ην νπνίν πξνέβαιε ηελ αμηνπξέπεηα σο αξεηή ηεο θύζεο. Από ηελ άιιε, 

ν άλζξσπνο δελ είλαη απιό κέινο ηεο θύζεο. ε όια ηα νπηνπηθά θείκελα - 

εθηόο ειαρίζησλ αλαθνξώλ - ην γεληθό πλεύκα είλαη όηη ν άλζξσπνο δηθαη-

νύηαη λα εθκεηαιιεύεηαη ηε θύζε. Σν λέν ζηνηρείν είλαη όηη ην αιρεκηθό η-

δεώδεο εηζρσξεί ζηε κειέηε θαη αληηκεηώπηζε ηεο θύζεο, όρη όκσο σο απιή 

πξνζδνθία, αιιά σο επηζηεκνληθό ηδαληθό. Ο άλζξσπνο κπνξεί θαη νθείιεη 

λα κεηαζρεκαηίζεη θαη λα πξναγάγεη ηε θύζε, θαηαθεύγνληαο αθόκα θαη 

ζηε δεκηνπξγία λέσλ εηδώλ. Απηό γίλεηαη ζε εξγαζηήξηα, όπσο ν Οίθνο ηνπ 

νινκώληα, θαη κε ηελ πνιύηηκε αξσγή ηεο ρεκείαο, ε νπνία ζηε δηάξθεηα 

ηνπ 17
νπ

 αηώλα ζα γίλεη ε θαηεμνρήλ επηζηήκε πνπ ζα πξνσζήζεη ηνλ πνιη-

ηηζκό. O άλζξσπνο δελ πεξηνξίδεηαη ζην ζαπκαζκό ηεο θύζεο, αιιά δεηά λα 

επεμεξγαζηεί ηα κπζηηθά ηεο. Η αλαγελλεζηαθή ζύιιεςε ηεο ζρέζεο θύζεο 

– αλζξώπνπ σο ζρέζεο κηθξνθόζκνπ – καθξνθόζκνπ δηαηεξείηαη ζην έξγν 

ηνπ Campanella, αιιά δελ απνηειεί ζπζηαηηθό ραξαθηεξηζηηθό ησλ ππνινί-

πσλ νπηνπηθώλ θεηκέλσλ. Σν όξακα ηνπ Bacon θαη ηνπ Andreae, απηό ηεο 

αλεμέιεγθηεο επηζηεκνληθήο επέκβαζεο ζηε θύζε κε ζθνπό ηελ πξναγσγή 

ηεο κέζσ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ, έκειε λα θαζνξίζεη ηηο αλζξώπηλεο θνηλό-

ηεηεο έθηνηε. Ο άλζξσπνο, απειεπζεξσκέλνο από όπνηεο ελζηάζεηο – θηιν-

ζνθηθέο, εζηθέο ή ζξεζθεπηηθέο – ηνπ είραλ απνκείλεη, επηηίζεηαη ζηε θύζε, 

πξνθεηκέλνπ όρη απιά λα ηελ εθκεηαιιεπηεί, αιιά γηα λα ηελ αιιάμεη, λα 

δεκηνπξγήζεη κηα άιιε θύζε θαη, ίζσο, έλαλ άιιν άλζξσπν. 
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Πεπίληψη 

Ζ αλά ρείξαο εξγαζία ππνζηεξίδεη όηη ν πεξηβαιινληηθόο πξνβιεκαηηζκόο 

είλαη ζηελ νπζία εζηθόο πξνβιεκαηηζκόο θαη, σο εθ ηνύηνπ, ε αληηκεηώπηζε 

ηεο πξντνύζαο πεξηβαιινληηθήο θαηαζηξνθήο απαηηεί ηελ επίιπζε πεξίπιν-

θσλ εζηθώλ δηιεκκάησλ θαη ηελ δηακόξθσζε κηαο λέαο ζηάζεο δσήο. Σπ-

γθεθξηκέλα, ε αγσληώδεο επηδίσμε ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο σο απν-

θιεηζηηθνύ αλαπηπμηαθνύ ζηόρνπ, νδήγεζε ζε αδηέμνδν ηηο γλσζηαθέο – επη-

ζηεκνληθέο δπλαηόηεηέο καο, κε απνηέιεζκα λα αδπλαηνύκε λα δηαρεηξη-

ζζνύκε ηελ πξόνδν πνπ έρνπκε επηηύρεη. Πεξαηηέξσ, ε ελ ιόγσ 

κνλνδηάζηαηε επηδίσμε, θαηέζηεζε ηελ ζρέζε καο κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ 

θαη ηνπο ζπλαλζξώπνπο καο ηόζν αληαγσληζηηθή, ώζηε λα έρεη επηδξάζεη 

αξλεηηθά ζην πλεπκαηηθό θαη ζσκαηηθό καο ζθξίγνο. Σπλεπώο ε «αλάπηπ-

με» πνπ ν «ζύγρξνλνο» ηξόπνο δσήο επί ηνπ παξόληνο επαγγέιιεηαη είλαη 

ςεπδεπίγξαθε. Γηα λα θαηαζηεί πξαγκαηηθή, πξέπεη κέζα ζε έλαλ 4-

δηάζηαην ρώξν λα επηδησρζεί ηζνδύλακα ε πεξηβαιινληηθή, ε νηθνλνκηθή, ε 

θνηλσληθή θαη ε πνιηηηζκηθή βησζηκόηεηα. Πξνο ηνύην απαηηείηαη κηα λέα 

Πνιηηηθή, δειαδή κηα λέα Ζζηθή, ηθαλή λα δηαρεηξηζζεί θαη λα ζπγθεξάζεη 

ηηο αλσηέξσ ζπληζηώζεο, ήγνπλ κηα επαλάζηαζε ζηα κπαιά θαη ζηηο θαξ-

δηέο.  

Λέξειρ κλειδιά: βηνπνηθηιόηεηα, εμνξζνινγηζκόο, αιινίωζε, ππέξβαζε, βει-

ηηζηνπνίεζε, βηωζηκόηεηα. 

 

 

                                                 
 

Ο Θενδόζεο Π. Τάζηνο είλαη Οκόηηκνο Καζεγεηήο ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβεηνπ Πν-

ιπηερλείνπ. E-mail: tassiost@central.ntua.gr.   

mailto:tassiost@central.ntua.gr
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Διζαγωγή 

 «Δδώ δελ έρνκε λα θάκε, θη εζάο αθόκα ζην Πεξηβάιινλ θόιιεζε ε βε-

ιόλα ζαο;». Ζ απάληεζε ζ’ απηήλ ηελ (ηόζν θαηαλνεηή, όζν θαη ιαλ-

ζαζκέλε) έλζηαζε νθείιεη λα είλαη άκεζε – θαη (ακπληηθώο) εμ ίζνπ 

ππεξβνιηθή: Καιά, θη εζείο δελ ληξεπόζαζηαλ πνπ αδηαθνξνύζαηε πέ-

ξπζη γηα ηνπο ρηιηάδεο θησρνύο αγξόηεο ηνπ Αζσπνύ – αιιά θαη θέηνο 

γηα ηα εθαηνκκύξηα ησλ πιεκκπξνπαζώλ Παθηζηαλώλ (ζπκάησλ ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο); Σηνλ θαηάινγν ησλ αλαμηνπαζνύλησλ ζπκάησλ 

ηεο πεξηβαιινληηθήο αδηαθνξίαο-ζαο ζα έπξεπε ακέζσο λα ζπκπεξηιά-

βνκε θαη κέγα πιήζνο ζπλαλζξώπσλ-ζαο νη νπνίνη, εμαηηίαο-ζαο, ππέ-

θεξαλ πξίλ αθόκε έξζεη ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ζπλερίδνπλ λα ππνθέ-

ξνπλ θαη ηώξα, ρεηξόηεξα ίζσο. Λόγνπ ράξε: 

– Τνπο γείηνλεο ησλ πξόζηπρσλ ζθνππηδαξηώλ ζαο. 

– Τα παηδηά ηεο Πηνιεκαΐδαο πνπ αξξσζηαίλνπλ απ’ ηελ θαξβνπλό-

ζθνλε, γηα λά ’ρεηε κεξηθνί-κεξηθνί ηελ πνιπηέιεηα λα κήλ αληηθξί-

δεηε ηηο («θξηρηέο» θαιέ ηηο) αλεκνγελλήηξηεο – μεδηάληξνπνη εζηέη 

ηεο πεληάξαο. 

– Μπξηάδεο θησρνί Οπθξαλνί θη άιινη Δπξσπαίνη, θεύ!, πιήξσζαλ 

(κε ηε δσή ή κε ηελ αλαπεξία-ηνπο) ηε θηεληάξηθε, πξνθιεηηθά α-

ληηπεξηβαιινληηθή, Τερλνινγία ηνπ Τζέξλνκπηι. 

Αιι’ άλ ζέιεηε λα πάκε πξνρείξσο θαη ζηελ ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θξίζε, 

ρξήζηκν ζα ήηαλ λα ζπκεζνύκε πσο κόιηο έθηαζε ε Κξίζε, ακέζσο πιάθσ-

ζε θη ε αλεξγία, κόλνλ ζηα παξαζεξηζηήξηα ηνπ θηεληάξηθνπ ηνπξηζκνύ: Οη 

παηεξάδεο-ζαο είραλ αθνινπζήζεη κπσπηθή αληηπεξηβαιινληηθή ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε (γέκηζαλ ηηο παξαιίεο κε παξάγθεο), θη έηζη νη ηνπξίζηεο εθείλνη 

ησλ αλσκεζαίσλ εηζνδεκάησλ πνπ ζίγνληαη ιηγόηεξν απ’ ηελ θξίζε δέλ έξ-

ρνληαλ ζε ζάο (ζπλήζσο), – θη εζείο ηώξα θησραίλεηε.  

 Δηο ηνύην ην κεηαμύ, όκσο, έρεη πνιύ κεγαιύηεξε ζεκαζία λα αλαινγη-

ζζνύκε ηε ρξνληθή θαη ηε ρσξηθή θιίκαθα εληόο ησλ νπνίσλ ζηήλνκε 

ηηο ζθέςεηο καο: Ζ νηθνλνκηθή θξίζε (κε ηελ ζηελόηεξε πεξί απηήο α-

ληίιεςή καο) ζα πεξάζεη ζε 5 ή ζε 25 ρξόληα – ελώ ν πεξηβαιινληηθόο 

πξνβιεκαηηζκόο εθηείλεηαη ζε κηα αζπγθξίησο καθξόηεξε κειινληηθή 

πεξίνδν – πνπ αξρίδεη όκσο από ζήκεξα. Καη δελ αθνξά κόλνλ ηε 

Xώξα-καο, αιι’ νιόθιεξν ηνλ Πιαλήηε πνπ επεξεάδεη θαη ηε Χώξα 

καο. 

Έηζη, πνηόο ηνικάεη πηα λα ιέεη «δέ βιέπεηο πνπ έρσ θνβεξόλ πνλνθέθαιν – 

κή κε ζθνηίδεηο πνπ βνπιηάδεη ε βάξθα κνπ». 

 Έρνκε όκσο θαη πξαθηηθόηεξνπο ιόγνπο λα ππνζηεξίδνκε όηη αθξηβώο 

ηώξα, κέζα ζηελ βαζεηά νηθνλνκηθή Κξίζε, ζπκθέξεη ηελ θνηλσλία-καο 
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λα εληείλεη ηηο θηινπεξηβαιινληηθέο πξνζπάζεηέο ηεο: Δμαηηίαο ηεο ύ-

θεζεο, γίλεηαη απ’ όινπο-καο κηα ζηξνθή πξνο ηνλ εμνξζνινγηζκό ησλ 

πξάμεσλ θαη ησλ δαπαλώλ-καο (ι.ρ. απ’ ηελ παξαίηεζε ππεξθίαισλ 

«δηαζθεδάζεσλ», κέρξη ηελ εμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο). Ο εμνξζνινγη-

ζκόο απηόο ζα κείλεη. Δμ άιινπ, νη «ζηεξήζεηο» ζηηο νπνίεο ππνθείκεζα 

ηνλ θαηξό ηεο ύθεζεο, ελζαξξύλνπλ κηα αλζξσπηθόηεξε ζηάζε Αληηθα-

ηαλαισηηζκνύ – ζπκβνιή άκεζε ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο. 

Με εμαίξεζε, βεβαίσο, ηηο δπζαλάινγεο επηπηώζεηο ζηηο πνιύ θησρόηε-

ξεο ηάμεηο – ζέκα ην νπνίν αλνίγεη θαη έλα θεθάιαην θνηλσληθήο δηθαη-

νζύλεο ελώπηνλ ηνπ Πεξηβάιινληνο. 

 Τέινο, κηα πξόζζεηε λνκηκνπνίεζε ηεο επηθαηξόηεηαο ηνπ πεξηβαιιν-

ληηθνύ πξνβιεκαηηζκνύ ζα πξνέιζεη απ’ ην ηξίην θεθάιαην πνπ αθν-

ινπζεί, ζην νπνίν ζα ππνζηεξίμνπκε όηη ε Πεξηβαιινληηθή βησζηκόηε-

ηα δέλ λνείηαη μεθνκκέλε απ’ ηελ νηθνλνκηθή, ηελ θνηλσληθή θαη ηελ 

πνιηηηζκηθή βησζηκόηεηα. Εεηώληαο απηήλ ηελ 4-πιή αεηθνξία, ζα ζέ-

ζνκε ην Πεξηβάιινλ κέζα ζηηο ξεαιηζηηθέο (άξα ππεύζπλεο) θνηλσληθέο 

πξννπηηθέο-ηνπ, απνθεύγνληαο λενκεηαθπζηθέο θνξώλεο ηνπ ηύπνπ 

«θάησ ηα ρέξηα απ’ ηε Φύζε» – ό,ηη θη αλ κπνξεί λα ζεκαίλεη απηό ην 

ζύλζεκα. 

 Θα δεηήζσ ηελ άδεηα όκσο λ’ αξρίζσ κε νξηζκέλεο πεξί Πεξηβάιιν-

ληνο ππνκλήζεηο, όζν θη άλ θηλδπλεύσ λα επαλαιάβσ πξάγκαηα πνιύ 

γλσζηά. 

 

Σο ππόβλημα 

Καη πξώηα κία δηεπθξίληζε: Αζρνινύκαζηε κε ην ζύλνινλ ηνπ πεξηβαιιν-

ληηθνύ πξνβιήκαηνο, ην νπνίν αθνξά ηηο ζρέζεηο ηνπ Αλζξώπνπ (i) κε ηνλ 

θπζηθό θόζκν, (ii) κε ηνλ ηερλεηό θόζκν θαη (iii) κε ην αλζξσπηθό
1
 πεξη-

βάιινλ θαη ηηο επόκελεο γελεέο. Απηόο ν επξύο πξνβιεκαηηζκόο αδπλαηεί 

πξνθαλώο λα εθθξαζζεί κε ηνλ όξν «Οηθνινγία», ηνλ θιάδν ηεο Βηνινγίαο 

πνπ κειεηάεη ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο κέζα ζην θπζηθό πεξηβάιινλ 

ηνπο. Απηή ε δηεπθξίληζε δέλ εκπλέεηαη από κηα πξνηίκεζε γισζζηθήο θπ-

ξηνιεμίαο κόλνλ, αιιά ζέιεη λ’ αλνίμεη ηελ πόξηα θαη ζηνλ πνιιαπιό ραξα-

θηήξα ησλ αλζξώπηλσλ ζρέζεσλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ αλζξώπνπ – ζρέζεσλ 

γλσζηαθώλ, εζηθώλ θαη αηζζεηηθώλ, ζηηο νπνίεο ε ρξήζε ηνπ πνιύ εηδηθόηε-

ξνπ όξνπ «Οηθνινγία» δέλ ζα κπνξνύζε λα παξαπέκςεη. 

Άο απνπεηξαζνύκε ηώξα κηα, δηαγώληα έζησ, πεξηγξαθή ηνπ πξνβιεκαηη-

ζκνύ καο. 

1.   Όζν πεξηζζόηεξν εθκεηαιιεπόκαζηε ηνλ θπζηθό θόζκν, ηόζν νη παξε-

λέξγεηέο-καο γίλνληαη πεξηπινθόηεξεο θαη επηβάιινπλ ηελ πεξαηηέξσ επέ-

θηαζε θαη εκβάζπλζε Γλώζεωλ. Πνιιώλ γλώζεσλ: 
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– Σηή ξύπαλζε (ηνπ αέξα, ησλ πδάησλ θαη ησλ εδαθώλ) θαη ζηνλ 

θαύιν αιιεινβιαπηηθό θύθιν. 

– Σηε κείσζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο (άκεζε νηθνλνκηθή δεκία ηνπ αλ-

ζξώπνπ, βηνινγηθή αλ-ηζνξξνπία, γελνθηνλία επαίζζεησλ θαη ελ 

πνιινίο ινγηθώλ δώσλ). 

– Σηελ ηξνθή κνπ (ηξεθόκαζηε κε ηα ζαλαηηθά πξντόληα άιισλ ό-

λησλ, θπηώλ θαη δώσλ, «θαιιηεξγνύκελσλ» πξνο ηνύην). 

Μόλνλ εκείο νη ακύεηνη δέλ ππνπηεπόκαζηε ηελ ηεξάζηηα έθηαζε θαη ην βά-

ζνο ησλ απαηηνπκέλσλ επηζηεκνληθώλ κεηξήζεσλ, ππνινγηζκώλ, δηεξεπλή-

ζεσλ, πξνθεηκέλνπ 

(i) λα παξαθνινπζνύκε ηα ζρεηηθά θαηλόκελα, 

(ii) λα θαηαλννύκε ηνπο κεραληζκνύο, 

(iii) λα πξνβιέπνκε ηηο ζπλέπεηεο, 

(iv) λα ζπζηήζνπκε ην είδνο θαη ηελ έθηαζε ησλ απαηηνύκελσλ επεκβά-

ζεώλ-καο. 

Έρνκε παξέκβεη ζηε Γεκηνπξγία – θη έλαο Θεόο μέξεη άλ ν εγθέθαιόο-καο 

είλαη ηθαλόο λα ζπιιακβάλεη ζπλερώο ηηο απώηεξεο ζπλέπεηεο απηώλ ησλ 

πξάμεώλ καο. Σ’ όινλ ινηπόλ ηνλ πεξηβαιινληηθό πξνβιεκαηηζκό νθείινκε 

πάληνηε λα πξνηάζζνκε ηα εξσηήκαηα: 

– «άξαγε είλαη νη γλώζεηο-καο επαξθείο;», θαη  

– «πόζελ άξαγε αβεβαηόηεηα ελέρνπλ νη δηαηηζέκελεο γλώζεηο καο;» 

Τν Πεξηβάιινλ ινηπόλ δέλ ζεθώλεη πξνρεηξόηεηεο θαη εληππσζηνζεξία. Δ-

πηζηήκε πνιιή θαη έκκνλε απαηηείηαη – θαη δαπαλεξή. Τώξα κάιηζηα, ζε 

θαηξνύο Κξίζεσο, ζα θηλδπλέςνκε θαί απ’ ηελ κείσζε δαπαλώλ γηα πεξη-

βαιινληηθή έξεπλα – εθηόο ίζσο από εθείλελ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απ’ ηα 

κεγάια ζπκθέξνληα – θίλδπλνο πξώηνο. Καη, θίλδπλνο δεύηεξνο: ν δηαρεηξη-

ζκόο ησλ αβεβαηνηήησλ ηεο Γλώζεο, είλαη εμ νξηζκνύ πξάμε πνιηηηθή – θαη 

πνηόο ζ’ αληηζηαζεί ηώξα ζηελ ζηξνπζνθακειηθή ηάζε ππνηίκεζεο ησλ ξί-

ζθσλ… 

2.   Ζ Φηινζνθία κάο ζπκίδεη όηη ε Υπόζηαζε δνκείηαη (απαηηεηηθόηαηα) θαί 

πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ αηζζεηηθνύ ελεξγήκαηνο – πξνο ηελ απειεπζεξσ-

ηηθή αηζζεηνπνίεζε, δειαδή, ηνπ κέζα ράνπο. Καη καο πξνθπιάζζεη απ’ ην 

αγνξαίνλ ζθάικα λα ζεσξνύκε ηελ Αηζζεηηθή δξαζηεξηόηεηα σο δηα-

ζθέδαζε – ελώ πξόθεηηαη γηα ζεκειηώδε ππαξμηαθή αγσγή ςπρήο. 

Μ’ απηό ην δεδνκέλν, έρνκε πξόζζεηνπο ιόγνπο λα θαηαγξάςνκε (πξνρεί-

ξσο, έζησ) θαη ηηο αληηαηζζεηηθέο ζπλέπεηεο πνιιώλ παξαγσγηθώλ δξαζηε-

ξηνηήησλ ηνπ Αλζξώπνπ. Σπλέπεηεο νη νπνίεο ππνβαζκίδνπλ ηνλ αλζξώπηλν 

βίν («αζπλαηζζήησο» δέ, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο). 
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(i) Αιινίωζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο: Δθαηνκκύξηα ρξόληα πίζσ απ’ 

ηελ εμέιημε ηνπ αλζξώπηλνπ είδνπο καο έρνπλ επιόγσο πξνγξακκαηίζεη ε-

ληόο θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν άξρηζε λα κεηαβάιιεηαη νπζησδώο 

κόλνλ θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο αηώλεο. Κη εηνύην ην αλεπαίζζεην «δεπηεξό-

ιεπην» κέζα ζηε δηάξθεηα ηνπ είδνπο καο δέλ πξνιαβαίλεη πξνθαλώο λα κε-

ηαβάιιεη θαη ηε βηνινγηθή δνκή καο. Έηζη απιά εμεγείηαη κηα ζεηξά από 

θαηλόκελα, όπσο: 

 Ζ ξηδηκηά έθπιεμή-καο όηαλ αγθαιηάδνκε ηνλ θνξκό ελόο δέλδξνπ γηα 

λ’ αθνπγθξαζηνύκε ηνπο ρπκνύο-ηνπ, ή ε «αλεμήγεηε» βειηίσζε ηεο 

πγείαο-καο όηαλ βξεζνύκε ζε πεξηβάιινλ θπζηθόηεξν. 

 Ζ νιβηόηεηα πνπ θεξδίδσ απ’ ηελ άζθεζε «παζεηηθήο θαιιηηερλίαο», 

ηηο ώξεο πνπ αθνύσ ηνλ ξόρζν ηεο ζάιαζζαο, ή κπξίδσ ηα δακπάθηα ή 

αγλαληεύσ ην ειηνβαζίιεκα… 

Καη’ αλαινγίαλ, έλα αιινησκέλν (έσο δπζεύξεην) θπζηθό πεξηβάιινλ κνπ 

ζηεξεί εηνύηα ηα βαζηθά αγαζά – θαη ην ρεηξόηεξν είλαη πνπ δέλ ην παίξλσ 

είδεζε (παξά ηελ αλαπηπμηαθή-κνπ επθπΐα). Άξα δέλ θαίλεηαη λ’ αθνινπζώ 

ην βέιηηζηνλ… 

(ii) Αιινίωζε ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο: Όπσο καο δίδαμε θη ν Πιάησλ 

ζηνλ Πξωηαγόξα, ε πξνκεζετθή δηόξζσζε ηνπ ζθάικαηνο ηεο Γεκηνπξγίαο 

θη ε δσξεά ηεο «Δληέρλνπ Σνθίαο» (ηεο Τερλνινγηθήο Ηθαλόηεηαο, δειαδή), 

καο έθαλε ηθαλνύο ηνπ «ζπλαζξνίδεζζαη εηο πόιεηο θαη (έρεηλ) εππνξίαλ». 

Γέλ θαληαδόηαλ όκσο ν αξραίνο Μύζνο όηη ζα παξαβαίλακε θαη ην «κεδέλ 

άγαλ». Οη πεξηζζόηεξεο «πόιεηο» πάλσ ζηνλ Πιαλήηε είλαη ηέξαηα νπηηθήο 

θαη αθνπζηηθήο δπλάζηεπζεο ησλ θαηνίθσλ ηνπο: Αληί γηα αηζζεηηθή από-

ιαπζε, ν κέζνο άλζξσπνο ηπξαλληέηαη απ’ ηελ θαθνγνπζηηά θαη ηνλ ζόξπβν 

ηνπ αζηηθνύ-ηνπ πεξηβάιινληνο. Μηα δσή νιόθιεξε. 

Τόκπνια. Καί εδώ, κπνξώ λα δηαθξίλσ ην ηππηθό δίιεκκα «ηί θεξδίδσ γεκί-

δνληαο ην ζηνκάρη-κνπ, θαη ηί ράλσ καπξίδνληαο ηελ ςπρή-κνπ απ’ ηελ έκ-

κνλε αζρήκηα». Ζ ππέξβαζε ηνπ δηιήκκαηνο απηνύ δέλ είλαη πιένλ έλα θη-

ινζνθηθό αίηεκα, αιι’ έλα πξαθηηθό βάζαλν δηζεθαηνκκπξίσλ αλζξώπσλ. 

Καί εδώ, ινηπόλ, ζα αλαδεηεζεί κηα βειηηζηνπνίεζε θεξδνδεκηώλ… 

3.   Τώξα, ζα θαηαγξάςνκε θαη κηαο άιιεο θαηεγνξίαο ζπλέπεηεο ησλ ίδησλ 

Πεξηβαιινληηθώλ θαηλνκέλσλ: Σπλέπεηεο όρη πάλσ ζην Δγώ, αιιά πάλσ ζην 

Σύ. Θα έρνκε ΄κπεί δειαδή ζηελ εζηθή ζπληζηώζα ηνπ πεξηβαιινληηθνύ 

πξνβιεκαηηζκνύ. 

α) Η Αληαγωληζηηθή έμαξζε: Ζ θάπνηα «θαηαθηεηηθή» θαη ππεξθαηαλαισ-

ηηθή ζηάζε πνπ ππόθεηηαη ηνπ ζπξκηθνύ αλαπηπμηαθνύ πξνηύπνπ, γλσξίδνκε 

όηη έρεη νδεγήζεη ζε κηα εμόρσο αληαγωληζηηθή ζεώξεζε ηνπ δηπιαλνύ-καο.
2
 

Καη’ αθνινπζίαλ: 
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 Τα πνζνζηά ησλ λεπξώζεσλ θαίλεηαη όηη απμάλνπλ αικαησδώο. 

 Τα αλεθηίκεηα θέξδε ησλ εύθνξσλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ ιηγνζηεύ-

νπλ… 

 Οη εζσηεξηθέο ηξηβέο ηνπ ίδηνπ ηνπ παξαγσγηθνύ κεραληζκνύ απμάλν-

ληαη, θη ε ηειηθή «εμσηεξηθή» απνδνηηθόηεηα ελόο ελδνζπαξαζζόκελνπ 

ζπζηήκαηνο δέλ είλαη πάληνηε εμαζθαιηζκέλε. 

Αιινύ, όκσο, πξέπεη λα δνζεί ε έκθαζε: Σε πνηόλ βαζκό αληέρεη ην θπιιν-

θάξδη ζνπ λα θάλεηο θαθό (άκεζν ή έκκεζν) ζηνλ δηπιαλό ζνπ – όηαλ κάιη-

ζηα δελ ζε έρεη βιάςεη; Ζ δηεπηθάλεηα Ζζηθήο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο… 

β) Η Μεηαθύιηζε ξύπωλ: Άο επηηξαπεί εδώ έλα ελαξθηηθό εκβιεκαηηθό 

παξάδεηγκα. Ο νδεγόο ηνπ πνιπηεινύο απηνθηλήηνπ, ν νπνίνο πεηάεη ζηνλ 

δξόκν ηε ζαθνπιάξα-ηνπ κε η’ απνθάγηα, είλαη αμηέπαηλνο γηα ηε θξνληίδα 

ηεο θαζαξηόηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπ. Ζ κέξηκλα όκσο γηα ην κηθξν-

πεξηβάιινλ, γίλεηαη εδώ θαηαζηξνθή γηα ην καθξν-πεξηβάιινλ. Όια ινηπόλ 

εμαξηώληαη απ’ ηελ ηεξάξρεζε ησλ Αμηώλ καο: Γηαηί άξαγε έξρεηαη πξώην 

ζηηο Πξνηηκήζεηο-κνπ ην εζσηεξηθό ηνπ ρώξνπ κνπ; Γηαηί αδηαθνξώ γηα ηελ 

ελόριεζε (θαη ην θόζηνο) πνπ πξνθαιώ ζηνπο «απ’ έμσ»; Τελ αζρήκηα ηεο 

ζαθνύιαο-κνπ, ηε βξσκηά πνπ πξνθαινύλ ηα απνθάγηα-κνπ θάησ απ’ ηνλ 

ήιην ζηελ πόξηα ηνπ γείηνλα, ην θόζηνο ηεο πεξηζπιινγήο ησλ ζθόξπησλ 

απνξξηκκάησλ – όια ηνύηα πώο αληέρω λα ηα επηβάισ ζηνπο Σπκπνιίηεο 

κνπ; 

Ζ απάληεζε είλαη απινύζηαηε: Γηόηη δέλ ελδηαθέξνκαη γηα ηνλ Πιεζίνλ. 

Γέλ ελνρινύκαη απ’ ην γεγνλόο όηη ηνπ κεηαθπιύσ έλα δηθό-κνπ θόζηνο λα 

ην πιεξώζεη απηόο (θαη κάιηζηα δπζαλαιόγσο απμεκέλν). Γέλ κε πεηξάδεη 

ινηπόλ πνπ ηνλ ΚΛΔΒΨ.
3
 Κιέβσ ηνλ Γείηνλα κε ηελ πεηακέλε ζαθνύια, 

θιέβσ ηνπο Καηνίθνπο ηνπ δηπιαλνύ λνκνύ κε ηελ όμηλε βξνρή πνπ πξνθα-

ινύλ νη θακηλάδεο κνπ, θιέβσ ηνπο Χαξάδεο ησλ εθβνιώλ ηνπ πνηακνύ 

ζηνλ νπνίνλ ξίρλνκε ηα απόβιεηά καο, θιέβσ ηνπο Φησρνύο πνπ δνύλ ζε 

εππιήκκπξεο πεξηνρέο όηαλ ζπκβάισ ζηηο εθπνκπέο CO2, θιέβσ ηα ίδηα-κνπ 

ηα Δγγόληα πνπ ζα θιεξνλνκήζνπλ έλαλ αλάπεξν πιαλήηε (θαη δέλ ζα ηνπο 

θηάλεη κία δσή ζθιαβηάο γηα λα πάξνπλ πίζσ ιίγα απ’ ηα ρακέλα). 

Παξαηεξείζηε δε όηη θακηά Δπηζηήκε δέλ έρεη ηελ αξκνδηόηεηα λα κνπ ’πεί 

«θαθώο θιέβεηο». Αιιά θαη θαλέλαο εμωγελήο ζπκβησηηθόο δεθάινγνο δέλ 

κπνξεί λα κνπ επηβάιεη ηελ εληνιήλ «νπ θιέςεηο» – δηόηη εγώ ζα θιέβσ 

θξπθά. 

Τί απνκέλεη;  

Απνκέλεη κόλνλ κηα πξνζσπηθή Αμηνινγία Εσήο, κέζα ζηελ νπνία ζα λνηώ-

ζσ (άλ λνηώζσ) ηνλ Γηπιαλό
4
 σο ζπλνηθνδόκν ηνπ Δγώ-κνπ θαη σο Καζξέ-
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θηε ηνπ Δίλαη. Ηδνύ γηαηί, εθηόο απ’ ηηο άκεζεο αηνκηθέο ΚεξδνΕεκίεο κνπ, ν 

πεξηβαιινληηθόο πξνβιεκαηηζκόο είλαη έλαο εζηθόο πξνβιεκαηηζκόο. 

γ) Η Υπεξγελλεηηθόηεηα: Ο ρώξνο εδώ δελ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε απηήο ηεο 

πιεπξάο ηνπ κείδνλνο πεξηβαιινληηθνύ πξνβιήκαηνο. Οη θάηνηθνη όκσο ησλ 

ελ αλαπηύμεη Φσξώλ, νη νπνίνη ελδίδνπλ ζηελ εύθνιε ιύζε ηεο πνιπηεθλίαο, 

δέλ κπνξνύλ λα απνελνρνπνηεζνύλ γηα ηελ όμπλζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο 

Παηξίδαο-ηνπο θαη γηα ηηο παξελέξγεηεο ηνπ ππεξπιεζπζκνύ πάλσ ζην ηνπη-

θό θαη ην πιαλεηηθό Πεξηβάιινλ. Δίλαη δε ην ζέκα ηνύην πνιιαπιώο εζηθόλ: 

 Πόζε επζύλε έρνπλ νη πνιύηεθλνη γνλείο πνπ πξνηηκνύλ ηελ εδνληθή 

δσή-ηνπο θαη ηελ απόρηεζε ηέθλσλ-βνεζώλ; 

 Πόζν επζύλνληαη νη ηνπηθνί άξρνληεο πνπ δέλ πξνάγνπλ ηελ Παηδεία 

ζηε Φώξα ηνπο (ή νη ζξεζθεπηηθνί εγέηεο γηα ηηο νηνλεί-ζξεζθεπηηθέο 

απαγνξεύζεηο ηνπ νηθνγελεηαθνύ πξνγξακκαηηζκνύ); 

 Πόζν επζύλνληαη νη αλαπηπγκέλεο Φώξεο – όρη γηα ηελ αλαηζζεζία 

ηνπο, αιιά γηα ηελ αδπλακία λ’ αληηιεθζνύλ ην δηθό-ηνπο καθξνπξόζε-

ζκν ζπκθέξνλ (άλ παξείραλ άλεπ όξσλ βνήζεηα, άλ δελ απαηηνύζαλ 

λα… ζηακαηήζεη ε βηνκεραληθή αλάπηπμε ησλ θησρώλ Φσξώλ θ.ιπ.); 

δ) Η Βηνεζηθή: Έλα πιήζνο από νηθνλνκηθά θαη ηαηξηθά πξνβιήκαηα θαίλε-

ηαη λα επηιύνληαη κέζσ βηνινγηθώλ «παξεκβάζεσλ ζηε Φύζε» (ρξήζε πεη-

ξακαηόδσσλ, κεηακνζρεύζεηο νξγάλσλ, γελεηηθέο επεκβάζεηο ζε θπηά /δώα 

/αλζξώπνπο θ.ιπ.) – παξεκβάζεσλ νη νπνίεο γελλνύλ ελίνηε νμύηαηα εζηθά 

πξνβιήκαηα. 

Πεξηιακβάλνκε θαί ηα ζέκαηα απηά ζηνλ επξύηεξν πεξηβαιινληηθό πξν-

βιεκαηηζκό βάζεη ηνπ αξρηθνύ-καο νξηζκνύ πεξί Πεξηβάιινληνο, αθνύ ηώ-

ξα πηά δέλ ππάξρνπλ ζηεγαλά ζηηο ζρέζεηο ηνπ Αλζξώπνπ κε ηα άιια Έκβηα 

όληα θαη κε ηνλ ππόινηπν Φπζηθό θόζκν. 

Καί εδώ, νη ιύζεηο ησλ βηνεζηθώλ δηιεκκάησλ δέλ κπνξνύλ λα αλαδεηεζνύλ 

ζηνπο εμσγελείο ζπκβησηηθνύο θαηαιόγνπο εληνιώλ ηεο ζεβαζηήο Παξάδν-

ζεο, αιι’ απαηηνύλ κηαλ αλαγέλλεζε θαη εθιέπηπλζε ηνπ εζηθνύ ελεξγήκα-

ηνο πξνο ηελ θαηεύζπλζε πνπ ππαηληρζήθακε ήδε. 

ε) Κνηλωληθή Γηθαηνζύλε: Σ’ όια ηα πξνεγνύκελα κηιήζακε γηα κηα «βειηη-

ζηνπνίεζε» θεξδνδεκηώλ. Πώο δειαδή ζα άμηδε λα ζηεξεζώ θάηη ηώξα, 

πξνθεηκέλνπ λα κήλ ππνθέξσ δπζαλάινγα ζην κέιινλ. Πνηνί όκσο έρνπλ 

πεξηζώξηα λα ζηεξεζνύλ ηώξα; Μ’ άιια ιόγηα, πώο πξέπεη λα θαηαλεκε-

ζνύλ ηα πεξηβαιινληηθά θαζήθνληα κεηαμύ θησρώλ θαη πινπζίσλ; Θέκα ε-

ζηθήο. 

Τν ίδην εξώηεκα, ζηελ πιαλεηηθή-ηνπ δηάζηαζε, αλαθέξεηαη ζην δηθαίσκα 

ησλ ππναλάπηπθησλ Φσξώλ λα ζπλερίζνπλ λα ξππαίλνπλ ην Πεξηβάιινλ γηα 

λ’ απνρηήζνπλ γξήγνξε θαη θηελή αλάπηπμε – όπσο έθαλαλ νη αλαπηπγκέ-
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λεο Φώξεο δύν αηώλεο ηώξα. Δθ πξώηεο όςεσο, λαί, «δίθαην» είλαη. Γίθαην, 

αιιά θαηαζηξεπηηθό γηα ηελ Αλζξσπόηεηα: Δάλ νη λύλ ππναλάπηπθηεο Φώ-

ξεο (πνπ ζπληζηνύλ ην 85% ηνπ πιαλήηε) θάλνπλ ηα ίδηα πεξηβαιινληηθά 

εγθιήκαηα κε κάο, ε θαζνιηθή θαηαζηξνθή είλαη καζεκαηηθώο βέβαηε. (Α-

θόκα θαη γηα ηνπο Ακεξηθάλνπο πνπ δεηνύλ «βεβαηόηεηεο»). Τί θάλνκε ινη-

πόλ; Τνπο απαγνξεύνκε λ’ αλαπηπρζνύλ; Μα απηό ζα ήηαλ αθόκε αλεζηθό-

ηεξν – άζε πνπ είλαη πξνθαλώο αλεθάξκνζην. 

Μία, ινηπόλ, ιύζε απνκέλεη: Να ηνπο πξνζθέξνπκε εθείλελ ηελ δωξεάλ 

βνήζεηα ζε αληηξξππαληηθή Τερλνγλσζία θαη Τερλνινγία, ώζηε θαί λ’ αλα-

πηπρζνύλ θαί λα κή ξππαίλνπλ. Ζ ιύζε είλαη θαη δίθαηε, θαη καθξνρξνλίσο 

ζπκθέξνπζα. 

Γηαηί, ινηπόλ, δέλ αξρίζακε λα ηελ εθαξκόδνπκε; 

Μα, δηόηη ππάξρεη ηόζε εζηθή αλαηζζεζία Κξαηώλ, όζε θαη Αηόκσλ… 

Νά ’καζηε ινηπόλ, γη’ άιιε κία θνξά, ζηελ νπζία ηνπ πξνβιήκαηνο: Απ’ 

όπνπ θη άλ ην δεηο, ν Πεξηβαιινληηθόο πξνβιεκαηηζκόο είλαη Ηζηθόο πξν-

βιεκαηηζκόο. 

4.   Άλ ρσξάεη εδώ έλα ζπλνπηηθό ζπκπέξαζκα απ’ απηήλ ηελ δηαγώληα θα-

ηαγξάθεζε ησλ ζπληζησζώλ νιόθιεξνπ ηνπ πεξηβαιινληηθνύ πξνβιεκαηη-

ζκνύ, ζα ιέγακε όηη ην κέγα ζέκα ηνπ Πεξηβάιινληνο ζπλπθαίλεηαη κε εμα-

ληιεηηθέο Γλσζηαθέο δηαδηθαζίεο, κε ιεπηέο Αηζζεηηθέο αμηνινγήζεηο θαη 

(πάλσ απ’ όια) κε εμαηξεηηθώο πεξίπινθα Ζζηθά δηιήκκαηα ηνπ ηύπνπ «ε-

γώ-εδώ-θαη-ηώξα;», ή «εκείο-θη νη άιινη-θη αιινύ-θαη ύζηεξα;». 

Όια ηνύηα απαηηνύλ κηα Νέα Σηάζε Εσήο. Μηα Νέα Ζζνπνιηηηθή Θεσξία. 

Μηα Δπαλάζηαζε ζηα κπαιά θαη ζηηο θαξδηέο – δηόηη είλαη ήδε αξγά. 

Έρνκε όκσο ηα θόηζηα λ’ αιιάμνκε; Ηδίσο όηαλ ε άιιε όςε ηνπ πεξηβαιιν-

ληηθνύ πξνβιεκαηηζκνύ, ε θαζαξώο Οηθνλνκηθή, ελδέρεηαη λα γίλεη αληηθί-

λεηξν; Γηόηη ε θξνληίδα γηα ην Πεξηβάιινλ ζ’ όιν-ηεο ην εύξνο θαίλεηαη λα 

απαηηεί πξόζζεηεο άκεζεο δαπάλεο θαη πξόζζεηνλ ρξόλν ελαζρόιεζεο – θαη 

νη «δεκίεο» απηέο κνηάδνπλ λ’ αληηζηαζκίδνπλ ηα όπνηα θέξδε αλακέλνληαη 

από κηα θηινπεξηβαιινληηθή ζηάζε, κε απνηέιεζκα λα ηελ ζεσξώ αζύκθν-

ξε. Τν πνιύ ρνληξό ζθάικα εδώ έγθεηηαη ζηελ θιίκαθα ρξόλνπ θαη ρώξνπ, 

εληόο ησλ νπνίσλ αλαδεηώ ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ νθέινπο: Όζν δηαιέγσ 

(πώο;) κηθξέο θιίκαθεο, ηόζν ην optimum κνηάδεη λα είλαη ππέξ ηεο βξώκαο, 

ηεο αζρήκηαο, ηεο ζθιεξόηεηαο – δηόηη «θάλσ κεγάιε νηθνλνκία». Όζν ό-

κσο κεγαιώλσ (πώο;) ηελ θιίκαθα ηνπ ρξόλνπ από έλα έηνο ζε ηξηάληα έηε, 

θαη ηελ θιίκαθα ηνπ ρώξνπ απ’ ην πιάηνο ηνπ δσκαηίνπ-κνπ ζην πιάηνο ηνπ 

πιαλήηε, ηόζν νη αξρηθέο πξόζζεηεο δαπάλεο γίλνληαη αζήκαληεο κπξνζηά 

ζηνπο ηεξάζηηνπο θηλδύλνπο πνπ απέθπγα (εγώ θαη ηα παηδηά κνπ) – νπόηε 

ην optimum κεηαηνπίδεηαη γελλαίσο πξνο ηε θηινπεξηβαιινληηθή αθηέξσζε 
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θαη πξνο ηα εμ απηήο αλακελόκελα νηθνλνκηθά, αηζζεηηθά θαη ςπρηθά Κέξ-

δε. 

Ηδνύ, ινηπόλ, πώο ζα έπξεπε λα κειεηήζνκε ην θαίξην δήηεκα «Οηθνλνκία 

θαη Πεξηβάιινλ». Οθείινκε λα δηεξσηεζνύκε κε πνηέο δηαδηθαζίεο, κε πνηέο 

ινγηθέο δηαιέγνκε ηηο σο άλσ (ηόζν απνθαζηζηηθέο) θιίκαθεο; Απάληεζε: 

Γέλ ηηο δηαιέγεη ε Δπηζηήκε. (Ζ δνπιεηά ε δηθή-ηεο αξρίδεη κεηά ηελ επηιν-

γή ηνπ ρξόλνπ θαη ηνπ ρώξνπ). Τηο δηαιέγεη ε Ζζνπνιηηηθή απόθαλζε ησλ 

Κνηλσληώλ, κε ζπλαηζζεκαηηθέο θπξίσο δηεξγαζίεο, νη νπνίεο ππόθεηληαη 

ησλ εζηθώλ επηινγώλ. 

Έηζη, αθόκε θαη ε «νηθνλνκηθόηεηα» ησλ έλαληη ηνπ Πεξηβάιινληνο ζηά-

ζεώλ-καο απνδεηθλύεηαη όηη δηεζείηαη αλαγθαζηηθά κέζα από εζηθέο δηεξγα-

ζίεο! Σηνλ βαζκό πνπ εηνύην ην ζπκπέξαζκα ζάο θαίλεηαη πεηζηηθό, ππν-

ζηεξίδσ όηη ζα είλαη ε ζσηήξηα θιείδα ησλ κειινληηθώλ απνθάζεώλ καο. 

Ξαλαιέσ, δειαδή, όηη νη ιύζεηο δέλ κπνξνύλ λ’ αλαδεηεζνύλ 

– ζε ζεσξίεο κεραληζηηθέο («επηζηεκνληθέο») κόλνλ, 

– νύηε κόλνλ ζε νηνλεί-κεηαθπζηθέο πίζηεηο, ηνπ ηύπνπ «ε Φύζε είλαη 

ε Μεηέξα καο». 

Γηόηη, γηα λ’ αληηγξάςνκε ηνλ Καζηνξηάδε
5
, «ζπληζηά απόιπηνλ θελαθηζκό 

λα πηζηεύνκε πσο είλαη δπλαηόλ λα ππάξμνπλ κέηξα πάλσ ζην ραξηί, αλε-

μάξηεηα απ’ ηελ πξαγκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ησλ αλζξώπσλ κέζα ζηελ θνη-

λσλία». 

 

H 4-πλή βιωζιμόηηηα 

1.   Έηζη, ινηπόλ, ε ζύληνκε απηή αλαηόκεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνύ πξνβιή-

καηνο έδεημε λνκίδσ ηελ (αλαπάληερε) πεξηπινθόηεηά-ηνπ, θαζώο ζπληίζε-

ηαη από γλσζηαθέο, αηζζεηηθέο, εζηθέο θαη βεβαίσο από νηθνλνκηθέο ζπλη-

ζηώζεο. 

Μ’ απηό ην δεδνκέλν, είλαη λνκίδσ ζθόπηκν λα πάκε ηώξα θαη ζηε ξίδα ηνπ 

πεξηβαιινληηθνύ πξνβιήκαηνο: Πνύ άξαγε γελληέηαη; Γελληέηαη όηαλ μεθη-

λάσ απηό πνπ ιέκε «Αλάπηπμε», δειαδή ηελ επαγόκελε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θπζηθνύ θαη ηνπ αλζξσπηθνύ πεξηβάιινληνο, πξνθεηκέλνπ: λα θάσ, λα ληπ-

ζώ, λα ζηεγαζζώ, λα είκαη πγηήο, λα είκαη αζθαιήο, θαη λα επηβεβαηώλσ ε-

απηόλ κέζα ζηνλ Κόζκν θαη ζηνπο Σπλαλζξώπνπο κνπ. Γέλ ρξεηάδεηαη πνι-

ιή αλάιπζε γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε, όηη ζ’ απηήλ ηε ξίδα ηεο επαθήο-

καο κε ην Πεξηβάιινλ βξηζθόκαζηε κπξνζηά ζηελ αθόινπζε πνηθηιία ζεκά-

ησλ: 

 Οηθνλνκηθώλ, αθνύ θαηαβάιισ εξγαζίαλ θαη αλακέλσ ρξήζηκα πξντό-

ληα. 
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 Κνηλσληθώλ, αθνύ πξνο ηνύην ζπλεξγάδνκαη ή αληαγσλίδνκαη κε ηνπο 

ζπλαλζξώπνπο κνπ. 

 Πνιηηηζκηθώλ, αθνύ κέζα ζηνλ θπζηθό Κόζκν θαη κέζα ζηελ αλζξώπη-

λε Κνηλσλία απηνεπηβεβαηώλνκαη γλσζηαθά, εζηθά θαη αηζζεηηθά. 

 Δηδηθόηεξα Πεξηβαιινληηθώλ, αθνύ έηζη ή αιιηώο, γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ σο άλσ ζθνπώλ αλαιίζθσ: 

– εδαθηθέο ύιεο 

– ρισξίδα 

– παλίδα 

– θπζηθήλ σκνξθηά, 

ελώ, ζε θάζε ζηηγκή, απηή ε αλάισζε ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη νηθνλνκηθέο, 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο παξελέξγεηεο. 

Γηαθαίλεηαη ήδε όηη θακκηά απ’ απηέο ηηο θαηεγνξίεο ησλ αλαπηπμηαθώλ ζε-

κάησλ δέλ κπνξεί λα είλαη αλεμάξηεηε απ’ ηηο άιιεο. Πξάγκαηη:  

(i) Μηα ηπθιή πνιηηηθή πνπ απιώο επλνεί ηε δεκηνπξγία πινύηνπ εδώ θαη 

ηώξα, ζα ππνλόκεπε γξήγνξα ην πεξηβάιινλ, ηελ θνηλσληθή δηθαηνζύλε θαη 

ηηο πνιηηηζκηθέο επαηζζεζίεο. 

(ii) Μηα θαη’ άκεζελ πξνηεξαηόηεηα επηδήηεζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζύ-

λεο, ζα ελεζάξξπλε ηελ αδίζηαθηε εθκεηάιιεπζε ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ρά-

ξε ησλ θησρώλ, εδώ θαη ηώξα. 

(iii) Μηα ελδερόκελε αλαρσξεηηθή ζηάζε, πξνζηαηεπηηθή ηνπ παξαδνζηα-

θνύ πνιηηηζκνύ, ζα κπνξνύζε λα πξνθαιέζεη κηα θαηαζηξνθηθή απνκόλσζε 

– ζε κηα επνρή παγθνζκηνπνίεζεο. 

(iv) Καη κηα «ζξεζθεπηηθή» πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζα νδεγνύζε ζε 

γξήγνξε νηθνλνκηθή ππνβάζκηζε, ηδίσο δέ εηο βάξνο ησλ θησρώλ πεξηζζό-

ηεξν. 

Γη’ απηό ιέκε όηη (απ’ ηε θύζε ηεο) ε Αλάπηπμε ζπληειείηαη αλαγθαζηηθώο 

κέζα ζ’ έλαλ 4-δηάζηαηνλ ρώξν. Μ’ άιια ιόγηα, επηδεηνύκε ζπγρξόλωο: 

– Πεξηβαιινληηθή βησζηκόηεηα 

– Οηθνλνκηθή βησζηκόηεηα 

– Κνηλσληθή βησζηκόηεηα, θαη 

– Πνιηηηζκηθή βησζηκόηεηα. 

2. Γηαηί «ζπγρξόλσο»; Μηα δηόηη είδακε ήδε όηη νη ζηόρνη απηνί κπνξνύλ 

λα είλαη δπλεηηθώο αληηθαηηθνί – θη ν κόλνο ηξόπνο λα κήλ αγλνήζεηο απηήλ 

ηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη λα απνθύγεηο ηελ «ρσξηζηή»
6
 δηεθδίθεζε ηνπ θά-

ζε ζηόρνπ. Δηνύηε ε δηαπίζησζε είλαη, λνκίδνκε, ζεκειηώδνπο ζεκαζίαο – 

αιιά δελ θαίλεηαη λα είλαη επαξθώο γλσζηή ζηνπο πεξηβαιινληνινγηθνύο 

Αλαιπηέο. Αο ζπκίζνπκε δέ απ’ ηελ αξρή όηη κηα ηέηνηα ζύγρξνλε 4-
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δηάζηαηε ζεώξεζε νπζηαζηηθώο ζπληζηά κηα βειηηζηνπνίεζε αλάκεζα ζε α-

ληηζεηηθνύο ζηόρνπο! 

Δπεηδή κάιηζηα νη αληαγσληζηηθνί ζηόρνη είλαη δηαθνξεηηθνύ γέλνπο ν θαζέ-

λαο (κή-ζπγθξίζηκνη απεπζείαο κεηαμύ ηνπο), γίλεηαη πξνθαλέο όηη απηό ην 

optimum δέλ κπνξεί λα εμεπξεζεί κε επηζηεκνληθέο κεζόδνπο· καο ρξεηάδε-

ηαη κηα εζνπνιηηηθή απόθαλζε πξνο ηνύην. 

Γη’ άιιε κηά θνξά απνδεηθλύεηαη όηη ε εζηθή είλαη ε νπζησδέζηεξε ζπλη-

ζηώζα ηνπ πεξηβαιινληηθνύ πξνβιεκαηηζκνύ. 

Καη είδακε κέλ όηη δέλ κπνξνύκε λα ζηνρεύνκε ζε κηα πεξηβαιινληηθή βησ-

ζηκόηεηα, ρσξίο ζπγρξόλσο λα πξνζβιέπνκε ζε νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη 

πνιηηηζκηθή βησζηκόηεηα – έρνληαο όκσο ππόςε πσο νύη’ εδώ δέλ δηαζέην-

κε έηνηκεο εμσηεξηθέο ζπληαγέο «δόζεσλ» ηεο θαζεκηάο απ’ απηέο ηηο βησζη-

κόηεηεο. Όια ζα παίδνληαη, ζα ράλνληαη ή ζα θεξδίδνληαη κέζα ζηηο αλζξώ-

πηλεο ζπλεηδήζεηο ηνπ αξκόδηνπ θάζε θνξά θνηλσληθνύ ζπλόινπ. 

 

ημειώζειρ 

1. Ο ζπλεζέζηεξνο νξηζκόο ηνπ Πεξηβάιινληνο ζηακαηάεη (ιίγν απξό-

ζπκα, έζησ) ζηνλ ηερλεηό θόζκν πνπ καο πεξηβάιιεη. Ζ εηζαγσγή 

θαη ηνπ αλζξσπηθνύ πεξίγπξνπ ζηνλ νξηζκό ηνπ Πεξηβάιινληνο με-

λίδεη κέλ, δηεπθνιύλεη όκσο κεγάισο ηελ θηινζόθεζή-καο, όπσο ζα 

θαλεί ζηηο αλαιύζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

2. Πξόθεηηαη βέβαηα γηα κηα (νηνλεί αλαπόθεπθηε) ζύγρπζε αλάκεζα 

ζηελ εληαηηθνπνίεζε εξγαζίαο θαη ζηελ επηζεηηθόηεηα θαηά ησλ ζπ-

λαλζξώπσλ καο… 

3. Ζ ηζνδπλάκηζε ηεο πεξηβαιινληηθήο αδηαθνξίαο κε θαζαξή ΚΛΟ-

ΠΖ ηνπ Άιινπ (εδώ, εθεί ή ύζηεξα) είλαη ζεκειηώδνπο ζεκαζίαο 

γηα ηνλ πεξηβαιινληηθό πξνβιεκαηηζκό. 

4. Δδώ, ν Γηπιαλόο λνείηαη σο Σπλ-Άλζξσπνο (σο νιόθιεξν ην ηιή-

κνλ γέλνο βξνηώλ), εδώ θαη αιινύ θαη ζην κέιινλ. 

5. Καζηνξηάδεο, Κ. (1984). «Κνηλσληθή δεκηνπξγία θαη πνιηηηθή», 63. 

Σην: Κξηηηθή Αξηζηεξά. Αζήλα: Imago. 

6. Ζ ρσξηζηή δηεθδίθεζε νδεγεί αθεύθησο ζε καμηκαιηζκό – θαη, επν-

κέλσο, πξνζθέξεηαη θαη γηα πνπνπιίζηηθεο ρξήζεηο… 
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Ο KANT, Ο SINGER ΚΑΙ Ο REGAN ΓΙΑ ΤΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ 

ΕΩΩΝ 

 

 

Πεπίλητη 

Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ην εζηθφ status ησλ δψσλ βξίζθεηαη ζην επίθεληξν 

έληνλνπ θηινζνθηθνχ δηαιφγνπ, ν νπνίνο εζηηάδεη κεηαμχ άιισλ θαη ζην ελ-

δερφκελν λα δηαζέηνπλ απηά δηθαηψκαηα. Πνιινί δηαλνεηέο, φπσο ν Tom 

Regan θαη ν Peter Singer, αζθνχλ θξηηηθή ζηελ παξαδνζηαθή εζηθή, δηαθε-

ξχζζνληαο φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνπκε ηα δψα είλαη εζηθά 

αδηθαηνιφγεηνο. Σπλήζσο ρξεζηκνπνηνχκε ηα δψα σο κέζα επίηεπμεο ησλ 

ζθνπψλ καο θαη, νπζηαζηηθά, ηα κεηαρεηξηδφκαζηε κε ηξφπνπο πνπ ζα ζεσ-

ξνχζακε αλήζηθν λα κεηαρεηξηδφκαζηε νπνηνδήπνηε αλζξψπηλν νλ. Παξφηη 

ε ζπκπεξηθνξά καο πξνο απηά είλαη επηδεθηηθή εζηθήο αμηνιφγεζεο, ζεσ-

ξνχκε φηη ε εζηθή ηνπο ππφζηαζε είλαη απξνζκέηξεηα θαηψηεξε απφ ηε δη-

θή καο. Ζ κνλαδηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ απαγνξεχεη νπνηαδήπνηε ζχγθξηζε, 

απνθιείνληαο θάζε δπλαηή εμίζσζε ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο κε ηα ππφινη-

πα έκβηα φληα. Ζ εζηθή αμηνιφγεζε ησλ δψσλ, θαζψο θαη ην ελδερφκελν λα 

δηαζέηνπλ απηά δηθαηψκαηα θη εκείο ππνρξεψζεηο θαη θαζήθνληα έλαληη απ-

ηψλ, είλαη ηα ζέκαηα πνπ ζα εμεηάζνπκε. 

Λέξειρ κλειδιά: δηθαηώκαηα ηωλ δώωλ, θαζήθνλ, ππνρξέωζε, ωθειηκηζκόο, 

απόιπηε αμία. 

 

Σην αλά ρείξαο δνθίκην πξνηίζεκαη λα παξνπζηάζσ θαη λα ζρνιηάζσ νξη-

ζκέλεο απφ ηηο πιένλ θνκβηθέο εζηθέο ζεσξίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά πξνο ηα δψα. Όιεο νη εζηθέο ζεσξίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 

εζηθή ππφζηαζε ησλ δψσλ είηε επηβεβαηψλνπλ φηη έρνπκε άκεζα θαζήθνληα 

απέλαληη ζηα δψα, είηε ην αξλνχληαη. Παξφηη δελ είλαη επξέσο γλσζηφ, ήδε 

                                                 

 Ζ Μαξία Κ. Φσξηαλνπνχινπ είλαη Γηδάθησξ Φηινζνθίαο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπν-

δηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. E-mail: mariachorianopoulou@hotmail.gr  - 

mchorian@ppp.uoa.gr.  
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απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ζήκεξα νη θηιφζνθνη έρνπλ δψζεη έκθαζε ζηηο ν-

κνηφηεηεο θαη ζηηο δηαθνξέο κεηαμχ αλζξψπσλ θαη δψσλ, εθιακβάλνληάο 

ηεο σο βάζε γηα ηελ εμαγσγή εζηθψλ ζπκπεξαζκάησλ. Κάπνηνη εζηηάδνπλ 

ζε ραξαθηεξηζηηθά ησλ δψσλ πνπ είλαη φκνηα κε απηά ησλ αλζξψπσλ, φπσο 

ε θαηνρή πεπνηζήζεσλ, επηζπκηψλ, ζπλείδεζεο, απηνγλσζίαο θ.α. (Πξσην-

παπαδάθεο 2005). Ζ χπαξμε απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζπλεπάγεηαη ην 

εζηθφ θαζήθνλ καο απέλαληη ζε απηά (Serpell 1996). Αληηζέησο, άιινη επη-

ζεκαίλνπλ ηηο ζεκειηψδεηο δηαθνξέο κεηαμχ αλζξψπσλ θαη δψσλ, ηηο νπνίεο 

αληηιακβάλνληαη σο λνκηκνπνίεζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ δψσλ γηα αλ-

ζξψπηλνπο ζθνπνχο, ζεσξψληαο φηη ν θφζκνο αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηνλ άλ-

ζξσπν. Γεκηνπξγνχλ, έηζη, έλα απξνζπέιαζην ράζκα κεηαμχ ηνπ αλζξψπη-

λνπ είδνπο θαη φισλ ησλ ππνινίπσλ έκβησλ φλησλ. 

Έλαο απφ ηνπο θηινζφθνπο πνπ αξλήζεθαλ θαηεγνξεκαηηθά φηη έρνπκε εζη-

θέο ππνρξεψζεηο έλαληη ησλ δψσλ ήηαλ ν Kant. Υπνζηήξημε φηη ηα δψα δελ 

είλαη έιινγα φληα θαη ππάξρνπλ απιψο σο κέζν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αλ-

ζξψπηλσλ ζθνπψλ. Με άιια ιφγηα, δηαζέηνπλ κφλνλ ζρεηηθή εζηθή αμία ζην 

βαζκφ πνπ επηηεινχλ έλαλ ζθνπφ, ν νπνίνο ηίζεηαη απφ ηνλ άλζξσπν. Ο 

Kant, εθπξνζσπψληαο ηελ παξαδνζηαθή δηαλφεζε, αδπλαηεί λα αλαγλσξίζεη 

άκεζεο ππνρξεώζεηο ηνπ αλζξψπνπ πξνο ηα δψα, δηφηη απηά δελ κεηέρνπλ ηεο 

εζηθήο θνηλφηεηαο, ζπλεπψο δελ απνηεινχλ εζηθά πξφζσπα (Πξσηνπαπα-

δάθεο 2009). Θεσξεί, σζηφζν, πσο νη άλζξσπνη δηαζέηνπλ έκκεζεο ππν-

ρξεψζεηο πξνο απηά. Υπνζηεξίδεη, δειαδή, φηη νθείινπκε λα κελ θαθνκεηα-

ρεηξηδφκαζηε ηα δψα, δηφηη απηή ε ζπκπεξηθνξά ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί 

θαη ζε αλζξψπνπο (Kant 1997). Ψζηφζν, θαηά απηφλ, ζε θακία πεξίπησζε 

ηα δψα δελ δηαζέηνπλ δηθαηψκαηα γηα ηνπο σο άλσ ιφγνπο, νχηε νη άλζξσπνη 

έρνπλ άκεζεο εζηθέο ππνρξεψζεηο πξνο απηά.  

Τν επηρείξεκα ηνπ Kant βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ηα δψα είλαη άινγα φ-

ληα. Αο ζέζνπκε ζην πεξηζψξην, ράξηλ ηεο ζπδεηήζεσο, ηελ ακθίβνιε θαη 

επξέσο ακθηζβεηνχκελε ππφζεζε φηη ε ινγηθφηεηα απνηειεί απνθιεηζηηθφ 

πξνλφκην ησλ αλζξψπσλ, γηα λα επηθεληξσζνχκε ζηελ ζπλάθεηα εζηθήο θαη 

ινγηθφηεηαο. Τν γεγνλφο πσο έλα νλ δηαζέηεη ινγηθή δε ζπληζηά επαξθή αη-

ηηνιφγεζε ψζηε λα κεηαρεηξίδεηαη ηα ππφινηπα φληα σο κέζα. Ζ ηδηφηεηα 

ηεο ινγηθφηεηαο εμεγεί ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο κπνξεί θάπνηνο λα ιεη-

ηνπξγεί έηζη, αιιά φρη γηαηί πξέπεη ή επηηξέπεηαη λα ην πξάηηεη. Τν λα δηαζέ-

ηεη θαλείο ινγηθή ή λνεκνζχλε, θέξ’ εηπείλ, δελ ζπλεπάγεηαη ην δηθαίσκα 

εθκεηάιιεπζεο άιισλ αλζξψπσλ, νη νπνίνη ζηεξνχληαη ινγηθφηεηαο, φπσο 

νη πλεπκαηηθά θαζπζηεξεκέλνη ζπλάλζξσπνί καο. Αληηζηνίρσο, νθείινπκε 

λα αλαξσηεζνχκε: γηαηί ε ινγηθή καο δίλεη ην δηθαίσκα λα εθκεηαιιεπφκα-

ζηε ηα δψα; Σηελ επνρή καο, ηεθκεξησκέλα πιένλ, γλσξίδνπκε φηη πνιιά 

δψα δηαζέηνπλ δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο. Κάπνηα είλαη αλακθηζβήηεηα πην έ-

μππλα, πεξηζζφηεξν δεκηνπξγηθά, έρνπλ κεγαιχηεξε ζπλαίζζεζε, αληίιεςε, 
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θαιχηεξε επηθνηλσλία θαη ηθαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αλζξψπηλε 

γιψζζα απφ πνιινχο αλζξψπνπο, φπσο θαζίζηαηαη απνιχησο πξνθαλέο εάλ 

ζπγθξίλνπκε έλαλ ρηκπαηδή κε έλα βξέθνο, ή κε έλα άηνκν κε δηαλνεηηθή 

αλαπεξία. Μήπσο ζα έπξεπε ηα πην επθπή δψα λα δηαζέηνπλ δηθαηψκαηα, 

θαη νη ήθηζηα επθπείο άλζξσπνη φρη; Πξνζεγγίζεηο φπσο ε παξαπάλσ δεί-

ρλνπλ φηη ηα επηρεηξήκαηα πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ θαζνιηθή εζηθή αλσηεξφ-

ηεηα ησλ αλζξψπσλ είλαη αιπζηηειή, δηφηη πάληνηε νξηζκέλα δψα ζα μεπεξ-

λνχλ θάπνηα άηνκα ηνπ είδνπο καο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ηθαλφηεηεο πνπ 

εθηηκάηαη φηη θαζηζηνχλ ηνπο αλζξψπνπο εζηθά φληα έρνπλ παξαηεξεζεί ζπ-

ρλά – έζησ ζε ιηγφηεξν εμειηγκέλε κνξθή – ζηα αλψηεξα, ηνπιάρηζηνλ, ζε-

ιαζηηθά. 

Απφ ην 1970 θη έπεηηα ν θηινζνθηθφο δηάινγνο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ δψσλ 

θπξηαξρείηαη απφ ηηο ζέζεηο ηνπ Peter Singer θαη ηνπ Tom Regan. Πξάγκαηη, 

ην έξγν ηνπο είλαη ηφζν ξεμηθέιεπζν, ψζηε νη πεξηζζφηεξνη ζηνραζηέο έθην-

ηε επηθαινχληαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο, είηε απνδερφκελνη, είηε αληηθξνχνληαο 

απηέο. Ο Singer, επεξεαζκέλνο απφ ηνλ δάζθαιφ ηνπ, ηνλ R. M. Hare, πην-

ζεηεί ηελ σθειηκηζηηθή πξνζέγγηζε πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ ζθέςε ηνπ 

Bentham θαη ηνπ Mill, ελψ ν Regan θαίλεηαη λα κέλεη πεξηζζφηεξν πξν-

ζθνιιεκέλνο ζηελ δενληνθξαηία, επηθαινχκελνο ην θχξνο κηαο επξχηεξεο 

εζηθήο αξρήο, ζπγθεθξηκέλα εθείλεο πνπ εζηηάδεη ζηελ εζηθή ππνρξέσζε 

ζεβαζκνχ ηεο ππνθεηκεληθήο χπαξμεο. 

Πην αλαιπηηθά, ν Tom Regan πξνηείλεη ηνλ ζεβαζκφ καο πξνο ηα δψα θαη 

εηζεγείηαη κηα ζεσξία δηθαησκάησλ γηα απηά. Δζηηάδεη ζην γεγνλφο πσο ηα 

δψα απνηεινχλ ππνθείκελα θάπνηαο κνξθήο δωήο (subjects-of-a-life), θάηη 

πνπ ζεσξεί πσο ηνπο πξνζγξάθεη ζπκθέξνληα, άξα θαη δηθαηψκαηα, παξφηη 

δελ κπνξνχλ λα ηα αληηιεθζνχλ (Regan 2003). Σχκθσλα κε απηφλ, ηα ζπκ-

θέξνληα – θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ απηά – δελ πξέπεη λα πε-

ξηνξίδνληαη ζηα έιινγα φληα, γηαηί απηφ ζα ζήκαηλε ηαπηφρξνλα ηελ κε α-

λαγλψξηζή ηνπο ζε δηαλνεηηθά ειιεηκκαηηθνχο αλζξψπνπο, ζηα βξέθε, ζε 

θάπνηνπο ειηθησκέλνπο θ.ιπ. Τα κε αλζξψπηλα φληα, ινηπφλ, εθείλα, ηνπιά-

ρηζηνλ, πνπ απνηεινχλ ππνθείκελα θάπνηαο κνξθήο δωήο, δηάγνπλ βίν ν ν-

πνίνο δηαζέηεη απφιπηε αμία γηα ηα ίδηα, γηα απηφ θαη ηα δηαθξίλεη ε ηάζε γηα 

απηνζπληήξεζε θαη δηαηψληζε ηνπ είδνπο ηνπο. Πνηα φληα είλαη, φκσο, ππν-

θείκελα θάπνηαο κνξθήο δωήο; Έλαο ηφο ή έλα πξσηφδσν ζίγνπξα φρη, αθνχ 

δελ δηαζέηνπλ πεπνηζήζεηο, δελ κπνξνχλ λα βηψλνπλ ζπλαηζζήκαηα ραξάο 

θαη ιχπεο, πφλνπ, επραξίζηεζεο, ηθαλνπνίεζεο, απνγνήηεπζεο, δελ δηαζέ-

ηνπλ εηθφλα ηνπ κέιινληφο ηνπο, ή θφβν γηα ηνλ επηθείκελν ζάλαηφ ηνπο. 

Αληίζεηα, νξηζκέλα αλψηεξα ζειαζηηθά δηαζέηνπλ απηνβηνγξαθηθή αίζζεζε 

ηνπ εαπηνύ ηνπο – έζησ θαη ζε πεξηνξηζκέλε θιίκαθα –, ζπλεπψο απνηεινχλ 

ππνθείκελα θάπνηαο κνξθήο δωήο, γεγνλφο πνπ ηνπο πξνζδίδεη απφιπηε εζη-

θή αμία (Regan 2003). Ο Regan εηζεγείηαη ηελ αθφινπζε ζεκειηψδε αξρή: 



210 
 

«Πξέπεη λα κεηαρεηξηδφκαζηε ηα φληα πνπ δηαζέηνπλ εγγελή αμία, κε ηξφ-

πνπο πνπ δειψλνπλ ζεβαζκφ ζηελ αμία ηνπο απηή» (Regan 1983, 248). Απ-

ηή ε αξρή απνηειεί ηελ εζηθή ζεκειίσζε ελφο βαζηθνχ δηθαηψκαηνο ησλ φ-

λησλ κε εγγελή αμία, ηνπ δηθαηώκαηόο ηνπο ζηελ θόζκηα κεηαρείξηζε, ην 

νπνίo ηζρχεη ηζφηηκα γηα θάζε ππνθείκελν δσήο θαη απνθιείεη φινπο ηνπο 

ζπκβηβαζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ φπνηα σθέιεηα.  

Δάλ ζέινπκε, ινηπφλ, λα ζπλερίζνπκε λα αλαγλσξίδνπκε εζηθή αμία ζηα αλ-

ζξψπηλα φληα αλεμάξηεηα απφ ην εάλ απηά δηαζέηνπλ ινγηθή, απηνζπλεηδε-

ζία (Τάζηνο 2010), δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη έθθξαζεο ή φρη, ηφηε, 

πξνθεηκέλνπ λα είκαζηε δίθαηνη θαη ζπλεπείο κε ηελ ζέζε καο, θαηά ηνλ 

Regan πξέπεη λα αλαγλσξίδνπκε ηελ ίδηα αμία θαη ζηα κε αλζξψπηλα φληα 

πνπ είλαη ππνθείκελα δσήο. Πξνο ηνχην είλαη εζηθφ καο ρξένο λα απαγνξεχ-

ζνπκε πιήξσο ηελ εθηξνθή ηνπο κε ζθνπφ λα θαιχςνπκε ηηο αλάγθεο καο 

γηα έλδπζε, δηαηξνθή, «αλαςπρή», πεηξακαηηζκφ. Δίλαη πξνθαλέο πσο ν 

Regan ζεσξεί φηη ην αμηαθφ καο ζχζηεκα δελ ρξεηάδεηαη εκπινπηηζκφ, αιιά 

νινθιεξσηηθή αλακφξθσζε (Regan 2003). Ζ ζέζε ηνπ είλαη ζαθήο φζν θαη 

απφιπηε: «θάζε νλ πνπ απνηειεί ππνθείκελν δσήο δηαζέηεη εγγελή αμία αι-

ιά θαη δηθαηψκαηα πνπ πξνζηαηεχνπλ ηελ ελ ιφγσ αμία, ελψ φια ηα ππνθεί-

κελα δσήο δηαζέηνπλ απηά ηα δηθαηψκαηα ηζφηηκα» (Regan 1983). Καηά ζπ-

λέπεηα, θάζε πξάμε πνπ δελ ζέβεηαη ηα ελ ιφγσ δηθαηψκαηα ησλ δψσλ είλαη 

εζθαικέλε, αλεμαξηήησο ηεο αλζξψπηλεο αλάγθεο πνπ ηπρφλ ζεξαπεχεη, ηεο 

ζπγθπξίαο ή ηνπ πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ.  

Ζ σθειηκηζηηθήο ρξνηάο ζέζε πνπ πηνζεηεί ν Peter Singer είλαη αξθεηά δηα-

θνξεηηθή σο πξνο ηελ νπηηθή ηεο. Σθνπφο ηνπ Singer είλαη λα ζπκπεξηιάβεη 

ζηελ εζηθή θνηλφηεηα ηα ππφινηπα έκβηα φληα, θαη πξνο ηνχην αλαδεηεί ην 

θαηάιιειν θξηηήξην, ε ρξήζε ηνπ νπνίνπ ζα απνθιείεη ηηο ζηνηρεηψδεηο 

κνξθέο δσήο απφ ηελ εζηθή ζπδήηεζε, δηφηη αιιηψο ζα έπξεπε λα αλαγλσξί-

ζεη εζηθά δηθαηψκαηα ζηνπο ηνχο θαη ηα βαθηήξηα. Τν θξηηήξην πνπ επηιέγεη 

αθνξά ζηηο αηζζήζεηο, φρη φκσο γεληθψο, αιιά ζπγθεθξηκέλα ζηελ δπλαηφ-

ηεηα βίσζεο ηνπ άιγνπο θαη ηεο εδνλήο. Ο Singer επηθαιείηαη ηελ δπλαηφ-

ηεηα ελφο φληνο λα βηψλεη εδνλή θαη πφλν αθξηβψο φπσο ν Bentham, ν ν-

πνίνο είρε ηζρπξηζζεί φηη άπαμ θαη ε θχζε έζεζε ηνλ άλζξσπν ππφ ηελ θπξη-

αξρία ηνπ πφλνπ θαη ηεο εδνλήο, ηα δχν απηά αηζζήκαηα καο ππνδεηθλχνπλ 

ηί νθείινπκε λα πξάμνπκε (Bentham 1907). Σπλεπψο, ην ραξαθηεξηζηηθφ 

γλψξηζκα πνπ επηηξέπεη ζε έλα έκβην νλ λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ νξίδν-

ληα ηεο εζηθήο είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα αηζζάλεηαη πφλν.  

Ο Singer είλαη πξνηηκεζηαθόο ωθειηκηζηήο, δειαδή ην ζχζηεκά ηνπ πξνζκε-

ηξά ηε βαξχηεηα πνπ έρνπλ νη πξνηηκήζεηο δχν φλησλ κε δηαθνξεηηθά ζπκ-

θέξνληα (Singer 1999). Ο πξνηηκεζηαθφο σθειηκηζκφο είλαη κηα ζχγρξνλε 

κεηεμέιημε ηνπ παξαδνζηαθνχ σθειηκηζκνχ, ε νπνία εζηηάδεη ζηε ζπνπδαηφ-

ηεηα ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνηηκήζεσλ. Κξίλεη ηελ εθάζηνηε εζηθή επηινγή 
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φρη απφ ηελ ηάζε ηεο λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ επραξίζηεζε θαη λα ειαρηζην-

πνηήζεη ηνλ πφλν, αιιά απφ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ε ζπγθεθξηκέλε επηινγή 

ζπλάδεη κε ηηο πξνηηκήζεηο θάζε φληνο πνπ επεξεάδεηαη απφ απηήλ ή απφ ηηο 

ζπλέπεηέο ηεο (Singer 1999). Ο Singer ζεσξεί φηη ηα δψα – φπσο θαη νη άλ-

ζξσπνη – είλαη φληα κε εζηθή αμία, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηηο πεξαηηέξσ ε-

ζηθά ζεκαίλνπζεο πξνηηκήζεηο ησλ, πξνηηκήζεηο πνπ ζπλππάξρνπλ αληαγσ-

ληζηηθά ζε νπνηαδήπνηε δεδνκέλε θαηάζηαζε. Τα δψα πξνθαλψο δηαζέηνπλ 

πξνηηκήζεηο θαη ζπκθέξνληα: πξνηηκνχλ λα κελ βαζαλίδνληαη, λα κελ θν-

βνχληαη, λα ηξψλε φηαλ πεηλνχλ θ.ιπ (Singer 1995). Οη πξνηηκήζεηο ηνπο απ-

ηέο δελ ππάξρεη ιφγνο λα αμηνινγνχληαη εζηθψο δηαθνξεηηθά απφ ηηο αληί-

ζηνηρεο αλζξψπηλεο. Γελ πθίζηαηαη, κε άιια ιφγηα, νπδεκία εζηθψο επαξθήο 

ζπλζήθε ψζηε λα ζεσξήζνπκε πσο ε πξνηίκεζε ελφο δψνπ λα κελ ππνθέξεη 

έρεη κηθξφηεξε εζηθή αμία ή βαξχηεηα απφ ηελ αληίζηνηρε πξνηίκεζε ελφο 

αλζξψπνπ. Μνινλφηη νη πξνηηκήζεηο θαη ηα ζπκθέξνληα φισλ ησλ εζηθψλ 

φλησλ ζεσξνχληαη ηζνδχλακα, νξηζκέλεο πξαθηηθέο κπνξεί λα θαηαιήμνπλ 

λα παξαβηάδνπλ ή θαη λα καηαηψλνπλ θάπνηεο απφ ηηο πξνηηκήζεηο απηέο. 

Ψζηφζν, θαηά ηνλ πξνηηκεζηαθφ σθειηκηζκφ απηφ δελ ζπλεπάγεηαη ηνλ εζη-

θφ ςφγν, αλ θαη εθφζνλ, βέβαηα, ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη ηζνδχλακεο 

πξνηηκήζεηο, θαη νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηθαλνπνηνχληαη αληί λα καηαηψ-

λνληαη. Αλ, ινηπφλ, ε κφλε δηαζέζηκε επηινγή πξνθεηκέλνπ λα ζσζεί ε δσή 

ελφο εζηθψο ππνινγίζηκνπ φληνο είλαη λα πξνθιεζεί δεκία – αιιά φρη ζάλα-

ηνο – ζε έλα άιιν εζηθψο ππνινγίζηκν νλ, ζην πιαίζην ηνπ πξνηηκεζηαθνχ 

σθειηκηζκνχ ε πξφθιεζε ηεο ελ ιφγσ βιάβεο είλαη εζηθά δηθαηνινγεκέλε. 

Πην απιά, φηαλ ζπγθξνχνληαη νη πξνηηκήζεηο δχν φλησλ, απηή πνπ πξέπεη λα 

ππεξηζρχεη είλαη ε πιένλ ηζρπξή, δειαδή ε πιένλ δσηηθή θαη εχινγε. Σηελ 

πεξίπησζε απηή ν Singer επηθαιείηαη ηελ αξρή ηεο κε παξέκβαζεο, δπλάκεη 

ηεο νπνίαο ε πξνηίκεζε απηνχ πνπ επηδηψθεη ηελ δηαηήξεζε ησλ πξαγκάησλ 

σο έρνπλ είλαη πάληνηε ηζρπξφηεξε ηεο πξνηίκεζεο απηνχ πνπ επηζπκεί ηελ 

αιιαγή (Singer 1999). Αλ, ινηπφλ, ε πξνηίκεζή καο λα ηξψκε θξέαο είλαη 

ηζρπξφηεξε απηήο ηνπ δψνπ λα κελ θαηαθξενπξγεζεί ψζηε λα απνηειέζεη ην 

γεχκα καο, ηφηε είλαη εζηθψο νξζφ λα ηξψκε θξέαο. Ψζηφζν, θάηη ηέηνην 

πξνθαλώο δελ ηζρύεη, θαη ηνχην γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν φηη εάλ δελ θάκε 

θξέαο δελ ζα πάζνπκε ηίπνηα, ελψ εάλ ζαλαηψζνπκε ην δψν, απηφ ζα ππν-

ζηεί ηελ έζραηε δεκία. Με άιια ιφγηα, ε πξνηίκεζε ηνπ δψνπ είλαη ηζρπξφ-

ηεξε ηεο δηθήο καο, νπφηε απηή είλαη πνπ πξέπεη λα ππεξηζρχζεη εζηθψο. Σπ-

λεπψο, δπλάκεη ηεο αξρήο ηεο κε παξέκβαζεο, νθείινπκε λα απφζρνπκε α-

πφ ηελ θαηαλάισζε ηξνθψλ δσηθήο πξνέιεπζεο.  

 

Δνζηάζειρ 

Θεσξψ φηη ηα επηρεηξήκαηα ηφζν ηνπ Regan, φζν θαη ηνπ Singer, δελ ζπλη-

ζηνχλ επαξθή ηεθκεξίσζε ηεο ζέζεο πσο ηα δψα δηαζέηνπλ εζηθά δηθαηψ-
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καηα, θαη πσο ζπλαθφινπζα ηα εζηθά πξφζσπα, εκείο, νη άλζξσπνη, έρνπκε 

αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο πξνο απηά. Πξνηνχ, φκσο, εθζέζσ ηνπο ιφγνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο πηνζεηψ ηελ αληίιεςε απηή, ζεσξψ ζθφπηκν λα ζρνιηάζσ ην 

θαληηαλφ επηρείξεκα πεξί ηεο ινγηθφηεηνο ελφο φληνο σο αλαγθαίαο θαη ηθα-

λήο ζπλζήθεο, ψζηε λα αλαγλσξίζνπκε prima facie ζε απηφ εζηθή ππφζηα-

ζε. Ο Κant, παξφηη αλαγλσξίδεη φηη ε ζπκπεξηθνξά καο πξνο ζηα δψα ππφ-

θεηηαη ζε έιεγρν θαη εζηθή αμηνιφγεζε, απνηπγράλεη λα καο εμεγήζεη επαξ-

θψο κε εζηθνχο φξνπο γηαηί ε θαθνκεηαρείξηζε ησλ δψσλ είλαη αμηνθαηάθξη-

ηε. Αλ ππνζέζνπκε φηη ε ινγηθφηεηα απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 

ηελ αλαγλψξηζε άκεζεο εζηθήο αμίαο ζηα φληα, ηφηε ηα θαζήθνληα πνπ έ-

ρνπκε ν έλαο απέλαληη ζηνλ άιινλ κε βάζε ηηο αμησκαηηθέο παξαδνρέο πνπ 

δελ ζρεηίδνληαη κε ηε ινγηθή, δελ είλαη πην δεζκεπηηθά απφ απηά πνπ έρνπκε 

έλαληη ησλ δψσλ.  

Δπηπιένλ, έλα άιιν εξψηεκα πνπ αλαδχεηαη απφ ηελ θαληηαλή πξνζέγγηζε 

αθνξά ζηηο «εηδηθέο» πεξηπηψζεηο αλζξψπηλσλ φλησλ, φπσο ηα βξέθε, νη ε-

ιηθησκέλνη θαη νη ςπρηθά αζζελείο. Όλησο, εθείλνο πνπ εκθνξείηαη απφ θα-

ληηαλέο αληηιήςεηο θαη παξφια απηά αλαγλσξίδεη εγγελή εζηθή αμία ζηνπο 

ζπλαλζξψπνπο καο απηνχο, δελ κπνξεί παξά λα ηίζεηαη δηαξθψο αληηκέησ-

πνο κε ην αθαλζψδεο δήηεκα ηεο επίθιεζεο ηεο ινγηθφηεηαο σο αλαγθαίαο 

πξνυπφζεζεο γηα ηελ ζπκπεξίιεςε ελφο φληνο ζηνλ νξίδνληα ηεο εζηθήο. 

Δίλαη πξνθαλέο πσο νπνηνδήπνηε επηρείξεκα, ζε απηφ ην πιαίζην, είλαη θα-

ηαδηθαζκέλν λα απνηχρεη. Γηα παξάδεηγκα, ε Herman πξνζπαζεί λα επηιχζεη 

ην ελ ιφγσ δήηεκα ζε ζρέζε κε ηα βξέθε, εζηηάδνληαο ζην γεγνλφο πσο απ-

ηά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ λα αλαπηχμνπλ δηαλνεηη-

θέο δεμηφηεηεο θαη ινγηθφηεηα (Herman 1984). Αιιά ην επηρείξεκά ηεο δελ 

ιεηηνπξγεί ζε άιιεο επαίζζεηεο πεξηπηψζεηο, αθνχ απνηπγράλεη λα πξνζηα-

ηεχζεη ηα δηαλνεηηθά πζηεξνχληα άηνκα. Δπηπιένλ, ην επηρείξεκα είλαη κάι-

ινλ έσιν, αθνχ θαίλεηαη κάιινλ απζαίξεην λα απνδίδνπκε ηώξα δηθαηψκα-

ηα ζηα φληα επηθαινχκελνη ην γεγνλφο φηη θάπνηα κέξα ζα ηα απνθηήζνπλ.  

Τφζν ν Singer φζν θαη ν Regan ηζρπξίδνληαη φηη επεηδή ηα δψα «βηψλνπλ 

δπζάξεζηεο θαη επράξηζηεο εκπεηξίεο, πνηνηηθψο θαη πνζνηηθψο φκνηεο κε 

απηέο ησλ αλζξψπσλ, έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα απνιακβάλνπλ ηε δσή φπσο 

θαη νη άλζξσπνη» (Regan 1983). Ζ ζέζε απηή ηνπ Regan είλαη εμαηξεηηθά 

απφιπηε, αθνχ εάλ πηνζεηεζεί, θάζε ρξήζε ησλ δψσλ πνπ πεξηιακβάλεη έ-

ζησ θαη ηελ ειάρηζηε ακεξηκλεζία γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαζίζηαηαη πξν-

βιεκαηηθή. Ψζηφζν, δεκηνπξγεί πξφζθνξν έδαθνο γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ 

εζηθνχ καο ρξένπο απέλαληη ζηα κε αλζξψπηλα έκβηα φληα πνπ δχλαληαη λα 

ζεσξεζνχλ ππνθείκελα δσήο, δπλαηφηεηα ζηελ νπνία πξνηίζεκαη λα εγθχςσ 

ζηελ ζπλέρεηα ηεο κειέηεο απηήο.  

Σηνλ αληίπνδα, ε σθειηκηζηηθή ζέζε ηνπ Singer πνπ εμαξηά ηελ εζηθή ππφ-

ζηαζε ησλ δψσλ απφ ην γεγνλφο πσο απηά δηαζέηνπλ πξνηηκήζεηο είλαη αξ-
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θεηά επέιηθηε, θαη ηνχην δηφηη γηα λα θξηζεί κε βάζε απηήλ εζηθψο κία ελέξ-

γεηα ρξεζηκνπνηνχληαη πνηθίινη παξάγνληεο. Αλαληίξξεηα ν Singer θαηαδη-

θάδεη ζσξεία πξαθηηθψλ πνπ επηθέξνπλ άζθνπν βαζαληζκφ θαη νδεγνχλ 

ζηελ επψδπλε ζαλάησζε ησλ δψσλ, απφ ηελ άιιε, φκσο, ε ζεσξία ηνπ αθή-

λεη ρψξν γηα πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε ρξεζηκνπνίεζε δψσλ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί εζηθψο απνδεθηή πξαθηηθή. Αο πάξνπκε ηελ πεξίπησζε ελφο δψνπ 

ην νπνίν έδεζε ζε ζπλζήθεο αμηνπξεπνύο δηαβίσζεο θαη ζαλαηψζεθε αλψ-

δπλα, ψζηε λα γίλεη ηξνθή γηα ππνζηηηζκέλνπο αλζξψπνπο. Σχκθσλα κε ηνλ 

Singer, ε ζαλάησζε ηνπ δψνπ ζηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε είλαη εζηθψο δηθαην-

ινγεκέλε. Σε πνιιά κέξε ηνπ θφζκνπ νη νηθνλνκηθέο, θιηκαηηθέο ή πνιηηη-

ζηηθέο ζπλζήθεο θαζηζηνχλ ζρεδφλ αδχλαην νη άλζξσπνη λα ζπληεξεζνχλ 

απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ βαζηζκέλνη ζε θπηηθή δηαηξνθή, θαηά ζπλέπεηα αλ 

ζθνηψλνπλ δψα αλψδπλα γηα λα ηξαθνχλ δελ πξάηηνπλ θάηη εζηθψο κεκπηφ.  

Ψζηφζν, ε ζέζε ηνπ Singer δελ είλαη απαιιαγκέλε απφ δπλεηηθνχο θηλδχ-

λνπο θαη πεξηπινθέο. Άξαγε, ζα κπνξνχζε λα αλαξσηεζεί θάπνηνο, ζε πα-

ξφκνηεο θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ή αλσηέξαο βίαο ζα ήηαλ αλεθηφ λα 

ζθνηψλνπκε αλψδπλα άιια εζηθψο ζεκαληηθά φληα, θέξ’ εηπείλ αλζξψπνπο; 

Θα κπνξνχζε θάπνηνο εχινγα λα ηζρπξηζηεί φηη ν πξνηηκεζηαθφο σθειηκη-

ζκφο αθήλεη πεξηζψξηα αθφκε θαη γηα ηε δνινθνλία αλζξψπσλ. Αθνχ ε κα-

ηαίσζε ησλ πξνηηκήζεσλ ελφο δψνπ θαη ε ζπλαθφινπζε θαηαπάηεζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ ζεσξείηαη ππφ πξνυπνζέζεηο εζηθψο απνδεθηή – έζησ θαη 

εάλ ην δψν απνηειεί εζηθψο ππνινγίζηκν νλ θαη ε ππφ ζπδήηεζε πξνηίκεζή 

ηνπ αθνξά ζηελ δηαηήξεζή ηνπ ζηε δσή –, ηφηε παξφκνηεο παξαβηάζεηο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ελδέρεηαη λα λνκηκνπνηνχληαη εμίζνπ. Παξαιεί-

πνληαο λα αλαγλσξίζεη ην απαξαβίαζην ηεο εζηθήο αμίαο φισλ ησλ εζηθψο 

ζεκαληηθψλ φλησλ, ν σθειηκηζκφο δελ κπνξεί λα ππεξαζπηζζεί επηηπρψο 

κία απφ ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ, ζπγθεθξηκέλα εθείλελ 

πνπ επηηάζζεη φηη ε ζηέξεζε ηεο δσήο ελφο εζηθνχ πξνζψπνπ είλαη θαηαδη-

θαζηέα.  

Θεσξψ πσο ηφζν ε επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Regan, φζν θαη ε αληίζηνηρε ηνπ 

Singer αζηνρνχλ, θαη πσο ηα δψα δελ δηαζέηνπλ δηθαηψκαηα. Σηελ πξαγκα-

ηηθφηεηα είλαη ηδηαίηεξα ακθηιεγφκελν αλ θαη νη άλζξσπνη δηαζέηνπλ (Τάζη-

νο 2010, 100). Αξθεί λα αλαινγηζηνχκε ηηο παξαβηάζεηο ησλ αλζξψπηλσλ 

δηθαησκάησλ απφ νινθιεξσηηθά θαζεζηψηα ψζηε λα ην θαηαλνήζνπκε. Δ-

πίζεο, ε ζαλάησζε ησλ δψσλ δελ απνηειεί απαξαηηήησο θνιάζηκε πξάμε. 

Κάπνηεο θνξέο απαηηείηαη θηφιαο, φπσο φηαλ θάλνπκε επζαλαζία ζηνλ αγα-

πεκέλν καο ζθχιν, ν νπνίνο εμαηηίαο ηεο αζζέλεηάο ηνπ ή ελφο ηξαχκαηνο 

ππνθέξεη απφ θξηθηνχο πφλνπο. Δπηπιένλ, είλαη δπλαηφλ λα πξνθιεζεί ζν-

βαξή βιάβε ζε νπνηνδήπνηε κέινο ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο, ρσξίο λα πξν-

θιεζεί ζε απηφ πφλνο. Τν σθειηκηζηηθφ επηρείξεκα ηνπ Singer, φηη δειαδή 

ηα αλψηεξα ζειαζηηθά είλαη ηθαλά λα αηζζάλνληαη ηνλ πφλν, ζπλεπψο νθεί-
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ινπκε λα κελ ηα βιάπηνπκε, αζηνρεί, θαζψο ηα δψα εθηξνθήο – φπσο ηζρπ-

ξίδνληαη νη αξκφδηεο επηηξνπέο πηζηνπνίεζεο θαη ειέγρνπ – ζηηο κέξεο καο 

ελδέρεηαη λα δνπλ κηα ραξνχκελε δσή θαη λα ζαλαηψλνληαη αλψδπλα ή κε 

ειάρηζην θαη ζηηγκηαίν πφλν. Αλ εζηηάζνπκε απνθιεηζηηθά ζηελ ηθαλφηεηά 

ηνπο λα βηψλνπλ ηνλ πφλν θαηαιήγνπκε αλαπφθεπθηα ζε κηα ζηελή ζεψξε-

ζε ηεο εζηθήο, ηεο νπνίαο ν νξίδνληαο πεξηνξίδεηαη δπλάκεη ηεο επίθιεζεο 

ηεο αηζζεηεξηαθήο αληίιεςεο. Έηζη, θαηαιήγνπκε ζε κηα ζηείξα εθδνρή θαη 

ζεψξεζε, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ην θαιφ ηαπηίδεηαη κε ηελ απνπζία ηνπ 

πφλνπ.  

 

Γικαιώμαηα, ςποσπεώζειρ, καθήκονηα 

Έρνπλ δηθαηψκαηα ηα δψα; Σπρλά ε απάληεζε ζε ηέηνηνπ είδνπο εξσηήκαηα 

μεθηλάεη θάπσο έηζη: «Όια εμαξηψληαη απφ ην ηί ελλννχκε κε ηνλ φξν δη-

θαίσκα». 

Κάπνηνη ππνζηεξίδνπλ φηη δελ είλαη δπλαηφλ ηα δψα λα δηαζέηνπλ δηθαηψκα-

ηα. Παξφια απηά, νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα έρνπλ θαζήθνληα θαη ππνρξεψ-

ζεηο πξνο εθείλα (Πξσηνπαπαδάθεο 2011). Τα δηθαηψκαηα, φκσο, νη ππν-

ρξεψζεηο θαη ηα θαζήθνληα απνηεινχλ θαηάιιεινπο φξνπο φηαλ ζηελ εζηθή 

καο εζηίαζε εηζέξρνληαη κε αλζξψπηλα έκβηα φληα; Θα απνπεηξαζψ λα δηε-

ξεπλήζσ ηνλ θάζε φξν μερσξηζηά, ψζηε λα δηαθαλεί εάλ ηειηθά φηαλ αλα-

θεξφκαζηε ζηα δψα είλαη εθηθηφ λα θάλνπκε ιφγν γηα δηθαηψκαηα, ππν-

ρξεψζεηο θαη θαζήθνληα.  

Δπηηξέςηε κνπ εθ πξννηκίνπ λα δηαηππψζσ ηελ πξνζσπηθή κνπ ζέζε: δελ 

ζεσξψ φηη ηα δψα έρνπλ δηθαηψκαηα. Γηθαίσκα είλαη ε πξνεξρφκελε απφ ην 

θαζήθνλ εμνπζία γηα θάηη (Πειεγξίλεο 2004). Τν δηθαίσκά κνπ, επί παξα-

δείγκαηη, λα ζέβνληαη ηα άιια εζηθά πξφζσπα ηελ ηδηνθηεζία κνπ πεγάδεη 

απφ ην γεγνλφο φηη θαζέλαο έρεη θαζήθνλ λα ζέβεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ άι-

ινπ. Έλεθα ηνπ πθηζηάκελνπ δεζκνχ κεηαμχ θαζήθνληνο θαη δηθαηψκαηνο, 

φπσο αθξηβψο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη θαλείο κε ην θαζήθνλ ηνπ, έηζη 

έρεη ρξένο λα ππεξαζπίδεηαη ηα αληίζηνηρα δηθαηψκαηά ηνπ. Με άιια ιφγηα, 

επεηδή ην εζηθφ πξφζσπν αληαπνθξίλεηαη ζηα θαζήθνληά ηνπ, θαζίζηαηαη, 

παξάιιεια, θνξέαο δηθαησκάησλ. Όπσο είλαη πξνθαλέο, φκσο, ε ρξήζε ηνπ 

φξνπ δηθαίσκα ζε ζρέζε κε ηα δψα είλαη αξθεηά πξνβιεκαηηθή, αθνχ απηά 

δελ κπνξνύλ λα έρνπλ θαζήθνληα. Πεξαηηέξσ, θαηά ηελ γλψκε πνιιψλ, γηα 

λα έρνπλ λφεκα ηα δηθαηψκαηα πνπ αλαγλσξίδνπκε ζε θάπνην νλ, πξέπεη απ-

ηφ λα κπνξεί λα ηα ζπλεηδεηνπνηήζεη θαη λα ηα αζθήζεη. Έλα δψν, απφ ηελ 

άπνςε απηή, δελ κπνξεί λα έρεη δηθαίσκα ζηελ παηδεία. Τέινο, ην νλ ζην 

νπνίν αλαγλσξίδνπκε θάπνην δηθαίσκα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ην 

απνπνηεζεί. Καηά ηελ έλλνηα απηή έλαο ζθχινο, επί παξαδείγκαηη, δελ κπν-

ξεί λα δηαζέηεη νπνηνδήπνηε δηθαίσκα. Γελ κπνξεί λα έρεη δηθαίσκα νχηε 
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θαλ ζηελ δσή ηνπ, θαη ηνχην γηαηί δελ κπνξεί νχηε λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ην 

δηθαίσκά ηνπ απηφ, νχηε λα ην απνπνηεζεί. Μπνξεί έλαο ζθχινο, γηα παξά-

δεηγκα, λα απνπνηεζεί ην φπνην δηθαίσκά ηνπ ζηελ δσή επηιέγνληαο ηελ απ-

ηνθηνλία;  

Τί είλαη, φκσο, θαζήθνλ, ή ηί είδνπο ζρέζε κπνξψ λα έρσ κε θάπνηνλ, φηαλ 

ζεσξψ ηνλ εαπηφ κνπ εζηθψο ππνρξεσκέλν απέλαληί ηνπ; Ζ χπαξμε ελφο δη-

θαηψκαηνο κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο εμήο: Ο Α έρεη δηθαίσκα επί ηνπ Β. Αλ 

αληηζηξέςνπκε απηή ηε ζρέζε, θαίλεηαη φηη εθθξάδεηαη πην θαηαλνεηά σο ην 

θαζήθνλ ηνπ Β πξνο ηνλ Α. Δπνκέλσο, ηα δηθαηψκαηα θαη ηα θαζήθνληα εί-

λαη δχν ζπκπιεξσκαηηθέο πηπρέο κηαο ζρέζεο. Τί είλαη ππνρξέσζε; Δίλαη 

γεληθψο, ζα κπνξνχζε θαλείο λα πεη, νη δεζκεχζεηο, ηα θαζήθνληα, ην αί-

ζζεκα ηεο εζηθήο νθεηιήο απφ θάπνηα σθέιεηα πνπ έιαβα. Σπγθεθξηκέλα, 

είλαη κηα πξάμε γηα ηελ νπνία δεζκεχνκαη πξνο ηνλ εαπηφ κνπ θαη πξνο ηελ 

αλζξσπφηεηα, γηα ιφγνπο είηε λνκηθνχο, είηε θνηλσληθνχο, ηνπο νπνίνπο, 

φκσο, δελ επηιέγσ ειεχζεξα. Σπλεπψο, νη ππνρξεψζεηο είλαη θνηλσληθνί δε-

ζκνί, ζρέζεηο θαη ζπλαλαζηξνθέο.  

Τν δηθαίσκα θαη ην θαζήθνλ, ζεσξψ, εθθξάδνπλ ηελ ίδηα ξπζκηζηηθή ζρέζε 

απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο. Όηαλ επηθαινχκαζηε ην έλα, θαη’ αλάγθε 

επηθαινχκαζηε θαη ην άιιν. Όπσο αλαθέξεη ν H. Salt, «Τν δηθαίσκα είλαη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα θαζήθνλ πνπ θάπνηνο νθείιεη ζε κέλα, θαη ην θα-

ζήθνλ είλαη έλα δηθαίσκα πνπ νθείισ ζηνλ άιιν. Δίλαη ζαλ ηα δχν ηκήκαηα 

ελφο ςαιηδηνχ, αλ ηα ρσξίζεηο, απηνκάησο ην ςαιίδη ηίζεηαη εθηφο ιεηηνπξ-

γίαο» (Salt 1982). 

Κάζε θαζήθνλ ζπλεπάγεηαη κηα επζχλε, δεκηνπξγψληαο ην δηθαίσκα ή ηελ 

απαίηεζε επί ηεο επζχλεο θάπνηνπ άιινπ. Θεσξνχκε ν έλαο ηνλ άιινλ π-

πεχζπλν θαη κέζα ζε απηφ ην πιαίζην δεζκεπφκαζηε κεηαμχ καο. Γηα παξά-

δεηγκα, εγψ πξνζδνθψ απφ ηνλ ζπλάλζξσπφ κνπ λα κε ζέβεηαη, θη εθείλνο 

κε ηε ζεηξά ηνπ πξνζδνθά απφ εκέλα λα κελ ηνλ πεξηθξνλψ. Τα θαζήθνληα 

ηνπ ζπλαλζξψπνπ πξνο εκέλα, ή ηα δηθαηψκαηά κνπ έλαληη εθείλνπ είλαη αι-

ιειέλδεηα κε ηηο ππνρξεψζεηο κνπ πξνο απηφλ, ή κε ηα δηθαηψκαηα εθείλνπ 

πξνο εκέλα. Δπνκέλσο, ε νξηνζέηεζε ηνπ θαζήθνληνο απαηηεί ηελ γλψζε 

ηξηψλ παξαγφλησλ. Πνηφο είλαη απηφο πνπ πξνζδνθά απφ κέλα λα πξάμσ, ηί 

είλαη απηφ πνπ νθείισ λα πξάμσ, πνηφ δηθαίσκά ηνπ έλαληη εκνχ επηθαιεί-

ηαη. Με άιια ιφγηα, ε θαηάζηαζε πνπ νξηνζεηείηαη απφ ηηο έλλνηεο ηεο επζχ-

λεο, ηνπ δηθαηψκαηνο θαη ηνπ θαζήθνληνο είλαη πξντφλ ακνηβαίσλ ζπγθεξα-

ζκψλ, νη νπνίνη πνηθίιινπλ αλάινγα κε ην είδνο ησλ νκάδσλ εληφο ησλ ν-

πνίσλ δηεμάγεηαη ε εζηθή ζπδήηεζε. Υπφ ην πξίζκα ησλ παξαπάλσ, φηαλ 

κηα εζηθή ζρέζε δηέπεηαη απφ θαζήθνληα θαη δηθαηψκαηα, θαίλεηαη λα κελ 

ππάξρεη ρψξνο γηα ηα δψα. 
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Τα δψα ππνηίζεηαη φηη δηαζέηνπλ δηθαηψκαηα, πξνθαλψο, φκσο, ρσξίο λα 

ππφθεηληαη ζηα αληίζηνηρα θαζήθνληα. Πηζηεχσ φηη κηα εθηελήο δηεξεχλεζε 

ζα απεθάιππηε φηη ηα δψα είλαη κελ ππεχζπλα, αιιά κφλνλ θαηφπηλ εθπαη-

δεχζεσο θαη γηα νξηζκέλνπο ηχπνπο ζπκπεξηθνξάο, θαη φηη ηα δηθαηψκαηά 

ηνπο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αλάινγα κε ηηο επηδφζεηο ηνπο, δειαδή α-

λάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ αληεπεμέξρνληαη ζε απηά ηα «θαζήθνληα». Αιιηψο 

δελ εμεγείηαη ην γεγνλφο φηη ηα ηηκσξνχκε φηαλ «ζθάιινληαη», παξφηη γλσ-

ξίδνπκε φηη δελ δηαζέηνπλ ηηο ίδηεο δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο κε εκάο. Οη άλ-

ζξσπνη έρνπλ επεθηείλεη ζε νξηζκέλα δψα εζηθνχο θψδηθεο θαη ζπκπεξηθν-

ξέο πνπ εθαξκφδνπλ κεηαμχ ηνπο, θαη εηδηθά απηνχο πνπ ηζρχνπλ ζηα αλήιη-

θα παηδηά. Δίηε ζεσξνχκε ηα παηδηά θαη ηα εθπαηδεπκέλα δψα έιινγα φληα, 

είηε φρη, ζίγνπξα θαηαλννχκε φηη θέξνπλ επζχλε ζην βαζκφ ηεο αληαπφθξη-

ζήο ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά καο πξνο απηά, δειαδή ζηηο ακνη-

βέο θαη ζηηο ηηκσξίεο πνπ ηνπο ζέηνπκε.  

Τα θαζήθνληα θαη ηα δηθαηψκαηα δελ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ a priori ή 

ελ γέλεη, φκσο είλαη δπλαηφ λα εμεηαζζνχλ θαηά ηξφπν ξεαιηζηηθφ ψζηε λα 

γίλεη θαλεξφ πνηά δηθαηψκαηα θαη θαζήθνληα θαηηζρχνπλ πξαγκαηηθά, αι-

ιεινζρεηηδφκελα ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο θαη ζε ζρέζε κε ζπγθεθξη-

κέλεο νκάδεο. Όηαλ κηα εζηθή ζρέζε, φπσο ζηε πεξίπησζε ησλ δψσλ, είλαη 

κνλνκεξήο, δειαδή δελ πθίζηαηαη ε επηζπκεηή θαη απαξαίηεηε αλαγλψξηζε 

ηνπ ελφο ζπκβαιινκέλνπ, ζεκαηνδνηείηαη ε καηαίσζε ηεο εζηθήο ζρέζεο 

θαη ε πξνζθπγή ζε θάπνηα δηαθνξεηηθή κνξθή ζπκπεξηθνξάο. Όηαλ πξνζ-

δνθψ απφ έλα εθπαηδεπκέλν δψν λα ζπκπεξηθέξεηαη κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν 

ηξφπν, αληαπνθξηλφκελν ζηηο ακνηβέο θαη ζηηο ηηκσξίεο πνπ ηνπ παξέρσ, 

απηνκάησο δελ έρσ εζηθφ δεζκφ κε ην δψν. Με ηνπο θαηάιιεινπο κεραλη-

ζκνχο ζεηηθήο − αξλεηηθήο ελίζρπζεο (ακνηβέο θαη πνηλέο) αζθψ κηα κνξθή 

πίεζεο εμνινθιήξνπ εμσηεξηθή ζην δψν, θαη ην γεγνλφο φηη απηφ αληαπν-

θξίλεηαη δελ ζπληζηά αληαπφθξηζε ζην φπνην «θαζήθνλ» ηνπ, αιιά, κάιινλ, 

εμαλαγθαζκφ. Ζ ζρέζε κνπ, ινηπφλ, κε ην εθπαηδεπκέλν δψν πηζαλφηεηα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ππνηαγή ηνπ θαη ηελ ζπλαθφινπζε νξηνζεηεκέλε 

ζπλεξγαζία καο επί ηε βάζεη εμαλαγθαζκνχ.  

Ζ ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηα δψα ζπληξνθηάο δηαθξίλεηαη απφ πνιππνίθηια 

ζπλαηζζήκαηα θη επαηζζεζίεο. Έηζη, ηα φξηα ηεο ζπκπεξηθνξάο καο πξνο 

απηά ηα δψα θαίλνληαη αζαθή θαη επκεηάβιεηα. Απφ ηε κία ε φπνηα ππν-

ρξέσζή καο πξνο απηά θαίλεηαη λα είλαη θάηη παξαπάλσ απφ ζπλήζεηα, έζνο 

ή έζηκν. Δληνχηνηο, ε ελ ιφγσ «ππνρξέσζή» καο κπνξεί εχθνια λα πεξηγξα-

θεί σο ζπλαηζζεκαηηζκφο, ζπγθίλεζε θαη επαηζζεζία, ή αθφκα σο αίζζεζε 

εζηθήο επζχλεο, φρη φκσο πξνο ην ίδην ην δψν, αιιά πξνο ηνλ εαπηφ καο, ηε 

ζπλείδεζή καο, ηελ αλζξσπφηεηα θαη ηελ θνηλσλία. Με άιια ιφγηα, ε επαη-

ζζεζία θάπνηνπ πξνο έλα δψν ζπληξνθηάο ελδέρεηαη λα θαληάδεη σο εζηθή 

ζηάζε, θαη ε ζπλήζεηα ζηελ πεξίπησζε απηή – αθξηβψο επεηδή ε επαίζζεηε 
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θαη ζπκπαζεηηθή ζηάζε πξνο ην δψν ζπληξνθηάο είλαη ε κφλε θαη παγίσο 

αλακελφκελε ζηάζε απφ ηνλ πεξίγπξφ καο – κπνξεί λα ζπγρέεηαη κε ηελ ε-

ζηθή. Καζψο ε ηδέα ηεο ππνρξέσζεο αλαδχεηαη ζηαδηαθά πιήξσο ζπλδεδε-

κέλε κε ηε ζπλήζεηα θαη ην ζπλαίζζεκα, νη πξνζσπηθνί ζπλαηζζεκαηηθνί 

δεζκνί σζνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζην πεξηζψξην δίλνληαο ηε ζέζε ηνπο 

ζηελ αίζζεζε ηνπ θαζήθνληνο, φπσο ην νξίζακε πξνεγνπκέλσο. Ζ αίζζεζε 

απηή παγηψλεηαη κε ηελ ζέζπηζε ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ιακβάλεη 

θαηλνκεληθά άξηηα εζηθή κνξθή.  

Καηά ηελ γλψκε κνπ, ην δηθαίωκα ησλ δψσλ λα κελ αληηκεησπίδνληαη κε 

πεξηηηή ζθιεξφηεηα απφ ηνπο αλζξψπνπο κάιινλ ζα έπξεπε λα εθιεθζεί 

θαη λα εξκελεπζεί σο ππνρξέσζε ησλ αλζξψπσλ, παξά σο δηθαίσκα ησλ 

δψσλ. Οη άλζξσπνη πξάγκαηη δηαζέηνπλ ην γλήζην θαη πξαγκαηηθφ θαζήθνλ 

– πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο αλζξψπηλεο αμίεο – λα κελ θέξνληαη κε ζθιεξφ-

ηεηα ζηα δψα. Αιιά ηνχην ηζρχεη κάιινλ επεηδή ην νθείινπλ πεξηζζφηεξν 

ζηνλ εαπηφ ηνπο, παξά ζηα δψα. Παξφια απηά, ηα δψα εδψ θαη αηψλεο αλή-

θνπλ ζηε θαηεγνξία ησλ άιιωλ. Θαλαηψλνληαη δηζεθαηνκκχξηα δψα φρη γηα 

ιφγνπο επηβίσζεο, δηαηξνθηθήο ππνζηήξημεο ή απηνάκπλαο, αιιά απφ ζπλή-

ζεηα, ζην πιαίζην ησλ παξαδφζεσλ, ράξηλ επρέξεηαο, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ γεπζηηθψλ πξνηηκήζεψλ καο ή γηα ηελ απνθφκηζε νηθνλνκηθνχ θέξδνπο. 

Ζ θαηίζρπζε ηεο αλζξσπνθεληξηθήο ζεψξεζεο δελ ελαξκνλίδεηαη ηπραία κε 

ηα θξαηνχληα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα. Αληηζέησο, απνηειεί ηελ θηινζνθηθή 

ζεκειίσζε θαη ηειηθή λνκηκνπνίεζε ηεο απεξηφξηζηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ 

ππφινηπσλ έκβησλ φλησλ απφ ηνλ άλζξσπν πξνο εμππεξέηεζε ησλ επηζπ-

κηψλ θαη αλαγθψλ ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ην είδνο θαη ηελ ζπνπδαηφηεηά ηνπο.  

Τν φπνην θαζήθνλ καο πξνο ηα δψα, ινηπφλ, δελ ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί α-

λεμάξηεηα απφ ηελ θνηλσλία, ηε ζξεζθεία, ην έζηκν θ.ιπ. Όκσο, αλ πξφθεη-

ηαη λα πξάμνπκε θάηη ρσξίο απηνχο ηνπο εμσηεξηθνχο θαηαλαγθαζκνχο, θη-

λνχκελνη, δειαδή, απνθιεηζηηθά απφ ηελ ειεχζεξε βνχιεζή καο, δελ αξκφ-

δεη λα ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν θαζήθνλ ή ππνρξέωζε. Όζνη πξνηείλνπλ λα 

εγθαηαιείςνπκε ηε ρξήζε ηνπ φξνπ δηθαίσκα θαη λα κεηέιζνπκε ηελ έλλνηα 

ησλ ππνρξεψζεψλ καο πξνο ηα δψα, νθείινπλ λα απνδείμνπλ φηη θάηη ηέηνην 

είλαη εθηθηφ. Θεσξψ πσο ε έλλνηα ηνπ δηθαηψκαηνο θαη ε επίθιεζή ηεο δελ 

είλαη εχθνιν λα εγθαηαιεηθζεί, γηαηί ηφηε ζα έπξεπε λα εγθαηαιείςνπκε θαη 

ηελ έλλνηα ηνπ εζηθνχ θαζήθνληνο, δεδνκέλνπ φηη νη δχν απηέο έλλνηεο απν-

ηεινχλ ηηο δχν φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο. Θα ήηαλ, φκσο, αδηαλφεην λα 

ηεζεί νινθιεξσηηθά ζην πεξηζψξην απηή ε εζηθή ζρέζε, θαζψο απνηειεί ζε-

κειηψδεο εξγαιείν ηεο εζηθήο. Τνικψ λα πσ φηη φζν αθαηάιιεινο είλαη ν 

φξνο δηθαίσκα φηαλ απηφο αλαθέξεηαη ζηα δψα, άιιν ηφζν είλαη θαη ν φξνο 

θαζήθνλ φηαλ αθνξά ζε ππνρξεψζεηο ησλ αλζξψπσλ πξνο απηά. Ζ ρξήζε 

ηνπ φξνπ δηθαίωκα πεξηζζφηεξν απνηειεί έλα είδνο δήισζεο δηαζέζεσλ θαη 

πξναίξεζεο, ηελ εμσηεξίθεπζε ελφο γεληθνχ εζσηεξηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ 
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ηνπ αλζξψπνπ, κε γλψκνλα ηνλ νπνίνλ απηφο κπνξεί λα απνθαζίδεη πεξί ηνπ 

εθάζηνηε πξαθηένπ κφλν κε ηελ ειεχζεξε θαζαξή ηνπ βνχιεζε (Πειεγξίλεο 

1997), ε νπνία δελ πεξηνξίδεηαη απφ εμσηεξηθέο δεζκεχζεηο φπσο ε ζπλή-

ζεηα, ε παξάδνζε, νη θνηλσληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο επηηαγέο.  

 

Δπίλογορ  

Τα δψα είλαη φληα κε ηα νπνία κνηξαδφκαζηε κηα θνηλή δσή, ζε έλαλ θνηλφ 

πεξηβάιινληα ρψξν θαη απηή ε αλαγλψξηζε επηηξέπεη λα ηα δνχκε σο έρνπλ, 

κε φιεο ηηο δηαθνξέο θαη ηηο νκνηφηεηέο ηνπο ζε ζρέζε κε καο. Οη άλζξσπνη 

πνπ αγσλίδνληαη γηα ηελ αξεηή αληηιακβάλνληαη φηη ε ρξήζε θαη ε θαηαλά-

ισζε ηξνθψλ δσηθήο πξνέιεπζεο είλαη εζηθψο κεκπηή φρη επεηδή απνηειεί 

παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ δψσλ, νχηε επεηδή νη άλζξσπνη θέξνπλ 

θαζήθνληα έλαληη απηψλ, νχηε επεηδή ε ζαλάησζή ηνπο πξνθαιεί πεξηζζφ-

ηεξε δπζηπρία απφ φ, ηη άιιεο πξάμεηο, αιιά επεηδή δελ πξνβάιιεη – ή, θα-

ιχηεξα, επηζθηάδεη – ζεκαληηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλζξψπηλνπ 

είδνπο, φπσο είλαη ε επαηζζεζία, ε ζπκπφληα, ε σξηκφηεηα θαη θπξίσο ην 

ελδηαθέξνλ πνπ έλα κέινο ηεο εζηθήο θνηλφηεηαο νθείιεη λα επηδεηθλχεη 

πξνο ηα ππφινηπα φληα, είηε απηά απνηεινχλ εζηθά πξφζσπα, είηε φρη.  

Απηφ πνπ ζίγνπξα δηαθνξνπνηεί ηνλ άλζξσπν απφ ηα άιια δψα, πέξαλ ηεο 

ινγηθφηεηαο, είλαη ε εζηθή, θαη θαίλεηαη εμαηξεηηθά θνληφθζαικν λα πεξην-

ξίδνπκε ηελ εζηίαζή ηεο απνθιεηζηηθά ζηνλ εαπηφ καο. Με απιά ιφγηα, θα-

ηά ηελ γλψκε κνπ, ην γεγνλφο φηη ε εζηθή έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηα ελδηαθέξν-

ληά ηεο – ή, επηρεηξεί λα ην πξάμεη – άιια φληα ή νηθνζπζηήκαηα, απνηειεί 

πξφνδν γηα ηελ ίδηα. Πξνζθνιιεκέλνη ζηελ παξαδνζηαθή ζέζε φηη ηα δψα 

απνηεινχλ απιψο αληηθείκελα, κεραληθά απηφκαηα, πνιινί εμαθνινπζνχλ 

λα κελ απνδέρνληαη ηηο ζέζεηο γηα ηελ εζηθή αμία θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ 

δψσλ πνπ κφιηο εμέηαζα. Δληνχηνηο, φιν θαη πεξηζζφηεξνη ζπλεηδεηνπνηνχλ 

φηη νη άλζξσπνη δελ δηαζέηνπλ ηελ απνθιεηζηηθφηεηα ζε φ,ηη αθνξά ζην εζη-

θφ ελδηαθέξνλ. Ψζηφζν, αθφκε θαη φζνη είλαη πξφζπκνη λα εληάμνπλ ηα δψα 

ζηε ζθαίξα ηνπ εζηθνχ ελδηαθέξνληνο, εμαθνινπζνχλ λα κελ ηθαλνπνηνχ-

ληαη απφ ηελ επάξθεηα ησλ επηρεηξεκάησλ πνπ πξνβάιινληαη ζρεηηθά κε ην 

εζηθφ status ηνπο. 

Όζν γηα ηελ απφδνζε εγγελνχο αμίαο – ή απηαμίαο – ζηα κε αλζξψπηλα έκ-

βηα φληα, πνπ, φπσο είδακε, ζηε βηβιηνγξαθία ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο 

έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, φλησο απνηειεί πξνβιεκαηηθή ζέζε. Αλ, φκσο, είλαη 

πξνβιεκαηηθή ε απφδνζε εγγελνχο αμίαο ζε έλαλ ζθχιν, άιιν ηφζν είλαη 

πξνβιεκαηηθή ζε ζρέζε κε ηνλ άλζξσπν. Όζν είλαη απζαίξεηε, δειαδή, ε εθ 

κέξνπο ηνπ αλζξψπνπ απφδνζε ή κε αμίαο ζε άιια φληα, άιιν ηφζν απζαί-

ξεηε είλαη ε απφδνζε απηαμίαο ζην είδνο καο. Ζ έλλνηα ηεο απφιπηεο αμίαο 

απνηειεί, πηζαλφηαηα, έλα ηδηαίηεξα βνιηθφ γηα ηνλ άλζξσπν – πιελ, φκσο, 
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απζαίξεην – εξγαιείν ηεο θαηαζθεπαζκέλεο απφ ηνλ ίδην εζηθήο. Ίζσο, πάιη, 

λα είλαη επηθίλδπλε θαη γηα ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν πνπ θαίλεηαη λα επσθειεί-

ηαη απφ ηελ θαηίζρπζή ηεο. Καη ηνχην δηφηη, φπσο ιέεη ν Peter Singer, αλ 

θάπνηνο δελ απνδέρεηαη ηελ εζηθή αμία ησλ άιισλ φλησλ, ηφηε δχζθνια 

κπνξεί λα απνδερζεί ηελ αληίζηνηρε (φισλ) ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπ (Singer 

1986).  
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