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Πξαθηηθά 3νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο & Γηαρείξηζεο,
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Σα θείκελα ηα νπνία αθνινπζνχλ βαζίδνληαη ζηηο εηζεγήζεηο ησλ νκηιεηψλ, φπσο απηέο
παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πλεδξίνπ θαη θαηαηέζεθαλ ζηελ Οξγαλσηηθή
Δπηηξνπή ηνπ πλεδξίνπ κέρξη θαη 30 Οθησβξίνπ 2010. Σελ επηκέιεηα ησλ πξαθηηθψλ
είρε ν Ησζήθ Μπνηεηδάγηαο.
Οη απφςεηο νη νπνίεο εθθξάδνληαη δελ αληηπξνζσπεχνπλ θαη‟ αλάγθε ηελ Οξγαλσηηθή
Δπηηξνπή, ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο ή/θαη ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ.
Ζ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ πλεδξίνπ δελ πξνέβε ζε θακία αιιαγή, ζρνιηαζκφ ή άιιε
αμηνιφγεζε ησλ θεηκέλσλ ηα νπνία θαηαηέζεθαλ απφ ηνπο θ.θ. πλέδξνπο.
Ζ βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά ζε θάπνην απφ ηα ζπκπεξηιακβαλφκελα ζηνλ παξφληα ηφκν
θείκελα νθείιεη λα είλαη ηεο κνξθήο:
<Ολνκαηεπψλπκν πγγξαθέα/πγγξαθέσλ> (2010) <Σίηινο θεηκέλνπ>, Ζιεθηξνληθά Πξαθηηθά

3νπ Παλειιήλην πλέδξην Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο & Γηαρείξηζεο, Σκήκα
Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Μπηηιήλε, Οθηψβξηνο 2010, <ζειίδεο>

Ζ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ πλεδξίνπ:
Κσλζηαληίλνο Δπαγγειηλφο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο
Ησζήθ Μπνηεηδάγηαο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο
Γίαο Υαξαιακπφπνπινο, Καζεγεηήο
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Πξαθηηθά 3νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο & Γηαρείξηζεο,
Σκήκα Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 28-30 Μαΐνπ 2010
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ
Παξαζθεπή 28 Μαΐνπ 2010
16:00 -17:30 Δγγξαθέο (Ηζφγεην Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο, Λφθνο Παλεπηζηεκίνπ)
17:30-18:00 Έλαξμε πλεδξίνπ, Υαηξεηηζκνί
18:00-19:30 Νένη θαη Φπζηθό Πεξηβάιινλ
ΠΔΡΗ ΖΘΗΚΖ, ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΗΑ: ΓΗΑΠΗΣΧΔΗ ΑΠΟ ΔΡΔΤΝΔ Δ ΝΔΟΤ,
Παπαδεκεηξίνπ Δπξ. (Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο)
ΦΤΗΚΔ ΚΑΣΑΣΡΟΦΔ ΚΑΗ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΠΑΗΓΗΧΝ ΚΑΗ ΔΦΖΒΧΝ, Κνιαΐηεο Γ., Μνπιιά
Β. & Υαξηηάθε η. (ΔΚΠΑ, Ννζνθνκείν Παίδσλ „Αγία νθία‟)
άββαην 29 Μαΐνπ 2010
09:30 – 11:30

Θέκαηα Βηνεζηθήο

ΤΠΟΒΟΖΘΟΤΜΔΝΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ, Σζηκπνχθεο Υξ. (ΔΚΠΑ)
ΔΤΘΑΝΑΗΑ: ΖΘΗΚΑ ΓΗΛΖΜΜΑΣΑ ΣΖ ΒΗΟΣΗΚΖ ΤΝΗΣΧΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ,
Μπαθηή Σδ., Θενραξφπνπινο Γ., εκαηνθφξνο Θ. & Μαηζφπνπινο Γ. (Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Διιάδαο &
Alpine University, Switzerland)
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ: ΜΗΑ ΒΗΟΖΘΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ, Μαληάηεο Γ. (Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο)
Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΗ ΖΘΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΔ ΜΔ ΝΔΑ ΓΗΛΖΜΜΑΣΑ ΑΠΟ
ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΧΝ ΒΗΟΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΣΖ ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, Παπαδεκεηξίνπ Δπζ.
(Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ)
11:30 -12:00 Γηάιεηκκα
12:00 – 14:30 ρέζε Αλζξώπνπ θαη ππόινηπεο Φύζεο
Ζ ΔΝΤΝΑΗΘΖΖ Χ ΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΖΘΗΚΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΑΛΛΧΝ ΕΧΧΝ,
Καξαγεσξγάθεο η. (Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζ/θεο)
ΤΠΔΡΑΝΘΡΧΠΗΜΟ, ΤΓΚΛΗΖ NBIC ΚΑΗ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΖ ΥΔΖ ΑΝΘΡΧΠΟΤΦΤΖ, Κνινβνχ Δι. (Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ)
ΤΝΓΤΑΕΟΝΣΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΑΞΗΔ Δ ΜΗΑ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΗ
ΟΥΗ ΑΠΛΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ, Μπιηψλεο Γ. (Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζ/θεο)
«ΈΝΑ (ΑΚΟΜΑ) ΜΗΚΡΟ ΒΖΜΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΝΘΡΧΠΟ».Ζ ΑΝΑΓΚΖ ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΜΗΑ
ΖΘΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΗΡΖΝΗΚΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΔΞΧΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΖΜΑΣΟ, Σζάιηαο
Γξ. & Ρνδνζεάηνο Γεξ. (Πάληεην Παλεπηζηήκην)
18:00 – 19:45
Πξνβνιή ηαηλίαο-ληνθπκαληέξ
Earthlings (Γήηλνη), παξαγσγή 2005, δηάξθεηα 95‟ (θαηάιιειν γηα ζεαηέο άλσ ησλ 18 εηψλ)
Έλα βξαβεπκέλν ληνθπκαληέξ γηα ηε ζρέζε θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ δψσλ απφ ηνλ πνιηηηζκφ καο.
Δηθφλεο πνπ ζνθάξνπλ θαη πξνθαινχλ, ην Earthlings είλαη κία ηαηλία πνπ ζπγθηλεί θαη πξνβιεκαηίδεη
ηνλ ζεαηή. ε αθήγεζε ηνπ γλσζηνχ εζνπνηνχ Joachin Phoenix (Μνλνκάρνο) θαη κνπζηθή ηνπ Moby.
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Κπξηαθή 30 Μαΐνπ 2010
09:30 -11:30

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Ζζηθή & Φηινζνθία

Ζ ΘΔΧΡΗΑ ΠΔΡΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟΤ ΠΛΑΣΧΝΑ ΣΑΘΜΟ ΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ, Σξηαληάξε . (Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο)
Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΗΚΖ ΖΘΗΚΖ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ, Μπαιιή Ξ.
(Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζ/θεο)
ΠΡΟΛΖΦΔΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ ΕΖΣΖΜΑΣΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ. ΘΔΧΡΖΖ ΣΖ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΣΖ ΚΟΠΗΑ, ΔΝ ΚΑΣΑΚΛΔΗΓΗ, ΣΖ ΒΗΟΖΘΗΚΖ,
Λνπινχδεο Λ. (Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ)
11:30 -12:00 Γηάιεηκκα
12:00 – 14:00

Πεξηβαιινληηθέο αμίεο θαη Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Δ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΔ ΠΔΡΗΟΥΔ – ΕΖΣΖΜΑΣΑ
ΘΔΜΔΛΗΧΖ ΣΟΤ ΚΤΡΗΑΡΥΟΤ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΛΟΓΟΤ, Υνβαξδάο Σ. (Παλεπηζηήκην
Θεζζαιίαο)
ΤΓΚΡΟΤΔΗ ΤΜΦΔΡΟΝΣΧΝ, ΖΘΗΚΑ ΓΗΛΖΜΜΑΣΑ, ΑΞΗΔ ΚΑΗ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ ΣΖ
ΓΗΟΗΚΖΖ/ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ: ΔΤΡΖΜΑΣΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ
ΔΡΔΤΝΑ ΜΔ ΣΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ, Πέθθα-Οηθνλφκνπ Β.,
Μπηκπίηζνο Υξ. & Πεηξίδνπ Δπγ. (Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, Ν.Α. Πέιιαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
Θεζ/θεο)
ΣΟ ΦΑΝΣΑΜΑ ΣΖ ΠΑΝΣΟΓΤΝΑΜΗΑ, Ζ ΑΠΟΤΗΑ ΣΟΤ ΖΘΟΤ ΣΖ ΘΝΖΣΟΣΖΣΑ
ΚΑΗ Ζ ΑΠΑΗΣΖΖ ΣΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ ΚΗΝΖΜΑΣΟ ΜΔ ΣΟ
ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΟ ΚΗΝΖΜΑ, Θενδσξίδεο Αι. (Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο)
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ
ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ-ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ (ΟΑ)
ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, Γεσξγφπνπινο Αι. (Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζ/θεο)
Με ηελ επγεληθή ρνξεγία & ππνζηήξημε:
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Παπαδημητρίου Ευριπίδησ, ΠΕΡΙ ΗΘΙΚΗ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΑΕΙΥΟΡΙΑ:
ΔΙΑΠΙΣΨΕΙ ΑΠΟ ΕΡΕΤΝΕ Ε ΝΕΟΤ

Πεξίιεςε
Ζ εξγαζία ζπδεηάεη ζπκπεξάζκαηα εξεπλψλ ζρεηηθψλ κε αληηιήςεηο γηα ην πεξηβάιινλ θαη
πεξηβαιινληηθέο ζπκπεξηθνξέο, εζηηάδνληαο ζε επξήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο εζηθέο δηαζηάζεηο ηεο
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
ηε βάζε ηεο εξγαζίαο βξίζθεηαη ε άπνςε φηη ην «εζηθφ» δελ είλαη θνηλσληθά «νπδέηεξν» ή,
δηαθνξεηηθά, δελ είλαη απηνλνκεκέλν απφ ηηο αλάγθεο, ηνπο ζηφρνπο, ηηο επηζπκίεο θαη ηηο
πξνηεξαηφηεηεο θάζε θνηλσλίαο. Χο εθ ηνχηνπ ηίζεηαη ην εξψηεκα, ζε πνην βαζκφ ε πεξηβαιινληηθή
εζηθή θαη νη πεξηβαιινληηθέο αμίεο, ππφ ηηο επηθξαηνχζεο ζήκεξα ζπλζήθεο κηαο βαζηάο νηθνλνκηθήο
θαη θνηλσληθήο θξίζεο, δχλαληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ θαζνδεγεηηθά θαη λα θαζνξίζνπλ ηηο θαζεκεξηλέο –
πεξηβαιινληηθήο ζεκαζίαο- πξαθηηθέο ησλ αηφκσλ. Σν θπξίαξρν κνληέιν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
αλαγθψλ καο νπδέπνηε άληιεζε απφ ην εζηθφ εθείλν πιαίζην, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε θχζε δηαζέηεη
εγγελή αμία, πνπ είλαη αλεμάξηεηε απφ ην βαζκφ ζπκβνιήο ηεο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ
αλαγθψλ. Αιιά νχηε θαη ε αμία ηεο αιιειεγγχεο ππήξμε θαζνξηζηηθή γηα ηηο επηινγέο ησλ ζχγρξνλσλ
νηθνινγηθά θαη ηερλνινγηθά αλεπηπγκέλσλ θνηλσληψλ. Σα δηαρξνληθά θαηλφκελα ηεο παγθφζκηαο
θηψρεηαο, ηεο ππαλάπηπμεο, ηνπ ππνζηηηζκνχ θαη ησλ ραζκάησλ πνπ πθίζηαληαη εληφο ηεο παγθφζκηαο
θνηλσλίαο, αιιά αθφκα θαη νη ηεξάζηηεο αληζφηεηεο εληφο απηνχ ηνπ ίδηνπ ηνπ αλεπηπγκέλνπ θφζκνπ
επηβεβαηψλνπλ, θαηά ηε γλψκε καο, ηελ παξαπάλσ άπνςε. Αλαιχνληαο ελδεηθηηθά ζηνηρεία εξεπλψλ ζε
λένπο (καζεηέο Λπθείσλ-ΣΔΔ θαη θνηηεηέο ΑΔΗ) ε εξγαζία ππνζηεξίδεη ηελ άπνςε φηη νη
πεξηβαιινληηθέο αμίεο είλαη αθφκε ραιαξά ζπλδεδεκέλεο κε ην ζχζηεκα αμηψλ ησλ λέσλ. Πνηα κπνξεί
ινηπφλ λα είλαη ε πξννπηηθή αλάπηπμεο ηεο αιιειεγγχεο απέλαληη ζηηο επφκελεο γελεέο θαη πνηέο
πξνυπνζέζεηο πθίζηαληαη ψζηε λα ακθηζβεηεζνχλ ζήκεξα θπξίαξρεο αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο; Καη, ελ
ηέιεη, πφζν ψξηκεο είλαη νη ζπλζήθεο ψζηε λα θακθζεί ε αληίζηαζε ησλ ηζρπξψλ εθείλσλ παξαγφλησλ,
νη νπνίνη επηκέλνπλ λα ζηεξίδνπλ θαη λα πξνσζνχλ έλα κε βηψζηκν πξφηππν αλάπηπμεο;
Δηζαγωγή
Γελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία φηη ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε παγθφζκηα θνηλσλία είλαη
απφ δηάθνξεο απφςεηο δξακαηηθή. Γξακαηηθέο είλαη νη εμειίμεηο ζε ζρέζε κε πεξηβαιινληηθά
πξνβιήκαηα πιαλεηηθνχ βειελεθνχο. Ζ θιηκαηηθή αιιαγή εμειίζζεηαη ξαγδαία, νη παξάγνληεο πνπ ηελ
πξνθάιεζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα ηελ επηηαρχλνπλ δείρλνπλ αλεμέιεγθηνη. Φαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ,
ξχπαλζε, θίλδπλνο εμάληιεζεο θπζηθψλ πφξσλ, κείσζε βηνπνηθηιφηεηαο είλαη κεξηθά απφ ηα δεηήκαηα
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πνπ θπξηαξρνχλ ζηε δεκφζηα θαη επηζηεκνληθή ζπδήηεζε γηα ην πεξηβάιινλ ελψ απνηεινχλ θαη
αληηθείκελα πνιηηηθήο δηαπξαγκάηεπζεο ζε δηεζλέο επίπεδν. Δπηπιένλ, δελ απνηειεί πιένλ κπζηηθφ φηη
νη πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ είλαη επίζεο δξακαηηθέο.
Παξάιιεια πθίζηαηαη έλα πιήζνο εξσηεκάησλ πνπ αλαδεηνχλ αθφκε απαληήζεηο: Ση ζα ζπκβεί
κεζνπξφζεζκα; Πνηεο είλαη νη πξννπηηθέο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ; ε ηη βάζνο ρξφλνπ; Πνηεο
είλαη νη πξννπηηθέο γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ πθηζηάκελνπ κνληέινπ αλάπηπμεο θαη γηα ηελ
εγθαζίδξπζε ελφο βηψζηκνπ πξνηχπνπ; Με πνην ηξφπν, πνηα ζηξαηεγηθή θαη κε πνηα κέζα ζα επηηεπρζεί
ν ζηφρνο; Καη ελ ηέιεη, πνηνο είλαη ν δξφκνο πνπ νδεγεί ζηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε θαη πνηεο δπλάκεηο
είλαη δηαηεζεηκέλεο λα ζπληαρζνχλ ζηελ πξνζπάζεηα απηή;
Τν πξόβιεκα ηεο εξκελείαο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε εζηθή δηάζηαζε
πσο είλαη επξέσο γλσζηφ, πθίζηαληαη ζήκεξα πνηθίιεο αληηιήςεηο θαη εξκελείεο γχξσ απφ ην κέγεζνο
θαη ηνλ ραξαθηήξα ηεο νηθνινγηθήο θξίζεο. Σν γεγνλφο απηφ ζε θακία πεξίπησζε δελ δηεπθνιχλεη ηελ
εμεχξεζε ιχζεσλ θαη ηελ επίηεπμε ζπλαίλεζεο. Ζ δηακφξθσζε πνιηηηθήο ζε ηνκείο φπνπ ππάξρνπλ
κεγάια πεξηζψξηα γηα ππνθεηκεληθέο εθηηκήζεηο θαζψο θαη πιήζνο αληηθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ είλαη
ηδηαίηεξα δπζρεξήο. Δλέρεη φκσο θαη θηλδχλνπο, δεδνκέλνπ φηη κεγαιψλεη γηα ηνπο εκπιεθφκελνπο ε
αλάγθε αθφκε θαη λα παξαπιαλήζνπλ ηνπο πνιίηεο πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ ηνπ ζηφρνπο ηνπο.
Γελ κπνξεί θαλείο λα παξαβιέςεη ην γεγνλφο φηη κέρξη πξφζθαηα, πιήζνο ηλζηηηνχησλ, πνιηηηθψλ,
επηζηεκνληθψλ θαη άιισλ νκάδσλ ακθηζβεηνχζαλ ηελ χπαξμε αθφκε θαη απηνχ ηνπ ίδηνπ ηνπ
πξνβιήκαηνο θαη ηελ επζχλε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηε δεκηνπξγία ησλ πεξηβαιινληηθψλ
πξνβιεκάησλ.
Πέξαλ ηνχησλ φκσο, ππάξρεη θαη ε παξάκεηξνο ηνπ θφζηνπο. Δίλαη πξνθαλέο φηη δελ ζεσξνχληαη φινη
σο «ρακέλνη» απφ ηελ θιηκαηηθή κεηαβνιή. Γελ ζα γίλνπλ φινη πξφζθπγεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ
Γξνηιαλδία, π.ρ., παλεγπξίδεη ηελ απειεπζέξσζε ηνπ νξπθηνχ ηεο πινχηνπ απφ ην κέρξη πξφηηλνο
παγσκέλν έδαθφο ηεο θαη απφ ηνπο „ελνριεηηθνχο‟ παγεηψλεο, νη νπνίνη θάιππηαλ νιφθιεξε ζρεδφλ
ηελ έθηαζή ηεο. Απηή ηελ πεξίνδν κάιηζηα νη έξεπλεο γηα ηνλ εληνπηζκφ εθκεηαιιεχζηκσλ
θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ δίλνπλ ηδηαίηεξα „ελζαξξπληηθά‟ κελχκαηα. Αιινχ πάιη βιέπνπλ ηελ
γεσξγηθή ηνπο παξαγσγή λα απμάλεηαη ιφγσ ηεο θιηκαηηθήο κεηαβνιήο θαη ηηο θαιιηέξγεηέο ηνπο λα
επεθηείλνληαη ζε είδε, πνπ κέρξη πξφηηλνο δελ κπνξνχζαλ ζηηο πεξηνρέο ηνπο λα θαιιηεξγεζνχλ.
Αληηιακβάλεηαη ινηπφλ θαλείο φηη ε ζπλαίλεζε αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θάζε
άιιν παξά εχθνιν είλαη λα επηηεπρζεί ζε παγθφζκην επίπεδν.
Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εμεχξεζε ιχζεσλ γηα ην κέιινλ είλαη λα εμεηάζεη θαλείο ηα ιάζε θαη ηηο
παξαιείςεηο ηνπ παξειζφληνο. ηελ εθηελή θαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα ζπδήηεζε πνπ εμειίζζεηαη
εδψ θαη δεθαεηίεο γηα ηελ νηθνινγηθή θξίζε, γίλεηαη αλαθνξά, κεηαμχ άιισλ ζεκαληηθψλ, θαη ζηνλ
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παξάγνληα εζηθή, ζηνλ παξάγνληα ζπλείδεζε. Ζ θξηηηθή ηνπ νηθνθεληξηζκνχ ζηελ αλζξσπνθεληξηθή
αληίιεςε εληνπίδεη ην πξφβιεκα ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν άλζξσπνο αληηιακβάλεηαη ην ξφιν ηνπ
εληφο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη ζηε ζρέζε ηνπ κε ηε θχζε. Δλ πνιινίο δηαπηζηψλεηαη φηη ε απνπζία ελφο
απνηειεζκαηηθνχ «εζηθνχ» πιαηζίνπ γηα ηελ αλζξψπηλε πξαθηηθή ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ απνηειεί
πεγή ηνπ πξνβιήκαηνο (Larrère/Larrère 2007).
Γελ ππάξρεη βέβαηα ακθηβνιία, φηη ε αλακέηξεζε ηεο νηθνθεληξηθήο αληίιεςεο κε ηνλ
αλζξσπνθεληξηζκφ αλαδεηθλχεη ηζηνξηθά σο ληθεηή ηνλ δεχηεξν. Ο αλζξσπνθεληξηζκφο δηαπφηηζε ηηο
θνηλσλίεο, λνκηκνπνίεζε εζηθά ηηο αλζξψπηλεο πξαθηηθέο εηο βάξνο ηνπ πεξηβάιινληνο, ελέπλεπζε
πξφηππα αλάπηπμεο θαη πνιηηηθέο, επλφεζε ηε δηάρπζε ζπγθεθξηκέλσλ κε βηψζηκσλ ηξφπσλ δσήο θαη
πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο.
Ο Κνξλήιηνο Καζηνξηάδεο (1981:17) ππνζηεξίδεη φηη ε βηνκεραληθή θνηλσλία, αθνχ αλέπηπμε έλα
ζπγθεθξηκέλν ηχπν γλψζεσλ θαη ηερλνινγίαο, ηηο ηνπνζέηεζε ζην επίθεληξν ηεο θνηλσληθήο δσήο
ξπζκίδνληαο κε απηέο ηηο δξάζεηο, ηνπο ζηφρνπο, ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο αξρέο ηεο θνηλσλίαο.
πκπιεξψλνληαο ηελ άπνςε απηή κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ελζηαιάδεηαη απφ
λσξίο ζην άηνκν φρη κφλν έλα ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα αμηψλ θαη αλαγθψλ, αιιά θαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο
ηξφπνο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απηψλ, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί σο πξφηππν θαη θαζνδεγεί ηελ δξάζε ηνπ. Έηζη
δεκηνπξγείηαη έλαο κεραληζκφο, ν νπνίνο απνθξνχεη „ελζηηθησδψο‟ ζρεδφλ νηηδήπνηε επηρεηξεί λα
αλαξξηρεζεί ζηα πςειφηεξα επίπεδα ησλ ζπιινγηθψλ θαη αηνκηθψλ πξνηεξαηνηήησλ. Δθηφο θαη αλ απηφ
εμππεξεηεί ηνπο θπξίαξρνπο ζθνπνχο.
Ο Μάξετ Μπνχθηζηλ (1992) αλαθέξεηαη πεξηζζφηεξν ζπγθεθξηκέλα ζηα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ
κεραληζκνχ, ιέγνληαο φηη ε θνηλσλία καο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αγνξά, ρσξίο λα ζέηεη φξηα.
Υσξίο ακθηβνιία ηξφπνη δσήο, θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά κε ηελ νπνία γαινπρείηαη ην άηνκν απφ ηηο
πνιχ κηθξέο ειηθίεο αληινχλ απφ ηε ινγηθή ηεο απφιπηεο θπξηαξρίαο ηνπ αλζξψπνπ απέλαληη ζηε θχζε
θαη φρη απφ ηηο αξρέο, ηηο νπνίεο πξνβάιιεη ε πεξηβαιινληηθή εζηθή. Οη πξνηεξαηφηεηεο ηεο
βηνκεραληθήο θνηλσλίαο κέρξη ζήκεξα ηνπιάρηζηνλ, δελ είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηελ ηδέα ηεο εγγελνχο
αμίαο ησλ θπζηθψλ νληνηήησλ (Kant 1989, Rolston 1975 & 2002, Routley/Routley 1980, Regan 1982,
Callicott 2003, Attfield 2006), αιιά, αληίζεηα, απνδίδεηαη ρξεζηηθή αμία ζηηο νληφηεηεο απηέο.
ε ζρέζε κε ην παξαπάλσ έρεη ελδηαθέξνλ λα αλαθεξζεί θάπνην ζηνηρείν απφ κειέηε πνπ
πξαγκαηνπνηήζακε ζε Λχθεηα θαη ΣΔΔ ηνπ Ν. Ρνδφπεο (ζρεηηθά: Παπαδεκεηξίνπ 2007 & 2008). ηελ
έξεπλα δεηήζεθε, κεηαμχ άιισλ, απφ ηνπο καζεηέο λα ζπζρεηίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο «πξνφδνπ» κε άιιεο
πξνθαζνξηζκέλεο έλλνηεο . Γηα θάζε κηα απφ ηηο έλλνηεο απηέο ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα δνζεί
βαζκνινγία αλάινγα κε ην πφζν ηζρπξή ζεσξνχλ απηή ηελ ζπζρέηηζε (θιίκαθα Likert απφ ην 1=
θαζφινπ έσο ην 7= απφιπηα). Γεδνκέλνπ φηη φιεο νη πξνθαζνξηζκέλεο επηινγέο είραλ ζεηηθφ
πεξηερφκελν, ήηαλ εθ ησλ πξνηέξσλ αλακελφκελν λα κελ βαζκνινγνχληαη αξλεηηθά απφ ηνπο καζεηέο
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θαη λα κελ απνξξίπηνληαη. Γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ ελδηέθεξε ε κέζε βαζκνινγία ηνπο, αιιά πξσηίζησο ε
ζεηξά κε ηελ νπνία ηνπνζεηνχληαη νη έλλνηεο απηέο. Σα επξήκαηα ζπλνςίδνληαη ζην παξαθάησ
δηάγξακκα.
Διάγραμμα 1: Η έννοια τηρ πποόδος
Πεξηζζόηεξε θνηλωληθή αιιειεγγύε
Καηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο
Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
Πεξηζζόηεξν άλεηε δωή γηα εκέλα πξνζωπηθά
Οηθνλνκηθή αλάπηπμε
Βειηίωζε ηωλ ζπλζεθώλ δηαβίωζεο γηα όινπο
Πξνώζεζε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο έξεπλαο
Καιύηεξε εθπαίδεπζε
Αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο

πσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα, ζηηο ρακειφηεξεο ζέζεηο βξίζθνληαη, εθηφο απφ ην δήηεκα ηεο
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ην δήηεκα ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη γεληθφηεξα ζα ιέγακε
αιιειεγγχεο (θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, θαηλφκελν ην νπνίν θαη ζηελ Διιάδα καζηίδεη εθαηνληάδεο
ρηιηάδεο αλζξψπνπο). Απηά ζηελ ζπλείδεζε ησλ λέσλ απνηεινχλ ιηγφηεξν παξακέηξνπο ηεο πξνφδνπ,
γηα ηελ νπνία επηθξαηεί κηα κάιινλ ηερλνθξαηηθή αληίιεςε. Θα κπνξνχζε θαλείο λα εξκελεχζεη εδψ
φηη ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο πξνφδνπ (κε ηελ έλλνηα ηεο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο, ηεο βειηίσζεο
ηεο εθπαίδεπζεο σο εξγαιείνπ, πξνθαλψο, γηα αλάπηπμε θαη θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ε
αλάπηπμε ησλ επηζηεκψλ, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε) „λνκηκνπνηεί‟ φρη κφλν ην πεξηβαιινληηθφ , αιιά θαη
ην θνηλσληθφ θφζηνο.
Γηα ηνλ Καλη (1984), ν εζηθφο θφζκνο κπνξεί λα επηηεπρζεί αλ ν θαζέλαο, πξηλ πξάμεη, ζπιινγηδφηαλ ηη
ζα γηλφηαλ αλ φινη ηνλ κηκνχληαλ. Μηιάεη νπζηαζηηθά γηα ππεπζπλφηεηα. Να αηζζάλεηαη ην άηνκν
ππεχζπλν, λα έρεη ζπλείδεζε ηνπ ηη κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζε άιινπο (θαη ζηνλ εαπηφ ηνπ) κε ηηο
πξάμεηο ηνπ θαη απηφ λα ην θαζνδεγεί. Να ιεηηνπξγεί κε αιιειεγγχε πξνο ηνπο άιινπο ζπλαλζξψπνπο
θαη πξνο ηηο κειινληηθέο γεληέο, φπσο άιισζηε απαηηεί θαη ε αξρή ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο.
ε ζρέζε κ‟ απηά αμίδεη λα αλαθέξνπκε θάπνηα αθφκε επξήκαηα. Απηή ηε θνξά απφ έξεπλα πνπ
πξαγκαηνπνηήζακε κε θνηηεηέο απφ δηάθνξα ΑΔΗ ηεο ρψξαο γηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε πεξηβαιινληηθέο
αμίεο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο (ζρεηηθά: Παπαζηπιηαλνχ/Παπαδεκεηξίνπ 2009). Γηαπηζηψλεηαη θαη‟
αξρήλ φηη ε πεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θνηηεηψλ είλαη θαηά κέζν φξν κάιινλ αξλεηηθή, παξ‟
φιν πνπ νη ζηάζεηο ηνπο εκθαλίδνληαη ζεηηθέο. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ην ζχλεζεο θαηλφκελν ηεο
αζπλέπεηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο, φπνπ νη ζηάζεηο δελ ζπκβαδίδνπλ κε ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ.
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εκαληηθή είλαη επηπιένλ ε δηαπίζησζε φηη νξηζκέλεο θνηλσληθέο αμίεο θαηέρνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν
γηα ηε δηακφξθσζε θαη εθδήισζε ηεο ζπκπεξηθνξάο. Δηδηθφηεξα ε αμία ηεο αιιειεγγχεο, ζε αληίζεζε
κε εθείλε ηνπ αηνκηθηζκνχ ζπζρεηίδεηαη έληνλα ζεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά. Με άιια
ιφγηα, ηα άηνκα πνπ ζεσξνχλ ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε σο ζεκαληηθή αμία εθδειψλνπλ κε ζεκαληηθά
κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα κηα θηινπεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά. Ζ αμία ηεο αιιειεγγχεο δείρλεη κάιηζηα
λα είλαη ηζρπξά πξνζδηνξηζηηθή γηα ηελ πεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά, πεξηζζφηεξν αθφκε θαη απφ
ζεηηθέο πεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο αμίεο (αξκνλία κε ηε θχζε,
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο), νη νπνίεο αληαπνθξίλνληαη θπξίσο ζηηο αληηιήςεηο ηνπ νηθνθεληξηζκνχ.
Η δηαρείξηζε ηεο επζύλεο
Δίλαη πξνθαλέο φηη, κέρξη ζήκεξα ε πξαθηηθή ησλ ζχγρξνλσλ βηνκεραληθψλ θξαηψλ είλαη κεππεχζπλε, κε-εζηθή θαη κε-βηψζηκε. Δθ ησλ πξαγκάησλ απνδεηθλχεηαη απηφ άιισζηε θαη απφ ην
κέγεζνο ηεο πεξηβαιινληηθήο θξίζεο. Δίλαη βέβαην φηη δνχκε ζε βάξνο ηνπ πεξηβάιινληνο, ησλ
κειινληηθψλ γελεψλ θαη πνιιψλ ζπλαλζξψπσλ καο. Καη πξνθαλψο, ην επηρείξεκα ηεο κε-γλψζεο έρεη
ζήκεξα ράζεη κεγάιν κέξνο ηεο ηζρχνο ηνπ θαη δχζθνια κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα
κεηξηάδνληαη επζχλεο. Πιήζνο ζηνηρείσλ κπνξνχλ ζήκεξα λα ζηεξίμνπλ ηελ άπνςε φηη ην πξφβιεκα
δεκηνπξγείηαη θπξίσο απφ ζπλεηδεηέο επηινγέο θαη απφ θπξίαξρεο πξαθηηθέο θαη ηξφπνπο δσήο θαη
ιηγφηεξν απφ έιιεηςε γλψζεο γηα ηηο επηπηψζεηο απηψλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Καηά ην δηάζηεκα
1990-2003, φηαλ δειαδή ήηαλ πνιχ θαιά γλσζηφ ην πξφβιεκα θαη νη επηπηψζεηο ηνπ, απμήζεθαλ νη
εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαηά 20% ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο. Μέρξη ην 2030
εθηηκάηαη κάιηζηα φηη ζα απμεζνχλ θαηά 45% (ιφγσ πςειψλ ξπζκψλ αλάπηπμεο θπξίσο ζε Κίλα θαη
Ηλδία). Καη ελψ ε ζπδήηεζε πεξί θιηκαηηθήο κεηαβνιήο, πεξί πξάζηλεο αλάπηπμεο θαη πεξί αεηθνξίαο
εμειίζζεηαη, ε δηειθπζηίλδα κεηαμχ δηαθφξσλ βηνκεραληθψλ ρσξψλ κε έπαζιν ηα ηεξάζηηα θνηηάζκαηα
πεηξειαίνπ ηεο Αξθηηθήο ζπλερίδεηαη ζε έληνλνπο ξπζκνχο.
Με βάζε ινηπφλ ηελ άπνςε ηνπ Καλη πεξί ππεπζπλφηεηαο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη δξνχκε κε ππεχζπλα
κε ηελ έλλνηα φηη, αλ θαη γλσξίδνπκε ην ηη πξνθαινχλ νη πξάμεηο καο ζε άιινπο, απηφ δελ καο
θαζνδεγεί νχηε θαη καο απνηξέπεη απφ –ππφ απηή ηελ έλλνηα- κε ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξέο. Καη νη
«ρακέλνη» ή, θαηά κηα έλλνηα, ηα «ζχκαηα» απφ ηηο δηθέο καο πξάμεηο δηεθδηθνχλ ζήκεξα –ρσξίο φκσο
επηηπρία- θαιχηεξε κεηαρείξηζε. Πνηα είλαη φκσο ε απάληεζε πνπ ηνπο δίλεηαη; Πνηα είλαη ε ζηάζε ησλ
αλζξψπσλ ζηηο βηνκεραληθέο θνηλσλίεο απέλαληη ζηελ απαίηεζε ησλ ρσξψλ ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ λα
αθνινπζήζνπλ ην παξάδεηγκα ησλ βηνκεραληθψλ θξαηψλ πξνθεηκέλνπ θαη απηέο λα πεηχρνπλ ξπζκνχο
αλάπηπμεο θαη βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο; Πψο αληηκεησπίδεηαη ην αίηεκά ηνπο λα
ππνζηεξηρζνχλ ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιινπλ ψζηε λα πξνζηαηεπζνχλ απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο
θιηκαηηθήο κεηαβνιήο;
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Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2009 ππήξμε έληνλε θηλεηηθφηεηα ζε δηεζλέο επίπεδν ζρεηηθά κε ην
πεξηβάιινλ. Τπφ ηελ αηγίδα ηνπ ΟΖΔ επηδηψρζεθε λα επηηεπρζεί κηα ζπλαίλεζε αλαθνξηθά κε ηελ κεηαΚπφην επνρή, κε ηνπο ζηφρνπο δειαδή θαη ηα κέηξα γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο κεηαβνιήο κεηά ηελ ιήμε ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ Κπφην. Μεηά απφ κηα
ζεηξά πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ζπλαληήζεσλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ
ίδηνπ έηνπο ζηε ηνθρφικε ε ζρεηηθή Γηάζθεςε. Καηά γεληθή νκνινγία, ηα απνηειέζκαηα ήηαλ πεληρξά
έσο απνθαξδησηηθά. Πέξαλ ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ ππήξμαλ νη απαξαίηεηεο δεζκεχζεηο γηα ηελ αλαγθαία
κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, νη ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ αξλήζεθαλ λα
δηαζέζνπλ ρξήκαηα γηα ηελ ελίζρπζε εθείλσλ πνπ ήδε πιήηηνληαη απφ ηελ θιηκαηηθή κεηαβνιή
θαηαβάιινληαο απηέο πξψηεο ην αληίηηκν γηα ηελ αιφγηζηε εθκεηάιιεπζε ηνπ πεξηβάιινληνο
(Maier/Mielck 2009). Δίλαη πξνθαλέο φηη ε θνηλφηεηα ησλ βηνκεραληθψλ ρσξψλ δηαρεηξίδεηαη ηελ
επζχλε ηεο αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ηνπ πνιπκήραλνπ Οδπζζέα, θαζψο εκκέζσο απαληάεη ζην
αίηεκα ησλ πιεγέλησλ γηα βνήζεηα, φηη γηα ηα πξνβιήκαηά ηνπο επζχλεηαη ν „Καλέλαο‟
(Παπαδεκεηξίνπ 2009).
Παξφκνηα είλαη ε ζηάζε θαη ε εζηθή πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ απηήλ, ζε ζρέζε θαη κε άιια ζεκαληηθά
δεηήκαηα. εκαληηθά πξνβιήκαηα, φπσο είλαη ε θαηαπάηεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, νη κεγάιεο
θνηλσληθέο αληζφηεηεο, ε παγθφζκηα θηψρεηα, ν ππνζηηηζκφο εθαηνληάδσλ εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ
(κεηαμχ ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΟΖΔ, θαη 200 πεξίπνπ εθαηνκκχξηα παηδηά)
νπδέπνηε

αληηκεησπίζηεθαλ

απνηειεζκαηηθά.

ηνλ

Ακαδφλην

θαηαζηξέθνληαη

ζεκαληηθά

νηθνζπζηήκαηα, δάζε, κεηψλεηαη ε βηνπνηθηιφηεηα θαζψο κε γνξγνχο ξπζκνχο εμαθαλίδνληαη πιήζνο
εηδψλ ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο. Παξάιιεια φκσο εμαθαλίδνληαη πιεζπζκνί θαη απφ ην αλζξψπηλν
„είδνο‟. Έσο ηελ δεθαεηία ηνπ ‟60 είραλ ραζεί -λσξίηεξα αθφκε θαη απφ πνιιά άιια είδε ηεο ρισξίδαο
θαη παλίδαο- πεξίπνπ 100 θπιέο πνπ θαηνηθνχζαλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. πάληα γίλεηαη αλαθνξά ζ‟
απηφ. Έλα δηζεθαηνκκχξην άλζξσπνη δνπλ ζε παξαγθνππφιεηο ππφ άζιηεο ζπλζήθεο ελψ θάζε ρξφλν
πεζαίλνπλ παγθνζκίσο 10εθ. παηδηά θάησ ησλ 5 εηψλ. Ζ παηδηθή ζλεζηκφηεηα εκθαλίδεηαη έληνλα ζε
πνιχ ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο. Μεηαμχ ησλ 20 πξψησλ ρσξψλ νη 19 είλαη ηεο ππνζαράξηαο Αθξηθήο. Ζ
20ε είλαη ην Αθγαληζηάλ (Razum 2007). Παξ‟ φιν πνπ ζήκεξα ε παγθφζκηα παξαγσγή πινχηνπ
θαηαξξίπηεη φιεο ηηο πξνεγνχκελεο επηδφζεηο, δελ δηαθαίλεηαη θάπνηα νπζηαζηηθή πξννπηηθή βειηίσζεο
ησλ δεδνκέλσλ ζην άκεζν κέιινλ ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ ε θαηάζηαζε παξνπζηάδεη
κάιηζηα δηαξθή επηδείλσζε.
ια ηα παξαπάλσ γελλνχλ πιήζνο απφ εξσηήκαηα. Γηαηί νη εθθιήζεηο ζηελ εζηθή, ζην αίζζεκα ηεο
αιιειεγγχεο, ε επίθιεζε ζεκειησδψλ αξρψλ φπσο είλαη απηέο ηεο ειεπζεξίαο, ηεο πξνζηαζίαο ηεο
αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θιπ. απνηπγράλνπλ ηειηθά λα βξνπλ αληαπφθξηζε; Γηαηί ελ ηέιεη ηα
12

Πξαθηηθά 3νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο & Γηαρείξηζεο,
Σκήκα Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 28-30 Μαΐνπ 2010
επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο αδπλαηνχλ λα αθππλίζνπλ ηε ζπλείδεζε θαη λα
κεηαβάιινπλ ζε βάζνο ηελ ζπκπεξηθνξά;
ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο ζε καζεηέο Λπθείσλ θαη ΣΔΔ ηνπ Ν. Ρνδφπεο (Παπαδεκεηξίνπ 2007 θαη
2008) εμεηάζακε θαη ηελ ζηάζε ηνπο απέλαληη ζε δεηήκαηα ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη ηε ζρέζε απηψλ κε
ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ κεηαβιεηέο κε δηιεκκαηηθφ ραξαθηήξα, φπνπ νη
καζεηέο θιήζεθαλ λα πάξνπλ ζέζε είηε ππέξ ηνπ πεξηβάιινληνο, δειψλνληαο έηζη ηελ πξνζπκία ηνπο
λα ππνζηνχλ θάπνην -αηνκηθφ ή ζπιινγηθφ- „θφζηνο‟ ζε ζρέζε κε νξηζκέλεο αλαπηπμηαθέο-νηθνλνκηθέο
πξνηεξαηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηνρή ηνπο, είηε ππέξ ησλ άιισλ πξνηεξαηνηήησλ (ηνπξηζηηθή θαη
αγξνηηθή αλάπηπμε, εμφξπμε ρξπζνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ Ν. Ρνδφπεο1) κε ελδερφκελν θφζηνο ηελ
ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο.
Διάγραμμα 2: Τοπική ανάπτςξη και πεπιβάλλον
Η αμηνπνίεζε ηωλ παξάθηηωλ πεξηνρώλ είλαη
ζεκαληηθή γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη ζα πξέπεη
ε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία ζε απηή ηελ πεξίπηωζε
λα είλαη ιηγόηεξν απζηεξή
Γελ ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ε ρξήζε
θπηνθαξκάθωλ επεηδή είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ
πξνζηαζία ηεο γεωξγηθήο παξαγωγήο θαη ηελ
κεγαιύηεξε απόδνζε ηωλ θαιιηεξγεηώλ
Η εμόξπμε ρξπζνύ ζηελ πεξηνρή καο ζα πξέπεη λα
επηηξαπεί, αθόκε θαη αλ επηβαξύλεη ην θπζηθό
πεξηβάιινλ
1

2

3

4

5

6

7

εκ: Κιίκαθα Likert, 1= δηαθσλψ απφιπηα έσο 7 = ζπκθσλψ απφιπηα
Ζ βαζηθή δηαπίζησζε είλαη φηη φηαλ ηίζεηαη ην δίιεκκα „αλάπηπμε ή πεξηβάιινλ‟ νη καζεηέο
απνθεχγνπλ λα ηνπνζεηεζνχλ κε ζαθήλεηα ππέξ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεξψληαο κηα
κάιινλ νπδέηεξε ζηάζε. Να ζεκεησζεί φηη ππάξρεη έλα φρη επθαηαθξφλεην πνζνζηφ καζεηψλ, νη νπνίνη
ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο παίξλνπλ κηα μεθάζαξα αξλεηηθή γηα ην πεξηβάιινλ ζέζε. Δμαίξεζε απνηεινχλ
νη καζεηέο κε ηηο ηδηαίηεξα έληνλα θηινπεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο. Πεξηζζφηεξν νπδέηεξεο είλαη νη
απφςεηο αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο, παξ‟ φιν πνπ ε –ηζρλή
έζησ- ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην Ν. Ρνδφπεο αλαπηχζζεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηηο παξπθέο ή
αθφκε θαη εληφο επαίζζεησλ νηθνζπζηεκάησλ, φπσο πδξνβηφηνπνη θαη άιιεο πξνζηαηεπφκελεο
πεξηνρέο. Μεγαιχηεξε αθφκε ζεκαζία απνθηά ην παξαπάλσ εχξεκα, εάλ ζπλππνινγηζηεί ην γεγνλφο
1

ηελ πεξηνρή ησλ απψλ ηνπ Ν. Ρνδφπεο έρνπλ εληνπηζηεί θνηηάζκαηα ρξπζνχ θαη γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα ηελ εμφξπμή ηνπο. Σν
εγρείξεκα αληηκεησπίδεη σζηφζν εδψ θαη αξθεηά ρξφληα ηελ αληίδξαζε ηνπηθψλ θνξέσλ θαη πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ.
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φηη, ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, νη πεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ
είλαη ηδηαίηεξα θηινπεξηβαιινληηθέο. Γηαπηζηψλεηαη σζηφζν φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ
καζεηψλ, φηαλ ε αλαθνξά ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζπλδέεηαη κε πηζαλνχο πεξηνξηζκνχο
(ζπιινγηθνχο ή/θαη αηνκηθνχο) εθθξάδεηαη ιηγφηεξν έληνλα ππέξ ηνπ πεξηβάιινληνο ελψ ε ζεηηθή
πεξηβαιινληηθή ζηάζε ησλ καζεηψλ έρεη εκθαλή ηελ ηάζε λα κεηαηξέπεηαη ζε νπδεηεξφηεηα (ή αθφκε
θαη λα αληηζηξέθεηαη) ζε πεξηπηψζεηο φπνπ εκθαλίδνληαη θάπνηα δηιήκκαηα θαη πνηθίινη
„αληαγσληζκνί‟ κεηαμχ πξνηεξαηνηήησλ.
Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα γελλάηαη εχινγα έλαο πξνβιεκαηηζκφο φζνλ αθνξά ηηο
πξνυπνζέζεηο πνπ πθίζηαληαη ψζηε λα αλαηξαπεί ε θπξίαξρε ινγηθή θαη ε πξαθηηθή πνπ απνξξέεη απφ
απηήλ.
Οη εθθιήζεηο ζηελ εζηθή έρνπλ -κέρξη ζήκεξα ηνπιάρηζηνλ- πεξηνξηζκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα. Ζ
έθθιεζε γηα αλαγλψξηζε εγγελνχο αμίαο ζηα ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο, αλεμαξηήησο δειαδή απφ ηε
ρξεζηκφηεηά ηνπο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ, δελ έρεη κέρξη ζήκεξα νδεγήζεη ζην
επηζπκεηφ απνηέιεζκα σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνληαη νη θπζηθνί πφξνη ζε θνηλσληθφ θαη ζε
πνιηηηθφ επίπεδν (Theobald 2004).
Ζ πξνζρψξεζή καο ζηηο „αμίεο‟ ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο –κε ηηο γλσζηέο ηνπ παξελέξγεηεο- είλαη
βαζηά θαη πνιπεπίπεδε (Spash 1997). Ζ ζρέζε καο κε ηε θχζε αλαπηχρζεθε κε ην πέξαζκα ησλ
αηψλσλ, ξίδσζε βαζηά θαη παγηψζεθε ηφζν πνπ δχζθνια κπνξεί λα κεηαζρεκαηηζηεί κέζσ εθθιήζεσλ.
ην βαζκφ πνπ ε νηθνινγηθή εζηθή δελ θαηνξζψλεη λα αληαγσληζηεί ηηο θπξίαξρεο αληηιήςεηο ζα
αδπλαηεί θαη ζην κέιινλ λα πείζεη γηα ηελ χπαξμε κηαο ελαιιαθηηθήο ιχζεο. Ζ ιχζε απηή ζα πξέπεη λα
είλαη ζπκβαηή πξνο έλα κεγάιν ζχλνιν απφ αλάγθεο θαη πξφηππα δσήο. Οπζηαζηηθά ζα πξέπεη λα
πξνθχςεη απφ ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία.
Έιιεηκκα εζηθήο ή έιιεηκκα δεκνθξαηίαο;
Τπάξρεη φκσο θαη κηα άιιε πηπρή ζηα παξαπάλσ δεηήκαηα, ε νπνία είλαη απαξαίηεην λα
αλαδεηθλχεηαη. Θα κπνξνχζε θαλείο κε βάζε φζα αλαθέξακε πην πάλσ πεξί εζηθήο, αιιειεγγχεο θαη
ππεπζπλφηεηαο λα ζέζεη ην εμήο εξψηεκα: Αθνχ νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε
γλψζε, πνιχ πεξηζζφηεξε ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ θαη αθνχ –φπσο θαίλεηαη- είκαζηε πιένλ ζε ζέζε
λα θαηαλνήζνπκε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηηο επηδξάζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο καο ζε άιινπο, ζην
πεξηβάιινλ θαη ελ ηέιεη ζηνλ ίδην καο ηνλ εαπηφ, γηαηί αδπλαηνχλ νη θνηλσλίεο καο λα απαληήζνπλ ζηηο
κεγάιεο πξνθιήζεηο θαη ζηα παγθφζκηα πξνβιήκαηα; Δίκαζηε ινηπφλ ηειηθά φινη ηφζν ιίγν εζηθνί,
ηφζν ιίγν ππεχζπλνη θαη ηφζν αδηάθνξνη γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζε ζπλαλζξψπνπο καο;
Γηα ηνλ Αξηζηνηέιε, ε ππεπζπλφηεηα απνηειεί βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αλζξψπνπ. Τπφ ηελ
πξνυπφζεζε, ζχκθσλα πάληα κε ηνλ ίδην, φηη ην άηνκν δηαζέηεη γλψζε θαη κπνξεί απηφβνπια λα
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επηιέμεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ηα πθηζηάκελα πξφηππα αζθνχλ αζθπθηηθή
πίεζε ζην άηνκν θαηεπζχλνληαο ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη πεξηνξίδνληαο κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο
αλαγθψλ ηηο επηινγέο ηνπ. Απηνχ ηνπ είδνπο ν εμαλαγθαζκφο ιεηηνπξγεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ
αλαζηαιηηθά ζε ζρέζε κε ηελ ζπρλφηεηα εθδήισζεο θηινπεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο απφ ηνπο
πνιίηεο. Χζηφζν, θαηά ηε γλψκε καο, ε θνηλσληθή θαη ε νηθνινγηθή θξίζε έρνπλ θαη κηα άιιε εμήγεζε:
Σν έιιεηκκα δεκνθξαηίαο.
Απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη ελ πνιινίο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ζεζκψλ ζε εζληθφ θαη ππεξεζληθφ επίπεδν.
Φαηλφκελα δηαθζνξάο, πνιηηηθέο επηινγέο κε γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ζπγθεθξηκέλσλ ηζρπξψλ νκάδσλ
ζπκθεξφλησλ, αδπλακία ζέζπηζεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο εμαηηίαο
ζπληνληζκέλεο πίεζεο ησλ ίδησλ νκάδσλ ζε πξφζσπα θαη ζεζκνχο, επηξξνήο ηνπο ζε εζληθά
θνηλνβνχιηα θαη ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη πνιιά άιια απνηεινχλ ελδείμεηο απηνχ ηνπ ειιείκκαηνο.
Αληηθαηνπηξίδεηαη επηπιένλ θαη ζηελ πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα ηνπ πνιίηε ή αθφκε θαη απφιπηε
ζρεδφλ αδπλακία ηνπ λα εκπιαθεί ελεξγά ζε δηαδηθαζίεο ιήςεο ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ, λα αζθήζεη
νπζηαζηηθφ έιεγρν ζηηο επηινγέο πνπ γίλνληαη θαη ζηηο απνθάζεηο πνπ παίξλνληαη ζε φια ηα επίπεδα.
Τπφ ηέηνηεο ζπλζήθεο, πφζν απηφβνπιε, θαηά ην αξηζηνηειηθφ πξφηππν, κπνξεί λα ζεσξείηαη ε
ζπκπεξηθνξά ψζηε λα ηίζεηαη θαη ην δήηεκα ηεο ππεπζπλφηεηαο; Αλεμαξηήησο επηπέδνπ ελεκέξσζεο
θαη επαηζζεηνπνίεζήο ηνπ, ν πνιίηεο αηζζάλεηαη ζπρλά ακεραλία ελψπηνλ ησλ δπλάκεσλ εθείλσλ, νη
νπνίεο δελ εθπξνζσπνχλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ πεξηβάιινληνο νχηε θαη εθείλσλ, ησλ νπνίσλ ηα
δηθαηψκαηα θαηαπαηψληαη, δηαζέηνπλ φκσο ηελ ηζρχ λα ηξνθνδνηνχλ ην ζχζηεκα κε θάζε είδνπο θαη
θάζε ρξεζηκφηεηαο (ελίνηε θαη κε-ρξεζηκφηεηαο) αλάγθεο θαη πξφηππα. Οκάδεο πίεζεο δείρλνπλ λα
δηαζέηνπλ ηφζε πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ηζρχ, ψζηε λα θαηνξζψλνπλ λα εγθισβίδνπλ ηελ παγθφζκηα
θνηλφηεηα εληφο κε βηψζηκσλ κνληέισλ αλάπηπμεο, λα αξλνχληαη –ζπρλά κάιηζηα πξνθιεηηθά-ηελ
αλάιεςε δξάζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηεο πγείαο, ηεο
πνηφηεηαο δσήο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ζπλαλζξψπσλ καο. Ήδε ζήκεξα, ιφγσ ησλ εμειίμεσλ ζηηο
παγθφζκηεο αγνξέο, έρεη μεθηλήζεη κηα δηαδηθαζία απνζπληνληζκνχ θαη ππνβάζκηζεο ησλ πξνζπαζεηψλ
ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο γηα ζέζπηζε κέηξσλ κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο κεηαβνιήο.
Αλεμάξηεηα απφ ηνπο θφβνπο, ηηο επηζπκίεο θαη ηηο φπνηεο εζηθέο αξρέο ησλ πνιηηψλ. Ηζρπξνί δξψληεο
ηεο παγθφζκηαο πνιηηηθήο ζθελήο, πνιηηηθνί θαη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο, επηζείνληαο ην θάζκα ηεο
νηθνλνκηθήο χθεζεο, ηεο δηφγθσζεο ειιεηκκάησλ θαη ηεο αλεξγίαο έρνπλ ήδε αξρίζεη λα ξνθαλίδνπλ ην
θνηλσληθφ θξάηνο ζε φιεο ηηο βηνκεραληθέο ρψξεο.
Καηά ηελ άπνςή καο, απηφ ην έιιεηκκα δεκνθξαηίαο φρη κφλν ιεηηνπξγεί ζήκεξα αλαζρεηηθά ζηελ
αλάιεςε δξάζεο θαη ζηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά ζα
ζπλερίζεη θαη ζην κέιινλ λα αλαηξεί πνιιά απφ απηά πνπ ζα ήηαλ ζε ζέζε λα πξνζθέξεη ζην δήηεκα
ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ε πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηεο νηθνινγηθήο εζηθήο.
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Σςιμπούκησ Χρήςτοσ, ΤΠΟΒΟΗΘΟΤΜΕΝΗ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ

Η. Δηζαγσγή.
ηελ αξραηφηεηα εληνπίδνληαη, γηα πξψηε θνξά, πεξηπηψζεηο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα
ραξαθηεξηζζνχλ σο θιαζηθά παξαδείγκαηα, έζησ θαη ππνηππψδνπο, επζαλαζίαο, ππφ ηελ νπηηθή κηαο
επξχηεξεο θαη πην ραιαξήο ελλνηνινγηθήο πξνζέγγηζεο, ζπγθξηηηθά κε ηελ ζχγρξνλε, λνκηθή εξκελεία
ηνπ φξνπ. Τπφ απηή ηε επξεία ζθνπηά ηδσκέλε, σο επζαλαζία ή άιισο ππνβνήζεζε ζε εζεινχζην (απφ
ηνλ ζαλαησζέληα) ηεξκαηηζκφ ηεο δσήο, ζα κπνξνχζε λα νξηζζεί ε ζπκκεηνρή θάπνηνπ πξνζψπνπ ζην
ηεξκαηηζκφ ηεο δσήο άιινπ πξνζψπνπ, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ή κέζν, γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ ή ιφγν
θαη νπσζδήπνηε αζρέησο ρξνληθήο ζηηγκήο ή θαηάζηαζεο ηνπ ζαλφληνο πξνζψπνπ2.
Απηή ε επξχηεηα ηεο ελλνηνινγηθήο πξνζέγγηζεο, ε νπνία πξάγκαηη θαιχπηεη κηα ζεηξά
πεξηπηψζεσλ πνπ απαζρνινχλ πιεζψξα δηθαηηθψλ θιάδσλ, φπσο ι.ρ. ην δεκφζην δίθαην γηα ζέκαηα
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ην πνηληθφ δίθαην γηα επλφεηνπο ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αμηφπνηλν ηεο
ηεινχκελεο πξάμεο, ηελ ππνθεηκεληθή θαη αληηθεηκεληθή ππφζηαζε απηήο θηι αιιά θαη άιισλ
επηζηεκψλ φπσο ηε θηινζνθία δηθαίνπ γηα ζέκαηα ηφζν δηθαίνπ θαη εζηθήο φζν φκσο θπξίσο θαη
κεζνδνινγίαο ηεο ζέζπηζεο θαλφλσλ δηθαίνπ, θαζψο απηνί πξνθχπηνπλ θαη‟ νπζία απφ ηε λνκνζεηηθή
ελζσκάησζε (ζέζπηζε) ζηελ εζληθή έλλνκε ηάμε (ζεηηθφ δίθαην), αξρψλ πνπ απνδέρνληαη, ππφ φξνπο,
θάπνηεο πηπρέο ηεο επζαλαζίαο, ππφ ηελ επξεία ηεο έλλνηα, θαη πνπ αζθαιψο εληνπίδνληαη ζηε ζθαίξα
ηνπ θπζηθνχ δηθαίνπ, θαηφπηλ θπζηθά δηεξεχλεζεο ηεο χπαξμεο ή κε ηέηνησλ αξρψλ, θαη ηέινο ηε
θνηλσληνινγία ε νπνία, έλαληη ηεο ζεζκνζέηεζεο κηαο ηέηνηαο δπλαηφηεηαο, θαιείηαη λα εμεηάζεη ηελ
αιινίσζε θαη ελ ηέιεη ηελ ίδηα ηελ αληνρή ηεο δνκήο θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο θνηλσλίαο, ζα επηρεηξεζεί
λα δηαζαθεληζζεί θαη λα επεμεγεζεί αλαιπφκελε ζε θάζε κηα απφ ηηο βαζηθέο ηεο ζπληζηψζεο.
Ζ, ππφ ηελ αλσηέξσ νπηηθή λννχκελε, επζαλαζία απεηέιεζε, φπσο είλαη θπζηθφ, έλα απφ
ηα πιένλ ακθηζβεηνχκελα ζέκαηα κε δηιεκκαηηθέο πξνεθηάζεηο, εζηθέο, θνηλσληθέο αιιά θαη
ζξεζθεπηηθέο αλεζπρίεο, αλαδεηήζεηο, δηραζηηθέο πξνζεγγίζεηο, εδξαζκέλεο πάληα επί ηε βάζε
θηινζνθηθψλ ζεσξηψλ θαη ζεκειησδψλ θηινζνθηθψλ εξσηεκάησλ, νπσζδήπνηε ππφ ηελ ζθέπε ηεο
λνκηθήο επηζηήκεο θαη ηνπ δηθαίνπ επξχηεξα.

2

Ο, ππφ απηήλ ηελ επξεία εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε, φξνο «επζαλαζία» είλαη δπλαηφλ λα εμηζψλεηαη κε ηνλ φξν
«ππνβνήζεζε ζε απηνθηνλία» (assisted suicide), εηδηθά ζηελ ειιεληθή θαη θππξηαθή έλλνκε ηάμε κηαο, ιφγσ απνπζίαο
νπνηαζδήπνηε ζρεηηθήο λνκνζεηηθήο πξφβιεςεο θαη γηα ηνπο δχν φξνπο.
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ηε λεψηεξε ηζηνξηθή ζπγθπξία3, σο πξψηε πεξίπησζε, ε νπνία πξνζνκνηάδεη ζαθψο
πεξηζζφηεξν, απφ ηηο αληίζηνηρεο θαζαξά πξσηφγνλεο ηεο αξραηφηεηαο, ζηελ ζχγρξνλε λνκηθή ζεψξεζε
ηνπ ελ ιφγσ δεηήκαηνο ηεο επζαλαζίαο ή εηδηθφηεξα ππνβνήζεζεο ζε ζαλάησζε, δχλαηαη λα αλαθεξζεί
φηαλ πεξί ηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα νη Άγγινη «αλαθάιπςαλ» ηελ Απζηξαιία θαη νη πξψηνη αθηρζέληεο
ηεξαπφζηνινη εμεπιάγεζαλ φηαλ ήξζαλ αληηκέησπνη κε έλα βάξβαξν έζηκν κηαο ηνπηθήο θνηλσλίαο.
χκθσλα κε ην έζηκν θαη ηηο παξαδφζεηο, νη ηζαγελείο, ηελ άλνημε θάζε έηνπο, ζπγθεληξψλνληαλ
ζε δεκφζην ρψξν θαη θαηφπηλ εηδηθήο ηειεηήο, ν πξσηφηνθνο γηνο θάζε νηθνγέλεηαο ζαλάησλε ηνλ
αλήκπνξν παηέξα ηνπ θαη κάιηζηα θαηφπηλ δηθήο ηνπ απαίηεζεο, γηα ηελ απαιιαγή απηνχ, ηφζν απφ ην
βάξνο θαη ηελ ηαιαηπσξία ηνπ γήξαηνο φζν θαη απφ ην βαξχ θνξηίν ηεο αδπλακίαο πξνζθνξάο ζηελ
νηθνγέλεηα θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ ίδηα ηελ θνηλσλία.
ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί, σο πξνεηζαγσγηθφ ζρφιην πνπ πξνεμαγγέιιεη ηηο
επφκελεο ελφηεηεο, φηη ε πξναλαθεξζείζα πεξίπησζε αληηδηαζηέιιεηαη απφ ηελ αλσηέξσ γεληθή θαη
νκνινγνπκέλσο πην απζαίξεηε ζεψξεζε ηεο επζαλαζίαο κε επξεία έλλνηα, σο εηδηθφηεξε απηήο, ιφγσ
ηνπ φηη απνηειεί ππνβνήζεζε ζε απηνθηνλία, ζε ζχγρξνλνπο φξνπο, θαζηζηψληαο επηηαθηηθή ηελ
αλάγθε δηάθξηζεο βαζηθψλ φξσλ πνπ ελδερνκέλσο λα ζπγρένληαη κεηαμχ ηνπο, θαζψο φινη, ζηελ νπζία
ηνπο, ελέρνπλ έλα θνηλφ βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ: ηελ ελεξγφ, φρη απιά ππφ ηελ έλλνηα ηεο ελεξγεηηθήο,
δειαδή δηα ηεο πξαγκάησζεο ζεηηθήο ελέξγεηαο, αιιά θπξίσο ππφ ηελ έλλνηα ηεο ακέζνπ, παξνχζαο
ζπκκεηνρήο θάπνηνπ πξνζψπνπ, θαηά ηε ζηηγκή ζαλάησζεο άιινπ.
Sine qua non, επνκέλσο πξνυπφζεζε γηα ηελ εμέιημε θαη θαηαλφεζε ηεο νπζηαζηηθήο
ζεκαηηθήο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη αξρηθά ν ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ εμήο βαζηθψλ
λνκηθψλ ελλνηψλ, νη νπνίεο φπσο πξναλαθέξζεθε ελέρνπλ ηελ ζπκκεηνρή άιινπ πξνζψπνπ θαηά ηε
ηέιεζε ηεο πξάμεο ηεο ζαλάησζεο: i) αλζξσπνθηνλίαο κε ζπλαίλεζε, ii) ζπκκεηνρήο ζε απηνθηνλία
θαζψο επίζεο θαη iii) ηεο επζαλαζίαο θαη ησλ εηδψλ ηεο. Γηα ηελ πιεξφηεηα θαη νξζφηεηα απηήο ηεο
ζεκαζηνινγηθήο πξνζέγγηζεο, αθελφο απαηηείηαη ε θηινζνθηθή ζεκειίσζε, ε νπνία ζα πεγάδεη απφ
εηδηθή ζπζζσξεπκέλε γλψζε, απφ απζεληίεο δειαδή ηεο επηζηήκεο ηεο θηινζνθίαο πνπ αζρνιήζεθαλ
ad hoc επί απηνχ ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ θαη αθεηέξνπ ζα απνπεηξαζεί, πξνο πεξεηαίξσ άκεζε θαηαλφεζε
ηνπ ζέκαηνο, ε επεμήγεζε ησλ αλσηέξσ ελλνηψλ κέζα απφ ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ (θαη
θππξηαθνχ φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ) πνηληθνχ θψδηθα, ν νπνίνο ελ πξνθεηκέλσ ζα απνηειέζεη, ηξφπνλ
ηηλά, κνληέιν εκπεηξηθήο έξεπλαο. Χο επηπξφζζεηε δηάθξηζε ζα κπνξνχζε λα εηζαρζεί θαη απηή
αλαθνξηθά κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ πνπ πξνβαίλεη ζηε πξάμε αθαίξεζεο ηεο δσήο άιινπ. Με

3

Γηα ηζηνξηθή αλαζθφπεζε ζρεηηθά κε ηελ (ηαηξηθά) ππνβνεζνχκελε απηνθηνλία ή επζαλαζία, θαζψο νη φξνη
ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιάμ, βι. Pickert K., A brief history of assisted suicide, Time, 03/03/2009. Δπίζεο ζρεηηθά κε ηνλ
πεξηβφεην «Dr. Death», ηνλ Jack Kevorkian, βι. ζρεηηθψο Καίζαξε Π., Πεξί ηεο επζαλαζίαο, Αρατθέο Δθδφζεηο, Πάηξα
1999, ζει. 24 θαη 68-70, επίζεο Καηξνχγθαινπ Γ., Σν δηθαίσκα ζηε δσή θαη ην ζάλαην, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια, ΑζήλαΚνκνηελή 1993, ζει 103.
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άιια ιφγηα αλ αζθεί ην ιεηηνχξγεκα ηνπ ηαηξνχ ή φρη, έηζη ψζηε λα έρεη ηηο απαηηνχκελεο επηζηεκνληθέο
γλψζεηο, λα δηαθξίλεη αλ φλησο παξίζηαηαη αλάγθε ηεξκαηηζκνχ ηεο δσήο ηνπ αζζελνχο ή φρη, πάληα
ππφ πξνυπνζέζεηο. Πξνυπνζέζεηο φκσο νη νπνίεο δελ ζα ήηαλ επηηξεπηφ λα ιεθζνχλ ππφςε θαη λα
αμηνινγεζεί αλ ζα πξέπεη λα ζπλδξάκνπλ απφ θάπνηνλ ηξίην κε ηαηξφ, θαζψο ηφηε ε θχζε ηεο πξάμεο
ζα ήηαλ εληειψο δηαθνξεηηθή θαη επηζείνπζα ζαθψο απζηεξφηεξεο πνηλέο.
Με αθνξκή απηή ηελ πεξίπησζε κεηαηξνπήο ηεο θχζεο ηεο εγθιεκαηηθήο πξάμεο,
ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ρξήδεη (θαη γηα απηφ ζα πξνεγεζεί) ε πεξίπησζε iv) ηεο αλζξσπνθηνλίαο κε
πξφζεζε, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα γίλεη κία ζχληνκε αλαθνξά θαζψο θάζε κία απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο
πξνο επεμήγεζε λνκηθέο έλλνηεο, εκπεξηέρεη βαζηθά ζηνηρεία ηεο αληηθεηκεληθήο ππφζηαζεο, ελίνηε δε
θαη ηεο ππνθεηκεληθήο, ηεο θαθνπξγεκαηηθήο πξάμεο ηεο αλζξσπνθηνλίαο κε πξφζεζε θαη ελδερνκέλσο
λα ζπγρένληαη ή αθφκα ρεηξφηεξα λα ζπκςεθίδνληαη άθξηηα. ηε παξνχζα πεξίζηαζε ζπλεπψο,
θξίλεηαη απαξαίηεηνο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αλζξσπνθηνλίαο κε πξφζεζε ψζηε λα απνηειέζεη ην
παξάγνληα ζηάζκηζεο, ην θξίζηκν φξην επηθηλδπλφηεηαο κεηαμχ λνκηκφηεηαο θαη παξαλνκίαο (ζε
ζπζηήκαηα πνπ επηηξέπεηαη ε ππφ πξνυπνζέζεηο «επζαλαζία» ή αθφκα θαη ε εμ νίθηνπ αλζξσπνθηνλία)
ή έζησ δηάθξηζεο κεηαμχ θαθνπξγήκαηνο θαη πιεκκειήκαηνο φπσο ζα θαηαδεηρζεί ζηελ επφκελε
ελφηεηα.
ΗΗ. Δλλνηνινγηθέο δηαζαθελίζεηο.
πσο πξναλαθέξζεθε, ηδηαίηεξε ζέζε ζηελ απφπεηξα δηαζαθήληζεο ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ
πνπ ελδερνκέλσο πεξηπιέθνληαη ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν φκσο θαη κε ηελ απηή θαζεαπηή έλλνηα ηεο
επζαλαζίαο (ππφ ζηελή ελλνία) θαηέρεη ε έλλνηα ηεο αλζξσπνθηνλίαο απφ πξφζεζε, ην νπζηαζηηθφ
πεξηερφκελν ηεο νπνίαο, γηα ηηο αλάγθεο ηεο κειέηεο, νπζηαζηηθά εξγαιεηνπνηείηαη γηα ηελ δηάθξηζε ησλ
άιισλ ελλνηψλ αιιά θαη ελ ηέιεη γηα ηε δπλαηφηεηα δηαηχπσζεο κηαο πξφηαζεο γηα ηα επηηξεπηά (αλ
απηά πξνθχςνπλ) φξηα ηεο ππνβνεζνχκελεο απηνθηνλίαο ή θάπνηαο κνξθήο επζαλαζίαο, ε νπνία δελ ζα
απνδνθηκάδεηαη απφ ην λνκνζέηε. Τπφ απηή ηε ινγηθή θαη κε ηε αξσγή ηνπ ειιεληθνχ θαη ηνπ
θππξηαθνχ Πνηληθνχ Κψδηθα πξνθχπηνπλ γηα ηηο εμεηαδφκελεο έλλνηεο ηα εμήο βαζηθά ζηνηρεία:
Α) Αλζξσπνθηνλία κε πξόζεζε.
Απφ κία απιή αλάγλσζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξ. 299 ειιεληθνχ ΠΚ αιιά θαη
ηεο παξ. 1 ηνπ άξ. 205 ηνπ θππξηαθνχ ΠΚ4, πξνθχπηνπλ εληειψο αβίαζηα ηα βαζηθά ζπληζηνχληα

4

Παξ. 1 άξ. 299 ειιεληθνχ ΠΚ: «Όπνηνο κε πξφζεζε ζθφησζε άιινλ, ηηκσξείηαη κε ηελ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ ή κε ηζφβηα
θάζεηξμε». Παξ. 1 άξ. 205 θππξηαθνχ ΠΚ: « Κάζε πξφζσπν ην νπνίν επηθέξεη ην ζάλαην άιινπ πξνζψπνπ κε παξάλνκε
πξάμε ή παξάιεηςε, είλαη έλνρν ηνπ θαθνπξγήκαηνο ηεο αλζξσπνθηνλίαο» ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 3 γηα ηελ επηβνιή
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ζηνηρεία ηνπ αδηθήκαηνο ηεο αλζξσπνθηνλίαο κε πξφζεζε. Πην αλαιπηηθά, σο πξψην ζηνηρείν δχλαηαη
λα αλαθεξζεί i) ε αθαίξεζε ηεο δσήο, ην νπνίν απνηειεί θαη ην αληηθεηκεληθφ ζηνηρείν ηνπ εγθιήκαηνο,
θαη πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν (instrumentum sceleris). Αμίδεη λα
ζεκεησζεί φηη σο κφλνη ιφγνη άξζεο ηνπ αδίθνπ (ζηνλ ειιεληθφ ΠΚ) κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ θπξίσο νη
πεξηπηψζεηο πξνζηαγήο (άξ. 21 ΠΚ), άκπλαο (άξ. 22 ΠΚ) θαη θαηάζηαζεο αλάγθεο (άξ. 25 ΠΚ), ππφ ηηο
πξνυπνζέζεηο ησλ άξ. 20, 23 θαη 24 ΠΚ.
Γεπηεξεπφλησο, απαηηείηαη ε χπαξμε ii) ππνθεηκεληθήο ππαηηηφηεηαο, δειαδή δφινπ (αθφκα θαη
ελδερφκελνπ), πξνο ηελ θαηεχζπλζε αθαίξεζεο ηεο δσήο ηνπ άιινπ, αζρέησο δηαβάζκηζεο γηα ηελ
ζηνηρεηνζέηεζε ηνπ εγθιήκαηνο ηεο αλζξσπνθηνλίαο απφ πξφζεζε, θαζψο απηή ζπληειείηαη είηε ν
δφινο ραξαθηεξίδεηαη σο πξνκειεηεκέλνο, φηαλ δειαδή ν δξάζηεο βξίζθεηαη ζε ςπρηθή εξεκία (παξ. 1
άξ. 299 ειιεληθνχ ΠΚ θαη άξ. 204 θππξηαθνχ ΠΚ) είηε σο απξνκειέηεηνο (βξαζκφο ςπρηθήο νξκήο),
φηαλ ν ζχηεο δξα ππφ ην θαζεζηψο ςπρηθήο ππεξδηέγεξζεο θαη ππεξέληαζεο ζπλαηζζήκαηνο ή πάζνπο,
ηφζν θαηά ηε θάζε ιήςε ηεο απφθαζεο φζν θαη θαηά ηε θάζε εθηέιεζεο απηήο (παξ. 2 άξ. 299
ειιεληθνχ ΠΚ θαη άξ 208 θππξηαθνχ ΠΚ5). Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπ δφινπ ελδηαθέξεη, ζρεηηθά κε ηε
δηάθξηζε ζηελ επηβαιιφκελε πνηλή, απφ ηνλ εθαξκνζηή ηνπ δηθαίνπ, ζε θάζε κία απφ ηηο δχν αλσηέξσ
πεξηπηψζεηο, ζηα πιαίζηα πάληα φκσο ηνπ άξ. 299 ειιεληθνχ ΠΚ θαη ζπλδπαζηηθά ησλ άξ. 204, 205
παξ. 1 θαη 208 θππξηαθνχ ΠΚ.
Σέινο απαηηείηαη ε χπαξμε iii) αηηηψδνπο ζπλδέζκνπ (άιισο αηηηψδνπο ζπλάθεηαο). Κεληξηθφ
ξφιν ζην ζηνηρείν απηφ δηαδξακαηίδεη ε ελεξγφο αηηία (causa efficiens) θαηά ηελ νπνία αξθεί γηα ηελ
ζεκειίσζε επζχλεο ε πξάμε λα ππήξμε έλαο απφ ηνπο παξαγσγηθνχο φξνπο ηνπ απνηειέζκαηνο, ρσξίο ηνλ
νπνίν δελ ζα επεξρφηαλ ην απνηέιεζκα, αδηάθνξα αλ ζπλέβαιαλ θαη άιινη φξνη6.
Β) Αλζξσπνθηνλία κε ζπλαίλεζε.
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξ. 300 ειιεληθνχ ΠΚ7 εμεηάδεηαη κηα δηαθνξεηηθή, ηδηάδνπζα
πεξίπησζε αλζξσπνθηνλίαο8. χκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ δηάπξαμε απηνχ ηνπ
εγθιήκαηνο απαηηνχληαη ηα εμήο βαζηθά ζηνηρεία: i) ε εθηέιεζε ηεο αλζξσπνθηφλνπ πξάμεο, θαη‟

πνηλήο «Κάζε πξφζσπν ην νπνίν δηαπξάηηεη ην θαθνχξγεκα ηεο αλζξσπνθηνλίαο ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο δηά βίνπ». Βι.
επίζεο θαη ην άξζξν 204 θππξηαθνχ ΠΚ γηα ηέιεζε αλζξσπνθηνλίαο πξνκειεηεκέλεο.
5
Παξ. 2 άξ. 299 ΠΚ: «Αλ ε πξάμε απνθαζίζηεθε θαη εθηειέζηεθε ζε βξαζκφ ςπρηθήο νξκήο, επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο
πξφζθαηξεο θάζεηξμεο». Αξ. 208 θππξηαθνχ ΠΚ: «…δηελεξγεί ηελ πξάμε ε νπνία επηθέξεη ην ζάλαην ζε βξαζκφ ςπρηθήο
νξκήο πνπ νθείιεηαη ζε μαθληθή πξφθιεζε, δειαδή ζε άδηθε πξάμε, χβξε ή εθλεπξηζκφ…».
6
Βι. ζρεηηθψο Μαξγαξίηε Μ., Πνηληθφο Κψδηθαο, εξκελεία-εθαξκνγή, Δθδφζεηο Π. Ν. άθθνπια, Αζήλα 2003, ζει 42.
7
Άξ. 300 ΠΚ: «Όπνηνο απνθάζηζε θαη εθηέιεζε αλζξσπνθηνλία χζηεξα απφ ζπνπδαία θαη επίκνλε απαίηεζε ηνπ ζχκαηνο θαη
απφ νίθην γηα απηφλ πνπ έπαζρε απφ αλίαηε αζζέλεηα ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε». ην θππξηαθφ ΠΚ δελ ξπζκίδεηαη κε απφιπηε
ζαθήλεηα ην ζρεηηθφ δήηεκα αλ θαη πηπρέο απηνχ ζπλαληψληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξ. 211 θαη ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο δ) θαη
ε).
8
Καηά κία άπνςε απνηειεί θαη ηδηψλπκν έγθιεκα, βι. ζρεηηθψο Καηζαληψλε Α., Ζ αλζξσπνθηνλία ελ ζπλαηλέζεη θαηά ην
Νέν Πνηληθφ Κψδηθα, ΠνηλΥξ η΄, ζει 237.
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αλαινγία κε ην ζηνηρείν ηεο αθαίξεζεο ηεο δσήο (αληηθεηκεληθφ ζηνηρείν) ζηε πξνεγνχκελε πεξίπησζε
ηεο αλζξσπνθηνλίαο απφ πξφζεζε (άξ. 299 ΠΚ), αλ θαη ππνζηεξίδεηαη, θαη νξζψο, φηη ιφγσ αθξηβψο
ησλ ηδηαδνπζψλ ζπλζεθψλ ηεο αλζξσπνθηνλίαο κε ζπλαίλεζε, νπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κηα
πξνλνκηνχρα κνξθή αλζξσπνθηνλίαο κε απηνηειέο πξαγκαηηθφ9, ρσξίο φκσο ν ραξαθηεξηζκφο απηφο λα
δηαθνξνπνηεί ηελ πνηνηηθή εμίζσζε ηεο αληηθεηκεληθήο ππφζηαζεο ηεο αθαίξεζεο ηεο δσήο, κεηαμχ
αλζξσπνθηνλίαο απφ πξφζεζε θαη αλζξσπνθηνλίαο κε ζπλαίλεζε.
Αθνινχζσο, δελ απαηηείηαη γηα ηελ ηέιεζε ηεο ελ ιφγσ πξάμεο απιά θαη κφλν ε ζπλαίλεζε ηνπ
ζχκαηνο αιιά ii) ε απαίηεζε απηνχ γηα ηελ ζαλάησζή ηνπ (γηα απηφ ηνλ ιφγν πνιιέο θνξέο ζπλαληάηαη
θαη σο εμ νίθηνπ αλζξσπνθηνλία10), ε νπνία πξέπεη λα θξίλεηαη σο ζπνπδαία θαη επίκνλε, ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξ. 300 ΠΚ11. Grosso modo ν απαηηψλ ηελ ζαλάησζή ηνπ απφ ηξίην, αλαιακβάλεη κε
ζαθή ελεξγφ ζπκπεξηθνξά πνπ απνθαιχπηεη, ζε φιε ηε δηάζηαζε, ηελ ελεξγεηηθή πξσηνβνπιία ηνπ
πξψηνπ λα πείζεη ην άιιν πξφζσπν, φπσο ηεξκαηίζεη ηε δσή ηνπ (ελλ.: απαηηνχληνο). Δηδηθφηεξα, σο
ζπνπδαία ραξαθηεξίδεηαη ε απαίηεζε ηνπ ζαλαησζέληνο φηαλ εμεδήισζε ηελ βνχιεζή ηνπ ή κάιινλ
ηελ απαίηεζή ηνπ, έρσλ πιήξε ζπλείδεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο, απνθιείνληαο ηηο πεξηπηψζεηο ζπλεπψο
αλειηθφηεηαο, ςπρηθήο δηαηάξαμεο θηι. Χο επίκνλε νξίδεηαη φηαλ ππάξρεη ζπλερηδφκελε επαλάιεςε
ηεο απαίηεζεο απηήο, απφ ηνλ ζαλαησζέληα πξνο ην πξφζσπν ηνπ δξάζηε, πνπ ππνδειψλεη ζε θάζε
πεξίπησζε ηελ ζνβαξφηεηα ηεο δήισζεο ηεο επηζπκίαο ηνπ ζαλαησζέληνο θαη ηελ αξρηθή, ηνπιάρηζηνλ,
άξλεζε ηνπ δξάζηε.
Κνκβηθφ ζεκείν γηα ηελ ηέιεζε ηεο εδψ εμεηαδφκελεο εγθιεκαηηθήο πξάμεο είλαη ν ζαλαησζείο
λα πάζρεη απφ iii) αλίαηε αζζέλεηα. Ζ αζζέλεηα δελ ζα πξέπεη λα λνείηαη φπσο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα,
αιιά ζα πξέπεη λα δίδεηαη έκθαζε θπξίσο ζην πνηνηηθφ θξηηήξην ηνπ βαζκνχ ηεο αθφξεηεο θαηάζηαζεο
πνπ βηψλεη ν πάζρσλ. Μηα θαηάζηαζεο ηφζν «αβίσηε» πνπ απνηειεί εζηθά ιαλζάλνληα θαη λνκηθά
απαξάδεθην «δηθαηνινγεηηθφ» παξάγνληα, ππνθίλεζεο ηνπ ζαλαησζέληα λα απαηηεί ή θαιχηεξα λα
εθιηπαξεί ελαγσλίσο, αθφκα θαη ηελ ζαλάησζή ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί απφ ηηο δπζβάζηαρηεο
γηα απηφλ ζπλζήθεο δσήο12.
Σέινο, γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ πξναπαηηνχκελσλ, γηα λα ζηνηρεηνζεηεζεί ε πξάμε ηεο
αλζξσπνθηνλίαο κε ζπλαίλεζε, απαηηείηαη iv) ε χπαξμε δφινπ, νηνπδήπνηε βαζκνχ θαη κάιηζηα εηδηθνχ
ν νπνίνο ζπλίζηαηαη αθξηβψο ζηε πξφθιεζε ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ νίθηνπ, ηεο ζπκπφληαο ζην δξάζηε απφ
ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ απαηηνχληνο ηελ ζαλάησζε αιιά θαη απφ ηηο πξαγκαηηθέο, δπζκελείο γηα απηφλ
ζπλζήθεο εμαηηίαο ηεο νηθηξνχο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη αθξηβψο ιφγσ ηεο αζζέλεηάο

9

Βι. ζρεηηθψο Μαξγαξίηε Μ., φπ.π., ζει. 782.
«…είλαη εζθαικέλνο ν ηίηινο ηνπ άξζξνπ…» βι. ζρεηηθψο Μαξγαξίηε Μ., φπ.π., ζει 783.
11
Βι ζρεηηθψο Αιεμηάδε Α.-Γ., Δηζαγσγή ζην ηαηξηθφ δίθαην, Δθδνηηθφο Οίθνο Μ. Γεκφπνπινπ, Θεζζαινλίθε 1996, ζει.
131.
12
Βι. ζρεηηθψο Μαξγαξίηε Μ., φπ.π., ζει 784 θαζψο θαη απφθ. ΔΦΑηγ 6/86,
10
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ηνπ. Οθείιεηαη λα ηνληζζεί ε δηαπίζησζε, φηη ζε πεξίπησζε άγλνηαο ηεο απαίηεζεο ή ηεο αζζέλεηαο ηνπ
πάζρνληνο θαη αθνινχζσο ζαλαησζέληνο, απφ ηνλ δξάζηε, ηφηε απηνκάησο εθιείπεη ην ζηνηρείν ηνπ
εηδηθνχ δφινπ θαη ζπλεπψο δελ ζηνηρεηνζεηείηαη αλζξσπνθηνλία κε ζπλαίλεζε αιιά αλζξσπνθηνλία κε
πξφζεζε.
Γ) πκκεηνρή ζε απηνθηνλία.
Με κηα πξψηε αλάγλσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξ. 301 ειιεληθνχ ΠΚ, αιιά θαη ηνπ άξ. 218
θππξηαθνχ ΠΚ (αλαθέξεηαη σο ζπλελνρή ζε απηνθηνλία άιινπ πξνζψπνπ)13 θαζίζηαηαη παζίδειε ε
δηαπίζησζε κηαο βαζηθήο δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ παξφληνο άξζξνπ (ελλ.: 301 ειιεληθνχ ΠΚ) θαη ηνπ άξ.
300 ειιεληθνχ ΠΚ θαη απηή έγθεηηαη ζην εμήο: ζην κελ άξ. 300 ειιεληθνχ ΠΚ ε πξάμε ηεο ζαλάησζεο,
ηεο πιηθήο ελέξγεηαο, κε άιια ιφγηα ηεο αθαίξεζεο δσήο αλήθεη ζην δξάζηε, ζε άιιν δειαδή πξφζσπν
απφ απηφ ηνπ ζχκαηνο, ζηε πεξίπησζε φκσο πνπ εηζάγεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξ. 301ειιεληθά ΠΚ,
νπζηαζηηθά δξάζηεο θαη ζχκα ηαπηίδνληαη, αθνχ πξφθεηηαη γηα ηέιεζε ηεο θαηά ην θνηλψο λννχκελεο
πξάμεο ηεο απηνθηνλίαο, αλ θαη σο δξάζηεο πξέπεη λα ζεσξείηαη απηφο πνπ εμσζεί, δηα ηεο πεηζνχο, ηνλ
ζαλαησζέληα-ζχκα ζηελ απηνθηφλν πξάμε. Γηα λα θαηαζηεί αθφκα ζαθέζηεξε ε ελ ιφγσ πξάμε αξθεί
λα γίλεη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηα ζηνηρεία πνπ ζπληζηνχλ ην έγθιεκα ηεο ζπκκεηνρήο ζε απηνθηνλία.
Αξρηθά, πξψηηζην ζηνηρείν γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πξάμε ζπληζηά i) ε θαηάπεηζε άιινπ
πξνζψπνπ (ζχκαηνο) λα πξνβεί ζηε ηέιεζε ηεο πξάμεσο ηεο απηνθηνλίαο ή αθφκα θαη ε παξνρή
νπζηψδνπο βνήζεηαο, θαηά ηελ θάζε ηεο ηέιεζεο ηεο πξάμεο ηεο απηνθηνλίαο. ηε πεξίπησζε απηή ην
άιιν πξφζσπν (δξάζηεο) αλαιακβάλεη κε ελεξγφ πξσηνβνπιία, φρη λα παξνηξχλεη14, αιιά λα πείζεη
πξσηνγελψο, λα δεκηνπξγήζεη εδξαία πεπνίζεζε15 ζην ζχκα φηη ε κνλαδηθή ελδεδεηγκέλε θαη
ηθαλνπνηεηηθή γηα απηφ (ζχκα-απηφρεηξα) ιχζε, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ φπνησλ νπζηαζηηθψλ θαη
νπσζδήπνηε ππαξθηψλ, πξαγκαηηθψλ αθφκα θαη αληηθεηκεληθψλ δπζθνιηψλ16, είλαη ε απηνθηνλία.
Οπσζδήπνηε ζε απηήλ ηελ δηαδηθαζία άζθεζεο πεηζνχο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ζηελ «επηηπρή»
θαηάιεμε απηήο πνπ ζεκαηνδνηείηαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ απνλελνεκέλνπ, ππνθψζθεη κηα
δηαλνεηηθή επίδξαζε ηνπ δξάζηε επί ηνπ ζχκαηνο17.

13

Άξ. 301 ειιεληθνχ ΠΚ: «Όπνηνο κε πξφζεζε θαηέπεηζε άιινλ λα απηνθηνλήζεη, αλ ηειέζηεθε ε απηνθηνλία ή έγηλε απφπεηξά
ηεο, θαζψο θαη φπνηνο έδσζε βνήζεηα θαη‟ απηήλ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε». Άξ. 218 θππξηαθνχ ΠΚ: «Απηφο, πνπ εθ
πξνζέζεσο πείζεη άιιν ζε απηνθηνλία, αλ απηή δηαπξάρζεθε ή έγηλε απφπεηξά ηεο, θαζψο θαη εθείλνο πνπ βνεζά θαηά ηε
δηάξθεηά ηεο, είλαη έλνρνο θαθνπξγήκαηνο θαη ππφθεηηαη ζε θπιάθηζε δέθα ρξφλσλ».
14
Βι. γηα πεξηπηψζεηο πνπ πθίζηαηαη ςπρηθή ζπλέξγεηα ζρεηηθψο Μαξγαξίηε Μ., φπ.π., ζει. 786.
15
Βι. ζρνιηαζκφ απφθ. ΠιΑξη 8/97, ΑξρΝ, 1998, 773.
16
ηηο δπζθνιίεο απηέο δελ δχλαηαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ αθεξεκέλεο θαη γεληθέο εμηζηνξήζεηο πεξί ησλ αδηεμφδσλ ηεο δσήο
θαη κηαο πεζηκηζηηθήο πνξείαο ηεο δσήο. Βι. ζρεηηθψο θαη ΠιΘεβ 20/71.
17
Αμίδεη λα ηνληζζεί πσο ε πεξίπησζε πνπ εηζάγεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη δπλαηφλ λα κεηαηξαπεί ζε
έκκεζε απηνπξγία ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: i) αλ ν απηφρεηξαο είλαη αθαηαιφγηζηνο ή αλ ππάξμεη ςπρνινγηθφο ή θπζηθφο
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Αθνινχζσο βαζηθφ ζηνηρείν απνηειεί ii) ε ίδηα ε πξάμε ηεο απηνθηνλίαο, ε νπνία πξέπεη
λα ηειεζζεί θαη κάιηζηα ελ γλψζεη ηνπ ζχκαηνο φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε κπτθή ελέξγεηα ζηελ νπνία ζα
πξνβεί, ζα θαηαζηεί θαη κνηξαία γηα ηε δσή ηνπ18, ελψ ηέινο, απαηηείηαη νπσζδήπνηε iii) εηδηθφο δφινο
απφ πιεπξάο ηνπ δξάζηε ζε πεξίπησζε θαηάπεηζεο ηνπ ζχκαηνο ελψ ζε πεξίπησζε ελεξγεηηθήο θαη
νπζηψδνπο παξνρήο βνήζεηαο πξνο ηνλ απηφρεηξα αξθεί θαη ελδερφκελνο δφινο19.
Γ) πγθξηηηθή επηζθόπεζε ησλ αλσηέξσ λνκνζεηηθώλ δηαηάμεσλ θαη θηινζνθηθέο
δηαζηάζεηο.
Γεδνκέλεο ηεο αλσηέξσ εθηεζείζαο επηζθφπεζεο ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ, γηα λα
νινθιεξσζεί ε πεξηεθηηθή θαη εηο φιν ην θάζκα αλάιπζε ησλ ξπζκηδφκελσλ πεξηπηψζεσλ, απνκέλεη
κφλν ε ζπζρέηηζε θαη ε ζχγθξηζή ηνπο (γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο κφλν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ειιεληθνχ ΠΚ)
ψζηε λα αλαδεηρηνχλ θαη λα επεμεγεζνχλ φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο νπζίαο ηνπ θάζε άξζξνπ αιιά θαη ελ
ηέιεη δηά ελφο γεληθνχ εμαγφκελνπ ζπκπεξάζκαηνο, λα πξνζεγγηζζεί θαη‟ αξρήλ ε φιε θηινζνθία πνπ
ππνθξχπηεηαη ζηελ ζέζπηζε ησλ ελ ιφγσ δηαηάμεσλ.
Αξρηθά, ζπγθξίλνληαο ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 299 ΠΚ θαη 300 ΠΚ δηαπηζηψλεηαη, σο
πξνο ηελ αληηθεηκεληθή ππφζηαζε ηεο πξάμεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην άξ. 300 ΠΚ, φηη είλαη
παλνκνηφηππε κε απηήλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζχζηαζε ηεο εγθιεκαηηθήο πξάμεο ηεο αλζξσπνθηνλίαο
απφ πξφζεζε (άξ. 299 ΠΚ), αθνχ θαη νη δχν πεξηπηψζεηο εκπεξηέρνπλ ην αληηθεηκεληθφ ζηνηρείν ηεο
αθαίξεζεο ηεο δσήο.
Δλ ζπλερεία, σο πξνο ην ξφιν ηνπ δξάζηε, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξ. 300
ΠΚ, ν δξάζηεο αλαιακβάλεη νπζηαζηηθή δξάζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αθαίξεζεο ηεο δσήο, θαηφπηλ
απαίηεζεο ηνπ ζχκαηνο θαη αξρηθήο άξλεζεο ηνπ λα ηειέζεη ηελ πξάμε, ελψ ζηε πεξίπησζε ηνπ άξ. 299
ΠΚ ν δξάζηεο είλαη απηφο πνπ αλαιακβάλεη ηελ ελεξγφ πξσηνβνπιία, εθνχζηα, λα πξνβεί ζηελ ηέιεζε
ηεο αληηθεηκεληθήο ππφζηαζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εγθιεκαηηθήο πξάμεο.
Σέινο δε, γηα λα ζηνηρεηνζεηεζεί ε πξάμε ηεο αλζξσπνθηνλίαο κε ζπλαίλεζε, απαηηείηαη φπσο
έρεη αλαθεξζεί αλσηέξσ εηδηθφο δφινο πνπ ζπλίζηαηαη αθξηβψο ζην αίζζεκα νίθηνπ θαη ζπκπφληαο πξνο
ην ζχκα γηα ηνπο ιφγνπο πνπ εθηελψο αλεθέξζεζαλ.
Ηδηαηηέξσο ελδηαθέξνπζα είλαη θαη ε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξ. 300 θαη 301
ΠΚ, σο πξνο ηα εμήο ζεκεία: αξρηθά θαηά ηε ηέιεζε ηεο αλζξσπνθηνλίαο κε ζπλαίλεζε (άξ. 300 ΠΚ),

θαηαλαγθαζκφο ηνπ ζχκαηνο θαζψο θαη ii) αλ ε θαηάπεηζε γίλεη κε ηε βνήζεηα απαηειψλ πεξηζηάζεσλ. Βι. ζρεηηθψο
Μαξγαξίηε Μ., φπ.π., ζει. 786.
18
ε πεξίπησζε κε γλψζεο, απφ πιεπξάο ζχκαηνο, φηη ε ελέξγεηα ηελ νπνία ζα εθηειέζεη ζα απνβεί κνηξαία γηα ηνλ ίδην,
ηφηε ζηνηρεηνζεηείηαη ην έγθιεκα ηεο αλζξσπνθηνλίαο, θαζψο δελ πθίζηαηαη θαλ απηνθηνλία.
19
Βι. ζρεηηθψο Μαξγαξίηε Μ., φπ.π., ζει. 787.
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ζηελ κπτθή ελέξγεηα ζαλάησζεο πξνβαίλεη ν δξάζηεο, ηνλ νπνίν «ηθέηεςε» πξνο ηνχην ην ζχκα ζην
νπνίν αλήθεη θαη ε πξσηνβνπιία ηξφπνλ ηηλά ηεο ηέιεζεο ηεο πξάμεο, ζε αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε
ηεο ζπκκεηνρήο ζε απηνθηνλία (άξ. 301 ΠΚ), ζηελ νπνία ε πιηθή πξάμε ηεο ζαλάησζεο αλήθεη ζην ίδην
ην ζχκα, ζηνλ απηφρεηξα, ν νπνίνο εμσζήζεθε ή κάιινλ δνιίσο επείζζε, πξνο ηνχην, απφ άιιν
πξφζσπν, πνπ αλέιαβε ηε ζρεηηθή πξσηνβνπιία, δειαδή ηνλ δξάζηε ηεο θαηαπεηζηηθήο πξάμεο.
Κιείλνληαο απηή ηε ζχληνκε αλαθνξά ζηελ ζπγθξηηηθή επηζθφπεζε κεηαμχ ησλ
ζρεηηδφκελσλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ ΠΚ, εληνπίδνληαη νη πηζαλέο πεξηπηψζεηο εθείλεο, θαηά ηηο
νπνίεο ε πξάμε ηεο ζπκκεηνρήο ζε απηνθηνλία (άξ. 301 ΠΚ) δχλαηαη λα κεηαηξαπεί ζηελ εγθιεκαηηθή
πξάμε, ζε βαζκφ θαθνπξγήκαηνο, δειαδή ζηελ αλζξσπνθηνλία απφ πξφζεζε ηνπ άξ. 299 ΠΚ.
Δπηγξακκαηηθά σο ηέηνηεο πεξηπηψζεηο αλαθέξνληαη: i) φηαλ ν απηφρεηξ δελ γλσξίδεη φηη ε ελέξγεηα
ζηελ νπνία ζα απνβεί κνηξαία γηα ηε δσή ηνπ, ii) ε πεξίπησζε ηεο έκκεζεο απηνπξγίαο20 θαη iii) ηέινο ε
παξνρή βνήζεηαο ζηνλ απηφρεηξα, ζηα πιαίζηα πάληα ηνπ άξ. 301 ΠΚ, φρη φκσο λννχκελεο δηα ζεηηθήο
νπζηψδνπο ελέξγεηαο, φπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, αιιά δηα αξλεηηθήο ελέξγεηαο πνπ ζπλεπάγεηαη, ππφ
πεξηπηψζεηο, έγθιεκα ηεινχκελν δηα παξαιείςεσο (άξ. 15 ΠΚ21).
Σέινο απηφ ην νπνίν ζα πξέπεη λα εμαρζεί σο γεληθφ ζπκπέξαζκα είλαη ε δηάζηαζε σο
πξνο ηελ επηβαιιφκελε πνηλή22, γηα θάζε κία απφ ηηο πξάμεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα νηθεία άξζξα ηνπ
ΠΚ, σο απνηέιεζκα θπζηθά ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ βαζκνχ θαη ηεο θχζεο ηεο θάζε κίαο
εγθιεκαηηθήο πξάμεο23 πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ βαζκφ απνδνθηκαζίαο ηεο θνηλσλίαο, ηεο ελλφκνπ
ηάμεσο ζπιιήβδελ, θαη εηδηθφηεξα ηνπ λνκνζέηε θαηά ηελ ζέζπηζε ηνπ θαλφλα δηθαίνπ θαη ηεο
δηθαζηηθήο εμνπζίαο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ηειεπηαίνπ.
ην ζεκείν απηφ θπζηθά ζα πξέπεη λα εξκελεπζεί θαηά θάπνην ηξφπν ν ζθνπφο ή αθφκα
θαιχηεξα ν ιφγνο, ε αηηία γηα ηελ νπνία ν λνκνζέηεο επηθχιαμε απηή ηελ πνζνηηθή δηαβάζκηζε σο πξνο
ηελ επηβαιιφκελε πνηλή. Ζ πξνθαλήο θπζηθά απάληεζε ζα κπνξνχζε λα ζπλίζηαην απνθιεηζηηθά θαη
κφλν ζηε πνηνηηθή δηάθξηζε ηεο απαμίαο πνπ επηθχιαμε ε λνκνζεηηθή εμνπζία, θαηά ηελ ζέζπηζε ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ, έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ ελεξγεηψλ πνπ ζπληζηνχλ
εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο. Καη ε απάληεζε απηή φλησο ζα ήηαλ νξζή αιιά φρη πιήξεο θαζψο δελ
θαηαπηάλεηαη κε ηελ θηινζνθηθή πξνζέγγηζε ηνπ φινπ ζέκαηνο. Πξνζέγγηζε ε νπνία ζε επφκελε
ελφηεηα ζα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ δηαηχπσζε ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ.
20

Βι. ζρεηηθψο ππνζεκ. 16 παξφληνο.
Άξ. 15 ΠΚ: «Όπνπ ν λφκνο γηα ηελ χπαξμε αμηφπνηλεο πξάμεο απαηηεί λα έρεη επέιζεη νξηζκέλν απνηέιεζκα, ε κε απνηξνπή
ηνπ ηηκσξείηαη φπσο ε πξφθιεζή ηνπ κε ελέξγεηα, αλ ν ππαίηηνο ηεο παξάιεηςεο είρε ηδηαίηεξε λνκηθή ππνρξέσζε λα
παξεκπνδίζεη ηελ επέιεπζε ηνπ απνηειέζκαηνο». ρεηηθά κε παξαδείγκαηα ηδηαίηεξεο λνκηθήο ππνρξέσζεο βι. άξ. 288 παξ. 2
(παξάιεηςε νθεηιφκελεο βνήζεηαο), άξ. 307 (παξάιεηςε ιχηξσζεο απφ θίλδπλν δσήο) θηι.
22
Χο πνηλή νξίδεηαη ην «θαθφ πνπ ην απεηιεί ν λφκνο θαη ην επηβάιεη ν δηθαζηήο ζην δξάζηε κηαο άδηθεο πξάμεο σο
εθδήισζε ηεο ηδηαίηεξεο απνδνθηκαζίαο απφ ηελ έλλνκε ηάμε», βι. ζρεηηθψο πηλέιιε Γ., Βαζηθά ζηνηρεία πνηληθνχ δηθαίνπ
θαη πνηληθήο δηθνλνκίαο, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή 1990, ζει.20-21.
21
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ε κηα νιηγφιεθηε εθδνρή ηεο απηή ε θηινζνθηθή πξνζέγγηζε ζπλαξηάηαη ζηελ θαη‟ νπζία
επηφηεξε απαμία ηεο έλλνκεο ηάμεο γηα ηελ πξάμε ηεο αλζξσπνθηνλίαο κε ζπλαίλεζε, γεγνλφο ην νπνίν
αληαλαθιάηαη ζηελ επηφηεξε πνηλή πνπ δχλαηαη λα επηβιεζεί, ίζσο εμαηηίαο αλζξσπηζηηθψλ ιφγσλ ι.ρ.
ζπκπφληα γηα ηε θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο αιιά θαη ιφγσ ηνπ φηη ν ίδηνο ν αζζελήο απαηηεί επηκφλσο
θαη απηνβνχισο ηελ ζαλάησζή ηνπ. Οη ιφγνη απηνί είλαη θπζηθφ ζηελ επξχηεξε θνηλσλία λα απνηεινχλ
θαη επαξθείο ιφγνπο απνδνρήο, ηεο θαηά ηα άιια απνδνθηκαζηέαο απφ ην ζχζηεκα ηνπ πνηληθνχ
δηθαίνπ πξάμεο ηεο αλζξσπνθηνλίαο κε ζπλαίλεζε, θαζψο γηα ηκήκα ηεο θνηλσλίαο ε απηνδηάζεζε ηνπ
θαζελφο θαη ε πιήξεο απηνλνκία ηνπ λα ηνπνζεηνχληαη ςειά ζηελ ηεξαξρία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ
παξαβιέπνληαο φκσο εζθαικέλα άιιεο παξάιιειεο ππνρξεψζεηο ηφζν πξνζσπηθέο φζν θαη ηνπ
θξάηνπο πξφλνηαο, πνπ έρεη θαζήθνλ ηε πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ. Ζ ζπγθξνπζηαθή απηή ζρέζε ζα
απνηειέζεη αληηθείκελν πξνο αλαιπηηθή κειέηε θαη δηεμνδηθή έξεπλα ζε πξνζερή ελφηεηα ηνπ
παξφληνο.
III. Δπζαλαζία.
Ζ επζαλαζία24, ππφ ηελ ηππηθή, ζηελή έλλνηα, απνηειεί κηα ηδηάδνπζα πεξίπησζε, κεηαμχ ησλ
ινηπψλ πεξηπηψζεσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη ζπλαπαξηίδνπλ φ,ηη γεληθά αλαθέξζεθε ζηελ
εηζαγσγηθή ελφηεηα ηνπ παξφληνο σο ππνβνήζεζε θάπνηνπ πξνζψπνπ απφ άιιν πξφζσπν, θαηά ηελ
θάζε ηεξκαηηζκνχ ηεο δσήο ηνπ πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ, κε ην ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζπληειείηαη ε
αληηθεηκεληθή (ελδερνκέλσο θαη ε ππνθεηκεληθή, ηνπιάρηζηνλ ζην πξψην είδνο ηεο επζαλαζίαο, βι.
θαησηέξσ) ππφζηαζε ηεο αλζξσπνθηνλίαο απφ πξφζεζε25. ηε θαηεγνξία απηή δηαζαθελίζηεθαλ, ππφ
ηελ αξσγή δηαηάμεσλ ηνπ ειιεληθνχ ΠΚ, σο κνληέινπ έξεπλαο, βαζηθέο έλλνηεο πνπ ελδερνκέλσο λα
ζπγρένληαη, ιφγσ ηνπ παξαπιήζηνπ αληηθεηκεληθνχ ηνπο ζηνηρείνπ, κε ζεκειηψδεηο φκσο δηαθνξέο ηφζν
ζηα θίλεηξα θαη ησλ ξφισλ ησλ δξψλησλ πξνζψπσλ ζε θάζε κία πεξίπησζε, φζν θαη ζηε θχζε ηεο
εγθιεκαηηθήο πξάμεο θαη σο εθ ηνχηνπ ηεο δπλαηήο πξνβιεπφκελεο πνηλήο.

24

Έλαο θιαζηθφο νξηζκφο ηεο «επζαλαζίαο» αλαθέξεη φηη πξφθεηηαη γηα ηελ «πεξίπησζε εθείλε θαηά ηελ νπνία είλαη βέβαην
φηη ν άλζξσπνο ζα ππνθχςεη ζην κνηξαίν θαη απιψο επηηαρχλνπκε ηνλ ζάλαηφ ηνπ, γηα λα απαιιαγεί απφ ηα βάζαλα ηεο
επηζαλάηηαο αγσλίαο». Βι. ζρεηηθψο Υσξαθά Ν., Πνηληθφ Γίθαην, Δθδνηηθφο Οίθνο Π. άθθνπια, Αζήλα 1978, ζει. 214.
Δπίζεο σο «επζαλαζία» λνείηαη «ε αλψδπλε ζθνπνχκελε ζαλάησζε ή επηηάρπλζε ηνπ ηεξκαηηζκνχ ηεο δσήο»
Dreher/Trondle. Δπίζεο γηα ηνλ νξηζκφ ηεο επζαλαζίαο βι. εηζήγεζε Πξσηνπαπαδάθε Δ., Δπζαλαζία: εζηθνί
πξνβιεκαηηζκνί, πξαθηηθά θηινζνθηθνχ ζπλεδξίνπ ηεο Γηεζλνχο Δπηζηεκνληθήο Δηαηξείαο Αξραίαο Διιεληθήο Φηινζνθίαο
κε ζέκα: Ζζηθή θαη Πνιηηηθή, Λεκεζφο, 30-31/05/2008, ζει. 74-83.
25
Καηά ηνλ Karl Binding δελ πξαγκαηψλεηαη θαλ ε αληηθεηκεληθή ππφζηαζε ηεο αλζξσπνθηνλίαο απφ πξφζεζε «…the
killing of the terminally ill was not an exception to the law against murder but was a lawful act in the interests of the patient.
It put an end to their terrible suffering and should not be seen as a killing but as a reduction in their suffering. Binding did not
think it necessary to obtain permission from a person that was to be killed, but if they were able to and expressed the wish to
live, that wish must be respected». Βι. ζρεηηθψο Allowing the destruction of life unworthy of living: Die Freigabe der
Vernichtung Lebensunwerten Lebens.
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Ζ ζε απηή ηελ ελφηεηα εμεηαδφκελε πεξίπησζε δηαθέξεη θαηά πνιχ έλαληη ησλ
πξναλαθεξζεηζψλ γηα ηξεηο θπξίσο ιφγνπο: i) αξρηθά ην πιαίζην δξάζεο ησλ ππνθεηκέλσλ, θαηά ηελ
επζαλαζία, δελ κπνξεί λα είλαη άιιν παξά κφλν θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο λνζειείαο ι.ρ.
λνζνθνκείν ή αθφκα θαη νηθεία αλ εθεί λνζειεχεηαη ν αζζελήο, ii) φπσο ππνλνήζεθε πξνεγνπκέλσο ε
ζρέζε κεηαμχ ησλ δξψλησλ ζα πξέπεη λα είλαη απηή ηαηξνχ-αζζελνχο, iii) ν αζζελήο ζα πξέπεη λα
πάζρεη απφ ζνβαξή, θαηά ηελ ηαηξηθή επηζηήκε αζζέλεηα. Οη ιφγνη απηνί απνηεινχλ ζπλάκα θαη θνηλά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ηεο επζαλαζίαο, ε νπνία δηαρσξίδεηαη ζε ππνθαηεγνξίεο κε
βαζηθφ δηαθνξνπνηνχλ ζηνηρείν ηηο ελέξγεηεο ηνπ ηαηξνχ26.
Σα ηξία βαζηθά είδε ηεο επζαλαζίαο είλαη ηα εμήο: i) ε άκεζε ελεξγεηηθή επζαλαζία ε
νπνία ζπλίζηαηαη ζηε ζπληφκεπζε ηεο δσήο ηνπ αζζελνχο κε ζεηηθέο ελέξγεηεο ηνπ ηαηξνχ27. Απηφ ην
είδνο επζαλαζίαο δελ παξνπζηάδεη θακία απνιχησο δηαθνξνπνίεζε απφ ηελ πεξίπησζε ηεο
αλζξσπνθηνλίαο κε πξφζεζε, ζπλεπψο δελ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη λφκηκε αθφκα θαη αλ δεηεζεί ε
πξαγκάησζή ηεο απφ ηνλ ίδην ηνλ αζζελή. ii) Ζ έκκεζε ελεξγεηηθή επζαλαζία πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ
ρνξήγεζε ηαηξνθαξκαθεπηηθήο αγσγήο, θαηάιιειεο φκσο κφλν γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ πφλσλ ηνπ
αζζελνχο πνπ βξίζθεηαη ζε ηειηθφ ζηάδην αθφκα θαη αλ κε απηφ ηνλ ηξφπν επηηαρχλεηαη ε επέιεπζε ηνπ
ζαλάηνπ ηνπ28. Απηή ε πεξίπησζε δχλαηαη λα αλαθεξζεί φηη ζε θακία πεξίπησζε δελ πξνζνκνηάδεη κε
ηελ πξνεγνχκελε, ε νπνία ηαπηηδφηαλ κε ηελ αλζξσπνθηνλία απφ πξφζεζε, θαζψο ν ηαηξφο δελ
πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο ηεξκαηηζκνχ ηεο δσήο ηνπ ζλήζθνληνο αιιά νχηε εγθαηαιείπεη απηφλ ψζηε λα
ηειεζζεί ην έγθιεκα ηεο αλζξσπνθηνλίαο δηα παξαιείςεσο29, κεηψλνληαο ηηο πηζαλφηεηεο λα θξηζεί σο
ηηκσξεηέα πξάμε απφ ηελ έλλνκε ηάμε. Σέινο iii) σο εηδηθφηεξν είδνο ηεο επζαλαζίαο κπνξεί λα
θαηαρσξεζεί θαη ε παζεηηθή επζαλαζία (νξζνζαλαζία30) ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν ηαηξφο είηε δηαθφπηεη
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Γηα πεξαηηέξσ ηεθκεξίσζε αλαθνξηθά κε ηα είδε επζαλαζίαο βι. ζρεηηθψο ζην ζπιινγηθφ έξγν Γεκνζηεχκαηα Ηαηξηθνχ
Γηθαίνπ θαη Βηνεζηθήο, Δπζαλαζία, Δθδφζεηο άθθνπια, Αζήλα-Θεζζαινλίθε 2007, θνχξηε Υ., «Δλεξγεηηθή επζαλαζία»,
ζει. 90-93, Σάζθνπ Ν., «Παζεηηθή επζαλαζία», ζει. 103-106, πκεσλίδνπ-Καζηαλίδνπ Δ., «Ζ επζαλαζία ζην Πνηληθφ
δίθαην», ζει.138-144, επίζεο ζην ζπιινγηθφ ηφκν Δηαηξία Διιήλσλ Γηθαζηηθψλ Λεηηνπξγψλ γηα ηε Γεκνθξαηία θαη ηηο
Διεπζεξίεο, Ηλζηηηνχην Βηνινγηθψλ Δξεπλψλ ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ, Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο, Γίθαην θαη
Βηνεζηθή, Δθδφζεηο Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 2007, πκεσλίδνπ-Καζηαλίδνπ Δ., Δπζαλαζία ζην πνηληθφ δίθαην, ζει. 130-132,
επίζεο Καίζαξε Π., φπ.π., ζει. 30, επίζεο Μαξγαξίηε Μ., φπ.π., ζει. 765-766 θαη Σζατηνπξίδε Υ., Ζ επζαλαζία σο
ζπληαγκαηηθφ δηθαίσκα ηνπ αζζελνχο, Σν 3/2002, θεθ. Γ΄.
27
Απηφ ην είδνο επζαλαζίαο νπζηαζηηθά ηαπηίδεηαη κε φ,ηη έρεη επηθξαηήζεη λα γίλεηαη αληηιεπηφ ζην επξχ κε λνκηθά
θαηαξηηζκέλν θνηλφ σο «επζαλαζία» βι. ζρεηηθψο Dan Brock, Voluntary active euthanasia, Contemporary readings in
biomedical ethics, for worth, Harcourt, 2002, ζει. 337 επ.
28
Αθφκα θαη ε Καζνιηθή Δθθιεζία δέρεηαη απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ην επηηξεπηφ ηεο έκκεζεο ελεξγεηηθήο
επζαλαζίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο κεηαμχ ηεο κείσζεο ησλ πφλσλ θαη ηεο
κείσζεο δηάξθεηαο ηεο δσήο.
29
Βι. ζρεηηθψο Δηαηξία Διιήλσλ Γηθαζηηθψλ Λεηηνπξγψλ γηα ηε Γεκνθξαηία θαη ηηο Διεπζεξίεο, θηι., φπ.π., ζει. 138 θαζψο
θαη Μαξγαξίηε Μ., φπ.π., ζει. 766.
30
Γηάζηαζε απφ δπζζαλαζία θαηά ηελ νπνία «…ν αζζελήο δηαηεξείηαη ζηελ δσή κε ηελ παξνρή δαπαλεξψλ θαη εμαηξεηηθψλ
θξνληίδσλ ρσξίο ηηο νπνίεο ζα πέζαηλε». Βι ζρεηηθψο Κνπηζειίλε Α.-Μηραινδεκεηξάθε Μ., Ηαηξηθή επζχλε γεληθά θαη εηδηθά
ζέκαηα ηαηξηθήο ακέιεηαο θαη ηαηξηθήο επζχλεο, Δθδφζεηο Gutenberg, Αζήλα 1984 ζει. 140.
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είηε δελ αξρίδεη θαλ ηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη ηελ ελ γέλεη ππνζηήξημε ηνπ αζζελνχο31 ηνπ νπνίνπ ε
θαηάιεμε ζεσξείηαη βέβαηε θαη ζε θακία πεξίπησζε αλαζηξέςηκε32. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην είδνο
απηφ επζαλαζίαο έρεη απαζρνιήζεη ηδηαηηέξσο ηελ λνκηθή επηζηήκε ζρεηηθά κε ην αλ πξέπεη λα απνηειεί
πνηληθά θνιάζηκε πξάμε33.
Κιείλνληαο ηελ ελφηεηα απηή πξέπεη λα ηνληζζεί φηη αλ θαη ζηνλ ειιεληθφ ΠΚ δελ
εκπεξηέρεηαη θακία δηάηαμε ξπζκίδνπζα ην δήηεκα ηεο επζαλαζίαο 34, ε πεξίπησζε ηεο έκκεζεο
ελεξγεηηθήο επζαλαζίαο, ζπλδπαζηηθά κε ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ
κειέηε ηεο αλζξσπνθηνλίαο κε ζπλαίλεζε35, δίδνπλ κηα ζθαηξηθή εηθφλα ζρεηηθά κε φ,ηη ν θαζέλαο
αληηιακβάλεηαη σο ππνβνεζνχκελε απηνθηνλία θαη‟ αληηδηαζηνιή κε ηελ απζηεξή έλλνηα ηεο άκεζεο
ελεξγεηηθήο απηνθηνλίαο36, αιιά θαη επεμεγεί πεξαηηέξσ ηελ απφπεηξα εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ
φξνπ πνπ επηρεηξήζεθε ζηελ παξνχζα κειέηε.

31

Βι. ζρεηηθψο Αλαπιηψηνπ-Βαδαίνπ Δ., Καζεκεξηλά Ηαηξηθά Πξνβιήκαηα,. Έθδφζεηο Δηξ. Αλαπιηψηνπ-Βαδαίνπ, Αζήλα
1988, ζει. 68.
32
Γηα ηηο πξνυπνζέζεηο επζαλαζίαο βι. ζρεηηθψο Καίζαξε Π., φπ.π., ζει 22-23.
33
Καηά κία άπνςε «ην άδηθν ηεο πξάμεο αίξεηαη κε βάζε ηε δηάηαμε γηα ηε θαηάζηαζε αλάγθεο (άξ. 25 ΠΚ) ππφ
πξνυπνζέζεηο». Βι. ζρεηηθψο Μπέθα Γ., Ζ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο ζηνλ Πνηληθφ Κψδηθα, Δθδφζεηο Π. Ν.
άθθνπια, Αζήλα 2004, ζει. 28. Δπίζεο ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο αηηκψξεηνπ ηεο πξάμεο βι. Μαξγαξίηε Μ., φπ.π., ζει.
766. Βι. επίζεο Καηξνχγθαινπ Γ., Σν δηθαίσκα ζηε δσή θαη ην ζάλαην, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή
1993, ζει 95 θαη Μαξγαξίηε Μ., Ζ επζαλαζία, Διιεληθή Γηθαηνζχλε, 2000, ζει. 1228.
34
ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν θξίλεηαη ζθφπηκν λα παξαηεζνχλ θάπνηεο ρψξεο ζηηο εζληθέο έλλνκεο ηάμεηο ησλ νπνίσλ είηε δελ
εκπεξηέρεηαη θακία λνκνζεηηθή ξχζκηζε, ζρεηηθά κε ηελ επζαλαζία (ή ππνβνεζνχκελε απηνθηνλία), είηε ξεηψο ηελ
απαγνξεχνπλ: «…Sweden has no law specifically proscribing assisted suicide…Norway has criminal sanctions against
assisted suicide by using the charge “accessory to murder”…Finland has nothing in its criminal code about assisted
suicide…(φπσο ε Γεξκαλία θαη ε Γαιιία)…In Italy the action is legally forbidden…in England and Wales there is a
possibility of upa to 14 years imprisonment for any body assisting a suicide (φπσο θαη ζην Καλαδά)…assisted suicide is a
crime in Ireland…in Hungary assistance in suicide or attempted suicide is punishable by up to 5 years imprisonment...». Βι.
ζρεηηθψο Derek Humphry, Σread carefully when you help to die, άξζξν ζηνλ ηζηφηνπν www.assistedsuicide.org, 01/03/2005
θαη ζην ζπιινγηθφ ηφκν Γεκνζηεχκαηα Ηαηξηθνχ Γηθαίνπ θαη Βηνεζηθήο, φπ.π., Βηδάιε Σ. «Δπζαλαζία θαη χληαγκα», ζει.
130 θαη πκεσλίδνπ-Καζηαλίδνπ Δ., «Ζ επζαλαζία ζην Πνηληθφ δίθαην», ζει. 146. ηνλ αληίπνδα βξίζθνληαη θπξίσο: ην
Oregon (απφ ην 1997), ε Διβεηία (απφ ην 1941), ην Βέιγην (απφ ην 2002) θαη ε Οιιαλδία (λφκηκε απφ ην 2002 αλ θαη
επηηξέπεηαη κε εηδηθφ θαζεζηψο απφ ην 1984 κε ηε πεξίθεκε «δέζκε Ρφηεξληακ»). Δηδηθφηεξα γηα ηελ ξχζκηζε ηνπ ζέκαηνο
απφ ηελ νιιαλδηθή λνκνζεζία βι. ζρεηηθψο ηνλ νιιαλδηθφ λφκν «Termination of life on request and assisted suicide (review
procedures) act» πνπ εηέζε ζε ηζρχ ηελ 01/04/2002 θαη θπξίσο ην άξζξν 2 (requirements) ζπλδπαζηηθά κε ην άξζξν 293 παξ.
2 ηνπ νιιαλδηθνχ ΠΚ θαζψο επίζεο θαη Groenhuijsen-Van Laanen F., Euthanasia in the broader framework of Dutch penal
policies, National Report, Utrecht, φπσο θαη ζρεηηθψο κε ηε «δέζκε Ρφηεξληακ» Καίζαξε Π., ζει. 66-67 θαη Αιεμηάδε Α.-Γ.,
φπ.π., ζει. 132-133.
35
Γηα δηαθνξά κεηαμχ αλζξσπνθηνλίαο θαη αλζξσπνθηνλίαο κε ζπλαίλεζε βι. ζρεηηθψο Αιεμηάδε Α.-Γ., φπ.π., ζει 130.
36
Ζ πεξίπησζε ηεο ππνβνεζνχκελεο απηνθηνλίαο δηαθέξεη νπζησδψο σο πξνο ηελ άκεζε ελεξγεηηθή επζαλαζία, σο πξνο
ηνπο ξφινπο θαη ηηο ελέξγεηεο θάζε δξψληνο. Βι. ζρεηηθψο: «…there is only one descriptive difference between assisted
suicide and euthanasia. It lies in who performs the last causal act leading to death. In the case of assisted suicide it is the
patient; in the case of euthanasia it is the physician. This entails that only in the latter case does one person kill another. Many
physicians
have the visceral feeling that this makes euthanasia morally more problematic…» Steinbock, Physician assisted death: the
state of the debate, 2006, ζει. 391.
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IV. Φηινζνθηθέο δηαζηάζεηο θαη πξνεθηάζεηο ηεο ζπγθξνπζηαθήο ζρέζεο δηθαηώκαηνο ζηε
δσή θαη ππνβνήζεζεο ζε απηνθηνλία.
Ο άλζξσπνο, φηαλ έξρεηαη αληηκέησπνο κε πξσηφγλσξεο, πνιπζχλζεηεο θαη θπξίσο
δηραζηηθέο θαηαζηάζεηο, θαιείηαη αξρηθψο λα ηηο δηεξεπλήζεη, λα ηηο επεμεξγαζηεί, λα αλαδεηήζεη
ρξήζηκα ζηνηρεία πνπ ζα νινθιεξψζνπλ ή ζα πξναγάγνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπ θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο
ηνπ ι.ρ. αίηηα, ιχζεηο θηι θαη ελ ηέιεη λα εληνπίζεη ηελ πιένλ ελδεδεηγκέλε δηέμνδν, απφ πεξίπινθεο θαη
θαηλνθαλείο δηεξγαζίεο δηαλφεζεο, ζηνραζκψλ θαη εζσηεξηθψλ αλαδεηήζεσλ, κε αληαλάθιαζε ζηηο
πιείζηεο ησλ πεξηπηψζεσλ ζε επξχηεξα ζχλνια ή νκάδεο αηφκσλ κε θνηλέο ηδηφηεηεο ή ελ γέλεη θάπνηα
θνηλά ζπλεθηηθά ζηνηρεία, κέζσ ηεο δηαηχπσζεο ελφο θπξίαξρνπ ζεσξεηηθνχ-θηινζνθηθνχ πιαηζίνπ,
πνπ ζε αδξέο γξακκέο ζα απνπεηξάηαη λα δψζεη ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζπλνιηθήο αληηκεηψπηζεο
ηεο νπζίαο ηεο ελ ιφγσ πξνβιεκαηηθήο, δηακνξθψλνληαο, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, θαη έλα modus
vivendi γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο, πνπ αθνινχζσο ζπλεπάγεηαη πνιχ ζπρλά κηα νκνηνγέλεηα ζηελ
ζπκπεξηθνξά ησλ κνλάδσλ ηεο θνηλσλίαο θαη άξα, σο έλαλ βαζκφ, απνδερφκελνη ηηο φπνηεο
δηαθνξνπνηήζεηο, κηα παγησκέλε δνκή θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ηηο νπνίεο ε έλλνκε ηάμε, δηα ηνπ
λνκνζέηε, ζα θιεζεί λα ξπζκίζεη, δηακνξθψλνληαο σο εθ ηνχηνπ, θαη ην αληίζηνηρν ζεζκηθφ status ηεο
εθάζηνηε θνηλσληθήο νιφηεηαο.
Με απηφ σο δεδνκέλν γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ γηαηί ν άλζξσπνο, απφ ηελ αξραηφηεηα
αθφκε ηέζεθε αληηκέησπνο κε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ δηιεκκαηηθήο πθήο, πνπ απνθξπζηαιιψλεηαη ζηε
ζρέζε «δσή-ζάλαηνο» θαη εηδηθφηεξα ζηε ζρέζε αθελφο δηθαηψκαηνο ζηε δσή θαη αθεηέξνπ επζαλαζίαο
ή (ηαηξηθήο) ππνβνήζεζεο ζε απηνθηνλία. ηε παξνχζα ελφηεηα ζα επηρεηξεζεί κηα πην θηινζνθηθή
πξνζέγγηζε ηνπ ζπγθξνπζηαθνχ δεηήκαηνο, πνπ απνηειεί θαη ην επξχηεξν φιν, δσήο-ζαλάηνπ, κέζσ
φκσο κηαο πην λνκηθά θνξηηζκέλεο θαη εηδηθφηεξεο ζρέζεο, απηήο ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε δσή θαη ηνπ
δηθαηψκαηνο ζηελ απαίηεζε ηαηξηθήο ππνβνήζεζεο ζε απηνθηνλία απφ ηνλ αζζελή (ή άιισο επζαλαζία)
ή θαηά πνιινχο ηνπ «δηθαηψκαηνο» ζηνλ ζάλαην.
Γηα πξψηε θνξά37 θαίλεηαη λα απαζρφιεζε ε αλσηέξσ ζρέζε ηνλ Ππζαγφξεην Ηππνθξάηε, ν
νπνίνο ελέηαμε ζηνλ δηαρξνληθφ ηαηξηθφ Όξθν ηνπ ηελ θξάζε «ΟΤ ΓΧΧ ΓΔ ΟΤΓΔ ΦΑΡΜΑΚΟΝ
ΟΤΓΔΝΗ ΑΗΣΖΘΔΗ ΘΑΝΑΗΜΟΝ ΟΤΓΔ ΤΦΖΓΖΟΜΑΗ ΤΜΒΟΤΛΗΖΝ ΣΟΗΖΝΓΔ», δειαδή «αθφκα
θαη αλ κνπ δεηεζεί, δελ ζα δψζσ ζε θαλέλαλ ζαλαηεθφξν θάξκαθν αιιά νχηε θαη ηέηνηα ζπκβνπιή».
Με ηελ πξψηε αλάγλσζε ηεο θξάζεο απηήο, θαζίζηαηαη άκεζα αληηιεπηή ε δηαρξνληθφηεηα ηεο ζθέςεο
ηνπ Ηππνθξάηε αιιά θαη ην πξσηνπνξηαθφ, γηα ηελ επνρή ηνπ, πλεχκα, θαζψο ην δήηεκα ηεο

37

Γηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαζθφπεζε ηνπ ζέκαηνο πεξί ησλ medical ethics βι. ζρεηηθψο Baker R.-McCullough R., What Is
the History of Medical Ethics, Cambridge University Press, The Cambridge World History of Medical Ethics, (code: 978-0521-88879-0).
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ππνβνεζνχκελεο απηνθηνλίαο, ην νπνίν απαζρνιεί αθφκα θαη ηψξα ην ζχλνιν ησλ επηζηεκνληθψλ
θιάδσλ ι.ρ. ηαηξηθή, λνκηθή, θνηλσληνινγία, ςπρνινγία, ζενινγία θηι, ν παηέξαο ηεο Ηαηξηθήο ην
ξχζκηζε, γηα ηελ επνρή ηνπ αλακθηζβήηεηα σο απζεληία, νξηζηηθά, κε ηε ξεηή απαγφξεπζε
πξαγκάησζήο ηεο38.
πλεπψο, απφ ηελ επνρή ηνπ Ηππνθξάηε αθφκα, εληνπίδεηαη ε πξψηε αξλεηηθή ζηάζε έλαληη ηεο
ππνβνεζνχκελεο απηνθηνλίαο κε ηαηξηθέο κεζφδνπο, γεγνλφο πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην πσο
επέδξαζε θαη πσο επεξέαζε ηελ ζχγρξνλε ζθέςε επί ηνπ ζέκαηνο.
Αθφκε κεγαιχηεξε ζεκαζία απνθηά αλ αλαινγηζηεί θαλείο δχν βαζηθέο παξακέηξνπο:
Πξψηνλ, φηη ε ελζσκάησζε ηεο αλσηέξσ θξάζεο ζηνλ Ηππνθξάηεην Όξθν, ππνδειψλεη κηα ζηάζε δσήο
ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επνρήο, ηελ νπνία δηέθξηλε ε εζηθή, ε δηθαηνζχλε θαη ελ
ηέιεη ε αξεηή. Ζ επηδίσμε ηεο αξεηήο απνηεινχζε απηνζθνπφ θαη καθαξηδφηαλ φπνηνο ηελ θαηαθηνχζε.
Γεπηεξεπφλησο, φπσο αλαθέξζεθε ν Ηππνθξάηεο ζπγθαηαιεγφηαλ κεηαμχ ησλ Ππζαγφξεησλ.
Δίρε «αζπαζηεί» ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο θαη είρε ελζηεξληζηεί ηηο δηδαρέο ηεο ππζαγφξεηαο δηδαζθαιίαο,
ε νπνία σο είλαη γλσζηφ κεηά βδειπγκίαο απνθήξπζζε ηελ αθαίξεζε δσήο, πνιχ δε πεξηζζφηεξν ηελ
απηνρεηξία39, ζε αληίζεζε κε ηελ αλεθηηθφηεηα πνπ επεδείθλπαλ νη ησηθνί θηιφζνθνη έλαληη απηνχ ηνπ
δεηήκαηνο. Δίλαη θπζηθφ θαη επφκελν, βαζηθέο αξρέο ηεο εζηθνπιαζηηθήο θπξίσο απηήο δηδαζθαιίαο, λα
επέδξαζαλ θαηαιπηηθά ζηελ δηακφξθσζε ηεο εζηθήο ηνπ Ηππνθξάηε αιιά θαη ζηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ,
ψζηε λα θαζίζηαηαη αδχλαην λα δηαθξηζεί ηη απνηειεί πξσηνγελέο ζηνηρείν (πξηλ ηεο ππζαγφξεηαο
δηδαζθαιίαο) θαη ηη παξάγσγν (κεηά ηελ ππζαγφξεηα δηδαζθαιία)40, ιφγσ απηήο ηεο αξξαγνχο
φζκσζεο. πλεπψο πξέπεη λα γίλεη απνδεθηφ φηη ε Ηππνθξάηεηα ινγηθή πνπ δηαπλέεη ηνλ Όξθν ζε
κεγάιν βαζκφ, νθείιεηαη ζηελ αξρηθή δηακφξθσζή ηεο, ζε θάπνην βαζκφ, απφ ηελ Ππζαγφξεηα
δηδαζθαιία, κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ παξαδνρή, φηη ν ίδηνο ν Όξθνο θαη ελ ηέιεη ε επίκαρε θξάζε πνπ
απνηειεί, ηξφπνλ ηηλά, ηελ πξψηε ξχζκηζε πεξί ηνπ εμεηαδφκελνπ ζέκαηνο, λα ζεκαηνδνηεί θαη ηελ
θεληξηθή νπζία ηεο ζθέςεο ηεο ππζαγφξεηαο ρνιήο41. Χο ηειηθφ ζπκπέξαζκα επνκέλσο ζα πξέπεη λα
εμαρζεί φηη ν ππζαγφξεηνο ηξφπνο θηινζνθηθήο ζθέςεο επεξέαζε ηελ δηακφξθσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
θαλφλα, πνπ εηζήρζε δηα ηεο εμεηαδφκελεο θξάζεο ζηνλ Ηππνθξάηεην Όξθν, επαιεζεχνληαο ηηο
38

ρεηηθά κε ην πφηε ρξνλνινγείηαη ν ξθνο ππάξρνπλ αληηηηζέκελεο απφςεηο. Άιιεο ηνλ ρξνλνινγνχλ πξηλ απφ ηνλ
Ηππνθξάηε θαη άιιεο θνληά ζηνλ 4ν αηψλα πνπ ζπκπίπηεη κε ηελ επνρή ηνπ Ηππνθξάηε θαη σο εθ ηνχηνπ ηελ επίδξαζε ηεο
ππζαγφξεηαο δηδαζθαιίαο ζηελ ζχληαμε ηνπ ξθνπ. Βι. ζρεηηθψο γηα ηελ πξψηε άπνςε Meyer-Steineg T.- Schonack G.,
Hippokrates, über Aufgaben und Pfichten des Arztes, Bonn 1913, ζει. 4. «…ν ξθνο πξέπεη λα αλήθεη ζε παιηφηεξε απφ ηνλ
Ηππνθξάηε επνρή…», κηαλ άπνςε πνπ ηελ ππνζηήξημαλ εθ λένπ ην 1927 ν Sudhoff Κ., Kos und Knidos, θαη πνιχ πην θνληά
ζηηο κέξεο καο ν J. Steudel, Der hippokratische Eid, Ciba-Zeischrift 1957. ρεηηθά κε ηε δεχηεξε άπνςε πνπ θξίλεηαη θαη
νξζφηεξε βι. ζρεηηθψο Edelstein Δ., The Hippocratic Oath, Baltimore 1943.
39
Βι. επίζεο Αξηζηνηέινπο, Ζζηθά Δπδήκεηα.
40
Βι. επίζεο θαη Amundsen D., The physician‟s obligation to prolong life: a medical duty without classical roots, the
Hastings Center Report 1978, ζει. 23-26.
41
«Ζ εξκελεία ησλ ππφινηπσλ ηαηξηθψλ θαη εζηθψλ θαλφλσλ ηνπ ξθνπ έθαλε θαλεξφ φηη είλαη επδηάθξηηεο θαη ζ‟ απηνχο
δηάθνξεο επηκέξνπο ππζαγνξηθέο δηδαζθαιίεο. ιεο νη πξνηάζεηο ηνπ ξθνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαλνεηέο κφλν, ή -έζησκε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν σο πξνζαξκνγέο ππζαγνξηθψλ δηδαζθαιηψλ ζην εηδηθφ έξγν ηνπ γηαηξνχ», Edelstein Δ., φπ.π.
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παξαηεξήζεηο θαη ηηο ζθέςεηο πνπ παξαηέζεθαλ ζηελ εηζαγσγή ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, πεξί επίδξαζεο
ηνπ βαζηθνχ ζεσξεηηθνχ-θηινζνθηθνχ πιαηζίνπ.
ε φξνπο ζχγρξνλεο λνκηθήο ζθέςεο θαη πην εμειηγκέλεο θηινζνθηθήο αλάιπζεο θαη
πξνζέγγηζεο, κέλνπλ πξνο δηεξεχλεζε ηα εμήο βαζηθά ζηνηρεία: πξψηνλ, κέζσ ηεο ζπζρέηηζεο ηνπ
απφιπηνπ, αλαθαίξεηνπ, πξνζσπνπαγνχο θαη αλαπαιινηξίσηνπ δηθαηψκαηνο ζηε δσή πνπ
θαηνρπξψλεηαη ζπληαγκαηηθά42 κε ηε δηαδηθαζία ηεο (άκεζεο ελεξγεηηθήο) επζαλαζίαο, αλ απηή ζα
κπνξνχζε λα θαηαζηεί ζεζκηθά απνδεθηή απφ ηελ εθάζηνηε έλλνκε ηάμε θαη θνηλσλία θαη αλ δεχηεξνλ,
ζε ππνζεηηθή απνδνρή απηήο, αλ ζα είρε λφκηκν έξεηζκα ε θαηνρχξσζε θαη ζέζπηζε ηνπ «δηθαηψκαηνο»
ζηνλ ζάλαην.
Αξρηθά, ην δηθαίσκα ζηε δσή απνηειεί ην πξψηηζην, ην βαζηθά θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα
ζε φιεο ηηο ζπληαγκαηηθά νξγαλσκέλεο θνηλσλίεο, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε επξσπατθφ ή δηεζλέο
επίπεδν43. Δίλαη γεγνλφο επίζεο φηη ην δηθαίσκα απηφ απνηειεί, εθ ησλ σλ νπθ άλεπ, πξναπαηηνχκελν
γηα ηε θαηνρχξσζε θαη ζέζπηζε θαη άιισλ επηκέξνπο αηνκηθψλ, πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ
δηθαησκάησλ πνπ θαη‟ επέθηαζε πεγάδνπλ απφ απηφ ην ζεκειηψδεο δηθαίσκα.
Σνχησλ δνζέλησλ, πξνθχπηεη φηη κε ηελ απφιπηε πξνζηαζία ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε δσή, ν θάζε
άλζξσπνο (θνξέαο απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο), νπζηαζηηθά δηαζθαιίδεη ηελ χπαξμε ηεο ίδηαο ηνπ ηεο
ππφζηαζεο αηνκηθά θαη παξάιιεια ζε ζπιινγηθφ επίπεδν ε θνηλσλία ησλ αλζξψπσλ δηαζθαιίδεη, σο
ζπληζηακέλε, ηελ ίδηα ηελ αλζξψπηλε θχζε. Οη παξαγφκελεο ζπλέπεηεο απηήο ηεο θαηνρχξσζεο ηνπ
δηθαηψκαηνο ζηε δσή, επνκέλσο, γελλνχλ πιήζνο δηθαησκάησλ γηα ην άηνκν θαη ηελ θνηλσλία ελ
ζπλφισ, αιιά παξάιιεια ηδηαηηέξσο θνξηηζκέλεο εζηθά ππνρξεψζεηο γηα ηελ δηαηήξεζε φισλ εθείλσλ
ησλ ηδηνηήησλ πνπ δηαθξίλνπλ θαη δηαρσξίδνπλ ην αλζξψπηλν έλαληη νηνπδήπνηε άιινπ έκβηνπ φληνο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν άλζξσπνο, σο λνκηθφ ππνθείκελν, αμηψλεη ηελ απφιπηε πξνζηαζία
ηεο ζσκαηηθήο ηνπ αθεξαηφηεηαο θαη ελ γέλεη ηνλ ζεβαζκφ ηεο πγείαο ηνπ θαη ινηπψλ άιισλ ζηνηρείσλ
πνπ ζπλαπαξηίδνπλ ην δηθαίσκα ζηελ πξνζσπηθφηεηα44, ην νπνίν εδξάδεηαη ζην δηθαίσκα ζηε δσή θαη
ζηελ ειεπζεξία αλάπηπμεο απηήο ή «δηαρείξηζεο» ηεο απφ ην ίδην ην ππνθείκελν. Χο δίαπινο γηα ηελ
αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θάζε αλζξψπνπ, ζπλεπεία ηεο δηακφξθσζεο ηεο δσήο ηνπ, ζα
κπνξνχζε λα λνεζεί έλα άιιν βαζηθφ θαη ζεκειηψδεο δηθαίσκα, απηφ ηεο ειεπζεξίαο. Σν άηνκν δειαδή,
γηα λα κπνξέζεη λα αλαπηχμεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, ππφ ηελ λνκηθή ηεο έλλνηα, ζα πξέπεη φρη απιά
θαη κφλν, παζεηηθά δειαδή, λα απνιακβάλεη ην δηθαίσκα ζηε δσή, θαζψο θάηη ηέηνην ζα έζεηε ζε
42

Βι. ζρεηηθά απφ ην χληαγκα 1975/86/01/08 άξ. 2 παξ. 1 γηα ην ζεβαζκφ θαη ηε πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο αμίαο, άξ. 5
παξ. 1 γηα ηελ ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη 5 γηα ηε πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη γελεηηθήο ηαπηφηεηαο, άξ. 7
παξ. 2 γηα ηελ απαγφξεπζε ζσκαηηθψλ θαθψζεσλ. Δπίζεο βι. ζρεηηθψο απφ ην χληαγκα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο
(1960) άξ. 7 παξ. 1 γηα ην δηθαίσκα ζηε δσή θαη ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα, άξ. 9 γηα ηε πξνζηαζία ηεο αμηνπξέπεηαο.
43
Βι. άξ. 2 ΔΓΑ γηα πξνζηαζία ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε δσή.
44
Γηα ηελ έλλνηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο βι. Γεσξγηάδε Α., Γεληθέο αξρέο αζηηθνχ δηθαίνπ, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια,
Αζήλα-Κνκνηελή 2002, ζει 146 θαη 149-150 επίζεο Αγαινπνχινπ Π., Βαζηθέο έλλνηεο αζηηθνχ δίθαηνπ, Δθδφζεηο Αλη. Ν.
άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή 2003, ζει 56-57.
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αρξεζηία ηελ θαηνρχξσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πξνζσπηθφηεηα, αλ ηπρφλ παξίζηαην αλάγθε πνηέ γηα
ζέζπηζή ηνπ. Σνπλαληίνλ, ε αλάγθε αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ ζπλάδεη, ζπκβαδίδεη,
αθξηβψο κε ζεηηθέο ελέξγεηεο, νη νπνίεο δελ ζα πινπνηνχλην πνηέ αλ δελ πξναζπηδφηαλ ην δηθαίσκα
ζηελ ειεπζεξία. Σν ζεκείν απηφ δχλαηαη λα νξηζζεί θαη σο θεληξηθφο άμνλαο πεξί ηνπ νπνίνπ
πεξηζηξέθεηαη ε φιε πξνβιεκαηηθή πνπ εδψ εμεηάδεηαη.
Πξνθχπηεη μεθάζαξα ην εμήο εξψηεκα: απφ ηε ζηηγκή πνπ ν άλζξσπνο είλαη θνξέαο ηνπ
δηθαηψκαηνο ζηε δσή, ηελ νπνία δηαρεηξίδεηαη θαηά ην δνθνχλ κηαο θαη απνιακβάλεη θαη ην εηδηθφηεξν
δηθαίσκα αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ππφ ην πιαίζην ηεο απνιχηνπ ειεπζεξίαο, ηεξνπκέλσλ πάληα
ησλ απαξαίηεησλ πεξηνξηζκψλ εηδάιισο ζα γηλφηαλ ιφγνο γηα θαζεζηψο πιήξνπο αλαξρίαο, ηη ζα ηνλ
εκπφδηδε απφ ην ηεξκαηίζεη φπνηε απηφο θξίλεη ζθφπηκν ηε δσή ηνπ45; Με κία γξήγνξε απάληεζε ζα
κπνξνχζε ν θαζέλαο λα απαληήζεη φηη πξνθαλψο θαη ηίπνηε δελ εκπνδίδεη ηνλ (πάζρνληα απφ αλίαηε
αζζέλεηα) άλζξσπν λα απαηηήζεη ηελ ζαλάησζή ηνπ κηαο θαη σο απνιχησο απηεμνχζηνο δχλαηαη λα
νξίζεη ηελ ηχρε ηνπ.
Μηα ζεηηθή απάληεζε ζα κπνξνχζε λα γίλεη θαη‟ αξρήλ απνδεθηή, αλαινγηδφκελνο θαλείο
φηη ν άλζξσπνο, απφ ηε ζηηγκή πνπ είλαη ππνθείκελν ησλ αλσηέξσ δηαπιεθφκελσλ δηθαησκάησλ, κπνξεί
λα επηδεηθλχεη θαη ηελ απνξξένπζα απφ απηά απηνλνκία, ηφζν ζηελ δεκφζηα φζν θαη ζηελ ηδησηηθή
ζθαίξα, ιακβαλνκέλσλ ππφςε πάληα ησλ φπνησλ ηηζέκελσλ, ζε θάζε έλλνκε ηάμε, πεξηνξηζκψλ, θαηά
ηελ απηφβνπιε ελάζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. πλεθδνρηθά, ε πξναλαθεξζείζα απηνλνκία, ζα
κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί θάπνηνο, φηη πξνζνκνηάδεη κε ηελ θαηά Immanuel Kant λννχκελε αξρή ηεο
απηνλνκίαο, θαηά ηελ νπνία ην άηνκν αλαπηχζζνληαο απηφλνκε εζηθή, απαιιάζζεηαη απφ ηελ επηβνιή
ηεο εθθιεζηαζηηθήο απζεληίαο46. Ζ επίθιεζε κάιηζηα ηεο πξνζέγγηζεο ηεο θαληηαλήο αξρήο ζα
νδεγνχζε ζηελ πεπνίζεζε φηη ζα δηθαηνινγείην εζηθά θαη άξα λνκηθά , ε παξνρή δπλαηφηεηαο ζε έλα
βαξηά πάζρνληα, θαηά ηελ ηαηξηθή επηζηήκε, λα επηδεηήζεη ηελ ζαλάησζή ηνπ, αθνχ ζα απνηεινχζε
πξνζσπηθή ηνπ επηινγή, ζηα πιαίζηα απφιαπζεο ηεο νπζίαο ησλ δηθαησκάησλ, ππφ ηελ επηθνπξία ηεο
αξρήο ηεο απηνλνκίαο. Κάηη ηέηνην φκσο κάιινλ ζα ήηαλ εζθαικέλν.
Ο ιφγνο πνπ θξίλεηαη σο εζθαικέλε κηα ηέηνηα ζεψξεζε εζηηάδεηαη ζηελ εθηίκεζε φηη δελ
είλαη δπλαηή ε θαηνρχξσζε, αληίζηνηρνπ κε ην δηθαίσκα ζην δσή, «δηθαηψκαηνο» ζηνλ ζάλαην47. Πξνο
επεμήγεζε ηεο αλσηέξσ ζέζεο αξθεί λα αλαθεξζνχλ ηα αθφινπζα:
45

Ο ιφγνο γίλεηαη γηα πάζρνληα απφ αλίαηε αζζέλεηα ζε ηειηθή θάζε, ιίγν πξηλ ηελ ζαλαηεθφξν έθβαζε θαη εμεηάδεηαη ε
πεξίπησζε εθαξκνγήο άκεζεο ελεξγεηηθήο επζαλαζίαο, θαζψο γηα ηα άιια είδε, φπσο ζα θαλεί θαησηέξσ, δελ
παξαηεξνχληαη λνκνζεηηθέο αγθπιψζεηο.
46
Βι. ζρεηηθψο ζην ζπιινγηθφ ηφκν Γεκνζηεχκαηα Ηαηξηθνχ Γηθαίνπ θαη Βηνεζηθήο, φπ.π., Πέηξνπ Η., «Ζ ειεπζεξία ηνπ
αλζξψπνπ θαη ηα εζηθά πξνβιήκαηα ηνπ ηέινπο ηεο δσήο», ζει. 66-67.
47
Γελ πξέπεη λα ιεζκνλείηαη πσο νη ηξεηο κνλνζετζηηθέο ζξεζθείεο (Υξηζηηαληζκφο, Ηζιάκ, Ηνπδατζκφο) είλαη θαηά ηεο
επζαλαζίαο ή φπνηαο κνξθήο ππνβνήζεζεο ζε απηνθηνλία θαζψο θαη θαηά ηεο απηνθηνλίαο. Βι. ζρεηηθψο ζην ζπιινγηθφ
ηφκν Γεκνζηεχκαηα Ηαηξηθνχ Γηθαίνπ θαη Βηνεζηθήο, φπ.π., Εηάθα Α., «Δπζαλαζία, ζξεζθείεο θαη πνιηηηζκνί», ζει. 20-22
θαζψο επίζεο θαη ζπιινγηθφ ηφκν Γεκνζηεχκαηα Ηαηξηθνχ Γηθαίνπ θαη Βηνεζηθήο, Ο λένο θψδηθαο ηαηξηθήο δενληνινγίαο,
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Αθφκε θαη ν Kant, θαίηνη ππέξκαρνο ηεο αξρήο ηεο απηνλνκίαο, απνδνθηκάδεη κε ην πιένλ
μεθάζαξν ηξφπν, σο εζηθά αλεπίηξεπηε, θάζε είδνο δξαζηεξηφηεηαο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη, σο
ζπλέπεηα, θάζε θζνξά ηεο αλζξψπηλεο δσήο πνπ νδεγεί ζηελ αθαίξεζε απηήο, είηε απφ ην ίδην ηνλ
άλζξσπν είηε αθφκα θαη απφ άιιν. ε απηήλ επνκέλσο ηελ πεξίπησζε, κπνξνχλ λα εληαρζνχλ φιεο νη
πεξηπηψζεηο πνπ πεξηγξάθεθαλ σο ππνβνήζεζε ζε απηνθηνλία48.
Καηά ηνλ Kant, ε αλζξψπηλε χπαξμε θαη ε θπζηθή ππφζηαζε απνηεινχλ ππέξηαην αγαζφ θαη
επνκέλσο απηνζθνπφ γηα θάζε άηνκν, ρσξηζηά θαη ελ ηέιεη γηα ηελ θνηλσλία ζπιινγηθά. Δξκελεχνληαο
θάπνηνο ηηο θαηεγνξηθέο απηέο πξνζηαγέο ηνπ Kant ζα δηαπίζησλε φηη ν ίδηνο ν ζηαζψηεο ηεο αξρήο ηεο
απηνλνκίαο, θαηά ηε δξάζε ηνπ αλζξψπνπ, σο πξνο ηε δηάπιαζε ηεο αηνκηθήο ηνπ εζηθήο, ζέηεη
θξαγκνχο θαη φξηα, πνπ ζπλίζηαληαη ζηελ απφιπηε πξνζηαζία θαη ζην ζεβαζκφ ηεο αμίαο ηεο δσήο σο
ππέξηεξνπ ζθνπνχ.
Δλ ζπλερεία, ε ππνζεηηθή θαηνρχξσζε ηνπ «δηθαηψκαηνο» ζηνλ ζάλαην νπζηαζηηθά ζα
αλέηξεπε ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ πνπ ζπζηεκαηνπνηνχληαη
ζηo corpus ελφο θαηαζηαηηθνχ ράξηε αιιά θαη ην πλεχκα ηεο θαηνρχξσζεο ησλ δηθαησκάησλ απηψλ.
Μηα ηέηνηα άπνςε επαιεζεχεηαη πνιχ απιά, αλ ζθεθηεί θαλείο φηη ε «πξνάζπηζε» ελφο ηέηνηνπ
«δηθαηψκαηνο» (ζην ζάλαην), αθπξψλεη φιεο ηηο πξφλνηεο ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ζηε δσή θαη ηηο
εηδηθφηεξεο παξακέηξνπο πνπ πξνθχπηνπλ. Ζ άζθεζε (ή αθφκα θαη ε πηζαλφηεηά ηεο) ηνπ
«δηθαηψκαηνο» ζηνλ ζάλαην, απφ ηνλ θνξέα ηνπ, νπζηαζηηθά, ζα κεηάιιαζζε ζε γξάκκα θελφ ην
θαλνληζηηθφ πεξηερφκελν θάζε ζεκειηψδνπο δηθαηψκαηνο, αιιά θαη φισλ ησλ ζεζκψλ πνπ ζεζπίζηεθαλ
θαη ιεηηνπξγνχλ κε βαζηθή απνζηνιή ηελ πξνάζπηζε ηεο αλζξψπηλεο δσήο, αμηνπξέπεηαο θαη
ππφζηαζεο49.
Χο θαηαιεθηηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ελφηεηαο απηήο δχλαηαη λα εμαρζεί ην εμήο: ην δηθαίσκα
ζηε δσή απνηειεί απφιπην θαη αλαπαιινηξίσην δηθαίσκα ην νπνίν ζπληζηά ζεκειηψδεο ζηνηρείν ηεο
χπαξμεο ηνπ αηφκνπ. πλδπαζηηθά δε, κε άιια, εμίζνπ ζεκαληηθά, εηδηθφηεξα δηθαηψκαηα πνπ
πεγάδνπλ απφ ην δηθαίσκα ζηε δσή, δηακνξθψλεηαη έλα πιέγκα δηθαησκάησλ κε αξκνληθή δνκή, πνπ
ηφζν ην άηνκν φζν θπξίσο θαη ε θνηλσλία, νθείινπλ λα ζέβνληαη θαη λα απνιακβάλνπλ ζηα
ζπληαγκαηηθψο θαη λνκνζεηηθψο ηηζέκελα φξηα, δηαζέηνληαο παξάιιεια θαη ηελ αμίσζε απφ ηελ
ζπληεηαγκέλε θαη ιανθξαηηθά λνκηκνπνηεκέλε πνιηηεηαθή εμνπζία λα πξναζπίδεηαη. πλεπψο, δελ ζα
πξέπεη λα θξίλεηαη ζπληαγκαηηθψο αλεθηή νπνηαδήπνηε απφπεηξα αλαηξνπήο ηεο ζεζκηθήο ηζνξξνπίαο,

Δθδφζεηο άθθνπια, Αζήλα-Θεζζαινλίθε 2006, Πέηξνπ Η., «Ηαηξηθή θξνληίδα θαη θνηλσλία, θνηλσληνινγηθή ζεψξεζε ηνπ
λένπ Κψδηθα Ηαηξηθήο Γενληνινγίαο», ζει. 54-56.
48
Βι. ζρεηηθψο Kant I. (κεη. Σδαβάξα Γ.), Σα ζεκέιηα ηεο κεηαθπζηθήο ησλ εζψλ, Δθδφζεηο Γσδψλε, Αζήλα 1984, ζει 73
θαη 82-84.
49
Βι ζρεηηθψο Σζατηνπξίδε Υ., φπ.π., Κεθ. Γ΄.
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δηά ηεο ζέζπηζεο «δηθαησκάησλ» πνπ επζέσο αληηηίζεληαη ζην πλεχκα ησλ ινηπψλ θαηνρπξσκέλσλ
δηθαησκάησλ.
V. Ζ επίδξαζε ηεο ζρέζεο θπζηθνύ θαη ζεηηθνύ δηθαίνπ ζηελ ππνβνεζνύκελε απηνθηνλία.
Έλα ηέηνην ζέκα, φπσο ε ππνβνήζεζε ζε απηνθηνλία, είλαη θπζηθφ θαη επφκελν φπσο έρεη
θαη αλσηέξσ επηζεκαλζεί λα ρξήδεη πεξαηηέξσ αλαιχζεσλ κε εζηθέο πξνεθηάζεηο, νη νπνίεο λα κελ
απνθξπζηαιιψλνληαη εληφο ησλ δηαηάμεσλ θάπνησλ θαλφλσλ δηθαίνπ ή λα κελ ιακβάλνληαη ππφςε
θαηά ηελ ζέζπηζε ηνπο, αιιά λα επηδξνχλ ζηελ ςπρνζχλζεζε ησλ αλζξψπσλ θαη ελ ηέιεη λα
ζπλδηακνξθψλνπλ θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο, ζπιινγηθέο αμηαθέο ηαπηφηεηεο θαη ζρέζεηο, απφ ηηο
νπνίεο, θαηά ηελ κεηεμέιημή ηνπο, λα εθξένπλ θνηλψο απνδεθηέο αξρέο πνπ αληαλαθινχλ αηζζήκαηα
δηθαηνζχλεο, ειεπζεξίαο σο πξνο ηελ επηινγή, ηζφηεηαο ζηελ επηινγή, απηνδηάζεζεο ηνπ αλζξψπνπ
θφθ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, αλακέλεηαη λα δηεξεπλεζεί: πξψηνλ αλ θαη θαηά πφζν θαζίζηαηαη
εθηθηφ νη γεληθέο θαη αθεξεκέλεο απηέο αξρέο, νη νπνίεο πξνθαλψο θαη δελ έρνπλ θακία
δεζκεπηηθφηεηα, κηαο θαη δελ πεγάδνπλ απφ θαλέλα λνκνζεηηθφ θείκελν, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο
έρνπζεο «ηζρχ» θπζηθνχ δηθαίνπ θαη θαηά δεχηεξνλ αλ δχλαηαη λα ιάβνπλ ηελ κνξθή θαλφλσλ ηνπ
ζεηηθνχ δηθαίνπ ηηζέκελεο ηκήκα ηεο ελλφκνπ ηάμεσο.
Ζ δηάθξηζε κεηαμχ θπζηθνχ θαη ζεηηθνχ δηθαίνπ απαζρφιεζε ηελ λνκηθή θαη θηινζνθηθή
ζθέςε απφ πνιχ λσξίο. Πξψηνο ν Αξηζηνηέιεο δηέθξηλε «ην δίθαην ηεο πφιεσο» κεηαμχ θπζηθνχ θαη
ζεηηθνχ δηθαίνπ, ραξαθηεξίδνληαο, ην πξψην σο «παληαρνχ ηελ ίδηαλ δχλακηλ», ελψ ην δεχηεξν σο
«ελδηαθέξνλ» φηαλ ηεζεί ζε ηζρχ50. Ο ζηαγεηξίηεο θηιφζνθνο απέδσζε, ζπλεπψο, κεγαιχηεξε ζεκαζία
ζηηο αξρέο ηνπ θπζηθνχ δηθαίνπ αθελφο επεηδή ζεσξνχζε φηη νη «πξφλνηεο» ηνπ ή θαιχηεξα νη επηηαγέο
ηνπ δεζκεχνπλ ηνλ άλζξσπν φπνπ θαη αλ απηφο βξίζθεηαη αθεηέξνπ δε, επεηδή ην πεξηερφκελν ησλ
πξνζηαγψλ είλαη αλεμάξηεην απφ ηηο επηζπκίεο ηνπ αηφκνπ, πξνζδίδνληαο θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν κηα
επηπιένλ πνηνηηθή ππεξνρή. Πνηνηηθή ππεξνρή πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ θπζηθή πξνέιεπζε ησλ θαλφλσλ
θαη άξα ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα ζηελ αμηνθξαηία ζηελ ηζφηεηα θηι έλαληη ηνπ ππνθεηκεληζκνχ πνπ
δηαθξίλεη ηνπο ινηπνχο ηηζέκελνπο θαλφλεο δηθαίνπ, σο έξγν ησλ αλζξψπσλ..
Πνιχ θνληά ζηελ αξηζηνηειηθή δηάθξηζε πεξί δηθαίνπ βξίζθεηαη θαη ε δηάθξηζε ηνπ Θσκά
Αθπηλάηε ν νπνίνο δηαθξίλεη ην δίθαην ζε i) αηψλην (jus aeternum) ην νπνίν εθπεγάδεη απφ ηελ ζεία
ζνθία, κε βαζηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά ηελ δηαρξνληθφηεηα αιιά θαη ηελ αθαηαιεςία απφ ηνλ
αλζξψπηλν λνπ θαζφηη ν ηειεπηαίνο ζεσξείηαη πεπεξαζκέλνο, ii) ην θπζηθφ (jus naturale) ην νπνίν είλαη
πνιχ θνληά ζηελ πξνζδνζείζα απφ ηνλ Αξηζηνηέιε έλλνηα γηα ην θπζηθφ δίθαην, κε ηελ επηπιένλ φκσο
50

Βι. Αξηζηνηέινπο, Ζζηθά Νηθνκάρεηα, 1134.
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επηζήκαλζε φηη ην θπζηθφ δίθαην απνηειεί ηκήκα ηνπ αηψληνπ δηθαίνπ θαη ζπληζηά ην κέξνο απηφο ην
νπνίν γίλεηαη θαηαιεπηφ απφ ηνλ άλζξσπν θαη ηέινο iii) ην αλζξψπηλν δίθαην (jus humanum), ην νπνίν
απνηειεί, ζε αδξέο γξακκέο, ην ζεηηθφ δίθαην51. Καη ζε απηή ηελ δηάθξηζε παξαηεξείηαη φηη ζην θπζηθφ
δίθαην απνδίδνληαη ηδηφηεηεο ππέξηεξεο ηνπ ζεηηθνχ δηθαίνπ, σο πξνεξρφκελνπ απφ ην αηψλην δίθαην
δειαδή πεγάδνλ απφ ηελ ζεία βνχιεζε, ε νπνία ζηελ ζχγρξνλε επνρή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε φ,ηη
ν θαζέλαο νξίδεη σο ππέξηεξε, αλψηεξε δχλακε.
Δμάιινπ, απηφ ην νπνίν ελδηαθέξεη ελ πξνθεηκέλσ είλαη ε δηαπίζησζε, φηη ην θπζηθφ δίθαην
ππεξέρεη ηνπ ζεηηθνχ δηθαίνπ, σο δηθαίνπ πνπ εκπεξηέρεη θαλφλεο ζετθνχο, εζηθνχο ή ζε θάζε πεξίπησζε
ππέξηεξνπο ησλ αληίζηνηρσλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην ζεηηθφ δίθαην, σο απνηειέζκαηα αλζξψπηλεο
δξαζηεξηφηεηαο θαη πνπ ζε ηειηθή αλάιπζε αζρνινχληαη κε ην δίθαην de lege ferenda θαη φρη de lege
lata δειαδή φπσο ζα έπξεπε λα είλαη θαη φρη φπσο πξαγκαηηθά είλαη52.
Αληηζέησο, νη ππέξκαρνη ηνπ ζεηηθηζκνχ53 πξνθξίλνπλ θαηά θχξην ιφγν ην δίθαην φπσο απηφ έρεη
ηεζεί ζε ηζρχ θαη απνηειεί πηα αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο ή αιιηψο ηεο έλλνκε
ηάμεο. Κνκβηθφ ζεκείν ζηελ ζεσξία πεξί ζεηηθνχ δηθαίνπ θαηέρεη ε δηαδηθαζία ζέζπηζεο ελφο θαλφλα,
ιφγσ ηνπ φηη ε δηαδηθαζία απηή ζπλεπάγεηαη θαη ηελ βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ ζχζηαζε ηνπ ζεηηθνχ
δηθαίνπ.
Δηδηθφηεξε πνηνηηθήο πθήο, ελ ζπλερεία, θαη πξνυπφζεζε γηα ηελ ζέζπηζε ελφο θαλφλα δηθαίνπ,
σο ηκήκαηνο ηνπ ζεηηθνχ δηθαίνπ θάζε επλνκνχκελεο πνιηηείαο, απνηειεί ε αθνινπζνχκελε δηαδηθαζία
ζέζπηζεο ηνπ θαλφλα δηθαίνπ λα πξνβιέπεηαη, λα ξπζκίδεηαη θαη ελ νιίγνηο λα θαηνρπξψλεηαη απφ ηνλ
ζεκειηψδε λφκν (Grundnorm54 θαηά H. Kelsen ή αλαγλσξηζηηθφο θαλφλαο θαηά H.L.A.Hart55) ηνπ
θξάηνπο θαη λα πξαγκαηψλεηαη απφ ηα αξκφδηα θαηά πεξίζηαζε θαη νπσζδήπνηε θαηά πνιίηεπκα
ζεζκηθά φξγαλα.
Γηα ηνπο αθξαηθλείο ζεηηθηζηέο, ην κφλν πνπ έρεη αμία θαη ζεκαζία δελ είλαη άιιν απφ ηελ
πηζηή, verbatim et literatim, εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, ψζηε λα είλαη λφκηκε, έγθπξε θαη πξαγκαηηθή ε
ζέζπηζε λένπ θαλφλα δηθαίνπ θαη επνκέλσο λα δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε ηζρχ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνχ
ζηελ ηεξαξρία ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ θάζε έλλνκεο ηάμεο.
Έρνληαο πξαγκαηνπνηεζεί κηα πνιχ ζχληνκε αλαθνξά ζρεηηθά κε ην ζεκαηηθφ πεξηερφκελν θαη
ηε δηηζηάκελε ζέζε ηεο λνκηθήο επηζηήκεο ηφζν επί ηνπ θπζηθνχ φζν θαη επί ηνπ ζεηηθνχ δηθαίνπ είλαη
δπλαηή πιένλ ε απάληεζε ζην δχν βαζηθά εξσηήκαηα πνπ εηέζεζαλ ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο ελφηεηαο.
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Βι. ζρεηηθψο νχξια Π., Justi atque injusti scientia, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή 1995, ζει. 70.
Βι. ζρεηηθψο Αηκηιηαλίδε Α., Ζ ππέξβαζε ηνπ θππξηαθνχ ζπληάγκαηνο, Δθδφζεηο άθθνπια, Αζήλα-Θεζζαινλίθε 2006,
ζει. 5.
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πσο H. Kelsen, O. Holmes, J. Raz (The concept of a legal system).
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Kelsen H., General theory of law and state, Russell and Russell, Νέα Τφξθε 1961, ζει. 5-7.
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Γηα ηελ θαηά H.L.A. Hart δηάθξηζε ησλ θαλφλσλ ζε πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο βι. Αηκηιηαλίδε Α., φπ.π., ζει. 11-14.
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Αξρηθά ινηπφλ, νη ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο απηνδηάζεζεο θαη
απηνλνκίαο ηνπ αηφκνπ θηι ζαθψο θαη απνηεινχλ θαη ζεκειηψδεηο αξρέο δηαρξνληθά ηνπ θπζηθνχ
δηθαίνπ ιφγσ ηνπ φηη ν ζεβαζκφο θαη ε θαηνρχξσζε ηέηνησλ βαζηθψλ δηθαησκάησλ απνηέιεζαλ θαη
απνηεινχλ ζηαζκηθφ θξηηήξην γηα ηελ δεκνθξαηηθή νξγάλσζε θαη δνκή κηαο πνιηηείαο θαη θαη‟
επέθηαζε γηα ηελ πξφνδν θαη ηνλ πνιηηηζκφ κίαο θνηλσλίαο. Αο κελ παξνξάηαη παξάιιεια, φηη ε
πξνάζπηζε απηψλ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ απεηέιεζαλ δηαθχβεπκα κεηαμχ θξαηηθήο εμνπζίαο θαη
πνιηηψλ ζέηνληαο ζε ακθηζβήηεζε πνιιέο θνξέο εμνπζηαζηηθέο δνκέο αιιά αθφκα θαη ηελ
λνκηκνπνίεζε ελάζθεζεο ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο.
Απνηέιεζκα ησλ ζπλερψλ απηψλ δηεθδηθήζεσλ, εθ κέξνπο ησλ πνιηηψλ, γηα ηζρπξνπνίεζε ησλ
δηθαησκάησλ απηψλ θαη ελ ηέιεη ζσξάθηζήο ηνπο δελ ήηαλ άιιε απφ ηελ επξεία θαηάθηεζε ηνπο κέζσ
ηεο ζεζκνζέηεζήο ηνπο. Ζ ζεζκνζέηεζε απηή, ηεξνπκέλσλ πάλησλ ησλ αλαινγηψλ αλά ζπληαγκαηηθή
ηάμε, ζήκαλε θαη ηελ κεηεμέιημή ηνπο απφ αξρέο θπζηθνχ δηθαίνπ ζε ηκήκα ηνπ ζεηηθνχ δηθαίνπ θάζε
θξάηνπο δηθαίνπ.
Απηή ε δηεπθξίληζε νδεγεί ζηελ απάληεζε φηη νη βαζηθέο αξρέο φπσο εμεηέζεζαλ, πξν πνιινχ
απνηεινχλ ζε πξνεγκέλεο ζπληαγκαηηθά έλλνκεο ηάμεηο κέξνο ηνπ ζεηηθνχ δηθαίνπ. Πξνζαξκφδνληαο
φκσο, φπσο ήηαλ θαη ε νπζία ηνπ δεηνχκελνπ, ηελ εξψηεζε ζηελ ζεκαηηθή ηεο παξνχζαο κειέηεο, αλ
δειαδή νη αξρέο απηέο δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα εθαξκνγήο θαη ζέζπηζεο ηεο δπλαηφηεηαο ππνβνήζεζεο
ζε απηνθηνλία, ηφηε ε απάληεζε παξαιιάζζεηαη.
Γελ είλαη αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο, ην αλ ζηε θνηλσλία πθίζηαληαη φλησο νη αξρέο
απηέο ζπλδεφκελεο κε ην ζέκα ηεο ππνβνεζνχκελεο απηνθηνλίαο θαζψο θάηη ηέηνην απαηηεί ad hoc
θνηλσληθή έξεπλα πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ. ε ππνζεηηθή πεξίπησζε φκσο πνπ
δηαπηζησλφηαλ ε δηακφξθσζε κηαο ηέηνηαο ζπιινγηθέο ηαπηφηεηαο εζηθψλ αξρψλ θαη αμηψλ πνπ
εδξαησλφηαλ γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα κε ζπλέρεηα θαη δηάξθεηα, θαηαιήγνληαο αθνινχζσο ζηελ
δηαηχπσζε βαζηθψλ αξρψλ πνπ ζα απνδέρνληαλ ηελ ππνβνεζνχκελε απηνθηνλία σο δίθαηε επηινγή
ελφο αζζελνχο πνπ δελ αληέρεη ηελ βάζαλν ηεο επηζαλάηηαο αγσλίαο, ηνλ πφλν θηι, ηφηε ζα παξίζηαην ε
αλάγθε λα ελεξγνπνηεζεί ν θνξέαο ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο. Ζ ελεξγνπνίεζή ηνπ απηή ζα απαηηνχζε
νπζηαζηηθά θαη απάληεζε ζε έλα επηγελφκελν αίηεκα (demand) ηεο θνηλσλίαο πξνο ξχζκηζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο πνπ ζα ππέθξππηε δηάζηαζε κεηαμχ θπζηθνχ θαη ζεηηθνχ δηθαίνπ.
Με ηελ απάληεζε ζην πξψην εξψηεκα πνπ δηαηππψζεθε θαη‟ νπζία εηζάγεηαη θαη ε απάληεζε
ζην δεχηεξν εξψηεκα αλαθνξηθά κε ην αλ δχλαηαη λα «κεηαθεξζνχλ» αξρέο ηνπ θπζηθνχ δηθαίνπ ζην
ζεηηθφ δίθαην. Ζ απάληεζε είλαη ζαθψο πην απιή θαη αδηακθηζβήηεηα πξέπεη λα είλαη ζεηηθή. Πξνο
ελίζρπζε απηήο δχλαηαη λα αλαθεξζεί ε ηδεαηή ζεψξεζε ηνπ θπζηθνχ δηθαίνπ, πνπ δίλεηαη απφ ηνλ
Thomas Hobbes, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην ζεηηθφ δίθαην ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη ζε γεληθέο
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γξακκέο, έζησ θαη κε δεζκεπηηθά, κε ηηο αξρέο ηνπ θπζηθνχ δηθαίνπ56. ε πεξίπησζε δειαδή πνπ φλησο
γίλεηαη απνδεθηή, ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο δηακφξθσζεο αξρψλ θπζηθνχ δηθαίνπ, ε
ππνβνεζνχκελε απηνθηνλία ηφηε νη αξρέο απηέο ζα πξέπεη βάζεη ηεο αλσηέξσ ζεψξεζεο ηνπ Hobbes λα
ηχρνπλ λνκνζεηηθήο επεμεξγαζίαο θαη ξχζκηζεο (σο ηέηνην παξάδεηγκα κπνξεί λα αλαθεξζεί ε
πεξίπησζε ηεο Οιιαλδίαο57).
VI. Κσδηθνπνίεζε ζπκπεξαζκάησλ – Πξνηάζεηο.
Έρνληαο εμεηαζηεί θαη δηαζαθεληζζεί ελλνηνινγηθά, κε ηελ αξσγή σο κνληέισλ αλάιπζεο,
ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη θππξηαθνχ ΠΚ, φιεο νη πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ κπνξνχλ
ηεζνχλ ππφ ηελ έλλνηα «ππνβνήζεζε ζε απηνθηνλία» ή «επζαλαζία» ππφ ηελ γεληθή ηεο εθδνρή, φπσο
πξνζδηνξίζηεθε ζε νηθεία ελφηεηα ηνπ παξφληνο, έρνληαο πξνζεγγηζζεί θηινζνθηθά ζεκειηψδεηο
λνκηθέο ζρέζεηο (δηθαίσκα ζηε δσή θαη «δηθαίσκα» ζηνλ ζάλαην) αιιά θαη ηέινο έρνληαο αλαιπζεί ην
ζπγθξνπζηαθφ πιαίζην ζεηηθνχ-θπζηθνχ δηθαίνπ, εληφο ηνπ νπνίνπ δχλαηαη λα δηθαηνινγεζεί, θαη‟
αξρήλ εζηθά θαη αθνινχζσο λνκηθά, ε δηαδηθαζία ηεο ππνβνεζνχκελεο απηνθηνλίαο, θξίλεηαη σο
θαηάιιειε ε ζηηγκή λα αλαθεξζνχλ, ελ ζπληνκία, αμηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ππέξ θαη θαηά ηεο
εθαξκνγήο ηεο ππνβνεζνχκελεο απηνθηνλίαο.
Χο ζηνηρεία δηθαηνιφγεζεο, απφ ηνπο ππέξκαρνπο ηεο ζέζπηζεο ηεο δπλαηφηεηαο ηεο (ηαηξηθήο)
ππνβνήζεζεο ζε απηνθηνλία, ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ ηα εμήο: ε αμηνπξέπεηα ζηνλ ζάλαην, ε
ζθιεξή θχζε ηνπ ζαλάηνπ πνπ πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα θφβνπ ζε θάζε άλζξσπν θαηά ηελ δηάξθεηα
έιεπζήο ηνπ, ε απνθπγή πφλσλ, ε νινθιήξσζε θχθινπ αζζέλεηαο, ε επίζπεπζε κνηξαίνπ άξα θαη
ζχληκεζε ηνπ ρξφλνπ ηαιαηπσξίαο αζζελνχο θαη ζπγγελψλ ηνπ, ε απηνλνκία ηνπ αζζελνχο, ε κείσζε
ηνπ θφζηνπο (ι.ρ. λνζήιηα, θαξ/θε αγσγή) θ.ά.. Δίλαη φκσο ζαθέο πσο πνιιά απφ απηά, φπσο έρεη
εμεηάζζεθε ζε νηθείεο ελφηεηεο ηνπ παξφληνο, αληηηίζεληαη ζε ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο λνκηθήο
θαηνρχξσζεο ηεο αλζξψπηλεο θαη ελ γέλεη θπζηθήο ππφζηαζεο.
Αληηζέησο, ζηα ζηνηρεία κε αξλεηηθφ πξφζεκν ζα κπνξνχζαλ, κεηαμχ άιισλ, λα
ζπγθαηαιερζνχλ θαη ηα εμήο: ην απφιπην δηθαίσκα ζηε δσή, ε πηζαλφηεηα πιάλεο ηνπ ηαηξνχ, ε
εζθαικέλε ηαηξηθή δηάγλσζε, ν ππέξκεηξνο νίθηνο (αλζξψπηλνο παξάγσλ), νη πεξηπηψζεηο αηθλίδηαο
αλάθακςεο, νη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο (ηαηξνχ, αζζελνχο αιιά θαη ηεο θξαηνχζαο ζε θάζε θνηλσλία
ζξεζθείαο), νη θνηλσληθέο αληηιήςεηο θαη πξνθαηαιήςεηο, ε ππνρξέσζε θαη επζχλε ηαηξνχ λα πξνβεί ζε
ζεξαπεία αζζέλεηαο θηι.

56
57

Βι. νχξια Π., φπ.π., ζει. 72-73 θαζψο θαη Αηκηιηαλίδε Α., φπ.π., ζει. 7-8.
Βι γηα λνκηθφ θαζεζηψο ππνζεκ. 33 παξφληνο.
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Κάλνληαο κηα ζπλνιηθή επηζθφπεζε, πξνθχπηεη φηη ηα πνηληθά ζπζηήκαηα, πνπ αληαλαθινχλ
θπξίαξρεο θηινζνθηθέο ζεσξίεο θαη θνηλσληνινγηθνχο ζπζρεηηζκνχο, ησλ πεξηζζφηεξσλ θξαηψλ,
επηθπιάζζνπλ, έλαληη ηεο άκεζεο ελεξγεηηθήο επζαλαζίαο, κηα κάιινλ απνδνθηκαζηέα ζηάζε, φπσο
εμάιινπ ν ειιεληθφο θαη ν θππξηαθφο ΠΚ58.
Ζ ζηάζε φκσο κέξνπο ηεο λνκηθήο θαη ηαηξηθήο επηζηήκεο δελ θαίλεηαη λα είλαη ην ίδην
θαηεγνξεκαηηθή θαη

απφιπηε, ζε πεξηπηψζεηο ηαηξηθά ππνβνεζνχκελεο απηνθηνλίαο, πνπ

πξνζνκνηάδνπλ κε φ,ηη νξηνζεηήζεθε θαη πξνζδηνξίζηεθε, σο έκκεζε ελεξγεηηθή απηνθηνλία [βι. παξ.
1 άξ. 29 Ν. 3418/200559 (ΚΗΓ)] ή αθφκα θαη σο παζεηηθή απηνθηνλία (ζε πην αθξαίεο πεξηπηψζεηο). Ο
ιφγνο ηεο κε μεθάζαξεο δηαηχπσζεο αξλεηηθήο ζηάζεο, έλαληη ησλ πξναλαθεξζεηζψλ κνξθψλ, έγθεηηαη
ζην γεγνλφο φηη εληνπίδεηαη, θαη νξζψο θαηά ηελ πξνζσπηθή άπνςε ηνπ ππνγξάθνληνο ην παξφλ
θείκελν, έλα εμηζνξξνπεηηθφ ζεκείν κεηαμχ αθελφο δηθαηψκαηνο ζηελ δσή θαη αθεηέξνπ, ελλνείηαη φρη
«δηθαηψκαηνο» ζηνλ ζάλαην, ηεο απνθπγήο ηνπ πφλνπ ή ηνπ βαζαληζηεξίνπ, έσο φηνπ ζπκβεί ην
κνηξαίν ην νπνίν θξίλεηαη σο αλαπφθεπθην.
Πξάγκαηη, ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο έκκεζεο ελεξγεηηθήο ή έζησ παζεηηθήο επζαλαζίαο, ν ηαηξφο
δελ πξνβαίλεη ζε ζεηηθέο ελέξγεηεο ηεξκαηηζκνχ ηεο δσήο ηνπ αζζελνχο. Σνπλαληίνλ, πξνβαίλεη ζε
ζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ θξίλνληαη, απφ ηελ ηαηξηθή επηζηήκε, σο νη πιένλ ελδεδεηγκέλεο γηα ηελ
«αλαθνχθηζε»60 ηνπ αζζελνχο απφ ηνπο πφλνπο, αθφκε θαη αλ απηφ έρεη σο ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ
επίζπεπζε ηεο θαηάιεμήο ηνπ, πνπ απηή αζθαιψο ζεσξείηαη βέβαηε, ακεηάθιεηε, κε αλαζηξέςηκε θαη
ζε θάζε πεξίπησζε άκεζε. Απηέο νη ελέξγεηεο ηνπ ηαηξνχ θαζίζηαηαη μεθάζαξν φηη ζε θακία πεξίπησζε
δελ ζα ήηαλ αξθεηέο λα ζηνηρεηνζεηήζνπλ ην θαθνχξγεκα ηεο αλζξσπνθηνλίαο απφ πξφζεζε.
Σν δήηεκα ην νπνίν ζα κπνξνχζε ζηελ ζπλέρεηα φκσο εθ λένπ λα ηεζεί ζρεηίδεηαη κε ην αλ νη
ελέξγεηεο ηνπ ηαηξνχ πεξί αλαθνπθηζηηθήο αγσγήο, πξνζβάιινπλ ηελ νπζία ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε δσή ή
ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Ζ απάληεζε ζηελ πεξίπησζε απηή αλαγθαζηηθά ζα απνκαθξπλφηαλ απφ κηα
εδξαζκέλε ζε ζεσξεηηθέο αλαιχζεηο απάληεζε, φπσο παξαηέζεθε πξνεγνπκέλσο γηα ηελ ηέιεζε
γεληθψο ηεο πξάμεσο ηεο επζαλαζίαο ή ηεο ππνβνεζνχκελεο απηνθηνλίαο, θαζψο εδψ ηφζν ν λνκνζέηεο
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Βι. ζρεηηθψο θαη απφθαζε ηνπ ακεξηθαληθνχ Supreme Court Glucksberg v. Washington, 1997 θαη απφθ. Quill ζηηο νπνίεο
αλαθέξεηαη φηη δελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ιφγνο γηα εθαξκνγή άκεζεο ελεξγεηηθήο επζαλαζίαο ζε πνιηηηζκέλεο θνηλσλίεο.
59
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε, νπζηαζηηθά, επηηξέπεηαη ε ηέιεζε έκκεζεο ελεξγεηηθήο επζαλαζίαο.
Βι. ζρεηηθψο παξ. 1 άξ. 29, Κψδηθα Ηαηξηθήο Γενληνινγίαο (ΚΗΓ) Ν. 3418/2005: ««…ζπκπαξίζηαηαη ζηνλ αζζελή κέρξη ην
ηέινο ηεο δσήο ηνπ θαη θξνληίδεη ψζηε λα δηαηεξεί ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ κέρξη ην ζεκείν απηφ».
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Ζ αγσγή πνπ αθνινπζείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 1 άξ. 29 Ν. 3418/2005 ραξαθηεξίδεηαη σο
«αλαθνπθηζηηθή αγσγή» (palliative care). ρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο βι. «In Spring 1989, the EAPC published a
definition of palliative care in its first newsletter, which was endorsed by the WHO in its document Cancer Pain Relief and
Palliative Care.16 More recently, a new, modifed WHO definition has appeared: Palliative care is an approach that improves
the quality of life of patients and their families facing the problems associated with life-threatening illness, through the
prevention and relief of suffering by means of early identification and impeccable assessment and treatment of pain and other
problems, physical, psychosocial and spiritual». Βι. ζρεηηθψο EAPC Ethics Task Force, Euthanasia and physician-assisted
suicide: a view, ζηηο δηεπζχλζεηο http:/ /www.eapcnet. org/about/de®nition.html θαη
http://www.who.int/dsa/cat98/can8.htm#Palliative%20Care (αλάξηεζε 24/1/2003).
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φζν θαη ν εθαξκνζηήο ηνπ δηθαίνπ, ζα έπξεπε λα πξνβνχλ ζε εμαηνκίθεπζε θάζε πεξίπησζεο θαη
ζηάζκηζε αθελφο κελ ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ δσή αθεηέξνπ δε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπ, ε νπνία
εθηπιίζζεηαη ζηα ηειεπηαία ηεο ζηάδηα, ππφ ην αθφξεην βάξνο ηεο γλψζεο ή αθφκα θαη ζπλαίζζεζεο
ηνπ επεξρφκελνπ ζαλάηνπ. Αο κελ ιεζκνλείηαη εμάιινπ φηη ζηηο πεξηπηψζεηο έκκεζεο ελεξγεηηθήο
επζαλαζίαο δελ ππάξρεη αληηθεηκεληθή πξάμε πξνζβνιήο ησλ δηθαησκάησλ.
Γηα ηελ απνδνρή ζπλεπψο, ηεο πξαγκάησζεο απηήο ηεο κνξθήο ππνβνήζεζεο ζε απηνθηνλία
θαη‟ νπζία ζα έπξεπε λνκνζεηηθά λα πξνβιέπνληαη κε ζαθήλεηα γηα ηελ απνθπγή παξεξκελεηψλ νη εμήο
πξνυπνζέζεηο: ην αλίαην ηεο αζζέλεηαο ηνπ πάζρνληνο, ε είζνδνο ηνπ αζζελνχο ζην ηειηθφ ζηάδην, ε
χπαξμε αθφξεησλ πφλσλ ή γεληθψο ςπρνζσκαηηθνχ άιγνπο εμαηηίαο ηεο πάζεζεο (βι. ζρεηηθψο
Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηε Βηνεζηθή θαη ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, UNESCO, 2005, άξ. 3-6), ε
έγγξαθε ζπλαίλεζε (βι. ζρεηηθψο Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα θαη ηε
Βηνταηξηθή, χκβαζε Οβηέδν 199761, ελψ ηέινο ε εμέηαζε ηνπ αζζελνχο απφ επηηξνπή ηαηξψλ ηνπ
δεκνζίνπ ζα πξνζέδηδε πεξηζζφηεξε αζθάιεηα ζρεηηθά κε ηελ θαηά πεξίπησζε θξηλφκελε πεξίπησζε.
VII. Δπίινγνο.
Κιείλνληαο ηε παξνχζα κειέηε, δηαπηζηψλεη εχθνια θάπνηνο φηη θεληξηθή ζέζε πξνο
εμέηαζε θαηείρε ην δίπνιν δσή-ζάλαηνο. Ζ ηδέα ηνπ ζαλάηνπ ζε θάζε έκβην νλ, είηε ζπλεηδεηά είηε
ελζηηθησδψο, πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα θφβνπ, ηξφκνπ, απέρζεηαο θαη πξνμελεί ηελ αλάγθε γηα δηαθπγή
απφ ηελ ελαγψληα θαη επηζθαιή θαηάζηαζε πνπ νδεγεί ζηνλ ζάλαην. Έηζη ν άλζξσπνο κφιηο
ζπλεηδεηνπνηεί φηη νινθιεξψλεηαη ν θχθινο ηεο δσήο ηνπ ή θαηαιαβαίλεη φηη πιεζηάδεη πξνο απηήλ ηελ
ζηηγκή, έληξνκνο, πξνζπαζεί λα απνκαθξπλζεί απφ απηή ηελ ζηηγκή, επί καηαίσ. Σν ίδην αθξηβψο
ζπκβαίλεη θαη κε φινπο ηνπο άιινπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο ζηνπο νπνίνπο ελεξγνπνηείηαη ην έλζηηθην,
απνπζία ζπλεηδεηνχ ή ππνζπλείδεηνπ, φηαλ αληηιακβάλνληαη ην θίλδπλν, θαηαιακβάλνληαη απφ θφβν ή
απφ άιια αηζζήκαηα ππεξδηέγεξζεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ επηθείκελνπ θηλδχλνπ.
Ο ηξφκνο ν νπνίνο θπξηεχεη φινπο ηνπο δψληεο νξγαληζκνχο θαη θπξίσο ηνπο αλζξψπνπο,
σο ηνπο πιένλ έιινγνπο, ελ φςεη ησλ ηειεπηαίσλ ζηηγκψλ ηεο βαίλνπζαο πξνο νινθιήξσζε δσήο ηνπο,
δηθαηνινγείηαη ιφγσ ηεο νπζίαο ηεο ίδηαο ηεο δσήο. Οπζία πνπ δελ είλαη άιιε απφ ηελ επραξίζηεζε ηνπ
δεηλ, ηελ βίσζε φισλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαηά ηελ εθηχιημή ηεο, ηεο επίηεπμεο ζηφρσλ, ηεο θαηαβνιήο
πξνζπαζεηψλ θαη θάζε ηη πνπ κπνξεί λα πξνζδψζεη κνλαδηθφηεηα ζε θάζε ζηηγκή ηεο δσήο. Καη ην
κέγηζην είλαη θάζε ζηηγκή είλαη αλεπαλάιεπηε.
Απφ ηελ άιιε ν ζάλαηνο ζα πξέπεη λα ηδσζεί σο ηειηθφ ζεκείν ζηελ εμέιημε ηεο
αλζξψπηλεο δσήο, σο νινθιήξσζε ηεο πνξείαο, σο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη σο ηίπνηε,
61

Βι. ζρεηηθψο θπξσηηθφ Ν. 2619/1998 (ΦΔΚ Α΄ 132/19/06/1998), θεθ. ΗΗ, άξ. 5-9 ζρεηηθά κε ηε ζπλαίλεζε.
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παξά κφλν αξλεηηθφο. Δθφζνλ παξαβιέπνληαη γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο ηεο κειέηεο νη φπνηεο
ζξεζθεπηηθέο δνγκαηηθέο αληηιήςεηο, γηα ηελ κεηαζάλαην δσή, ν ζάλαηνο δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη νχηε
επράξηζηνο νχηε δπζάξεζηνο, ε κνλαδηθή δηάθξηζε πνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεη λνεηή θαη απνδεθηή είλαη
κεηαμχ αξλεηηθνχ θαινχ θαη αξλεηηθνχ θαθνχ ζαλάηνπ62.
Ο Thomas Nagel ζηε πξναλαθεξζείζα ζεψξεζε πεξί ζαλάηνπ, σο αξλεηηθφ θαθφ νξίδεη ηελ
απψιεηα φισλ ησλ ραξψλ ηεο δσήο ελψ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο αξλεηηθφ θαιφ παξαζέηεη ην
παξάδεηγκα ελφο εγθισβηζκέλνπ ζε θαηφκελν θηίζκα ππξνζβέζηε, ν νπνίνο αλ θαη είλαη βέβαην φηη
εληφο νιίγνπ ζα απαλζξαθσζεί, αίθλεο ζθνηψλεηαη αθαξηαία απφ ηελ θαηάξξεπζε ελφο ηνίρνπ. Καηά
ηνλ Nagel ν ζάλαηνο ηνπ ππξνζβέζηε ζεσξείηαη σο αξλεηηθφ θαιφ θαζψο δελ βίσζε ζε φιε ηεο ηελ
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Μπακτή Σζιοβάνα, Θεοχαρόπουλοσ Δημοςθένησ, ημαιοφόροσ Θεολόγοσ &
Ματθόπουλοσ Δημήτρησ, ΕΤΘΑΝΑΙΑ: ΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΣΑ ΣΗ ΒΙΟΣΙΚΗ
ΤΝΙΣΨΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Ο φξνο Δπζαλαζία πξσηφιεηα ελλνηνινγηθά αμηνπνηήζεθε απφ ηνλ Άγγιν θηιφζνθν F. Bacon. εκαίλεη
ηνλ αλψδπλν ζάλαην. Απφ ηε ζηηγκή εθείλε έθεξε ζην πξνζθήλην πνιιέο δηακάρεο κε απνηέιεζκα λα
πξέπεη λα αληηκεησπίζεη πνιιά ζηξαηφπεδα κε ηελ πξσηηά λα θαηέρεη ε ρξηζηηαληθή δηδαζθαιία, αθνχ
θαη‟ απηή κφλνλ ν Θεφο δίλεη θαη ζηεξεί ηε δσή. Γελ δίλεη ζάλαην, ζηεξεί δσή.
Θάλαηνο, ινηπφλ, είλαη ε ζηέξεζε δσήο. Ση ζεκαίλεη φκσο δσή; Καη πφηε απηή ζηακαηά γηα λα θέξεη ην
κεγαιχηεξν θφβν ησλ αλζξψπσλ, αιιά αλαπφηξεπηε θαηάιεμε φισλ νξγαληζκψλ, ην ζάλαην; Μήπσο ν
θφβνο απηφο έθεξε ηελ θηινζνθηθν-ζενινγηθή αλαδήηεζε γηα ηελ αζαλαζία ηεο ςπρήο, σο ειπίδα θαη
αληηζηάζκηζκα ηεο έλλνηαο ηνπ ζαλάηνπ;
Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε ιατθή καο παξάδνζε δηεγείηαη ηελ κάρε ηνπ ζαξξαιένπ Γηγελή κε ηνλ Υάξνληα,
ηαπηφρξνλα ν φισλαο ππνζηεξίδεη ζζελαξά ζηνλ Κξνίζν φηη, ε επηπρία θάπνηνπ θξίλεηαη απφ ην
ζάλαηφ ηνπ. Καηά ηνπο αξραίνπο έλαο θαιφο ζάλαηνο είλαη ην χςηζην δψξν ησλ Θεψλ πξνο ηνπο
αλζξψπνπο.
Σν ζέκα ηεο επζαλαζίαο είλαη έληνλα πεξίπινθν δήηεκα θαη εμεηάδνληάο ηελ θαλείο, έξρεηαη
αληηκέησπνο κε πνιππνίθηια πξνβιήκαηα πνπ αλήθνπλ ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ρψξνπο.
Ζ ηαηξηθή πξαθηηθή, ε λνκηθή άπνςε, ε ζενινγηθή αλαδήηεζε, ε θηινζνθηθή ζεψξεζε, ε εζηθή
ππφζηαζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ αλζξψπσλ δεκηνπξγνχλ δηαζηάζεηο ζηηο απφςεηο, ηνπ θαηά πφζνλ
ε επζαλαζία είλαη δηθαίσκα θάπνηνπ ζην ζάλαην ε δηθαίσκα θάπνηνπ άιινπ λα ζθνηψζεη θαζψο θαη εάλ
ε πξάμε απηή θξίλεηαη κφλν απφ ηελ πξφζεζή ηεο, ηε ζηηγκή πνπ ζπκβαίλεη.
Ζ επζαλαζία αθνξά ηελ πην θξίζηκε θαη νξηαθή ζηηγκή ηεο δσήο καο. Σν θαζ‟ εαπηνχ δήηεκα πνπ
ελζθήπηεη είλαη, εάλ ππάξρεη ην δηθαίσκα λα επηιέμνπκε έλαλ αμηνπξεπή ζάλαην, ρσξίο λα παξέκβεη ν
λφκνο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ. Ο ίδηνο λφκνο, φκσο, πνπ καο ην απαγνξεχεη θαη ζέηεη ηε δσή ζαλ θαζήθνλ
δηθφ καο θαη ησλ γχξσ καο, πνπ νθείινπλ λα ην δηαθπιάμνπλ γηα ινγαξηαζκφ καο, απηφο επηηξέπεη ζε
δψα, θπηά θαη έκβξπα λα πεζάλνπλ, εάλ δελ κπνξνχλ λα δήζνπλ θαη βαζαλίδνληαη. Μα, νη λφκνη θαη νη
θαλφλεο δηθαίνπ, γεληθφηεξα, δηακνξθψζεθαλ απφ ηνπο αλζξψπνπο, γηα ηνπο αλζξψπνπο!
Δάλ, φκσο, ν Θεφο ή ε θχζε κπνξνχλ λα δψζνπλ θαη λα πάξνπλ δσή, πσο εκείο εθεί παξεκβαίλνπκε;
Δίλαη νη δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο ελφο ήδε γελλεκέλνπ αλζξψπνπ πνπ ηνλ θαζηζηνχλ ηθαλφ θαη άμην λα
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δήζεη; Δάλ δειαδή θάπνηνο έρεη αλελεξγείο ηηο πλεπκαηηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο, αιιά ελεξγείο ηηο
βηνινγηθέο ηνπ, ζεσξείηαη πιένλ δψν; Πσο ε θχζε δηαιέγεη, αθνχ εκείο εκπιεθφκαζηε; Δίκαζηε
ππνρξεσκέλνη απέλαληί ηεο λα βηψζνπκε κέρξη ηέινπο ην ζθνπφ πνπ ε ίδηα έρεη νξίζεη, θέξνληάο καο
ζηε δσή, αλεμάξηεηα απφ ηε βαζκίδα ηεο θπζηθήο ππξακίδαο πνπ αλήθνπκε;
Ή κήπσο εκπιέθνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ γχξσ καο θαη νη δηθέο ηνπο ζπλεηδήζεηο, γχξσ απφ ην ζέκα;
Γίλνπκε δηθαίσκα απηνθαζνξηζκνχ ζε αλζξψπνπο πνπ έρνπλ ζηεξεζεί ηελ αμηνπξέπεηά ηνπο ή
δεκηνπξγνχκε θνληάδεο; Μνηξάδνπκε θαζήθνληα ή δηθαηψκαηα;
Καη φηαλ ν ζάλαηνο θαη ε δσή είλαη θπζηθά θαηλφκελα, γηαηί ε επίζπεπζε ή ε απνθπγή ηνπ ζαλάηνπ
γίλνληαη εζηθά δηιήκκαηα;
Δίλαη ε επζαλαζία έλα αθφκε ζθαιί ηνπ αλζξψπνπ λα γίλεη Θεφο ή ην δηθαίσκά ηεο λα αζθείηαη ππφ
πξνυπνζέζεηο, δψξν ζε θάπνηνλ πνπ βαζαλίδεηαη θαη αλαδεηά απηφ πνπ ζηεξείηαη;
Έρεη ν θαζέλαο ηελ επηινγή λα δήζεη ή λα πεζάλεη ζχκθσλα κε ηα δηθά ηνπ θξηηήξηα;

ABSTRACT
Euthanasia semantically was applied for the first time by F. Bacon. It means painless death. Since that
time, it brought about continuous debate among various think tanks. Christianity is one of those deeply
involved in this debate, as it takes for granted that only Lord provides and deprives life. Lord does not
provides death, deprives life.
Thus, death means cease of life. What does then life mean? When does it cease in order to unravel the
widest human fear, the unavoidable outcome of all living organisms, death? Is it possible that this fear
brought about the philosophic-theological quest over soul‟s immortality, as an expectation and
counterbalance for death?
As long as our tales recite the fight of Digenes Akritas against Charon at the same time Solon thumps to
Kroissos that one‟s happiness is judged by his death. For Ancient Greeks the utmost gift of Gods
towards humans is a nice death.
Euthanasia is a complex issue. To deal with, we have to come across elaborate issues.
Medical practice, legal opinion, theological search, philosophical consideration, moral existence, as well
as human emotions raise differences in the issue of whether euthanasia is someone‟s right to death, or
somebody else‟s right to kill, and in the meantime whether such an action is only judged by its
intension, at the moment it takes place.
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Euthanasia deals with the most crucial moment of our life. Thus the issue that rises is whether we have
the right to select a decent death without the intervention of law. The same legal orders that ban the
above mentioned right and rise life as a duty not only of our own but of our surrounding too, that has to
safeguard it on our behalf, these same orders permit to animals, plants and embryos to die in case they
are unable to survive and are in trouble. Anyway, laws and legal orders, in general, have been set by
humans for their own benefit.
Taking into account that either God or nature has the authority to provide or deprive life, then how can
we intervene? Is mental ability of a born human the driving force enabling him capable of living? In
case that someone is mentally inactive, but biologically active, could we consider him as a living
organism? What are the selective criteria of nature as long as we are involved? Are we obliged to live to
the far end nature has assigned us upon our birth, regardless our evolutionary status? Is it possible
emotions and consciences of those surrounding us to be implicated in this issue? Do we give the right of
self-determination to those that have lost their dignity or do we sire murders? Do we issue duties or
rights?
Why death‟s speeding up or avoidance to become moral dilemmas as long as death and live being
natural phenomena? Is euthanasia another human step in his desire to become God, or the right to be
conditionally executed, a present to someone in agony who seeks something he is deprived?
Have we the option to live or die according to our own criteria?

Λέμεηο θιεηδηά: Δπζαλαζία, Ζζηθά Γηιήκκαηα
Keywords: Euthanasia, Ethical Dilemmas

ΔΗΑΓΧΓΖ
Ο ζάλαηνο σο έλλνηα, σο κνηξαία θαη αλαπφηξεπηε θαηάιεμε ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο, δελ γίλεηαη αληηιεπηφο
απφ ηελ αξρή ηεο δσήο. Σν παηδί, ζηα πξψηα ηνπ ρξφληα, δελ κπνξεί λα ζπιιάβεη ηελ έλλνηα ηνπ ζαλάηνπ. Σν
ηξνκαθηηθφ γη' απηφ είλαη ν απνρσξηζκφο ή ε απψιεηα. Αθφκε θαη ν κηθξφο ζε δηάξθεηα απνρσξηζκφο, κπνξεί λα
πάξεη δηαζηάζεηο θαηαζηξνθηθέο.
Ο άλζξσπνο, ην αλζξψπηλν είδνο, - απφ ηηο πξψηεο αθφκε θάζεηο ηεο εμέιημεο ηνπ - ζα ζπιιάβεη ηελ έλλνηα ηνπ
ζαλάηνπ. Με ηα πξψηα γλσξίζκαηα ηνπ ςπρηζκνχ, δει. ηα ζχκβνια, ηε καγηθή ζθέςε, ην άγρνο, ηε κεηαθπζηθή
ελαζρφιεζε, ηε ζρέζε δσήο θαη ζαλάηνπ, απηφο είλαη εθεί, παξψλ. Βαζηθή έγλνηα θαη κέιεκα φισλ ησλ
ζξεζθεηψλ, πξσηφγνλσλ θαη εμειηγκέλσλ είλαη ν ζάλαηνο. Σξνκαθηηθφο, αδπζψπεηνο, αλαπφθεπθηνο. Παξ‟ φια
απηά ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη πξνυπφζεζε γηα ηε δσή είλαη ν ζάλαηνο. Θα πξέπεη λα αλαινγηζηνχκε πσο αλ
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δελ ππήξρε ν ζάλαηνο ζα ήηαλ αδχλαηε ε ππνζηήξημε ηεο δσήο ζηε γε. Βαζηθφ ζηνηρείν ζην ζεκείν απηφ
απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε θέξνπζα ηθαλφηεηα ηνπ γήηλνπ νηθνζπζηήκαηνο είλαη πεπεξαζκέλε. Γηα λα κπνξέζεη
λα δηαηεξεζεί ην νηθνζχζηεκα, ρσξίο λα θαηαξξεχζεη, πξέπεη θάζε νξγαληζκφο πνπ ζα εκθαληζηεί θάπνηα
ζηηγκή, δειαδή ζα γελλεζεί, θάπνηα επφκελε ζηηγκή λα απνρσξήζεη απφ απηφ. Ζ απνρψξεζε απηή δελ είλαη
ηίπνηε άιιν παξά ν ζάλαηφο ηνπ θαη ε απνζχλζεζή ηνπ ζηα εμ σλ ζπλεηέζε, έηζη ψζηε ηα πξσηαξρηθά πιηθά λα
αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δσήο ελφο άιινπ νξγαληζκνχ.
Ρίρλνληαο κηα θεπγαιέα καηηά ζην παξειζφλ, ζα δηαπηζηψζνπκε φηη νη αξραίνη Έιιελεο ζεσξνχλ φηη ν θαιφο
ζάλαηνο ήηαλ αλέθαζελ πξνλφκην πνπ εδίδεην απφ ηνπο ζενχο. Δπί παξαδείγκαηη, ν φισλ ν Αζελαίνο, φηαλ
εξσηήζεθε απφ ηνλ Κξνίζν, ζηελ απιή ηνπ, πνηνπο ζεσξνχζε ηνπο πιένλ επηπρηζκέλνπο αλζξψπνπο ζηε δσή,
κεηαμχ ησλ πξψησλ πνπ νλφκαζε ήηαλ ν Κιένβηο θαη ν Βίησλ. Σα δχν δειαδή αδέιθηα πνπ ήηαλ παηδηά ηέξεηαο
ηνπ λανχ ηεο ζεάο Ήξαο ζην Άξγνο θαη ηα νπνία, αθνχ έζπξαλ ηελ άκαμα, πάλσ ζηελ νπνία θαζφηαλ ε ηέξεηα
κεηέξα ηνπο, έθζαζαλ ζηνλ λαφ επεπθεκνχκελνη απ' φινλ ηνλ θφζκν. Σφηε θαηά ηε δηήγεζε ηνπ φισλα, ε
ηέξεηα κεηέξα ηνπο δήηεζε απφ ηε ζεά Ήξα λα ηνπο αληακείςεη κε ην θαιχηεξν δψξν πνπ ζα κπνξνχζε. Ο
Κιένβηο θαη ν Βίησλ, αθνχ ζπκκεηείραλ ζηελ ενξηή, βηψλνληαο ηε ραξά ησλ επεπθεκηψλ θαη ηεο γεληθήο
επηδνθηκαζίαο, θνηκήζεθαλ ζην ηεξφ ηεο ζεάο θαη δελ μχπλεζαλ πνηέ. Ο ζάλαηνο απηφο ζεσξήζεθε ην χςηζην
δψξν ηεο ζεάο γηα ηνπο ζλεηνχο πηνχο ηεο ηέξεηάο ηεο (1,2). Παξαηεξνχκε, θαηά ηνπο πξνγφλνπο καο, φηη ε δσή
θαη ν ζάλαηνο ησλ αλζξψπσλ είλαη ζηα ρέξηα ησλ ζεψλ. ε αληίζεζε κε ηα πηζηεχσ ησλ αξραίσλ φπνπ νη ζενί
δσξίδνπλ επγελή ζάλαην, ν Υξηζηηαληζκφο δηδάζθεη φηη ν Θεφο ζηεξεί δσή θαη δελ ραξίδεη ζάλαην.
Ζ έλλνηα φκσο ηεο επζαλαζίαο, φπσο αθξηβψο απνδίδεηαη ζήκεξα, πφξξσ απέρεη απφ ηελ άπνςε ησλ αξραίσλ
Διιήλσλ πεξί ζεφπεκπηνπ ζαλάηνπ. Ζ ζεκεξηλή έλλνηα ηεο επζαλαζίαο ηαπηίδεηαη κε ηνλ ζάλαην πνπ πξνθαιεί,
ζπλήζσο, ν γηαηξφο πξνθεηκέλνπ ν αζζελήο λα απνθχγεη ηνλ πφλν, ηελ ηαιαηπσξία, ην ςπρηθφ ζηξεο θαη γεληθά
φιεο ηηο δπζκελείο ζπλζήθεο πνπ ζπλνδεχνπλ έλα επψδπλν θαη αξγά επεξρφκελν ζάλαην. Ζ επζαλαζία κε ηε
ζεκεξηλή ηεο έλλνηα δελ ζπλδέεηαη θαηά θαλέλαλ ηξφπν κε ηελ επηπρία θαη κε ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ αλζξψπνπ πνπ
αξγνπεζαίλεη. Πνηα κέζνδνο φκσο είλαη απηή πνπ 100% ζα κπνξεί λα δηαβεβαηψζεη φηη έλαο επεξρφκελνο
ζάλαηνο δελ είλαη δπλαηφλ λα αλαζηξαθεί;
Δκβαζχλνληαο ζηελ ελλνηνινγηθή ππφζηαζε ηεο επζαλαζίαο ζα ζπκπιεξψζνπκε ην αθφινπζν: Δπζαλαζία
ζεκαίλεη αλψδπλνο ζάλαηνο. Έρεη φκσο θαη ηελ έλλνηα ηνπ έλδνμνπ, θαινχ ζαλάηνπ. Ο φξνο επζαλαζία
δεκηνπξγήζεθε απ' ηνλ Άγγιν θηιφζνθν F. Bacon πνπ αλέγεξε φηη "ην έξγν ηεο ηαηξηθήο είλαη ε απνθαηάζηαζε
ηεο πγείαο θαη ε θαηαπξάπλζε ησλ πφλσλ, φρη κφλν φηαλ ε θαηαπξάπλζε απηή κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε ζεξαπεία,
αιιά θαη φηαλ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη έλαλ εχθνιν θαη γαιήλην ζάλαην". Ζ ζέζε απηή έθεξε ζην πξνζθήλην
πνιιέο δηακάρεο, πνπ έγηλαλ νμχηεξεο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Καη πξψηα ε ζέζε απηή ζηάζεθε αληηκέησπε ζηε
ρξηζηηαληθή δηδαζθαιία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία κφλν ν Θεφο κπνξεί λα δηαζέζεη ηε δσή θαη ην ζάλαην θαη
θαζφζνλ ν πφλνο έρεη θάπνηα αμία γηα ηε ζσηεξία ηεο ςπρήο, ζε θαλέλα δελ επηηξέπεηαη λα ζπληνκεχζεη ηνπο
πφλνπο (3).
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ΜΟΡΦΔ ΔΤΘΑΝΑΗΑ
Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνχ αζθείηαη, ε επζαλαζία δηαθξίλεηαη ζε ελεξγεηηθή θαη παζεηηθή. Τπάξρνπλ θαη άιιεο
κνξθέο επζαλαζίαο πνχ ζπλερψο κεηαβάιινληαη αθ' ελφο κελ ιφγσ αιιαγψλ ζηηο αληηιήςεηο ηνπ θνηλσληθνχ
ζψκαηνο θαη αθ' εηέξνπ δε ιφγσ ηεο πξνφδνπ ηεο επηζηήκεο θαη ησλ πνιχπινθσλ κεζφδσλ ζηελ πξνζπάζεηα
παξάθακςεο ησλ λνκηθψλ θαη εζηθψλ επζπλψλ (4,5).
Η) Δζεινληηθή ελεξγεηηθή επζαλαζία
Ζ κνξθή απηή ζα εκπνξνχζε λα νλνκαζζεί θαη "θαηά παξαγγειία". ηελ πεξίπησζε απηή ν αζζελήο παξαθαιεί
ηνλ ηαηξφ ή άιιν πξφζσπν λα ηνπ ρνξεγήζεη θάπνην δειεηήξην ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν λα ηνπ πξνθαιέζεη
επζέσο ηνλ ζάλαην. Απαξαίηεηε ζεσξείηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ βαξέσο πάζρνληνο, λα δψζεη ζπγθαηάζεζε κε πιήξε
επίγλσζε θαη πλεπκαηηθή δηαχγεηα. Πεξίπησζε εζεινληηθήο ελεξγεηηθήο επζαλαζίαο είλαη ε εμήο: Άλδξαο 65
εηψλ πξνζβάιιεηαη απφ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε. Οη ζεξαπεπηηθνί ρεηξηζκνί δελ κπνξνχλ λα απνηξέςνπλ ηελ
εκθάληζε νζηηθψλ κεηαζηάζεσλ. Ο αζζελήο ππνθέξεη απφ θξηθηνχο πφλνπο. Οχηε ηα θνηλά αλαιγεηηθά, νχηε ηα
νπηνχρα βνεζνχλ απνθαζηζηηθά. Ο αζζελήο αληηιακβάλεηαη ην πεπεξαζκέλν ησλ ηαηξηθψλ πξνζπαζεηψλ θαη
εθιηπαξεί ηνλ ηαηξφ λα ηνπ επηθέξεη ηνλ ζάλαην γηα λα ηνλ απαιιάμεη απφ ην καξηχξην ησλ πφλσλ. ηελ
πεξίπησζε πνχ ν ηαηξφο ζα αληαπνθξηζεί ζηε δξακαηηθή έθθιεζε ηνπ αζζελνχο ν φινο ρεηξηζκφο νλνκάδεηαη
ελεξγεηηθή θαη θαηά παξαγγειία επζαλαζία. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθεη θαη ε κνλαδηθή ζηα ειιεληθά ρξνληθά
ππφζεζε ηεο Κνληέζε θαη ηνπ Μνπζειά.
Ζ εζεινληηθή ελεξγεηηθή επζαλαζία, αλεμάξηεηα απφ ηνχο ιφγνπο γηα ηνχο νπνίνπο γίλεηαη, είλαη πξάμε
αλζξσπνθηνλίαο θαη ηηκσξείηαη απζηεξά θαηά ην άξζξν 301 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα.
ΗΗ) Με εζεινληηθή ελεξγεηηθή
Ζ ιεγνκέλε θαη "αθνχζηα επζαλαζία" πξνζθέξεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ή άιιν πξφζσπν ζε θάπνηνλ πνχ ππνθέξεη
ρσξίο λα ππάξρεη θακία ειπίδα απνθαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ θαη ρσξίο ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ αζζελνχο, ν
νπνίνο είηε είλαη "θπηφ" είηε φρη νχηε θαλ πνπ εξσηάηαη.
Σέηνηα επζαλαζία ήηαλ ε πεξίπησζε ηνπ Βαζηιέσο ηεο Αγγιίαο Γεσξγίνπ ηνπ Δ', ν νπνίνο βξηζθφηαλ ζε θψκα
θαη κε εληνιή ηεο Βαζίιηζζαο Μαίξεο θαη ηνπ Πξίγθηπα ηεο Οπαιίαο Δδνπάξδνπ ηνπ Ζ', ηνπ κεηέπεηηα Βαζηιέσο
ηεο Αγγιίαο, ν ηαηξφο Νηέλζνλ ηνπ έθαλε δχν ζαλαηεθφξεο ελέζεηο, κνξθίλεο θαη θνθαΐλεο, ζπληνκεχνληαο έηζη
ην ηέινο ηνπ, ζηηο 10 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1936.
ΗΗΗ) Παζεηηθή επζαλαζία
Ζ κνξθή απηή δηαθέξεη απφ ηηο άιιεο δηφηη δελ γίλεηαη κε πξάμε αιιά κε παξάιεηςε. Ο ηαηξφο δελ ρξεζηκνπνηεί
θάξκαθα, αιιά κεραλήκαηα ππνζηεξίμεσο βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο δσήο θαη θαηά κία ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή ηα
απνζχξεη. Δίλαη απηφ πνχ επηζπκνχλ πνιινί ζπγγελείο αζζελψλ, δειαδή λα απνζπλδεζεί απφ ηα κεραλήκαηα ν
αζζελήο ηνπο, πνχ λαη κελ ηνπ παξαηείλνπλ ηε δσή, αιιά ρσξίο φθεινο, κάιινλ δε κε ηαιαηπσξία θαη καξηχξην.
Απηφ έπξαμε ν Αξηζηνηέιεο Χλάζεο, φηαλ βιέπνληαο ηνλ πηφ ηνπ Αιέμαλδξν, λα ππνθέξεη κε ηνλ ζσιήλα ηεο
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ηερλεηήο αλαπλνήο, ζηελ Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο ηνπ ΚΑΣ, ηξάβεμε ν ίδηνο ηνλ ζσιήλα κε απνηέιεζκα
λα επέιζεη ν ζάλαηφο ηνπ.
ΗV) Τπνβνεζνχκελε απηνθηνλία
Καηά ηελ ππνβνεζνχκελε απηνθηνλία παξέρνληαη κέζα, ελ γλψζεη φηη ν δέθηεο ζρεδηάδεη λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη
γηα ηεξκαηηζκφ ηεο δσήο ηνπ. Ζ ππνβνεζνχκελε απφ ηαηξφ απηνθηνλία αλαθέξεηαη ζηελ παξνρή θαξκάθσλ ή
άιισλ παξεκβάζεσλ απφ ηνλ ηαηξφ ελ γλψζεη ηνπ φηη ν αζζελήο ζα ηα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα ζέζεη ηέξκα ζηε
δσή ηνπ. ην ξεγθνλ ησλ Ζ.Π.Α. απηφο ν ηξφπνο νλνκάζζεθε "αμηνπξεπήο ζάλαηνο". Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ
ηξφπνπ απηνχ επζαλαζίαο ηζρπξίδνληαη φηη, θάζε άλζξσπνο έρεη δηθαίσκα ζην ζάλαην θαη ζπλεπψο εκπνξεί θαη
πξέπεη ν ίδηνο λα ξπζκίδεη ηε δσή ηνπ. ηνλ ηνκέα απηφ δηεζλή ζάιν είρε θαηά ην παξειζφλ πξνθαιέζεη ν
γλσζηφο ηαηξφο Jack Kevorkian, ή Γφθησξ ζάλαηνο, ν νπνίνο είρε εθεχξεη κεράλεκα επζαλαζίαο.
V) Έκκεζε ελεξγεηηθή επζαλαζία
Ζ επζαλαζία ηνπ είδνπο απηνχ γίλεηαη ζηα πιαίζηα κηαο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, αιιά έκκεζα νδεγεί ζηελ
επίζπεπζε ηεο δσήο. Ζ δηαθνξά απφ ηελ ελεξγεηηθή επζαλαζία επξίζθεηαη ζηελ ππνθεηκεληθή θάιπςε ηεο
πξάμεσο απφ ηνλ ηαηξφ. Δλψ ζηελ επζεία ελεξγεηηθή επζαλαζία γλσξίδεη ν ηαηξφο φηη επηδηψθεη λα πξνθαιέζεη
ηνλ ζάλαην, ζηελ έκκεζε γλσξίδεη, σο ελδερφκελν, φηη κπνξεί λα επέιζεη ν ζάλαηνο θαη ην απνδέρεηαη σο
αλαγθαίν θαθφ, παξ‟ φηη κπνξεί θαη νη πφλνη λα ειαηησζνχλ θαη ε δσή λα επηκεθπλζεί. Γηα ηελ αγσγή απηή
απαξαίηεηε ζεσξείηαη ε ελεκέξσζε ηνπ αζζελνχο γηα ηνχο θηλδχλνπο θαη ε ζπλαίλεζή ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή
ππάξρεη κία εζηθή αξρή, πνχ νξίδεη φηη έλα απνηέιεζκα πνχ ζα ήηαλ εζηθφ ιάζνο αλ πξνθαιείην απφ πξφζεζε,
είλαη απνδεθηφ φηαλ πξνβιέπεηαη, αιιά δελ επηδηψθεηαη. Ο ηαηξφο κπνξεί λα πξνβιέςεη φηη ε ρνξήγεζε πςειήο
δφζεσο νπηνεηδψλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ, αζζελψλ ηειηθνχ ζηαδίνπ, δπλαηφλ λα ειαθξχλεη ηνχο
πφλνπο, αιιά θαη λα πξνθαιέζεη ηνλ ζάλαην.
VI) Δπγνληθή επζαλαζία
Αθνξά ζε παηδηά πνχ γελλήζεθαλ ή πξφθεηηαη λα γελλεζνχλ αλάπεξα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα θαη λνζήκαηα,
δειαδή κε κνγγνινεηδή ηδησηία, δηζρηδή ξάρε θαη άιιεο ζεκαληηθέο νξγαληθέο δπζπιαζίεο. Με ηα ζεκεξηλά κέζα
ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπήζεσο κπνξνχλ λα δηαγλσζζνχλ αηέιεηεο θαη πξνβιήκαηα ζσκαηηθήο
αλαπεξίαο ηνπ εκβξχνπ, ην νπνίν εάλ επηδήζεη θαη γελλεζεί, ζα πξέπεη λα ππνζηεί βαξηέο δηνξζσηηθέο
ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο θαη αθάληαζηεο ηαιαηπσξίεο, ρσξίο ηελ βεβαηφηεηα φηη κεηά απφ φια απηά ζα δήζεη κηα
ζρεηηθά θπζηνινγηθή δσή. Οη γνλείο πνχ θέξλνπλ ζηνλ θφζκν έλα βαξηά άξξσζην παηδί βξίζθνληαη ζε κεγάιν
δίιεκκα. Οη ηαηξνί ζπκβνπιεχνπλ ηελ δηαθνπή ηεο θπήζεσο. Δάλ δελ ζπκθσλήζνπλ, ήδε αλαιακβάλνπλ έλα
βαξχ ζηαπξφ, γηα φζα ρξφληα δηαηεξεζεί ζηε δσή ην άξξσζην παηδί ηνπο. Δάλ ζπκθσλήζνπλ, ζπλππνγξάθνπλ
ηελ „δνινθνλία‟ ηνπ παηδηνχ ηνπο.
Ζ "επγνληθή" επζαλαζία αθνξά ηα παηδηά, κπνξεί φκσο λα επεθηαζεί θαη ζε άιιεο εππαζείο νκάδεο, νπφηε
νλνκάδεηαη "θνηλσληθή". Μεηά ηελ θνηλσληθή επζαλαζία ππάξρεη ν λφκνο ηεο λαδηζηηθήο ζεξησδίαο, ν νπνίνο γηα
ιφγνπο "θηιαλζξσπίαο", νδήγεζε ζην ζάλαην εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο κε ην αηηηνινγηθφ φηη αλ δνχζαλ, ζα
ππέθεξαλ θαη ζα έβιαπηαλ ηελ θνηλσλία.
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Αληηιακβαλφκαζηε φηη πξνθχπηεη εζηθφ δήηεκα κε ηνπο αηψληνπο αληίκαρνπο ζε ζέκαηα δσήο θαη ζαλάηνπ. Οη
αληίκαρνη είλαη νη άλζξσπνη ηεο Δθθιεζίαο θαη ηεο επηζηήκεο, ζε φιεο ηεο ηηο εθθάλζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαο
θαη ηελ ελλνηνινγηθή ππφζηαζε ησλ ιέμεσλ πνπ κπνξεί κηα επηζηήκε λα δψζεη. Απφ ηελ πιεπξά ηεο Δθθιεζίαο
νη ζηηγκέο ηεο δσήο καο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο, φπσο θαη απηέο ηεο αδπλακίαο, ηνπ
πφλνπ θαη ησλ δνθηκαζηψλ καο, εκπεξηέρνπλ κία κνλαδηθή ηεξφηεηα θαη απνηεινχλ κπζηήξην πνχ απαηηεί
ηδηάδνληα ζεβαζκφ εθ κέξνπο ησλ ζπγγελψλ, ησλ ηαηξψλ, ησλ λνζειεπηψλ θαη ηεο θνηλσλίαο νιφθιεξεο. Οη
ζηηγκέο απηέο δηεπθνιχλνπλ ηελ ηαπείλσζε, δηαλνίγνπλ ηελ νδφ ηεο ζετθήο αλαδήηεζεο θαη πξνθαινχλ ην ζαχκα
θαη ην ζεκείν ηεο ζετθήο ράξηηνο θαη παξνπζίαο.
Ζ επζαλαζία, ελψ δηθαηνινγείηαη θνζκηθψο σο "αμηνπξεπήο ζάλαηνο", ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απνηειεί
ππνβνεζνχκελε απηνθηνλία, δειαδή ζπλδπαζκφ θφλνπ θαη απηνρεηξίαο. Σν ιεγφκελν "δηθαίσκα ζηνλ ζάλαην",
πνχ απνηειεί ηελ λνκηθή θαηνρχξσζε ηεο επζαλαζίαο, ζα κπνξνχζε λα εμειηρζεί ζε απεηιή ηεο δσήο ησλ
αζζελψλ πνχ αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ νηθνλνκηθά ζηηο απαηηήζεηο ζεξαπείαο θαη λνζειείαο ηνπο. Γηα ηνχο
ιφγνπο απηνχο, ε Δθθιεζία καο πνχ πηζηεχεη ζηελ αζαλαζία ηεο ςπρήο, ζηελ αλάζηαζε ηνπ ζψκαηνο, ζηελ
αηψληα πξννπηηθή θαη πξαγκαηηθφηεηα, ζηνπο πφλνπο σο "ζηίγκαηα ηνπ Κπξίνπ Ηεζνχ ελ ησ ζψκαηη εκψλ" (6,7)
ζηηο δνθηκαζίεο σο αθνξκέο θαη επθαηξίεο ζσηεξίαο, ζηελ δπλαηφηεηα αλάπηπμεο θνηλσλίαο αγάπεο θαη
ζπκπαξαζηάζεσο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, θάζε ζάλαην πνχ είλαη απνηέιεζκα αλζξσπίλσλ απνθάζεσλ θαη
επηινγψλ - φζν "θαιφο" θαη αλ νλνκάδεηαη - ηνλ απνξξίπηεη σο "χβξηλ" θαηά ηνπ Θενχ. Κάζε δε ηαηξηθή πξάμε
πνχ δελ ζπληειεί ζηελ παξάηαζε ηεο δσήο, σο ν φξθνο ηνπ Ηππνθξάηε νξίδεη, αιιά πξνθαιεί επίζπεπζε ηεο
ζηηγκήο ηνπ ζαλάηνπ, ηελ θαηαδηθάδεη σο αληηδενληνινγηθή θαη πξνζβιεηηθή ηνπ ηαηξηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο (8).
Ζ ηαηξηθή ζήκεξα, παξ' φηη έρεη ηνλ ηξφπν λα νξίζεη επηηπρεκέλα κία αλίαηε ζαλαηεθφξα αζζέλεηα, δελ κπνξεί
λα πξνζδηνξίζεη πφηε θαη εάλ ζα εθπλεχζεη ν πάζρσλ. ε κηα πξνζπάζεηα λα πξνζδηνξηζηνχλ νη αζζελείο ζηνπο
νπνίνπο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί επζαλαζία, ην έγθπξν επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ „Suicide and Life-threatening
Behavior‟ έδσζε ηελ παξαθάησ δηάθξηζε: "ζνη πάζρνπλ απφ αλίαηε θαη ζαλαηεθφξα αζζέλεηα κε ζνβαξφ
ζσκαηηθφ θαη ςπρνινγηθφ πφλν, νξγαληθή θαη πλεπκαηηθή απνδηνξγάλσζε, θαζψο θαη πνηφηεηα δσήο πνπ δελ
είλαη απνδεθηή απφ ηνπο ίδηνπο". Πνηνο είλαη ζε ζέζε λα ζπκπεξάλεη πφηε ε πνηφηεηα δσήο δελ είλαη απνδεθηή;
Λνγηθά, κφλν ν ίδηνο ν αζζελήο, ν νπνίνο πξέπεη λα δίλεη θαη ηελ πιήξε ζπλαίλεζή ηνπ ζηνπο ιεηηνπξγνχο ηεο
πγείαο. Σφηε, φκσο, πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ ηαηξνχ; Πνηνο κπνξεί λα δηαβεβαηψζεη πσο πάζα ειπίδα έρεη ραζεί ή
φηη ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα δελ ζα αλαθνηλσζεί θάπνηα λέα ηερληθή ή κνξθή ζεξαπείαο; Δίλαη ζε ζέζε ν
αζζελήο λα απνθαζίζεη κφλνο ηνπ γηα ηελ πνξεία ή ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ;
Σαπηφρξνλα, αλαθχπηεη θαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο πεξίζαιςεο ε νπνία
παξέρεηαη ζε έλαλ αζζελή πνπ ππνθέξεη απφ αλίαηε αζζέλεηα. Έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζηηο ΖΠΑ έδεημαλ φηη
αζζελείο πνπ πξνέξρνληαλ απφ κεηνλφηεηεο θαη ρακειά νηθνλνκηθά ζηξψκαηα δελ είραλ πξφζβαζε ζε ζεξαπείεο
πνπ αλαθνπθίδνπλ ηνλ πφλν θαη βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο, κε απνηέιεζκα λα ράλνπλ πην γξήγνξα θάζε
ειπίδα θαη λα δεηνχλ ζχληνκα ηεξκαηηζκφ ηεο δσήο ηνπο (9). Έηζη, δπζηπρψο, ππεηζέξρεηαη θαη ν νηθνλνκηθφο
παξάγνληαο ζηηο δηαζέζηκεο επηινγέο. Βέβαηα ε πξφνδνο ηεο επηζηήκεο άιιαμε ξηδηθά ηε ζηάζε καο απέλαληη ζην
ζάλαην. Δλψ ζην παξειζφλ ν ζάλαηνο είρε ζεσξεζεί σο ην απνηέιεζκα ηεο απψιεηαο φισλ ησλ δσηηθψλ
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ιεηηνπξγηψλ ηεο αλαπλνήο, ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαξδηάο θαη νχησ θαζ' εμήο, ζήκεξα έλαο άλζξσπνο κπνξεί λα
ζεσξεζεί λεθξφο, φηαλ ε θαξδηά ηνπ ρηππάεη θαη ε αλαπλνή ππνβνεζείηαη απφ κία ζπζθεπή.
Μειεηψληαο ηελ ελλνηνινγηθή ππφζηαζε ησλ ιέμεσλ, ψζηε λα ηεζνχλ νη βάζεηο γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο εζηθήο
πιεπξάο ησλ δηαπηζηψλνπκε ηα αθφινπζα:. Καηά ηνλ θψδηθα ηεο "Διιεληθήο Γιψζζεο" ηνπ θ. εκαηνθφξνπ
Θενιφγνπ, θάζε γξάκκα ηεο Διιεληθήο Αιθαβήηνπ έρεη νξηζκέλε έλλνηα, ηελ νπνίαλ απνιχησο βεβαηψλνπλ ηα
ιεμηθά. Ζ ιέμε ΘΑΝΖ ζεκαίλεη: «Θ = ηελ ζέαζηλ, Ν = ηνπ λνφο θαη λφκνπ». πλεπψο, θάζε ζλεηφο έρεη σο
ηειηθφ πξννξηζκφ ηνλ ζάλαηνλ ή ηελ απνρψξεζηλ απφ ηνλ θφζκν ησλ ζεσκέλσλ ή ηελ ζέα ησλ πξαγκάησλ. Ο
ζάλαηνο, σο εθ ηεο ηδηφηεηφο ηνπ, θαηαπαχεη ηνπο πφλνπο νη νπνίνη ηαιαηπσξνχλ ην ζσκαηηθφ κέξνο ηεο πιηθήο
ππάξμεψο καο. Ζ θπζηθή καο χπαξμηο είλαη θζαξηή θαη ππφθεηηαη ηνπ ζαλάηνπ. ,ηη δηαθεχγεη ηεο ζλεηφηεηνο,
θαιείηαη Α-ζάλαηνλ. Ο άλζξσπνο, σο ηειεία κνλάο, δηαζέηεη έλαλ Ννπλ άθζαξηνλ θαη αζάλαηνλ, κηα ςπρήλ πνπ
θέξεη ηελ ζετθή ζπίζα θαη έλα ζψκα πνπ ππξνδνηείηαη απφ ηελ ςπρή. Σν θζαξηφ ή ζλεηφλ κέξνο καο είλαη ην
ζψκα. Απηφ καο ηαιαηπσξεί κε ηελ αζζέλεηα, πνπ εθδειψλεηαη κε ηνλ πφλν. Καζ' φιελ ηε δηάξθεηα ηεο δσήο καο
βηψλνπκε κηθξνχο, επηκέξνπο ζαλάηνπο ησλ θπηηάξσλ καο, ηα νπνία ζπεχδνπλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα πγηή λέα
θχηηαξα. ηαλ ην ζψκα εμαληιήζεη ηελ δπλαηφηεηα αλαλεψζεσο ησλ εθζαξκέλσλ θπηηάξσλ, ηφηε αθνινπζεί ν
νξηζηηθφο ζάλαηνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζψκαηνο, φπσο ην γλσξίζακε. Άξα, ε ιέμηο ΘΝΖΣΟ πνχ θσδηθψο
ζεκαίλεη: «Θ = ηελ ζέαζηλ, ΝΖ = ηνπ λνφο πνπ θαλεξψλεηαη, ΣΟ = ζε έλα ζηεξεφλ (Σ) ζψκα (Ο)» είλαη
απνιχησο αθξηβήο. Βεβαίσο, ζηελ βίσζηλ ηεο θάζε εκέξαο καο δελ ζθεπηφκεζα ηνπο κηθξνχο ζαλάηνπο πνχ ην
ζψκα καο βηψλεη, αιιά ζεσξνχκε φηη ε λίθε ηεο έκβηνπ δσήο είλαη φ,ηη ζπνπδαηφηεξν γηα καο. Παξαηεξνχκε φηη
ελψ ε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ καο θαζνδεγεί ζην πψο λα αληηιεθζνχκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, παξ‟ φι‟ απηά νη
παξάγνληεο ζπλαίζζεκα, ζπλείδεζε, θφβνο φπσο θαη θαζεηί αθφκα πνπ επηβεβαηψλεη ηελ αλζξψπηλε ππφζηαζή
καο, καο ζηέθνληαη εκπφδηα.
Σν ζέκα είλαη θαζαξά θηινζνθηθφ, πνπ φκσο νη ζεκεξηλέο θνηλσλίεο κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο δπλαηφηεηεο θαη
αδπλακίεο πνπ έρνπλ αδπλαηνχλ λα ην θαηαλνήζνπλ. πσο θαη αλ νξίζνπκε ηελ επζαλαζία, απηή θαζίζηαηαη
πξφβιεκα εζηθφ δηφηη ζθνπεχεη θαη νδεγεί ζηνλ ηεξκαηηζκφ κηαο αλζξψπηλεο δσήο. Δάλ ζπλίζηαην ζηελ
ζαλάησζε ελφο άιινπ δσληαλνχ νξγαληζκνχ, ηφηε κάιινλ δελ ζα ππήξρε πξφβιεκα ή, εάλ ππήξρε, ζα ήηαλ πνιχ
πεξηνξηζκέλν. ηαλ ζαλαηψλεηαη απφ νίθην έλα δψν πνπ ππνθέξεη, ζπλήζσο έρνπκε ηελ αίζζεζε πσο κηα
ηδηαίηεξα αμηέπαηλε πξάμε θαινζχλεο έιαβε ρψξα. Σα πξάγκαηα φκσο αιιάδνπλ φηαλ γηα ηνλ ίδην ιφγν
ζαλαηψλεηαη έλαο άλζξσπνο. Απηφ ππνδειψλεη πσο ελψ ε αμία ηεο δσήο ησλ κε- αλζξψπηλσλ φλησλ πνπ καο
πεξηβάιινπλ είλαη δεδνκέλε, ε αμία αιιά θαη ε νπζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο είλαη πέξα απφ θάζε απνηίκεζε θαη
πξνζδηνξηζκφ.
πσο θαζίζηαηαη θαλεξφ, ε επζαλαζία πιένλ είλαη κηα παγησκέλε πξαθηηθή . Ο λφκνο ηελ αληηκεησπίδεη
αληηθαηηθά, ε θνηλή γλψκε κάιινλ κε ζπκπάζεηα, ν ηαηξηθφο θφζκνο δηθνξνχκελα. Απηφ φκσο δελ έρεη ζεκαζία.
Σν ζεκαληηθφ είλαη πσο γίλεηαη, θαη κάιηζηα ζε επξεία θιίκαθα, άξα δίλεη ιχζε ζε θάπνηεο θαηαζηάζεηο θαη
αλαθνπθίδεη νξηζκέλνπο αλζξψπνπο. Σν ζίγνπξν είλαη πσο θεληξίδεη ηελ εζηθή φισλ καο, είλαη έλα ζέκα ζην
νπνίν ε ηνπνζέηεζε δελ κπνξεί λα είλαη κφλν επηζηεκνληθή, αιιά ην ζπλαίζζεκα παξεηζθξχεη έληνλα. Καη απηφ
είλαη ινγηθφ, αθνχ έρεη λα θάλεη κε ηνλ πην επίθνβν ηνκέα ηνπ πεξηζζφηεξν επψδπλνπ ζέκαηνο γηα ηνλ άλζξσπν:
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ηνλ ηξφπν ηνπ ζαλάηνπ. ε έλα ηέηνην δήηεκα φινη καο έρνπκε ηελ ηάζε λα ηνπνζεηνχκε ηνλ εαπηφ καο ζηελ
ζέζε ηνπ ππνςήθηνπ ζχκαηνο θαη λα αλαξσηηφκαζηε ηη εκείο ζα πξάηηακε εάλ βξηζθφκαζηαλ ζηελ αλάγθε λα
απνθαζίζνπκε γηα ηνλ εαπηφ καο ή γηα θάπνην αγαπεκέλν πξφζσπν.
Δάλ ζέινπκε λα είκαζηε αθξηβείο, θαη ζχκθσλα κε φζα πξνεγνπκέλσο ππνζηεξίρζεθαλ, ην εξψηεκα ζπλίζηαηαη
ζην ηη είλαη αλζξψπηλε δσή. ηαλ απηή αθαηξείηαη πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα εζηθήο ηάμεσο. Ηαηξηθά, ην εξψηεκα
απηφ κπνξεί λα απαληεζεί, κε βάζε ηα εθάζηνηε ρξεζηκνπνηνχκελα θξηηήξηα. Ζζηθά φκσο, εμαξηάηαη απφ ηνλ
νξηζκφ ηεο αλζξψπηλεο ηδηφηεηαο ε νπνία ζα απνδνζεί ζε έλα νλ ζε ζπλάξηεζε κε απηήλ ηεο δσήο. Δίλαη
αλζξψπηλν νλ εθείλν ην νπνίν απιψο έρεη ηα εκθαληζηαθά γλσξίζκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη αλαπλέεη; Πνιινί ζα
απαληήζνπλ φρη, θάλνληαο ηνλ εηδνινγηθφ ζπλεηξκφ αλζξψπνπ θαη πηζήθνπ, αθνχ είλαη δεδνκέλν πσο θάπνηα
είδε πηζήθσλ θαιχπηνπλ εηδνινγηθά ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, αιιά ζίγνπξα δελ είλαη άλζξσπνη. Σφηε, απηφ πνπ
δηαθνξνπνηεί ηνλ άλζξσπν θαη απνηειεί ηελ βάζε ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ελφο φληνο σο ηέηνην, είλαη θάπνηεο
δηαλνεηηθέο ηνπ δεμηφηεηεο, θνηλέο ζην αλζξψπηλν είδνο, αιιά μέλεο ζηα ππφινηπα. Δάλ δερζνχκε ηα παξαπάλσ,
ηφηε ε ζαλάησζε ελφο αζζελνχο ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κφληκε θσκαηψδε θαηάζηαζε (PVS), δελ απνηειεί
αθαίξεζε αλζξψπηλεο δσήο, αθνχ νη θξίζηκεο δεμηφηεηεο γηα ηελ απφδνζε αλζξψπηλεο δσήο έρνπλ απνιεζζεί.
ηελ πεξίπησζε απηή ε ζαλάησζε είλαη εζηθά ζεκηηή, αθνχ κάιηζηα αλαθνπθίδεη έλα νλ απφ ηελ επηζαλάηηα
αγσλία ηνπ ή απφ ηελ άζθνπε παξακνλή ηνπ ζηε δσή. Δίλαη ε ίδηα πξάμε κε ηελ νηθηίξκνλα ζαλάησζε ελφο
βαξηά ηξαπκαηηζκέλνπ δψνπ. Ζ πηνζέηεζε ηεο ζέζεο απηήο φκσο, δεκηνπξγεί πην πνιιά πξνβιήκαηα απφ απηά
πνπ επηδηψθεη λα επηιχζεη. Απηφ θαζίζηαηαη θαλεξφ εάλ γεληθεπζεί ζε φιεο ηηο δπλαηέο πεξηπηψζεηο. Καη ηνχην,
δηφηη ε πξνζέγγηζε απηή αθνξά πνιινχο νη νπνίνη ζηεξνχληαη δηαλνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, επξηζθφκελνη ζε βαξηά
πλεπκαηηθή θαζπζηέξεζε, δειαδή φζνη απφ ηελ ςπρνινγία ραξαθηεξίδνληαη σο ηδηψηεο. Δίλαη εμ ίζνπ ζεκηηφ
εζηθά λα ζαλαηψλνληαη θαη εθείλνη;
Έλα δεχηεξν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη, αθνξά ζηελ αμία ηεο δσήο. Δίλαη θαλεξφ πσο ην εξψηεκα απηφ βξίζθεηαη
ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ην πξνεγνχκελν, αθνχ πξνυπνζέηεη ηνλ νξηζκφ ηεο δσήο. Οη αληίπαινη ηεο επζαλαζίαο,
ηδίσο ε Καζνιηθή εθθιεζία, ζηεξίδνπλ ηελ, ελαληίνλ ηεο πηνζέηεζήο ηεο, επηρεηξεκαηνινγία ηνπο ζηελ απφιπηε
θαη αδηαβάζκεηε αμία πνπ ην αγαζφ απηφ έρεη, σο δψξεκα ηνπ Θενχ ζηνλ άλζξσπν. Αιιά θαη ζηνραζηέο, νη
νπνίνη αθνξκνχληαη απφ κε ζενινγηθέο ζέζεηο, ζεσξνχλ ηελ δσή σο ην πιένλ ζεκειηψδεο αγαζφ, ην νπνίν
απνηειεί ηελ βάζε γηα φια ηα άιια, θαη έηζη ε αμία ηνπ δελ εμαξηάηαη απφ θακία άιιε παξάκεηξν, παξά
απνθιεηζηηθά απφ ηελ χπαξμή ηνπ θαη κφλν. Ζ δσή ππεξέρεη ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο επηπρίαο θαη
νπνηαζδήπνηε άιιεο εζηθήο αμίαο, γηαηί φια ηα παξαπάλσ θαζίζηαληαη εθηθηά επί ηε βάζεη ηεο χπαξμεο ηνπ
ηειεπηαίνπ. Ο λνκνζέηεο, επίζεο, κε φινπο ηνπο ηξφπνπο θαη ζε φιεο ηηο, δπηηθέο ηνπιάρηζηνλ, θνηλσλίεο
επηδηψθεη λα ηνλίζεη θαη λα πξνβάιιεη ηελ απφιπηε αμία ηεο δσήο.
ε φια ηα παξαπάλσ ν αληίινγνο αληιεί επηρεηξήκαηα απφ ην ίδην ην νπινζηάζην ησλ αληίκαρσλ ηεο επζαλαζίαο.
ε φηη αθνξά ζηελ πξνβνιή απφ ηελ εθθιεζία ηεο δσήο σο αγαζφ αλαθαίξεην θαη αδηαπξαγκάηεπην, κπνξεί λα
αληηπαξαβιεζεί ε αγηνπνίεζε ησλ καξηχξσλ, αλζξψπσλ δειαδή πνπ ζεψξεζαλ πσο ε αμία ηεο δσήο ηνπο
εμαξηηφηαλ απφ ηελ δπλαηφηεηά ηνπο λα κελ απαξλεζνχλ ηελ πίζηε ηνπο ή πνιιέο θνξέο κφλν ηηο ιαηξεπηηθέο
ηνπο ζπλήζεηεο. Αλαγλψξηζαλ δειαδή ζηελ δσή αμία ζρεηηθή, πξάγκα πνπ θαη ε εθθιεζία απνδέρζεθε
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αγηνπνηψληαο ηνπο. Ζ πεξί επζαλαζίαο ζπδήηεζε αλαδεηθλχεη, εθηφο φισλ ησλ άιισλ, θαη ηελ πξνβιεκαηηθή
ζρέζε δηθαηψκαηνο θαη θαζήθνληνο, αθνχ πνιιέο θνξέο απηά ζπγρένληαη θαη εμαθαλίδνληαη ηα κεηαμχ ηνπο φξηα.
Άιιεο πάιη θνξέο ε εθηέιεζε ελφο θαζήθνληνο αληηθάζθεη κε ηελ ππεξάζπηζε ελφο δηθαηψκαηνο. Άιισζηε, ζην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζπάληα είλαη ζαθέο ηη είλαη δηθαίσκα θαη ηη θαζήθνλ. Απηφ πνπ είλαη βέβαην θαη
αδηακθηζβήηεην, είλαη ην δηθαίσκα ζηε δσή. Σν γεγνλφο κάιηζηα πσο φινη έρνπλ ην δηθαίσκα απηφ, απνηειεί ηελ
βάζε ηεο νξγάλσζεο ηεο θνηλσλίαο καο. πνηεο θνξέο απηφ ακθηζβεηήζεθε, ε θαηάιεμε ήηαλ ε δηάπξαμε
θξηθαιενηήησλ θαη εγθιεκάησλ θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ην δηθαίσκα ζηε δσή πξνζηαηεχεηαη
απφ πιήζνο δηαθεξχμεσλ, ζπλζεθψλ θαη ζπκβάζεσλ.
Σα πξάγκαηα πεξηπιέθνληαη φκσο φηαλ ε ζπδήηεζε πξνρσξήζεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο δσήο σο θαζήθνλ. Καη
απηφ δηφηη ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο κηα θνηλσλία ν εμαξηάηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν ελ κέξεη
ή θαζφινπ γηα λα επηβηψζεη. Σφηε ν άλζξσπνο πνιιέο θνξέο επσκίδεηαη σο θαζήθνλ, απηφ πνπ φιεο ηηο άιιεο
θνξέο είλαη δηθαίσκα. Χο παξάδεηγκα κπνξεί λα αλαθεξζεί πσο ε απηνθηνλία ζηελ θνηία, ηελ Αγγιία θαη ηνλ
Καλαδά κέρξη πξφζθαηα ήηαλ αδίθεκα ελάληηα ζην θξάηνο. Καη απηφ, ζηηο δχν πξψηεο ηνπιάρηζηνλ πεξηπηψζεηο,
ήηαλ ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηα ζπκθέξνληα πνπ ην θξάηνο, ιφγσ ηνπ ζεζκνχ ηεο βαζηιείαο έρεη ζην εθάζηνηε
ππνθείκελν. πγρξφλσο φκσο, ζε ρψξεο κε δηαθνξεηηθφ πνιίηεπκα, φπσο ζηηο Ζ.Π.Α., ν ζάλαηνο εμεηάδεηαη εάλ
ζίγεη ηα δηθαηψκαηα ηεο πνιηηείαο.
Σν θαζήθνλ ζηελ δσή κπνξεί πνιιέο θνξέο λα αληηκεησπηζζεί ζαλ εζηθή επηηαγή. Χο εάλ θάζε καο πξάμε λα
είλαη έλαο ελ δπλάκεη παγθφζκηνο εζηθφο λφκνο, νπφηε, πνιιέο θνξέο κπνξεί ε δσή λα πξνβάιιεη ζαλ θαζήθνλ. Ζ
απνρψξεζε απφ απηήλ, εθνχζηα έζησ θαη ππφ πξνυπνζέζεηο θαη ηελ πίεζε ησλ ζπγθπξηψλ, δχζθνια ζα κπνξνχζε
λα γίλεη παγθφζκηνο εζηθφο λφκνο, ηνπιάρηζηνλ φρη ρσξίο πνιιή πξνγελέζηεξε ζθέςε. Μπνξνχλ επίζεο
πηζαλφηαηα, λα ππάξμνπλ πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν άλζξσπνο «ππνρξενχηαη» λα ζπλερίζεη λα δεη ελάληηα
ζηελ ζπγθπξία, εμαηηίαο ηεο επίγλσζεο πσο ν ζάλαηφο ηνπ ζα απνηεινχζε αλεπαλφξζσην πιήγκα ή, απιψο, ζα
πξνθαινχζε νδχλε ζε άηνκα πνπ είλαη ζπλαηζζεκαηηθά ή γηα άιινπο ιφγνπο εμαξηεκέλα απφ απηφλ (παηδηά,
γνλείο, ζχληξνθνο θ.α).
Αλ ν ζάλαηνο είλαη πξάγκαηη δηθαίσκα, ζίγνπξα πνιχ ιίγνη ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα ην απαηηήζνπλ θαη λα ην
δηεθδηθήζνπλ, ελψ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία πνιχ επράξηζηα ζα παξαηηείην απηνχ. Οχησο ή άιισο θάηη πνπ
ζπκβαίλεη αλεμάξηεηα απφ ηελ ζέιεζή καο είλαη δχζθνιν λα αληηκεησπηζζεί είηε σο δηθαίσκα είηε σο θαζήθνλ.
Ζ εζηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζαλάηνπ κπνξεί λα απνθηήζεη ηζρχ κφλν θαηά ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ απηφο δελ
είλαη θπζηθφ γεγνλφο, αιιά επηινγή ηνπ αηφκνπ, θάηη πνπ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε άιιεο ελαιιαθηηθήο ιχζεο.
Μφλν σο άξλεζε ηεο δσήο, δειαδή, κπνξεί λα αμηνινγεζεί εζηθά ε απφθαζε θάπνηνπ λα πεζάλεη.
Καη εδψ μεθηλνχλ νη δπζθνιίεο: Έρεη ν άλζξσπνο ην δηθαίσκα λα επηιέμεη ηνλ ηξφπν θαη ηελ ζηηγκή πνπ ζα
εγθαηαιείςεη ηελ δσή; Ζ δσή είλαη θάηη πνπ δελ κπνξεί λα ην δεκηνπξγήζεη, θαη επί ηεο βάζεσο απηήο
ακθηζβεηείηαη θαη ην δηθαίσκά ηνπ λα ηελ ζηεξήζεη απφ νπνηνλδήπνηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εαπηνχ
ηνπ. Απφ κηα άιιε ζθνπηά φκσο, πνιινί ζεσξνχλ πσο ε αμηνπξέπεηα ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο απνηειεί
πςειφηεξε αμία απφ ηελ ίδηα ηελ δσή, ε νπνία δελ κπνξεί σο δψξεκα άιισζηε λα έρεη εζηθή αμία. Αληίζεηα, ε
αμηνπξέπεηα επεηδή είλαη επίηεπγκα, επηδέρεηαη εζηθήο αμηνιφγεζεο. Έηζη ην δηθαίσκα ζηνλ ζάλαην ζεκειηψλεηαη
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ζηελ ππεξάζπηζε ελφο πςειφηεξνπ αγαζνχ απφ ηε δσή, φπσο είλαη ε αμηνπξέπεηα. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ε
επηινγή ηεο επίζπεπζεο ηνπ ζαλάηνπ γίλεηαη εζηθφ γεγνλφο πςειήο αμίαο, ελψ ν ίδηνο ν ζάλαηνο σο θπζηθφ
γεγνλφο δελ ππφθεηηαη ζε εζηθή αμηνιφγεζε. Ζ ίδηα ε εθθιεζία άιισζηε, θαζνιηθή θαη νξζφδνμε, ε νπνία ζεσξεί
πσο κφλν ν Θεφο, σο δφηεο, δηθαηνχηαη λα αζθεί έιεγρν ζε φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ ψξα θαη ηνλ ηξφπν ηνπ ζαλάηνπ,
απνδίδεη κέγηζηε εζηθή αμία ζην καξηχξην θαη ζηνλ ζάλαην ηνπ ρξηζηηαλνχ ππέξ ηεο πίζηεο ηνπ, θαη ζίγνπξα ην
καξηχξην απνηειεί παξέκβαζε ζηελ θπζηθή ξνή ησλ πξαγκάησλ (4). Καηά κία έλλνηα ζα κπνξνχζε θαλείο λα
ηζρπξηζηεί πσο ν κάξηπξαο ησλ δησγκψλ θαη απηφο πνπ επηιέγεη λα επηζπεχζεη ηνλ ζάλαηφ ηνπ, επεηδή αζζελεί
ζαλάζηκα, ππεξαζπίδνληαη ην ίδην αγαζφ. Θεσξεηηθά ν κάξηπξαο ππεξαζπίδεηαη ηελ πίζηε ηνπ, θαη γηα ηνλ ιφγν
απηφ επηηειεί κηα πξάμε γελλαηφηεηαο, ηελ ίδηα ψξα πνπ ν αζζελήο επηιέγεη ηελ θπγή, πνπ δειψλεη δεηιία. Καη νη
δχν φκσο ζηελ νπζία ππεξαζπίδνληαη ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα θαη ην δηθαίσκα ηεο απηνδηάζεζήο ηνπο. Καη
απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νχηε ε πίζηε ζα ζηγεί εάλ ν ρξηζηηαλφο δελ ππνζηεί ην καξηχξην, νχηε ν ζάλαηνο είλαη
κνλφδξνκνο γηα ηελ απνθπγή ηνπ πφλνπ - άιισζηε ζε πεξηπηψζεηο θψκαηνο δελ ηίζεηαη „θαλ‟ ζέκα πφλνπ. Απηφ
πνπ πξνθαιεί ηελ επηινγή ηνπ ζαλάηνπ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο πηζηεχνπκε πσο είλαη ε αίζζεζε ηνπ
εγθισβηζκνχ ζε κηα θαηάζηαζε πιήξνπο πεξηθξφλεζεο θαη θαηαπάηεζεο ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ηνπ
απηνθαζνξηζκνχ, απφ ηελ νπνία σο κφλε δηέμνδνο πξνβάιεη ν ζάλαηνο.
Έλα αθφκε ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ παξεηζθξχεη ζην πξφβιεκα ηεο επζαλαζίαο είλαη ε ζρέζε πξάμεο παξάιεηςεο θαη ε εζηθή ηνπο δηαθνξνπνίεζε. πσο είδακε, επζαλαζία κπνξεί λα δηελεξγεζεί είηε κε πξάμε είηε
κε παξάιεςε, ε νπνία κπνξεί λα αθνξά ζηελ κε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα ηελ παξάηαζε ηεο δσήο ηνπ
αζζελνχο ή αθφκε θαη ζηελ κε παξνρή λεξνχ θαη ηξνθήο. Σν βέβαην είλαη πσο ε κέζσ παξάιεηςεο επζαλαζία
είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν πξνζθηιήο ζηνπο γηαηξνχο θαη ζηνπο νηθείνπο ηνπ αζζελνχο απ‟ φηη ε αλάιεςε δξάζεο.
ηελ πξψηε πεξίπησζε ηείλνπλ λα ζθέθηνληαη πσο δελ παξελέβεζαλ ζηελ θπζηθή ξνή ησλ πξαγκάησλ ελψ ζηελ
δεχηεξε πηζηεχνπλ πσο εθείλνη ζθφησζαλ ηνλ αζζελή. Απηή ηελ ζηάζε ν Jack Kevorkian, επηλνεηήο ζπζθεπψλ
επζαλαζίαο, ηε ραξαθηεξίδεη ππνθξηηηθή (10). Δίλαη θαλεξφ πσο, επεηδή απηφ πνπ δηθαηψλεη ή θαηαδηθάδεη κηα
πξάμε είλαη ε πξφζεζε, ζπλεπψο ε πξάμε θαη ε παξάιεηςε αμηνινγνχληαη νκνηνηξφπσο απφ ηελ ζηηγκή πνπ
απνζθνπνχλ ζην ίδην απνηέιεζκα. Ο ακεξηθάλνο θηιφζνθνο James Rachels ζην έξγν ηνπ «Active and Passive
Euthanasia» ππνζηεξίδεη πσο ε δηάθξηζε ηεο επζαλαζίαο πνπ επηρεηξνχκε, ζε ελεξγεηηθή θαη παζεηηθή θαη ε
δηαθνξεηηθή αμηνιφγεζε εθάζηεο, νθείιεηαη ζην ιαλζαζκέλν καο δεδνκέλν πσο ν ζάλαηνο είλαη θάηη πάξα πνιχ
θαθφ. Δάλ κπνξνχζακε λα δερζνχκε πσο θάπνηεο θνξέο ν ζάλαηνο δελ είλαη κεγαιχηεξν θαθφ απφ ηελ ζπλέρηζε
ηεο δσήο ηνπ αζζελνχο, ηφηε δελ ζα ρξεηαδφηαλ λα θαηαθχγνπκε ζηε δηάθξηζε απηή. Γηα λα δείμεη ηελ εζηθή
νκνηφηεηα πξάμεο θαη παξάιεςεο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, αλαθέξεη ην εμήο παξάδεηγκα: ν Smith πξφθεηηαη λα
εηζπξάμεη έλα κεγάιν πνζφ θιεξνλνκηάο εάλ ζθνηψζεη ηνλ αληςηφ ηνπ. Απνθαζίδεη λα ηνλ πλίμεη, θάηη πνπ
πξαγκαηνπνηεί. Ο Jones βξίζθεηαη θαη απηφο ζηελ ίδηα ζέζε θαη παίξλεη ηελ ίδηα απφθαζε κε ηνλ Smith, κφλν
πνπ ηελ ψξα πνπ κπαίλεη ζην κπάλην γηα λα δηαπξάμεη απηφ πνπ είρε ζρεδηάζεη, ν κηθξφο γιηζηξάεη θαη πλίγεηαη,
αθνχ ν Jones δελ ηνλ βνήζεζε. ηελ πξψηε πεξίπησζε ν Smith δνινθφλεζε ην παηδί, ελψ ζηελ δεχηεξε ν Jones
ην άθεζε λα πεζάλεη. Τπάξρεη φκσο πξάγκαηη δηαθνξά ζηελ εζηθή ηνπο αμηνιφγεζε; (11).
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Με ηελ επζαλαζία δελ είλαη φκσο αθξηβψο έηζη ηα πξάγκαηα, θαη πνιιέο θνξέο ε πξάμε κπνξεί λα πάξεη
δηαθνξεηηθνχο εζηθνχο ρξσκαηηζκνχο απφ ηελ παξάιεηςε. ηελ πεξίπησζε ελφο αζζελνχο ν νπνίνο πεζαίλεη κε
θξηρηνχο πφλνπο, δελ κπνξεί λα αμηνινγείηαη ην ίδην ε ελεξγεηηθή ηνπ ζαλάησζε κε ηελ κε απνηξνπή ηνπ
ζαλάηνπ ηνπ. Καη απηφ δηφηη ζηελ πεξίπησζε απηή ε ελεξγεηηθή επζαλαζία, άπαμ θαη ειήθζε ε απφθαζε νχησο ή
άιισο λα δηελεξγεζεί επζαλαζία, παχεη ηελ αγσλία θαη ηνλ πφλν, θάηη πνπ κε ηελ παζεηηθή επζαλαζία κπνξεί λα
παξαηαζεί πνιχ. Γηα ηνλ αζζελή, ινηπφλ, ε ελεξγεηηθή επζαλαζία είλαη πξνηηκφηεξε. Απφ απηήλ ηελ άπνςε, ε
απνθπγή ηεο απφ ηνλ γηαηξφ ή ηνπο νηθείνπο θαη ε επηινγή ηεο πην αηειέζθνξεο πξαθηηθήο ηεο παζεηηθήο
επζαλαζίαο, κπνξεί λα ηνπο απνδψζεη αξλεηηθά εζηθά ραξαθηεξηζηηθά, εάλ θξηζεί πσο επέιεμαλ ηελ πην αλψδπλε
ιχζε γη‟ απηνχο θαη φρη ηελ ελδεδεηγκέλε γηα ηνλ αζζελή.
Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο είλαη δχζθνιν ή αθφκε θαη επηθίλδπλν λα ηνπνζεηεζεί θάπνηνο ζπλνιηθά
απέλαληη ζην πξφβιεκα ηεο επζαλαζίαο. Ίζσο κάιηζηα ζπλνιηθή ηνπνζέηεζε ζε έλα ηέηνην ζέκα, πνπ ελέρεη
πεξηζζφηεξα ππνθεηκεληθά παξά αληηθεηκεληθά γλσξίζκαηα, λα είλαη εληειψο αδχλαηε. Απηφ πνπ επθνιφηεξα
κπνξεί λα γίλεη, είλαη λα κειεηεζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ ηα επηκέξνπο εζηθά δεηήκαηα πνπ αλαδχνληαη κέζσ ηεο
επζαλαζίαο, θαη ηα νπνία είλαη ηφζν ζεκειηψδε, ψζηε πνιιέο θνξέο λα πεξηπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ
δεδνκέλνπ ή ηνπ „taboo‟, έσο φηνπ έλα δήηεκα, ηφζν ππαξμηαθά αγσληψδεο φζν ην πξνθείκελν, λα αθππλίζεη ηελ
αλζξψπηλε ζθέςε θαη ζπλείδεζε.
Λφγσ ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ησλ ζπγγξαθέσλ ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ, ζεσξνχκε φηη ζα ήηαλ ζθφπηκν, αθνχ
εμεηάζακε φιεο ηηο απφςεηο, λα αλαθεξζνχκε πεξηιεπηηθά ζε αλάινγα πεξηζηαηηθά ζε δηάθνξεο ρψξεο.
1906:

Καηαηίζεηαη ζρέδην λφκνπ γηα ηελ εζεινληηθή επζαλαζία ζηελ πνιηηεία ηνπ Οράην.

1920:

Δθδίδεηαη ζηε Γεξκαλία ην βηβιίν "Απειεπζέξσζε ηεο Καηαζηξνθήο ησλ Εσψλ Άλεπ Αμίαο", ην

νπνίν ζηε ζπλέρεηα απνηειεί ηελ ηδενινγηθή βάζε ησλ λαδί γηα ηελ αθνχζηα επζαλαζία δηαθφξσλ νκάδσλ.
1935:

Ηδξχεηαη ζηελ Αγγιία ε Δηαηξεία γηα ηελ Δζεινληηθή Δπζαλαζία.

1936:

Ο βαζηιηάο Γεψξγηνο Δ‟, ν νπνίνο έπαζρε απφ αλίαηε κνξθή θαξθίλνπ, ππνβάιιεηαη ζε επζαλαζία

κε κηα πςειή δφζε κνξθίλεο.
1937:

Οη λνκνζέηεο ηεο Νεκπξάζθα θαηαςεθίδνπλ ζρέδην λφκνπ πνπ ζα επέηξεπε ηελ ελεξγφ επζαλαζία

ζηηο ΖΠΑ.
1938:

Ηδξχεηαη ε Δηαηξεία Δπζαλαζίαο ησλ ΖΠΑ ζηε Νέα Τφξθε.

1939:

Οη λνκνζέηεο ηεο Νέαο Τφξθεο απνξξίπηνπλ λνκνζρέδην πνπ ζα λνκηκνπνηνχζε ηελ πξαθηηθή απηή

ζηηο ΖΠΑ.
1949:

Ζ πξψηε ππφζεζε επζαλαζίαο ζηελ Ηαπσλία. Μία εκηπαξάιπηε Κνξεάηηζζα ράλεη θάζε ειπίδα λα

επηζηξέςεη ζηελ παηξίδα ηεο. Ζ γπλαίθα παζαίλεη θαηάζιηςε θαη ν γηνο ηεο ρνξεγεί πνηάζα γηα λα ηεξκαηίζεη ηελ
νδχλε ηεο. Καηεγνξείηαη γηα θφλν θαη θαηαδηθάδεηαη ζε θπιάθηζε ελφο έηνπο κε δηεηή αλαζηνιή.
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1962:

Σν Αλψηαην Γηθαζηήξην ηεο Ηαπσλίαο λνκηκνπνηεί ηελ ελεξγφ επζαλαζία, εθφζνλ ηθαλνπνηνχληαη

έμη θξηηήξηα.
1969:

ρεηηθφ λνκνζρέδην γηα ηελ εζεινληηθή επζαλαζία απνξξίπηεηαη απφ ηε Βνπιή ησλ Λφξδσλ ζηε

Βξεηαλία.
1973:

χιινγνη πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ εζεινληηθή επζαλαζία ηδξχνληαη ζηελ Οιιαλδία.

1976:

χιινγνη πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ εζεινληηθή επζαλαζία ηδξχνληαη θαη ζηελ Ηαπσλία θαη ηε

Γεξκαλία.
1976:

Σν Αλψηαην Γηθαζηήξην ηνπ Νηνπ Σδέξζη απνθαίλεηαη φηη ε Κάξελ Αλ Κνπίλιηλ, ε νπνία

βξηζθφηαλ ζε θσκαηψδε θαηάζηαζε, είρε δηθαίσκα κέζσ ηεο νηθνγέλεηάο ηεο λα αξλεζεί ζεξαπεία πνπ ζα ηε
δηαηεξνχζε ελ δσή.
1978:

Γεκνζηεχεηαη ζην Λνλδίλν ην βηβιίν ηνπ Νηέξεθ Υάκθξη " Ο δξφκνο ηεο Σδηλ ". Ο ζπγγξαθέαο

πεξηγξάθεη πψο βνήζεζε ηε γπλαίθα ηνπ, ε νπνία έπαζρε απφ αλίαηε κνξθή θαξθίλνπ, λα ηεξκαηίζεη ηε δσή ηεο.
1980:

Ο χιινγνο γηα ηελ εζεινληηθή επζαλαζία ζηε θνηία δεκνζηεχεη έλα εγρεηξίδην απηνθηνλίαο κε

ηίηιν " Πψο λα πεζάλεηο κε αμηνπξέπεηα ".
1981:

Γηθαζηήξην ζην Ρφηεξληακ πξνζδηνξίδεη ζε πνηεο πεξηπηψζεηο δελ ζα δηψθεηαη ε ελεξγφο θαη ε

παζεηηθή επζαλαζία.
1983:

Ο ππνπξγφο Γηθαηνζχλεο ηεο Βξεηαλίαο απνηπγράλεη λα παξεκπνδίζεη ηε δηαλνκή ηνπ βηβιίνπ "

Πψο λα πεζάλεηο κε αμηνπξέπεηα ".
1984:

Σν Αλψηαην Γηθαζηήξην ηεο Οιιαλδίαο εγθξίλεη ηελ εζεινληηθή επζαλαζία ππφ φξνπο.

1990:

Ζ Γεξνπζία ησλ ΖΠΑ ππνρξεψλεη ηα λνζνθνκεία λα απνδέρνληαη ηελ έγγξαθε έγθξηζε αζζελψλ

πνπ επηζπκνχλ λα ππνβιεζνχλ ζε επζαλαζία.
1991:

Καηαςεθίδεηαη κε ηζρλή πιεηνςεθία λνκνζρέδην ζηελ πνιηηεία ηεο Οπάζηλγθηνλ πνπ ζα επέηξεπε

ηελ εζεινληηθή επζαλαζία.
1992:

Ο Βξεηαληθφο Ηαηξηθφο χιινγνο αλαθνηλψλεη φηη ππνζηεξίδεη ηελ έγγξαθε έγθξηζε αζζελψλ πνπ

επηζπκνχλ λα ππνβιεζνχλ ζε επζαλαζία.
1993:

Ζ Οιιαλδία δηεπξχλεη ηελ πνιηηηθή αλνρήο ζε πεξηπηψζεηο επζαλαζίαο, αιιά δελ λνκηκνπνηεί ηελ

πξαθηηθή.
1994:

Νφκνο ηνπ ξεγθνλ επηηξέπεη ζηνπο ηαηξνχο λα ρξεζηκνπνηνχλ ζαλαηεθφξεο ελέζεηο, αιιά δελ

ηίζεηαη πνηέ ζε ηζρχ.
1994:

Δθπξφζσπνη ηεο θηλεδηθήο Δζλνζπλέιεπζεο πξνηείλνπλ ηε λνκηκνπνίεζε ηεο επζαλαζίαο.

1995:

ηελ Απζηξαιία ςεθίδεηαη λφκνο γηα ηα δηθαηψκαηα φζσλ βξίζθνληαη ζην ηειηθφ ζηάδην

αζζέλεηαο, βάζεη ηνπ νπνίνπ επηηξέπεηαη ε ελεξγφο επζαλαζία ππφ πξνυπνζέζεηο.
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1995:

Σν ζέκα ηεο επζαλαζίαο επαλέξρεηαη ζηελ Δζλνζπλέιεπζε ηεο Κίλαο κε αθνξκή ηε θπιάθηζε ελφο

άλδξα πνπ βνήζεζε ηελ πάζρνπζα απφ αλίαηε αζζέλεηα ζχληξνθφ ηνπ λα απηνθηνλήζεη.
1995:

Ζ ηγθαπνχξε ζεζπίδεη λφκν πνπ εγγπάηαη ην δηθαίσκα ζην ζάλαην. Γελ λνκηκνπνηεί ηελ πξαθηηθή

αιιά δίλεη ηελ επηινγή ζε φζνπο πάζρνπλ απφ αλίαηε αξξψζηηα λα δεηήζνπλ εγγξάθσο λα ππνβιεζνχλ ζε
επζαλαζία.
1996:

Γεξνπζηαζηήο ζηηο Φηιηππίλεο πξνηείλεη ηε λνκηκνπνίεζε ηεο επζαλαζίαο πξεζβεχνληαο φηη

πξφθεηηαη γηα δηθαίσκα ηνπ αηφκνπ θαη φρη ηνπ θξάηνπο. Ζ πξφηαζή ηνπ ηπγράλεη επξείαο απνδνρήο ζην
Κνηλνβνχιην.
1996:

Δθεηείν ηνπ ξεγθνλ θξίλεη αληηζπληαγκαηηθφ ην λφκν πνπ επηηξέπεη ηελ παζεηηθή επζαλαζία.

1997:

Ζ Γεξνπζία ηεο Απζηξαιίαο αλαηξέπεη ην ζρεηηθφ λφκν πνπ είρε ςεθηζηεί ηξία ρξφληα λσξίηεξα.

1997:

Ζ Κνινκβία λνκηκνπνηεί ηελ επζαλαζία γηα ηνπο αζζελείο ζην ηειηθφ ζηάδην, εθφζνλ έρνπλ νη ίδηνη

δψζεη ζρεηηθή έγθξηζε.
1999:

Ο δξ. Σδαθ Κεβφξθηαλ θαηαδηθάδεηαη ζε θάζεηξμε 15 έσο 20 εηψλ γηα ην ξφιν ηνπ ζε ζάλαην

αζζελή πνπ έπαζρε απφ ηε λφζν ηνπ Λνπ Γθέξηλγθ, θάηη πνπ κεηαδφζεθε απφ ην εζληθφ ηειενπηηθφ δίθηπν.
2000:

Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Ζζηθήο ηεο Γαιιίαο εμαθνινπζεί λα αληηηίζεηαη ζηελ επζαλαζία αιιά

αλαγλσξίδεη φηη, πηζαλψο, είλαη απνδεθηή ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο.
2001:

Διεχζεξε δηα λφκνπ ε επζαλαζία ζηελ Οιιαλδία.

Σειηθά, ινηπφλ, ηη είλαη ε επζαλαζία; Έλαο ηξφπνο γηα λα αλαθνπθηζηνχλ θνπξαζκέλνη θαη εηνηκνζάλαηνη
άλζξσπνη; Μήπσο είλαη ζσζηή ε ζέζε φηη ε επζαλαζία δελ ζρεηίδεηαη κε ην δηθαίσκα θάπνηνπ λα πεζάλεη αιιά
ην δηθαίσκα θάπνηνπ λα ζθνηψλεη;
Δίλαη ζαθέο πσο ε επζαλαζία είλαη έλα ηδηαίηεξα πεξίπινθν δήηεκα. Δμεηάδνληάο ηελ θαλείο έξρεηαη αληηκέησπνο
κε πνιππνίθηια πξνβιήκαηα, ηα νπνία αλήθνπλ ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ρψξνπο. Ζ ηαηξηθή πξαθηηθή, ε
λνκηθή ζθέςε, ε εζηθή ππφζηαζε ηνπ αλζξψπνπ, φια απηά ζπλδπάδνληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ θπθεψλα
πξνβιεκαηηζκνχ απφ ηνλ νπνίν ε δξαπέηεπζε είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε. Απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ δηάζηαζε
ησλ απφςεσλ πνπ αθνξνχλ ην ζέκα, θαζψο θαη απφ ηελ έληαζε κε ηελ νπνία απηέο πξνβάιινληαη. Ση αθξηβψο
είλαη άλζξσπνο θαη πφηε πεζαίλεη; Πνηα δηθαηψκαηα έρεη ν ίδηνο αιιά θαη ν πεξίγπξφο ηνπ, ε ίδηα ε θνηλσλία θαηά
ηελ πην θξίζηκε ψξα ηεο δσήο ηνπ; Μπνξεί ν ζάλαηνο θαη ν ηξφπνο πνπ απηφο ζα επέιζεη λα ιάβεη εζηθή ηηκή γηα
ηνλ ζαλφληα αιιά θαη γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν νιφθιεξν; Καη εάλ πξφθεηηαη γηα δήηεκα πξνζσπηθήο επηινγήο,
δηθαηνχηαη ν λφκνο λα παξεκβαίλεη κε θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο; Απηά είλαη κεξηθά κφλν απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ
αλαθχνληαη, αιιά φρη φια.
Κπξίσο φκσο ε επζαλαζία είλαη ζέκα έληνλα ππαξμηαθφ, πξνζβάιιεη - κε ηελ θπξηνιεθηηθή ζεκαζία - έληνλα ηνλ
αλζξσπηζκφ καο θαη καο θαιεί λα ιάβνπκε ζέζε. Δίλαη πξφβιεκα πνπ δχζθνια κπνξεί νπνηνζδήπνηε απφ εκάο
λα ην μεπεξάζεη αδηάθνξα, κε κηα ζχληνκε θαη αλψδπλε ηνπνζέηεζε.
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Δίλαη βέβαην πσο ν πξνβιεκαηηζκφο πνπ απηή ε κειέηε απνζθνπεί λα πξνβάιιεη, ρσξίο λα πξσηνηππεί ή λα
θαιχπηεη εληειψο ην ζέκα, ζα ζπλερίζεη λα πθίζηαηαη θαη λα ηαιαηπσξεί ηελ ζθέςε καο. Καη ηνχην, επεηδή ε
επζαλαζία αθνξά ζηελ πην νξηαθή ζηηγκή ηεο αλζξψπηλεο δσήο, κηα ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ηίζεηαη ζε δνθηκαζία
νιφθιεξν ην νηθνδφκεκα ηνπ αλζξσπηζκνχ θαη ησλ αλζξψπηλσλ αμηψλ, ιίγν πξηλ εθκεδεληζηνχλ νξηζηηθά απφ
ηνλ ζάλαην.
ηαλ ηειηθψο θάλνπκε ιφγν γηα επζαλαζία πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη νκηινχκε πεξί ηεο εθνχζηαο
επζαλαζίαο. Οη ππφινηπεο δπν πεξηπηψζεηο, ηεο αθνχζηαο θαη ηεο εηθαδφκελεο ζπλαίλεζεο, επζηφρσο
ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιινχο σο πξάμεηο θφλνπ. Σν εζηθφ ππνθείκελν, πνπ είλαη άκεζα ελδηαθεξφκελν γηα ηελ
απηνδηάζεζή ηνπ, νθείιεη λα εθθξάζεη ξεηψο ηελ άπνςή ηνπ, ψζηε λα πξνβιεκαηηζηνχκε ζην αλ θαη θαηά πφζν ε
πξάμε ηεο επζαλαζίαο είλαη δφθηκε ζηελ εθάζηνηε πεξίπησζε. Οη εηθαζίεο αιιά θαη ν παξνξκεηηζκφο δελ έρνπλ
ζέζε ζε ηφζν ζνβαξά εζηθά δεηήκαηα πνπ ρξήδνπλ εθηεηακέλεο κειέηεο. Ζ θηινζνθία, πέξα απφ ηηο φπνηεο
ζξεζθεπηηθέο δνμαζίεο πνπ δηθαηνχηαη ν θαζέλαο λα ελζηεξλίδεηαη, νθείιεη λα πξνβιεκαηίδεηαη ζπζηεκαηηθά θαη
έληνλα πάλσ ζην δηθαίσκα ηνπ αλζξψπνπ ζηελ απηνδηάζεζε ηεο δσήο θαη ηεο αμηνπξέπεηάο ηνπ.
πλνςίδνληαο παξαζέηνπκε κηα θξάζε ζαλ επίινγν:
„Ζ απηνθηνλία ίζσο λα είλαη ν ηξφπνο ηνπ αλζξψπνπ λα πεη ζηνλ Θεφ «Γελ κπνξείο λα κε απνιχζεηο!
Παξαηηνχκαη!»‟
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Μανιάτησ Γεώργιοσ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ
Ο φξνο βηνεζηθή, έλαο φξνο πνπ αλαθέξεηαη ζπρλά θαη καο απαζρνιεί φιν θαη πεξηζζφηεξν, έρεη δηπιή
εηπκνινγηθή πξνέιεπζε γηα λα ππνδειψζεη ηα δχν ζπζηαηηθά ηνπ: ηελ βηνινγηθή γλψζε, αθ'ελφο, θαη
ηηο αλζξψπηλεο αμίεο, αθ'εηέξνπ, αλαδεηθλχνληαο έηζη ηνλ δεζκφ κεηαμχ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο Φχζεο.Ο
φξνο εηζήρζε ην 1970 απφ ηνλ Van R. Potter ζε κηα πξνζπάζεηα λα γεθπξψζεη ηελ ηαηξηθή εζηθή κε ηελ
πεξηβαιινληηθή εζηθή. ήκεξα ν φξνο έρεη δηεπξπλζεί ηφζν ψζηε ν νξηζκφο ηεο λα είλαη δχζθνινο
.Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηελ δηαθήξπμε ηεο UNESCO ηνπ Οθησβξίνπ 2005 γηα ηελ «Βηνεζηθή θαη ηα
αλζξψπηλα δηθαηψκαηα» ν νξηζκφο ηεο Βηνεζηθήο

απαιείθζεθε δηφηη δελ κπνξνχζε λα ππάξμεη

ζπκθσλία.
Πάλησο ζα κπνξνχζε λα ζπκθσλήζεη θαλείο φηη ε Βηνεζηθή

είλαη κία εζηθή πξνζέγγηζε πνπ

ππαγνξεχεη ηελ ζπλεηή ρξήζε ηνπ Φπζηθνχ θφζκνπ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο Αλζξψπηλεο Εσήο ή θαη ηεο
Εσήο γεληθφηεξα.
Γελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ε επηβίσζε θαη ε επηηπρία καο σο Δίδνπο, ζηεξίδεηαη, ελ πνιινίο, ζηελ
εμειηθηηθή

αλάπηπμε

εζηθψλ

ζπζηεκάησλ

γηα

ηελ

βειηηζηνπνίεζε

κεηαμχ

ησλ

δχν

αιιεινζπγθξνπφκελσλ ζπζηαηηθψλ ηεο χπαξμήο καο, δειαδή, αθ'ελφο, ηεο ζπλεξγαζηκφηεηαο, πνπ
είλαη απαξαίηεηε ζηα θνηλσληθά φληα θαη ηεο αηνκηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο, αθ'εηέξνπ, πνπ
είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επηβίσζε ηνπ αηφκνπ θαη ην πέξαζκα ησλ γνληδίσλ ηνπ ζηελ επφκελε γελεά.
Αιιά αο πάξνπκε ηα πξάγκαηα κε ηελ ζεηξά.
Σν αλζξψπηλν είδνο , θαηά ην κέγηζην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο χπαξμήο ηνπ θαηείρε κία αζήκαληε
θαη ζρεηηθά επάισηε ζέζε κέζα ζην γήηλν νηθνζχζηεκα. Ο ζπλνιηθφο αλζξψπηλνο πιεζπζκφο παξέκελε
κηθξφο θαη, ζρεηηθά, ζηαζεξφο, θαηαθέξλνληαο κφιηο λα επηβηψλεη ράξηο ζηνλ πςειφ ξπζκφ γελλήζεσλ
πνπ εμηζνξξνπνχζε ηνλ πςειφ ξπζκφ ζαλάησλ ιφγσ , θπξίσο , ινηκσδψλ λνζεκάησλ, έιιεηςεο ηξνθήο
ή θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ.
Ο κηθξφο απηφο αλζξψπηλνο πιεζπζκφο κε ηηο πνιχ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηέο ηνπ, ζήκαηλε φηη νη
αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο είραλ κηθξέο κφλνλ θαi ,ζρεδφλ, αλεπαίζζεηεο επηπηψζεηο ζην Πεξηβάιινλ
(κεδεληθφ, ζρεδφλ, πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα , φπσο ζα ιέγακε ζήκεξα). Αλαπηχρζεθε έηζη, σο αμία,
ε ειεπζεξία ηνπ αλζξψπνπ έλαληη ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ην δηθαίσκα ηνπ λα ην ρξεζηκνπνηεί
αλεμέιεγθηα. Μπνξνχζε λα εθκεηαιιεχεηαη ηε ζάιαζζα, ηνλ αέξα, ην έδαθνο, φπσο ήζειε, ρσξίο
θαλέλα πεξηνξηζκφ. Ζ ζεψξεζε απηή ελζσκαηψζεθε θαη ζε δηάθνξεο ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο θαη ν
άλζξσπνο ζεψξεζε ηνλ εαπηφ ηνπ σο ην θέληξν ελφο ζχκπαληνο πνπ δεκηνπξγήζεθε πξνο ράξηλ ηνπ. Με
ηελ απνδνρή ησλ ηδεψλ ηνπ Κνπέξληθνπ, ηνλ 16ν αηψλα, θαη ηελ βαζκηαία πξφνδν ησλ επηζηεκνληθψλ
καο γλψζεσλ, ε ζεψξεζε ηεο ζέζεο ηνπ αλζξψπνπ ζηνλ Φπζηθφ Κφζκν άιιαμε. Ο άλζξσπνο απφ
θέληξν ηνπ χκπαληνο έγηλε, απιψο, ν θάηνηθνο ελφο κηθξνχ πιαλήηνπ, πνπ απνηειεί "αζήκαλην" κέξνο
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ελφο πνιχ κεγαιχηεξνπ χκπαληνο, ην νπνίν ππαθνχεη ζε ακεηάβιεηνπο θπζηθνχο λφκνπο. Ζ δνκή ηνπ
χκπαληνο θαη ε ηάμε, πνπ επηθξαηεί ζ'απηφ, θαζνξίδνληαη απφ θπζηθνχο λφκνπο, πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο
ηδηφηεηεο ηεο χιεο θαη θαζνξίδνπλ ηηο αιιεινεπηδξάζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ, απνηειψληαο, έηζη, έλα
θιεηζηφ ζχζηεκα αξρψλ.
Ζ λέα απηή ζεψξεζε ηεο ζέζεο ηνπ αλζξψπνπ ζην χκπαλ, ζπλνδεχηεθε απφ ηελ βαζκηαία
αλάπηπμε κηάο εζηθήο, πνπ ζεσξεί ηε Φχζε σο ηελ αλαγθαία αιιά θαη επαξθή ζπλζήθε, θαη πνπ
ζηεξίρζεθε ζε κία λέα πεγή πίζηεο -ηελ πίζηε ζηελ πξνθαζνξηζκέλε αξκνλία ηεο Φχζεο θαη ηελ
πνξείαο ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ηνπο θπζηθνχο λφκνπο. Σν εζηθφ απηφ
ζχζηεκα δέρεηαη ηελ πξνηεξαηφηεηα ησλ θπζηθψλ λφκσλ θαη ησλ δνκψλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
αδηαηάξαθηε πνξεία ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ. χκθσλα κε απηή ηε ζεψξεζε, ε κνλαδηθφηεηα ηνπ
αλζξψπνπ έγθεηηαη, κφλν, ζην γεγνλφο φηη έρεη ζπλείδεζε ησλ θπζηθψλ λφκσλ, φρη φκσο θαη δηθαίσκα
παξέκβαζεο ζηε Φπζηθή ηάμε.
Ο αλζξψπηλνο πνιηηηζκφο θαη ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, εληνχηνηο, έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε
ηελ παξαπάλσ ζεψξεζε γηαηί απνηεινχλ κία ζπλερή πξνζπάζεηα παξέκβαζεο ζηελ πνξεία ησλ θπζηθψλ
θαηλνκέλσλ. Μέρξη πξφζθαηα, νη δπλαηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο καο ήηαλ πεξηνξηζκέλεο θαη ηα
απνηειέζκαηα ησλ επεκβάζεσλ ηνπ αλζξψπνπ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, φρη πνιχ εκθαλή. πνπ φκσο νη
επεκβάζεηο καο έθεξλαλ ζηελ επηθάλεηα ηελ ζχγθξνπζε κε ηελ εζηθή ηεο Φπζηθήο ηάμεο
παξαθάκπηακε ην πξφβιεκα, ζεσξψληαο φηη νη επεκβάζεηο καο απνζθνπνχζαλ, φρη ζηελ δηαηάξαμε ηεο
Φπζηθήο Σάμεο αιιά ηάρα ζηελ απνθαηάζηαζή ηεο. Έηζη, ε εζηθή ηεο Φπζηθήο Σάμεο δηαηεξήζεθε,
παξ'φιεο ηηο αληηθάζεηο πνπ δεκηνπξγνχζε, κέρξη ηηο κέξεο καο.
Ζ εθξεθηηθή, φκσο, αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο, ,θπξίσο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ
πεξαζκέλνπ αηψλα, έδεημε ηελ αλεπάξθεηα ηεο "Ζζηθήο ηεο Φπζηθήο Σάμεο" .Ο άλζξσπνο θαηέζηε
"γεσθπζηθή" δχλακε επηθέξνληαο κεηαβνιέο ζην θιίκα, ηελ παλίδα θαη ηελ ρισξίδα πνπ κέρξη
πξφζθαηα κφλν κεγάιεο γεσινγηθέο κεηαβνιέο κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ.
Οη δξαζηεξηφηεηέο καο,ινηπφλ, επεξεάδνπλ πιένλ δξαζηηθά ην Πεξηβάιινλ, πνιιέο θνξέο θαηά
ηξφπν αλεπαλφξζσην. ηελ πξνζπάζεηά καο λα παξαγάγνπκε πιηθά αγαζά γηα ηελ βειηίσζε ηνπ
βνησηηθνχ καο επηπέδνπ, έρνκε αξρίζεη λα ζηεξνχκε ηνλ εαπηφ καο απφ κεξηθέο ζεκειηψδεηο
πξνυπνζέζεηο ηεο δσήο, φπσο ν θαζαξφο αέξαο, ην θαζαξφ λεξφ, νη αλνηθηνί θπζηθνί ρψξνη, νη
επθαηξίεο απφιαπζεο ηεο θπζηθήο νκνξθηάο θ.ά. Με ηελ ζεκεξηλή καο ζπκπεξηθνξά ππνβαζκίδνκε ην
γήηλν Πεξηβάιινλ , απνδνκψληαο έηζη ην ππνζηεξηθηηθφ καο ζχζηεκα, έλα ζχζηεκα ηνπ νπνίνπ ηελ
πνιππινθφηεηα δελ είκαζηε ζε ζέζε λα θαηαλνήζνκε πιήξσο θαη θαηά κείδνλα ιφγν, λα ην
αληηθαηαζηήζνκε.
Γεκηνπξγείηαη, ινηπφλ, ε αλάγθε λα αλαζεσξεζνχλ νη αμίεο πνπ είραλ αλαπηπρζεί φηαλ νη
αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ αλεπαίζζεηεο γηα ην θνηλφ καο Πεξηβάιινλ.
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Ζ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, φκσο, φπσο εμειηθηηθά έρεη δηακνξθσζεί θαηά ην κεγαιχηεξν
δηάζηεκα απφ ηελ εκθάληζε ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο, έρεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ θάλνπλ εχθνιε ηελ
έγθαηξε πξνζαξκνγή ησλ ζρέζεψλ καο κε ην Πεξηβάιινλ. Έηζη, εμαθνινπζνχκε λα δηαηεξνχκε κία
επηζεηηθά θαηαζηξνθηθή πξνζέγγηζε πξνο ηηο γήηλεο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο, έρνκε ηζρπξά
αλεπηπγκέλν ην αίζζεκα ηνπ πξνζσπηθνχ ρψξνπ, πνιχ πέξαλ ηνπ ειάρηζηνπ απαηηνχκελνπ θαη ηείλνπκε
ζηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο απφθηεζεο θαη ζπζζψξεπζεο πιηθψλ αγαζψλ. Ζ ζπκπεξηθνξά καο είλαη
εγστζηηθή , ην ελδηαθέξνλ καο θαη νη θξνληίδεο καο εζηηάδνληαη, θπξίσο, ζηελ νηθνγέλεηα θαη ην άκεζν
Πεξηβάιινλ καο. Δπί πιένλ, ε ηθαλφηεηά καο γηα κειινληηθφ ζρεδηαζκφ εμαληιείηαη ζε κία ή δχν
γελεέο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά κπνξεί λα ήζαλ πιενλεθηηθά γηα ην αλζξψπηλν είδνο ζην παξειζφλ,
ζήκεξα φκσο απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνκε ζε
ζρέζε κε ην Πεξηβάιινλ. Δπί πιένλ, ε ρξνληθή θιίκαθα έρεη δξαζηηθά ζπζηαιεί ηφζν φζνλ αθνξά ηελ
αχμεζε ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ, φζν θαη ηελ εθζεηηθή αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο. Ζ αλάπηπμε απηή
έρεη εμνπδεηεξψζεη πνιινχο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνθαινχζαλ πςειφ ξπζκφ ζαλάησλ θαη ήζαλ
ππεχζπλνη γηα ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ κε απνηέιεζκα ηελ κεγάιε αχμεζε ηνπ
πιεζπζκνχ. Ο αλζξψπηλνο πιεζπζκφο έρεη πεξίπνπ δηπιαζηαζζεί ηα ηειεπηαία πελήληα ρξφληα. Έηζη ε
απεηιή γηα ηελ γήηλε βηφζθαηξα είλαη δηηηή: αθ'ελφο ε θαηάρξεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ
πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ κε αλεπαλφξζσηεο βιάβεο ηνπ Πεξηβάιινληνο, θαηάρξεζε γηα ηελ νπνία
είλαη έλνρεο θπξίσο νη αλεπηπγκέλεο ρψξεο θαη, αθ'εηέξνπ, ν πςειφο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ αλζξσπίλνπ
πιεζπζκνχ γηα ηνλ νπνίνλ ππεχζπλεο είλαη, θπξίσο, νη νιηγψηεξνλ αλεπηπγκέλεο ρψξεο.
Δίλαη βέβαην φηη θαη ηα δχν απηά θαηλφκελα δελ κπνξνχλ λα ζπλερίδνληαη επ'άπεηξνλ. Μνηξαίσο
ζα επέιζεη ηζνξξνπία. Σν εξψηεκα είλαη πψο; Ηζηνξηθά ε ηζνξξνπία επεηπγράλεην ιφγσ πνιέκσλ,
πείλαο επηδεκηψλ θαη θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. Σν εξψηεκα είλαη : Ο ζεκεξηλφο άλζξσπνο κπνξεί λα
επηηχρεη ηελ αλαγθαία ηζνξξνπία κε ιηγφηεξν ηξαπκαηηθνχο ηξφπνπο; Μπνξνχκε, δειαδή, λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπκε εγθαίξσο ηνπο θηλδχλνπο θαη λα πηνζεηήζνπκε ζπκπεξηθνξέο πνπ ζα
εμαζθαιίδνπλ ηελ καθξνρξφληα επηβίσζή καο σο Δίδνπο;
Σα πξνβιήκαηα είλαη πνιιά θαη ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά φζν θαη κε
εγγελείο δπζθνιίεο ζηελ δηαπίζησζή ηνπο, π.ρ.
α.

ηηο επηδξάζεηο ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζην πεξηβάιινλ ππάξρεη κία καθξηά αιπζίδα
θαηλνκέλσλ, πνπ έρνπλ ζρέζε αηηίνπ-αηηηαηνχ, αιιά δελ είλαη, ζπρλά, εκθαλέο πνηα είλαη ε αξρηθή αηηία
θαη πνην ην ηειηθφ απνηέιεζκα.

β.

Οη ειιηπείο πιεξνθνξίεο νδεγνχλ ζε ζχγρπζε ή αθφκε ρεηξφηεξα, ηξνθνδνηνχλ ηελ παξαπιεξνθφξεζε
ή θαη ηελ πξνπαγάλδα ππέξ ηεο κίαο ή ηεο άιιεο άπνςεο αλάινγα κε θνληφθζαικα ζπκθέξνληα θαη
εκπνδίδνπλ ηε ιήςε κέηξσλ (π.ρ. ε δηακάρε γηα ηνπο Γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο).
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γ.

Οη πεξηβαιινληηθέο κεηαβνιέο κπνξεί λα είλαη βξαδείεο, ρσξίο θαλνληθφηεηα ή ππνβφζθνπζεο ψζηε λα
κελ γίλνληαη εχθνια αληηιεπηέο απφ ηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν.

δ.

Ο ρξνληθφο θαη ν ηνπηθφο παξάγσλ πνπ ππεηζέξρεηαη πνιιέο θνξέο ζηελ αλάιπζε νθέινπο/θφζηνπο γηα
ηηο δηάθνξεο επεκβάζεηο καο ζην Πεξηβάιινλ θάλεη ηελ αλάιπζε απηή πνιχ πξνβιεκαηηθή. Π.ρ. ην
φθεινο θαη ην θφζηνο κπνξεί λα θαηαλέκνληαη ζε δηαθνξεηηθέο γελεέο ή αθφκε ην φθεινο λα αθνξά
πιεζπζκφ δηαθνξεηηθφλ απφ απηφλ πνπ ρξεψλεηαη ην θφζηνο. Έηζη, ζπρλά,

ηα πξνβιήκαηα

αληηκεησπίδνληαη φρη νξζνινγηθά αιιά κε ηελ πνιηηηθή ηζρχ νξγαλσκέλσλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ
(βιέπε π.ρ. ηελ πεξίπησζε εθηξνπήο ηνπ Αρειψνπ).
Πέξαλ, φκσο, απηψλ ησλ "ηερληθψλ" δπζθνιηψλ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ην ζχζηεκα
αμηψλ καο. Μία βαζηθή αμία καο είλαη ε ειεπζεξία αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ. Δληνχηνηο, ππφ ζπλζήθεο
φπνπ ν πιεζπζκφο μεπεξλάεη ηελ "θέξνπζα ηθαλφηεηα" ηνπ Πεξηβάιινληνο νδεγνχκεζα, θαη' αλάγθε,
ζε πεξηνξηζκφ απηήο ηεο ειεπζεξίαο.

ηαλ νη πφξνη ζπαλίδνπλ θαη αξρίδνπλ λα εμαληινχληαη,

εγσθεληξηθέο ζπκπεξηθνξέο δελ είλαη αδηάθνξεο αιιά πξνθαινχλ θφζηνο ζ' φια ηα κέιε ηεο νκάδαο
θαη, ζπλεπψο, δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο επηβνιήο πεξηνξηζκψλ. Έηζη, βαζκηαία δερφκαζηε πεξηνξηζκφ
ζηελ ειεπζεξία ησλ ζαιαζζψλ θαη ηεο αιηείαο, , ζηελ ειεπζεξία ρξεζηκνπνίεζεο ηεο αηκφζθαηξαο γηα
ελαπφζεζε αεξίσλ απνξξηκκάησλ, ζηελ ρξήζε ηνπ ρψξνπ γηα ζηάζκεπζε θιπ. Αθφκε δπζθνιφηεξε
είλαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ δεπηέξνπ ζθέινπο ηνπ πξνβιήκαηνο, δειαδή ν πεξηνξηζκφο ησλ γελλήζεσλ.
Σν δηθαίσκα ζηελ αλαπαξαγσγή ζεσξείηαη θαη είλαη βαζηθφ θαη νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα επηβνιήο
πεξηνξηζκψλ δελ γίλεηαη εχθνια αλεθηή. Να ζπκίζσ ηελ πεξίπησζε ηεο Ηλδίαο φπνπ ε πξνζπάζεηα ηελ
Indira Gandhi λα επηβάιεη ππνρξεσηηθφ πεξηνξηζκφ ησλ γελλήζεσλ ζπλέβαιε ζηελ αλαηξνπή ηεο.
Σν πιεζπζκηαθφ πξφβιεκα δελ επηδέρεηαη "ηερληθή ιχζε" (θαη κε ηνλ φξν "ηερληθή ιχζε" ελλνψ
αιιαγέο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ κε ηηο ηερληθέο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ), αιιά απαηηεί αλάπηπμε κηαο
λέαο εζηθήο πνπ πξνυπνζέηεη αλαζεψξεζε ησλ αληηιήςεψλ καο γηα ηε ζέζε ηνπ αλζξψπνπ ζε ζρέζε κε
ηνλ ππφινηπν γήηλν θφζκν.
Ίζσο, έλαο ιφγνο γηα ηε δπζθνιία δηακφξθσζεο εζηθψλ θαλφλσλ πνπ λα αληηκεησπίδνπλ ηε λέα
πξαγκαηηθφηεηα είλαη ην γεγνλφο φηη νη θηιφζνθνη κέρξη ηψξα δελ έρνπλ εμνηθεησζεί κε ηελ αξηζκεηηθή
αλάιπζε πεξηνξηδφκελνη κφλνλ ζε ιεθηηθέο, πνηνηηθέο πξνζεγγίζεηο.
Έλα αθφκε εξψηεκα πνπ εγείξνπλ ηα πξνβιήκαηα ηνπ Πεξηβάιινληνο είλαη ην ζέκα ησλ
ππνρξεψζεψλ καο πξνο ηηο κειινληηθέο γελεέο. Οη ζεκεξηλέο βηνεζηθέο πξνζεγγίζεηο πνιχ ιίγν
αζρνινχληαη κε απηή ηελ δηάζηαζε ησλ πξνβιεκάησλ. πγθεθξηκέλα ,επηηξέπεηαη λα απμαλφκεζα θαη
λα ρξεζηκνπνηνχκε αλεμέιεγθηα κε αλαλεψζηκεο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο εμαληιψληαο ηεο θαη
αδηαθνξψληαο γηα ηηο κειινληηθέο γελεέο; Σν εξψηεκα γίλεηαη αθφκε πνιππινθφηεξν εάλ ιάβνκε
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ππ'φςε ην γεγνλφο φηη κπνξνχκε λα επεξεάζνκε ην κέγεζνο ησλ κειινληηθψλ γελεψλ κέζσ ηεο
πιεζπζκηαθήο πνιηηηθήο καο.
ηελ πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ ππεξπιεζπζκνχ ππνβφζθεη θαη ην θηινζνθηθφ
εξψηεκα φρη κφλν ηνπ πνην είλαη ην βέιηηζην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ, αιιά θαη πνην είλαη ην απνδεθηφ
βηνηηθφ ηνπ επίπεδν. Σα δχν απηά εξσηήκαηα είλαη αιιειέλδεηα. Γηα λα απαληήζνκε ζην εξψηεκα εάλ
ππάξρεη ππεξπιεζπζκφο, πξέπεη πξψηα λα ζπκθσλήζνκε ζην επηζπκεηφ επίπεδν δσήο . είλαη απηφ ησλ
ΖΠΑ θαη ηεο Γ.Δπξψπεο, ή ηεο Ν.Ακεξηθήο, ή ηεο Αθξηθήο;
Σέινο, θαη εάλ αθφκε ζπκθσλήζνκε ζηελ αλάγθε επηβνιήο πεξηνξηζκψλ ηφζν ζηελ
αλαπαξαγσγηθή ζπκπεξηθνξά φζνλ θαη ζηελ πεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά, ην εξψηεκα είλαη κέρξη
πνίνπ ζεκείνπ κπνξνχλ θαη πξέπεη λα θζάζνπλ απηνί νη πεξηνξηζκνί;
Σν ζπκπέξαζκα, ινηπφλ, είλαη φηη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο θξίζεο απαηηείηαη
αλαζεψξεζε ησλ απφςεψλ καο γηα ηε ζέζε ηνπ αλζξψπνπ ζηνλ Φπζηθφ θφζκν. Σν εάλ απηή ε
αλαζεψξεζε κπνξεί λα νδεγήζεη εγθαίξσο ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο ψζηε λα
εμαζθαιηζζεί ε καθξνρξφληα επηβίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο δελ κπνξνχκε λα ην γλσξίδνκε.
Γλσξίδνκε, βέβαηα, φηη ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά έρεη κεγάιε πξνζαξκνζηηθφηεηα. Σν παξάδεηγκα
ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ νη νπνίεο έρνπλ ζηαζεξνπνηήζεη ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο, απνηειεί
παξήγνξν ζηνηρείν, παξ'φιν πνπ ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο δελ επεθηείλεηαη, πξνο ην παξφλ, θαη
ζηελ ζπλεηή ρξήζε ηνπ Πεξηβάιινληνο.
Αηζηφδνμε, επίζεο, είλαη ε πεξίπησζε ηεο Κίλαο, φπνπ ε πνιηηηθή πεξηνξηζκνχ ησλ γελλήζεσλ ηελ
δεθαεηία ηνπ 70, είρε σο απνηέιεζκα ηελ πηψζε ηνπ πνζνζηνχ γνληκφηεηαο (fertility rate) απφ 5.5
γελλήζεηο αλά γπλαίθα ην 1970 ζε 1.8 ην 2009, εληππσζηαθφ πξάγκαηη απνηέιεζκα. Γελ πξέπεη, φκσο,
λα ιεζκνλνχκε φηη ην απνηέιεζκα απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε ππφ θαζεζηψο απηαξρηθφ. Ζ ακθηβνιία
πνιιψλ είλαη ην εάλ ε έγθαηξε αληηκεηψπηζε ησλ φιν θαη πεξηζζφηεξν πηεζηηθψλ πξνβιεκάησλ ζηελ
ζρέζε αλζξψπνπ-Πεξηβάιινληνο κπνξεί λα γίλεη ππφ ζπλζήθεο ειεπζεξίαο θαη ζπλαίλεζεο ή ζα πξέπεη,
θαη'αλάγθελ, λα νδεγεζνχκε ζε απνιπηαξρηθέο ιχζεηο; (ηελ Ηλδία ε αληίζηνηρε πηψζε ήηαλ απφ 6 ην
1950 ζε κφλνλ 3.1 ην 2007).
Πξνζσπηθά πηζηεχσ φηη ν κφλνο ηξφπνο ηξνπνπνίεζεο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο ππφ
ζπλζήθεο ειεπζεξίαο είλαη ε παηδεία. Απηή, φκσο, είλαη κία δηαδηθαζία αξγή, πνπ ρξεηάδεηαη
πξνυπνζέζεηο πνπ, φκσο, δελ ππάξρνπλ εθεί φπνπ ην πξφβιεκα είλαη νμχηεξν, δειαδή ζηηο ιηγψηεξν
αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Μήπσο, ινηπφλ, νδεγνχκεζα ζε κία πφισζε ρσξίο πξννπηηθέο εμνκάιπλζεο;
Μήπσο φζνη πηζηεχνπλ φηη ε έιινγε δσή είλαη εμειηθηηθά πξνγξακκαηηζκέλε λα είλαη βξαρχβηα
θαη απηνθαηαζηξνθηθή, έρνπλ δίθην;
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Καραγεωργάκησ ταύροσ, Η ΕΝΤΝΑΙΘΗΗ Ψ ΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΘΙΚΗ
ΕΚΣΙΜΗΗ ΣΨΝ ΑΛΛΨΝ ΖΨΨΝ
Πεξίιεςε63
Ζ θηινζνθηθή παξάδνζε πνπ αζρνιείηαη κε ηελ εζηθή εθηίκεζε ησλ άιισλ δψσλ αληιεί ηελ
επηρεηξεκαηνινγία ηεο σο επί ην πιείζηνλ απφ ηνλ σθειηκηζκφ ή απφ ηε ζεσξία ησλ δηθαησκάησλ. Οη
δχν απηέο θηινζνθηθέο παξαδφζεηο απνδέρνληαη ηνλ νξζφ ιφγν σο ην θχξην εξγαιείν θαζνδήγεζεο ηεο
εζηθήο ζηάζεο ηνπ αλζξψπνπ. Πξφζθαηεο λεπξνεπηζηεκνληθέο έξεπλεο φκσο δείρλνπλ φηη ε ιήςε
εζηθψλ απνθάζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλζξψπνπ είλαη απνηέιεζκα κηαο δηαδηθαζίαο πνπ πξνυπνζέηεη
δηαπινθή νξζνχ ιφγνπ θαη ζπλαηζζήκαηνο, δηθαηψλνληαο έηζη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ εζηθή θηινζνθία
ηνπ David Hume. Πνιχ πεξηζζφηεξν δε, ζεκαληηθφηαην ξφιν παίδεη ε ελζπλαίζζεζε, δειαδή ε
ςπρνινγηθή ηαχηηζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ηεο εζηθήο πξάμεο κε ηνλ επεξγεηεκέλν απφ ηε ζπγθεθξηκέλε
πξάμε. Ζ ελζπλαίζζεζε κε ηε ζεηξά ηεο απνηειεί ην έξεηζκα γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ζηάζεο ζπκπάζεηαο
πξνο ηα άιια δψα. ‟ απηφ ην θείκελν ινηπφλ πξνηείλεηαη, θάησ απφ ην θσο ησλ λέσλ απηψλ
λεπξνεπηζηεκνληθψλ θαη άιισλ ελδείμεσλ, ε ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο γηα ηελ εζηθή εθηίκεζε
ησλ άιισλ δψσλ κε ηα εξγαιεία ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο ζπκπάζεηαο σο έλα ξεαιηζηηθφηεξν, θαη
ηαπηφρξνλα πην ειθπζηηθφ ζεσξεηηθφ κνληέιν.
Λέμεηο-Κιεηδηά: Πεξηβαιινληηθή εζηθή, δηθαηψκαηα ησλ δψσλ, εζηθή γηα ηα δψα, ελζπλαίζζεζε,
ζπκπάζεηα

Karageorgakis Stavros, Empathy as the basis for the ethical consideration of other animals
Abstract

The philosophical tradition that is concerned with the moral consideration of non-human animals,
majorly draws its argumentation from either utilitarianism or the rights theory. These two philosophical
traditions acknowledge reason as the main tool for the guidance of human moral stance. However,
according to recent findings from the field of neurosciences, the moral decision making of human beings
is a result of the interplay of reason and emotions, which confirms the insights of David Hume.
Furthermore, a prominent role in this process is played by empathy, namely the psychological
identification of the subject of the moral act with the bearer of the particular act. Empathy is further
basing the development of a stance of sympathy towards non-human animals. Therefore, in this
63

Δπραξηζηψ ηελ Διίδα Κνινβνχ θαη ηελ ιγα Κήθνπ γηα ηα πνιχηηκα ζρφιηά ηνπο ζηελ αξρηθή κνξθή ηνπ θεηκέλνπ.
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presentation and under the light of these recent evidence from the neurosciences, I suggest the
reinforcement of the argumentation for the moral consideration of non-human animals with the
conceptual tools of empathy and sympathy, thus giving rise to a more realistic and attractive theoretical
model.
Key words: Environmental ethics, animal rights, animal ethics, empathy, sympathy
Δηζαγσγή
Αλ ζεσξήζνπκε ην έηνο 1975, δειαδή ηε ρξνληά πνπ εθδφζεθε ην βηβιίν ηνπ Peter Singer
Απειεπζέξσζε ησλ Εψσλ64, σο ηε ρξνληά νξφζεκν ηνπ ζχγρξνλνπ θηλήκαηνο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ
άιισλ δψσλ, έρνπλ πεξάζεη ήδε ηξηαληαπέληε ρξφληα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ζεκεηψζεθαλ
κεγάιεο πξφνδνη σο πξνο ηελ κεηαρείξηζε ησλ άιισλ εηδψλ απφ ηνλ homo sapiens. Έλαο ζεκαληηθφο
αξηζκφο πνιηηψλ επαηζζεηνπνηήζεθε γηα ηελ θαθνκεηαρείξηζε ησλ δψσλ θαη απαιιάρηεθε απφ ηε
δηαηξνθηθή ζπλήζεηα ηεο θξενθαγίαο, θάπνηνη άιινη απέρνπλ απφ ηε ρξήζε πξντφλησλ πνπ βαζίζηεθαλ
ζε πεηξάκαηα κε δψα, επίζεο, ζεζπίζηεθαλ θαλνληζκνί γηα ηελ δηεμαγσγή πεηξακάησλ κε πεηξακαηφδσα
θπξίσο ιφγσ ησλ εηζεγήζεσλ ησλ εζληθψλ επηηξνπψλ βηνεζηθήο, νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ δψσλ ζε
πνιιέο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο βειηηψζεθαλ, πεξηνξίζηεθε ζεκαληηθά ε ρξήζε γνχλαο θαη πνιινί
ζπκπνιίηεο καο απνδνθηκάδνπλ ηε ρξήζε κε αλζξψπηλσλ δψσλ ζηα ηζίξθν.
Δίλαη πξνθαλέο φηη φιεο νη παξαπάλσ αιιαγέο δε ζεκεηψζεθαλ κφλν εμαηηίαο ησλ θηινζνθηθψλ
θεηκέλσλ αιιά θαη ιφγσ άιισλ παξαγφλησλ, κε πνιχ ζεκαληηθφ ηε δξάζε ησλ θηινδσηθψλ
νξγαλψζεσλ. Χζηφζν, ζα κπσ ζηνλ πεηξαζκφ λα ζέζσ έλα εξψηεκα απ‟ απηά πνπ απερζάλνληαη νη
ηζηνξηθνί: ηη ζα άιιαδε ζ‟ φιεο ηηο παξαπάλσ εμειίμεηο αλ ν Singer, αιιά θαη άιινη θηιφζνθνη
ππνζηεξηθηέο ησλ εζηθψλ δηθαησκάησλ ησλ άιισλ δψσλ, δελ ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ηελ πνιεκηθή ηνπο
σο θχξην θηινζνθηθφ εξγαιείν ηνλ νξζφ ιφγν; Θα ήηαλ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθή ε
ππεξάζπηζε ησλ εζηθψλ δηθαησκάησλ ησλ άιισλ δψσλ αλ ην φπιν δελ ήηαλ ν νξζφο ιφγνο αιιά ην
ζπλαίζζεκα; Πξνθαλψο, ην εξψηεκα απηφ δελ κπνξεί λα απαληεζεί, σζηφζν ην ζέησ πξνθεηκέλνπ λα
ζεκαηνδνηήζσ ηελ αμία ηνπ ζπλαηζζήκαηνο σο κεζφδνπ πεηζνχο γηα ηελ εζηθή εθηίκεζε ησλ άιισλ
δψσλ, έλαληη ηεο σθειηκηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ Peter Singer ή ηεο δηθαηαθήο ηνπ Tom Regan65.
Δδψ θαη πεξίπνπ 15 ρξφληα, έρεη αλαδεηρηεί κηα λέα ηάζε ζην πεδίν ηεο εζηθήο γηα ηα δψα (animal
ethics), απηή ηεο ζπκπάζεηαο (sympathy) πξνο ηα άιια δψα. πγθεθξηκέλα, έλαο αξηζκφο θηινζφθσλ,
θπξίσο απφ ην ρψξν ηνπ νηθνθεκηληζκνχ, ππνζηεξίδεη φηη ν νξζφο ιφγνο, σο ην θχξην εξγαιείν ηνπ
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αλδξνθξαηνχκελνπ θηινζνθηθνχ θφζκνπ, έρεη θαηαθέξεη λα θαηαδπλαζηεχζεη κεηαμχ άιισλ θαη ηελ
επηρεηξεκαηνινγία γηα ηελ εζηθή πξνο ηα δψα, δίρσο φκσο λα κπνξέζεη λα θέξεη ηα απνηειέζκαηα πνπ
ζα είρακε ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχζακε κηα ζπλαηζζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο. Ζ
Marti Kheel ππνζηήξημε φηη παξά ην γεγνλφο φηη πνιινί θηιφζνθνη δελ έρνπλ ζε πςειή εθηίκεζε ηνλ
νξζφ ιφγν, σζηφζν ζεσξνχλ φηη ε επίθιεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηζνδπλακεί πεξίπνπ κε έιιεηςε
επηρεηξεκαηνινγίαο66. Κάπνηεο θηιφζνθνη φκσο ππελζπκίδνπλ ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ παίδεη ην
ζπλαίζζεκα ηεο ζπκπάζεηαο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο εζηθψλ απνθάζεσλ, θαη απηέο είλαη ε Mary
Midgley67, ε Josephine Donovan68, ε Lori Gruen69 αιιά θαη λσξίηεξα ν John Fisher70. Σν θεληξηθφ
επηρείξεκα πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδνπλ απηή ηελ νπηηθή γηα ηελ εζηθή εθηίκεζε ησλ άιισλ δψσλ είλαη ε
παξαδνρή φηη ε ιήςε εζηθψλ απνθάζεσλ δελ είλαη κία δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν άλζξσπνο
ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά ηνλ νξζφ ιφγν.
Δίλαη ρξήζηκν φκσο ζ‟ απηφ ην ζεκείν λα γίλεη ε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο ελζπλαίζζεζεο (empathy)
θαη ηεο ζπκπάζεηαο (sympathy), κηα δηάθξηζε πνπ δελ είλαη θνηλά απνδεθηή. «Δλζπλαίζζεζε» νλνκάδσ
ηελ θαηάζηαζε βάζεη ηεο νπνίαο ν Α αληαπνθξίλεηαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ Β, βηψλνληαο
αληίζηνηρα ζπλαηζζήκαηα. «πκπάζεηα» νλνκάδσ ηελ θαηάζηαζε βάζεη ηεο νπνίαο, εθφζνλ ππάξρεη ε
ελζπλαίζζεζε, ν Α έρεη κηα ζεηηθή ζηάζε ή έλα κε πξνζσξηλφ ελδηαθέξνλ γηα ηνλ Β. Δπνκέλσο ε
ελζπλαίζζεζε απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκπάζεηα. Γηα λα δνχκε έλα παξάδεηγκα: Δλζπλαηζζάλνκαη
ην πξφβαην πνπ ζθάδεηαη κπξνζηά κνπ βάζεη ησλ αληηδξάζεψλ ηνπ, αληηιακβαλφκελνο φηη θάπσο έηζη
ζα αληηδξνχζα αλ έζθαδαλ εκέλα. πκπαζψ ην ζπγθεθξηκέλν πξφβαην φηαλ ζπλαηζζεκαηηθά θαη ινγηθά
σζνχκαη λα πηζηεχσ φηη ε ζθαγή ήηαλ κηα ιάζνο ελέξγεηα71. πσο έρεη αλαθέξεη άιισζηε
ραξαθηεξηζηηθά θαη ε ςπρνιφγνο Lauren Wispe «Σν αληηθείκελν ηεο ελζπλαίζζεζεο είλαη ε
θαηαλφεζε. Σν αληηθείκελν ηεο ζπκπάζεηαο είλαη ε επδσία ηνπ άιινπ.»72
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ύληνκε ηζηνξηθή παξνπζίαζε ηεο εζηθήο ηεο ζπκπάζεηαο
Ζ ηδέα ησλ εζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ δελ είλαη θαηλνχξγηα. Ήδε απφ ηνλ 18ν αηψλα νη Francis
Hutcheson73, Adam Smith74, θαη εηδηθά ν David Hume75 είραλ αλαπηχμεη ζεσξίεο εζηθψλ
ζπλαηζζεκάησλ, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ ηδέα ηεο ζπκπάζεηαο. Ο Hutcheson ρξεζηκνπνίεζε ηελ
έλλνηα ηεο ζπκπάζεηαο πξνθεηκέλνπ λα ρηππήζεη ηηο ρνκπζηαλέο απφςεηο πεξί εγγελνχο ηάζεο ησλ
αλζξψπσλ γηα ηνλ αιιεινζπαξαγκφ θαη λα ηνλίζεη ηελ έκθπηε ηάζε ηνπο γηα ζπκπφληα. Ο Hume ηφληζε
ηε ζπλαηζζεκαηηθή πξνέιεπζε ησλ εζηθψλ καο θξίζεσλ θαη ππνζηήξημε ηελ άπνςε φηη ε εζηθή αμία
ησλ πξάμεσλ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ θαζνξίδεηαη απφ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο καο αληηδξάζεηο ζ‟ απηά.
«Σίπνηα δελ κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν πξαγκαηηθφ ή ελδηαθέξνλ απφ ηα αηζζήκαηα επραξίζηεζεο
θαη αλεζπρίαο πνπ καο δηαθαηέρνπλ» γξάθεη ν Hume, θαη ζπλερίδεη: «Καη εάλ απηά επλννχλ ηελ αξεηή
θαη απνηξέπνπλ ηελ θαθία δελ ρξεηαδφκαζηε ηίπνηα άιιν γηα ηε ξχζκηζε ηεο δηαγσγήο θαη ηεο
ζπκπεξηθνξάο καο.»76 Ο Hume κάιηζηα, αλαγλσξίδεη ηελ αμία ηεο ζπκπάζεηαο, ηεο ηθαλφηεηάο καο λα
αλαγλσξίδνπκε ηελ θαηάζηαζε πνπ βηψλνπλ νη άιινη θαη λα ζπκπάζρνπκε καδί ηνπο. Να πψο
νδεγνχκαζηε ζηε ζπκπάζεηα ζχκθσλα κε ηνλ Hume:
«Οη λφεο φισλ ησλ αλζξψπσλ νκνηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο. Γελ
είλαη δπλαηφλ λα θηλεηνπνηεζνχλ απφ θάπνην αίζζεκα πνπ δελ ζα αγγίδεη ηνπο ππνινίπνπο. πσο ηα
ειαηήξηα πνπ έρνπλ θνπξδηζηεί κε ηνλ ίδην ηξφπν ε θίλεζε ηνπ ελφο κεηαδίδεηαη ζηα άιια, έηζη θαη ηα
αηζζήκαηα ακέζσο πεξλνχλ απφ ην έλα πξφζσπν ζην άιιν θαη πξνθαινχλ ζε θάζε αλζξψπηλν πιάζκα
ηηο αληίζηνηρεο θηλήζεηο. ηαλ παξαηεξψ ηα απνηειέζκαηα ελφο πάζνπο ζηε θσλή θαη ζηηο ρεηξνλνκίεο
θάπνηνπ, ν λνπο κνπ πεξλάεη ακέζσο απφ ηα απνηειέζκαηα απηά ζηηο αηηίεο ηνπο θαη ζρεκαηίδεη κηα
ηφζν έληνλε εηθφλα ηνπ πάζνπο πνπ ακέζσο κεηαηξέπεηαη ζε πάζνο θαζεαπηφ. Παξφκνηα, φηαλ
παξαηεξψ ηηο αηηίεο ελφο ζπλαηζζήκαηνο, ν λνπο κνπ κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηά ηνπ, θαη
θηλεηνπνηείηαη απφ έλα παξφκνην ζπλαίζζεκα… [Ζ ζπκπάζεηα] είλαη εθείλε ε αξρή πνπ καο βγάδεη
ηφζν πνιχ απφ ηνλ εαπηφ καο, ψζηε λα καο δεκηνπξγήζεη ηελ ίδηα επραξίζηεζε ή ηελ ίδηα αλεζπρία πνπ
ππάξρεη ζε θάπνηνλ άιιν ραξαθηήξα, ζαλ απηέο λα είραλ ηελ ηάζε λα καο σθεινχλ ή λα καο
δεκηψλνπλ.»77
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ην παξαπάλσ απφζπαζκα ν Hume παξαδέρεηαη φηη είκαζηε ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπκε ηα αηζζήκαηα
ησλ άιισλ θαη λα ηα βηψλνπκε ζαλ λα είλαη δηθά καο. Δπίζεο, αλ έρεη δίθην ν Hume, ηφηε ε
ζπκπεξηθνξά καο κπνξεί λα θαηεπζπλζεί απφ ηα αηζζήκαηα επραξίζηεζεο ή αλεζπρίαο πνπ καο
δηαθαηέρνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ελζπλαίζζεζεο.
Ο Adam Smith, καζεηήο ηνπ Hutcheson θαη θίινο ηνπ Hume, δηαθνξνπνηεί θάπσο ηελ έλλνηα ηεο
ζπκπάζεηαο απφ ηνλ ηειεπηαίν. χκθσλα κε ηνλ Smith ν παξαηεξεηήο πξνζπαζήζεη λα αλαπηχμεη
ζπλαίζζεκα ζπκπάζεηαο «θαληαδφκελνο ηνλ εαπηφ ηνπ ζηε ζέζε ηνπ πξάηηνληνο, ζην πιαίζην ησλ
ζπγθείκελσλ πεξηζηάζεσλ ππφ ηηο νπνίεο εθείλνο ελεξγεί ή πάζρεη»78. ηνλ Smith δειαδή ν ζπκπάζρσλ
παξαηεξεηήο γίλεηαη ην παζφλ ππνθείκελν79. Ίζσο έλαο απφ ηνπο ηειεπηαίνπο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηε
ζπκπάζεηα σο εζηθφ ζπλαίζζεκα είλαη ν Max Scheler80. Μάιηζηα θαηά ηνλ Scheler νη άλζξσπνη πξέπεη
λα αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο ζπκπάζεηαο πνπ έρνπλ πξνθεηκέλνπ λα απνθσδηθνπνηήζνπλ ηε
ζπκβνιηθή γιψζζα ηεο θχζεο. Μπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε απηφ πνπ βηψλνπλ ηα δψα θαη έρνπκε κε
φια ηα δψα κηα θνηλή γξακκαηηθή, γξάθεη ν Scheler81. Ζ ηζηνξηθή απηή παξνπζίαζε φκσο δε ζα πξέπεη
λα δψζεη ηελ εληχπσζε ζηνλ αλαγλψζηε φηη ιείπνπλ νη ζχγρξνλεο θσλέο ππέξ κηαο εζηθήο
ζπλαηζζεκαηνθξαηίαο (moral sentimentalism), νη νπνίεο γηα ιφγνπο ζπληνκίαο δελ κπνξνχλ λα
αλαθεξζνχλ82. Μπνξνχκε φκσο λα ζηεξίμνπκε φιν ην βάξνο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο καο γηα ηελ εζηθή
αληηκεηψπηζε ησλ άιισλ δψσλ ζηε θηινζνθηθή ππεξάζπηζε ηεο εζηθήο ηεο ζπκπάζεηαο;
Οη λεπξνεπηζηεκνληθέο ελδείμεηο γηα ηελ αιιεινδηαπινθή νξζνύ ιόγνπ θαη ζπλαηζζήκαηνο ζηε
ιήςε εζηθώλ απνθάζεσλ
ηαλ ν David Hume ηζρπξηδφηαλ φηη ε ιήςε εζηθψλ απνθάζεσλ είλαη απνηέιεζκα
αιιειεπίδξαζεο νξζνχ ιφγνπ θαη ζπλαηζζήκαηνο, δελ ππήξρε θακία ζηήξημε απφ ηελ πιεπξά ησλ
επηζηεκψλ γη‟ απηήλ ηελ ππφζεζε. ήκεξα φκσο είκαζηε ζε ζέζε λα έρνπκε ζαθέζηεξα δεδνκέλα γηα ηε
ιεηηνπξγία ηφζν ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, φζν θαη ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ, ράξε ζηελ εμέιημε
ηεο ςπρνινγίαο θαη ησλ λεπξνεπηζηεκψλ. Σν πην γλσζηφ έξγν απφ ηνλ ηνκέα ηεο ςπρνινγίαο γηα ηε
ζεκαζία ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο ζπκπάζεηαο πξνέξρεηαη απφ ηνλ ςπρνιφγν Martin Hoffman (γηα
ηνλ Hoffman νη δχν απηέο έλλνηεο έρνπλ ζρεδφλ ηε ίδηα ζεκαζία). Ο Hoffman, ζην βηβιίν ηνπ Empathy
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and Moral Development83, εμεγεί πψο αλαπηχζζεηαη ε ελζπλαίζζεζε ζηνλ άλζξσπν κέζα απφ ηα
δηάθνξα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπ. Τπνζηεξίδεη φηη ε ελζπλαίζζεζε βάδεη ζε ιεηηνπξγία ηνπο εζηθνχο
θαλφλεο θαη επεξεάδεη ηελ εζηθή θξίζε είηε άκεζα, είηε κέζσ απηψλ ησλ εζηθψλ θαλφλσλ84.
Σα πνξίζκαηα απφ ηνλ ηνκέα ησλ λεπξνεπηζηεκψλ είλαη ζίγνπξα πεξηζζφηεξν εληππσζηαθά. Υάξε
ζηηο κειέηεο ηεο ιεηηνπξγηθήο ηνκνγξαθίαο καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ (functional magnetic resonance
imaging- fMRI), νη νπνίεο κεηξνχλ ηε ξνή ηνπ νμπγνλσκέλνπ αίκαηνο ζηνπο λεπξψλεο ηνπ εγθεθάινπ,
νη λεπξνεπηζηήκνλεο είλαη πιένλ ζε ζέζε λα εληνπίδνπλ πνηα θέληξα ηνπ εγθεθάινπ εξεζίδνληαη φηαλ
βξηζθφκαζηε ελψπηνλ εζηθψλ δηιεκκάησλ. Απηέο νη κειέηεο, ππνζηεξίδνπλ νη λεπξνεπηζηήκνλεο πνπ
ηηο δηεμάγνπλ, καο βεβαηψλνπλ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηε ιήςε εζηθψλ απνθάζεσλ, αλ
θαη απηή ε ζπκκεηνρή δηαθέξεη απφ άηνκν ζε άηνκν, θαη αλάινγα κε ην εζηθφ δίιεκκα πνπ θαινχληαη
απηά λα αληηκεησπίζνπλ85. ε λεφηεξεο κειέηεο κάιηζηα, φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ίδηα κέζνδνο, κηα
εξεπλεηηθή νκάδα έδεημε φηη νη άλζξσπνη πνπ ζπκκεηείραλ είραλ ηελ ηάζε λα έρνπλ πεξηζζφηεξν
θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο φηαλ ην εζηθφ δίιεκκα ήηαλ πην πξνζσπηθφ, ελψ φηαλ νη
εζηθέο απνθάζεηο πνπ έπξεπε λα ιάβνπλ ήηαλ ιηγφηεξν πξνζσπηθέο, ηφηε νη αληηδξάζεηο ηνπο
ζηεξίδνληαλ πην πνιχ ζε γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο86. ε θάζε πεξίπησζε, αζρέησο ηνπ βαζκνχ ζπκκεηνρήο
ησλ γλσζηηθψλ-νξζνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ απφ ηε κία, θαη ησλ θνηλσληθψλ-ζπλαηζζεκαηηθψλ απφ ηελ
άιιε, είλαη πιένλ βέβαην φηη βξηζθφκαζηε ελψπηνλ ελφο πνιχ ζεκαληηθνχ δηιήκκαηνο πνπ αθνξά ζηελ
απνδνρή ή απφξξηςε ησλ παξαπάλσ ελδείμεσλ. Με ιίγα ιφγηα, θαινχκαζηε λα επηιέμνπκε αλ ζα
αλνίμνπκε ηελ πφξηα ηεο θηινζνθίαο ζηηο λεπξνεπηζηήκεο θαη ζα αθήζνπκε ηνπο θηινμελνχκελνπο λα
πεξάζνπλ, έζησ θαη κε επηθπιάμεηο, ζέηνληαο εκείο ηνπο θαλφλεο ηνπ ζπηηηνχ, ή ζα ηελ θιείζνπκε,
ζεσξψληαο φηη κπνξνχκε λα ιχζνπκε κφλνη καο φια ηα θηινζνθηθά πξνβιήκαηα. Πηζηεχσ φηη ζα
πξέπεη λα επηιέμνπκε ην πξψην, λα ζηακαηήζνπκε λα επηζθεπάδνπκε ηε βάξθα ηνπ Νφπξαη κε ηα ίδηα
ηεο θνκκάηηα, θαη λα ηελ βγάινπκε ζηε ζηεξηά γηα λα ςάμνπκε εθεί ηα πιηθά επηζθεπήο. Γελ είλαη ηφζν
απνηειεζκαηηθφ λα θαηαζθεπάδνπκε λνεηηθά εζηθά ζρήκαηα, θαζαξά απφ ζπλαίζζεκα, λα
δηαπξάηηνπκε δειαδή απηφ πνπ ραξαθηήξηζε ν Antonio Damasio σο «ιάζνο ηνπ Καξηέζηνπ»87. Πξέπεη
λα ιάβνπκε ζνβαξά ππφςε φηη νη αλζξψπηλεο απνθάζεηο θαη πξάμεηο θαηεπζχλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ
απφ ην ζπλαίζζεκα, έλαλ παξάγνληα δειαδή πνπ θαιφ ζα ήηαλ λα εληαρζεί κε νπζηαζηηθφ ηξφπν ζηηο
ζεσξίεο.
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Αθνχ αλαγλσξίζνπκε ινηπφλ φηη ν ζπλαηζζεκαηηθφο παξάγνληαο είλαη ζεκαληηθφο γηα ηε ιήςε
εζηθψλ απνθάζεσλ, αμίδεη λα ζηξέςνπκε ην ελδηαθέξνλ καο ζε εθείλα ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ καο είλαη
ρξήζηκα γηα ηελ έθθξαζε αιηξνπηζκνχ, φρη κφλν ζην είδνο καο, αιιά θαη ζηα άιια είδε. ήκεξα,
πξσηεπνληνιφγνη, κε πην ζεκαληηθφ ηνλ Frans de Waal, ππνζηεξίδνπλ ηελ χπαξμε ηεο ελζπλαίζζεζεο
ζηα πξσηεχνληα, ζηεξηδφκελνη ζε παξαηεξήζεηο θαη ρσξίο ηε ρξήζε πεηξακάησλ88. Δλδείμεηο γηα ηε
ιεηηνπξγία ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο ζπκπάζεηαο έρνπκε θαη ζε άιια είδε φπσο θάιαηλεο, ειέθαληεο
θαη άιια 89. Ο εζνιφγνο Marc Bekoff αλαθέξεη πεξηπηψζεηο έλδεημεο ελζπλαίζζεζεο θαη ζπκπάζεηαο
αθφκα θαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ, φπσο ιηνληαξηψλ πνπ έζσζαλ έλα κηθξφ θνξίηζη απφ ηνπο
απαγσγείο ηεο ζηελ Αηζηνπία, δειθηληψλ πνπ έζσζαλ αλζξψπνπο απφ ιεπθφ θαξραξία ζρεκαηίδνληαο
θχθιν γχξσ ηνπο θαη άιια90. Οη Masson & McCarthy αλαθέξνπλ επίζεο παξαδείγκαηα έλδεημεο
ζπκπφληαο κεηαμχ ηνπ αλζξψπνπ θαη άιισλ εηδψλ, φπσο θάιαηλεο, αζβψλ, θαζηφξσλ θαη ειεθάλησλ
αιιά θαη κεηαμχ ξηλφθεξσλ θαη ειεθάλησλ91.
Χζηφζν απηέο νη ελδείμεηο δελ ήηαλ αξθεηέο, νχηε αξθεηά επηζηεκνληθέο, γηα θάπνηνπο εξεπλεηέο
νη νπνίνη πξνρψξεζαλ ζε κηα ζεηξά πεηξακάησλ πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο
ελζπλαίζζεζεο ζηα κε αλζξψπηλα δψα. Απηνί νη επηζηήκνλεο δελ αξθνχληαη ζηελ παξαηήξεζε ησλ
δψσλ ζην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, αιιά πξνρσξνχλ, πνιιέο θνξέο, ζε θξηθαιέα θαη αλφεηα
πεηξάκαηα, πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ην επηζηεκνληθφ ηνπο θχξνο θαη λα θαξπσζνχλ ρξήκαηα απφ ηηο
θξαηηθέο θαη άιιεο επηρνξεγήζεηο. Δλδεηθηηθά αλαθέξσ έλα πείξακα ζχκθσλα κε ην νπνίν αξνπξαίνη
εθπαηδεχηεθαλ λα παηνχλ έλα θνπκπί πξνθεηκέλνπ λα παίξλνπλ ηξνθή, θαη ζηακάηεζαλ λα ην θάλνπλ
φηαλ ζε δεχηεξε θάζε ηνπ πεηξάκαηνο, αληηιήθζεθαλ φηη, κε ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ θαη ηελ
απφθηεζε ηξνθήο, ζε γεηηνληθφ ρψξν άιινη αξνπξαίνη δέρνληαλ ειεθηξνζφθ, σο απνηέιεζκα ησλ δηθψλ
ηνπο ελεξγεηψλ92. Πνιχ αξγφηεξα (2006) επηζηήκνλεο θάλνπλ ιφγν γηα ελδείμεηο ελζπλαίζζεζεο ζε
πνληίθηα. Δξεπλεηηθή νκάδα απφ ην παλεπηζηήκην McGill έθαλε ελέζεηο πνπ πεξηείραλ νμηθφ νμχ ζε
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δεπγάξηα πνληηθψλ θαη παξαηήξεζε φηη νη αληηδξάζεηο ησλ πνληηθψλ ήηαλ πην έληνλεο φηαλ έβιεπαλ λα
γίλεηαη ε έλεζε θαη ζην ζχληξνθφ ηνπο93.
ήκεξα ςπρίαηξνη κάο πιεξνθνξνχλ φηη ε ελζπλαίζζεζε είλαη ην απνηέιεζκα ησλ δηαζπλδέζεσλ
ηεο ακπγδαιήο κε ηε ζρεηηθή πεξηνρή ηνπ νπηηθνχ θινηνχ ηνπ εγθεθάινπ 94. πσο θαηαιήγεη εκθαηηθά
έλαο ςπρνιφγνο, «ε ελζπλαίζζεζε είλαη έλα βηνινγηθφ θαηλφκελν»95. Γπζηπρψο, θη απηέο νη έξεπλεο
ζηεξίρηεθαλ ζε πεηξάκαηα κε πξσηεχνληα, θαη ζπγθεθξηκέλα ζε πηζήθνπο ξέδνπο, ζηνπο εγθεθάινπο
ησλ νπνίσλ ηνπνζέηεζαλ ειεθηξφδηα πνπ θαηέγξαθαλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζηέιλνληαλ κέζσ λεπξψλσλ
σο λεπξηθά ζήκαηα ζηνλ νπηηθφ θινηφ, θαη έπεηηα ζηελ ακπγδαιή, φηαλ απηνί παξαθνινπζνχζαλ
άιινπο πηζήθνπο λα ππνθέξνπλ. Ο Vittorio Gallese, κε ηελ εξεπλεηηθή ηνπ νκάδα ζην Παλεπηζηήκην
ηεο Πάξκα, αλαθάιπςε ηελ χπαξμε ησλ θαηνπηξηθψλ λεπξψλσλ (mirror neurons) ζηνλ εγθέθαιν ησλ
πηζήθσλ καθάθσλ, νη νπνίνη ελεξγνπνηνχληαη φηαλ απηνί βιέπνπλ ή αθνχλ θαηαζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα
βηψζνπλ ή έρνπλ βηψζεη θαη νη ίδηνη96. Μάιηζηα ζήκεξα έρνπκε δεδνκέλα ηα νπνία καο πιεξνθνξνχλ
γηα ηελ χπαξμε θαηνπηξηθψλ λεπξψλσλ, ή έζησ αληίζηνηρσλ κεραληζκψλ θαη ζηνλ άλζξσπν 97. Παξά ηηο
αληηξξήζεηο πνπ εγείξνπκε γηα ηνλ ηξφπν απφθηεζεο απηψλ ησλ γλψζεσλ, κπνξνχκε λα ηηο
αμηνπνηήζνπκε πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζνπκε ηνλ πφλν ησλ κε αλζξψπηλσλ δψσλ, δηαηππψλνληαο ην
αίηεκα λα ζηακαηήζνπλ απηέο νη έξεπλεο.
Απηφ ίζσο πνπ έρεη ηε κεγαιχηεξε ζεκαζία απφ ηηο ηζρπξφηαηεο ελδείμεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο
ελζπλαίζζεζεο ζε πνιιά είδε άιισλ δψσλ είλαη φηη θαίλεηαη λα κνηξαδφκαζηε πιένλ θαη κηα εζηθή
ζπκπεξηθνξά. ‟ απηφ ην ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη θαη ε Jessica Pierce, ε νπνία ζεκεηψλεη φηη φηαλ
θαηαλννχκε πψο λνηψζεη ν άιινο, ηφηε έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα ηνλ ζπκπνλέζνπκε θαη λα ηνλ
βνεζήζνπκε. Γη‟ απηφ ε ελζπλαίζζεζε απνηειεί, φπσο ε ίδηα γξάθεη, ην ζεκέιην ιίζν ηεο εζηθφηεηαο.
Άιισζηε, γηα ηελ ίδηα ε ελζπλαίζζεζε απνηειεί κηα ζπλέπεηα ηεο θνηλσληθφηεηαο, ζπκπεξηθνξάο πνπ
απαληάηαη ζηα πεξηζζφηεξα είδε98.

93

Langford, Dale J., Sara E. Crager, Zarrar Shehzad, Shad B. Smith, Susana G. Sotocinal, Jeremy S. Levenstadt, Mona Lisa
Chanda, Daniel J. Levitin, and Jeffrey S. Mogil. (2006), “Social Modulation of Pain as Evidence for Empathy in Mice,”
Science, 312 (5782), pp. 1967-1970.
94
Brothers, L. (1989), “A Biological Perspective on Empathy”, American Journal of Psychiatry, vol. 146, no. 1, pp. 10-19.
95
Goleman, D. (200943), Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, Γηαηί ην «EG» είλαη πην ζεκαληηθφ απφ ην «IQ»;, κηθξ. Άλλα
Παπαζπχξνπ, Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα, p. 158.
96
Gallese, V., Fadiga, L., Fogassi, L. & Rizzolatti, G. (1996), “Action Recognition in the Premotor Cortex,” Brain, 119, pp.
593-609.
97
Gallese, V. (2001), “The „Shared Manifold‟ Hypothesis, From Mirror Neurons to Empathy,” Journal of Consciousness
Studies, vol 8, no. 5-7, pp. 33-50. Iacoboni, M. (2009). Mirroring People, The Science of Empathy and How We connect with
Others, Picador, New York.
98
Pierce, J. (2008), “Mice in the Sink: On the Expression of Empathy in Animals,” Journal of Environmental Philosophy,
Vol. V, Issue I, pp. 75-96.

74

Πξαθηηθά 3νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο & Γηαρείξηζεο,
Σκήκα Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 28-30 Μαΐνπ 2010
Ζ ζπκπάζεηα πξνο ηα άιια δώα
Πψο φκσο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ φια ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ζηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ
έληαμε ησλ κε αλζξψπηλσλ δψσλ ζηελ εζηθή καο θνηλφηεηα; Θα πξέπεη αξρηθά λα εμεηάζνπκε θαηά
πφζνλ ν άλζξσπνο είλαη ζε ζέζε λα ελζπλαηζζάλεηαη ηα άιια είδε, ή έζησ θάπνηα απ‟ απηά.
Πξνεγνχκελσο, αλέθεξα ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, πνπ ζηεξίδνληαη ζε παξαηεξήζεηο δσνιφγσλ θαη
ςπρνιφγσλ. Σν πξψην ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ ελζπλαίζζεζε είλαη λα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα
βηψλνπκε αληίζηνηρα ηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο κε θάπνηα ηνπιάρηζηνλ απφ ηα άιια είδε. Σν πην
ζεκαληηθφ κάιηζηα απ‟ απηά θαίλεηαη λα είλαη ν πφλνο. Ζ ιέμε «πφλνο» είλαη ηθαλή λα δψζεη έλα
πξφζθαηξν αίζζεκα αλαθνχθηζεο ζηνπο επηζηήκνλεο πνπ δελ απνδέρνληαη ηελ επηρεηξεκαηνινγία γηα
ηελ εζηθή εθηίκεζε ησλ άιισλ δψσλ. Καη απηφ γηαηί φηαλ θάπνηνο ηζρπξίδεηαη φηη «εθφζνλ είλαη ιάζνο
λα πξνθαινχκε πφλν ζηνπο αλζξψπνπο, ηφηε είλαη ιάζνο λα πξνθαινχκε πφλν ζηα άιια δψα, αθνχ ηα
άιια δψα βηψλνπλ ηνλ πφλν ηνπιάρηζηνλ κε παξφκνην ηξφπν κε ηνλ δηθφ καο», ηφηε γη‟ απηνχο ηνπο
επηζηήκνλεο έρεη δηαπξαρζεί ην αηφπεκα ηνπ αλζξσπνκνξθηζκνχ θαη θάζε πεξαηηέξσ ζπδήηεζε είλαη
πεξηηηή. Δίλαη φκσο έηζη; Μάιινλ φρη. Γηα λα απαληήζσ ζ‟ απηήλ ηελ θξηηηθή ζα ζηαζψ απιψο ζε ηξία
ζεκεία: πξψηνλ, ζεσξψ σο δεδνκέλν φηη εκείο νη άλζξσπνη είκαζηε δψα. πσο ραξαθηεξηζηηθά έρεη
γξάςεη ε Mary Midgley «Γελ είκαζηε κφλν πεξίπνπ φκνηνη κε ηα δψα είκαζηε δψα»99, θαη σο ηέηνηα, ζα
ζπκπιεξψζσ, δελ κπνξνχκε παξά λα έρνπκε ηηο ίδηεο ιεηηνπξγίεο. Γεχηεξνλ, αηξάληαρην επηρείξεκα
ππέξ ηεο λεπξνθπζηνινγηθήο νκνηφηεηαο κεηαμχ αλζξψπσλ θαη πνιιψλ άιισλ εηδψλ είλαη ε δηεμαγσγή
πεηξακάησλ κε ρξήζε κε αλζξψπηλσλ πεηξακαηφδσσλ. Αλ δελ ππήξραλ απηέο νη ηζρπξέο νκνηφηεηεο,
ηφηε δε ζα ππήξρε ιφγνο θαη γηα ηε ρξήζε ησλ πεηξακαηφδσσλ. Σξίηνλ, αλ ακθηβάιινπκε γηα ηνλ πφλν
ησλ άιισλ δψσλ, ζα πξέπεη λα ακθηβάιινπκε θαη γηα ηνλ πφλν ησλ άιισλ αλζξψπσλ. Πψο γλσξίδσ φηη
νη άιινη πνλνχλ κε ηνλ ηξφπν πνπ πνλψ εγψ; Μάιηζηα, είλαη πνιχ πηζαλφ λα κελ πνλνχκε πξαγκαηηθά
κε ηνλ ίδην ηξφπν. Γηα παξάδεηγκα, βιέπνπκε φηη νη άλζξσπνη έρνπλ δηαθνξεηηθή αληνρή ζηνλ πφλν,
φπσο έρνπλ δηαθνξεηηθή αληνρή ζην θξχν θαη ηε δέζηε, ζην γιπθφ θαη ζην πηθξφ. Απηφ πνπ κπνξνχκε
λα ππνζέζνπκε, βιέπνληαο ηηο αληηδξάζεηο ηνπο, είλαη φηη πνλνχλ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη έρνπκε ην
ίδην λεπξηθφ ζχζηεκα. Σίπνηα φκσο δελ κπνξεί λα καο βεβαηψζεη φηη πξαγκαηηθά πνλνχλ, θαη κάιηζηα
φηη φινη νη άλζξσπνη πνλνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη ηελ ίδηα έληαζε ζε ζρέζε κε ην ίδην εξέζηζκα. ηελ
πεξίπησζε κάιηζηα ησλ αλζξψπσλ, κπνξεί λα παξαηεξνχκε θάπνηνλ πνπ ππνθξίλεηαη φηη πνλά, δίρσο
εκείο λα ην γλσξίδνπκε. Απηφ φκσο ζπκβαίλεη πην ζπάληα ζηελ πεξίπησζε ησλ άιισλ δψσλ100.
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Αο δερηνχκε ινηπφλ φηη ηα δψα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πνλνχλ, αθήλνληαο ζηελ άθξε ηελ
θαηεγνξία ηνπ αλζξσπνκνξθηζκνχ. Γελ είλαη ηπραίν πνπ ν de Waal πηζηεχεη φηη ε πηζαλφηεηα ηεο
θαηεγνξίαο ηνπ αλζξσπνκνξθηζκνχ απνηέιεζε ηξνρνπέδε θαη γηα ηελ απνδνρή ηεο ηθαλφηεηαο ησλ
άιισλ δψσλ λα ελζπλαηζζάλνληαη θαη λα ζπκπαζνχλ101. Δθφζνλ ινηπφλ δερφκαζηε φηη ηα κε
αλζξψπηλα δψα πνλνχλ, θαη κάιηζηα κε ηνλ ίδην πεξίπνπ ηξφπν πνπ πνλνχκε θη εκείο, θαη εθφζνλ
δερφκαζηε φηη κπνξνχκε λα ελζπλαηζζαλφκαζηε άιινπο αλζξψπνπο, ηφηε, βάζεη ησλ παξαπάλσ,
ζπλάγνπκε φηη κπνξνχκε λα ελζπλαηζζαλφκαζηε θαη άιια είδε δψσλ.
Αθνχ ινηπφλ δερηήθακε ηελ δπλαηφηεηα ηνπ πφλνπ θαη ηεο ελζπλαίζζεζεο, κέλεη λα δνχκε θαηά
πφζνλ απηά κπνξνχλ λα ζπληειέζνπλ ζηελ αλάπηπμε κηαο ζηάζεο ζπκπάζεηαο απέλαληη ζηα κε
αλζξψπηλα δψα. Θπκίδσ φηη σο ζπκπάζεηα ζεσξψ ηελ ηθαλφηεηά καο λα θηλεηνπνηνχκαζηε ζεηηθά πξνο
ηνλ πφλν ή ηελ ηαιαηπσξία ησλ άιισλ.
Δίλαη αιήζεηα βέβαηα, φηη απηνί πνπ παξαδνζηαθά αζρνιήζεθαλ κε ηε ζπκπάζεηα δε ζέιεζαλ λα
ζπκπεξηιάβνπλ ζηε ζεσξία ηνπο άιια δψα102. Αθφκα φκσο θαη θάπνηνη ζχγρξνλνη ππνζηεξηθηέο κηαο
εζηθήο ηεο ζπκπάζεηαο δελ ππνζηεξίδνπλ απαξαίηεηα ηε δηεχξπλζε ηεο πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη
θαη ηα κε αλζξψπηλα δψα103. Χζηφζν θηιφζνθνη πνπ πξνέξρνληαη απφ ην πεδίν ηεο εζηθήο γηα ηα δψα
έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηε ζπκπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμνπλ ηελ εζηθή εθηίκεζε ησλ άιισλ δψσλ.
Πξψηνο ν John Fisher αλέθεξε φηη ππνλνκεχνπκε ην ζρέδην γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ δψσλ ζηελ εζηθή
θνηλφηεηα αλ δελ ιάβνπκε ππφςε καο ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ παίδεη ε ζπκπάζεηα. Τπνζηήξημε επίζεο
φηη ζα πξέπεη λα δείρλνπκε εζηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηα είδε πνπ κπνξνχκε λα αλαπηχμνπκε απηφ ην
ζπλαίζζεκα104. Ζ Mary Midgley ππνζηήξημε φηη αλακθίβνια ελζπλαηζζαλφκαζηε ηα άιια δψα, θαη
απηή είλαη ε βάζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ηνπο εθκεηάιιεπζεο απφ εκάο105. ηαλ ν άλζξσπνο ρηππά έλα
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δψν γηα λα ην ηηκσξήζεη, πξνβαίλεη ζ‟ απηήλ ηελ ελέξγεηα ππνζέηνληαο πξνθαλψο πφζε είλαη ε έληαζε
ηνπ πφλνπ πνπ πξνθαιεί, κε αλαγσγή ζε αληίζηνηρν πφλν πνπ έρεη βηψζεη ν ίδηνο. Κη απηφ γηαηί
ελζπλαηζζάλεηαη ην δψν πνπ ρηππά. Ζ Gruen ππνζηεξίδεη φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ αλαγλσξίζνπκε φηη
κπνξνχκε λα ελζπλαηζζαλφκαζηε θάπνηα κε αλζξψπηλα δψα, απηφ απνηειεί ηε βάζε γηα λα
απνδερηνχκε φηη κπνξνχλ λα έρνπλ εζηθή αμία, θαη αλ ην απνδερηνχκε θη απηφ, ηφηε δελ κπνξνχκε λα
ζπλερίζνπκε λα ηα βιέπνπκε σο θαγεηφ106. Ζ Midgley πηζηεχεη φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα
θαηαλφεζε θαη εθδήισζε αηζζεκάησλ ζπκπάζεηαο πξνο ηα άιια είδε107.
Χζηφζν ε πην ζεκαληηθή ζπκβνιή είλαη απηή ηεο Josephine Donovan. Ζ Donovan ππνζηήξημε φηη
ε απνδνρή ηεο εζηθήο ηεο ζπκπάζεηαο δε ζεκαίλεη ηελ απφξξηςε ηνπ νξζνχ ιφγνπ. Μάιηζηα γξάθεη φηη
ε ζπκπάζεηα είλαη κηα κνξθή γλψζεο πνπ έρεη γλσζηηθή δηάζηαζε 108. Πξάγκαηη, φπσο είδακε
παξαπάλσ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπαζήζνπκε, πξέπεη λα ελζπλαηζζαλζνχκε. Καη ε ελζπλαίζζεζε
πξνυπνζέηεη γλψζε θαη επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ άιινπ. Σέινο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Donovan
πηζηεχεη φηη ε παξάδνζε ηεο ζπκπάζεηαο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί απφ ην ξεχκα πνπ ππνζηεξίδεη κηα
εζηθή ηεο θξνληίδαο, ζηεξηγκέλε ζηελ ςπρνινγηθή ζεσξία ηεο Carol Gilligan109.
Πψο κπνξνχκε φκσο λα αμηνπνηήζνπκε φια ηα παξαπάλσ ζεσξεηηθά δεδνκέλα πξνθεηκέλνπ λα
αιιάμνπκε πξνο ην θαιχηεξν γηα ηα κε αλζξψπηλα δψα ην ηνπίν; Γηαηί πηζηεχνπκε φηη ε ζπκπάζεηα ζα
πεηχρεη πεξηζζφηεξν απ‟ φζα ν σθειηκηζκφο ηνπ Singer ή ε ζεσξία δηθαησκάησλ ησλ Regan;
Γηαηί, φπσο είπε θαη ν Thomas G. Kelch ην ζπλαίζζεκα πνπ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ νη
άλζξσπνη ζε ζρέζε κε ηα άιια δψα είλαη ε ζπκπφλνηα. Καη γηα λα αλαπηχμνπλ απηφ ην ζπλαίζζεκα
πξέπεη λα βηψζνπλ ηηο ζπλζήθεο ηνπ ζθαγείνπ θαη ηνπ πεηξακαηηζκνχ110. Γηφηη κπνξνχκε βάζηκα λα
ππνζέζνπκε φηη αλ πξνζπαζήζνπκε λα θηλεηνπνηήζνπκε ζπλαηζζεκαηηθά ηνπο ζπκπνιίηεο καο ηφηε ζα
θαηαθέξνπκε πην απνηειεζκαηηθά λα ηνπο πείζνπκε γηα ηελ αλάγθε παχζεο ηεο θαθνκεηαρείξηζεο ησλ
δψσλ. Καη θπζηθά δελ αλαθέξνκαη κφλν ζηελ θαθνκεηαρείξηζε πνπ πθίζηαληαη θάπνηα δψα ζπληξνθηάο
ή αδέζπνηα, αιιά ζηε ζπζηεκαηηθή θαη κε ζθνπφ ην θέξδνο θαθνπνίεζε ζην πιαίζην ηεο θηελνηξνθίαο,
ησλ πεηξακάησλ θαη ηεο δηαζθέδαζεο.
Πξέπεη λα δείμνπκε ζηνπο ζπκπνιίηεο καο ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο δνπλ απηά ηα δψα.
Να ηνπο δείμνπκε ηηο αγειάδεο θαη ηα γνπξνχληα πνπ είλαη πιήξσο αθηλεηνπνηεκέλα ζηα θινπβηά ηνπο
θαη λα ηνπο θαιέζνπκε λα θαληαζηνχκε πψο ζα βηψλαλ κηα αληίζηνηρε θαηάζηαζε νη ίδηνη. Να ηνπο
θαιέζνπκε λα θαληαζηνχλ πψο είλαη λα ζε βπζίδνπλ δσληαλφ ζε δεκαηηζηφ λεξφ θαη κεηά λα ζνπ
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αθαηξνχλ κε ην ρέξη ηηο ηξίρεο, φπσο δειαδή αθαηξνχλ ηα πνχπνπια απφ ηα θνηφπνπια. Να ηνπο
ξσηήζνπκε πψο ζα έλνησζαλ νη ίδηνη αλ ηνπο είραλ πνπιήζεη απφ κηθξνχο ζε έλα ηζίξθν θαη ηνπο
μπινθνπνχζαλ θαζεκεξηλά, ηνπο ζηεξνχζαλ ηελ ηξνθή θαη ην λεξφ, πξνθεηκέλνπ λα κάζνπλ λα
ρνξνπεδνχλ, λα πεξλνχλ κέζα απφ θιεγφκελνπο θπιίλδξνπο θαη λα θάλνπλ θσινηνχκπεο γηα λα
δηαζθεδάδνπλ ηα παηδάθηα. Να ηνπο θαιέζνπκε λα θαληαζηνχλ ηηο αηειείσηεο ψξεο αγσλίαο θαη πφλνπ
πνπ πεξλά έλα δψν ζηα ρέξηα ηνπ πεηξακαηηζηή, ν νπνίνο ηνπ θάλεη ειεθηξνζφθ, ηνπ εκθπηεχεη
θαξθηληθνχο φγθνπο θαη ζην ηέινο ην πεηά θνκκαηηαζκέλν ζε κηα πιαζηηθή ζαθνχια ζθνππηδηψλ.
ια ηα παξαπάλσ δελ είλαη βγαικέλα απφ θάπνηα ηαηλία ηξφκνπ, αιιά απφ ηε δσή ηξφκνπ πνπ
δνχλε ηα εθαηνκκχξηα κε αλζξψπηλα δψα θάζε κέξα. Πηζηεχσ, φηη αλ θαιέζνπκε ηνπο πνιίηεο λα
αλαινγηζηνχλ ηηο ζπλέπεηεο ησλ επηινγψλ ηνπο κέζα ζε έλα ηέηνην πιαίζην, ηφηε ζα έξζνπκε έλα βήκα
πην θνληά ζηελ αιιαγή ηεο αλζξψπηλεο ζηάζεο απέλαληη ζηα κε αλζξψπηλα δψα.
Σε δχλακε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θηλεηνπνίεζεο γλσξίδνπλ πνιχ θαιά νη νηθνινγηθέο θαη
ηδηαίηεξα νη θηινδσηθέο νξγαλψζεηο, νη νπνίεο δε ζηνρεχνπλ ηφζν λα πείζνπλ κε θηινζνθηθά θαη
νξζνινγηθά επηρεηξήκαηα ην θνηλφ. Δθεί πνπ ζηνρεχνπλ θάπνηεο είλαη ζην ζπλαίζζεκα, ζηελ
θηλεηνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ κέζα θπξίσο απφ ηελ πξνβνιή ζθιεξψλ εηθφλσλ. Ζ πην γλσζηή
παγθνζκίσο νξγάλσζε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ δψσλ, πνπ είλαη ε PETA (People for the Ethical
Treatment of Animals), ρξεζηκνπνηεί ζηηο δηαθεκηζηηθέο ηηο θακπάληεο, κεηαμχ άιισλ, πνιχ ζθιεξέο
ζθελέο πνπ ζε θέξλνπλ αληηκέησπν κε ηα απνηειέζκαηα ησλ επηινγψλ ζνπ. Γδαξκέλα πηψκαηα, δψα
πνπ μπινθνπνχληαη, αθξσηεξηαζκέλα δψα θαη άιια ζηνρεχνπλ λα ζνθάξνπλ ην θνηλφ, λα ζπκίζνπλ φηη
ην θαζαξφ παθέην θξέαηνο πνπ βξίζθεηαη ζην ζνχπεξ κάξθεη θαη ε κάζθαξα, είλαη απνηέιεζκα
βαζαληζκνχ ελφο ή πνιιψλ δψσλ. Καη θαίλεηαη φηη νη θηινδσηθέο νξγαλψζεηο έρνπλ πεηχρεη πνιιά
πεξηζζφηεξα απ‟ φηη φιεο νη θηινζνθηθέο αλαιχζεηο καδί, ηνπιάρηζηνλ ζε έλα πξψην επίπεδν. Μπνξεί
λα κελ έρνπλ θαηαθέξεη λα εμνπιίζνπλ κε πιεζψξα επηρεηξεκάησλ φζνπο επέιεμαλ λα αιιάμνπλ ηνλ
ηξφπν δσήο ηνπο γηα ην ζπκθέξνλ θαη ησλ κε αλζξψπηλσλ δψσλ, σζηφζν έδσζαλ ηελ αθνξκή γηα λα ην
πξάμνπλ, θαη ηειηθά ην έλαπζκα γηα λα κειεηήζνπλ πεξαηηέξσ ην δήηεκα.
πκπεξάζκαηα
Ζ εζηθή ηεο ζπκπάζεηαο θαίλεηαη λα είλαη ν πην ζχληνκνο, θαη ηαπηφρξνλα ν πην αζθαιήο,
δξφκνο γηα ηελ απνδνρή ηεο δηεχξπλζεο ηεο εζηθήο θνηλφηεηαο, νχησο ψζηε λα πεξηιακβάλεη θαη άιια
είδε δψσλ. Απηή ε εζηθή ηεο ζπκπάζεηαο ζηεξίδεηαη ζήκεξα ζε έλα πην ζηέξεν έδαθνο απ‟ φηη φηαλ
έγξαθε ν Hume, αθνχ λεπξνεπηζηεκνληθέο θαη άιιεο ελδείμεηο δείρλνπλ φηη ε ελζπλαίζζεζε, ε νπνία
απνηειεί ηε βάζε γηα ην κεηέπεηηα ζπλαίζζεκα ηεο ζπκπάζεηαο, αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ
εηδψλ, αιιά θαη απφ ηνλ άλζξσπν. Κη απηφ δίλεη έλα επηπιένλ πιενλέθηεκα ζε κηα εζηθή
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ζπλαηζζεκάησλ, θαη ζηελ πεξίπησζή καο, ζε κηα εζηθή πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηα ζπλαηζζήκαηά καο γηα ηα
άιια δψα.

Βηβιηνγξαθία

Bekoff, M. (2007), The Emotional Lives of Animals, New Library, California.
Broadie, A. (2006), “Sympathy and the Impartial Spectator”, in The Cambridge Companion to
Adam Smith, K. Haakonssen, ed., Cambridge University Press, Cambridge, pp. 158-188.
Brothers, L. (1989), “A Biological Perspective on Empathy”, American Journal of Psychiatry,
vol. 146, no. 1, pp. 10-19.
Cheney, D.L. & Seyfarth, R.M. (2007), Baboon Metaphysics, The Evolution of Social Mind, The
University of Chicago Press, Chicago and London.
Chismar, D. (1988), “Empathy and Sympathy: The Important Difference,” The Journal of Value
Inquiry, 22, pp. 257-266.
Church, R.M. (1959), “Emotional reactions of rats to the pain of others,” Journal of Comparative
and Physiological Psychology, 52, pp. 132–134.
Damasio, A.R. (1994), Descartes‟ Error, Emotion, Reason, and the Human Brain, Putnam, New
York.
de Waal, F. (1996), Good Natured, The Origins of Right and Wrong in Humans and others
Animals, Harvard University Press, London.
de Waal, F. (2006), Primates and Philosophers, How Morality Evolved, Princeton University
Press, Princeton & Oxford.
de Waal, F. (2007), Ο πίζεθνο κέζα καο, Σα θαιχηεξα θαη ηα ρεηξφηεξα ηεο αλζξψπηλεο θχζεο,
κηθξ. Μαξγαξίηα Μπνλάηζνπ, Αηψξα, Αζήλα.
Donovan, J. (2007), “Attention to Suffering: Sympathy as a Basis for Ethical Treatment of
Animals,” in The Feminist Care Tradition in Animal Ethics, J. Donovan & C. J. Adams, eds., Columbia
University Press, New York, pp. 174-197.
Fisher, J.A. (1987), “Taking Sympathy Seriously, A Defence of Our Moral Psychology toward
Animals,” Environmental Ethics 9, pp. 197-215.
Gallese, V. (2001), “The „Shared Manifold‟ Hypothesis, From Mirror Neurons to Empathy,”
Journal of Consciousness Studies, vol 8, no. 5-7, pp. 33-50.
Gallese, V., Fadiga, L., Fogassi, L. & Rizzolatti, G. (1996), “Action Recognition in the Premotor
Cortex,” Brain, 119, pp. 593-609.
79

Πξαθηηθά 3νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο & Γηαρείξηζεο,
Σκήκα Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 28-30 Μαΐνπ 2010
Gilligan, C. (1982), In a Different Voice, Psychological Theory and Women‟s Development,
Harvard University Press, Cambridge-Massachusetts-London.
Goleman, D. (200943), Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, Γηαηί ην «EG» είλαη πην ζεκαληηθφ απφ ην
«IQ»;, κηθξ. Άλλα Παπαζπχξνπ, Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα.
Greene, J.D., Nystrom, L.E., Engell, A.D., Darley, J.M. & Cohen, J.D. (2004), “The Neural
Bases of Cognitive Conflict and Control in Moral Judgment”, Neuron, 44, 14 October, pp. 389-400.
Greene, J.D., Sommerville, R.B., Nystrom, L.E., Darley, J.M. & Cohen, J.D. (2001), “An fMRI
Investigation of Emotional Engagement in Moral Jugdment”, Science, 293, 14 September, pp. 21052108.
Gruen, L. (2007), “Empathy and Vegetarian Commitments,” in The Feminist Care Tradition in
Animal Ethics, J. Donovan & C. J. Adams, eds., Columbia University Press, New York, pp. 333-343.
Hoffman, M.L. (1991), Empathy and Moral Development: Implications for Caring and Justice,
Cambridge University Press, Cambridge.
Hume, D. (1739-40), A Treatise of Human Nature.
Hume, D. (1983), An Enquiry concerning the principles of Morals [1751], Hackett Indianapolis
& Cambridge
Hutcheson, F. (1726), An Inquiry into the Original of our Ideas of Beauty and Virtue.
Iacoboni, M. (2009). Mirroring People, The Science of Empathy and How We connect with
Others, Picador, New York.
Kelch, T.G. (2007), “The Role of the Rational and the Emotive in a Theory of Animal Rights,”
in The Feminist Care Tradition in Animal Ethics, J. Donovan & C. J. Adams, eds., Columbia University
Press, New York, pp. 259-300.
Kheel, M. (2007), “The Liberation of Nature: A Circular Affair,” in The Feminist Care Tradition
in Animal Ethics, J. Donovan & C. J. Adams, eds., Columbia University Press, New York, pp. 39-57
Langford, Dale J., Sara E. Crager, Zarrar Shehzad, Shad B. Smith, Susana G. Sotocinal, Jeremy
S. Levenstadt, Mona Lisa Chanda, Daniel J. Levitin, and Jeffrey S. Mogil. (2006), “Social Modulation
of Pain as Evidence for Empathy in Mice,” Science, 312 (5782), pp. 1967-1970.
Masson, J.M. & McCarthy, S. (1999), Όηαλ νη ειέθαληεο θιαίλε, Ζ ζπλαηζζεκαηηθή δσή ησλ
δψσλ, κηθξ. Μαθίηα Υάνπει, Χθεαλίδα, Αζήλα.
Midgley, M. (1973), “The Concept of Beastliness: Philosophy, Ethics and Animal Behavior,”
Philosophy, 48, pp. 111-135.
Midgley, M. (1983), Animals and Why they Matter, University of Georgia Press, Athens.
Midgley, M. (1996), The Ethical Primate, Humans, Freedom and Morality, Routledge, London
& New York.
80

Πξαθηηθά 3νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο & Γηαρείξηζεο,
Σκήκα Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 28-30 Μαΐνπ 2010
Peonidis, F. (2005), Autonomy and Sympathy, A Post-Kantian Moral Image, University Press of
America, Lanham.
Pierce, J. (2008), “Mice in the Sink: On the Expression of Empathy in Animals,” Journal of
Environmental Philosophy, Vol. V, Issue I, pp. 75-96.
Preston, S. & de Waal, F. (2002), “Empathy: Its Ultimate and Proximate Bases,” Behavioral and
Brain Sciences, 25, pp. 1-20.
Regan, T. (1983), The Case for Animals Rights, University of California Press, Berkeley.
Scheler, M. (2008), The nature of sympathy, Transaction Publishers, New Jersey.
Singer, P. (1975), Animal Liberation: A New Ethics for Our Treatment of Animals, New York
Review/Random House, New York (Διιεληθή κεηάθξαζε: Singer, Peter, Ζ Απειεπζέξσζε ησλ Εψσλ,
κηθξ. ηαχξνο Καξαγεσξγάθεο, Αληηγφλε, Θεζζαινλίθε, 2010, ππφ έθδνζε).
Slote, M. (2007), The Ethics of Care and Empathy, Routledge, London & New York.
Slote, M. (2010), Moral Sentimentalism, Oxford University Press, Oxford.
Smith, A. (1790), The Theory of Moral Sentiments.
Wispe, L. (1991), The Psychology of Sympathy, Plenum Press, New York.
Γξφζνο, Γ.Γ. (2008), “Δπίκεηξν: Αξεηέο θαη ζπκθέξνληα: Ζ επαγγειία κηαο παξάδνμεο
ζπγθαηνίθεζεο ή ε εζηθή θξίζε ηεο πξψηκεο λεσηεξηθφηεηαο,” in Αξεηέο θαη πκθέξνληα, Ζ βξεηαληθή
εζηθή ζθέςε ζην θαηψθιη ηεο λεσηεξηθφηεηαο, Γ.Γ. Γξφζνο, ed., Ίδξπκα άθε Καξάγησξγα, αββάιαο,
Αζήλα, pp. 405-597

81

Πξαθηηθά 3νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο & Γηαρείξηζεο,
Σκήκα Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 28-30 Μαΐνπ 2010

Κολοβού Ελιςάβετ, ΤΠΕΡΑΝΘΡΨΠΙΜΟ, ΤΓΚΛΙΗ NBIC ΚΑΙ ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΣΗ ΦΕΗ ΑΝΘΡΨΠΟΤ-ΥΤΗ

82

Πξαθηηθά 3νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο & Γηαρείξηζεο,
Σκήκα Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 28-30 Μαΐνπ 2010

Σςάλτασ Γρηγόρησ & Ροδοθεάτοσ Γεράςιμοσ «EΝΑ (ΑΚΟΜΑ) ΜΙΚΡΟ ΒΗΜΑ
ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΘΡΨΠΟ».Η ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΑΓΨΓΗ ΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΦΡΗΗ ΣΟΤ ΕΞΨΑΣΜΟΥΑΙΡΙΚΟΤ ΔΙΑΣΗΜΑΣΟ,
Πεξίιεςε:
Σν Γίθαην ηνπ Γηαζηήκαηνο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο λεφηεξνπο θιάδνπο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ, ν νπνίνο
ηειεί αθφκα ππφ δηακφξθσζε. Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, πνπ ην θαζηζηνχλ ηδηαίηεξν, είλαη φηη ε
δηακφξθσζε ηνπ ζην πιαίζην ηνπ ΟΖΔ, μεθίλεζε παξάιιεια κε ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ζην
εμσαηκνζθαηξηθφ δηάζηεκα, κε απνηέιεζκα ε δηαδηθαζία λα βαζηζηεί ζην ζηηγκηαίν έζηκν θαη ηελ
πξννδεπηηθή αλάπηπμε, παξά ζηελ θσδηθνπνίεζε. Ζ πξνηεξαηφηεηα ησλ ζπληαθηψλ ησλ βαζηθψλ
θεηκέλσλ ηνπ Γηθαίνπ ηνπ Γηαζηήκαηνο ήηαλ λα ξπζκίζνπλ θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηε ρξήζε ηνπ
Γηαζηήκαηνο θαη κέγηζην επίηεπγκά ηνπο ήηαλ ε θαηνρχξσζε ηεο εηξεληθήο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ, ν
νπνίνο πιένλ απνηειεί «θνηλή θιεξνλνκηά ηεο αλζξσπφηεηαο».
Απηφ πνπ δελ θαηάθεξαλ, ήηαλ λα νηθνδνκήζνπλ έλα απζηεξά ειεγρφκελν θαζεζηψο γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ δηαζηήκαηνο, θάηη πνπ νχησο ή άιισο ζα ήηαλ δχζθνιν γηα ηελ επνρή εθείλε. Παξφια
απηά, θαη θπξίσο ιφγσ ηνπ έληνλα δηεπηζηεκνληθνχ ραξαθηήξα ηνπ δεηήκαηνο, ν ππξήλαο ηνπ δηθαίνπ
ηνπ δηαζηήκαηνο πεξηέρεη δηαηάμεηο γηα ηελ per se πξνζηαζία ηνπ, αιιά θαη θάπνηεο πξνδηαγξαθέο γηα
ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο.
Ζ εηζήγεζε απηή έρεη ζθνπφ λα πξνηείλεη ηε ζχζηαζε κίαο «εζηθήο γηα ηελ εηξεληθή ρξήζε ηνπ
δηαζηήκαηνο», ε νπνία, βαζηδφκελε ζηηο ππάξρνπζεο αξρέο θαη πξαθηηθέο, ζα επηρεηξεί λα θαηαζηεί
ζεκείν αλαθνξάο γηα φινπο φζνπο αλαπηχζζνπλ δηαζηεκηθέο δξαζηεξηφηεηεο (θξαηηθνχο θαη κε
δξψληεο). ρεηηθέο δηεξγαζίεο βξίζθνληαη ζε εμέιημε, ζην πιαίζην δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη θξαηηθψλ
θνξέσλ, ηηο νπνίεο ε παξνχζα εηζήγεζε ζα πξνζπαζήζεη λα θάλεη γλσζηέο ζηελ ειιεληθή αθαδεκατθή
θνηλφηεηα.
Λέμεηο Κιεηδηά: Γίθαην Γηαζηήκαηνο, Δμσαηκνζθαηξηθφ Πεξηβάιινλ, Γηεπηζηεκνληθφηεηα, Ζζηθή ηνπ
Γηαζηήκαηνο

83

Πξαθηηθά 3νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο & Γηαρείξηζεο,
Σκήκα Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 28-30 Μαΐνπ 2010
Tsaltas Grigoris & Rodotheatos Gerasimos, "(Αnother) Small Step for Man”: The Need for Promotion
of Ethics on the Peaceful Use of Outer Space.

Abstract
Outer Space Law is one of the youngest branches of International Law and is still under formation. One
of its main characteristics, that render it a special status, is that its evolution undertaken under the UN
framework, started simultaneously with human activities in outer space. As a result, this law-making
procedure was rather based upon instant custom and progressive development of rules rather than on
codification. The main priority of Space Law authors was the regulation and facilitation of human
conduct in outer space and their major achievement has been the safeguard of the peaceful use of the
area, which today is considered to be common heritage of mankind.
What they did not succeed to achieve was to build a rigidly controlled regime for the protection of outer
space, which would have either way been unfeasible at that time. Nevertheless, especially due to its
strong interdisciplinary character, the very nucleus of Outer Space Law contains provisions for its
protection per se as well as some principles on human activities. This presentation focuses on suggesting
the adoption of ethics on the peaceful use of outer space which, based on the existing principles and
practices, will tend to become a reference point to all those who conduct outer space activities (state
authorities as well as private partners). Also relevant procedures under progress, in the framework of
international organizations and state entities, will be presented to the Greek academic community
throughout this paper.

Key Words: Space Law, Outer Space, Interdisciplinarity, Space Ethics
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1. Καηεγνξίεο Γηαζηεκηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ
2. Πφζν «ειθπζηηθή» είλαη ζήκεξα ε θαηάθηεζε ηνπ δηαζηήκαηνο;
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1. Ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ επλννχλ ηελ πξφθιεζε πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ
2.Εεηήκαηα πεξηβαιινληηθήο εζηθήο ζηελ εηξεληθή ρξήζε ηνπ δηαζηήκαηνο
α) Παξαδείγκαηα Πξαθηηθψλ πνπ εκπεξηέρνπλ δεηήκαηα (πεξηβαιινληηθήο) εζηθήο
β) Ζ έλλνηα ηεο Αλζξσπφηεηαο θαη ε Αξρή ηεο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο ζην Γηάζηεκα
Δ. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΔΗΡΖΝΗΚΔ ΥΡΖΔΗ ΣΟΤ ΔΞΧΑΣΜΟΦΑΡΗΚΟΤ
ΓΗΑΣΖΜΑΣΟ
1. Γηαηί ρξεηάδνληαη νη θαλφλεο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο γηα ηε ρξήζε ηνπ Έμσ-αηκνζθαηξηθνχ
δηαζηήκαηνο;
2. Πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο Κψδηθα Ζζηθήο/ Γενληνινγίαο
Σ. ΤΗΟΘΔΣΧΝΣΑ ΚΑΝΟΝΔ ΖΘΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΗΡΖΝΗΚΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΓΗΑΣΖΜΑΣΟ ΠΡΟΣΑΔΗ
Δ. ΤΝΟΦΖ, ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
ΠΖΓΔ

Α. ΔΗΑΓΧΓΖ
ηαλ μεθηλνχζε ε θαηάθηεζε ηνπ δηαζηήκαηνο111, ακέζσο κεηά ηνλ Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν, νη
δηακνξθσηέο πνιηηηθήο δελ έδεηρλαλ λα έρνπλ θαλέλα ελδηαθέξνλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δηαζηεκηθνχ
πεξηβάιινληνο. Ο ρψξνο απηφο έκειιε λα κεηαηξαπεί ζε έλα αθφκα πεδίν αληηπαξάζεζεο κεηαμχ ησλ
δχν ππεξδπλάκεσλ ηεο επνρήο, ζην πιαίζην ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ. Ζ θπζηθή παξνπζία ηνπ αλζξψπνπ
ζην δηάζηεκα, θαηάθεξε λα αλνίμεη λένπο νξίδνληεο ζηελ αλζξσπφηεηα, θαζψο ηα επηηεχγκαηα θαη ηα
ηδαληθά ηα νπνία γέλλεζε απνηέιεζαλ θαη απνηεινχλ ηε βάζε γηα κία ζεηξά απφ εμειίμεηο πνπ
ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ πξφνδν ηνπ είδνπο.
Γπζηπρψο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζπλνδεχεηαη απφ
πεξηβαιινληηθέο νριήζεηο θαη, ζπρλά, θαηαζηξνθέο. Εεηνχκελν απηνχ ηνπ άξζξνπ είλαη λα δηεξεπλήζεη
θαηά πφζνλ πθίζηαληαη θαλφλεο εζηθήο γηα ηε ρξήζε ηνπ δηαζηήκαηνο, θαη εάλ φρη, θαηά πφζν ζα ήηαλ
ζθφπηκν λα δεκηνπξγεζνχλ. Ζ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο άμνλεο:
1) ην ξφιν ηνπ αλζξψπνπ ζην ζχκπαλ,
2) ηηο νη επζχλεο γηα ηηο κειινληηθέο γελεέο, θαζψο θαη

111

Κνπζθνπβέιεο, Ζ. (2000), Θεσξία Γηεζλψλ ρέζεσλ: Απνηξνπή θαη ππξεληθή ζηξαηεγηθή ζηνλ ςπρξφ πνιέκν, εθδ.
Πνηφηεηα, Αζήλα,ζει.91-116.
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3) ηηο δηαζηεκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ απνδεθηέο – εζηθέο, κε
απψηεξν ζηφρν λα αλαδεηρζεί κηα κεζνδνινγία ζεζκνζέηεζεο θαλφλσλ πνπ λα πξναζπίδνπλ ηελ εζηθή
ρξήζε ηνπ Έμσ-αηκνζθαηξηθνχ δηαζηήκαηνο.

Β. RATIONE LOCI, RATIONE JURIS
1. Ο Υώξνο
Ζ έλλνηα ηνπ Έμσ-αηκνζθαηξηθνχ δηαζηήκαηνο (outer space) έρεη αζχιιεπηεο δηαζηάζεηο. Ζ
επηζηήκε ηεο αζηξνθπζηθήο έρεη θξνληίζεη λα νξίζεη ην ζεκείν απφ ην νπνίν εθθηλεί ην δηάζηεκα,
ζέηνληαο σζηφζν ηνλ πιαλήηε Γε ζην επίθεληξν ηεο αληίιεςεο. Πξαθηηθά, σο Έμσ-αηκνζθαηξηθφ
δηάζηεκα νξίδεηαη ν ρψξνο άλσ ησλ 100 ρικ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο112, θαζψο θαη φια ηα Οπξάληα
ψκαηα (celestial bodies) ηα νπνία ππάξρνπλ ζε απηφ ην ρψξν.
Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε φκσο, ε ζεσξία απέρεη απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο ε νξγαλσκέλε
δηεζλήο θνηλφηεηα δελ έρεη θαηαιήμεη ζε έλα θνηλψο απνδεθηφ θαη λνκηθά δεζκεπηηθφ νξηζκφ γηα ην ηη
είλαη δηάζηεκα, παξφιν πνπ δηάθνξεο πξνηάζεηο έρνπλ ηεζεί επί ηάπεηνο113.
.
2. Σν Γίθαην
Ζ απνπζία λνκηθνχ νξηζκνχ ηνπ δηαζηήκαηνο δελ εκπφδηζε ηα θξάηε λα πξνρσξήζνπλ ζηε
δεκηνπξγία δηεζλψλ θαλφλσλ γηα ην ρψξν απηφ, ζην πιαίζην ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ114. χκθσλα
κε ηνλ Άγγειν Γηφθαξε115, Γίθαην ηνπ Γηαζηήκαηνο νξίδεηαη ην «ζχλνιν θαη ζχζηεκα θαλφλσλ πνπ
ξπζκίδνπλ δηεζλείο ζρέζεηο κεηαμχ ππνθεηκέλσλ ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, βαζηθά θξαηψλ θαη δηεζλψλ
νξγαληζκψλ, νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηελ εμεξεχλεζε θαη ηηο δηάθνξεο κνξθέο εθκεηάιιεπζήο ηνπ» θαη
απνηειεί έλαλ απφ ηνπο λεψηεξνπο εηδηθνχο θιάδνπο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, πεξίπνπ 50 κφιηο εηψλ, ελψ
ζεσξείηαη αθφκα ππφ δηακφξθσζε.
112

Πξφθεηηαη γηα ηελ γλσζηή Γξακκή Κάξκαλ: “At about 53 miles an object travelling 25,000 feet per second loses its
aerodynamic lift and centrifugal force takes over. Defined as the height at which aerodynamic lift ceases and centrifugal
force takes over; a suggestion put forward by Von Karman at a speech delivered in 1957 at the University of California later
modified by Haley who applied the diagrams of Mascon and Gazely”. Βι. Haley, A.G. (1963), Space Law and Government,
Appleton-Century-Crofts Pub., N.Y., pp. 97-107.
113
Γηα κηα επηζθφπεζε ησλ δηαθφξσλ λνκηθψλ ζεσξηψλ γηα ηα φξηα ηνπ δηαζηήκαηνο βι. Oduntan, G. (2003), “The Never
Ending Dispute: Legal Theories on the Spatial Demarcation Boundary Plane between Airspace and Outer Space”,
Hertfordshire Law Journal, vol. 1, no. 2, pp. 64-84. Δπηθξαηέζηεξεο ζεσξνχληαη: ε Λεηηνπξγηθή Θεσξία θαη ε Θεσξία ηεο
Υακειφηεξεο Πηεηηθήο Σξνρηάο, βι. θαη Κιάδε – Δπζηαζνπνχινπ, Μ. (2007), Θέκαηα Γηθαίνπ ηνπ Δλαέξηνπ Υψξνπ, εθδ. Η.
ηδέξεο Αζήλα, ζει. 44-46, ε νπνία ππνζηεξίδεη ηε δεχηεξε ζεσξία.
114
Γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ πξψησλ θαλφλσλ ηνπ δηθαίνπ ηνπ δηαζηήκαηνο, βι. Κιάδε – Δπζηαζνπνχινπ, Μ., Ρνδνζεάηνο,
Γ. (2008), Δηζαγσγή ζην Γηεζλέο Γίθαην ηνπ Γηαζηήκαηνο θαη Εεηήκαηα ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ ησλ Σειεπηθνηλσληψλ,
Παλεπηζηεκηαθέο εκεηψζεηο, Πάληεην Παλεπηζηήκην, Αζήλα, ζει. 9-11 θαη 13-14.
115
Γηφθαξεο, Α. (1996), Γηεζλέο Γίθαην Δλαέξηνπ Υψξνπ - Γηαζηήκαηνο, εθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα – Κνκνηελή, ζει.
248.
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πσο θάζε θιάδνο ηνπ δηθαίνπ, έηζη θαη ν ελ ιφγσ δηέπεηαη απφ κία ζεηξά Αξρψλ, 9 ηνλ αξηζκφ116,
απφ ηηο νπνίεο νη πην ζρεηηθέο κε ην ζέκα καο είλαη νη εμήο:
1) ε ρξήζε θαη ε εμεξεχλεζε ηνπ δηαζηήκαηνο ζα γίλεηαη πξνο φθεινο ηεο αλζξσπφηεηαο,
2) ην δηάζηεκα θαη ηα νπξάληα ζψκαηα είλαη ειεχζεξα πξνο εμεξεχλεζε θαη ρξήζε απφ φια ηα θξάηε
θαη
3) ην δηάζηεκα θαη ηα νπξάληα ζψκαηα δελ ππφθεηληαη ζηελ νηθεηνπνίεζε ή θαηνρή θαλελφο θξάηνπο.
Οη Αξρέο απηέο, παξφηη soft law θαλφλεο, έρνπλ πιένλ απνθηήζεη εζηκηθφ ραξαθηήξα, ηφζν εμαηηίαο
ηεο επξείαο απνδνρήο πνπ γλσξίδνπλ117, φζν θαη ηεο ζπλερνχο επαλαδηαηχπσζήο118 ηνπο κέζα ζηα
βαζηθά δηεζλή θείκελα ηνπ δηθαίνπ ηνπ δηαζηήκαηνο119. Παξάιιεια, ζα κπνξνχζε θαλείο λα
ππνζηεξίμεη φηη απνηεινχλ θαη δηεπξπκέλε εξκελεία ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ ηεο
ηζφηεηαο θαη ηεο αιιειεγγχεο, θάησ απφ ην πξίζκα ηεο επαλαδηαηχπσζήο ηνπο, κε ζηφρν ηελ θάιπςε
ζχγρξνλσλ αλαγθψλ ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο πνπ θαιείηαη λα δηεξεπλήζεη ν λενζχζηαηνο θιάδνο ηνπ
δηθαίνπ ηνπ δηαζηήκαηνο.
ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα επηζεκάλνπκε φηη πξφθεηηαη γηα κηα ζπάληα πεξίπησζε θιάδνπ ηνπ
Γηεζλνχο Γηθαίνπ πνπ γελλήζεθε ράξε ζε κηα εηξεληθή/ επνηθνδνκεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη φρη σο

116

Οη Αξρέο απηέο θαηεγξάθεζαλ ζηελ Απφθαζε 1962 ηεο Γ ηνπ ΟΖΔ, ζηηο 13/12/63. Οη ππφινηπεο έμη είλαη νη εμήο:
4. Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ θξαηψλ ζα είλαη ζε ζπκκφξθσζε κε ην δηεζλέο δίθαην, ηνπ Υάξηε ησλ ΖΔ πεξηιακβαλφκελνπ,
αλαθνξηθά κε ηελ δηαηήξεζε ηεο δηεζλνχο εηξήλεο θαη αζθάιεηαο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο.
5. Σα θξάηε θέξνπλ ηε δηεζλή επζχλε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζην δηάζηεκα, είηε απηέο εθηεινχληαη απφ θξαηηθνχο είηε κε
θξαηηθνχο θνξείο, θαζψο θαη γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ην δίθαην ηνπ δηαζηήκαηνο.
6. Καηά ηελ εμεξεχλεζε θαη ηε ρξήζε ηνπ δηαζηήκαηνο, ηα θξάηε θαζνδεγνχληαη απφ ηηο αξρέο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ακνηβαίαο
βνήζεηαο θαη νθείινπλ λα δηεμάγνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο αλαγλσξίδνληαο ηα ζπκθέξνληα ησλ άιισλ θξαηψλ. Δάλ έλα
θξάηνο πηζηεχεη φηη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεδηάδεηαη απφ ην ίδην ή απφ πξφζσπα θέξνληα ηελ ππεθνφηεηα ηνπ, κπνξεί λα
πξνθαιέζεη επηβιαβείο παξελέξγεηεο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηξίησλ θξαηψλ, ππνρξενχηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη δηεζλή δηαβνχιεπζε
πξνηνχ επηηξέςεη ηε δηεμαγσγή απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Σν ίδην θαη ζε πεξίπησζε πνπ έλα θξάηνο έρεη παξφκνηεο ππνςίεο γηα
κηα δξαζηεξηφηεηα ηξίηνπ θξάηνπο.
7. Σν θξάηνο, ζην λενιφγην ηνπ νπνίνπ έλα εθηνμεπζέλ αληηθείκελν είλαη θαηαρσξεκέλν, ζα δηαηεξεί δηθαηνδνζία θαη έιεγρν ζε
απηφ θαη ην επηβαίλνλ πξνζσπηθφ θαηά ηελ παξνπζία ηνπ ζην δηάζηεκα. Ζ ηδηνθηεζία ησλ δηαζηεκηθψλ αληηθεηκέλσλ, θαζψο
θαη ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπο κεξψλ, δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ πηήζε ηνπο ζην δηάζηεκα ή ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηε Γε. Αληηθείκελα
θαη κέξε πνπ βξίζθνληαη εθηφο νξίσλ ηνπ θξάηνπο λενιφγεζεο πξέπεη λα επηζηξέθνληαη ζε απηφ, θαηφπηλ ππνβνιήο απφ κέξνπο
ηνπο δεδνκέλσλ αλαγλψξηζεο άκα ηνπ αηηήκαηνο επηζηξνθήο.
8. Κάζε θξάηνο πνπ εθηνμεχεη ή ζπκβάιιεη ζηελ εθηφμεπζε ελφο αληηθεηκέλνπ ζην δηάζηεκα, θαη θάζε θξάηνο απφ ηελ επηθξάηεηα ή
ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ νπνίνπ εθηνμεχεηαη έλα αληηθείκελν, ππέρεη δηεζλνχο επζχλεο γηα δεκίεο ζε ηξίηα θξάηε θαη ηα θπζηθά ή
λνκηθά πξφζσπα απηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηέηνηα αληηθείκελα ή ηα ζπζηαηηθά κέξε ηνπο, ζηνλ αέξα ή ζην δηάζηεκα.
9. Σα θξάηε ζα ζεσξνχλ ηνπο αζηξνλαχηεο σο απεζηαικέλνπο ηεο αλζξσπφηεηαο ζην δηάζηεκα θαη ζα παξέρνπλ θάζε δπλαηή
βνήζεηα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, θηλδχλνπ ή αλαγθαζηηθήο πξνζγείσζεο ζηελ επηθξάηεηα ηξίηνπ θξάηνπο ή ζηελ αλνηρηή
ζάιαζζα. Αζηξνλαχηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηέηνηα πξνζγείσζε ζα επαλαπαηξίδνληαη αζθαιψο θαη εγθαίξσο ζην θξάηνο
λενιφγεζεο. (κεηάθξαζε απφ ηνπο ζπγγξαθείο)
117
Γηα ηηο πξνυπνζέζεηο δεκηνπξγίαο εζηκηθνχ δηθαίνπ βι. Diederiks – Verschoor, I. H. Ph. (1999), An Introduction to Space
Law, second revised edition, Kluwer Law International, The Hague pp. 10-12.
118
Γηα ηε ζεκαζία ηνπ Γηαθεξπθηηθνχ Γηθαίνπ βι. Σζάιηαο, Γξ. Η. (2010), Αλαπηπμηαθφ Φαηλφκελν θαη Σξίηνο Κφζκνο.
Πνιηηηθέο θαη Γηεζλέο Γίθαην ηεο Αλάπηπμεο, Νέα επηθαηξνπνηεκέλε έθδνζε, εθδ. Παπαδήζε, Αζήλα, ζει. 289-291.
119
Πξφθεηηαη γηα 5 Γηεζλείο πκθσλίεο θαη 6 Απνθάζεηο ηηο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ ΖΔ. Γηεζλείο πκθσλίεο (φιεο ελ
ηζρχ): Α) Outer Space Treaty 1967, Β) Astronaut Rescue Agreement 1968, Γ) Liability Convention 1972, Γ) Registration
Convention, Δ) Moon Agreement 1979. Δλψ, ε πην ζρεηηθή Απφθαζε ηεο Γ/ ΟΖΔ, αλαθνξηθά εηδηθφηεξα κε ηε ρξήζε
ππξεληθήο ελέξγεηαο θαηά ηελ εμεξεχλεζε ηνπ δηαζηήκαηνο είλαη ε 47/ 68 ηνπ 1992, Principles Relevant to the Use of
Nuclear Power Sources in Outer Space.
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επαθφινπζν ελφο δηεζλνχο πξνβιήκαηνο ή κηαο κεγάιεο θαηαζηξνθήο 120. ίγνπξα, ε θαηάθηεζε ηνπ
δηαζηήκαηνο δελ ζα ήηαλ εθηθηή, ακέζσο κεηά ηνλ Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν, εάλ ζε απηή δελ είραλ
εκπιαθεί νη ζηξαηησηηθνί κεραληζκνί αιιά θαη αλ απηφ δελ είρε απνηειέζεη, ζπλ ηνηο άιινηο, έλα ηζρπξφ
δήηεκα γνήηξνπ γηα ηηο δχν ππεξδπλάκεηο. Παξφια απηά, θαη κέζα απφ ηηο δπκψζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα
ζηνλ ΟΖΔ, πξναζπίζηεθε θαηά ην δπλαηφ ε εηξεληθή ρξήζε ηνπ δηαζηήκαηνο121 θαη κέρξη ζήκεξα
απνηειεί έλα ρψξν παξζέλν ζε φπνηα ελδερφκελε έλνπιε αληηπαξάζεζε122.
πκπεξαζκαηηθά, είλαη ζεκαληηθφ ,επίζεο, λα αλαθεξζεί φηη θάπνηνη θαλφλεο123 ηνπ δηθαίνπ ηνπ
δηαζηήκαηνο εθαξκφδνληαη ηφζν ζηε Γε, φζν θαη ζηε Γήηλε αηκφζθαηξα, δηεπξχλνληαο έηζη ην ρσξηθφ
πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θαη δίλνληαο έλα πξνβάδηζκα ζηε Λεηηνπξγηθή Θεσξία124 πεξί ησλ νξίσλ ηνπ
δηαζηήκαηνο.
Γ. ΓΗΑΣΖΜΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ – ΠΑΡΟΝ ΚΑΗ ΜΔΛΛΟΝ
1. Καηεγνξίεο Γηαζηεκηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ
Οη πξψηεο δηαζηεκηθέο απνζηνιέο, είραλ θαζαξά αλαγλσξηζηηθφ ραξαθηήξα. Ζ ηερλνινγηθή εμέιημε
θαη ε δπλαηφηεηα ηεο απνζηνιήο αλζξψπσλ ζην δηάζηεκα άλνημαλ λένπο νξίδνληεο αλαθνξηθά κε ηηο
ρξήζεηο ηνπ δηαζηήκαηνο. Μηα πιεηάδα εθαξκνγψλ πνπ πξνέξρνληαη άκεζα, ή έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζε
δηαζηεκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε καο, θαζεκεξηλά125. Οη πην δηαδεδνκέλεο είλαη νη
αθφινπζεο: α) εμεξεχλεζε ηνπ δηαζηήκαηνο126, β) επηζηεκνληθή έξεπλα, γ) ηήιε-αλίρλεπζε127, δ)

120

Ζ δηεζλήο θνηλφηεηα έρεη ζπρλά θαηεγνξεζεί φηη ε δξάζε ηεο έρεη θπξίσο αληαλαθιαζηηθφ ραξαθηήξα θαη ζπαλίσο,
πξνιεπηηθφ. Ζ αλάπηπμε ηνπ δηθαίνπ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ αλζξσπηζηηθνχ δηθαίνπ είλαη δχν πνιχ ραξαθηεξηζηηθά
παξαδείγκαηα.
121
Παξά ηηο ξεηέο δηαηάμεηο ηνπ δηθαίνπ ηνπ δηαζηήκαηνο, έρνπλ παξαηεξεζεί θαηλφκελα ζηξαηησηηθήο, αλ φρη πνιεκηθήο,
ρξήζεο ηνπ δηαζηήκαηνο, θπξίσο απφ ηηο ηζρπξέο ρψξεο ηνπ βνξείνπ εκηζθαηξίνπ. Βι. ζρεηηθά θαη ζην Μέξνο Γ.1 πνπ
αθνινπζεί.
122
Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Αληαξθηηθήο Ζπείξνπ, βι. ζρεηηθά, Σζάιηαο, Γξ. Η., (2003) Σν Γηεζλέο
Καζεζηψο ησλ Θαιαζζψλ θαη ησλ Χθεαλψλ, ηφκνο δεχηεξνο, εθδ. Η. ηδέξεο, Αζήλα, ζει. 189-217.
123
Έλα ηππηθφ παξάδεηγκα θαηαγξάθεηαη ζην άξζξν 2 ηεο Astronaut Rescue Agreement 1968, ζχκθσλα κε ην φπνην ζε
πεξίπησζε πνπ ηα κέιε κηαο δηαζηεκηθήο απνζηνιήο πξνζγεησζνχλ, εμαηηίαο αηπρήκαηνο, θηλδχλνπ ή αλαγθαζηηθήο
πξνζγείσζεο, ζε έδαθνο ηξίηνπ θξάηνπο, ηφηε ην θξάηνο απηφ ππνρξενχηαη λα ηα δηαζψζεη θαη λα παξάζρεη νπνηνπδήπνηε
είδνπο αλαγθαία βνήζεηα. Σέηνηνπ είδνπο δηαηάμεηο απνηεινχλ έλδεημε φηη ε απνδνρή ησλ 5 Γηεζλψλ πκθσληψλ δελ
αθνξνχλ κφλν ζηα θξάηε πνπ δηεμάγνπλ δηαζηεκηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
124
χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία, ην δίθαην ηνπ δηαζηήκαηνο πξέπεη λα εθαξκφδεηαη επί νπνηαζδήπνηε δηαζηεκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο, αλεμαξηήησο απφ ην πνπ απηή ιακβάλεη ρψξα. Βι. ζρεηηθά Oduntan, G. (2003), ibid, pp. 69-72.
Αλαθνξηθά κε ηε δηαζηεκηθή δξαζηεξηφηεηα (space activity) ε θαζεγήηξηα Back Impallomeni δίλεη ηνλ εμήο φξν: “Space
activities are to be defined as activities that facilitate access to outer space, regulate the operation and control of human
conduct in outer space concerning launching facilities and the functioning of satellites and other space systems”. Πεγή:
Back Impallomeni, E. (2005), “The Concept and Sources of Space Law”, Lecture, 14th ECSL Summer Course on Space Law
and Policy, p. 5.
125
Πρ. βιέπε United Nations Office for Outer Space Affairs (2006), Space solutions for the world‟s problems. How the
United Nations family uses space technology to achieve development goals, V.06-57190, Vienna.
126
Αγγιηθφο φξνο: deep space exploration.
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ηειεπηθνηλσλίεο θαη ε) αλαςπρή. Δλψ ζήκεξα, έληνλεο είλαη νη ζπδεηήζεηο θαη νη πξνζπάζεηεο γηα ηε
δηεχξπλζε ησλ αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζην δηάζηεκα128, κε ηνλ απνηθηζκφ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε
θπζηθψλ πφξσλ λα είλαη απηέο πνπ έρνπλ ηεζεί ζε πξνηεξαηφηεηα129.
Παξά ην γεγνλφο φηη ην δίθαην ηνπ δηαζηήκαηνο επηηάζζεη φηη ε ρξήζε ηνπ πξέπεη λα είλαη θαζαξά
εηξεληθή, θαη απαγνξεχεη ξεηψο ηελ ηνπνζέηεζε θαη ρξήζε ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ130, έρνπλ
παξαηεξεζεί δηάθνξεο θξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αληηβαίλνπλ ζηνπο θαλφλεο απηνχο, θπξίσο
δνθηκέο φπισλ131 αιιά θαη θαηαζθνπεία132 .
2. Πόζν «ειθπζηηθή» είλαη ζήκεξα ε θαηάθηεζε ηνπ δηαζηήκαηνο;
Ο ελζνπζηαζκφο ησλ πξψησλ εηψλ ηεο θαηάθηεζεο ηνπ δηαζηήκαηνο (δεθαεηίεο 1960 θαη 1970) έδσζε
ηε ζθπηάιε ζην ζθεπηηθηζκφ θαη ηελ θάκςε ηνπ ελδηαθέξνληνο. Σν δήηεκα ηνπ γνήηξνπ ησλ δχν
ππεξδπλάκεσλ δελ ήηαλ αξθεηφ γηα λα θξαηήζεη ηε δξαζηεξηφηεηα απηή ςειά ζηελ αηδέληα ησλ ΖΠΑ
θαη ηεο ΔΓ, φπσο επίζεο θαη ηνπο ζρεηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο. Ζ ηερλνινγία ηεο επνρήο είρε θηάζεη
ζηα φξηα ηεο θαη ηα νθέιε πνπ πξνέθππηαλ δελ έδεηρλαλ λα ππεξηεξνχλ ηνπ θφζηνπο133.
Σν ελδηαθέξνλ αλαδσππξψλεηαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 1980, κε ηε Γηαθήξπμε ηεο ηξαηεγηθήο
Ακπληηθήο Πξσηνβνπιίαο (Strategic Defense Initiative)134 θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ ιεγφκελσλ
δηαζηεκηθψλ ιεσθνξείσλ. Οη κεγάιεο, φκσο, αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ζα επέιζνπλ κεηά ηελ πηψζε ηνπ
ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ, θαζψο ην γεγνλφο απηφ ζα επηηξέςεη ηε ζπκκεηνρή λέσλ δξψλησλ ζην παηρλίδη,

127

Αγγιηθφο φξνο: remote sensing ή earth observation. Βι. ζρεηηθά Doldirina, C. (2010), “A rightly balanced intellectual
property rights regime as a mechanism to enhance commercial earth observation activities”, Acta Astronautica, vol. 67, pp.
639–647.
128
Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ηζνδπλακεί κε αχμεζε ηεο αλά κνλάδα απνδνηηθφηεηαο, θαη ε
απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο, είλαη νη θπξηφηεξνη πξνσζεηηθνί παξάγνληεο. Βι. γηα ην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ησλ πνιχ
κηθξψλ δνξπθφξσλ, Mantzouris, G. (2010), “Pico Satellites in Maritime Interdiction Operations Tracking Weapons of Mass
Destruction Materials”, N.M.I.O.T.C. Journal, ed. 1, pp. 15-17.
129
Γηα ηηο πηζαλέο κειινληηθέο ρξήζεηο ηνπ δηαζηήκαηνο βι. Ρνδνζεάηνο, Γ. (2007), Ζ Πεξηβαιινληηθή Πξνζηαζία ηνπ Έμσαηκνζθαηξηθνχ Γηαζηήκαηνο. Ζ Πεξίπησζε ησλ Γηαζηεκηθψλ πληξηκκηψλ, Γηπισκαηηθή Δξγαζία, Πάληεην Παλεπηζηήκην,
Αζήλα, ζει. 17-18.
130
Βι. Outer Space Treaty 1967 αξ. ΗΗΗ & IV. Αλαιπηηθά γηα ην δήηεκα απηφ βι. Σδαλέηνο, Γξ. (1995), Ζ ηξαηησηηθνπνίεζε
ηνπ Γηαζηήκαηνο ζε ρέζε κε ην Γηθαίσκα ηεο Άκπλαο, εθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα – Κνκνηελή.
131
Πρ. ηηο 11 Ηαλνπαξίνπ 2007 ε Κίλα θάλνληαο ρξήζε βαιιηζηηθνχ ππξαχινπ θαηέζηξεςε έλαλ απαξραησκέλν
κεηεσξνινγηθφ ηεο δνξπθφξν, ζε απφζηαζε 800 ρηιηνκέηξσλ πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. Ζ θαηαζηξνθή απηή
πξνθάιεζε ηε δεκηνπξγία 1.500 πεξίπνπ δηαζηεκηθψλ ζπληξηκκηψλ (space debris), ζε ζχλνιν 12.000 εθείλε ηελ πεξίνδν. Ζ
πξσηνβνπιία απηή ηεο Κίλαο θαηαδηθάζηεθε έληνλα απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα. Πεγή: Space debris: Despite Chinese test,
some improvement [online]. Γηαζέζηκν απφ:
http://www.spacemart.com/reports/Space_debris_Despite_Chinese_test_some_improvement_999.html [Πξφζβαζε 22
Απγνχζηνπ 2010].
132
Γηα ηελ θαηαζθνπεία θαη άιιεο ζηξαηησηηθέο ρξήζεηο βι. Κνινβφο, Αι. (2003), Γηάζηεκα θαη Δζληθή Αζθάιεηα. Πνιηηηθέο
θαη ηξαηεγηθέο Γηαζηάζεηο, εθδ. Πνηφηεηα, Αζήλα, ζει. 120-131.
133
εκαληηθφ ξφιν επίζεο έπαημαλ ν Πφιεκνο ηνπ Βηεηλάκ, θαζψο θαη ε χθεζε ζηηο ζρέζεηο ησλ δχν ππεξδπλάκεσλ.
134
Ζ πξσηνβνπιία απηή ηνπ Πξνέδξνπ Reagan, γλσζηή θαη σο Πφιεκνο ησλ Άζηξσλ, αθνξνχζε ζε έλα ζχζηεκα
αληηβαιιηζηηθήο άκπλαο, εγθαηεζηεκέλν ζην δηάζηεκα. Γελ νινθιεξψζεθε φκσο πνηέ, παξά θαη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ
πξνέδξνπ G. W. Bush. Βι. θαη Σδαλέηνο, Γξ. (1995), ζει. 313-323.
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ηφζν θξαηηθψλ φζν θαη ηδησηηθψλ, αθνχ έσο ηφηε νη δηαζηεκηθέο δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχζαλ θξαηηθφ
πξνλφκην.
Πξφζθαηα, ν πξφεδξνο Μπαξάθ Οκπάκα απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο NASA
θαηά 6 δηο $ θαη έζεζε σο ζηφρν ηελ απνζηνιή αζηξνλαπηψλ ζηνλ Άξε ηε δεθαεηία 2030135. Ζ Ρσζία
παξακέλεη πξσηνπφξα ζηηο δηαζηεκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαηέρνληαο ην κνλνπψιην ζηε δπλαηφηεηα
απνζηνιήο αλζξψπσλ ζην Γηεζλή Γηαζηεκηθφ ηαζκφ136. Μηα αλεξρφκελε δχλακε, κε πιεζψξα
ππνδνκψλ θαη ηερλνγλσζίαο είλαη ε Δπξσπατθή Έλσζε, πνπ απφ ην 2007 έρεη αλαπηχμεη Γηαζηεκηθή
Πνιηηηθή137, ε νπνία θαηνρπξψλεηαη πιένλ θαη απφ ηε πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο138 θαη πινπνηείηαη ζε
ζπλεξγαζία κε ηoλ European Space Agency. Σέινο, ζεκαληηθφ ξφιν ζην κέιινλ αλακέλεηαη λα παίμνπλ
νη δχν γίγαληεο ηνπ Νφηνπ, Κίλα θαη Ηλδία, νη νπνίνη έρνπλ ζρεδηάζεη θηιφδνμα πξνγξάκκαηα κε
κεγάιεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο139.
Κνξπθαίν παξάδεηγκα κεηνπζίσζεο ηεο αξρήο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ακνηβαίαο βνήζεηαο
απνηειεί ε θαηαζθεπή ηνπ Γηεζλνχο Γηαζηεκηθνχ ηαζκνχ (International Space Station). Πξφθεηηαη γηα
ηελ αξηηφηεξε αλζξψπηλε θαηαζθεπή ζην δηάζηεκα140. Δηδηθφηεξα, αθνξά ζε έλα ζηαζκφ, ζπλνιηθνχ
βάξνπο 419.600 θηιψλ, φγθνπ 935 κ3, πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα θηινμελίαο 7 αηφκσλ, γηα ηε δεκηνπξγία
θαη ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ 16 θξάηε έρνπλ δεζκεπηεί λα δαπαλήζνπλ πεξίπνπ 100 δηο €. θνπφο ηνπ
εγρεηξήκαηνο απηνχ είλαη ε πξνψζεζε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, γηα θαζαξά εηξεληθνχο ζθνπνχο
αιιά θαη ε κειέηε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ παξακνλή ηεο ζην δηάζηεκα γηα κεγάιεο
ρξνληθέο πεξηφδνπο. Ο ζηαζκφο απηφο απνηειεί κηα απφδεημε φηη ε θαηάθηεζε, πνιιψ δε κάιινλ ν
απνηθηζκφο, ηνπ δηαζηήκαηνο θάζε άιιν παξά εχθνιε ππφζεζε είλαη. Γη απηφ θαη κφλν κέζσ ηεο
ζπλεξγαζίαο ησλ θξαηψλ ίζσο θάπνηε γίλεη εθηθηή.
Απφ ηελ άιιε, πνιχ ζεκαληηθή είλαη θαη ε δξαζηεξηνπνίεζε πνιιψλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, νη
νπνίεο νχζεο εκπνξηθέο θάλνπλ ρξήζε ηνπ δηαζηήκαηνο γηα λα παξέρνπλ δηάθνξεο ππεξεζίεο ζηε Γε, κε
135

Πεγή: Kluger, J. 2010, Has Obama's NASA Strategy Fizzled at Launch? [online]. Γηαζέζηκν απφ:
http://www.time.com/time/printout/0,8816,1982475,00.html [Πξφζβαζε 22 Απγνχζηνπ 2010].
136
Μεηά ηελ απφζπξζε ησλ δηαζηεκηθψλ ιεσθνξείσλ θαη ηελ αθχξσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Orion, απφ πιεπξάο ΖΠΑ, ην
κνλνπψιην απηφ ζα δηαηεξεζεί γηα αξθεηά ρξφληα.
137
Ζ νπνία απνηππψζεθε ζηελ Communication from the Commission of 26 April 2007 on the European Space Policy, COM
(2007) 212 final.
138
Βι. ζρεηηθά, πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο, άξ. 172α. Πεγή: Ησαθεηκίδεο, Π. Κ. (2008), Ζ πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο.
Παξνπζίαζε, Αλάιπζε, Αμηνιφγεζε, εθδ. Θεκέιην, Αζήλα, ζ. 123.
139
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Κίλα έρεη πξνγξακκαηίζεη κε επαλδξσκέλε απνζηνιή ζηε ειήλε γηα ην 2012 θαη επαλδξσκέλε γηα
ην 2020, ελψ πξνζθάησο αλαθνίλσζε θαη ηε δεκηνπξγία δηθνχ ηεο δηαζηεκηθνχ ζηαζκνχ. Πεγέο: China leading space race
[online]. Γηαζέζηκν απφ: http://www.straitstimes.com/BreakingNews/Asia/Story/STIStory_493006.html [Πξφζβαζε 22
Απγνχζηνπ 2010] & Covault, Cr. 2010, China Readies Military Space Station for 2010 Launch [online]. Γηαζέζηκν απφ:
http://www.space.com/missionlaunches/sfn-090309-china-space-lab.html [Πξφζβαζε 23 Απγνχζηνπ 2010]. Ζ Ηλδία, απφ ην
1969, εθαξκφδεη έλα θηιφδνμν δηαζηεκηθφ πξφγξακκα κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηειεπηθνηλσλίεο, ηειέαλίρλεπζε, απνζηνιέο ζηε ειήλε, ελψ γηα ην 2015 ζρεδηάδεη ηελ πξψηε επαλδξσκέλε απνζηνιή ηεο. Πεγή: India's Space
Programme [online]. Γηαζέζηκν απφ: http://www.iafastro.net/index.php?id=451 [Πξφζβαζε 24 Απγνχζηνπ 2010]
140
Ζ ζπλαξκνιφγεζε ηνπ μεθίλεζε ην 1998, ππνινγίδεηαη λα ηειεηψζεη ην 2011 θαη λα είλαη επηρεηξεζηαθφο σο ην 2020. Σα
ζηνηρεία πνπ αθνινπζνχλ αλαθέξνληαη ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή θαη έρνπλ αληιεζεί απφ ην NASA (2009), The International
Space Station, ΝASA Facts, FS-2009-01-002-JSC, Houston.
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ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο θαη επξεία θάιπςε141. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο ππάγνληαη ζην ίδην λνκηθφ
πιαίζην κε ηηο θξαηηθέο, ψζηε νη επηρεηξήζεηο λα επηδεηθλχνπλ ζεβαζκφ ζηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ
δηθαίνπ ηνπ δηαζηήκαηνο142.

Γ. ΓΗΑΣΖΜΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΠΔΗΛΔ
1. Ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ επλννύλ ηελ πξόθιεζε πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ
Σν ελ πνιινίο αλεμεξεχλεην έμσ-αηκνζθαηξηθφ δηάζηεκα ελδερνκέλσο λα πξνθαιεί ηελ αίζζεζε
φηη πξφθεηηαη γηα κηα πεξηνρή αλεμάληιεηε θαη ηαπηφρξνλα αλεπεξέαζηε απφ νπνηαδήπνηε αλζξψπηλε
δξαζηεξηφηεηα143. Ζ παξαδνρή απηή πεξηθιείεη ηε κηζή αιήζεηα, δεδνκέλνπ φηη ν ρψξνο είλαη
απέξαληνο, θαη ε παξνπζία ηνπ αλζξψπνπ ζε απηφλ ζπγθξηηηθά κεδακηλή. Μηα πην πξνζεθηηθή καηηά
φκσο κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζε δηαθνξεηηθά ζπκπεξάζκαηα.
Σν δηαζηεκηθφ πεξηβάιινλ έρεη ραξαθηεξηζηεί ηξαρχ, αιιά ζπλάκα επαίζζεην, θαζψο ε απνπζία
αηκφζθαηξαο, θιίκαηνο, δσήο θαη ηεθηνληθήο δξαζηεξηφηεηαο, αλάινγσλ κε ηα Γήηλα, εκπνδίδνπλ ηε
δπλαηφηεηα πεξηβαιινληηθήο αλαδσνγφλεζεο144. Παξάιιεια κε απηφ, νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο
έρνπλ επηθεληξσζεί ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο απηνχ ηνπ ρψξνπ θαη έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο επηδξάζεηο.
Αλαιπηηθφηεξα, νη πην δεκνθηιείο πεξηνρέο είλαη ε ρακειή145 θαη ε γεσζηαηηθή146 ηξνρηά θαζψο θαη ε
ειήλε147, ελψ ζπλήζεηο επηδξάζεηο είλαη ε εηζαγσγή μέλσλ ζηνηρείσλ, βηνινγηθψλ ή ηερλεηψλ, αιιά
θαη ε θαηάιεςε ρψξνπ. Οη δχν απηνί παξάγνληεο ζπληείλνπλ ζηελ πξφθιεζε πεξηβαιινληηθψλ
πξνβιεκάησλ, ελίνηε αμεπέξαζησλ, ζε πεξηνρέο νη νπνίεο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο θαη γηα ηνλ άλζξσπν.

141

Πρ. ηειεπηθνηλσλίεο, ηειεφξαζε, ίληεξλεη θιπ.
Πξνθεηκέλνπ κηα επηρείξεζε λα αζθήζεη θάπνηα ηέηνηα δξαζηεξηφηεηα είλαη αλαγθαία ε πξνγελέζηεξε αδεηνδφηεζε απφ
θάπνην θξάηνο. ηε ζπλέρεηα, ην ελ ιφγσ θξάηνο ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζεί ηελ πηζηή εθαξκνγή ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο θαη ζε πεξίπησζε θάπνηαο παξαβίαζεο απηφ ζα θέξεη ηε Γηεζλή Αζηηθή Δπζχλε θαη φρη ε επηρείξεζε. Βι.
ζρεηηθά Outer Space Treaty, άξ. VI. Πην αλαιπηηθά: Zhao, Y. (2004), “The 1972 Liability Convention: time for revision?”,
Space Policy, vol. 20, pp. 117–122.
143
Παξεκθεξείο απφςεηο θπξηαξρνχζαλ γηα πάξα πνιιά ρξφληα θαη γηα ην γήηλν πεξηβάιινλ, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ
βιέπνπκε γχξσ καο θαζεκεξηλά. Βι. Μπνηεηδάγηαο, Ησ. (2010), Ζ ηδέα ηεο θχζεο. Απφςεηο γηα ην πεξηβάιινλ απφ ηελ
αξραηφηεηα κέρξη ηηο κέξεο καο, εθδ.Κξηηηθή, Αζήλα.
144
Πεγή: Williamson, Μ. (2003), “Space ethics and protection of the space environment”, Space Policy, vol. 19, p. 47.
145
Ζ ρακειή ηξνρηά είλαη κηα δψλε κεηαμχ 150 θαη 5.000 ρικ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ
ηειεπηθνηλσληαθψλ δνξπθφξσλ θηλείηαη πεξίπνπ ζηα 500-800 ρικ, ελψ ζηε δψλε απηή θηλείηαη θαη ν Γηεζλήο Γηαζηεκηθφο
ηαζκφο.
Γεσζηαηηθή είλαη ε ηξνρηά ζε χςνο 35.800 ρικ πάλσ απφ ηνλ ηζεκεξηλφ, ε ρξήζε ηεο νπνίαο εμαηηίαο ησλ ηδηαίηεξσλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο είλαη πνιχ δεκνθηιήο. χκθσλα δε κε ηνλ Καηαζηαηηθφ Υάξηε ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο
Σειεπηθνηλσληψλ, άξζξν 44§5 «νη ξαδηνζπρλφηεηεο θαη ε γεσζηαηηθή δνξπθνξηθή ηξνρηά απνηεινχλ πεξηνξηζκέλνπο θπζηθνχο
πφξνπο θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ιεινγηζκέλα, απνηειεζκαηηθά θαη νηθνλνκηθά … ψζηε ηα θξάηε ή νη νκάδεο ησλ
θξαηψλ λα έρνπλ ίζε πξφζβαζε θαη ζηα δχν, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ αλαπηπζζφκελσλ θξαηψλ…».
146
Βι. ζρεηηθά Καζάπνγινπ, Β. (2008), Γεληθέο Αξρέο Γηεζλνχο Γηθαίνπ Σειεπηθνηλσλίαο, εθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα –
Κνκνηελή, ζει. 215-218.
147
Μειινληηθά ίζσο θαη ν πιαλήηεο Άξεο.
142
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Γπζηπρψο ε πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία δελ απνηειεί κηα απφ ηηο πξψηεο πξνηεξαηφηεηεο ησλ
δηαζηεκηθψλ πξνγξακκάησλ θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί standards πξνζηαζίαο γηα ην
δηαζηεκηθφ πεξηβάιινλ148, ζε αληίζεζε κε ην γήηλν, κε απνηέιεζκα λα κελ είκαζηε ζε ζέζε λα
νξίζνπκε ηη είλαη απνδεθηφ θαη κέρξη πνηνπ ζεκείνπ κπνξεί λα θηάζεη ν άλζξσπνο.
Σέινο, άιιν έλα θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν, είλαη ε φιν θαη ζπρλφηεξε ρξήζε ξνκπνηηθψλ
ζπζηεκάησλ θαη ν ηειερεηξηζκφο. Πξφθεηηαη γηα δπν ηερληθέο επηινγέο νη νπνίεο δελ επλννχλ ηελ
αλάπηπμε θαη ρξήζε θαλφλσλ εζηθήο, εηδηθά φηαλ δελ δηαθηλδπλεχεηαη αλζξψπηλε δσή ή πεξηνπζία.

2.

Εεηήκαηα πεξηβαιινληηθήο εζηθήο ζηελ εηξεληθή ρξήζε ηνπ δηαζηήκαηνο

α) Παξαδείγκαηα Πξαθηηθώλ πνπ εκπεξηέρνπλ δεηήκαηα (πεξηβαιινληηθήο) εζηθήο
Πέξαλ ηνπ πξναλαθεξζέληνο παξαδείγκαηνο ησλ Γνθηκψλ Οπιηθψλ πζηεκάησλ, νη νπνίεο
εθηφο απφ παξάλνκεο είλαη θαη πεξηβαιινληηθά επηδήκηεο, ην πιένλ θνηλφ πξφβιεκα είλαη εθείλν ησλ
δηαζηεκηθψλ ζπληξηκκηψλ149 (αγγ. space debris). χκθσλα κε ηνλ Seymour, “the term's popular
meaning is any non-functional human-made object or objects in outer space”150.
Tα δηαζηεκηθά ζπληξίκκηα πξνθαινχληαη είηε εμαηηίαο θάπνηνπ αηπρήκαηνο, είηε ιφγσ ηεο
γήξαλζεο ησλ δηαζηεκηθψλ αληηθεηκέλσλ ή αθφκα θαη θαηά ηε θπζηνινγηθή ηνπο ιεηηνπξγία151. Ζ
παξνπζία ηνπο ζην δηάζηεκα, θαη εηδηθά ζηηο δεκνθηιείο ηξνρηέο, ζέηεη ζε θίλδπλν ηα εγγχηεξα
δηαζηεκηθά αληηθείκελα, ελψ έρνπλ θαηαγξαθεί παξαδείγκαηα πιήξνπο θαηαζηξνθήο δνξπθφξσλ, σο
απνηέιεζκα ζχγθξνπζεο κε δηαζηεκηθά ζπληξίκκηα152. Ο εληνπηζκφο θαη ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε
ηνπο είλαη κηα δαπαλεξή δηαδηθαζία κε πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο, θαζψο δελ έρεη αλαπηπρζεί αθφκα
ηερλνινγία παξαθνινχζεζεο αληηθεηκέλσλ δηακέηξνπ 10 εθαηνζηψλ153.

148

Ζ πεξίπησζε ηεο Απφθαζεο “Principles Relevant to the Use of Nuclear Power Sources in Outer Space”, Res. 47/ 68,
1992, ζηελ νπνία ηίζεληαη αλψηεξα επηηξεπηά φξηα ππξεληθήο αθηηλνβνιίαο θαη νξίδνληαη ηα επηηξεπηά πξνο ρξήζε ππξεληθά
ζηνηρεία, απνηειεί κάιινλ ηελ εμαίξεζε ζηνλ θαλφλα.
149
Βι. γεληθά θαη Frias, M.A., Girard, G., Levy, K., Mildner, W., Rodotheatos, G. (2006), “SD2: Sustainable Development
vs. Space Debris. Proposal to promote Sustainable Development through the use of space technology”, Proceedings of the
14th European Centre for Space Law Summer School on Space Law and Policy, published by European Centre for Space
Law, Paris, pp. 73-76.
150
Seymour, J. (1998), “Containing the Cosmic Crisis: A Proposal for Curbing the Perils of Space Debris”, Georgetown
International Environmental Law Review, vol. 10, ζ. 895.
151
Ζ ηειεπηαία απηή θαηεγνξία, operational/ functional debris, είλαη θαη ε κφλε απνδεθηή ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ
γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζή ηεο.
152
Πρ. ζηηο 10 Φεβξνπαξίνπ 2009 ν ηειεπηθνηλσληαθφο δνξπθφξνο Iridium 33 ζπγθξνχζηεθε κε ηνλ αλελεξγφ δνξπθφξν
Kosmos 2251, κε απνηέιεζκα λα θαηαζηξαθνχλ θαη νη δχν νινζρεξψο. Πεγή: Courtland, R. 2009, Satellite collision creates
copious space junk [online]. Γηαζέζηκν απφ: http://www.newscientist.com/article/dn16584-satellite-collision-createscopious-space-junk.html [Πξφζβαζε 25 Απγνχζηνπ 2010].
Αληηζέησο, δελ θαίλεηαη γηα ηελ ψξα λα απνηεινχλ ζνβαξή απεηιή γηα ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο, θαζψο έλα ειάρηζην
πνζνζηφ απφ απηά πεξλάεη άζηθην ηελ γήηλε αηκφζθαηξα.
153
Πξφζθξνπζε αθφκα θαη ελφο αληηθεηκέλνπ κηθξφηεξνπ ησλ 10 εθ. κπνξεί λα απνβεί κνηξαία θαη θαηαζηξνθηθή, θπξίσο
εμαηηίαο ηεο πςειήο ηαρχηεηαο πνπ απηά αλαπηχζζνπλ, βι. ζρεηηθά Taylor, M. (2006), Orbital Debris: Technical and Legal
Issues and Solutions, LL.M. Thesis, McGill University, Montreal, ζει. 23.
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Πνηεο κπνξεί λα είλαη νη ζπλέπεηεο απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο; ε γεληθέο γξακκέο, ηα δηαζηεκηθά
ζπληξίκκηα:
α) πξνθαινχλ ζπκθφξεζε θαη θνξεζκφ ζε νξηζκέλεο ηξνρηέο (Γήηλεο θαη κε),
β) δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα ηνπ δηαζηήκαηνο,
παξεκπνδίδνληαο ηηο ζπρλφηεηεο,
γ) παξεκπνδίδνπλ ηηο δηαζηεκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αλζξψπηλε δσή θαη
παξνπζία ζην δηάζηεκα,
δ) θαηαζηξέθνπλ ή ππνβαζκίδνπλ πεξηνρέο ζε νπξάληα ζψκαηα νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα
κειινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. απνηθηζκφο, πεδία πξνζεδάθηζεο), γηα επηζηεκνληθή παξαηήξεζε, γηα
νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ή είλαη πεξηνρέο θπζηθνχ θάινπο ή ηζηνξηθήο ζεκαζίαο,
ε) κεηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ ηεο δηαζηεκηθήο ηερλνινγίαο θαη
ζη) ππνβαζκίδνπλ ελ γέλεη ηελ πνηφηεηα ηνπ δηαζηεκηθνχ πεξηβάιινληνο, ελψ παξαβηάδνπλ ην
δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο ρξήζεο θαη πξνζπέιαζεο ηνπ δηαζηήκαηνο.
Μηα άιιε δξαζηεξηφηεηα ε νπνία έρεη επηζχξεη δηακαξηπξίεο απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα γηα
ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηεο, είλαη ε πξφθιεζε πξνζθξνχζεσλ κε ζθνπφ ηε δηεμαγσγή
πεηξακάησλ ζηελ επηθάλεηα πιαλεηψλ154. ε αληίζεζε κε ην πξφβιεκα ησλ ζπληξηκκηψλ, ην νπνίν έρεη
αλαγλσξηζηεί θαη νη πξνζπάζεηεο γηα ηνλ κεηξηαζκφ ηνπ εληείλνληαη155, ε πξφθιεζε πξνζθξνχζεσλ
είλαη κηα ζρεηηθά λέα δξαζηεξηφηεηα, κε ζηφρν ηελ απνθφκηζε επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ 156 κέζσ
ηεο…θαηαζηξνθήο. Γηα ηελ ψξα, θαη θπξίσο επεηδή δελ επεξεάδεη άιιεο δηαζηεκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε
ηερληθή απηή δελ ξπζκίδεηαη απφ θάπνηνπ είδνπο λνκηθφ πιαίζην θαη ε κφλε θξηηηθή πνπ αζθείηαη είλαη
απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα157.
β) Ζ έλλνηα ηεο Αλζξωπόηεηαο θαη ε Αξρή ηεο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο ζην Γηάζηεκα
Αθφκα θαη ηα πξνβιήκαηα απηά, ηα νπνία έρνπλ ζπιιάβεη ηελ πξνζνρή ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο,
θαίλεηαη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ κία πξφζθαηξε θαη σθειηκηζηηθή νπηηθή, θαζψο αθνξνχλ πην πνιχ
ζηε ζχγρξνλε επνρή θαη δε ζηηο αλεζπρίεο ησλ αλεπηπγκέλσλ θξαηψλ ηνπ Βνξξά, πνπ θαηά
πιεηνςεθία δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην δηάζηεκα.
χκθσλα φκσο κε ηελ Outer Space Treaty 1967, “The exploration and use of outer space, including
the Moon and other celestial bodies, shall be carried out for the benefit and in the interests of all
154

Πρ. νη ζειεληαθέο ζπγθξνχζεηο ησλ: α) SMART 1, ηνπ Δ.Ο.Γ., ζηηο 3 επηεκβξίνπ 2006, β) LCROSS, ηεο NASA, ζηηο 9
Οθησβξίνπ 2009 θαη γ) MIP, ηνπ Indian Space Research Organisation, 14 Ννεκβξίνπ 2008.
155
Γηα ηηο δηάθνξεο πξνζπάζεηεο βι. Ρνδνζεάηνο, Γ. (2007), ζει. 81-89.
156
Με ηε βνήζεηα άιισλ νξγάλσλ θαη αληηθεηκέλσλ παξαθνινπζείηαη ε πξφζθξνπζε θαη θαηαγξάθνληαη γεσινγηθά,
ζπλήζσο, δεδνκέλα. Μηα θαηεγνξία επηζηεκφλσλ ζεσξεί απαξάδεθηε απηή ηελ πξαθηηθή, θξίλνληαο φηη ηα δεδνκέλα πνπ
αλαθηψληαη δελ δηθαηνινγνχλ κηα ηέηνηα πξάμε θαζψο θαη φηη δελ ππνινγίδνληαη νξζά νη πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηέο ηεο.
157
Ζ θξηηηθή εζηηάδεη ζηηο ζπλέπεηεο γ‟, δ‟ θαη ζη‟, νη νπνίεο αθνξνχλ θαη ζηα δηαζηεκηθά ζπληξίκκηα.
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countries, irrespective of their degree of economic or scientific development, and shall be the province
of all mankind”158. Ζ δε Moon Agreement 1979, άξ. 4 § 1, πξνρσξά έλα βήκα πεξαηηέξσ θαη νξίδεη φηη
“The exploration and use of the Moon shall be the province of all mankind and shall be carried out for
the benefit and in the interests of all countries, irrespective of their degree of economic or scientific
development. Due regard shall be paid to the interests of present and future generations as well as to
the need to promote higher standards of living and conditions of economic and social progress and
development in accordance with the Charter of the United Nations”, θαζψο θαη “The Moon [and Other
Celestial Bodies] and its natural resources are the common heritage of mankind”, άξ. 11. Παξαηεξνχκε
ινηπφλ, φηη ν αλζξψπηλνο παξάγσλ απνθηά κηα θεληξηθή ζέζε ζηελ ππφζεζε δηαρείξηζε ηνπ
δηαζηήκαηνο159, θαζψο ν ρψξνο απηφο αλήθεη πιένλ ζηε δηθαηνδνζία ηνπ, ελψ φια ηα νπξάληα ζψκαηα
θαη νη θπζηθνί ηνπο πφξνη απνηεινχλ θνηλή θιεξνλνκηά ηεο αλζξσπφηεηαο. Δίλαη απνξίαο άμην ην πψο ε,
αζαθήο ηφηε, έλλνηα αλζξσπφηεηα παξεηζέθξεζε ζε έλα δηεζλέο θείκελν ην έηνο 1967, ελ κέζσ Φπρξνχ
Πνιέκνπ, δει. κηαο πεξηφδνπ φπνπ ηα ηδαληθά ηεο ελφηεηαο θαη ηεο αιιειεγγχεο 160 δελ έραηξαλ
εθηίκεζεο ζηνλ δηραζκέλν ηφηε θφζκν. Δληνχηνηο, ηελ ίδηα ρξνληά βιέπνπκε λα δηαδειψλεηαη απφ ην
επίζεκν βήκα ηεο Γ ηνπ ΟΖΔ ε πξφζεζε ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο λα απνδψζεη ζηελ αλζξσπφηεηα έλα
θνηλφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν σο θνηλή ηεο θιεξνλνκηά. Πξφθεηηαη γηα ηνπο θπζηθνχο πφξνπο ησλ βπζψλ
ησλ ζαιαζζψλ θαη ησλ σθεαλψλ πέξα απφ ηα φξηα ηεο εζληθήο δηθαηνδνζίαο ησλ θξαηψλ, πνπ
πξνηάζεθε λα αλαθεξπρηνχλ θνηλή θιεξνλνκηά ηεο αλζξσπφηεηαο161. Έθηνηε, ε έλλνηα απηή
πηνζεηείηαη σο φξνο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ162, παξφιν πνπ αθφκα δελ έρεη δηαζαθεληζηεί επίζεκα ην
πεξηερφκελν ηνπ163 αλαθνξηθά κε ην δηάζηεκα.
Χζηφζν, ην δίθαην ηνπ δηαζηήκαηνο δελ έρεη ηπραία ραξαθηεξηζηεί σο ηδηαίηεξα πξσηνπνξηαθφ. Καη
ηνχην φρη κφλνλ εμαηηίαο ηνπ λεαξνχ ηεο ειηθίαο ηνπ. Έρνληαο λα αληηκεησπίζνπλ κία ξαγδαίσο
εμειηζζφκελε δξαζηεξηφηεηα, κε έληνλα ηερληθφ ραξαθηήξα, νη λνκνζέηεο ηνπ δηθαίνπ ηνπ δηαζηήκαηνο
δελ είραλ άιιε επηινγή απφ ην λα ζέζνπλ ηηο βάζεηο γηα έλαλ θιάδν ν φπνηνο, φρη κφλν δελ έθεξε

158

Βι. άξ. Η.
Ζ νκνινγνπκέλσο αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε θξηηηθάξεηαη θαη απφ ηνλ Baker, ζην Baker, H. A. (1996), The
Application of Emerging Principles of International Environmental Law to Human Activities in Outer Space, D.C.L. Thesis,
McGill University, Montreal, ζει 39-47.
160
Βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο έλλνηαο απηήο.
161
Βι. ζρεηηθά, ηελ ηζηνξηθή Γήισζε ηνπ Μαιηέδνπ πξέζβε Arvid Pardo ηελ 1εο Ννεκβξίνπ 1967 απφ ην βήκα ηεο Γ ηνπ
ΟΖΔ.
162
Με θνξπθαίν ίζσο παξάδεηγκα ηε ζπκπεξίιεςή ηεο ζηε Νέα χκβαζε γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο 1982, Μέξνο 11. Βι.
αλαιπηηθφηεξα Σζάιηαο, Γξ., Κιάδε-Δπζηαζνπνχινπ, Μ. (2003) Σν Γηεζλέο Καζεζηψο ησλ Θαιαζζψλ θαη ησλ Χθεαλψλ,
ηφκνο πξψηνο, εθδ. Η. ηδέξεο, Αζήλα, ζει.111-134.
163
Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ δηθαίνπ ηνπ δηαζηήκαηνο ηε ζέζε απηή πηνζεηνχλ ν Haanappel, P. P. C. (2003), The law and
policy of air space and outer space: a comparative approach, Kluwer Law International, The Hague, ζει. 61 θαη ν Diederiks
– Verschoor, I. H. Ph. (1999), 51-53 & 102-103. Δληνχηνηο, ε χκβαζε ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο (1982) πηνζεηεί ad hoc
ηνλ φξν θαη ηνπ απνδίδεη ηε ζρεηηθή, φζν θαη ζπγθεθξηκέλε λνκηθή ππφζηαζε.
159
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θαλέλα βαξίδη απφ ην παξειζφλ, αιιά ηαπηφρξνλα δελ ζα έζεηε θαη θαλέλα εκπφδην ζηελ απξφζθνπηε
κειινληηθή εμέιημε ηνπ164.
ηελ Δηζαγσγή αλαθέξζεθε φηη ε πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία δελ απνηεινχζε πξνηεξαηφηεηα γηα ηηο
δηαζηεκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Παξά ηαχηα, κηα ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ Outer Space Treaty θαη Moon
Agreement απνθαιχπηεη φηη κηα ζεηξά δηαηάμεψλ ηνπο εηζάγνπλ, κε έκκεζν ηξφπν, ηελ Αξρή ηεο
Βηψζηκεο Αλάπηπμεο θαη ζηνλ θιάδν ηνπ δηθαίνπ ηνπ δηαζηήκαηνο165. Ζ έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο,
ζα εκθαληζηεί ιίγα ρξφληα κεηά ηε ζχληαμε ηεο ηειεπηαίαο ρξνληθά δηεζλνχο ζπκθσλίαο γηα ην
δηάζηεκα166 θαη ζχκθσλα κε ηελ έγθξηηε αλάιπζε ηνπ Sands167, απαξηίδεηαη απφ ηέζζεξα λνκηθά
ζηνηρεία: 1) ηελ αλάγθε δηαηήξεζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ πξνο φθεινο ησλ κειινληηθψλ γελεψλ (δηαγελεαθή δηθαηνζχλε)168, 2) ην ζηφρν ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαηά έλα αεηθφξν ηξφπν
(αεηθφξνο ρξήζε)169, 3) ηελ ηζφηηκε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςε νη αλάγθεο
φισλ ησλ θξαηψλ (ελδν-γελεαθή δηθαηνζχλε)170 θαη 4) ηελ ελζσκάησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο
ζπληζηψζαο ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ (νινθιήξσζε)171.
Ο ζπλδπαζκφο απηφο ησλ δηαηάμεσλ, φπσο είλαη ινγηθφ λα ππνζηεξηρζεί, δελ ελζσκαηψλεη
απηνκάησο ηελ έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζην δίθαην ηνπ δηαζηήκαηνο· θάηη ηέηνην άιισζηε ζα
ήηαλ αλέθηθην ζε κηα πεξίνδν, φπνπ ε έλλνηα απηή δελ είρε αθφκε απνθξπζηαιισζεί 172. Απηφ πνπ
επηηπγράλεηαη φκσο είλαη λα ηεζνχλ ηα ζεκέιηα γηα έλα παξφκνην επίηεπγκα.
Κξίζηκν ζεκείν γηα ηελ εμέιημε ησλ δηαζηεκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απνηειεί ε Vienna Declaration
on Space and Human Development173, κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη πξνζπάζεηα πξνψζεζεο ησλ ρξήζεσλ
164

Πνιχ ζπρλά νη θαλφλεο ηνπ δηθαίνπ ηνπ δηαζηήκαηνο έρνπλ δερζεί θξηηηθή γηα ηελ αλεπάξθεηα θαη νξηζκέλεο θνξέο ηνλ
αλαρξνληζηηθφ ραξαθηήξα ηνπο. Γελ πξέπεη φκσο λα ιεζκνλνχκε φηη νη θαλφλεο απηνί, φρη κφλν γξάθηεθαλ εθ ηνπ κεδελφο,
αιιά θαη φηη αθφκα εθείλε ηελ πεξίνδν ε ειάρηζηε πξαθηηθή δελ επέηξεπε ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ηε βέιηηζηε
πξφβιεςε ησλ αλαγθψλ.
165
Ζ Αξρή απηή πξνέξρεηαη απφ ηνλ θιάδν ηνπ δηεζλνχο πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ. Οη ππφινηπεο έμη Αξρέο ηνπ είλαη: α) ε
Αξρή ηεο θπξηαξρίαο επί ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ε επζχλε ηεο κε πξφθιεζεο πεξηβαιινληηθήο δεκίαο ζε πεξηνρέο εθηφο
εζληθήο δηθαηνδνζίαο, β) ε Αξρή ηεο πξφιεςεο, γ) ε Αξρή ηεο ζπλεξγαζίαο, δ) ε Αξρή ηεο πξνθχιαμεο, ε) ε Αξρή ν
ξππαίλσλ πιεξψλεη θαη ζη) ε Αξρή ηεο θνηλήο αιιά δηαθνξνπνηεκέλεο επζχλεο. Γηα κία εθηελή αλάιπζε ηνπο βι. Sands, Ph.
(2003), Principles of International Environmental Law, 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge, ζει. 231-290.
166
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ζηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο ρσξίο λα πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα ησλ κειινληηθψλ γελεψλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο
αλάγθεο» βι. Γξεγνξίνπ, Π., ακηψηεο, Γ., Σζάιηαο, Γξ. Η. (1993), Ζ πλδηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Πεξηβάιινλ
θαη ηελ Αλάπηπμε. Ννκηθή θαη Θεζκηθή Γηάζηαζε, εθδ. Παπαδήζε, Αζήλα, ζει. 30-38.
167
Sands, Ph. (2003), ζει.252-266.
168
Βι. Moon Treaty 1979, άξ. 4 § 1: “… Due regard shall be paid to the interests of present and future generations”.
169
Βι. Moon Treaty 1979, άξ. 11 § 7: “The main purposes of the international regime to be established shall include: … b)
The rational management of those resources”.
170
Βι. Moon Treaty 1979, άξ. 11 § 7: “The main purposes of the international regime to be established shall include: … d)
An equitable sharing by all States Parties in the benefits derived from those resources, whereby the interests and needs of the
developing countries”, επίζεο Outer Space Treaty 1967, άξ. Η θαη Moon Agreement 1979, άξ. 4 § 1.
171
Moon Treaty 1979, άξ. 4 § 1: “…the need to promote higher standards of living and conditions of economic and social
progress and development”.
172
Απφ ηελ άιιε, είλαη θαλεξφ φηη ν λνκνζέηεο, φρη κφλν παξαθνινπζνχζε ηηο, πξννδεπηηθέο, εμειίμεηο ηεο επνρήο ηνπ, αιιά
ζπλάκα ήηαλ θαη δεθηηθφο ζε απηέο.
173
Ζ νπνία πηνζεηήζεθε ζηηο 30 Ηνπιίνπ 1999 απφ ηελ 3 ε UNISPACE.
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ηνπ δηαζηήκαηνο γηα θαζαξά εηξεληθνχο θαη αλαπηπμηαθνχο ζθνπνχο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ξφιν θαη
ηηο αλάγθεο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ θαη ηεο λέαο γεληάο. Γηα πξψηε θνξά, ζην θείκελν απηφ
γίλεηαη, δεηιά - δεηιά, αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ελψ παξάιιεια
επαλαδηαηππψλεηαη ε αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ δηαζηεκηθνχ πεξηβάιινληνο174.
Δ. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΔΗΡΖΝΗΚΔ ΥΡΖΔΗ ΣΟΤ ΔΞΧ-ΑΣΜΟΦΑΡΗΚΟΤ
ΓΗΑΣΖΜΑΣΟ
1. Γηαηί ρξεηάδνληαη νη θαλόλεο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο γηα ηε ρξήζε ηνπ έμσ-αηκνζθαηξηθνύ
δηαζηήκαηνο;
ην ζεκείν απηφ αλαθχπηεη ην εξψηεκα, θαηά πφζν είλαη ρξήζηκνη θάπνηνη θαλφλεο εζηθήο
ζπκπεξηθνξάο γηα ηε ρξήζε ηνπ δηαζηήκαηνο; Πνηα είλαη ηα δεηήκαηα ην νπνία ζα ξπζκίζνπλ; Καη γηαηί
ην ππάξρνλ πιαίζην δελ είλαη επαξθέο;
Έρεη θαηαζηεί ζαθέο φηη ην δηαζηεκηθφ πεξηβάιινλ θηλδπλεχεη. ρη ηφζν φζν θαη ην γήηλν, αιιά ε
έιιεηςε επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ θαη ε απνπζία ελδηαθέξνληνο είλαη πνιχ πηζαλφ φηη ζα νδεγήζνπλ
ζε αλεπηζχκεηεο θαη δηζεπίιπηεο θαηαζηάζεηο.
Υξεζηκνπνηψληαο ηελ αλάιπζε ηνπ Sands γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε, ζην δηαζηεκηθφ ρψξν, ζα
δηαπηζηψζνπκε φηη θαη ηα ηέζζεξα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο είλαη ππφ απεηιή:
1. Ζ ιάζνο δηαρείξηζε ηεο γεσζηαηηθήο ηξνρηάο είλαη ζίγνπξν φηη ζα ζηεξήζεη απφ ηηο κειινληηθέο γεληέο
ηελ ηζνδχλακε ρξήζε ηεο.
2. Ζ εηζαγσγή μέλσλ ζηνηρείσλ ζηα νπξάληα ζψκαηα είλαη πηζαλφ λα απνηξέςεη ή λα δπζρεξάλεη ηελ
απξηαλή εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ή ηνπ απνηθηζκνχ.
3. Ζ, ζρεδφλ, κνλνπσιηαθή ρξήζε ηνπ δηαζηήκαηνο απφ έλα νιηγνκειέο γθξνππ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ
ζηεξεί ήδε ηελ ηζάμηα ρξήζε ηνπ απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο.
4.Σέινο, ε απνπζία θαηάιιεισλ θαλφλσλ αιιά θαη πνιηηηθήο βνχιεζεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε
δξαζηεξηνηήησλ πνπ λα ζέβνληαη ην πεξηβάιινλ θαη λα πξνσζνχλ ηελ αλάπηπμε έρεη σο απνηέιεζκα
ηελ πξαγκαηνπνίεζε δξάζεσλ κε ακθίβνιν πεξηβαιινληηθφ αληίθηππν.
ιεο απηέο νη ζπλέπεηεο είλαη απνηέιεζκα ηεο αδηαθνξίαο ηνπ αλζξψπνπ; απιήο άγλνηαο ή κήπσο
απφηνθν ηεο πξνζπάζεηαο πξνθχιαμεο ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο θαη ζπλάκα κείσζεο ηνπ
επηρεηξεζηαθνχ θφζηνπο;
Ζ δηεζλήο θνηλσλία έρεη δψζεη απαληήζεηο ζε απηά ηα εξσηήκαηα. Οη απαληήζεηο φκσο απηέο ίζσο
λα κελ έρνπλ ηχρεη ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο αλαγλψξηζεο πνπ ηνπο πξέπεη.

174

Άξ. 1 § γ.
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Οη θπζηθνί πφξνη ηνπ δηαζηήκαηνο απνηεινχλ Κνηλή Κιεξνλνκηά ηεο Αλζξσπφηεηαο θαη ην
δηάζηεκα αλήθεη ζηε δηθαηνδνζία ηεο αλζξσπφηεηαο. ζν αλζξσπνθεληξηθφ κπνξεί λα αθνχγεηαη απηφ,
ν άλζξσπνο έρεη απφ κφλνο ηνπ αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ εκπηζηεπκαηνδφρνπ θαη είλαη ππφινγνο γη‟ απηφ.
ηε ζχγρξνλε νξγαλσκέλε θνηλσλία, ε έλλνηα απηή κφλν αθεξεκέλε δελ είλαη, εθφζνλ θάζε θξάηνο φρη
κφλνλ αληιεί ηελ εμνπζία απφ ην ιαφ ηνπ, αιιά ειέγρεηαη ζπλερψο απφ απηφλ, παξάιιεια κε φπνηνπο
άιινπο αλεμάξηεηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο. Καη κπνξεί ε απνπζία κηαο αλψηαηεο αξρήο ζην
δηεζλέο ζχζηεκα λα πξνθαιεί κηα αίζζεζε αλαξρίαο, σζηφζν είλαη βέβαην φηη κηα ζεηξά ειεγθηηθψλ
κεραληζκψλ θαη κεραληζκψλ δηαθπβέξλεζεο εμαζθαιίδνπλ έλαλ, έζησ θαη κηθξφ, βαζκφ ειέγρνπ θαη
επηβνιήο ηνπ λφκνπ175.
Ζ πιεηνςεθία ησλ θαλφλσλ ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ176 θαη ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ Πεξηβάιινληνο177
εθαξκφδνληαη θαη ζην δηάζηεκα. Γπζηπρψο, ην δίθαην ηνπ δηαζηήκαηνο πεξηιακβάλεη ιηγνζηέο δηαηάμεηο
γηα ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία178, νη νπνίεο κάιηζηα ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ αηειείο θαη
άηνικεο179, ελψ ε ζρεηηθή λνκνπαξαγσγηθή δηαδηθαζία έρεη ειαηησζεί.
Έηζη, νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην ππάξρνλ λνκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην δελ είλαη επαξθέο
γηα λα πξνζηαηέςεη ην δηαζηεκηθφ πεξηβάιινλ, πνιιψ δε κάιινλ λα εθαξκφζεη ηελ αξρή ηεο βηψζηκεο
αλάπηπμεο θαη λα πξνάγεη ηελ έλλνηα ηεο αλζξσπφηεηαο.
Απηφ αθξηβψο ην θελφ ζα κπνξνχζε λα θαιχςεη ε δεκηνπξγία θαλφλσλ εζηθήο γηα ηελ εηξεληθή
ρξήζε ηνπ έμσ-αηκνζθαηξηθνχ δηαζηήκαηνο, σο έλα ζχκπιεγκα θαλφλσλ θαη θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ
πνπ λα απεπζχλνληαη ζε φινπο ηνπο δηαζηεκηθνχο δξψληεο θαη λα αθνξνχλ ζε φισλ ησλ εηδψλ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο.
2. Πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ελόο Κώδηθα Ζζηθήο/ Γενληνινγίαο
ην πξφζθαην παξειζφλ, δηάθνξεο πξσηνβνπιίεο ζε θξαηηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν ζηφρεπζαλ ζηε
δεκηνπξγία θαλφλσλ εζηθήο γηα ηελ εηξεληθή ρξήζε ηνπ δηαζηήκαηνο. Οη πνην ζεκαληηθέο είλαη νη εμήο:
o 1998 – 2000: Ο Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Γηαζηήκαηνο δήηεζε απφ ηελ UNESCO κηα κειέηε «ησλ
εζηθψλ δηαζηάζεσλ ησλ δηαζηεκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ». Σν έξγν απηφ αλέιαβε ε Commission on the

175

Γηα ηε θχζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραληζκψλ πεξηβαιινληηθήο δηαθπβέξλεζεο βι. Ραπηφπνπινο, Δπ. (2006), πκβαηηθή
Πεξηβαιινληηθή Γηαθπβέξλεζε θαη Μεζφγεηνο ή Plus Ultra, εθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα – Κνκνηελή, ζει. 93-148.
176
Βι. Outer Space Treaty 1967, άξ. ΗΗΗ.
177
Βι. Ρνδνζεάηνο, Γ. (2007), ζει. 34-36.
178
Γηα κηα ιεπηνκεξή αλάιπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ηνπ δηθαίνπ ηνπ δηαζηήκαηνο βι. Ρνδνζεάηνο, Γ. (2007), ζει.
36-53.
179
Ζ Moon Agreement 1979 θαη ε Nuclear Power Sources Resolution απνηεινχλ θσηεηλέο εμαηξέζεηο, θαη ηαπηφρξνλα
απφδεημε φηη αλ ππάξρεη ηζρπξή βνχιεζε απφ πιεπξάο ησλ θξαηψλ, ηα απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα είλαη ελζαξξπληηθά.
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Ethics of Scientific Knowledge and Technology, ε νπνία παξήγαγε ηελ έθζεζε The Ethics of Space
Policy180.
o 2000-2004: Ζ UNESCO πήξε ηε ζθπηάιε θαη αμηνπνίεζε ηα πνξίζκαηα θαη ηηο ζπζηάζεηο απηήο ηεο
Έθζεζεο κέζα απφ ηελ Τπνεπηηξνπή Ethics of Outer Space, ηελ νπνία ζπλέζηεζε ην 2000 κε απηφ ην
ζθνπφ. Ζ Τπνεπηηξνπή, κεηά απφ έξγν δηάξθεηαο 4 πεξίπνπ εηψλ ζπλέηαμε ην The ethics of outer space
– Policy Document, ην νπνίν εηέζε ζε δηαβνχιεπζε απφ ηνλ Ηνχλην σο ην Ννέκβξην 2004. Παξά ηελ
εληαηηθή θαη ζηνρεπκέλε εξγαζία, ην πφξηζκα ηεο δηαβνχιεπζεο θαηέγξαςε φηη δελ ππήξραλ ψξηκεο
ζπλζήθεο γηα ηε δηαπξαγκάηεπζε κηαο δηεζλνχο ζπκθσλίαο γηα ηελ εζηθή ρξήζε ηνπ δηαζηήκαηνο θαη
φηη ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ θαη ηελ εθπαίδεπζε
επάλσ ζε δεηήκαηα εζηθήο πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηαζηεκηθέο δξαζηεξηφηεηεο181.
o 1998 θ.ε.: ε θαζαξψο θξαηηθφ επίπεδν ην Δζληθφ Κέληξν Γηαζηεκηθψλ πνπδψλ ηεο Γαιιίαο άξρηζε
λα αλαδεηά ηξφπνπο ζπζηεκαηηθήο ελζσκάησζεο ηεο εζηθήο ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ182. Δλψ θαη ε
Ηαπσληθή Γηαζηεκηθή Τπεξεζία έρεη αζρνιεζεί κε ην ζέκα183.
Σ.

ΤΗΟΘΔΣΧΝΣΑ

ΚΑΝΟΝΔ

ΖΘΗΚΖ

ΓΗΑ

ΣΖΝ

ΔΗΡΖΝΗΚΖ

ΥΡΖΖ

ΣΟΤ

ΓΗΑΣΖΜΑΣΟ - ΠΡΟΣΑΔΗ
Ζ αλάιπζε πνπ έρεη πξνεγεζεί θαηαιήγεη ζε δχν βαζηθά ζπκπεξάζκαηα:
α) ππάξρνπλ δηαπηζησκέλα δεηήκαηα πεξηβαιινληηθήο, θαη φρη κφλν, εζηθήο θαηά ηε ρξήζε ηνπ
δηαζηήκαηνο, ελψ κηα ζεηξά άιισλ είλαη πνιχ πηζαλφ λα αλαθχςνπλ ζην κέιινλ θαη
β) ε δηεζλήο θνηλφηεηα έρεη επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ησλ θηλδχλσλ, ρσξίο φκσο λα έρεη ιάβεη
ηα θαηάιιεια κέηξα.
Κχξηα πξφηαζε ηνπ άξζξνπ απηνχ είλαη φηη πιένλ έρεη έξζεη ν θαηξφο γηα ηελ έλαξμε κηαο ζνβαξήο
θαη εληαηηθήο πξνζπάζεηαο γηα ηελ πηνζέηεζε ελφο ζπλφινπ θαλφλσλ εζηθήο γηα ηελ εηξεληθή ρξήζε ηνπ
έμσ-αηκνζθαηξηθνχ δηαζηήκαηνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη ρξήζηκν λα θαζνξηζηνχλ αξρηθά νη
πξνυπνζέζεηο, θαζψο θαη νη θξίζηκνη παξάγνληεο, αιιά θαη νη πξννπηηθέο απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο.
i) Πξνυπνζέζεηο: γηα λα ηχρεη θνηλήο απνδνρήο κηα ηέηνηα απφπεηξα πξέπεη λα εθκεηαιιεπηεί ην
θεθηεκέλν ησλ Αξρψλ ηνπ Γηθαίνπ Πεξηβάιινληνο θαη εηδηθφηεξα ηεο Πξφιεςεο & Πξνθχιαμεο, ηεο
Δλεκέξσζεο & Πιεξνθφξεζεο θαη ηεο Απνδεκίσζεο, κε έκθαζε ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο Αεηθφξνπ
180

Γπζηπρψο ν ΔΟΓ δελ πξνρψξεζε ζηελ ίδξπζε θάπνηνπ νξγάλνπ επηθνξηηζκέλνπ κε απηφ ην δήηεκα θαη έηζη ε έληνλε
ελαζρφιεζή ηνπ κε ην δήηεκα ηεξκάηηζε εθεί, βι. αλαιπηηθά: Arnould, J. (2005), “The emergence of the ethics of space: the
case of the French space agency”, Futures, vol 37, pp. 251. Παξφια απηά, ε εζηθή δηάζηαζε ησλ δηαζηεκηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ έρεη αλαγλσξηζηεί σο κηα απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Μαθξνρξφληαο ηξαηεγηθήο ηνπ Οξγαληζκνχ, βι.
ESA (2005), The Future of European Space Exploration. Towards a European Long-Term Strategy, HME-HS/BH/2005001.II, Noordwijk.
181
Βι. UNESCO (2005), COMEST Fourth Session – Proceedings, Bangkok, p. 42.
182
Βι. Arnould, J. (2005) θαη Arnould, J. (2001), “Space, Ethics and Society. A CNES Study”, Acta Astronautica vol. 48, no.
5 - 12 , pp. 917-920. Απ‟ φηη θαίλεηαη φκσο θαη νη πξνζπάζεηεο απηέο έρνπλ θνπάζεη.
183
Έρεη κάιηζηα ηδξχζεη θαη ζρεηηθφ φξγαλν, ηελ JAXA Ethics Committee.
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Αλάπηπμεο. ε δεχηεξε θάζε ζα πξέπεη λα πξναζπηζηεί ν θαζαξά εηξεληθφο ραξαθηήξαο φισλ ησλ
δηαζηεκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηέινο πξνηείλεηαη ε απνκάθξπλζε απφ ην απζηεξά αλζξσπνθεληξηθφ
κνληέιν.
ii) Κξίζηκνη παξάγνληεο: ν πςειά ηερληθφο ραξαθηήξαο ησλ δηαζηεκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη πηζαλφ
λα απνδεηρζεί άθξσο θαζνξηζηηθφο ζηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο θαλφλσλ εζηθήο.

Ζ έληνλε

ζπκκεηνρή ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ζηηο δηαζηεκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηε δηακφξθσζε
δηθαίνπ είλαη δεδνκέλε, θαζψο ε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθψλ λνκηθψλ θαλφλσλ ρσξίο ηε ζπκβνιή
ηνπο είλαη αδχλαηε184. Δλ ζπλερεία, θαη άκα ηελ πηνζέηεζε θαλφλσλ, ε εθαξκνγή θαη ν ζεβαζκφο ηνπο
είλαη δεδνκέλνο, εθφζνλ ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθηέιεζε ηεο φπνηαο δξαζηεξηφηεηαο πξαγκαηνπνηνχληαη
κε απζηεξή πεηζαξρεία θαη αθξίβεηα, ηφζν ζηνπο θπζηθνχο φζν θαη ηνπο ζεηηθνχο λφκνπο. Δπηπιένλ,
ζεκαληηθφο είλαη πιένλ θαη ν ξφινο ησλ κε θξαηηθψλ δξψλησλ, ησλ νπνίσλ νη δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ
απμεηηθή ηάζε.
iii) Πξννπηηθέο: φπσο καο θαλεξψλνπλ θαη νη απφπεηξεο ηνπ παξειζφληνο, ην δήηεκα απηφ έρεη ηξαβήμεη
ην ελδηαθέξνλ ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο. Οη φιν θαη πεξηζζφηεξεο δηαζηεκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζήκεξα
θαη ζην κέιινλ, ζα θέξνπλ ζηελ επηθάλεηα λέα πξνβιήκαηα θαη ζα απνθαιχςνπλ ηα θελά ηνπ
παξειζφληνο. Ζ φπνηα λέα πξνζπάζεηα ζα πξέπεη λα εθκεηαιιεπηεί ην θεθηεκέλνπ απφ ηηο εξγαζίεο
ηεο UNESCO θαη παξάιιήια λα πξνρσξήζεη ζε εληνπηζκφ πξνηεξαηνηήησλ θαη θνηλψλ πξνβιεκάησλ
κε ηελ εκπινθή ηνπ ζπλφινπ ηεο Γηεζλνχο Κνηλφηεηαο.
Δ. ΤΝΟΦΖ, ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Οη λνκνπαξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ζε δηεζλέο επίπεδν είλαη κία δχζθνιε θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία,
πνιχ δε πεξηζζφηεξν ζην πιαίζην ηεο Committee on Peaceful Uses of Outer Space ησλ Ζλσκέλσλ
Δζλψλ, φπνπ φιεο νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε ηε κέζνδν ηνπ consensus.
Ζ σο ηψξα εμέιημε ηνπ δεηήκαηνο ηεο εζηθήο ηνπ δηαζηήκαηνο έρεη νδεγήζεη ζε δχν ζπκπεξάζκαηα·
φηη φινη νη δηαζηεκηθνί δξψληεο: α) ζπκθσλνχλ φηη πξφθεηηαη γηα έλα ππαξθηφ θαη αμηνπξφζεθην
δήηεκα θαη β) παξακέλνπλ αθφκα δηζηαθηηθνί αλαθνξηθά κε ηελ αλάιεςε αμηφινγεο θαη
απνηειεζκαηηθήο δξάζεο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα.
Παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα έρνπλ πξνθχςεη θαηά ην παξειζφλ θαη γηα άιια παξεκθεξή δεηήκαηα. Σν
γεγνλφο φκσο φηη φινη ην αλαγλσξίδνπλ, σο βαζηθή εθδήισζε ηεο βνχιεζεο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο,
απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηελ πξναγσγή ηνπ. Απηφ πνπ είλαη απαξαίηεην ζηελ παξνχζα θάζε
είλαη ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, εη δπλαηφλ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ε νπνία
δχλαηαη λα δηαζθαιίζεη ηελ νπδεηεξφηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπο. Απηέο νη πξσηνβνπιίεο πξέπεη λα είλαη

184

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ησλ Δπηζηεκνληθψλ Δλψζεσλ, πρ ε Γηεζλήο Αθαδεκία Αζηξνλαπηηθήο αζρνιήζεθε
ήδε κε ην ζέκα ην 2001 ζην Δηήζην Παγθφζκην πλέδξην ηεο.
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αξκνληθά ελνξρεζηξσκέλεο θαη πνιχ-επίπεδεο, θαη λα αθνξνχλ ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Μφλν
κέζα απφ κηα δηαδηθαζία βήκα πξνο βήκα, αξζξσκέλε ζε θάπνην ζρέδην δξάζεο, ην νπνίν ζα ιακβάλεη
ππφςε φιεο ηηο ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο ηνπ παξειζφληνο, ζα είλαη εθηθηφ έλα ηθαλνπνηεηηθφ απνηέιεζκα
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Σριαντάρη ωτηρία, Η ΘΕΨΡΙΑ ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΟΤ ΠΛΑΣΨΝΑ ΣΑΘΜΟ
ΓΙΑ ΣΗ ΤΓΦΡΟΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΨΓΗ
SUMMARY (Triantari Sotiria)
Even from the years prior to Plato‟s era, education was considered to be a fundamental
requirement for the development of competent and educated civilians, in broad knowledge and political
action. According to Plato, the human soul is the active subject of the educational action. The
environment makes the soul in the sense that the soul sets itself against its environment. Plato‟s
approach seems to be relevant for modern societies as they face significant environmental problems. The
most significant are air pollution, contamination of the water resources and the natural ecosystem, as
well as climate changes.
The aim of this paper is to show how relevant and important is the theory of Plato in the
contemporary environmental education. The particular aspect can be justified by the following
arguments:
a. According to Plato the education deals with the soul‟s interaction with the environment. Therefore,
the appropriate education is beneficial for the activities of the soul as well as its enhancement. b. The
teacher creates the right environment for adjusting the spiritual force with which he externalizes the
competences of the students. c. The human mind should be directed through education to a final end, the
knowledge and the action. The soul adapts to the environment that rejuvenates everything, when the
purpose is known. d. Through education the individual can adjust to society and can envision his own
soul, in the contemplation of the reality, which is the self-awareness, the manifestation of all the values
and virtues that lead to social relevance. e. According to Plato, the education helps in the self-education
of the citizen and his realization about respecting and obeying the laws, without any force from the
government. The educational theory of Plato brings out principles for environmental education, ensuring
the social and the political viability of the future. Plato, just like his teacher Socrates, suggest dialogue,
which today constitutes the foundation for environmental politics, as it leads to self-criticism and selfcontrol, is aiming to reform and improvement of the individual “ego”. The contemporary environmental
education should lead the person (student and/or citizen) in self-inquiry and self-control. This whole
process is part of bioethics aiming to bring to the person internal mental and spiritual happiness. The
guidance to the self-control and the self-criticism of the individual, which would lead to inner peace and
happiness, is taking care by the contemporary Environmental consultancy. This is a new field of
knowledge and an occupation at the same time. The consultant helps the individual to direct his attitude
towards himself, the life and the society, in order to realize conscious its offer to environmental issues
and to determine his behavior towards the nature, which closely relates to the human nature.
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1. Δηζαγσγή
Ζ εθπαίδεπζε ηφζν ζηελ αληίιεςε ηνπ Πιάησλα αιιά θαη γεληθφηεξα ζηελ αληίιεςε ησλ
αξραίσλ Διιήλσλ απνηειεί κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία, δηα ηεο νπνίαο νη πνιίηεο κηαο θνηλσλίαο
απνθηνχλ θνηλσληθή ζπλείδεζε θαη αζθνχληαη ζην λα εθπιεξψλνπλ φιεο ηηο θνηλσληθέο απαηηήζεηο 185.
Με κηα πξψηε καηηά ε θνηλή απηή αξραηνειιεληθή αληίιεςε θαίλεηαη λα ππνηάζζεη ην άηνκν ζην
θνηλσληθφ ζχλνιν. Σελ ίδηα ζηηγκή φκσο αλαθαίλεηαη θαη κηα άιιε βαζηθή πηπρή, πνπ απνπζηάδεη απφ
ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, ε αλαγθαηφηεηα ην ίδην ην άηνκν κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε πνπ ιακβάλεη λα
αλαπηχζζεη ηελ θνηλσληθή ζπλείδεζή ηνπ. Ζ αλάπηπμε απηή πξνυπνζέηεη νξζψο αζθεκέλα πλεχκαηα,
ηα νπνία κε ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαηαλννχλ ην ζθνπφ ηεο πνιηηείαο, πνπ είλαη ε επδαηκνλία θαη
ζπκπίπηεη κε ηνλ ίδην ην ζθνπφ ηεο χπαξμεο θαη ηεο δξάζεο ηνπο κέζα ζηελ πνιηηεία.
ην ζεκείν απηφ ν Πιάησλαο ζηελ Πνιηηεία επηρεηξεί δχν βαζηθέο επηζεκάλζεηο, πνπ
ζρεηίδνληαη άκεζα κεηαμχ ηνπο. Πξψηνλ, ε εθπαίδεπζε θαηά ηνλ Πιάησλα, είλαη ε κεηαθνξά ηεο ςπρήο
ζην αλάινγν πεξηβάιινλ, πνπ ζεσξείηαη ην πην θαηάιιειν γηα ηελ εμέιημε ηεο 186. αθέζηαηα, εδψ ν
θηιφζνθνο ελλνεί φρη κφλν ην νηθνγελεηαθφ αιιά θαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, αλαδεηψληαο θπξίσο
κηα πγηή δηαβίσζε θαη ζπκβίσζε ζηελ πφιε. Γεχηεξνλ, ν Πιάησλαο ζηνλ φξν εθπαίδεπζε απνδίδεη θάηη
πην βαζχ θαη εζσηεξηθφ πνπ αθνξά ζηελ νιφπιεπξε δηάζηαζε ηνπ ραξαθηήξα, κε ηηο θαιέο θαη θαθέο
εθθάλζεηο ηνπ. Απηή ηελ αξεηνπιαζηηθή ιεηηνπξγία ηεο εθπαίδεπζεο βαζίδεη πάλσ ζε δχν ζεκαληηθνχο
παξάγνληεο, ηε θχζε θαη ηελ ηξνθή187. Με ηνλ φξν θχζε ν Πιάησλαο πξνζδηνξίδεη ην ζχλνιν ησλ
ηδηνηήησλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ δηαζέηεη ν άλζξσπνο βηνινγηθά. Με ηνλ φξν ηξνθή ή παηδεία
αλαθέξεηαη ζε φινπο ηνπο παξάγνληεο, πεξηβαιινληηθνχο, νηθνγελεηαθνχο, θνηλσληθνχο θαη πνιηηηθνχο,
νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Ζ ζρέζε ησλ δχν φξσλ είλαη
άκεζε, εθφζνλ ε δηαλνεηηθή θαη ε εζηθή δηάπιαζε ηνπ αλζξψπνπ, ηελ νπνία θαιιηεξγεί ε παηδεία,
ελαξκνλίδεηαη πάληα κε ηελ θαηάιιειε θχζε. Έηζη, κηα θαθή θχζε πην δχζθνια βειηηψλεηαη ζε ζρέζε
κε κηα θαιή θχζε, ε νπνία εάλ ηχρεη θαιήο παηδείαο, καο δίλεη ηνλ άξηζην πνιίηε κηαο νξζήο θαη
ηδαληθήο πνιηηείαο188.
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. Barker, E. Ο πνιηηηθφο ζηνραζκφο ζηελ αξραία Διιάδα. Ο Πιάησλ θαη νη θαηαβνιέο ηνπ. Μηθξ. Κ. Κνιηφπνπινο. Αζήλα :
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ηηο παξαπάλσ επηζεκάλζεηο ηνπ ν Πιάησλαο ηνλίδεη ηελ ηεξάζηηα ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο,
θαη θπξίσο ηεο αλζξσπηζηηθήο, γηα ηελ παίδεπζε θαη ηελ θαιιηέξγεηα κηαο εμαίξεηεο θχζεο, κε
επίθεληξφ ηεο ηελ αθέξαηε εζηθή δηακφξθσζε ηνπ αλζξψπνπ. Ο Πιάησλαο κε ηε ζεσξία ηνπ γηα ηελ
εθπαίδεπζε πξνθαλψο δηδάζθεη ζ‟ εκάο ζήκεξα έλαλ αλζξσπνθεληξηζκφ, βαζηζκέλν ζηελ θνηλσληθή
ζπλείδεζε, πνπ απνθηά ην άηνκν αθελφο κέζα απφ ηελ ηήξεζε ησλ εζηθψλ επηηαγψλ, δηακνξθψλνληαο
έηζη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ φρη κφλν πξνο ην ζπλάλζξσπφ ηνπ αιιά θαη απέλαληη ζηηο κειινληηθέο γεληέο.
Αθεηέξνπ κε ηελ ππαθνή ηνπ ζην λφκν θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο αξρήο ηεο δηθαηνζχλεο ζπκβάιιεη
ζεκαληηθά ζηε ζπλάξζξσζε κηαο πνιηηηθήο θνηλσλίαο189.
Ζ εζηθή θαη ε δηθαηνζχλε, ζηελ νπνία βαζίδεηαη ε ηήξεζε ζηνπο λφκνπο, απνηεινχλ γηα ην
ζχγρξνλν άλζξσπν επηηαθηηθή αλάγθε, πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζεί εθνχζηα φρη απιά ζην ζεβαζκφ ζηε
θχζε, ζην πεξηβάιινλ αιιά πξσηίζησο ζην ζεβαζκφ ζηελ ίδηα ηνπ ηε θχζε, ε νπνία βειηηψλεηαη κέζα
απφ ηελ θαηάιιειε αγσγή θαη εδψ βέβαηα αλαθεξφκαζηε ζηελ απαξαίηεηε πιένλ γηα ην εθπαηδεπηηθφ
καο ζχζηεκα πεξηβαιινληηθή αγσγή.
2. Ζ εθπαίδεπζε σο ε «ζεξαπεπηηθή δύλακε ηεο ςπρήο» ζηελ αληίδξαζή ηεο πξνο ην πεξηβάιινλ
Ο Πιάησλαο ζηνπο Οξηζκνχο ηνπ αλαθέξεηαη ζηε δχλακε ηεο εθπαίδεπζεο, νξίδνληάο ηελ σο
«δχλακηο ζεξαπεπηηθῆ ο ςπρῆ ο»190, δειψλνληαο ηελ επίθαηξε θαη ζχγρξνλε αληίιεςε ηεο
αλαγθαηφηεηαο γηα γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε191. Απηή ε κνξθή κάζεζεο ζηνρεχεη ζηελ
αλάπηπμε ηεο εζηθή δηάζηαζεο ησλ παηδηψλ, ψζηε θαιιηεξγψληαο ηελ αίζζεζε ηνπ σξαίνπ λα
απνρηήζνπλ κηα θξηηηθή καηηά γηα ηνλ γχξσ ηνπο πεξηβάιινληα ρψξν, ζηνλ νπνίν κεγαιψλνπλ θαη
θνηλσληθνπνηνχληαη. ηνλ Πιάησλα ε αληίιεςε γηα ην σξαίν, ε εζηθή δηάπιαζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ε
θχζε πξνθαλψο εκπίπηνπλ, εθφζνλ φια καδί ζπλδένληαη θάησ απφ ην έλδπκα ηεο ζεσξίαο ησλ ηδεψλ.
Έηζη, ην σξαίν, ν ελάξεηνο άλζξσπνο θαη ε θχζε είλαη απεηθάζκαηα ησλ αησλίσλ θαη αλαιινίσησλ
ηδεψλ192. ζν πεξηζζφηεξν ε θχζε193 αγγίδεη ην ππεξβαηηθφ πεδίν -κε ηελ έλλνηα ηεο θχζεο ελλννχκε
189

. Γεζπνηφπνπινο, Κ. Η. Φηινζνθία ηνπ δηθαίνπ. Αζήλα: 1953-1954, 133.
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Πεξηβάιινλ, Δθπαίδεπζε. Θεζζαινλίθε: Αλη. ηακνχιεο, 2005, 43.
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. Γεσξγφπνπινο, Αι. Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή. Αζήλα: Gutenberg, 2002, 475.

192

. Πιάησλαο, Πνιηηεία Γ΄, 428e. Πξβ. Παπαδεκεηξίνπ, Δπζ. Γηα κηα λέα θηινζνθία ηεο θχζεο. Ζ πξφθιεζε ηεο νηθνινγίαο

θαη νη απαληήζεηο ηεο θηινζνθίαο. Αζήλα: Gutenberg, 1999:40.
193

. Παπαδεκεηξίνπ, Δπζ. 1999:40. Ο Παπαδεκεηξίνπ επηζεκαίλεη φηη ε θχζε, θαηά ηνλ Πιάησλα δελ ζεσξείηαη

δεκηνπξγηθή δχλακε, αιιά είλαη ην πξφηππν, ζχκθσλα κε ην νπνίν ν Γεκηνπξγφο έθηηαμε ηνλ θφζκν ησλ θαηλνκέλσλ, ηα
νπνία απιψο ηε κηκνχληαη. αθέζηαηα, φπσο παξαηεξεί ν Παπαδεκεηξίνπ ε θχζε έρεη, θαηά ην θηιφζνθν, θαλνληζηηθφ
ραξαθηήξα.
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φ,ηη ππάξρεη γχξσ καο, αθφκε θαη έλα αλζξψπηλν δεκηνχξγεκα ή κηα θαηαζθεπή- ηφζν ε ςπρή αηελίδεη
ην σξαίν θαη ηε θχζε ηνπ σξαίνπ. ηνλ πιαησληθφ ζηνραζκφ νη ηδέεο έρνπλ θαλνληζηηθφ θαη
πξνζδηνξηζηηθφ ραξαθηήξα, πνπ ζεκαίλεη φηη ε θαιιηέξγεηα θαη ε δηάπιαζε ηεο ςπρήο κπνξεί λα
απνηειέζεη ηελ πεγή γηα θάζε σξαίν δεκηνχξγεκα πνπ αγγίδεη ην ππεξβαηφ, ηηο ηδέεο. Δληνχηνηο, γηα λα
νδεγεζεί ν άλζξσπνο ζε κηα πιήξε εζηθή δηάζηαζε ζα πξέπεη λα παηδεπζεί θαη απηφο είλαη ν ζθνπφο
ηεο εθπαίδεπζεο.
Ο Πιάησλαο καο νδεγεί ζ‟ έλα επαγσγηθφ ζπιινγηζκφ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε αλζξψπηλε θχζε
κε ηηο κνξθσηηθέο επηδξάζεηο πνπ δέρεηαη νδεγείηαη ζηελ ίδηα ηε θχζε, πνπ είλαη ην αιεζηλφ νλ θαη ε
βαζχηεξε νπζία ησλ πξαγκάησλ. ηε ζθέςε ηνπ πθίζηαηαη κηα εζσηεξηθή ζπλάθεηα αλάκεζα ζηελ
λαηνπξαιηζηηθή (ηδεαηή) θηινζνθία ηνπ πιηθνχ θφζκνπ θαη ζηε λαηνπξαιηζηηθή (ηδεαηή) αληίιεςε ηεο
εζηθήο194.
ηελ παξαπάλσ εζσηεξηθή ζπλάθεηα ε εθπαίδεπζε είλαη θαζνξηζηηθή ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ
αλζξψπηλνπ ςπρηζκνχ. Απηή ε ζέζε ηνπ Πιάησλα αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ηελ αληίιεςε φηη ην σξαίν,
ε αξκνλία θαη ε αγαζφηεηα, πνπ ζπλάδνπλ κε ηνλ σξαίν ραξαθηήξα, ζα πξέπεη λα ηα επηδηψθεη ν
άλζξσπνο κέζα απφ ηηο ηέρλεο, ηε δσγξαθηθή, ηελ πθαληηθή, ηελ πνηθηιηηθή, ηελ αξρηηεθηνληθή θαη
θάζε άιιε θαηαζθεπαζηηθή ηέρλε. Ζ επηδίσμε απηή είλαη απφξξνηα νξζήο εθπαίδεπζεο, πνπ θαιιηεξγεί
ην ζπλεηφ θαη αγαζφ ήζνο195. Ζ άξηζηε θχζε είλαη εθείλε πνπ κε ην ςπρηθφ θαη δεκηνπξγηθφ ήζνο ηεο
θαζηζηά ην πεξηβάιινλ θαηάιιειν, ψζηε νη λένη λα αλαπηχμνπλ ηνλ ςπρηζκφ ηνπο ζ‟ έλα πγηεηλφ
πεξηβάιινλ. Καηεπέθηαζε ν Πιάησλαο ζεσξεί ηελ εθπαίδεπζε σο πξσηαξρηθφ θξηηήξην γηα ηελ
αληίδξαζε ηεο ςπρήο ζην πεξηβάιινλ ηεο, θαη εδψ ελλνεί ηελ πλεπκαηηθή δσή, φπσο ε θπζηθή δσή είλαη
ε αληίδξαζε ηνπ ζψκαηνο ζηελ ηξνθή. Ζ κφξθσζε παξέρεηαη ζηνλ πνιίηε καδί κε ηελ εθγχκλαζε ηνπ
ζψκαηνο, θαζψο θαη ηα δχν απνβιέπνπλ ζηελ σθέιεηα ηεο ςπρήο196.
Σν ζπλεηξκφ ηεο ςπρνπιαζηηθήο ιεηηνπξγίαο κε ην πεξηβάιινλ, φπνπ δεη θαη αλαπηχζζεηαη ν
λένο άλζξσπνο ηνλίδεη ν Πιάησλαο, κε ηελ εθθνξά ξεηνξηθνχ εξσηήκαηνο, ζην ηξίην βηβιίν ηεο
Πνιηηείαο, ιέγνληαο φηη: «Μφλν ηνπο πνηεηέο πξέπεη λα ηνπο επηβιέπνπκε θαη λα ηνπο αλαγθάδνπκε λα
απνηππψλνπλ ζηα πνηεηηθά ζπλζέκαηά ηνπο ηελ εηθφλα ηνπ αγαζνχ ήζνπο … ή πξέπεη λα επηβιέπνπκε
θαη ηνπο άιινπο ηερλίηεο θαη λα ηνπο εκπνδίδνπκε λα απεηθνλίδνπλ απηφ ηνλ θαθφ, ηνλ αθφιαζην, ην
κηθξνπξεπή θαη άζρεκν ραξαθηήξα νχηε ζε εηθφλεο δσληαλψλ κνξθψλ νχηε ζε νηθνδνκήκαηα νχηε ζε
θαλέλα άιιν δεκηνχξγεκά ηνπο, ή αλ δελ είλαη ηθαλφο λα ην θάλεη, λα κελ ηνπ ην επηηξέπνπλ λα αζθεί
ηελ ηέρλε ηνπ ζηελ πφιε καο, ψζηε νη «θχιαθεο» καο λα κελ αλαηξέθνληαη κέζα ζε απεηθνλίζεηο ηνπ
θαθνχ ζαλ κέζα ζε θαθφ βνζθφηνπν θφβνληαο θαη ηξψγνληαο θαζεκεξηλά ιίγν-ιίγν πνιιέο θνξέο θαη
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ρσξίο λα ην θαηαιάβνπλ λα δεκηνπξγνχλ έλα κεγάιν θαθφ κέζα ζηελ ςπρή ηνπο, αιιά πξέπεη λα
δεηνχκε εθείλνπο ηνπο ηερλίηεο πνπ πξνηθηζκέλνη απφ ηε θχζε κπνξνχλ λα αληρλεχνπλ ηε θχζε ηνπ
σξαίνπ θαη ηνπ εππξεπνχο, ψζηε νη λένη, ζαλ λα κέλνπλ κέζα ζ‟ έλαλ πγηεηλφ ηφπν, λα σθεινχληαη απφ
ην θαζεηί απ‟ φπνπ θάηη απφ ηα σξαία έξγα αγγίμεη ηα κάηηα ηνπο ή η‟ απηηά ηνπο ζαλ αχξα πνπ απφ
ηνπο θαινχο ηφπνπο θέξλεη πγεία, θη έηζη ακέζσο απφ ηελ παηδηθή ειηθία ρσξίο λα ην θαηαιάβνπλ ηνπο
νδεγεί λα κνηάζνπλ, λα ζπλάςνπλ θηιία θαη λα ζπληαηξηάμνπλ κε ηνλ σξαίν ιφγν;»197.
ην παξαπάλσ απφζπαζκα ν Πιάησλαο δειψλεη φηη γηα ηελ ζσζηή εζηθή δηάπιαζε ηνπ αηφκνπ
απαξαίηεηε είλαη ε αηζζεηηθή αγσγή, ε νπνία ζπκβάιιεη θαη ζηελ νκνξθηά ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο. Ζ
θαθνηερλία ζε νηθνδνκήκαηα, θηίξηα ή απεηθνλίζεηο κνξθψλ είλαη κηα άιιε κνξθή θαθνπνίεζεο ηνπ
πεξηβάιινληνο ζην νπνίν αλαηξέθνληαη νη λένη θαη αληηζηνηρεί ζηελ θαθφηεηα αγσγήο θαη ήζνπο.
Γχν, ινηπφλ, είλαη ηα θχξηα ζεκεία ζηα νπνία ν Πιάησλαο δίλεη έκθαζε. Πξψηνλ, ε εζηθφηεηα
ηνπ αηφκνπ, ε νπνία αλαδεηθλχεηαη ζηελ αγσγή ηνπ θαη ζηα έξγα ηνπ, έρεη εηδηθφ βάξνο γηα φια η‟ άιια
κέιε ηεο πφιεο. Γεχηεξνλ, ε δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, κε ηελ αληίζηνηρε ππνβάζκηζε ηεο
αθεξαηφηεηάο ηεο ή αλάδεημε ηεο νκνξθηάο ηεο, είλαη απνηέιεζκα νξζήο αγσγήο, αηζζεηηθήο θαη
εζηθνπιαζηηθήο, κε ηα νπνία αζρνιείηαη ε εθπαίδεπζε. Πξφθεηηαη γηα εθπαίδεπζε ςπρήο θαη ζψκαηνο,
κε απψηεξν ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ λνπ θαη άζθεζε ησλ αξεηψλ ηεο ςπρήο. Ο ζηνραζκφο ηνπ Πιάησλα
αλνίγεη ην δξφκν ζηε ζχγρξνλε θηινζνθία ηεο βαζηάο νηθνινγίαο, ε νπνία ππνζηεξίδεη ηελ ελφηεηα
αλζξψπνπ-θχζεο198. Ο λένο κπξνζηά ζηε ζέα ελφο θαθφηερλνπ νηθνδνκήκαηνο αλαηξέθεηαη κε ηελ
απεηθφληζε ηνπ θαθνχ κέζα ζηελ ςπρή ηνπ θαη είλαη ζα λα βηψλεη ζ‟ έλα αλζπγηεηλφ πεξηβάιινλ. Πφζν
πεξηζζφηεξν θαθνπνηεί ηελ ςπρή φισλ καο ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ε ζέα ηεο ξχπαλζεο ησλ δαζψλ
θαη ησλ ζαιαζζψλ, πνπ έρεη σο απφξξνηα ηελ εμαθάληζε ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο, ε θαηαζηξνθή
πάξθσλ θαη δέληξσλ, πνπ απνηεινχλ πεγή νμπγφλνπ ζηε ζχγρξνλε ηζηκεληνχπνιε θ.ά. Ζ δηαθχιαμε
ηεο αλζξψπηλε θχζεο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε δηαθχιαμε θαη ην ζεβαζκφ πξνο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ
θαη γη‟ απηή ηελ απηνπξαγκάησζε ρξεηάδεηαη ε θαηάιιειε αγσγή, πνπ ιακβάλεη ν λένο θάζε επνρήο
απφ ηελ εθπαίδεπζε.
Δπίζεο, ζην παξαπάλσ απφζπαζκα ν Πιάησλαο δηαζαθελίδεη άκεζα φηη ε αλζξψπηλε
ζπλείδεζε, πνπ θαιιηεξγείηαη κε ηελ εθπαίδεπζε, είλαη ε πεγή ησλ αξεηψλ. Ζ νξζά εθπαηδεπκέλε ςπρή
ζα γίλεη απφηνθνο σξαίσλ θαη θαιψλ έξγσλ γηα ηελ αγσγή θαη ηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ λέσλ.
Δπνκέλσο, ε αμία πνπ δίλνπκε δηακέζνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ καο ζην πεξηβάιινλ πνπ δνχκε είλαη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ε πξνβνιή ησλ ςπρηθψλ παζψλ καο199. Ζ θαθνηερλία κηαο θαηαζθεπήο απφ έλα ηερλίηε
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δελ βξίζθνληαη έμσ απφ ηνλ θφζκν, αιιά είλαη πξνβνιέο ησλ «παζψλ» καο ή ησλ «ζπγθηλήζεσλ» καο κέζα ζηνλ θφζκν.
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αλαδεηθλχεη ηνλ θαθφ ςπρηθφ θφζκν ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα είλαη αλεπίηξεπην λα αζθεί ηελ ηέρλε ηνπ
ζηνπο «θχιαθεο», ψζηε λα κελ αλαηξαθνχλ κε απεηθνλίζεηο ηνπ θαθνχ. Σν γεγνλφο απηφ ζεκαίλεη ηελ
πξνβνιή θαη ηελ έθθξαζε θαθψλ ζπλαηζζεκάησλ, πνπ πξνθαινχληαη κέζα ζηνλ θφζκν θαη απφ ηνλ
πεξηβάιινληα θφζκν.
Ο Πιάησλαο επηζεκαίλεη έλα αξθεηά ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηε ζχγρξνλε θνηλσληθή δσή, φηη
δειαδή νη πξάμεηο θαη νη ζθέςεηο καο είλαη απνηέιεζκα κηαο ζσζηήο εθπαίδεπζεο, πνπ πξέπεη θαη
νθείιεη λα παξέρεη θάζε θξάηνο κε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκά ηνπ. Απηφ θπζηθά αλαδεηθλχεη θαη κηα
άιιε εμίζνπ ζεκαληηθή παξάκεηξνο φηη ζε θξάηε πνπ ε παηδεία βξίζθεηαη ζε πςειφ επίπεδν ε
νηθνλνκία είλαη πην εχξσζηε θαη ν ζεβαζκφο πξνο ηελ ίδηα ηελ αλζξψπηλε θχζε είλαη κεγαιχηεξνο
κέζα απφ ηελ αλαγλψξηζε βαζηθψλ αλζξψπηλσλ αμηψλ. Σν αίηεκα γηα ηελ παξνρή νξζήο εθπαίδεπζεο
απφ ην θξάηνο ζην πιαίζην κηαο θνηλσληθήο εζηθήο πξνιακβάλεη ε αξραηνειιεληθή αληίιεςε, ζχκθσλα
κε ηελ νπνία ε αλζξψπηλε πξνζβνιή θαη θαηαζηξνθή ηνπ ζπκβησηηθνχ ή θπζηθνχ θφζκνπ ζπκβάιιεη
αληίζηνηρα ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο200. Απηή αθξηβψο ηελ αλζξψπηλε πξνζβνιή θαη
ζπλάκα πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή αλαηξεί ε ζσζηή αλαηξνθή θαη εθπαίδεπζε, εθφζνλ φπσο
ηζρπξίδεηαη, πάιη κε ηε ρξήζε ξεηνξηθήο εξψηεζεο, ν Πιάησλαο «φπνηνο αλαηξαθεί φπσο έπξεπε ζα
αληηιεθζεί κε κεγάιε έληαζε φζα έρνπλ αηέιεηεο ή δελ έρνπλ θηηαρηεί φκνξθα ή δελ έρνπλ φκνξθε
θπζηθή αλάπηπμε θαη δηθαηνινγεκέλα δπζαλαζρεηψληαο ζα επαηλεί ηα φκνξθα, ζα ραίξεηαη, ζα ηα
δέρεηαη κέζα ζηελ ςπρή ηνπ, ζα ηξέθεηαη απφ απηά θαη ζα γίλεηαη θαιφο θαη άμηνο, ελψ δηθαηνινγεκέλα
ζα θαηαθξίλεη ηα άζρεκα θαη ζα ηα κηζεί απφ ηε λεαληθή ειηθία ηνπ αθφκε, πξνηνχ κπνξέζεη λα
θαηαιάβεη ην ιφγν, θαη φηαλ αλαπηπρζεί ην ινγηθφ ηνπ, ζα ην θαινζσξίζεη αλαγλσξίδνληάο ην εμαηηίαο
ηεο ζπγγεληθήο ζρέζεο ηνπ απηφο πνπ ζα έρεη αλαηξαθεί έηζη;»201.
Απφ ην παξαπάλσ απφζπαζκα γίλεηαη αθφκε κηα θνξά θαηαλνεηφ φηη ν Πιάησλαο ζεσξεί
ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηε δηάπιαζε ηνπ αλζξψπηλνπ ραξαθηήξα ηελ αγσγή θαη ηελ εθπαίδεπζε,
δηφηη ηφηε κφλν ην άηνκν κπνξεί λα αληηιεθζεί ηελ σξαηφηεηα ή ηελ αζρήκηα ηνπ πεξηβάιινληνο, φπνπ
βηψλεη θαη κεγαιψλεη. Σφηε κφλν κπνξεί λα ζπλαηζζαλζεί ηηο ηξεηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ
θφζκν θαη εμαζθαιίδνπλ ηε δπλακηθή ηνπ νηθνζπζηήκαηνο: ηελ ηάμε, ηελ αξκνλία θαη ηε

Δλψ θαηά κηα άιιε άπνςή ηνπ αλαθέξεη φηη ν θπζηθφο θφζκνο (είηε έκςπρνο, είηε άςπρνο) είλαη ρσξίο αμίεο. Ο Hume
δηακνξθψλεη ηκήκα ηεο κεηαθπζηθήο ηεο επηζηεκνληθήο θπζηνθξαηίαο, ε νπνία αλαδχζεθε ην 17 ν αηψλα ζηε Γπηηθή
Δπξψπε. Πεξηζζφηεξα βι. Keekok, l. «Anthropocentrism: Its roots in modern Western Philosophy and its involvement with
modern science and technology». Πξαθηηθά πλεδξίνπ κε ζέκα: Philosophy and Ecology. Vol. II. Athens: K. Boudouris and
K. Kalimtzis, 1999: (138-144), 139.
200

. Yamakawa, H. «The environment as the place of life: Presocratic‟s viewpoint». Πξαθηηθά πλεδξίνπ κε ζέκα:

Philosophy and Ecology. Vol. II. Athens: K. Boudouris and K. Kalimtzis, 1999: (225-238), 225.
201

. Πιάησλαο, Πνιηηεία Γ΄, 402e.
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δηθαηνζχλε202. Απφ ηε ζέζε απηή ν Πιάησλαο ζηεξίδεη ηελ θπβέξλεζε ηνπ ηδεψδνπο θξάηνπο, πνπ ην
ίδην είλαη έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζηε βάζε ηεο δηθαηνζχλεο. Ζ εθπαίδεπζε θαηεπζχλεη ηνλ
αλζξψπηλν λνπ ζ‟ έλα ηειηθφ ζθνπφ ζηε γλψζε θαη ζηε δξάζε. Σν πεπαηδεπκέλν άηνκν πξνζαξκφδεηαη
ζηελ θνηλσλία θαη νδεγείηαη ζηελ ελφξαζε ηεο αηνκηθήο ςπρήο, ζηελ ελαηέληζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο,
πνπ είλαη ε απηνγλσζία, ε θαλέξσζε ησλ αμηψλ θαη φιεο νη αξεηέο πνπ νδεγνχλ ζηελ θνηλσληθή
νξζφηεηα. Έλα ζσζηά θπβεξλψκελν θξάηνο είλαη απνηέιεζκα κηαο νξζήο εθπαίδεπζεο, πνπ κεξηκλά γηα
ηελ απηναγσγή ηνπ πνιίηε θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ λα ζέβεηαη θαη λα ππαθνχεη ηνπο λφκνπο, ρσξίο
θξαηηθφ εμαλαγθαζκφ203.
Γηα ηελ απνθπγή ηνπ θξαηηθνχ εμαλαγθαζκνχ ν Πιάησλαο ζεσξεί ζηνπο Νφκνπο ηνπ φηη ζηφρνο
ηεο εθπαίδεπζεο είλαη λα εηζάγεη ηνπο λένπο ζην πλεχκα ησλ λφκσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε εθπαηδεπηηθή
κέζνδνο ζα πξέπεη λα εθπαηδεχζεη ηηο επαηζζεζίεο ησλ λέσλ θαη λα δηακνξθψζεη θαηά ηέηνην ηξφπν ηηο
ζπλήζεηέο ηνπο, ψζηε νη επηζπκίεο ηνπο λα πεγάδνπλ απφ ηηο βαζηά ξηδσκέλεο κέζα ηνπο ζπλήζεηεο θαη
λα κελ αληηηίζεληαη ζε φζα απαγνξεχεη ν λφκνο204. Ζ ζεσξία ηνπ Πιάησλα γηα ηελ εθπαίδεπζε κέζα
απφ ηελ νπνία αλαδχεηαη θαη ζρεηίδεηαη άκεζα ε ζηάζε ηνπ θάζε αηφκνπ ρσξηζηά απέλαληη ζην λφκν
εκθαλίδεηαη αξθεηά πξνεγκέλε γηα ηελ επνρή ηνπ θαη δηαρξνληθή, θαζψο εμππεξεηεί ηελ πξαθηηθή
αλάγθε ηεο δηθήο καο επνρήο. Πξάγκαηη, ε θαηαζηξνθή ηεο θχζεο ή ηνπ πιαλήηε γεληθφηεξα είλαη
δήηεκα αηνκηθήο επζχλεο ηνπ θαζελφο αηφκνπ, πνιίηε κηαο αλαπηπγκέλεο ρψξαο. Απηή ε επζχλε είλαη
απνηέιεζκα ηεο εμάζθεζεο θαη παίδεπζεο ηνπ πνιίηε ζε φιε ηνπ ηε δσή απφ ηε λεπηαθή αθφκε ειηθία,
ψζηε κέζα απφ ζπλερήο ζεηηθέο εκπεηξίεο λα δηαπνηηζηεί κε ην εζσηεξηθφ πλεχκα θαη ηνλ ηφλν ηνπ
λφκνπ, απνθηψληαο κηα λνεηηθή ζπλήζεηα πνπ ζα ηνλ νδεγεί ζε πξάμεηο ινγηθέο θαη έλλνκεο.
Ζ εθπαηδεπηηθή ζεσξία ηνπ Πιάησλα αλαδεηθλχεη ζεκειηψδεηο αξρέο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή
αγσγή, εμαζθαιίδνληαο ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή βησζηκφηεηα ηνπ κέιινληνο. Ζ αλζξψπηλε
βησζηκφηεηα ζην κέιινλ ζα εμαξηεζεί θαηά έλα κεγάιν κέξνο ηεο απφ κηα θαηάιιεια δνκεκέλε
πεξηβαιινληηθή αγσγή, πνπ ζα έρεη σο θχξην ζηφρν λα νδεγήζεη ην καζεηή, ην λέν, ηνλ απξηαλφ πνιίηε
ζε απηνέιεγρν θαη απηνθξηηηθή, ψζηε ζην πιαίζην ηεο επξχηεξεο βηνεζηθήο λα απνρηήζεη ν ζχγρξνλνο
άλζξσπνο ηελ πλεπκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπ ηζνξξνπία θαη επδαηκνλία.
3. Ζ ζύγρξνλε πεξηβαιινληηθή αγσγή ππό ην πλεύκα ηεο πιαησληθήο θηινζνθίαο ηεο εθπαίδεπζεο
Σν πξψην εξψηεκα πνπ ζα έπξεπε λα ζέζνπκε είλαη: ηα επηκέξνπο ζπκθέξνληα ηζνδπλακνχλ κε
ην ζπκθέξνλ ηνπ ζπλφινπ; Πξφθεηηαη γηα εξψηεκα πνπ νδεγεί ηαπηφρξνλα ζην επφκελν εξψηεκα:
εζηθά νξζή ραξαθηεξίδεηαη κηα πξάμε, φηαλ ην ππνθείκελν δξα ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ, θαη
202

. Yamakawa, H. 1999: 226.
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. Barker, E. 2007: 415-416, 434-435.
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. Πιάησλαο, Νφκνη Β΄, 653b-c. Πξβ. Barker, E. 2007: 776.
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επνκέλσο ε θάζε πξάμε ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηνπ δξψληνο ππνθεηκέλνπ; ή εζηθά νξζή ραξαθηεξίδεηαη
κηα πξάμε, φπνπ ην ππνθείκελν δξα κε απψηεξν ζηφρν ηελ επραξίζηεζε θαη ηελ εδνλή;
Ζ εδνλή είλαη κηα έλλνηα πνπ απαζρφιεζε ηνλ Πιάησλα, θαζψο ηελ αλαθέξεη ζπρλά ζηα
θείκελά ηνπ. Αλ ιάβνπκε ππφςε ηελ πιαησληθή αληίιεςε ηνπ κέηξνπ, πνπ σο θχξην ζηφρν είρε ηελ
θαηάθηεζε ηνπ αγαζνχ σο απφιπηε αμία θαη έθθξαζε ηνπ ππέξ-πξνζσπηθνχ, ππέξ-αηνκηθνχ θαινχ205,
ηφηε ζαθέζηαηα ν Πιάησλαο ηαπηίδεη ηελ εδνλή κε ην θαιφ. Έηζη, κε ηελ εδνλή έρνπκε ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο, ηεο αξκνλίαο θαη ηνπ κέηξνπ, φπσο νξζά αλαθέξεη ν Πιάησλαο ζηνλ
Γνξγία φηη θάζε αξξψζηηα πξνθαιεί δηαηάξαμε ηεο ηζνλνκίαο κεηαμχ ηνπ ζεξκνχ, ςπρξνχ, πγξνχ θαη
μεξνχ ζηνλ νξγαληζκφ206. ην πιαίζην απηφ ε ςπρή πξέπεη λα δέρεηαη ηελ θαηάιιειε αγσγή, ψζηε λα
ππάξρεη κηα δηαιεθηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηε ινγηθή, πνπ επηζπκεί ην θαιφ θαη ην πξέπνλ θαη ζηελ εζηθή,
ε νπνία νξηνζεηεί εζηθνχο θαλφλεο, πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηη είλαη ην θαιφ θαη ην πξέπνλ.
Ζ ηζρπξνπνίεζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηε ινγηθή θαη ζηελ εζηθή βαζίδεηαη θαηά έλα κεγάιν
κέξνο ζηελ απφθηεζε θαη άζθεζε κηαο βαζηθήο αξεηήο, πνπ είλαη ν απηνέιεγρνο. Πξάγκαηη, ε αξεηή
απηή επηηπγράλεηαη, φηαλ ε επηζπκία αθελφο απνδέρεηαη θαη αθεηέξνπ ε ινγηθή παξέρεη ηνλ θαηάιιειν
έιεγρν θαη ηελ θαηάιιειε αγσγή207. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε κηα επηζπκία, πνπ δελ ππφθεηηαη ζην
έιεγρν ηεο ινγηθήο κπνξεί λα πξνθαιέζεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο φρη κφλν ζην ίδην ην άηνκν αιιά θαη ζην
ζχλνιν. Αθφκε πεξηζζφηεξν, φηαλ ζπλερψο θαη ρσξίο απηνέιεγρν ηθαλνπνηνχκε ηηο επηζπκίεο καο, ηφηε
νδεγνχκαζηε ζ‟ έλα παξαινγηζκφ, θαζηζηψληαο ηε ινγηθή έξκαην ησλ επηζπκηψλ καο.
Ζ επηζήκαλζε απηή νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε εδνλή, πνπ ζηνλ πιαησληθφ ζηνραζκφ
ηαπηίδεηαη κε ην αγαζφ θαη εθθξάδεη ην ππέξ-πξνζσπηθφ, έρεη ζεκαληηθή αμία, εθφζνλ έρεη δερηεί
απηνέιεγρν, πνπ αλάγεηαη ζηελ αξεηή ηεο ζσθξνζχλεο θαη ζεσξείηαη κηα απφ ηηο αξραηνειιεληθέο
αξεηέο καδί κε ηηο αξεηέο ηεο ζνθίαο, ηεο αλδξείαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο 208. Σφζν ν απηνέιεγρνο φζν θαη
ε δηθαηνζχλε ζην ζηνραζκφ ηνπ Πιάησλα έρνπλ σο πξνυπφζεζε θαη ζθνπφ φρη αηνκηθά ηνλ ίδην ηνλ
πνιίηε αιιά ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν ζθνπφο ηνπ αηφκνπ δελ είλαη ε επηδίσμε ηεο
πξνζσπηθήο επραξίζηεζήο ηνπ. Σν άηνκν δελ είλαη ην φιν, αιιά ην φξγαλν κηαο πνιηηείαο, ην κέξνο
ηεο, ην νπνίν εθηειεί κηα ιεηηνπξγία ζην πιαίζην φκσο ηεο εζηθήο νιφηεηαο. Ο Πιάησλαο ηνπνζεηεί ηε
δηθαηνζχλε ζην πλεχκα ηεο αληίιεςεο πεξί θνηλσληθήο εζηθήο, κε απψηεξν ζηφρν λα θηάζεη ε θνηλσλία
ζηελ επηπρία, ζηελ επδαηκνλία ηεο209. Με ηελ εμαζθάιηζε ηεο αξκνλίαο θαη ηεο θνηλσληθήο επηπρίαο ν
205

. Πιάησλαο, Γνξγίαο, 474d. Πξβ. Καδά, Π. Α. Ο Πιάησλαο θαη νη εδνλέο. Ζ ζεσξία ηεο εδνλήο ζηνλ Πιάησλα.
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Πιάησλαο ζπλδέεη θαη ηελ έλλνηα ηεο ζσθξνζχλεο κε ηελ νπνία δειψλεηαη ε απνθπγή θάζε άκεηξεο
θαη άμεζηεο ζπκπεξηθνξάο. Σν γεγνλφο απηφ ζεκαίλεη φηη ν ζψθξσλ άλζξσπνο δελ πξέπεη λα
παξαζχξεηαη απφ ηηο επηζπκίεο ηνπ, αιιά λα είλαη εγθξαηήο θαη θφζκηνο210.
ηελ πιαησληθή αληίιεςε δηαθξίλεηαη κηα ηάζε ππέξβαζεο ηνπ αηνκηθνχ γηα ράξε ηνπ
θαζνιηθνχ, ππέξβαζεο ηνπ αηφκνπ γηα ράξε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Απηφ είλαη θαη ε βάζε ηεο
θηινζνθίαο ηεο εθπαίδεπζεο ζηνλ Πιάησλα. Απηή θπζηθά ε ππέξβαζε δελ ζα ππνζηεξίδακε φηη έρεη
ζην βάζνο ηεο θχξην ζηφρν ηνλ ππνζθειηζκφ ηνπ αηφκνπ, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν ζα ιέγακε φηη ε
ππέξβαζε ηνπ αηνκηθνχ ή ν ππέξ-πξνζσπηθφο εαπηφο211 ελέρεη κέζα ηνπ ηελ ακεξνιεςία θαη ηελ άξζε
ησλ αλζξψπηλσλ-αηνκηθψλ ζπκθεξφλησλ. Ζ εκκνλή ηνπ φληνο ζηελ αηνκηθφηεηά ηνπ ζεκαίλεη γηα ηνλ
Πιάησλα απηνπεξηνξηζκφ. Ο θηιφζνθνο δελ επηδεηνχζε λα επηηξέςεη ζην είλαη λα δεζκεπηεί ζηελ
αηνκηθφηεηά ηνπ κέζα απφ εδνλέο θαη αιφγηζηεο επηζπκίεο. ήκεξα, ν Πιάησλαο ζα κπνξνχζε λα
επηθξηζεί γηα ηηο απφςεηο ηνπ φηη ππνβαζκίδεη θαη αθαλίδεη ην ίδην ην άηνκν, ην εγψ. Δληνχηνηο, ε
ζεσξία ηνπ έρεη θαηά θχξην ιφγν ππφβαζξν εζηθφ βαζηζκέλε ζε κηα θνηλσληθή εζηθή πάλσ ζηελ νπνία
εθπαηδεχεηαη θαη δηακνξθψλεηαη ν ραξαθηήξαο ησλ λέσλ αλζξψπσλ.
Οη απφςεηο ηνπ Πιάησλα γηα ηελ εθπαίδεπζε θαίλεηαη λα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ
ζχγρξνλε πξνβιεκαηηθή ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή αγσγή, ε νπνία έρεη απνδψζεη έλα κεγάιν
κέξνο ηεο νηθνινγηθήο θξίζεο ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ αλζξψπνπ απφ ηε θχζε θαη ηελ θνηλσλία,
πηνζεηψληαο κηα ζεηξά αμηψλ, αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθψλ κε σθειηκηζηηθή ζθνπηκφηεηα θαη
θαηαζηξεπηηθή γηα ην πεξηβάιινλ. Οη απφςεηο ηνπ θηινζφθνπ θαίλεηαη λα δηεπθνιχλνπλ ην ξφιν ηεο
πεξηβαιινληηθήο αγσγήο, ε νπνία πξέπεη λα βνεζήζεη ηνλ άλζξσπν λα αλαθαιχςεη εθ λένπ ην
πεξηβάιινλ ηνπ θαη θπζηθά γηα λα επηηεπρζεί απηφ ζα πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ νη ζρέζεηο
πξσηίζησο ηνπ αλζξψπνπ κε ηελ θνηλσλία θαη κεηέπεηηα κε ηε θχζε. Ζ πεξηβαιινληηθή αγσγή εζηηάδεη
ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ εθπαηδεπφκελσλ αλζξψπσλ212. Απηή ε πνηφηεηα έρεη σο
βάζε ηε θπζηθή θαη ςπρηθή πγεία ηνπ αλζξψπνπ, ε νπνία φκσο εμαζθαιίδεηαη κέζα απφ ηε θπζηθή θαη
ςπρηθή πγεία ηνπ ζπλφινπ.
Ο άλζξσπνο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ νθείιεη λα κεξηκλά γηα ηελ πγεία ηνπ, γεγνλφο
πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη θαη ν αγσγηθφο θαη κνξθσηηθφο ραξαθηήξαο ηεο πεξηβαιινληηθήο
αγσγήο ζα πξέπεη λα είλαη δηα βίνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζην ζρνιηθφ ρψξν,
αιιά κε αθεηεξία ηε λεπηαθή ειηθία ζα πξέπεη σο κνξθσηηθή δηαδηθαζία λα ζπλερίδεηαη ζε φιε ηε
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δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ213. Δμάιινπ, ηελ αλαγθαηφηεηα γηα κηα δηα βίνπ εθπαίδεπζε αλαθέξεη
ήδε ν Πιάησλαο ζηνπο Νφκνπο, δειψλνληαο έκκεζα φηη ε παηδεία νθείιεη λα είλαη δηα βίνπ θαζφιε ηε
δηάξθεηα ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ214. Ζ ίδηα αθξηβψο αληίιεςε δηέπεη φιν ην πλεχκα ηεο Πνιηηείαο,
θαζψο δελ πθίζηαηαη δηάθξηζε ζε ζπζηεκαηηθή θαη κε ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε. O άλζξσπνο απφ ηε
λεαληθή αθφκε ειηθία, φληαο ηθαλφο λα πξνζιάβεη ζηνηρεία απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ κέρξη θαη ηα βαζηά
γεξάκαηά ηνπ βξίζθεηαη ζε κηα δηαξθή θαηάζηαζε παίδεπζεο κε ηειηθφ πάληα ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα
ηνπ ήζνπο θαη φρη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ215.
Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη πνηνο αλαιακβάλεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο παίδεπζεο ζην πιαίζην
ηεο πεξηβαιινληηθήο αγσγήο, ην ζρνιείν ή νηθνγέλεηα ή θαη νη δχν καδί; O Πιάησλαο, είρε αληηδξάζεη
ζηνλ έιεγρν ηεο νηθνγέλεηαο πάλσ ζηελ εθπαίδεπζε πνπ ιάκβαλε ην παηδί, θηάλνληαο ζε ζεκείν λα
θαηαξγήζεη ηειείσο ηελ νηθνγέλεηα, δίλνληαο ην πξνβάδηζκα ζην θξάηνο, πνπ φθεηιε λα παξάζρεη
ζπζηεκαηηθά κηα ηέηνηα εθπαίδεπζε216. Ζ ζχγρξνλε πεξηβαιινληηθή αγσγή απαηηεί ηελ αμηνπνίεζε
φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ, πνπ ζεκαίλεη φηη αλαγλσξίδεη ηελ αγσγηθή ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο.
ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ην παηδί απνθηά ηα ζεκέιηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ
θαη ιακβάλεη γλψζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε δσή ηνπ 217. Ζ νηθνγέλεηα θαη ζηε
ζπλέρεηα ην ζρνιείν απνηεινχλ ζεκαληηθφ παηδαγσγηθφ θαη κνξθσηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ην
παηδί κπνξεί λα απνθηήζεη νηθνινγηθή ζπλείδεζε θαη πεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά. ην πιαίζην απηφ
ην παηδί ζα πξέπεη λα θαηαλνήζεη φηη ε ζπληήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, φπνπ δεη θαη ζπκβηψλεη κε
άιινπο αλζξψπνπο, είλαη απφξξνηα ηεο αλζξψπηλεο εζηθήο. Ο ηξφπνο πνπ κεηαρεηξηδφκαζηε ην
πεξηβάιινλ έρεη εζηθέο ζπλέπεηεο γηα φια ηα φληα. Ζ νξζή πεξηβαιινληηθή αγσγή νδεγεί θαη ζε κηα
νξζή πεξηβαιινληηθή εζηθή. Οη λένη ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ απηφ πνπ ήδε ν Πιάησλαο ηφληζε ζηελ
Πνιηηεία, φηη δειαδή ην εζηθφ θαιφ πξέπεη λα νξάηαη κέζα απφ ην πξίζκα ησλ θνηλσληθφ-πνιηηηθψλ
ζπλεπεηψλ, ψζηε ε θαιή πνηφηεηα δσήο λα κελ απνηειεί πξφηππν αηνκηθήο επηπρίαο, αιιά θαη
θνηλσληθφ-πνιηηηθήο επεκεξίαο218. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ε πεξηβαιινληηθή αγσγή πξέπεη λα
επηδηψθεη κηα πεξηβαιινληηθή εζηθή, ε νπνία λα εμαξηάηαη απφ κηα νηθνινγηθή θνζκναληίιεςε. Απηφ
ζεκαίλεη φηη νη λένη, αθνχ ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε θχζε θαη ηε κείδνλα ζεκαζία ησλ πεξηβαιινληηθψλ
πξνβιεκάησλ κε φξνπο θαη ηξφπνπο πνπ επηηξέπνπλ ηε ζπζρέηηζε ελλνηψλ, επηζπκηψλ θαη πεπνηζήζεσλ
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κε ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο, ζα κπνξέζνπλ ζηε ζπλέρεηα λα βξνπλ ηξφπνπο θαη λα
αλαδείμνπλ ζπκπεξηθνξέο πνπ επηδξνχλ ζεηηθά ζην θπζηθφ θαη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν 219.
Ζ απφθηεζε θαη ε αλάδεημε ζπκπεξηθνξψλ, πνπ δειψλνπλ ηαπηφρξνλα θαη ηηο πςειέο εζηθέο
ζηάζεηο δσήο, πξνυπνζέηνπλ ηελ απηνγλσζία θαη ηελ απηναληίιεςε ηνπ αλζξψπνπ, ν νπνίνο κε
αθεηεξία ηελ ίδηα ηελ χπαξμή ηνπ ζα θαζνξίζεη ηε ζρέζε ηνπ κε ηε θχζε, επηδηψθνληαο ζπλάκα θαη κηα
βαζχηεξε ζηξνθή ζηε θχζε. Σν γεγνλφο απηφ ζα θαλεί κέζα απφ ηε ιήςε νξζψλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο
ζα επηθέξνπλ θαη ηελ αξκνλία ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ ηφπν φπνπ δεη. Σελ αλάδεημε απηψλ ησλ ηξηψλ
βαζηθψλ παξαγφλησλ ηεο απηνγλσζίαο, ηεο απηναληίιεςεο θαη ηεο ιήςεο νξζψλ απνθάζεσλ θαη ηελ
εκςχρσζε ησλ αλζξψπσλ, ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηελ ζεκεξηλή αλζξψπηλε θαηάζηαζε ζα πξέπεη λα
αλαιάβεη ε ζχγρξνλε Πεξηβαιινληηθή πκβνπιεπηηθή.
4. Ζ Πεξηβαιινληηθή πκβνπιεπηηθή κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο «ζεξαπεπηηθήο» ιεηηνπξγίαο ηεο
πιαησληθήο θηινζνθίαο
Ζ θηινζνθία ηνπ Πιάησλα είλαη εκπλεπζκέλε απφ ην θηινζνθηθφ θαη εζηθφ ζηνραζκφ ηνπ
δαζθάινπ ηνπ σθξάηε, ηνπ νπνίνπ ηηο απφςεηο δηέζσζε ζηα θείκελά ηνπ. Ζ δηάζσζε απηή
επηβεβαηψλεη φηη κέζα απφ ηε θηινζνθία θαη ηελ εζηθή κπνξεί λα αζθεζεί ε πκβνπιεπηηθή πξνο φια
ηα πεδία, θαη εηδηθφηεξα απηή πνπ καο ελδηαθέξεη εδψ είλαη ε Πεξηβαιινληηθή πκβνπιεπηηθή220.
Ο Πιάησλαο ζηελ Απνινγία ηνπ παξνπζηάδεη ην δάζθαιφ ηνπ λα πξνηείλεη ηε δηαιεθηηθή κέζνδν
γηα ηελ άζθεζε ηεο πκβνπιεπηηθήο, νκνινγψληαο ν ίδηνο ν σθξάηεο φηη κε ηε δηδαζθαιία έρεη σο
θχξην θαη απφιπην ζθνπφ λα ζπκβνπιεχζεη ηνπο Αζελαίνπο, λένπο θαη κεγαιχηεξνπο, λα κεξηκλνχλ
πεξηζζφηεξν γηα ηελ ςπρή ηνπο απφ ην ζψκα ηνπο221. Ο Πιάησλαο, φπσο θαη ν δάζθαινο ηνπ,
πξνηείλνπλ ην δηάινγν, πξνθεηκέλνπ ν ζπλνκηιεηήο λα βξεη θαη λα αλαγλσξίζεη ηα ειαηηψκαηά ηνπ, λα
ηα δηνξζψζεη θαη λα πεηχρεη ηελ πλεπκαηηθή ηζνξξνπία ηνπ. Μάιηζηα, θαηά ηνλ Πιάησλα, ε δηαιεθηηθή
είλαη ε ζεκαληηθφηεξε κέζνδνο γηα ηελ πξνζέγγηζε ζην αγαζφ, θαζψο κε απηή ν θηιφζνθνο
απνζθνπνχζε ζηελ εζηθνπλεπκαηηθή εμχςσζε ηνπ αλζξψπνπ. Ο Πιάησλαο ζεσξνχζε ηε δηαιεθηηθή σο
κηα βαζηά αλζξσπνινγηθή ζεψξεζε, κε θχξηα θίλεηξα ηελ αγάπε γηα ην άλζξσπν, ηελ αλάδεημε ηεο
αλζξψπηλεο ινγηθήο κε ζηφρν ηελ απηνπξαγκάησζή ηνπ, ε νπνία επέξρεηαη κε ηελ απηνγλσζία θαη ηελ
απηναληίιεςε. Έηζη, ε δηαιεθηηθή είλαη κηα δηαλνεηηθή δηεξγαζία, κηα επηθνηλσληαθή ζρέζε πνπ
αλαπηχζζεη ν άλζξσπνο κε ηνλ εαπηφ ηνπ, γηα λα θαηνξζψζεη ηε απηνβειηίσζή ηνπ, απνθεχγνληαο θάζε
κνξθή αιινηξίσζεο. Απηή αθξηβψο ηε κέζνδν πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη ν ζχγρξνλνο χκβνπινο.
πγθεθξηκέλα, ν ίδηνο ζα πξέπεη λα απνηειέζεη ηνλ «καηεπηήξα», πνπ ζα μεγελλήζεη ηεο ζθέςε ηνπ
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πειάηε ηνπ ή αλ είλαη ιεηηνπξγφο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ ηνπ. Ζ δηαπίζησζε απηή νδεγεί ζηε
καηεπηηθή ζσθξαηηθή κέζνδν, φπσο απηή απνηππψλεηαη ζην Θεαίηεην ηνπ Πιάησλα222. ην πλεχκα,
ινηπφλ, ηεο ζχγρξνλεο Πεξηβαιινληηθήο πκβνπιεπηηθήο ν χκβνπινο, πνπ κπνξεί λα είλαη θαη ν ίδηνο
ν εθπαηδεπηηθφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ζα πξέπεη λα νδεγήζεη ην ζπλνκηιεηή
ηνπ ζηελ απηναπνθάιπςε ηεο ίδηαο ηεο χπαξμήο ηνπ, πνπ ζεκαίλεη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ πλεπκαηηθψλ
δπλάκεψλ ηνπ, ψζηε ν ίδηνο λα θαηεπζχλεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε νξζνινγηθή βάζε, ρσξίο παξάινγεο
επηζπκίεο θαη ηδηνηειή ζπκθέξνληα. Απφ ηε ζέζε απηή ε Πεξηβαιινληηθή πκβνπιεπηηθή βαζίδεηαη ζ‟
έλα βαζηθφ θαλφλα ηεο ζσθξαηηθήο ζθέςεο, πνπ ν Πιάησλαο ηνλίδεη ζηελ Απνινγία ηνπ, αλαθέξνληαο
φηη: «δσή πνπ δελ ηελ εμεηάδεη θαλείο, δελ αμίδεη λα ηε δεη»223.
Με ηελ απηνεμέηαζε θαη ηνλ απηνέιεγρν ν άλζξσπνο ζήκεξα κπνξεί λα θαηαιάβεη ηελ θαηάζηαζε
ηεο αλζξψπηλεο θχζεο θαη ηε ζρέζε ηεο κε η‟ άιια φληα ηνπ δσηθνχ θαη ηνπ θπηηθνχ βαζηιείνπ,
γεγνλφο πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη λα πξνζδηνξίζεη θαη ηε ζέζε ηνπ ζηε θχζε. Σν ζσθξαηηθφ «γλῶζη
ζαπηφλ» νδεγεί ζηελ εζσηεξηθή επδαηκνλία ηνπ αλζξψπνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζην ζπζρεηηζκφ ηνπ κε
νιφθιεξν ην Δίλαί ηνπ κε ην θπζηθφ θφζκν224. Ζ απηνγλσζία είλαη πξνυπφζεζε ηεο επεμίαο θαη θαηά
ζπλέπεηα είλαη ε ζπκθσλία ηεο ζπλείδεζεο κε ηνλ εαπηφ ηεο. Απηή ηελ ακεζφηεηα ηεο ζπλείδεζεο
αλαγλψξηζαλ κεηέπεηηα νη θαηλνκελνιφγνη θαη ππαξμηζηέο θηιφζνθνη σο άκεζα ζπλδεφκελε κε ηελ
εκπεηξία ηνπ εαπηνχ κέζα ζηνλ θφζκν. Κάζε άλζξσπνο ζε φπνηα ειηθία θαη αλ είλαη ραξαθηεξίδεηαη
απφ απηή ηε κνξθή ζπλείδεζεο, θαηά ηελ νπνία πξνεγείηαη ε ζθέςε πάλσ ζηελ εκπεηξία πνπ βηψλεη θαη
αθνινπζεί ε ακεζφηεηα ηεο ζπλείδεζεο-αίζζεζεο ηνπ βηψκαηφο ηεο. Ζ απηνγλσζία είλαη ε πην δχζθνιε
δηαδηθαζία γηα ηνλ άλζξσπν απφ ηελ νπνία γελληέηαη ε ζπλείδεζε, ε νπνία εηπκνινγηθά έρεη κέζα ηεο
ηελ πξφζεζε ζπλ, πνπ παξαπέκπεη ζηελ εκπεηξία ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ εαπηφ καο θαη κε ην εμσηεξηθφ
πεξηβάιινλ225.
Ζ απηνγλσζία, ν απηνέιεγρνο θαη ε απηνεμέηαζε είλαη ζηνηρεία ζηα νπνία ν χκβνπινοεθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα νδεγήζεη ηα παηδηά, θαιιηεξγψληαο ηνπο έηζη ην ζεκαληηθφ θιάδν ηεο
Πξαθηηθήο Ζζηθήο, ηελ Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή, δηα ηεο νπνίαο ζα θαηαλνήζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο
απέλαληη ζηηο επφκελεο γεληέο, ζηα δψα θαη γεληθφηεξα ζηα νηθνζπζηήκαηα θαη ηε βηφζθαηξα226.
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. Πιάησλαο, Θεαίηεηνο, 150c.
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. Πιάησλαο, Απνινγία σθξάηνπο, 38a. Πξβ. Γειιήο, Η. Γ. 2005:41.
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. Απνζηνινπνχινπ, Γ. «Ο σθξάηεο, ε απηνγλσζία θαη ε απηνζπλεηδεζία». ην Ξαλά γηα ην σθξάηε. Ησάλληλα: Σνκέαο

Φηινζνθίαο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Παξάξηεκα (αξ. 72) Δπηζηεκνληθήο Δπεηεξίδαο Γσδψλε, 2004: 95-109.
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ήκεξα ε παξνπζία ηεο Πεξηβαιινληηθήο πκβνπιεπηηθήο είλαη απαξαίηεηε ζην ζρνιηθφ ρψξν,
θαζψο ηφζν ε ζεκαηνινγία ηεο φζν ε θηινζνθία θαη ε κεζνδνινγία ηεο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε
δηαζχλδεζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο Καη ζπγθεθξηκέλα κηαο γλψζεο πνπ ζα πξέπεη λα πξνζαλαηνιίδεηαη
ζηε δηακφξθσζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ζρέζεο ηνπ αλζξψπνπ κε
ηνλ εαπηφ ηνπ, ηελ θνηλσλία θαη ηε θχζε. ην ζεκείν απηφ ε θηινζνθία είλαη κηα κέζνδνο ή φπσο
αιιηψο ζα ιέγακε «ζεξαπεπηηθή ιεηηνπξγία», πνπ βνεζάεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο αθελφο λα
θαηαλνήζνπλ ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα κέζα απφ ηε βησκαηηθή ζρέζε ηνπο κε ην πεξηβάιινλ θαη
απνδερφκελνη ηελ επζχλε ηνπο απέλαληη ζε απηά λα ηα θαηαζηήζνπλ πξνζσπηθή ηνπο ππφζεζε. Ζ
Πεξηβαιινληηθή πκβνπιεπηηθή ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζην λα εληάμεη ηε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο
ηεο ςπρήο θαη ηνπ ζψκαηνο ζηελ επξχηεξν πιαίζην πνπ ιέγεηαη πεξηβάιινλ. Απηφ κπνξεί λα ην πεηχρεη
φρη κφλν κέζα απφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο πιαησληθήο ή θαη ηεο αξηζηνηειηθήο θηινζνθίαο, αιιά θαη
κέζα απφ ηε ζεψξεζε θαη ηελ αλάιπζε θαη άιισλ παξαδνζηαθψλ θηινζνθηθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο ν
σθειηκηζκφο, ε ζεσξία ησλ δηθαησκάησλ, ε ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ θ.ά.
Ζ Πεξηβαιινληηθή πκβνπιεπηηθή απνηειεί γηα εκάο ζήκεξα έλα λέν γλσζηηθφ πεδίν κε πνιιέο
πξννπηηθέο, εθφζνλ φπσο θαη ε ίδηα ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη άξξεθηα,
έρεη θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δηάζηαζε227. Δμάιινπ, ε Πεξηβαιινληηθή πκβνπιεπηηθή κε ην ζεσξεηηθφ
θαη πξαθηηθφ ππφβαζξφ ηεο θαίλεηαη λα κελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε,
αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν αζρνιείηαη κε ηελ πνηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο. Δπνκέλσο, κπνξεί λα
ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα αμηψλ θαη ζηε δηακφξθσζε ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξάο. Με ην πλεχκα απηφ
ζα πξέπεη νηθνγέλεηα θαη ζρνιείν λα ζπλεξγαζηνχλ, κέζα θαη έμσ απφ ην ζρνιηθφ ρψξν. Γνλείο θαη
εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα επηκνξθσζνχλ κε ζεκηλάξηα πνπ αθνξνχλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή
πκβνπιεπηηθή, ζηα νπνία ε ζχδεπμε Φηινζνθίαο θαη πκβνπιεπηηθήο ζα απνηειέζεη ην γφληκν έδαθνο
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζχγρξνλσλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. Σα πξνβιήκαηα απηά νινέλα
απμάλνληαη θαη ζα απμάλνληαη φζν νη άλζξσπνη δελ έρνπλ απηνγλσζία, απηνέιεγρν. Γηφηη ρσξίο
απηνγλσζία, ρσξίο ζπλείδεζε, ρσξίο εζηθή ν άλζξσπνο δελ θαηαζηξέθεη κφλν αιφγηζηα ηνλ εαπηφ ηνπ
θαη ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ αιιά θαη νιφθιεξν ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ δεη, ηξέθεηαη θαη αλαπλέεη.
5. πκπέξαζκα
Ζ ζεσξία ηνπ Πιάησλα γηα ηελ εθπαίδεπζε απνηειεί ζεκαληηθφ ζηαζκφ ζηε ζχγρξνλε
πεξηβαιινληηθή αγσγή. Ζ άπνςε απηή βαζίδεηαη ζηελ πιαησληθή αληίιεςε φηη ε εθπαίδεπζε
αζρνιείηαη κε ηελ αληίδξαζε ηεο ςπρήο ζην πεξηβάιινλ. Ο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα δηακνξθψλεη ην
227

. Κακαξηλνχ, Γ. «Εεηήκαηα Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο γηα πην Απνηειεζκαηηθή Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε». ην

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Ο λένο πνιηηηζκφο πνπ αλαδχεηαη. Δπηκέιεηα: Α. Γ. Γεσξγφπνπινο. Αζήλα: Gutenberg, 2005,
(231-252), 231.
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θαηάιιειν πεξηβάιινλ ζην νπνίν πξνζαξκφδεηαη ε πλεπκαηηθή δχλακε κε ηελ νπνία ν ίδηνο
εμσηεξηθεχεη φ,ηη θαιφ έρνπλ νη καζεηέο. Ο δάζθαινο εκθαλίδεηαη σο έλαο θαιφο εθπαηδεπηηθφο
ζχκβνπινο θαη απφ ηε ζέζε απηή ζα πξέπεη λα θαηεπζχλεη ηνλ λνπ ησλ καζεηψλ ηνπ ζ‟ έλα ηειηθφ
ζθνπφ ζηε γλψζε θαη ζηε δξάζε. Ζ ςπρή πξνζαξκφδεηαη ζην πεξηβάιινλ ηεο, φηαλ γλσξίδεη ην ζθνπφ
πνπ δσνγνλεί ηα πάληα. χκθσλα κε ηελ πιαησληθή ζεσξία ε εθπαίδεπζε πξνζαξκφδεη ην άηνκν ζηελ
θνηλσλία θαη ην νδεγεί ζηελ ελφξαζε ηεο αηνκηθήο ςπρήο, ζηελ απηνγλσζία, ζηε θαλέξσζε ησλ αμηψλ
θαη ζε φιεο εθείλεο ηηο αξεηέο πνπ νδεγνχλ ζηελ θνηλσληθή νξζφηεηα. Ζ απηνγλσζία, ε απηναληίιεςε
θαη ε ιήςε απνθάζεσλ είλαη ηα βαζηθά ζηνηρεία, ηα νπνία επηρεηξεί λα εθκαηεχζεη ν εθπαηδεπηηθφοζχκβνπινο απφ ηνπο καζεηέο ηνπ. Ζ εθπαίδεπζε κεξηκλά γηα ηελ απηναγσγή ηνπ πνιίηε θαη ηε
ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ λα ζέβεηαη θαη λα ππαθνχεη ηνπο λφκνπο αβίαζηα θαη ρσξίο ηελ επηβνιή ηνπ
θξάηνπο.
Οη παξαπάλσ απφςεηο ηνπ Πιάησλα καο νδεγνχλ ζήκεξα ζε κηα νξζή πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή
θαη εθπαίδεπζε, πνπ έρεη αθεηεξία ην ζρνιείν θαη ζπλερίδεηαη κέζα ζηελ θνηλσλία. Ο Πιάησλαο, φπσο
θαη ν δάζθαιφο ηνπ σθξάηεο, πξνηείλνπλ ην δηάινγν, πνπ ζήκεξα απνηειεί ζεκέιην γηα ηα δεηήκαηα
πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη αγσγήο, θαζψο νδεγεί ζε απηνθξηηηθή θαη απηνέιεγρν, κε απψηεξν
ζηφρν ηελ αλακφξθσζε θαη βειηίσζε ηνπ αηνκηθνχ «εγψ». Ζ ζχγρξνλε πεξηβαιινληηθή αγσγή
ζηνρεχεη ζην λα νδεγήζεη ην άηνκν ζηελ απηνεμέηαζε θαη ζηνλ απηνέιεγρν. ιε απηή ε πνξεία
εληάζζεηαη ζην πιαίζην κηαο βηνεζηθήο, κε ζθνπφ ηελ πλεπκαηηθή θαη ςπρηθή εζσηεξηθή επδαηκνλία ηνπ
αλζξψπνπ. Ο Πιάησλαο κε ηηο ζέζεηο ηνπ αλνίγεη πξννπηηθέο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ γλσζηηθνχ
πεδίνπ, πνπ κπνξεί λα βξεη πξφζθνξν έδαθνο ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζην ζρνιείν. Πξφθεηηαη γηα ην πεδίν
ηεο Πεξηβαιινληηθήο πκβνπιεπηηθήο, ην νπνίν αλαιακβάλεη ηελ θαζνδήγεζε ζηνλ απηνέιεγρν θαη
ζηελ απηνθξηηηθή ηνπ αηφκνπ, πνπ ζα ηνλ νδεγήζεη ζηελ εζσηεξηθή επηπρία. Ζ αλαθάιπςε θαη ε
αλαγλψξηζε ηνπ εαπηνχ είλαη ην πξψην θαη ζεκαληηθφ ζηάδην πνπ ζα πξέπεη λα δηαβεί ν καζεηήο, γηα λα
επηδηψμεη ηε βειηίσζε θαη θαιπηέξεπζε ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ θαη ην θπζηθφ
πεξηβάιινλ, φπνπ βηψλεη. Πξσηαξρηθή αμία έρεη ε κεηάβαζε απφ ηνλ απηνζεβαζκφ ζην ζεβαζκφ ζην
θπηηθφ θαη δσηθφ βαζίιεην, θαζψο αηζζήκαηα φπσο ε ζπγ-θίλεζε, ε ζπκ-πάζεηα θαη ε ζπλ-αίζζεζε
δειψλνπλ άκεζα κηα εκπεηξία βησκαηηθή θαη επηθνηλσληαθή πξνο φ,ηη ππάξρεη γχξσ καο θαη πξνθαιεί
ηελ εθδήισζε απηψλ ησλ αηζζεκάησλ.
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Μπαλλή Ξανθίππη, Η ΑΡΙΣΟΣΕΛΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΣΗ ΤΓΦΡΟΝΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΨΓΗ
1. Δηζαγσγή. Ζ ηεινινγηθή αληίιεςε ηνπ Αξηζηνηέιε γηα ηελ θύζε θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ εζηθή
Ζ αξηζηνηειηθή εζηθή βαζίδεηαη ζηελ ηεινινγηθή αληίιεςε ηεο αλζξψπηλεο θχζεο. Ζ δηαπίζησζε
απηή γίλεηαη εκθαλήο ζην κεηαθπζηθφ ζχζηεκα ηνπ Αξηζηνηέιε, φπνπ ηα πάληα έρνπλ κηα ιεηηνπξγία
θαη έλα ζθνπφ. Έηζη, ν άλζξσπνο σο ε αλψηαηε κνξθή χπαξμεο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα φληα, έκςπρα
θαη άςπρα, μερσξίδεη γηα ηηο ινγηθέο θαη λνεηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, ηηο νπνίεο φζν πεξηζζφηεξν
ρξεζηκνπνηνχλ νη άλζξσπνη ηφζν πεξηζζφηεξν είλαη επηπρηζκέλνη ζηε δσή ηνπο, θαζψο απψηεξνο
ζθνπφο ηνπ αλζξψπνπ είλαη ε επδαηκνλία228.
Δπνκέλσο, ε αξηζηνηειηθή εζηθή ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ηεινινγηθή αληίιεςε ηνπ Αξηζηνηέιε,
ε νπνία ζηεξίδεηαη πάλσ ζην ζεκέιην ηεο πιαησληθήο229. Δληνχηνηο, ν Αξηζηνηέιεο αληηιακβάλεηαη κε
δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ έλλνηα ηεο θχζεο. Δλψ, ζχκθσλα κε ηνλ Πιάησλα ε θχζε θαη ε ηδέα
ηαπηίδνληαη θαη απνηεινχλ ηε βαζχηεξε νπζία ησλ πξαγκάησλ. Ο Αξηζηνηέιεο, ζεσξψληαο φηη ην
επηκέξνπο ελππάξρεη ζην θαζφινπ230, ππνζηεξίδεη φηη ε θχζε κπνξεί λα ηαπηίδεηαη κε ηελ νπζία ελφο
πξάγκαηνο, αιιά ε ίδηα ε θχζε παξακέλεη εγθφζκηα. Ζ θχζε είλαη ε εζσηεξηθή αξρή ηνπ θχζεη φληνο
θαη είλαη ζπκθπέο κε ηελ χιε θαη ηε κνξθή, δηφηη θαηά βάζε δηέξρεηαη ηελ χιε θαη πξνθαιεί ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο κνξθήο. Ζ θχζε είλαη ε ηάζε ηεο χιεο γηα ην είδνο θαη θαηά ζπλέπεηα θπξηαξρία
πάλσ ζηελ χιε θαη ηε βνεζάεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ πξννξηζκφ ηεο231. Απφ ηε ζέζε απηή ε θχζε
είλαη ηειηθή αηηία, θαζψο ελππάξρεη ζηα πξάγκαηα232. Αθνινχζσο ε θχζε έρεη θαη αηηηαθή ζεκαζία,
είλαη ην πνηεηηθφ αίηην ζην νπνίν νθείιεηαη ε εζσηεξηθή αξρή ηνπ θχζεη φληνο θαη επνκέλσο «αξρή
θηλήζεσο»233. χκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε ε έλλνηα ηεο θχζεο πεξηιακβάλεη κέζα ηεο ηε κνξθή θαη
ηελ χιε ησλ πξαγκάησλ234. Οη παξαπάλσ αξηζηνηειηθέο απφςεηο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε
αξηζηνηειηθή θπζηθή ηεινινγία ζεκειηψλεηαη πάλσ ζηελ θαηλνηφκα ζχιιεςε ηεο θχζεο, ε νπνία
228

. Αζαλαζφπνπινπ, Κ. Ζ εζηθή θχζε θαη ε ειεπζεξία ηνπ πξνζψπνπ. Πξνβιήκαηα θαη πξνζσπηθφηεηεο ηεο Νεψηεξεο Ζζηθήο
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229

. Αξηζηνηέιε, Πεξί Φχζεσο. Σν δεχηεξν βηβιίν ησλ θπζηθψλ. Δηζαγσγή-κεηάθξαζε-ζρνιηαζκφο Β. Κάιθαο. Αζήλα:
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απνηειεί απηνδχλακε αξρή ηεο θίλεζεο θαη ηεο κεηαβνιήο ησλ θχζεη φλησλ πξνο ηελ εθπιήξσζε ελφο
ζθνπνχ (ηέινπο). Απηφ αθξηβψο ην ηέινο είλαη ε κνξθή ή θαη θάζε θαιή θαηάιεμε πνπ ζπλάδεη ζηε
κνξθή ηνπο235.
Ζ ζθέςε ηνπ ηαγεηξίηε είλαη ηεινινγηθή. ια ηα πξάγκαηα έρνπλ έλα ζθνπφ θαη φηαλ απηφο
εθπιεξψλεηαη, ηφηε ην πξάγκα είλαη φκνξθν θαη ρξήζηκν, δηφηη δηα απηνχ ππάξρεη ηάμε θαη αξκνλία.
Καλέλα δψν ή θπηφ, έκςπρν ή άςπρν δελ ζηεξείηαη νκνξθηάο, δηφηη φια ζρεκαηίζηεθαλ γηα θάπνην
ζθνπφ, λα ππεξεηνχλ ην αλζξψπηλν γέλνο236. Αιιά θαη ν ίδηνο ν άλζξσπνο αλψηεξνο ζηελ ηεξαξρία ησλ
φλησλ έρεη θάπνην ζθνπφ λα δηαθπιάμεη ηελ επδαηκνλία ηνπ. Ζ επδαηκνλία βαζίδεηαη φρη βέβαηα ζε
εμσηεξηθά πιηθά αγαζά, αιιά ζηελ εζσηεξηθή ελέξγεηα ηεο ςπρήο, ζην ήζνο ηνπ ελάξεηνπ θαη θξφληκνπ
αλζξψπνπ. Δπνκέλσο πξνυπφζεζε ηεο επδαηκνλίαο είλαη, θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε ε αλζξψπηλε εζηθή.
Απηφ ζεκαίλεη φηη, γηα λα επηηεπρζεί ην ηέινο, ν ζθνπφο -πνπ γηα ην θηιφζνθν είλαη ην «έλπινλ είδνο»
δειαδή ε ίδηα ε θχζε- απαξαίηεην είλαη ν εζηθφο αγψλαο ηεο ςπρήο ηνπ αλζξψπνπ237. Απηφο ν αγψλαο
είλαη αλαγθαίνο ζήκεξα, πνπ ν άλζξσπνο απηνθαηαζηξέθεηαη ελζπλείδεηα πιένλ κέζα απφ ηελ
θαηαζηξνθή πνπ ν ίδηνο πξνθαιεί ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. ην πιαίζην απηφ πξέπεη λα θαηαλνεζεί φηη ε
ηεινινγηθή αληίιεςε ηνπ Αξηζηνηέιε κπνξεί λα εηδσζεί κφλν κέζα απφ ηελ εζηθή ηειείσζε ηνπ
αλζξψπνπ, ηνπ νπνίνπ ε δσή, ε κειινληηθή πνξεία θαη ε επδαηκνλία έρεη άκεζε ζρέζε πξνο ην
ππφινηπν πεξηβάιινλ.
2. Ζ αξηζηνηειηθή εζηθή θαη νη αμίεο ηεο.
Ζ πξαγκαηεία ηνπ Αξηζηνηέιε Ζζηθά Νηθνκάρεηα είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα έξγα ηεο
εζηθήο δηαλφεζεο. ηελ ελ ιφγσ πξαγκαηεία κπνξεί ν αλαγλψζηεο λα εκβαζχλεη ζηελ αξεηνινγία ηνπ
θηινζφθνπ θαη θαη‟επέθηαζε ζηελ πξαθηηθή θηινζνθία ηνπ. Ζ βάζε πάλσ ζηελ νπνία βαζίδεηαη ε
αξεηή είλαη ε ςπρή ηνπ αλζξψπνπ238. Σε ζεκαζία θαη ην ξφιν ησλ ςπρηθψλ ιεηηνπξγηψλ αλέιπζε ν
Αξηζηνηέιεο ζηελ πξαγκαηεία ηνπ Πεξί ςπρήο, φπνπ εθεί θάλεη ιφγν γηα ηε βνχιεζε πνπ θαηεπζχλεηαη
απφ ηε ινγηθή θαη ηελ επηζπκία θαη ην ζπκφ πνπ πεγάδεη απφ ηε κε-ινγηθή239.
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Ζ εζηθή αξεηή είλαη απνηέιεζκα εζηζκνχ, δειαδή ηεο αλζξψπηλεο ζπλήζεηαο, πνπ κε ηε
δηαξθή επαλάιεςε ηνπ ηξφπνπ ζπκπεξηθνξάο δηακνξθψλεηαη ε αλάινγε εζηθή. Δληνχηνηο, ν θηιφζνθνο
ηνλίδεη φηη ε εζηθή ηνπ αλζξψπνπ βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε ινγηθή θαη ζηελ πξναίξεζε. Απηφ
ζεκαίλεη φηη ε εζηθή αξεηή ηειεηνπνηείηαη θάησ απφ ηελ επίδξαζε ηεο θξφλεζεο, ηεο νπνίαο ε
εθαξκνγή αξρίδεη κε ηε βνχιεπζε, ηελ επβνπιία. Με απηφ ην πξίζκα νη εζηθέο αξεηέο γίλνληαη «έμεηο»
θαη ελέξγεηεο ηεο ςπρήο, νη νπνίεο ηειεηνπνηνχληαη κέζα απφ ηελ άζθεζε 240. Δπνκέλσο, ε εζηθή αξεηή
ζεσξείηαη σο κηα δπλακηθή δηάζεζε ηεο ςπρήο θαη ιακβάλεηαη σο «έμηο», πνπ ζεκαίλεη ηε δπλακηθή
ζπγθέληξσζε ελέξγεηαο, ε νπνία ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή εμσηεξηθεχεηαη θαη δξα241.
Ο Αξηζηνηέιεο ζηα Ζζηθά Νηθνκάρεηα επηζεκαίλεη φηη ε εζηθή, ή φπσο αιιηψο ζα ιέγακε, νη
αξεηέο πνπ δηαθξίλνπλ ηνλ αλζξψπηλν ραξαθηήξα είλαη ν αιεζηλφο ζθνπφο ηεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο
δσήο. Μάιηζηα, νη αξεηέο σο έμεηο επαηλνχληαη απφ ηελ θνηλσλία, ελψ σο θαθίεο απαμηψλνληαη θαη
ςέγνληαη242. Γχν πνιχ ζεκαληηθνί παξάγνληεο ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο, πνπ επηζεκαίλεη ν
ηαγεηξίηεο θηιφζνθνο, είλαη ε πξναίξεζε θαη ε κεζφηεηα. Ζ κεζφηεηα είλαη απηή πνπ πξνζδίδεη αμία
ζηελ αξεηή, δηφηη θάζε αξεηή βξίζθεηαη κεηαμχ δχν θαθηψλ, ηεο ππεξβνιήο θαη ηεο έιιεηςεο. Γηα
παξάδεηγκα ε ζσθξνζχλε, ε κηα απφ ηηο ηέζζεξηο βαζηθέο αξραηνειιεληθέο αξεηέο (νη άιιεο ηξεηο είλαη:
αλδξεία, ζνθία, δηθαηνζχλε) βξίζθεηαη κεηαμχ ηεο αθνιαζίαο θαη ηεο αλαηζζεζίαο243.
Ζ πξναίξεζε, θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε, είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ην εθνχζην, δηφηη αθεηεξία ηεο
έρεη ηνλ εζηθφ ζηνραζκφ, ν νπνίνο φκσο βαζίδεηαη ζηνλ νξζφ ιφγν θαη ηε δηάλνηα. Ζ πξναίξεζε
βαζίδεηαη ζηε βνχιεπζε, ε νπνία σο ελέξγεηα ηνπ λνπ ζηξέθεηαη ζε φ,ηη πξφθεηηαη λα πξάμεη ν
άλζξσπνο. Δπνκέλσο, ε δηαδηθαζία ηεο βνχιεπζεο είλαη ε ζεψξεζε απφ ην λνπ φισλ εθείλσλ ησλ
παξαγφλησλ πνπ ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ν θξφληκνο, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη ζην ηη πξφθεηηαη λα
πξάμεη244. Ζ κεζφηεηα θαη ε πξναίξεζε ζηνλ αξηζηνηειηθφ ζηνραζκφ θαίλεηαη λα παίδνπλ ζεκαληηθφ
ξφιν ζηα δχν ζηνηρεία απφ ηα νπνία θαζνξίδεηαη θάζε εζηθή αξεηή σο αμία θαη απηά είλαη ην
νληνινγηθφ θαη ην αμηνινγηθφ. Σν πξψην αλαθέξεηαη ζην πεδίν δξάζεο ηνπ πξάηηνληνο, πνπ είλαη ε ίδηα
δσή, φπνπ ν άλζξσπνο δξα πνηθηινηξφπσο. Σν δεχηεξν αλαθέξεηαη ζηνλ νξζφ ηξφπν, ή φπσο αιιηψο ζα
ιέγακε ζηνλ έιινγν ηξφπν αληίδξαζεο ηνπ αλζξψπνπ απφ ηελ εζηθή πιεπξά θαη θπζηθά εθδειψλεηαη
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κέζα ζηελ ίδηα ηελ θνηλσλία245. Δπνκέλσο, ηφζν ε αλζξψπηλε δξάζε φζν θαη ν έιινγνο ηξφπνο απηήο
ηεο δξάζεο, πνπ έρεη απήρεζε ζηελ θνηλσλία αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ηελ πξναίξεζε θαη ηε κεζφηεηα,
πνπ θαη νη δχν καδί ππνδειψλνπλ φηη νη ζπλεηδεηέο πξάμεηο ηνπ αλζξψπνπ είλαη εθνχζηεο θαη επνκέλσο
ε επζχλε γηα φ,ηη θάλεη ν άλζξσπνο αλήθνπλ ζε απηφλ. Σελ επζχλε ηνπ αλζξψπνπ γηα ηηο πξάμεηο ηνπ
πξαγκαηεχεηαη ν Αξηζηνηέιεο ζην Γ΄ βηβιίν ησλ Ζζηθψλ Νηθνκαρείσλ246. Ο θηιφζνθνο ζεσξεί φηη ε
επηινγή θαη ε επζχλε γηα ηηο πξάμεηο καο αλήθεη ζηνλ Δαπηφ καο θαη θαη‟ νπζίαλ επαθίεηαη ζην
αλζξψπηλν απηνπξναίξεην λα πξάμεη ή λα κελ πξάμεη θάηη247. Με ηηο απφςεηο ηνπ ν Αξηζηνηέιεο
πξνζεγγίδεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα γηα ηνλ ζχγρξνλν άλζξσπν, πνπ αθνξά ζηελ δηαρείξηζε ηνπ
πεξηβάιινληνο απφ ην ίδην ην άηνκν. Ο θηιφζνθνο καο ππνδεηθλχεη κέζα απφ ηελ θαηαζηαζηαθή εζηθή
ηνπ, ε νπνία ζαθέζηαηα ππαγνξεχεηαη απφ ηελ αλζξσπνθεληξηθή (αηνκνθεληξηθή) ζηάζε, φηη ε
βαζχηεξε αηηία φισλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ δπζρεξεηψλ είλαη ν ίδηνο ν άλζξσπνο θαη απφ ηελ ελαιιαγή
ηεο ζηάζεο ηνπ θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ ζα εμαξηεζεί ε ζσηεξία ηνπ
πιαλήηε248. Απηή αθξηβψο ε επηζήκαλζε ζπκίδεη ηε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ ηεινινγηθή αληίιεςε ηνπ
Αξηζηνηέιε θαη ζηελ εζηθή ηνπ ζεψξεζε πξνο ηελ επίηεπμε ελφο ζθνπνχ, πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηελ
επδαηκνλία ηνπ αλζξψπνπ. Δπνκέλσο, φια ηα πξάγκαηα βξίζθνληαη ζε κηα αιιειεμάξηεζε κέζα ζην
δίθηπν ηεο Βηφζθαηξαο ή φπσο αιιηψο ζα ιέγακε έρνπλ εγγελείο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. ηελ ίδηα γξακκή
εληάζζεηαη ν άλζξσπνο ζε ζρέζε κε ηα αληηθείκελα, ηε θχζε θαη ηα πξάγκαηα γχξσ ηνπ. Γηα ηε
ζπκπεξηθνξά θαη ην ραξαθηήξα καο ιέεη ν θηιφζνθνο είκαζηε σο έλα βαζκφ εκείο νη ίδηνη ζπλππεχζπλνη
ή ζπλαίηηνη249. Με απηφ δειψλεηαη ν βαζχο ζεβαζκφο πνπ πξέπεη λα ηξέθεη ν άλζξσπνο γηα θάζε κνξθή
δσήο γχξσ ηνπ, ψζηε λα απνδέρεηαη θαη ηα ίζα δηθαηψκαηά ηνπο ζηε δσή θαη ζηελ επεκεξία250.
ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη κηα δηεπθξίληζε φηη ν Αξηζηνηέιεο ζεσξεί φηη ε ζπκβνιή θαη ε
επζχλε ηνπ ζπλεηδεηνχ Δαπηνχ είλαη κφλν κεξηθή, δηφηη θαη άιινη παξάγνληεο ζπκβάιινπλ ζηε
δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα, φπσο ε ςπρνινγηθή επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο, νη βαζηέο ελδνςπρηθέο
δηεξγαζίεο θαη ε παηδεία πνπ ιακβάλεη ην άηνκν θπξίσο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία. Ο Αξηζηνηέιεο
ππνζηεξίδεη φηη ην παηδί απφ ηε γέλλεζή ηνπ αθφκε είλαη θαηαθιπζκέλν απφ νξέμεηο-ελζηηθηψδεηο,
βηνινγηθήο πξνέιεπζεο αλάγθεο, νη νπνίεο είλαη έληνλεο θαη άπιεζηεο. ην ζεκείν απηφ ε ζπκβνιή ηνπ
πεξηβάιινληνο είλαη θαζνξηζηηθή, δηφηη νθείιεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ηηζάζεπζε ησλ ελνξκήζεσλ ηνπ
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παηδηνχ251. Σν γνλετθφ πεξηβάιινλ ιακβάλεη εδψ ηνλ πξσηαξρηθφ ξφιν θαη θπξίσο ζην πεδίν ηεο
δηαπαηδαγψγεζεο ηνπ παηδηνχ, ψζηε ην παηδί λα απνρηήζεη ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηνπ κέζα απφ ηε
ζπλήζεηα, ε νπνία μεθηλά απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ θαη απμάλεηαη ζηαδηαθά252.
Ο Αξηζηνηέιεο κε ηηο απφςεηο ηνπ αλαδεηθλχεη φηη ζήκεξα πνιχ πεξηζζφηεξν ε νηθνγέλεηα, έρεη
ζεκαληηθέο επζχλεο απέλαληη ζηελ αγσγή ησλ λέσλ, πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο
απέλαληη ζην πεξηβάιινλ, φπνπ δνπλ, ζπνπδάδνπλ θαη εξγάδνληαη.
Δπνκέλσο, ε πεξηβαιινληηθή αγσγή έρεη αθεηεξία ηελ ίδηα ηελ νηθνγέλεηα, ε νπνία έρεη
ζεκαληηθφ κέξνο ηεο επζχλεο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή πξαγκαηηθφηεηα, δηφηη ε επζχλε ηεο αλαθέξεηαη
ζηε θπζηθή θαη ςπρνινγηθή απνκάθξπλζε ηνπ αλζξψπνπ απφ ηε θχζε. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα
πηνζεηνχλ νη ίδηνη θαη ηα παηδηά ηνπο αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο αληίζεηεο θαη θαηαζηξεπηηθέο απέλαληη
ζην πεξηβάιινλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ζπλείδεζε Δαπηνχ, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν Αξηζηνηέιεο, πξέπεη
λα βξεη πξαθηηθή εθαξκνγή απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο, νη νπνίνη κε ηελ αγσγή πνπ αζθνχλ ζηα παηδηά
ζπκβάιινπλ ζηελ δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ, ησλ εζηθψλ ηνπο αληηιήςεσλ, ζηελ αλάπηπμε ησλ
δεμηνηήησλ θαη ζηελ εθκάζεζε ησλ ηξφπσλ ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ253.
3. Ζ αξηζηνηειηθή εζηθή θηινζνθία ζε κηα δηα βίνπ πεξηβαιινληηθή αγσγή
Οη παξαπάλσ αξηζηνηειηθέο ζέζεηο γηα ηελ εζηθή θαη ηηο αξεηέο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο νηθνινγηθήο θξίζεο, ε νπνία βέβαηα γηα λα μεπεξαζηεί ζα πξέπεη λα βαζηζηεί ζην
ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο πεξηβαιινληηθήο αγσγήο. Δληνχηνηο, γηα λα θαηαλνεζεί ν ξφινο ηεο
πεξηβαιινληηθήο αγσγήο ζήκεξα, ζα πξέπεη πξσηίζησο λα πξνζδηνξηζηεί ε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ην
ζχγρξνλν άλζξσπν ε εζηθή θηινζνθία ηνπ Αξηζηνηέιε σο εξγαιείν γηα ηε δηακφξθσζε θαη ηε
ζπγθξφηεζε κηαο δηα βίνπ πεξηβαιινληηθήο αγσγήο, πνπ ζα έρεη αθεηεξία ηελ νηθνγέλεηα θαη ζα
θαηαιήγεη ζην ζρνιείν θαη ζηε δσή.
Πίζσ απφ ηνλ φξν αγσγή βξίζθεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο αξηζηνηειηθήο αξεηνινγίαο. Ση ζεκαίλεη
ινηπφλ αγσγή; Αγσγή είλαη έλα ζχζηεκα εθπαίδεπζεο· είλαη ε εθπαίδεπζε θαη ε δηδαζθαιία κε ηελ
νπνία νη λένη καζαίλνπλ λα αλαπηχζζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πλεπκαηηθέο, εζηθέο θαη ζσκαηηθέο
δπλάκεηο ηνπο254. Οη πλεπκαηηθέο θαη εζηθέο δπλάκεηο, ζηηο νπνίεο αζθνχληαη ηα παηδηά, γηα λα ηηο
ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά, ζα ιέγακε φηη αληηζηνηρνχλ ζηελ αξηζηνηειηθή δηαίξεζε ηεο ςπρήο ζε
251

. Αξηζηνηέιεο, Ζζηθά Νηθνκάρεηα Γ‟, 1119b,8-9, 13-14.
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. Αξηζηνηέιεο, φ.π. 1336a,12-14, 18-20. Πξβ. Ηεξνδηαθφλνπ, . Υ. 2000:69.
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Γεσξγφπνπινο. Αζήλα: Gutenberg, 2005 (515-531), 519-520.
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δηαλνεηηθέο θαη εζηθέο αξεηέο. Μάιηζηα ζηελ πεξίπησζε ησλ δηαλνεηηθψλ αξεηψλ ε θξφλεζε έρεη
ζεκαληηθφ ξφιν, εθφζνλ βξίζθεη ηα θαηάιιεια κέζα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο. Ζ θξφλεζε είλαη
ε αξεηή πνπ επεξεάδεη ην ήζνο ηνπ αλζξψπνπ θαη επνκέλσο ηελ πξαθηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ. Ζ
θξφλεζε είλαη ε δχλακε πνπ ζπκβάιιεη ζηελ επδαηκνλία ηνπ λνπ θαη ζπλδπάδεη, ζχκθσλα κε ηνλ
Αξηζηνηέιε, ην αγαζφ κε ην επράξηζην255.
Ζ άζθεζε ησλ πλεπκαηηθψλ θαη εζηθψλ δπλάκεσλ απνηειεί γηα καο ζήκεξα κηα αλαγθαηφηεηα φρη
κφλν ζην γεληθφ πιαίζην ηεο αγσγήο, αιιά θαη εηδηθά ζην πεδίν ηεο πεξηβαιινληηθήο αγσγήο. Ζ άζθεζε
απηή αξρίδεη κέζα ζηελ ίδηα ηελ νηθνγέλεηα, ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ αλαηξνθή θαη ζηελ αγσγή ηνπ
παηδηνχ, ζηελ εηδηθή γλψζε θαη εκπεηξία θαη ζηελ αίζζεζε ηνπ ειέγρνπ γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ. Ζ
νηθνγέλεηα φκσο δελ αξθεί γηα ηελ επηηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο πεξηβαιινληηθήο αγσγήο, ην νπνίν
νινθιεξψλεη ε εθπαίδεπζε. Ζ εθπαίδεπζε πξνζθέξεη ηε ζπζηεκαηηθή θαη κεζνδηθή γλψζε πνπ δίλεηαη
κέζα ζηα ζρνιεία απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη θπζηθά πξφθεηηαη γηα ζηάδην κφξθσζεο πνπ απνθηάηαη
κέζα απφ ζεζκνζεηεκέλνπο παηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο. Οη νξγαληζκνί απηνί απνζθνπνχλ ζηελ
αλάπηπμε ησλ πλεπκαηηθψλ, εζηθψλ θαη ζσκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ παηδηνχ256.
Ο Αξηζηνηέιεο ζηα Πνιηηηθά ηνπ δηαηχπσζε ηηο απφςεηο ηνπ γηα ηε θηινζνθία ηεο εθπαίδεπζεο,
ηνλίδνληαο θαηά θχξην ιφγν φηη ε κάζεζε απνβιέπεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ λνπ θαη ηεο ινγηθήο
ηθαλφηεηαο, ε νπνία θαηεπζχλεη ηνπο εζηζκνχο καο257. Βάζεη ηεο ινγηθήο ηθαλφηεηαο ην παηδί καζαίλεη
θαη ηα κέζα γη‟ απηήλ ηελ εθπαίδεπζε απνηεινχλ θαηά ην θηιφζνθν, ηα παηρλίδηα, νη δηεγήζεηο θαη ηα
παξακχζηα. ια απηά δειαδή πνπ ζήκεξα ζα ιέγακε φηη απνηεινχλ ζην ζχλνιφ ηνπο ηε βησκαηηθή
εκπεηξία θαη πξνεηνηκάδνπλ ην παηδί γηα ηηο κεηαγελέζηεξεο αζρνιίεο258. Δπνκέλσο, ην παηδί απφ ηελ
πξνζρνιηθή ειηθία κέζα απφ ηε βησκαηηθή εκπεηξία κάζεζεο κπνξεί λα δηακνξθψζεη ηε ζπκπεξηθνξά
ηνπ πξνο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Γηα παξάδεηγκα θπηεχνπκε δέληξα, δελ πεηάκε ζθνππίδηα,
αλαθπθιψλνπκε ηα δηάθνξα πιηθά, θ.ά. Ζ εθπαίδεπζε, ινηπφλ, πνπ πξέπεη λα ιακβάλεη ην παηδί απφ ηελ
πξνζρνιηθή ειηθία, είλαη εθπαίδεπζε κέζα ζην πεξηβάιινλ θαη εθπαίδεπζε γηα ράξε ηνπ
πεξηβάιινληνο. Με ηελ πξψηε γλσξίδεη θαη θαηαλνεί ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ηηο ζρέζεηο κέζα ζε απηφ.
Δλψ κε ηε δεχηεξε καζαίλεη ην πσο λα ρξεζηκνπνηεί ην πεξηβάιινλ, λα αλαπηχζζεη δεμηφηεηεο, λα
βηψλεη εκπεηξίεο θαη λα θαιιηεξγεί αμίεο, ζηάζεηο θαη ηξφπνπο δξάζεηο259.
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ην πιαίζην απηφ νη λένη βηψλνπλ ελεξγεηηθά απηή ηελ εκπεηξία κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία, απνηειψληαο γηα απηνχο κηα δηα βίνπ εθπαίδεπζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν εθαξκφδνπλ ζηελ
πξάμε απηφ πνπ ν Αξηζηνηέιεο επηζήκαλε, φηη δειαδή ε κάζεζε ζπληειείηαη κε πφλν θαη παξάγεη
πλεπκαηηθή εδνλή, θέξλνληαο ζε άκεζε επαθή ηελ αλζξψπηλε γλψζε κε ηε θχζε 260. Πίζσ απφ ηελ
αξηζηνηειηθή έθθξαζε ππάξρεη θαη κηα άιιε πηπρή, πνπ δείρλεη φηη ε γλψζε δελ είλαη αξθεηή απφ κφλε
ηεο ζηελ πηνζέηεζε ζηάζεσλ θαη ζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ, αιιά ρξεηάδεηαη
ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή, φπσο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, εθδήισζε πξφζεζεο, απηνπεπνίζεζε,
απηνεθηίκεζε θ.ά. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζηε ζχγρξνλε βηνεζηθή επηδηψθεηαη κηα κεηαθίλεζε απφ
ηελ αλζξσπνθεληξηθή ζεψξεζε ζηε βηνθεληξηθή κε θεληξηθφ ξφιν απηφ ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο.
ηελ ηάμε ν εθπαηδεπηηθφο θάζε βαζκίδαο είλαη ν βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε
ησλ καζεηψλ, ηελ νπνία επηηπγράλεη κε ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπ θαη ηε γλψζε ηνπ γηα ην πεξηβάιινλ. Ζ
επίδξαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή θαη ζηελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε
νξγαλψζεηο ζε ηνπηθφ ή εζληθφ επίπεδν. O εθπαηδεπηηθφο κέζα απφ ηελ επηθνηλσληαθή αιιειφδξαζε
ησλ καζεηψλ κε ην πεξηβάιινλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο, λα ηνπο παξέρεη επθαηξίεο λα
δνπλ ηηο πνιιαπιέο φςεηο θαη πξννπηηθέο ησλ θξίζηκσλ ζεκάησλ, λα δψζεη επθαηξίεο κέζα απφ
θηινζνθηθέο θαη παηδαγσγηθέο κεζνδνινγίεο λα ζθεθηνχλ ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, λα
ελζαξξχλνπλ ηνλ αλνηρηφ δηάινγν θαη λα πξνβνχλ θπξίσο ζε βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δξάζεηο,
φπσο καδεχνπκε ζθνππίδηα, θαζαξίδνπκε ηελ πεξηνρή καο, πξνζθαινχκε ηνπο θαηνίθνπο κε αθίζεο θαη
θπιιάδηα, γηα λα ζπκκεηέρνπλ θαη απηνί, ζηέιλνπκε επηζηνιέο ζηηο ηνπηθέο αξρέο θαη δηαηππψλνπκε
πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε κηαο θαηάζηαζεο θ.ά.261
Δπηπιένλ, ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε επεθηείλεηαη θαη απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο,
θαζψο θαη απφ ηηο πξνζσπηθέο αλεζπρίεο ηνπ θάζε αλζξψπνπ αλαθνξηθά κε ηηο κειινληηθέο γεληέο.
Φπζηθά, δελ ζα πξέπεη λα παξαιεθζεί εδψ ε αίζζεζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ηελ νπνία ν
Αξηζηνηέιεο ζεψξεζε σο ζηαζεξή δηάζεζε ηεο ςπρήο ηνπ αλζξψπνπ πνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα
ππεξαζπίδεηαη θαη λα πξάηηεη ην δίθαην262. Ο άλζξσπνο βαζηδφκελνο ζηνλ πξναηξεηηθφ ραξαθηήξα ηεο
δηθαηνζχλεο ζπλεηδεηνπνηεί φηη φινη έρνπκε δηθαίσκα γηα έλα πγηέο θαη θαζαξφ πεξηβάιινλ.
Με ην πλεχκα απηφ ε πεξηβαιινληηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε νθείιεη θαη πξέπεη λα ζπκβάιιεη
ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε θαη ζηελ

επαηζζεηνπνίεζε απέλαληη ζηα ζχγρξνλα πεξηβαιινληηθά

πξνβιήκαηα, πνπ νινέλα απμάλνληαη θαη γηα ηα νπνία ππεχζπλνο είλαη ν ίδηνο ν άλζξσπνο.
5. πκπεξάζκαηα
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Κιείλνληαο ηελ κειέηε καο θαη απνηηκψληαο ηελ αμία ηεο αξηζηνηειηθήο εζηθήο γηα ην ζχγρξνλν
άλζξσπν θαη ηελ άκεζε ζρέζε πνπ απηή έρεη κε ηελ νινέλα θαη απμαλφκελε νηθνινγηθή θξίζε ηνπ
πιαλήηε, θαηαιήγνπκε ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:
α. Οη αξηζηνηειηθέο απφςεηο γηα ηελ εζηθή θαη ηηο αξεηέο, ηηο νπνίεο πξέπεη λα θαιιηεξγεί ν άλζξσπνο
απφ ηελ παηδηθή ειηθία ηνπ, ηφζν ζηελ νηθνγέλεηα φζν θαη ζην ζρνιείν, απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζηνηρείν
γηα ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε.
β. Ζ πεξηβαιινληηθή αγσγή, κε θχξην ζηφρν ηεο ηελ θαηαλφεζε ησλ εζηθψλ αμηψλ, ζπκβάιιεη
ζεκαληηθά ζηελ εζηθή θαη λνεηηθή πξφνδν ηνπ παηδηνχ απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία.
γ. Ζ ζπκκεηνρή ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζα
πξέπεη λα καο νδεγήζεη ζηελ κεηαθίλεζε ηεο βηνεζηθήο απφ ηελ αλζξσπνθεληξηθή ζεψξεζε πξνο κηα
βηνθεληξηθή ζεψξεζε, φπνπ ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά.
δ. ηελ επίηεπμε ελφο επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά
ππφςε νη απφςεηο ηνπ Αξηζηνηέιε γηα ηελ πξναίξεζε, ηε κεζφηεηα θαη ηε ζπλείδεζε εαπηνχ.
ε. Δίλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε λα ελδπλακψζεη ν ξφινο ηεο πεξηβαιινληηθήο αγσγήο, κε ην λα
ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία. Ζ πεξηβαιινληηθή
εθπαίδεπζε πξέπεη λα απνηειέζεη γηα φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο ηξφπν δσήο, κέζα απφ
βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη εκπεηξίεο ηεο ζρνιηθήο δσήο, ψζηε νη καζεηέο λα βειηηψζνπλ θαη λα
ελεξγνπνηήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Έηζη, νη ίδηνη
νη λένη καο ζα θαηαζηνχλ φρη κφλν απνδέθηεο απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ αιιά θαη νη ππεχζπλνη γηα λα
δψζνπλ ιχζεηο.
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Λουλούδησ Λεωνίδασ, ΠΡΟΛΗΧΕΙ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΖΗΣΗΜΑΣΟ
ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΘΕΨΡΗΗ ΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗ
ΚΟΠΙΑ, ΕΝ ΚΑΣΑΚΛΕΙΔΙ, ΣΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Ζ ζεκεξηλή νκηιία κνπ παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά ζην 8o Πεξηβαιινληηθφ πλέδξην ηεο Έλσζεο
Διιήλσλ Φπζηθψλ ζην Ζξάθιεην ηνλ πεξζηλφ Μάξηην. Ζ Βνχια Σζηλφξεκα, νκηιήηξηα ζην ίδην
ζπλέδξην, κε παξφηξπλε λα ηελ μαλαδνπιέςσ θαη λα ηελ παξνπζηάζσ εδψ. Σελ επραξηζηψ ζεξκά θαη
αλαιακβάλσ θάζε επζχλε γηα φζα έπνληαη.
Αθνχσ θαη δηαβάδσ, πάλσ απφ δχν δεθαεηίεο, φηη παξέρεηαη ζηα ζρνιεία καο, εθηφο ηνπ σξνινγίνπ
πξνγξάκκαηνο, ζηνπο καζεηέο ηεο κέζεο θαη δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο, πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. Δίρα
θαη έρσ θάπνηεο αλεζπρίεο γηα ηνπο ζθνπνχο, ηα κέζα θαη ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο θαηαξρήλ ζεκηηήο
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.
Βαζίζηεθα, εθηφο ησλ πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ ζε κηα Έθζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ηελ νπνία
εθπφλεζε, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, νκάδα εξγαζίαο

κε αληηθείκελν ηε βησζηκφηεηα ησλ Κέληξσλ

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, πξηλ απφ δχν, πεξίπνπ, ρξφληα Θα ζπλνςίζσ κφλν εθείλα ηα ζεκεία ηεο
Έθζεζεο πνπ αθνξνχλ πην άκεζα ηε δηθή κνπ ζθνπηά. Σα ΚΠΔ, ινηπφλ, ζεζκνζεηήζεθαλ κε λφκν, ην
έηνο 1990. ε απηά απνζπψληαη κφληκνη εθπαηδεπηηθνί κε νξηζκέλε πξνυπεξεζία.
χκθσλα κε ηνλ λφκν ηνπ 1992:
«..ζθνπφο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο είλαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο ηε ζρέζε ηνπ
αλζξψπνπ κε ην θπζηθφ θαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ, λα επαηζζεηνπνηεζνχλ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ
ζπλδένληαη κε απηφ θαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ κε εηδηθά πξνγξάκκαηα, ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηε
γεληθφηεξε πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζήο ηνπο..»
πκπεξάζκαηα ηεο Έθζεζεο:
Ζ Π.Δ. ζηελ Διιάδα είλαη:
(α) πξναηξεηηθή, πεξηζσξηαθή θαη απνζπαζκαηηθή
(β) δελ αμηνινγείηαη
(γ) είλαη αζαθήο θαη αφξηζηε.
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Άιια επξήκαηα ηεο Έθζεζεο:
Ζ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε απαηηεί, απφ κεζνδνινγηθήο απφςεσο, «δηεπηζηεκνληθέο» θαη
«ζπζηεκηθέο πξνζεγγίζεηο», «πξαθηηθέο» γηα ηηο νπνίεο δηαπηζηψλεηαη «έιιεηςε εκπεηξίαο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ».
Γηαπηζηψλεηαη « ε έιιεηςε πξναπαηηνχκελεο επηκφξθσζεο θαη ε άγλνηα βαζηθψλ θεηκέλσλ γηα ηελ
Π.Δ., ε νπνία έρεη ζαλ απνηέιεζκα ν θαζέλαο (ελλ. εθπαηδεπηήο) λα κεηαθξάδεη δηαθνξεηηθά ζηα
πιαίζηα κηαο αησξνχκελεο γεληθφηεηαο ηελ Π.Δ.».
ηελ πνζνζηηαία ζχλζεζε ησλ εηδηθνηήησλ ησλ εθπαηδεπηψλ είλαη ιηγφηεξνη (40/60) νη εθπξφζσπνη ησλ
ζεηηθψλ επηζηεκψλ αιιά θαη φηη ππάξρνπλ «ΚΠΔ κε ιίγεο εηδηθφηεηεο ή κε έιιεηςε εηδηθνηήησλ ησλ
Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ».
Μφλν ζην 1/3 ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ΚΠΔ «ε πεηξακαηηθή κέζνδνο ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά», ελψ
«έλα βαζηθφ θαη απαξαίηεην ζηνηρείν πνπ θαηά θχξην ιφγν απνπζηάδεη απφ φια ηα πξνγξάκκαηα είλαη ε
επαλαιεςηκφηεηα θαη ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ».
«Γηα ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ΚΠΔ» ρξεηάδνληαη, κεηαμχ άιισλ: έλα θαιά
εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ κε δηαζπνξά εηδηθνηήησλ, ζχλδεζε κε ηελ έξεπλα θαη χπαξμε επηζηεκνληθήο
επηηξνπήο.
Πνιιά ινηπφλ δελ πάλε θαιά ζε απηφλ ηνλ ζεζκφ. Θα αζρνιεζψ ηδηαίηεξα κε φ,ηη ζεσξψ θνκβηθήο
ζεκαζίαο εξψηεκα, γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζεζκνχ:
Αλ κπνξνχλ πξάγκαηη, ζε έλα πξψην ζηάδην, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο, κέζσ απηνχ, φπσο
πξνβιέπεη ν ζρεηηθφο λφκνο, ηε ζρέζε ηνπ αλζξώπνπ κε ην θπζηθό θαη ην θνηλωληθό πεξηβάιινλ ηνπ,
ψζηε, ζε έλα δεχηεξν ζηάδην, λα επαηζζεηνπνηεζνύλ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε απηό. Καη,
ζε έλα ηξίην ζηάδην, λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ κε εηδηθά πξνγξάκκαηα, ώζηε λα ζπκβάιινπλ ζηε
γεληθόηεξε πξνζπάζεηα αληηκεηώπηζήο ηνπο.
Μηα αλαγθαία παξέθβαζε.
Ση είλαη ε Οηθνινγία;
«Ζ Οηθνινγία είλαη κηα ζεηηθή επηζηήκε, πνπ πξνυπνζέηεη απζηεξή δηαηχπσζε εξεπλεηηθψλ
ππνζέζεσλ, ιεπηνχο πεηξακαηηθνχο ζρεδηαζκνχο θαη εθαξκνγή πνιχπινθσλ πνζνηηθψλ κεζφδσλ θαη
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πνπ ζηνρεχεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ θαηλνκέλσλ νξγάλσζεο ηνπ έκβηνπ θφζκνπ ζηα αλψηεξα επίπεδα
δσήο, δειαδή πιεζπζκνχο, θνηλφηεηεο, νηθνζπζηήκαηα, ηνπία, βηφζθαηξα».
Α. Σξνχκπεο, Λνγία Οηθνινγία, 1999.
Δλψ, ην πεξηβάιινλ:
«ζπλαξηάηαη απφιπηα κε ηελ επηινγή ηνπ „πεξηβαιιφκελνπ‟ ππνθεηκέλνπ, πνπ ζηελ νπζία είλαη κηα
„γήηλε‟ θιίκαθα ρψξνπ θαη ρξφλνπ….δειαδή ν νξηζκφο ηνπ πεξηβάιινληνο ζπλαξηάηαη κε ηελ επηινγή
ηνπ πεξηβαιιφκελνπ……..ζε κηα θπξηαξρνχκελε απφ ηνλ άλζξσπν θχζε, ην ηη είλαη „πεξηβάιινλ‟
ηειηθά πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αμηψλ ή γλψζεσλ κηαο θνηλσληθήο νκάδαο».
Α. Σξνχκπεο, Λνγία Οηθνινγία, 1999.
πλεπψο, ηα «νηθνινγηθά πξνβιήκαηα» δελ είλαη, απζηεξά κηιψληαο, «πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα».
Π.ρ. νη επηπηψζεηο ηεο έθξεμεο ελφο ππξεληθνχ εξγνζηαζίνπ, κηαο δαζηθήο ππξθαγηάο, ε επηβίσζε ελφο
απεηινπκέλνπ είδνπο δελ είλαη νηθνινγηθά αιιά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Καη δελ είλαη δηφηη, αλ
δερζνχκε απηή ηε δηάθξηζε, ε «Οηθνινγία» είλαη εμ νξηζκνχ νηθν-θεληξηθή ελψ ην «πεξηβάιινλ» είλαη
αλζξσπν-θεληξηθφ. Απηή ε δηαθνξά ζεψξεζεο κεηαμχ ηεο (επηζηήκεο) Οηθνινγίαο θαη ηεο (πνιηηηθήο)
πεξηβάιινληνο δελ (ή δελ πξέπεη λα) αθήλεη αλεπεξέαζην νχηε ην ζηφρν νχηε ην πεξηερφκελν νχηε ηα
κέζα ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. πκβαίλεη αθξηβψο ην αληίζεην. Καη νη ζπλέπεηεο δελ είλαη
αζήκαληεο.
Αο πάξνπκε ην πξαθηηθφ παξάδεηγκα ηεο „Γηαρείξηζεο ηνπ Πεξηβάιινληνο‟. Ση είλαη ε Γηαρείξηζε ηνπ
Πεξηβάιινληνο; Δίλαη έλαο θιάδνο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηζηεκψλ πνπ έρεη σο βάζε ηελ Οηθνινγία
θαη ηελ Δμειηθηηθή Βηνινγία. Λέκε φηη «έρεη σο βάζε» ηηο παξαπάλσ επηζηήκεο αιιά, φπσο καο
δηεπθξηλίδεη, ν έξγηνο Ππξίληδνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, «βξίζθεηαη πην θνληά ζην πεδίν ησλ
ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ ηεο Οηθνινγίαο, παξά ζηελ ίδηα ηελ Οηθνινγία». Γηα ηνχην, ζπλερίδεη, «ελψ
θαίλεηαη εζηθά νπδέηεξε δελ είλαη, δηφηη ε δηαρείξηζε φληαο πιεζίνλ ηεο ηερληθήο, κεηαζρεκαηίδεη ηε
θχζε, απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν δξάζεο κε απνηειέζκαηα θαη επηπηψζεηο, θαη ζπλεπψο εμαξηάηαη απφ
ηελ έθβαζε ηεο θνηλσληθήο δηαπάιεο…..ε αληίζεζε ηψξα κε ηε δηαρείξηζε, απηή πνπ δχλαηαη σο έλα
βαζκφ λα απνζηαζηνπνηεζεί θαη λα δηαηεξήζεη κηα νξηζκέλε απηνλνκία έλαληη ησλ θπξίαξρσλ αμηψλ, ή
ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο ηεο θνηλσλίαο εληφο ηεο νπνίαο παξάγεηαη είλαη ε νηθνινγία. Καη κηιψ γηα ηελ
νηθνινγία σο επηζηήκε». πλεπψο φρη κφλν δηαρσξίδεηαη ε νηθνινγία απφ ηε δηαρείξηζε αιιά, θαηά ηνλ
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Ππξίληδν πάληα, απηφο ν δηαρσξηζκφο «είλαη βαζηθφο γηα ηε δφκεζε κηαο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ
νηθνινγίαο θαη πεξηβαιινληηθήο εζηθήο…δηφηη ε δηαρείξηζε δελ κπνξεί λα απηνλνκεζεί απφ ηνλ
δηαρεηξηζηηθφ ζηφρν, άξα απφ ηνλ θνηλσληθφ έιεγρν, ελψ ε νηθνινγία ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί.
Γειαδή ε δηαρείξηζε», θαηαιήγεη ν Ππξίληδνο, «δελ κπνξεί απφ κφλε ηεο λα ιεηηνπξγήζεη παξά κφλν
ζην πιαίζην κηαο σθειηκηζηηθήο εζηθήο, φπνπ ν ζηφρνο απνηειεί ηε βάζε ηνπ εζηθνχ θαλφλα».
ζνη δελ έρεηε εληξπθήζεη ζηελ αιηνπζεξηαλή ηνκή κεηαμχ επηζηήκεο θαη ηδενινγίαο ηνπ 1970 ζα
αλαξσηηέζηε πψο ε πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε, ελψ έρεη επηζηεκνληθέο βάζεηο, ελ ηέιεη ην απνηέιεζκα
θαη ε επίπησζή ηεο «εμαξηάηαη απφ ηελ έθβαζε ηεο θνηλσληθήο δηαπάιεο»; Δπηηξέςηε κνπ έλα
παξάδεηγκα:
Σν 1999, έλαο θαζεγεηήο ηεο Οηθνινγίαο θαη έλα γλσζηφ ζηέιερνο ηνπ θηλήκαηνο ηεο πνιηηηθήο
νηθνινγίαο ζπδεηνχλ δεκφζηα. Ο πνιηηηθόο ηζρπξηδφηαλ φηη ε Οηθνινγία κπνξεί λα έρεη ζηηο
πξνγξακκαηηθέο αξρέο ηεο ηελ επίηεπμε ηεο θπζηθήο ηζνξξνπίαο ψζηε λα ζπκβάιεη ζηελ
επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηεο ζρέζεο θνηλσλίαο-θχζεο. Ο θαζεγεηήο δηαθσλνχζε πιήξσο κε απηή ηε
«δέζκεπζε» δειψλνληαο φηη ε Οηθνινγία, σο θπζηθή επηζηήκε, δελ κπνξεί λα έρεη πξνγξακκαηηθέο
αξρέο, πέξα απφ ηελ θαηαλφεζε θαη πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ (θπζηθνχ) θφζκνπ. Καηφπηλ ηνχηνπ,
γηα λα ζεκειηψζεη ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ, ν θαζεγεηήο, επηδφζεθε ζηελ θξηηηθή ησλ επηζηεκνληθψλ
απφςεσλ ηνπ πνιηηηθνύ, εζηηάδνληαο, ζπγθεθξηκέλα, κε αθεηεξία ηα πνξίζκαηα ηεο λεζησηηθήο
βηνγεσγξαθίαο, ζηε βεβαηφηεηα ηνπ ηειεπηαίνπ φηη ε αχμεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζπλδέεηαη αηηηαθά κε
ηελ ηζνξξνπία ζηε θχζε. Ο θαζεγεηήο ζεσξνχζε αθελφο απηή ηελ άπνςε εζθαικέλε επηζηεκνληθά
θαη αθεηέξνπ φηη «ε άξλεζε ζηηο επηζηεκνληθέο ζεσξίεο ηνπ δηθαηψκαηνο λα επηβεβαηψλνληαη ή φρη κε
βάζε ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν θαη φρη κε βάζε ηηο πηζαλέο θνηλσληθέο ηνπο ζπλέπεηεο είλαη
απαξάδεθηε. «Αλ πξάγκαηη ε θχζε απνδεηρηεί ρανηηθή, ζηαζεξή ή νηηδήπνηε άιιν», έγξαθε, «είηε καο
αξέζεη είηε φρη, δελ κπνξνχκε λα ην αξλεζνχκε, ηνπιάρηζηνλ φρη ζηε βάζε ησλ θνηλσληθνπνιηηηθψλ καο
πεπνηζήζεσλ».
Θεσξψ ηε ζπγθεθξηκέλε δηαθσλία εμφρσο απνθαιππηηθή. Καη λα γηαηί, ελ νιίγνηο.
Ζ ππφζεζε πψο ε απμεκέλε βηνπνηθηιφηεηα ζπλδέεηαη κε ηε επζηάζεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ ζηα κέζα
ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα απνηέιεζε ηελ θεληξηθή αξρή ηεο νηθνινγηθήο ζεσξίαο θαη αθφκε θαη ζήκεξα
έρεη πνιινχο νπαδνχο ζην ρψξν ηεο Οηθνινγίαο. Απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, σζηφζν, έρεη
απνδεηρζεί φηη απιήο δνκήο ζπζηήκαηα είλαη ηδηαηηέξσο επζηαζή. Δπίζεο, έρεη βξεζεί φηη δελ είλαη ν
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αξηζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ πνπ είλαη θξίζηκνο γηα ηηο δηεξγαζίεο ηνπ θπζηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά
νη ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχλ.
Σνχηνπ δνζέληνο ζηε δηαθσλία, δελ είλαη δχζθνιν λα θαηαλνήζεη θαλείο ηνλ βαζχηεξν ππξήλα ηεο
δηαθσλίαο κεηαμχ ηνπ θαζεγεηή Οηθνινγίαο θαη ηνπ πνιηηηθνύ ηεο νηθνινγίαο. θεθηείηε κφλν ηελ
πειψξηα αλαζηάησζε πνπ επέθεξε απηή ε αλαηξνπή ζηελ νηθνινγηθή ζεσξία φηαλ, επί ηεο
πξνεγνπκέλεο αξρήο, είρε βαζηζζεί κηα πνιχ δηαδεδνκέλε, βαζηδφκελε ζηελ ηφηε επηζηήκε, απφδεημε
ηεο θαηαζηξνθήο πνπ επηηειεί, γηα παξάδεηγκα, ε αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ζηα ηξνπηθά δάζε βξνρήο. Μηα
νξηζκέλε θξηηηθή πνιηηηθή άπνςε, αο ηελ πνχκε ζρεκαηηθά «αληη-αλαπηπμηαθή» απνδπλακψζεθε
ράλνληαο ηελ επηζηεκνληθή επηθχξσζή ηεο. ηαλ, ινηπφλ, ηα «θεθηεκέλα» ηεο Οηθνινγίαο
ακθηζβεηνχληαη απφ ηελ εζσηεξηθή ηεο αλάπηπμε σο επηζηήκεο, νη ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο απφςεηο κε
ηελ θνηλσληθή ζηήξημε πνπ δηαζέηνπλ ζηξέθνληαη, βξίζθνληαο θαηαθχγην, ζε κηα αλζξσπνθεληξηθή, ζα
έιεγα πιένλ, ςεπδνεπηζηήκε ηεο νηθνινγίαο. Καη ηνχην δηφηη νη κεηαηνπίζεηο ηνπ λνήκαηνο
δηεπθνιχλνληαη ζε απηφ ηνλ πεξηζζφηεξν εμαξηεκέλν απφ ηελ έθβαζε ηεο θνηλσληθήο δηαπάιεο
αλζξσπνθεληξηθφ ηδενινγηθφ ρψξν. Γελ είλαη θαζφινπ ηπραίν φηη ζε άξζξν ηεο Μαξίαο ξέηζθνβηηο,
ζηειέρνπο ηεο επηηξνπήο πεξηβάιινληνο ηεο ΚΔΓΚΔ ππφ ηνλ ηίηιν «Άλζξσπνο θαη πεξηβαιινληηθή
εθπαίδεπζε» ε αξζξνγξάθνο ζπληάζζεηαη κε ηελ άπνςε πνπ ππνζηεξίδεη ηελ πξνζπάζεηα, ζε δηεζλείο
δηαζθέςεηο, γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ φξνπ «πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε» κε ηνλ φξν «εθπαίδεπζε
γηα ηελ αεηθνξία». Οχηε θάλ ην «πεξηβάιινλ» δελ είλαη πιένλ αλεθηφ σο πξνζδηνξηζκφο ζε απηή ηελ
εθδνρή ηεο νηνλεί πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο.
Σε δηαδηθαζία απηήο ηεο ελλνηνινγηθήο κεηαηφπηζεο πεξηγξάθεη ν νηθνιφγνο Γηψξγνο ηάκνπ
δείρλνληαο θαη ηηο ζπλέπεηεο:
«Αθνχγεηαη κνλφηνλα φηη ε βηνπνηθηιφηεηα απνηειεί ζπλζήθε ηζνξξνπίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε βηνπνηθηιφηεηα απνθηά δεπηεξνγελψο ην status ηεο αμίαο αθνχ ε πεξηβαιινληηθή
ηζνξξνπία απνηειεί πξναπαηηνχκελν ηεο χπαξμήο καο πάλσ ζηε γε (..) απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ζεσξεζεί
αμία πνπ ρξήδεη πξνζηαζίαο, ε βηνπνηθηιφηεηα ζεκειηψλεη θαη δηθαηψκαηα· ην δηθαίσκα ζην
πεξηβάιινλ, ην δηθαίσκα ησλ επφκελσλ γελεψλ θ.ά. (..) αθξηβψο πάλσ ζ‟ απηήλ ηελ ηδενινγία-πνπ ηε
ρξεζηκνπνηνχλ σο κεραληζκφ κεηάζεζεο θαη απφθξπςεο ησλ πξαγκαηηθψλ ηνπο πξνζέζεσλ-βαζίδεηαη ε
παξέκβαζε ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ θαη ηεο Γηεζλνχο Σξάπεδαο ζηηο αλαπηπζζφκελεο
ρψξεο».
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Οη ζπλέπεηεο ζηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε απηήο ηεο επηθξάηεζεο ελφο αλζξσπνθεληξηθνχ ιφγνπ ν
νπνίνο, κάιηζηα, ελδχεηαη ή απεθδχεηαη, θαηά ην δνθνχλ, ηελ Οηθνινγία σο επηζηήκε είλαη πιένλ
πξνθαλείο. Χο εθ ηνχηνπ, θάπνηεο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο ζα πξέπεη λα πξνεγεζνχλ. Μεηαμχ απηψλ είλαη
ε αλάγθε λα μεπεξαζηεί έλαο, φπσο έρεη ιερζεί πξνζθπψο, «πεξηβαιινληηθφο αλαιθαβεηηζκφο». Ση
είλαη, φκσο, ν πεξηβαιινληηθφο αλαιθαβεηηζκφο;
Ο G. Hardin, ζπγγξαθέαο ηεο πνιπδηαβαζκέλεο «Σξαγσδίαο ησλ Κνηλψλ» ζεσξεί σο απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε γηα κηα έιινγε αληηκεηψπηζε (ελφο) πεξηβαιινληηθνχ πξνβιήκαηνο ηε δπλαηφηεηα καο λα
απαληάκε ζηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο:
1. Ση αθξηβψο ζεκαίλνπλ νη έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε
2. Ση αθξηβψο ζεκαίλνπλ νη αξηζκνί (δειαδή ηα κεγέζε) πνπ άπηνληαη ηνπ πξνβιήκαηνο
3. Λακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 1 θαη 2, ηη πξέπεη λα θάλνπκε;
Ο πεξηβαιινληηθά αλαιθάβεηνο, θαηά ζπλέπεηα, δελ είλαη απηφο πνπ δελ „έρεη γλψζεηο‟ ή „αθνχζκαηα‟
γηα θάπνην πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα αιιά απηφο πνπ δελ δηαζέηεη ηα εξγαιεία αλάιπζεο ηεο ζρεηηθήο
πιεξνθνξίαο ψζηε λα ηε κεηαηξέπεη ζε „γλψζε‟ (θαη επθηαίν αιιά φρη θαη‟ αλάγθε ζε δξάζε). ηαλ,
ινηπφλ ζηελ Έθζεζε ηνπ ΤΠΔΠΘ πεξί ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο νκνινγείηαη φηη: «ππάξρεη
ηάζε γηα ζρεδηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ κε κεγάιε έκθαζε ζηηο παηδαγσγηθέο αξρέο θαη ιηγφηεξε
έκθαζε ζηηο πεξηβαιινληηθέο αξρέο», εκκέζσο, πιελ ζαθψο, ζπλνκνινγείηαη ν πεξηβαιινληηθφο
αλαιθαβεηηζκφο ησλ εθπαηδεπηψλ.
Απηφ ην αίηεκα γηα «πεξηζζφηεξε επηζηήκε» είλαη ζσζηφ. Γελ ππάξρεη άιινο ηξφπνο λα
αληηκεησπίζνπκε ζε απηφ πνπ ιέεη θάπνπ ν ξέπσλ ζηελ παξαδνμνινγία Είδεθ: «Μηιάκε γηα ηξχπα ηνπ
φδνληνο. ζν θαη λα θνηηάμεηε ηνλ νπξαλφ δελ ζα δείηε θακία ηξχπα. Δίλαη κηα θαζαξά επηζηεκνληθή
θαηαζθεπή. Μφλε καο βνήζεηα ζε απηφ ην πξφβιεκα κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξε θαη αθφκε
πεξηζζφηεξε επηζηήκε». κσο ην πξφβιεκα ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, επηηξέςηε κνπ λα
ηζρπξηζζψ φηη είλαη αθφκε πην πεξίπινθν.

Δλψ, ζεκειηψδεηο έλλνηεο νη νπνίεο ηπγράλνπλ, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ήδε εμεγήζακε επξχηαηεο
θνηλσληθήο δεμίσζεο, ηελ ίδηα ζηηγκή εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ αληηθείκελα ακθηζβήηεζεο εληφο
ηεο Οηθνινγίαο. Δίδακε θαη παξαπάλσ αιιά νκνινγείηαη θαη ζηελ πξνζεθηηθή γλσκάηεπζε ηεο Δ.Δ.Β,
πψο γηα:
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«ηε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ζπλνιηθήο βηνπνηθηιφηεηαο ελφο νηθνζπζηήκαηνο ή κηαο πεξηνρήο θαη
ηεο επηβίσζεο, ζηαζεξφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ….ε απφδεημε…..απαζρνιεί
ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα».
Αλάινγα ηζρχνπλ γηα άιιεο έλλνηεο θαη κεζνδνινγηθά εξγαιεία ηα νπνία, ζηελ Έθζεζε ηνπ ΤΠΔΠΘ
θαη ζε δειψζεηο ζηειερψλ ηνπ νηθνινγηθνχ θηλήκαηνο

πεξηβάιινληαη ην θχξνο ηεο θαζνιηθψο

απνδεθηήο γλψζεο. Μεηαμχ απηψλ ζα δηέθξηλα, ηε «ζπζηεκηθή» θαη ηελ «νιηζηηθή πξνζέγγηζε» πεξί
ησλ νπνίσλ είλαη γλσζηή, ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 1990 θαη ζπλερίδεηαη κέρξη ηηο εκέξεο καο ε ζεσξεηηθή
θξηηηθή πάιη ηνπ Γηψξγνπ ηάκνπ θαη ησλ καζεηψλ-ζπλεξγαηψλ ηνπ (βι. Γ. ρίδαο θαη Ν. Νηθήζηαλεο).
Οη ηειεπηαίνη, δηαηείλνληαη φηη ην ίδην ην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο Οηθνινγίαο είλαη «ξηδηθά δηραζκέλν,
σο επηζηεκνληθφ θαη ηαπηφρξνλα ηδενινγηθφ». Σν παξάδεηγκα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, καο ιέλε κε επηκνλή
πνιιά ρξφληα ηψξα φινη απηνί, είλαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ. Ξεθίλεζε σο έλαο απιφο ζηαηηζηηθφο
δείθηεο ν νπνίνο θαινχληαλ λα πεξηγξάςεη ηελ αλαινγία θαηαλνκήο ησλ αηφκσλ πνπ απνηεινχζαλ έλα
βηνινγηθφ δείγκα ζηα δηάθνξα είδε, αλαδχζεθε σο εξψηεκα ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 κέζα απφ
ηελ θξίζε ηεο ζπζηεκηθήο νηθνινγίαο γηα λα θαηαιήμεη κεηά ην 1986 κηα έλλνηα πνπ πεξηγξάθεη κε κηα
ιέμε φιν ηνλ θπζηθφ πινχην θαη παξαθηλεί γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ σο απψηεξνο ζηφρνο θάζε
δηαρεηξηζηηθήο πξαθηηθήο. Ο ζξίακβνο ηνπ αλαγσγηζκνχ θαη ηνπ ληεηεξκηληζκνχ ζα πξνζζέηακε εκείο.
Να ζπλνςίζσ.
Πξώηνλ, κε απαζρφιεζε αλ πιεξνχηαη ν πξσηεχσλ ζθνπφο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, φπσο
νξίδεηαη ζην λφκν ηνπ 1992: «λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην θπζηθφ
πεξηβάιινλ». Ζ απάληεζε είλαη αξλεηηθή θαη απνδίδεηαη, θαηά ηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο Οηθνινγίαο ζηελ
πηνζέηεζε κηαο πεξηγξαθηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ έλαληη κηαο εξκελείαο ηεο ζρέζεο
αλζξψπνπ-θχζεο εδξαησκέλεο ζε έλλνηεο θαη κεραληζκνχο πξνεξρφκελνπο απφ ηελ Οηθνινγία Μφλν αλ
παξαζρεζνχλ νη έλλνηεο θαη ηα εξγαιεία αλάιπζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο πιεξνθνξίαο, ηφηε, θαη κφλν
ηφηε, κπνξεί λα αξζεί ν πεξηβαιινληηθφο αλαιθαβεηηζκφο θαη λα ηθαλνπνηεζεί ν δεπηεξεχσλ θαη ν
ηξηηεχσλ, θαη ηειηθφο ζθνπφο, ηνπ ίδηνπ λφκνπ, δειαδή, αληηζηνίρσο λα επαηζζεηνπνηεζνχλ νη
εθπαηδεπφκελνη γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ην πεξηβάιινλ θαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ κε
εηδηθά πξνγξάκκαηα, ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηε γεληθφηεξε πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζή ηνπο. Απηφ, φπσο
είδακε δελ ζπκβαίλεη ζήκεξα.
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Γεύηεξνλ, ζα πξέπεη λα ζπλεπψο λα επηδηψμνπκε πάζε ζπζία ηελ άξζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ
αλαιθαβεηηζκνχ αιιά, λνκίδσ φηη απηφ δελ αξθεί. Μηα άιιε δηάζηαζε ηεο πεξηβαιινληηθήο
εθπαίδεπζεο δελ ζα πξέπεη λα αγλνεζεί αθξηβψο δηφηη, ν δεπηεξεχσλ θαη ηξηηεχσλ ζηφρνο, δειαδή ε
«επαηζζεζία» θαη ε «δξάζε» γηα ην πεξηβάιινλ δελ απνξξένπλ αδηακεζνιάβεηα εθ ηεο Οηθνινγίαο.
Πξνυπνζέηνπλ κηα επηινγή ε νπνία είλαη ακηγψο εζηθήο ηάμεσο. Καη εδψ ε θηινζνθία έρεη ηνλ πξψην
ιφγν ψζηε, λα απνηξέςεη, αλ πξάγκαηη ζνβεί ε ζεσξεηηθή θξίζε εληφο ηεο Οηθνινγίαο, ηνλ πεηξαζκφ
ηεο κεηαηφπηζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο πξνο φ,ηη ζα απνθαινχζα «νηθνινγηζκφ»; Ση είλαη ν νηθνινγηζκφο;
Πξφθεηηαη γηα δάλεηα αλαινγία απφ ηνλ θηιφζνθν Luc Ferry, ν νπνίνο ζηνλ δηάινγν κε ηνλ βηνιφγν
Didier Vincent (Ση είλαη ν άλζξσπνο; Ζ βηνινγία ζπλνκηιεί κε ηε θηινζνθία, εθδ. Κξηηηθή, 2005)
νξζψλεη θξηηηθφ κέησπν ηφζν ελαληίνλ ηνπ ηζηνξηθνθνηλσληθνχ φζν θαη ηνπ λαηνπξαιηζηηθνχ πιηζκνχ.
«Άιιν βηνινγία», ζα πεη θαη «άιιν «βηνινγηζκφο», δειαδή ε πιηζηηθή ηδενινγία ζχκθσλα κε ηελ νπνία
ν έζραηνο, αλ φρη ν κνλαδηθφο θαζνξηζκφο ησλ ζπκπεξηθνξψλ καο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ, είλαη θπζηθήο ηάμεο». Ο βηνινγηζκφο δελ είλαη παξά ςεπδνεπηζηήκε ή
ςεπδαίζζεζε κηαο δνγκαηηθήο κεηαθπζηθήο. Σν πξφβιεκα είλαη φηη ην πέξαζκα αλάκεζα ζην λαη ζηε
βηνινγία θαη ην φρη ζηνλ βηνινγηζκφ είλαη εμαηξεηηθά ζηελφ. Σν ίδην ζηελφ, ζα ηζρπξηδφκαζηε εκείο,
είλαη θαη ην πέξαζκα αλάκεζα ζηελ Οηθνινγία θαη ηνλ νηθνινγηζκφ. Μνλαδηθή πξνυπφζεζε
δηεθπεξαίσζεο ηεο ζηελσπνχ (κεηαμχ βηνινγίαο/νηθνινγίαο θαη βηνινγηζκνχ/νηθνινγηζκνχ) είλαη λα
κελ «καο δηαθεχγεη ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ αλζξψπνπ εληφο ηνπ δστθνχ βαζηιείνπ». Απηφ νδεγεί άθεπθηα
ζηελ παξαδνρή φηη θχζε θαη άλζξσπνο είλαη δχν πξάγκαηα. Αλ είλαη έηζη, επηβάιιεηαη κηα λέα
ζχιιεςε ηεο παηδαγσγηθήο, άξα θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο.
Σξίηνλ, δελ έρσ κηα νινθιεξσκέλε πξφηαζε νχηε θάλ κηα εηθφλα απηήο ηεο λέαο παηδαγσγηθήο. Αλ
ηνικνχζα λα πσ θάηη ζρεηηθφ απηφ ζα πεξηνξηδφηαλ ζε φ, ηη ζήκεξα θπξίσο κε απαζρφιεζε. Έλα
βαζαληζηηθφ εξψηεκα δηαηξέρεη, ειπίδσ, απηή ηελ νκηιία. Μπνξνχκε θαη πψο λα δηαθξίλνπκε ηελ
απζεληηθή επηζηήκε, ηελ Οηθνινγία επί ηνπ πξνθεηκέλνπ απφ άιια είδε ιφγνπ, ελ νηο θαη ηνπ
ςεπδνεπηζηεκνληθνχ, φπσο ν νηθνινγηζκφο, ν νπνίνο ηζρπξίδεηαη φηη νδεγεί, θαη απηφο, ζηελ αιήζεηα;
Δδψ δελ ρξεηάδεηαη, λνκίδσ, λα αλαθαιχςνπκε εθ λένπ ηνλ ηξνρφ. Ζ «επηζηεκνινγηθή επαλάζηαζε»
ηνπ Πφππεξ ζπλίζηαηαη ζην φηη ε επηζηήκε δελ έρεη ζθνπφ λα „επαιεζεχεη‟ ππνζέζεηο (conjectures)
αιιά λα ηηο „δηαςεχδεη‟. Σν ίδην απηφ ην θξηηήξην ηεο δηαςεπζηκφηεηαο δελ αλήθεη, θαηά ηνλ εηζεγεηή
ηνπ ζηελ επηζηήκε αιιά ζηε θηινζνθία ησλ επηζηεκψλ (επηζηεκνινγία). Ζ επηζηήκε δελ είλαη παξά
κηα ζεηξά πξνηάζεσλ νη νπνίεο έρνπλ πεξάζεη επηηπρψο, κέρξη ζηηγκήο, ηηο επηθίλδπλεο γη΄ απηέο
δνθηκαζίεο ηεο δηάςεπζεο. Καηά ηνλ Ferry, πάληα, φπσο ν Καλη, ν Πφππεξ εγγξάθεη έηζη ηε
δηυπνθεηκεληθφηεηα, ηελ εζηθή ηεο ζπδήηεζεο ζα ιέγακε ζήκεξα, ζηνλ ππξήλα ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο.
Δμ νπ ν δηπιφο δεζκφο κεηαμχ επηζηήκεο θαη δεκνθξαηίαο. Καη ζηελ απζεληηθή επηζηήκε θαη ζηελ
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αιεζηλή δεκνθξαηία ηίπνηε δελ μεθεχγεη απφ ηε δεκφζηα ζπδήηεζε. Δίλαη απηφ αθξηβψο πνπ ζπαλίδεη
ζην δεκφζην ινγν γηα ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. ηαλ ν . Ππξίληδνο καο έιεγε πξηλ δπν ρξφληα
εδψ φηη ζε ηέζζεξα, ηνπιάρηζηνλ, ζεσξνχκελα σο κεγάια πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, δειαδή ηνπο
γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο, ηελ θισλνπνίεζε, ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηελ εξήκσζε αληί
ηεο επηζηήκεο ηνλ ιφγν έρνπλ ηα θνηλσληθψο αλαπαξαγφκελα ζηεξεφηππα έκκεζα έθξνπε ηνλ θψδσλα
ηεο δεκνθξαηηθήο παξαθκήο. Γνθηκάζηε ζε έλα νηθνινγηθφ θφκκα ή πεξηβαιινληηθφ θίλεκα λα
κηιήζεηε θξηηηθά γη‟ απηά ηα ζηεξεφηππα. ινη ελνρινχληαη ή αλ είλαη επγελείο, κηιάσ εθ πείξαο, απιψο
δελ αθνχλε. Γηαηί απηφ; Γηαηί θπξηαξρεί ν νηθνινγηζκφο, δειαδή ε επέλδπζε νξηζκέλσλ εζηθψλ
επηινγψλ κε ην θχξνο ηεο θνκκέλεο θαη ξακκέλεο ζηα κέηξα ηνπ Οηθνινγίαο. Μηα επηινγή πνιηηηθά
επηθίλδπλε ηελ νπνία ζα κπνξνχζε λα απνηξέςεη κηα πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε βαζηζκέλε φρη κφλν
ζηηο έλλνηεο θαη ηηο κεζφδνπο ηεο Οηθνινγίαο αιιά θαη κηα αλαζηνραζηηθή επεξψηεζε θηινζνθηθήο,
βηνεζηθήο ηάμεσο πεξί ησλ νξίσλ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηνκέσλ ηεο δηαλνεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Ζρεί σο ππεξβνιή απηή ε ζχλδεζε κεηαμχ κηαο, θαηαξρήλ αγαζψλ πξνζέζεσλ εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο θαη ηεο θζνξάο ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη ίζσο λα είλαη αιιά ζθεθηείηε ηηο δχν
παξάιιειεο εμειίμεηο. Βηψλνπκε ηελ πξντνχζα παξαθκή ηεο δεκνθξαηίαο (ην επηβεβαηψλνπλ νη πιένλ
επατφληεο, βι. Κ. Κξάνπηο, Ζ Μεηαδεκνθξαηία) ελψ ζπγρξφλσο, γηα λα ζπκεζνχκε έλαλ άιιν καηηξ ηεο
θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ζεσξίαο ηνλ, Isaiah Berlin (Οη ξίδεο ηνπ ξνκαληηζκνχ, εθδ. Scripta, 2002), ηνλ
ιφγν έρνπλ νη ηδενινγίεο ηεο «Dame Nature, ηεο θπξά Φχζεο, ηεο Φχζε πνπ ηελ αγθάιε ηεο πνηέ δελ
πξέπεη λα εγθαηαιείπνπκε». Γειαδή επαλεξρφκαζηε πιεζίζηηνη ζε κηα ζηάζε απέλαληη ζηε θχζε πξηλ
απφ ηε ξηδηθή ηεο αλαζεψξεζε ηνλ 18ν αηψλα ή, γηα λα γίλσ πνιηηηθά πην ζπγθεθξηκέλνο, πξηλ απφ ηε
Γαιιηθή Δπαλάζηαζε θαη φ,ηη απηή πξνζθφκηζε σο πξνο ηελ απειεπζέξσζε θαη ηελ αμία ηνπ αηνκηθνχ
αλζξψπνπ.
αο επραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο.
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Χοβαρδάσ Σάςοσ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Ε ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΕ
ΠΕΡΙΟΦΕ – ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΘΕΜΕΛΙΨΗ ΣΟΤ ΚΤΡΙΑΡΦΟΤ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΤ
ΛΟΓΟΤ

Πεξίιεςε
Ζ παξνχζα εξγαζία εζηηάδεη ζε ηξεηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ζηελ Διιάδα θαη αλαθέξεηαη ζηα
απνηειέζκαηα ηξηψλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε δεηήκαηα ζεκειίσζεο ηνπ θπξίαξρνπ νηθνινγηθνχ ιφγνπ,
φπσο απηφο εμεηδηθεχεηαη κε ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ζηηο πεξηνρέο απηέο. Θα παξαθνινπζήζνπκε
πσο ε κεηαβνιή ηνπ παξαγσγηθνχ πξνηχπνπ ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο κε ηελ αιιαγή ρξήζεσλ
γεο πνπ επηθέξεη ε εθαξκνγή ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ απνηππψλεηαη ζηηο απφςεηο παηδηψλ ζηε
Λίκλε Κεξθίλε ζρεηηθά κε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα θαη νηθνηνπξηζηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, πσο ν ηνπηθφο ηχπνο ζηνλ Έβξν αλαζπγθξνηεί ην εγρείξεκα ηεο Γαδηάο, θαζψο θαη ηηο
απφςεηο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Βφξεηαο Πίλδνπ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ελφο ιαηνκείνπ.
Λέμεηο-θιεηδηά:

θνηλσληνινγία

ηνπ

πεξηβάιινληνο,

πεξηβαιινληηθή

εθπαίδεπζε,

πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, νηθνινγηθφο ιφγνο

Abstract
The present review focuses on three Greek protected areas and reports on the results of research papers
regarding issues of justification of the hegemonic ecological discourse as it is exemplified by
environmental policy within these areas. We will follow how the transition of land-use patterns in Lake
Kerkini is reflected in children‟s views on primary sector activities and ecotourist activities, how the
local press in the Prefecture of Evros reconstructs the case of the Dadia Forest Reserve, and how local
residents in the National Park of Northern Pindos comment on the operation of a pit within the borders
of the protected area.

Key words: environmental sociology, environmental education, environmental policy, protected
areas, ecological discourse
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Δηζαγσγή
Ζ παξνχζα εξγαζία εζηηάδεη ζε ηξεηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ζηελ Διιάδα θαη αλαθέξεηαη
ζηα απνηειέζκαηα ηξηψλ αληίζηνηρσλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε δεηήκαηα ζεκειίσζεο ηνπ θπξίαξρνπ
νηθνινγηθνχ ιφγνπ, φπσο απηφο εμεηδηθεχεηαη κε ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ζηηο ζπγθεθξηκέλεο
πεξηνρέο (Δζληθφ Πάξθν Λίκλεο Κεξθίλεο, Δζληθφ Πάξθν Βφξεηαο Πίλδνπ, Δζληθφ Πάξθν Γάζνπο
Γαδηάο-Λεπθίκκεο-νπθιίνπ). Αο νξίζνπκε σο θπξίαξρν νηθνινγηθφ ιφγν ηηο βαζηθέο ζέζεηο ηνπ
πεξηβαιινληηζκνχ πνπ είλαη ζήκεξα επξέσο απνδεθηέο απφ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηεο θνηλσλίαο.
Οη ζέζεηο απηέο απνηεινχλ δνκηθή ζπληζηψζα ηεο θνηλσληθήο ζπλαίλεζεο θαη ελζσκαηψλνληαη
βαζκηαία ζηελ θξαηηθή πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή. ηφρνο καο είλαη λα κεηαηνπίζνπκε ηελ επξχηεξε
πξνβιεκαηηθή απφ ηηο δηαθεξχμεηο ηνπ πεξηβαιινληηζκνχ ζε δεηήκαηα ζπλνρήο, αληηθάζεηο θαη
ακθηζεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ φπσο απηά απνξξένπλ
απφ ηνλ θπξίαξρν νηθνινγηθφ ιφγν. Αξρηθά ζα εμεηάζνπκε ηξεηο ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ζρέζεο
θχζεο-θνηλσλίαο (παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε, θπξίαξρνο νηθνινγηθφο ιφγνο, θξηηηθή αλαζπγθξφηεζε
θπξίαξρνπ νηθνινγηθνχ ιφγνπ). Απφ ηελ εμέηαζε απηή ζα αλαδεηρζνχλ δεηήκαηα ζεκειίσζεο ηνπ
θπξίαξρνπ νηθνινγηθνχ ιφγνπ. ηε ζπλέρεηα ζα δνχκε πσο απνηππψλεηαη ε δηάρπζε ηνπ θπξίαξρνπ
νηθνινγηθνχ ιφγνπ ζηηο πεξηνρέο κειέηεο.
Ζ αλάιπζή καο έρεη σο αθεηεξία ηελ αιιαγή ηεο κεηνλνηηθήο ζέζεο ησλ αηηεκάησλ ηνπ
νηθνινγηθνχ θηλήκαηνο. Πνιιά απφ ηα αηηήκαηα απηά έρνπλ γίλεη απνδεθηά θαη βξίζθνληαη ζην
επίθεληξν εζληθψλ θαη δηεζλψλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηλνκέλσλ πεξηβαιινληηθήο
ππνβάζκηζεο. Ζ ελζσκάησζε πνιιψλ νηθνινγηθψλ αηηεκάησλ ζε θπβεξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο
πνιηηηθέο ζεκαηνδνηεί ηε κεηάβαζή ηνπο απφ ηε κεηνλνηηθή ζέζε ηνπ παξειζφληνο ζε κηα λέα,
πιεηνςεθηθή ζέζε. Πξφζθαηεο έξεπλεο δείρλνπλ φηη ν θπξίαξρνο νηθνινγηθφο ιφγνο δηαρέεηαη ζηηο
ηνπηθέο θνηλσλίεο ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ (Hovardas & Stamou 2006). Έλα θξίζηκν εξψηεκα εδψ είλαη
πσο δηαθνξνπνηεί ε ελζσκάησζε ηνπ θπξίαξρνπ νηθνινγηθνχ ιφγνπ ηηο θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο
ησλ θαηνίθσλ ηεο ππαίζξνπ. Πνηα είλαη ζήκεξα ε απφθξηζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ ζηα ζρέδηα
δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο;
Εεηήκαηα ζεκειίσζεο ηνπ θπξίαξρνπ νηθνινγηθνύ ιόγνπ
ρεδφλ φια ηα πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο θαη εθπαίδεπζεο πνπ
πινπνηνχληαη ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο πηνζεηνχλ κηα εθδνρή ηεο νηθνινγίαο πνπ κπνξεί λα
ραξαθηεξηζηεί σο κεηα-επηζηήκε. Δλψ ν θπξίαξρνο νηθνινγηθφο ιφγνο αζθεί δξηκεία θξηηηθή ζηελ
ηερλν-επηζηήκε σο αηηία ησλ πεξηζζφηεξσλ θαηλνκέλσλ πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο, δελ ειέγρεη ην
επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο νηθνινγίαο κε ηα ίδηα απζηεξά θξηηήξηα κε ηα νπνία ζηνρεχεη ηηο θπζηθέο
επηζηήκεο. Αληίζεηα, επηθπιάζζεη γηα ηελ επηζηήκε ηεο νηθνινγίαο κηα ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε,
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αζχκβαηε κε ηηο πξνζεγγίζεηο ηεο ηζηνξίαο, θηινζνθίαο θαη δηδαθηηθήο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Μηα
ηέηνηα αληηκεηψπηζε ηεο νηθνινγίαο σο επηζηήκεο επηηξέπεη ηε ρξήζε πξνθείκελσλ κε δηαθνξεηηθή
ζεσξεηηθή πξνέιεπζε ψζηε λα ζπγθξνηεζεί κηα κεηα-επηζηήκε ηεο νηθνινγίαο ε νπνία ππνηίζεηαη φηη
λνκηκνπνηεί ηα νηθνινγηθά αηηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο έλλνηαο ηεο
„ηζνξξνπίαο‟. Δπηθαινχκαζηε πνιιέο θνξέο ηελ έλλνηα απηή γηα λα δειψζνπκε κεραληζκνχο
απηνξξχζκηζεο ζηε θχζε. Χζηφζν, ε „ηζνξξνπία‟ είλαη θελή πεξηερνκέλνπ αλ δελ δηεπθξηληζηεί αλ
αλαθέξεηαη ζε πιεζπζκηαθά ζπζηήκαηα ή νηθνζπζηήκαηα, αλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ζρέζεσλ
κεηαμχ αηφκσλ ηνπ ίδηνπ είδνπο ή δηαθνξεηηθψλ εηδψλ, αλ αλαθέξεηαη ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο ζεσξίαο
ηεο νηθνινγηθήο δηαδνρήο ή αλ αθνξά ηελ θπθιηθή ξνή ηεο χιεο θαη ηε γξακκηθή ξνή ηεο ελέξγεηαο. Με
κηα πιεηάδα απφ ηέηνηεο πξνβιεκαηηθέο έλλνηεο φπσο ε „βηνπνηθηιφηεηα‟, ε „θέξνπζα ηθαλφηεηα‟, ε
„αεηθνξία‟, εθείλν πνπ επηρεηξείηαη κέζα απφ ηελ νηθνινγία σο κεηα-επηζηήκε είλαη ε επηιεθηηθή
επίθιεζε επηζηεκνληθνθαλψλ πνξηζκάησλ γηα λα εμππεξεηεζνχλ ηδενινγηθέο ζηνρεχζεηο.
Ο θπξίαξρνο νηθνινγηθφο ιφγνο ζηνρεχεη ζην ηδενινγηθφ επίπεδν ηελ πξνζέγγηζε ηεο ζρέζεο
θχζεο-θνηλσλίαο πνπ έρεη νδεγήζεη ζηελ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε. Γηα ηνλ θπξίαξρν νηθνινγηθφ
ιφγν, ε θνηλσλία ρξεζηκνπνηεί ηνπο θπζηθνχο πφξνπο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ,
γεγνλφο πνπ έρεη θαηαιήμεη ζηα ζεκεξηλά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα (Hovardas 2009a, Πίλαθαο 1).
Απηή ε εξγαιεηαθή αληηκεηψπηζε ηεο θχζεο (θνηλσλία-ππνθείκελν, θχζε-αληηθείκελν) πξέπεη λα
αιιάμεη ψζηε λα ιπζεί ην πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα. Ζ ιχζε είλαη ε αλαγλψξηζε ηεο θχζεο σο
απηαμίαο, ζέζε πνπ απνηειεί ππξεληθή παξαδνρή ηνπ θπξίαξρνπ νηθνινγηθνχ ιφγνπ. ην ζεκείν απηφ
παξεκβαίλεη ε νηθνινγία σο κεηα-επηζηήκε γηα λα αλαγλσξίζεη ηε θχζε σο απηφλνκε νληφηεηα (π.ρ.
κεραληζκνί απηνξξχζκηζεο) θαη λα ηελ ελζαξθψζεη ζην εζσηεξηθφ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ
(π.ρ. δψλσζε, ππξήλεο απφιπηεο πξνζηαζίαο). Μέζα απφ ηελ πξνζέγγηζε απηή ε θχζε αλάγεηαη ζε
ππνθείκελν, αθνχ ζπληζηά απηφλνκε νληφηεηα, θαη ε ζρέζε θχζε-θνηλσλία κεηνπζηψλεηαη ζε κηα
ζρέζε δχν ππνθεηκέλσλ πνπ ζπλδηαιέγνληαη κε ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ ηεο
νηθνινγίαο (θνηλσλία-ππνθείκελν, θχζε-ππνθείκελν). Χζηφζν, κηα θξηηηθή αλαζπγθξφηεζε ηνπ
θπξίαξρνπ νηθνινγηθνχ ιφγνπ ζα καο έδεηρλε φηη – ζχκθσλα πάληα κε ηνλ θπξίαξρν νηθνινγηθφ ιφγν –
ε θνηλσλία νθείιεη λα ζεβαζηεί ηελ απηνλνκία ηεο θχζεο θαη λα ππαθνχζεη ζηνπο λφκνπο ηεο, γηα λα
επηβηψζεη. Αλ ηζρχεη απηφ, αλ δειαδή ε κνλαδηθή ειπίδα ηεο θνηλσλίαο είλαη λα ζπκκνξθσζεί κε
θάπνηα ππνηηζέκελε θπζηθή λνκνηέιεηα, ηφηε ε θνηλσλία έξρεηαη λα πάξεη ηε ζέζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, κε
ηελ έλλνηα φηη ε θχζε ππαγνξεχεη ηη πξέπεη λα γίλεη (θχζε-ππνθείκελν) θαη ε θνηλσλία απιά πινπνηεί
ην ζρέδην απηφ (θνηλσλία-αληηθείκελν). Σν απνηέιεζκα είλαη φηη, ελψ ν θπξίαξρνο νηθνινγηθφο ιφγνο
απνπεηξάηαη κηα κεηα-κνληέξλα απνδφκεζε ηνπ δηπφινπ ππνθεηκέλνπ-αληηθεηκέλνπ ηειηθά ην
αληηζηξέθεη.
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Πίλαθαο 1. Δλαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ζρέζεο θχζεο-θνηλσλίαο
πξνζέγγηζε

παξαδνζηαθή

θπξίαξρνο

θξηηηθή

πξνζέγγηζε

νηθνινγηθφο ιφγνο

αλαζπγθξφηεζε

ζρέζε

ν „Άλζξσπνο‟

ε Φχζε

ν „Άλζξσπνο‟

θχζεο-

ρξεζηκνπνηεί ηνπο

αλαγλσξίδεηαη σο

ππνρξενχηαη λα

θνηλσλίαο

θπζηθνχο πφξνπο γηα

απηφλνκε νληφηεηα

ππαθνχζεη ζηνπο

ηελ εμππεξέηεζε ησλ

(εγγελήο αμία) θαη

λφκνπο ηεο Φχζεο,

„Αλζξψπηλσλ‟

ελζαξθψλεηαη ζην

θαη ζεβαζηεί ηελ

αλαγθψλ

εζσηεξηθφ

απηνλνκία ηεο ψζηε

(πεξηβαιινληηθή

πξνζηαηεπφκελσλ

λα επηβηψζεη

ππνβάζκηζε)

πεξηνρψλ

ππνθείκελν/

Κνηλσλία:

Κνηλσλία:

Κνηλσλία:

αληηθείκελν

ππνθείκελν

ππνθείκελν

αληηθείκελν

Φχζε: αληηθείκελν

Φχζε: ππνθείκελν

Φχζε: ππνθείκελν

Δθείλν πνπ δελ δειψλεηαη πνηέ κε ζαθήλεηα αιιά είλαη πάληνηε παξφλ σο ιαλζάλνλ ζηνηρείν
είλαη ε παξαδνρή ηνπ θπξίαξρνπ νηθνινγηθνχ ιφγνπ φηη ν „Άλζξσπνο‟ είλαη θχζεη θαθφο, ηθαλφο κφλν
λα ξππαίλεη. Με ηελ παξαδνρή απηή ε εξγαιεηαθφηεηα ηαπηίδεηαη κε ηνλ Οξζφ Λφγν θαη αθνχ
απνθεξχζζεηαη ε εξγαιεηαθφηεηα, απνθεξχζζεηαη θαη ν Οξζφο Λφγνο. Μηα αθφκε παξαδνρή είλαη φηη
ν θχζεη θαθφο „Άλζξσπνο‟ αληηζηνηρεί ζηελ θνηλσλία γεληθά, έμσ απφ νπνηνδήπνηε νηθνλνκηθφ,
πνιηηηθφ ή θνηλσληθφ ζπγθείκελν. Δπεηδή πίζσ απφ ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο „θχζεο‟ θξχβεηαη πάληνηε
κηα αλαπαξάζηαζε ηεο θνηλσλίαο, κηα ππεξηζηνξηθή θχζε ζπλεπάγεηαη κηα θνηλσλία ππεξηζηνξηθή,
ζπλεπάγεηαη ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο. Απηφ πνπ πξνζηαηεχνπλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν νη
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, φηαλ ηηο πξνζιακβάλνπκε κε βάζε ηελ νπηηθή ηνπ θπξίαξρνπ νηθνινγηθνχ
ιφγνπ, είλαη νη ζρέζεηο παξαγσγήο εθηφο ησλ νξίσλ ηνπο. Γειαδή, ζην εζσηεξηθφ ησλ
πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ πεξηθξνπξείηαη κηα ππνηηζέκελε αλαιινίσηε, „άγξηα‟ θχζε, ελψ ζην
εμσηεξηθφ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ δηαησλίδεηαη ην πξφηππν παξαγσγήο πνπ επζχλεηαη γηα ηελ
πεξηβαιινληηθή θξίζε. ηε ζπλέρεηα ζα παξαθνινπζήζνπκε ηξία παξαδείγκαηα πξνζηαηεπφκελσλ
πεξηνρψλ γηα λα εμεηάζνπκε κε αλαθνξά ζηηο εηδηθέο απηέο πεξηπηψζεηο ηα δεηήκαηα ζεκειίσζεο ηνπ
θπξίαξρνπ νηθνινγηθνχ ιφγνπ πνπ έρνπλ ήδε νξηνζεηεζεί.
Λίκλε Κεξθίλε
Ζ Λίκλε Κεξθίλε καδί κε ηκήκα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο αλαθεξχρζεθε Δζληθφ Πάξθν ην 2006
(Κ.Τ.Α. 42699/ 14-10-2006 ΦΔΚ 98 ΑΑΠΠ/ 8-11-2006) (ρήκα 1). Οη βαζηθνί ζηφρνη είλαη ε
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παξαθνινχζεζε ησλ κέηξσλ πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, ε θχιαμε ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο, ε
θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο θαη εθπαίδεπζεο θαη ε δηαζθάιηζε ηεο
ζπλαίλεζεο θαη ζπκκεηνρήο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ ζηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε. Ζ Λίκλε Κεξθίλε
θηινμελεί κεγάιν αξηζκφ εηδψλ νξληζνπαλίδαο, πνιιά απφ ηα νπνία είλαη κεηαλαζηεπηηθά είδε.
εκαληηθφ δήηεκα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πγξνηνπηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε απμνκείσζε ηεο ζηάζκεο ηεο
ιίκλεο εμαηηίαο ηεο ρξήζεο ηνπ λεξνχ ηεο ιίκλεο γηα ηελ άξδεπζε ησλ γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ ηεο
πεξηνρήο. Μηα δηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη φηη ε κεηαβνιή ηεο ζηάζκεο ηεο ιίκλεο επεξεάδεη
αξλεηηθά ηε δηαδηθαζία θσιενπνίεζεο ησλ πνπιηψλ.

ρήκα 1. Δζληθφ Πάξθν Λίκλεο Κεξθίλεο (http://www.kerkini.gr/GREEK/xartis.html)
ηε Λίκλε Κεξθίλε, φπσο θαη ζε θάζε πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή, ην παξαγσγηθφ πξφηππν
κεηαβάιιεηαη ζην ρξφλν. Μηα ηέηνηα κεηαβνιή είλαη ζπλέπεηα ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ίδξπζε θαη
ιεηηνπξγία ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ βαζίδεηαη ζηελ αιιαγή ησλ ρξήζεσλ γεο ζηελ
νξηνζεηεκέλε πεξηνρή. πλήζσο ν πξσηνγελήο ηνκέαο ππνρσξεί θαη αλαπηχζζεηαη ν ηξηηνγελήο, κε ηελ
αλάπηπμε κνξθψλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. ε κηα έξεπλα κε παηδηά 4 σο 10 εηψλ ζηε Λίκλε Κεξθίλε
(Korfiatis et al. 2009) βξήθακε ζεκαληηθά πεξηζζφηεξεο ζεηηθέο ζηάζεηο γηα νηθνηνπξηζηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. παξαηήξεζε πνπιηψλ) θαη ζεκαληηθά πεξηζζφηεξεο αξλεηηθέο ζηάζεηο γηα
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα (π.ρ. ςάξεκα). Σα παηδηά πνπ δηέκελαλ ζηε δπηηθή φρζε, φπνπ
επηθεληξψλεηαη ε νηθνηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, παξνπζίαζαλ πςειφηεξν πνζνζηφ ζεηηθψλ ζηάζεσλ
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απέλαληη ζηελ παξαηήξεζε πνπιηψλ. Ηδηαίηεξα πςειφ ήηαλ ην πνζνζηφ αξλεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη
ζην ςάξεκα, πνπ δηθαηνινγνχληαλ ζπρλά κε βάζε βηνθεληξηθά επηρεηξήκαηα (π.ρ., „ηα ςάξηα έρνπλ
δηθαίσκα ζηε δσή‟). Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, αθνχ γηα πξψηε θνξά ζηε δηεζλή
βηβιηνγξαθία γίλεηαη αλαθνξά γηα βηνθεληξηθέο ζηάζεηο ζε παηδηά κε αζηηθήο πεξηνρήο. Οη αξλεηηθέο
ζηάζεηο απέλαληη ζην ςάξεκα απμάλνληαλ κε ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ, ελψ δε βξέζεθε λα ζπκβαίλεη ην
ίδην κε ηηο ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζην ςάξεκα. Έλα αθφκε ελδηαθέξνλ εχξεκα είλαη φηη ηα παηδηά
εμέθξαζαλ ζεηηθέο πξνδηαζέζεηο απέλαληη ζηα πνπιηά θαη αξλεηηθέο απέλαληη ζηα (ζηνηρείν αλάδεημεο
ηεο πεξηνρήο), αξλεηηθή απέλαληη ζηα έληνκα (φριεζε επηζθεπηψλ). Σελ ίδηα ζηηγκή, ηα παηδηά
ζπγθξνηνχλ κηα ζηαηηθή εηθφλα γηα ηε θχζε (εμαηξεηηθά ρακειά πνζνζηά είηε αλακελφκελσλ είηε
επηζπκεηψλ αιιαγψλ) θαη απηφ ζπκβαίλεη ζε κηα πεξηνρή κε απμνκεηψζεηο ζηε ζηάζκε ηεο ιίκλεο, κε
κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά, κε κεηαβνιέο ζηηο ρξήζεηο γεο. ε κηα θχζε πνπ αλαπαξίζηαηαη κε απηφ ηνλ
ηξφπν, θάζε κεηαβνιή εθιακβάλεηαη σο απνηέιεζκα αλζξψπηλεο παξέκβαζεο θαη είλαη αλεπηζχκεηε.
Ζ έξεπλα δελ θαηέιεμε ζε ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηνπο παξάγνληεο πνπ
δηακνξθψλνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεηο. Χζηφζν, δε ζα ήηαλ παξάηνικν λα δηαηππψζεη θαλείο ηελ
ππφζεζε εξγαζίαο φηη ηα πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πνπ πινπνηνχληαη ζηηο
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο αλαπαξάγνπλ κηα ππεξηζηνξηθή πξφζιεςε ηεο άγξηαο θχζεο, ζχκθσλα κε
ην πξφηππν πνπ ππαγνξεχεη ν θπξίαξρνο νηθνινγηθφο ιφγνο. Ζ αλαδήηεζε ηεο αηηίαο πίζσ απφ ηελ
αλάπηπμε ησλ βηνθεληξηθψλ ζηάζεσλ πξνθαλψο πξέπεη λα καο παξαπέκςεη ζηα πξνγξάκκαηα
πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο. Οη ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζε νηθνηνπξηζηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαη νη αξλεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα
αληαλαθινχλ ηε κεηαβνιή ηνπ παξαγσγηθνχ πξνηχπνπ, γεγνλφο πνπ εληζρχεηαη θαη απφ ηε
δηαθνξνπνίεζε ζηάζεσλ ζην επίπεδν ηνπ ρψξνπ (πςειφηεξν πνζνζηφ ζεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηελ
παξαηήξεζε πνπιηψλ ζηα παηδηά πνπ δηακέλνπλ ζην δπηηθφ αλάρσκα). χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε
απηή, δελ είλαη παξάδνμν ην φηη ηα παηδηά εθθξάδνπλ ζεηηθέο πξνδηαζέζεηο απέλαληη ζηα πνπιηά, πνπ
είλαη ην ζηνηρείν αλάδεημεο ηεο πεξηνρήο θαη αξλεηηθέο πξνδηαζέζεηο απέλαληη ζηα έληνκα, πνπ
απνηεινχλ πεγή φριεζεο γηα ηνπο επηζθέπηεο.
Γάζνο Γαδηάο
Σν Γάζνο Γαδηάο (Γάζνο Γαδηάο–Λεπθίκεο–νπθιίνπ) βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ Ννκνχ Έβξνπ
(ρήκα 2) θαη απνηειεί ηκήκα ελφο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο δηαδξφκνπο απνδεκίαο ησλ πηελψλ ηεο
Γπηηθήο Παιαηαξθηηθήο Εψλεο. Σν δάζνο θηινμελεί ηξία απφ ηα ηέζζεξα είδε γππψλ (καπξφγππαο,
φξλην, αζπξνπάξεο) ηεο Δπξψπεο. ηελ πεξηνρή ππάξρεη έλα κσζατθφ βηνηφπσλ (κεγάιεο ειηθίαο
δάζε, βξαρψδεηο εμάξζεηο, ιηβάδηα, αγξνί, ξέκαηα κε πινχζηα παξφρζηα βιάζηεζε) πνπ ζπκβάιιεη
ζηελ απμεκέλε βηνπηθηιφηεηα πνπ θαηαγξάθεηαη. Ζ πεξηνρή ηνπ Γάζνπο Γαδηάο-Λεπθίκεο-νπθιίνπ
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έρεη ηδξπζεί κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ην 1980, ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηηο ειιεληθέο πεξηνρέο
NATURA 2000, ελψ απνηειεί κία απφ ηηο 27 πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο γηα ηηο νπνίεο έρεη ηδξπζεί
Φνξέαο Γηαρείξηζεο. Σν 2006 κε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ε πεξηνρή αλαθεξχρζεθε ζε Δζληθφ Πάξθν
(Δζληθφ Πάξθν Γάζνπο Γαδηάο – Λεπθίκεο – νπθιίνπ)..

ρήκα 2. Δζληθφ Πάξθν Γάζνπο Γαδηάο-Λεπθίκκεο-νπθιίνπ
ε κηα κειέηε δεκνζηεπκάησλ ηνπ ηχπνπ ζηνλ Έβξν (Hovardas & Korfiatis 2008),
δηαπηζηψζακε φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απνηππψλνληαη ζηα άξζξα κηαο ηνπηθήο εθεκεξίδαο νη
εμειίμεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ζηε Γαδηά απνζησπά παληειψο θάζε παξαγσγηθή
δηαδηθαζία. Χζηφζν, ε ηνπηθή νηθνλνκία ζηε Γαδηά ζηεξίδεηαη ζεκαληηθά ζηνλ ζπλερψο
αλαπηπζζφκελν νηθνηνπξηζκφ. Οη επηζθέπηεο έξρνληαη ζηελ πεξηνρή γηα λα δνπλ ηελ άγξηα θχζε θαη
ηελ άγξηα δσή, δειαδή ηνπο γχπεο απφ έλα παξαηεξεηήξην πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί ζην δάζνο. Οη γχπεο
ηξέθνληαη κε λεθξά δψα πνπ κεηαθέξνληαη ζηελ ηαΐζηξα, ζε έλα μέθσην πνπ έρεη δηακνξθσζεί θνληά
ζην ρσξηφ γηα λα εληζρπζνχλ ηξνθηθά νη πιεζπζκνί ησλ γππψλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη θαη ην
νηθνηνπξηζηηθφ πξντφλ, φπσο θάζε πξντφλ, έρεη παξαρζεί, πξηλ θαηαλαισζεί. Έρεη θαηαζθεπαζηεί ε
ηαΐζηξα, ην παξαηεξεηήξην ησλ πνπιηψλ, ην Οηθνηνπξηζηηθφ Κέληξν, ν μελψλαο, ην Κέληξν
Δλεκέξσζεο, ην αλαςπθηήξην. Μάιηζηα, νη ππνδνκέο απηέο αλαπηχζζνληαη ζην ρξφλν γηα λα
κπνξέζνπλ λα εμππεξεηήζνπλ ηνπο επηζθέπηεο ηνπ δάζνπο πνπ απμάλνληαη θάζε ρξφλν. Πσο ινηπφλ
είλαη δπλαηφλ λα ιείπνπλ παληειψο νη αλαθνξέο ζε νπνηαδήπνηε κνξθή παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο απφ
ηνλ ηνπηθφ ηχπν;
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Μηα πηζαλή εμήγεζε αθνξά ζηε κεηαβνιή ηνπ παξαγσγηθνχ πξνηχπνπ ζηελ πξνζηαηεπφκελε
πεξηνρή πξηλ θαη κεηά ηελ αλαθήξπμή ηεο. ηε Γαδηά ην θαζεζηψο δηαρείξηζεο δηαθνξνπνηείηαη ζην
ρψξν θαη πξνβιέπεη εηδηθά κέηξα απφιπηεο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο ζηνπο ππξήλεο ηεο πξνζηαηεπφκελεο
πεξηνρήο (ρήκα 2). Απφ ηελ αλαθήξπμε ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο έρνπλ απαγνξεπηεί νη
πινηνκηθέο εξγαζίεο ζηνπο ππξήλεο ηεο πεξηνρήο, φπνπ ζπγθεληξψλεηαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ
θσιεψλ ηνπ καπξφγππα (απμεκέλν πνζνζηφ καχξεο πεχθεο, ζηελ επίπεδε θφκε ηεο νπνίαο θσιηάδεη ν
καπξφγππαο). Ζ δηαθνπή ησλ πινηνκηθψλ εξγαζηψλ νδήγεζε ζηελ πχθλσζε ηνπ δάζνπο, πνπ
αλαζπγθξνηείηαη ζήκεξα ζην ηδενινγηθφ επίπεδν σο ε „άγξηα‟, „παξζέλα‟ θχζε πνπ πξνζηαηεχεηαη
ζηελ πεξηνρή.
Έλα δεχηεξν ζεκείν πνπ αλέδεημε ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε (Hovardas & Korfiatis 2008) αθνξά
ην αμηαθφ πξφηππν κε βάζε ην νπνίν νξγαλψλνληαη ηα δεκνζηεχκαηα. Σα δεκνζηεχκαηα κε αληηθείκελν
ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ απφδνζε εγγελνχο αμίαο ζηε θχζε (ε θχζε
απνθηά αμία ρσξίο λα ζπλδέεηαη κε αλζξψπηλα θίλεηξα) θαη ηελ πξφζιεςε ηεο αλζξψπηλεο
παξέκβαζεο σο ηαπηφρξνλα ζεηηθήο θαη αξλεηηθήο. Σα δεκνζηεχκαηα κε αληηθείκελν ηνλ νηθνηνπξηζκφ
ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ απφδνζε ρξεζηηθήο αμίαο ζηε θχζε (ε αμία πνπ απνδίδεηαη ζηε θχζε πεγάδεη
απφ αλζξψπηλα θίληξα) θαη ηελ πξφζιεςε ηεο αλζξψπηλεο παξέκβαζεο σο ζεηηθήο. ε πνιιά
δεκνζηεχκαηα γίλεηαη ηαπηφρξνλε απφδνζε εγγελνχο αμίαο θαη ρξεζηηθήο αμίαο ζηα ζηνηρεία ηνπ
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Αλ ε ρξεζηηθή αμία θαη ε εγγελήο αμία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο νξίδνληαη ε κία ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ άιιε, ηφηε ε ηαπηφρξνλε επίθιεζε θαη ησλ δχν
ηχπσλ αμηψλ ζπληζηά αληίθαζε (Hovardas & Poirazidis 2007). Έλα θξίζηκν δήηεκα εδψ είλαη αλ
λνκηκνπνηείηαη θαλείο λα επηθαιείηαη ηαπηφρξνλα ηελ εγγελή αμία θαη ηε ρξεζηηθή αμία ησλ ζηνηρείσλ
ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο φηαλ ηηο έρεη νξίζεη αληηπαξαζεηηθά.
Δζληθό Πάξθν Βόξεηαο Πίλδνπ
Σν Δζληθφ Πάξθν ηεο Βφξεηαο Πίλδνπ είλαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζε κέγεζνο
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ζηελ Διιάδα, αθνχ θαιχπηεη 2000 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα (ρήκα 3). Σν
Δζληθφ Πάξθν ηδξχζεθε ην 2002 θαη πεξηιακβάλεη δχν πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο πνπ είραλ
αλαθεξπρζεί ζε θαζεζηψο εηδηθήο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο παιαηφηεξα, ζπγθεθξηκέλα ην Δζληθφ
Πάξθν Βίθνπ-Αψνπ (130km2, έηνο ίδξπζεο 1973) θαη ην Δζληθφ Πάξθν Πίλδνπ-Βάιηα Κάιληα (70km2,
έηνο ίδξπζεο 1966). Ζ Βφξεηα Πίλδνο είλαη κηα απφ ηηο ιίγεο πεξηνρέο φπνπ ζπλππάξρνπλ ηα δχν
κεγάια ζαξθνθάγα ηεο Διιάδαο, δειαδή ε αξθνχδα θαη ν ιχθνο. Ζ παξνπζία ησλ εηδψλ απηψλ είλαη ν
θαιχηεξνο κάξηπξαο γηα ηε ζπλνιηθή βηνπνηθηιφηεηα ηεο πεξηνρήο. Σν δηνηθεηηθφ φξγαλν ηνπ πάξθνπ
είλαη ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο πνπ ζπγθξνηήζεθε κε βάζε ζρεηηθή δηάηαμε
ηνπ λφκνπ 2742/99 πεξί „Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ‟.
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ρήκα 3. Δζληθφ Πάξθν Βφξεηαο Πίλδνπ (http://www.callisto.gr/pindos.php)
ην Δζληθφ Πάξθν Βφξεηαο Πίλδνπ έρεη απαγνξεπζεί ε ιεηηνπξγία ελφο ιαηνκείνπ πνπ
πξνκήζεπε κε πέηξα ηελ ηνπηθή νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Σα ζπίηηα ηψξα ζηα Εαγνξνρψξηα
ρηίδνληαη κε πέηξα πνπ εηζάγεηαη απφ ηελ Αιβαλία. Πψο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε δηαθεξπγκέλε καο
αληίζεζε ηνπ θπξίαξρνπ νηθνινγηθνχ ιφγνπ κε ηελ „εμαγσγή‟ ξχπαλζεο ζηελ πεξίπησζε απηή; Ο
θπξίαξρνο νηθνινγηθφο ιφγνο ζεσξεί φηη ε εμφξπμε πξψησλ πιψλ δελ είλαη ζπκβαηή κε ηηο
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. Πνχ αιινχ φκσο ζα κπνξνχζε λα ειεγρζεί θαιχηεξα ε ιεηηνπξγία ελφο
ιαηνκείνπ; Γηαηί λα κελ κπνξεί λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί ην ιαηνκείν ζε κηα θιίκαθα εμππεξέηεζεο
ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ θαη κε ζπγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, φπσο άιισζηε πξέπεη λα
ζπκβαίλεη κε θάζε ιαηνκείν;
ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδεηαη ε πξνζέγγηζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο
αλαθνξηθά κε ηελ ελδερφκελε επαλαιεηηνπξγία ηνπ ιαηνκείνπ. Ζ πξνζέγγηζε απηή πνπ πξνέθπςε απφ
ζπλεληεχμεηο βάζνπο κε 25 θαηνίθνπο (Hovardas & Korfiatis 2007) δηαθνξνπνηείηαη ηφζν απφ
πξνζεγγίζεηο ζπγθξνπζηαθέο (win-lose), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα
ζπγθξνχεηαη ζε θάζε πεξίπησζε κε ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, φζν θαη απφ πξνζεγγίζεηο
ζπλεξγαηηθέο (win-win), φπνπ ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη απφιπηα ζπκβαηή κε ηελ
πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία. Ζ πξνζέγγηζε ησλ θαηνίθσλ αλαζπγθξνηείηαη σο εηδηθή κνξθή
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δηαπξαγκάηεπζεο, φπνπ ζπδεηείηαη ε δηαλνκή ηνπ νθέινπο αιιά θαη ηνπο θφζηνπο θαη ηεο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο αλάκεζα ζηνπο εκπιεθφκελνπο θνηλσληθνχο
εηαίξνπο (Πίλαθαο 2).
Πίλαθαο 2. Πξνηεηλφκελε δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ
ζρεηηθά κε ηελ επαλαιεηηνπξγία ηνπ ιαηνκείνπ ζην Δζληθφ Πάξθν Βφξεηαο Πίλδνπ
νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία
ακνηβαίν φθεινο

κείσζε νηθνλνκηθνχ

απνηξνπή εμαγσγήο

θνηλσληθψλ εηαίξσλ

θφζηνπο, λέεο ζέζεηο

ξχπαλζεο (εηζαγσγή

εξγαζίαο

πέηξαο απφ ηελ Αιβαλία)

θαηαλνκή θφζηνπο

απνδνρή πεξηβαιινληηθψλ

απνδνρή δηαθηλδχλεπζεο

αλάκεζα ζηνπο

φξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ

(παξαβάζεηο ζηελ ηήξεζε

θνηλσληθνχο εηαίξνπο

ιαηνκείνπ

ησλ φξσλ)

χκθσλα κε ηνπο ληφπηνπο, ε επαλαιεηηνπξγία νπ ιαηνκείνπ ζα κείσλε ην θφζηνο πνπ
απαηηείηαη ζήκεξα γηα ηελ πξνκήζεηα πέηξαο (εηζαγσγή απφ ηελ Αιβαλία) θαη ζα δεκηνπξγνχζε ζέζεηο
εξγαζίαο ζηελ πεξηνρή. Ζ επαλαιεηηνπξγία ηνπ ιαηνκείνπ ζα απνηξέςεη ηελ εμαγσγή ξχπαλζεο
(εηζαγσγή πέηξαο απφ ηελ Αιβαλία). Οη ληφπηνη είλαη έηνηκνη λα απνδερζνχλ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο
φξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιαηνκείνπ. Σν ελδερφκελν θφζηνο πνπ πξέπεη ζηελ πεξίπησζε ηεο
επαλαιεηηνπξγίαο ηνπ ιαηνκείνπ λα απνδερζνχλ νη θνξείο πνπ επζχλνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
πεξηνρήο είλαη κία έζησ πξφζθαηξε παξαβίαζε ζηελ ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ.
πδήηεζε
Ζ πεξίπησζε ησλ παηδηψλ ζηε Λίκλε Κεξθίλε απνδεηθλχεη φηη ν θπξίαξρνο νηθνινγηθφο ιφγνο
δηαρέεηαη ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. Ίζσο ην απξφζκελν εξεπλεηηθφ απνηέιεζκα ζρεηηθά κε ηελ
επίθιεζε βηνθεληξηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζην ςάξεκα ηθαλνπνηήζεη ηνπο νπαδνχο ηνπ βηνθεληξηζκνχ.
Πνηεο είλαη φκσο κπνξεί λα είλαη νη πηζαλέο επηπηψζεηο ησλ ζηάζεσλ απηψλ ζηελ άπνςε πνπ
δηακνξθψλνπλ ηα παηδηά γηα ηνλ ηφπν ηνπο, ζην αλ ζα ζειήζνπλ λα κείλνπλ θαη λα εξγαζηνχλ ζηελ
πεξηνρή, ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ;
Ζ πεξίπησζε ηεο Γαδηάο καο έδεημε πσο απνζησπάηαη παληειψο θάζε παξαγσγηθή δηαδηθαζία
ζηελ πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή, αθφκε θαη απηή πνπ θαηαιήγεη ζηελ παξαγσγή ηνπ νηθνηνπξηζηηθνχ
πξντφληνο. Πνηεο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο κπνξεί λα θαηαιχζεη ε εηθφλα ελφο δάζνπο ηαπηφζεκνπ κε
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ηελ „άγξηα‟, „παξζέλα‟ θχζε, πνηεο ζθέςεηο πξνθαιεί γηα ηνπο πξνγφλνπο, πνηεο ζθέςεηο πξνθαιεί γηα
ηηο παξαδνζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ πεξηνρή;
Ζ πεξίπησζε ησλ θαηνίθσλ ηεο Βφξεηαο Πίλδνπ θαηαδεηθλχεη φηη νη ληφπηνη απνδέρνληαη έλα
κέξνο έζησ απφ ηα ππξεληθά νηθνινγηθά αηηήκαηα θαη είλαη δηαηεζεηκέλνη λα δηαπξαγκαηεπηνχλ κε ηνπο
ππεχζπλνπο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε. Πφζν έηνηκν είλαη ην νηθνινγηθφ θίλεκα θαη νη
ζχγρξνλνη εθθξαζηέο ηνπ (π.ρ. πεξηβαιινληηθέο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο) λα απνδερζνχλ
πξνζεγγίζεηο δηαπξαγκάηεπζεο κε θνηλσληθνχο εηαίξνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ πεξηβαιινληηθή
δηαρείξηζε;
πλνιηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εμεηάζακε αιιά θαη γηα ηνλ ζχλνιν ησλ πξνζηαηεπφκελσλ
πεξηνρψλ ζηελ Διιάδα, πνην είλαη άξαγε ην απνηέιεζκα πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο,
επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο, φηαλ απηά αλαπαξάγνπλ άθξηηα ηα ηδενινγήκαηα ηνπ θπξίαξρνπ
νηθνινγηθνχ ιφγνπ;
Βαζηθή καο ζέζε είλαη φηη πίζσ απφ ηελ εηθφλα καο γηα ηε Φχζε θξχβεηαη κηα αληίζηνηρε εηθφλα
γηα ηνλ „Άλζξσπν‟, δελ ππάξρεη δειαδή ιφγνο γηα ηε Φχζε πνπ λα κελ ζπκπαξαζχξεη θαη λα κελ
πξνυπνζέηεη κηα αλζξσπνινγία.
Ο „Άλζξσπνο‟ ηνπ θπξίαξρνπ νηθνινγηθνχ ιφγνπ είλαη ζρεδφλ πάληνηε έλαο θχζεη θαθφο
„Άλζξσπνο‟. Δδψ γίλνληαη δχν θξίζηκεο παξαδνρέο. Πξψηα, ν θπξίαξρνο νηθνινγηθφο ιφγνο αξέζθεηαη
λα αλαζπγθξνηεί ηνλ Άλζξσπν σο αηνκηθφ, ηπραίν θαηαλαισηή. Χζηφζν, ν „Άλζξσπνο‟ δελ είλαη πνηέ
ν αηνκηθφο, ηπραίνο, θαηαλαισηήο „Άλζξσπνο‟ αιιά ν θνηλσληθφο „Άλζξσπνο‟. Πξηλ γίλνπκε
θαηαλαισηέο, γελληφκαζηε ζε κηα θνηλσλία, απνθηνχκε θίλεηξα, πεγαίλνπκε ζρνιείν, βξίζθνπκε (αο
ειπίζνπκε λα ζπλερίζνπκε λα βξίζθνπκε) κηα δνπιεηά, πεξλάκε δειαδή απφ κηα ζεηξά δηαδηθαζηψλ πνπ
καο θνηλσληθνπνηνχλ. Μεηά, ν θπξίαξρνο νηθνινγηθφο ιφγνο ζηνρεχεη ηηο αμίεο ρξήζεο γεληθά θαη ηηο
θαηαδηθάδεη φιεο απηέο καδί κε ηε λεσηεξηθή εθδνρή ηεο εξγαιεηαθφηεηαο. Χζηφζν, ν
κεηαζρεκαηηζκφο ηεο θχζεο ζπληζηά θαηαζηαηηθή ηδηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο θαη δελ είλαη
απνηέιεζκα επηινγήο θαλελφο.
Πηζηεχνπκε φηη νη παξεκβάζεηο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, επαηζζεηνπνίεζεο θαη
ελεκέξσζεο πξέπεη λα νξγαλψλνληαη ζηε βάζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο ηεο θχζεο
(Hovardas & Stamou 2006b). Γειαδή, λα επηζεκαίλνπλ ηελ θνηλσληθή δηακεζνιάβεζε ησλ λνεκάησλ
κε ηα νπνία επελδχεηαη ε θχζε, ηνλ ξφιν ηνπ ζπγθεηκέλνπ ζηηο λνεκαηνδνηήζεηο απηέο, ηε κεηαβνιή
ησλ λνεκάησλ ζηνλ ρξφλν. Ζ αλαπαξάζηαζε ηνπ θφζκνπ „εθεί έμσ‟ θαζνξίδεη ηνλ βαζκφ θαηαλφεζεο
θαη εξκελείαο ησλ ππνηηζέκελσλ „αληηθεηκεληθψλ‟ δεδνκέλσλ. Σν ςάξεκα ζηελ Κεξθίλε, νη γχπεο ζηε
Γαδηά, ην ιαηνκείν ζηελ Πίλδν: ζπγθξνηνχληαη ζην θνηλσληθφ πεδίν σο δηαθνξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο
γηα ηνλ επηζηήκνλα, ηνλ ληφπην θαη ηνλ επηζθέπηε.
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Ζ θνηλσλία κέζα απφ ηηο παξεκβάζεηο ησλ πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ „θαηαζθεπάδεη‟ ζηηο
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο κηα ζπγθεθξηκέλε θχζε κε κηα ζπγθεθξηκέλε „άγξηα‟ παλίδα θαη ρισξίδα. Ζ
αλάθακςε ησλ απεηινχκελσλ εηδψλ νθείιεηαη ζηε κεηαβνιή ησλ ρξήζεσλ γεο (Hovardas 2009b).
Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ εδψ είλαη ην γεγνλφο φηη ν πεξηβαιινληηθφο ζρεδηαζκφο παξάγεη λέεο θαηαζηάζεηο
δηαθηλδχλεπζεο (πχθλσζε ηνπ δάζνπο ζηε Γαδηά θαη αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ ππξθαγηάο, ζπλερψο
απμαλφκελνο αξηζκφο επηζθεπηψλ πνπ ελδέρεηαη λα ππεξβεί ηε θέξνπζα ηθαλφηεηαο ηεο πεξηνρήο γηα
νηθνηνπξηζηηθή αλάπηπμε).
Ζ παξέκβαζε ηεο θνηλσλίαο είλαη ππνρξεσηηθφ ζηνηρείν ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη
δηαρείξηζεο, ζπληζηά πνιηηηθφ δηαθχβεπκα κε ηελ επξχηεξε έλλνηα θαη δελ επηηξέπεη θακία αληζηνξηθή
πξφζιεςε θχζεο θαη θνηλσλίαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, νη ζρεηηθέο απνθάζεηο πξέπεη λα ιακβάλνληαη κε
δηαδηθαζίεο πνπ ζεσξνχληαη αδηαπξαγκάηεπηεο γηα νπνηαδήπνηε άιιε πνιηηηθή δηαδηθαζία, δειαδή, κε
ζπκκεηνρηθέο, δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο.
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Βικτωρία Πέθθα-Οηθνλόκνπ, Μπηκπίηζνο Φξήζηνο θαη Πεηξίδνπ Δπγελία,
ΤΓΚΡΟΤΕΙ ΤΜΥΕΡΟΝΣΨΝ, ΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΣΑ, ΑΞΙΕ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ/ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΨΝ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΨΝ
ΠΕΡΙΟΦΨΝ: ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΜΕ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΣΟΤ ΦΨΡΟΤ

Πεξίιεςε
ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαθνίλσζεο είλαη ε παξνπζίαζε κέξνπο ησλ επξεκάησλ κίαο εκπεηξηθήο
έξεπλαο ε νπνία θαηαγξάθεη θαη αλαιχεη ηηο θπξίαξρεο απφςεηο θαη αληηιήςεηο επαγγεικαηηψλ ζηνλ ηνκέα
ηεο δηνίθεζεο/δηαρείξηζεο ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ, αλαθνξηθά κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε
θαη ηηο δηαγξαθφκελεο ηάζεηο ζηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Διιάδαο. Μέζα
απφ ηελ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε κε επηζηεκνληθά θαηάιιειε κεζνδνινγία ησλ απφςεψλ ηνπο,
αλαδχνληαη ε θχζε ησλ πξνβιεκάησλ, ηα θπξίαξρα ππνθεηκεληθά θαη θνηλσληθά πξφηππα αλαθνξηθά κε
ηελ ππνβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ηα αίηηα θαη νη ζεκαληηθφηεξεο επηπηψζεηο ηεο ππνβάζκηζεο
αιιά θαη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε/δηαρείξηζε ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ
Πεξηνρψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά γηα ηελ θάζε νκάδα
επαγγεικαηηψλ θαη ζπγθξηηηθά, θαζψο ε εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε είλαη πνηνηηθή ελψ ελδηαθέξνλ
παξνπζηάδνπλ ηφζν ηα ζεκεία ζχγθιηζεο ησλ απφςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, φζν θαη νη δηαθνξεηηθέο θαη
κεκνλσκέλεο απφςεηο πνπ δηαηππψλνληαη θαη ζπκπιεξψλνπλ ηε ζπλνιηθή εηθφλα ησλ επξεκάησλ.
Λέμεηο θιεηδηά: Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο, Πεξηβαιινληηθή Γηνίθεζε/Γηαρείξηζε, πεξηβαιινληηθή
εζηθή, Αεηθφξνο Αλάπηπμε, εκπεηξηθή έξεπλα

Summary
The purpose of the present paper is the presentation of the selected findings of an empirical study which
records and analyses the main views and perceptions of professionals working in the field of Protected
Areas management, in regard to the existing situation and the estimated tendencies in the protection and
development of the Greek natural capital. Via the presentation and analysis with scientifically
appropriate techniques of the professionals‟ views, there emerge not only the nature of the problems
and the dominant subjective and social motives concerning the deterioration of the natural environment,
but also specific solutions and proposals for the effective management of Protected Areas. The results of
the empiric research are presented separately for each group of professionals but also comparatively.
Since the research approach is qualitative, among the points of great interest are included both the
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points of convergence of the participants‟ opinions as well as the different individual views which, in
many cases, supplement the total picture of the findings.

Key words: Protected Areas, environmental management, environmental ethics, Sustainable
Development, empiric research

1.

Δηζαγσγή – Ζ δηνίθεζε/δηαρείξηζε ησλ Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ

Με ηνλ φξν «Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο (Protected Areas)»,263 ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο
αλαθνίλσζεο, ελλννχληαη νη πεξηνρέο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί κε βάζε ηελ ηζρχνπζα εζληθή,
επξσπατθή ή δηεζλή λνκνζεζία θαη, ηδηαηηέξσο, ησλ πεξηνρψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνινγηθνχ Γηθηχνπ
«Φχζε-2000» πνπ πεξηιακβάλεη πεξηνρέο δηαηήξεζεο θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη εηδψλ θνηλνηηθνχ
ελδηαθέξνληνο. Οη Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο απνηεινχλ ηφπνπο κε πςειή νηθνινγηθή αμία (ecological
value) θη άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ ηνπηθψλ
θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαη, επξχηεξα, ζηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, κέζα
απφ ηελ θαηάιιειε δηνίθεζε/δηαρείξηζή ηνπο. Σν θαζεζηψο ζεζκνζέηεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
πεξηνρψλ πνηθίιεη θαζψο, γηα ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πεξηνρέο, δελ ππάξρνπλ εγθεθξηκέλα
δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα θαη, επίζεο, γηα ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο εθθξεκεί ε έθδνζε Κνηλήο
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο νξηνζέηεζήο ηνπο.
Σν Γίθηπν «Φχζε 2000» ζηελ Διιάδα πεξηιακβάλεη 239 Σφπνπο Κνηλνηηθήο εκαζίαο, ζχκθσλα κε
ηελ Οδεγία 92/43/ΔΟΚ θαη 163 Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Οξληζνπαλίδαο, ζχκθσλα κε ηελ
Οδεγία 79/409/ΔΟΚ. Να ζεκεηψζνπκε φηη πνιιέο πεξηνρέο εκπίπηνπλ θαη ζηηο δχν πξναλαθεξφκελεο
θαηεγνξίεο. Οη ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο θαιχπηνπλ ζπλνιηθά έθηαζε πεξίπνπ 4,4 εθ. εθηαξίσλ
(πεξηζζφηεξν απφ ην 1/3 ηνπ δσηηθνχ ρψξνπ ηεο Διιάδαο) θαη ε αλαπνηειεζκαηηθή δηνίθεζε/δηαρείξηζή
ηνπο νδεγεί ζε πςειφ θφζηνο «επθαηξίαο» γηα ηελ παξνχζα θαη ηηο κειινληηθέο γεληέο, ζχκθσλα κε ηελ
αληίιεςε ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο. Ζ δηεξεχλεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ησλ δηαθαηλφκελσλ
ηάζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο θπξίαξρεο απφςεηο, ηηο πξνζέζεηο θαη εθηηκήζεηο εθπξνζψπσλ φισλ ησλ
εκπιεθφκελσλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηε δηνίθεζε/δηαρείξηζε ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ
ζπκβάιεη ζηε δηακφξθσζε θαηεπζχλζεσλ πνιηηηθήο, ζηξαηεγηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ πξνηάζεσλ πνπ

263

Υξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν «Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο», θαζψο ν ζπγθεθξηκέλνο φξνο έρεη επηθξαηήζεη ζηε ρψξα καο,
φπσο θαη δηεζλψο. πσο έρεη επηζεκαλζεί πάλησο απφ πνιινχο ζπλαδέιθνπο, ζα ήηαλ πην ζσζηφ λα αλαθεξφκαζηε ζε
«Πξνζηαηεπηαίεο Πεξηνρέο», ππνδειψλνληαο ηε δπλεηηθή δηάζηαζε ηεο πξνζηαζίαο πνπ ππάξρεη γηα ηηο πεξηνρέο απηέο νη
νπνίεο, ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία, νχηε νινθιεξσκέλν λνκηθφ-ζεζκηθφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο δηαζέηνπλ, νχηε
θπζηθά απνιακβάλνπλ απνηειεζκαηηθή θχιαμε, κε επζχλε ηεο πνιηηείαο αιιά θαη ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ.
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ακβιχλνπλ ηηο θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο θαη, καθξνπξφζεζκα, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ επηινγή
βηψζηκσλ ιχζεσλ πξνζηαζίαο θαη αμηνπνίεζεο ηεο ειιεληθήο θχζεο.
ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε, ν δηηηφο φξνο «δηνίθεζε/δηαρείξηζε» αλαθέξεηαη ζηηο ελέξγεηεο ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ κε απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ
ηξφπν. Ο φξνο «δηνίθεζε-κάλαηδκελη» ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ παξαπέκπεη άκεζα ζηα
εξγαιεία θαη ζηηο ηερληθέο ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο θαη ε πηνζέηεζή ηνπ, θαηά ηε γλψκε καο, είλαη
αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη πξφζβαζε ζηελ αληίζηνηρε «εξγαιεηνζήθε».
Ο φξνο «δηαρείξηζε» παξαηίζεηαη δίπια ζηνλ φξν «δηνίθεζε (κάλαηδκελη)» θαζψο έρεη επηθξαηήζεη ε
ρξήζε ηνπ απφ ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ κε ζηφρν ηε
δηαηήξεζε θαη αμηνπνίεζε (κε θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη νηθνινγηθά θξηηήξηα) ηεο βηνπνηθηιφηεηαο,
ζην εζσηεξηθφ θπζηθψλ θαη εκηθπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. Ζ επηζηεκνληθή δηνίθεζε-κάλαηδκελη
(scientific management)264 κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζηαζία θαη
αμηνπνίεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ, κέζα απφ ηελ αλάπηπμε θαη
εθαξκνγή ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ κάλαηδκελη απφ ηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο νη νπνίνη απνηεινχλ, ζε ηνπηθφ
επίπεδν, ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο265 γηα ηε δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ
πινχηνπ ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ. Ο θιαζζηθφο νξηζκφο ηεο δηνίθεζεο εμάιινπ, αλαθέξεη φηη
απηή πεξηιακβάλεη ηελ «επίηεπμε ζηφρσλ ζε ζπλεξγαζία θαη κέζσ άιισλ», 266 νπφηε νη δχν φξνη
«δηνίθεζε» θαη «δηαρείξηζε» ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη αιιειέλδεηνη θαη ζπκπιεξσκαηηθνί: ν πξψηνο
επξχηεξνο, παξέρνληαο ηε ζηνρνζεζία θαη ηελ θαηεχζπλζε θαη ν δεχηεξνο πην εηδηθφο, αλαθεξφκελνο
ζηηο εηδηθφηεξεο δξάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη ηεο
δηνίθεζεο.

264

πσο επηζεκαίλεη ε Πεηξίδνπ (2001: 31), ε δηνίθεζε πεξηιακβάλεη κία ζεηξά ιεηηνπξγηψλ (ηεο ιήςεο απνθάζεσλ, ηνπ
πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο νξγάλσζεο, ηεο δηεχζπλζεο θαη ηνπ ειέγρνπ) κε ηηο νπνίεο αζρνινχληαη ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε γηα λα
ζπληνλίζνπλ ηελ εξγαζία απηψλ πνπ εθηεινχλ, ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ησλ νξγαληζκψλ. ην πιαίζην
ηεο δηνίθεζεο, νη ζηφρνη ηνπ νξγαληζκνχ θαη νη ζηφρνη ησλ κειψλ αληηκεησπίδνληαη σο έλα εληαίν ζχλνιν θαη γηα λα ππάξρεη
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηνί θαη φρη αληηθξνπφκελνη κεηαμχ ηνπο.
265
Ο Θαλφπνπινο (2003: 24), δίλεη ηνλ επφκελν νξηζκφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο (νξγαληζκνχο): «ην ζχλνιν ησλ πξσηνβνπιηψλ
πνπ πεξηιακβάλεη ηε δηαηχπσζε δηαδηθαζηψλ, ην ζπλδπαζκφ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, ηελ αλάιεςε θηλδχλσλ θαη ηελ
ηθαλνπνίεζε πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ κέζσ ησλ νπνίσλ επηηπγράλεηαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο». Οη Φνξείο Γηαρείξηζεο
ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ αλήθνπλ ζην ιεγφκελν ηνκέα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. Ο Ληαλφο (2005: 22) αλαθέξεη
φηη κε ηνλ φξν «θνηλσληθφο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο» ή «θνηλσληθή νηθνλνκία» ή «ηξίηνο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο» ελλννχκε ηηο
δνκέο θαη ππεξεζίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα λα θαιχςνπλ θνηλσληθέο αλάγθεο θαη βξίζθεη ηελ έθθξαζή ηνπ θπξίσο ζε
ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, παξά ζε εζληθφ. Δπηγξακκαηηθά, νη νξγαληζκνί ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζηνρεχνπλ ζηελ
ππεξέηεζε θνηλσληθψλ ζηφρσλ ε δηνίθεζή ηνπο φκσο δε κπνξεί παξά λα βαζίδεηαη ζε κία νξζνινγηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή
δηαρείξηζε έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε βησζηκφηεηά ηνπο.
266
Οη ηεηαθάθεο θαη Καηδφο (2002: 13) αλαθέξνπλ φηη «κάλαηδκελη είλαη ν ηξφπνο εξγαζίαο κε άιινπο θαη κέζσ άιισλ
αλζξψπσλ, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ελφο νξγαληζκνχ κε απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ ηξφπν».
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2. Ζζηθά δηιήκκαηα θαη θόζηνο «επθαηξίαο» ζηε δηνίθεζε ησλ Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ
Παξά ην γεγνλφο φηη ε ρψξα καο έρεη ζεκεηψζεη ζεκαληηθή πξφνδν ζηε ζεζκνζέηεζε θαη πξνψζεζε ηεο
αλάπηπμεο αξθεηψλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ, ε φιε δηαδηθαζία ραξαθηεξίδεηαη απφ νιηγσξίεο,
θνηλσληθέο αληηδξάζεηο, πξνβιήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο θαη νξγαλσηηθέο δπζιεηηνπξγίεο. πσο
δηαπηζηψλεηαη ζηελ Έθζεζε Αμηνιφγεζεο ηνπ πζηήκαηνο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο,
πνπ δεκνζίεπζε ε WWF Διιάο (2004: 24), κε ηίηιν «Απφ ηε ζεσξία ζηελ πξάμε», ζηηο δξάζεηο
δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ παξαηεξείηαη «απνπζία ζπλνιηθνχ
ζρεδηαζκνχ αλαγθψλ θαη πξνηεξαηνηήησλ, κε απνηέιεζκα νη πεξηζζφηεξεο δξάζεηο λα απνθαζίδνληαη
επθαηξηαθά, θαηά πεξίπησζε θαη ρσξίο λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλέρεηά ηνπο καθξνπξφζεζκα».
Ζ άζθεζε ηεο δηνίθεζεο βαζίδεηαη ζ‟ έλα ζχλνιν αξρψλ θαη θαλφλσλ πνπ εθθξάδνληαη α) ζηηο
πνιηηηθέο πνπ ηελ ππνζηεξίδνπλ θαη παξέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζχλζεηο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
αζθείηαη ε δηνίθεζε, β) ζηηο πξνηεξαηφηεηεο νη νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη ζηηο επηρεηξεζηαθέο ζηξαηεγηθέο
θαη γ) ζηα θξηηήξηα ηα νπνία ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. Ζ δηακφξθσζε ησλ
πνιηηηθψλ πεξηιακβάλεη επηθξαηνχζεο αμίεο θαη αληηιήςεηο ηηο νπνίεο ελζηεξλίδνληαη ηα ζηειέρε πνπ
αζθνχλ δηνίθεζε θαη ζε κεγάιν βαζκφ δηακνξθψλνληαη κε βάζε θνηλσληθά πξφηππα θαη θξηηήξηα αιιά
θαη ην «θιίκα» ηεο αγνξάο πνπ αιιάδνπλ απφ επνρή ζε επνρή θαη απφ ηφπν ζε ηφπν. χκθσλα κε ηελ
ηξέρνπζα δηεζλή θαη εζληθή αλαπηπμηαθή πνιηηηθή, ε αλάπηπμε ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ
νθείιεη λα είλαη ζπκβαηή κε ηελ αληίιεςε ηεο Αεηθνξίαο, ηνπ αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ δειαδή πνπ
έρνπλ πηνζεηήζεη νη θπβεξλήζεηο ηνπ θφζκνπ θαη ζηνρεχεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο
παξνχζαο γεληάο ρσξίο λα δηαθπβεχεηαη ε δπλαηφηεηα ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ γεληψλ ηνπ
κέιινληνο. Ζ πξφθιεζε κε αληηζηξεπηψλ δηαηαξαρψλ ζην εζσηεξηθφ ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ,
ζπλεπάγεηαη έλα «θφζηνο επθαηξίαο» γηα ηηο επφκελεο γεληέο πνπ δε ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
αμηνπνηήζνπλ ηηο νηθνινγηθέο ιεηηνπξγίεο θαη θπζηθνχο πφξνπο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ
αλαγθψλ ηνπο. Σν επφκελν ρήκα 1 παξνπζηάδεη κία ζπλνπηηθή εηθφλα ηνπ επξχηεξνπ θαη εγγχηεξνπ
πεξηβάιινληνο πνπ επεξεάδεη ην θαζεζηψο δηαρείξηζεο ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ θαη ησλ
δηαθαηλφκελσλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ.
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Τοπική κοινφνία
(απαίτηση για κάλσυη κοινφνικών και
οικονομικών αναγκών)

Δπξύηεξν θνηλωληθό, πνιηηηθό,
νηθνλνκηθό θαη ηερλνινγηθό
πεξηβάιινλ

Προστατεσόμενη περιοτή

Φορέας Διατείρισης
Σηξαηεγηθή θαη
επηρεηξεζηαθά ζρέδηα
δξάζεο γηα ηε δηαρείξηζε θαη
αλάπηπμε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο
Πξνζηαηεπόκελεο Πεξηνρήο

Φσσική & πολιτιστική
ποικιλότητα
Αμίεο (νηθνινγηθέο,
νηθνλνκηθέο θαη
πνιηηηζκηθέο)
Λεηηνπξγίεο
νηθνζπζηεκάηωλ
Παξερόκελα πξνϊόληα &
ππεξεζίεο

Σρήκα 1
Τν επξύηεξν θαη εγγύηεξν πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμεο ηωλ Πξνζηαηεπόκελωλ Πεξηνρώλ
Με βάζε ην παξαπάλσ ζρήκα ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο δηνίθεζεο/δηαρείξηζεο ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ
Πεξηνρψλ νη νπνίεο, ζε καθξνπξφζεζκε πεξίνδν, ζα πξέπεη λα νδεγνχλ ζηελ Αεηθφξν ηνπηθή
Αλάπηπμε. Καηά θαλφλα, νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν πηνζεηνχλ ηηο θαηεπζχλζεηο
πνπ δηακνξθψλνληαη ζε αλψηεξν, θεληξηθφ επίπεδν ελψ επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην ηνπηθφ
θνηλσληθφ γίγλεζζαη. Σα ηνπηθά ζπκθέξνληα θαη νη ζρέζεηο εμνπζίαο επεξεάδνπλ επίζεο ηελ πινπνίεζε
ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ δξάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα επηρεηξεζηαθά ζρέδηα ησλ Φνξέσλ
Γηαρείξηζεο. ‟ φιν ηνλ θχθιν ζρεδηαζκνχ, πινπνίεζεο θαη ειέγρνπ ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ θαη
δξάζεσλ πξνζηαζίαο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ρψξαο καο ππάξρνπλ δηάζπαξηεο
αξρέο, αμίεο θαη πξνηεξαηφηεηεο πνπ απνηππψλνπλ ηηο αληίζηνηρεο, ηξέρνπζεο θνηλσληθέο θαη
ππνθεηκεληθέο αληηιήςεηο.
3. Ζ εκπεηξηθή έξεπλα – Μεζνδνινγηθόο ζρεδηαζκόο
ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηξηψλ κηθξήο θιίκαθαο εξεπλψλ νη νπνίεο
δηεξεπλνχλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη ηηο απφςεηο επαγγεικαηηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζήκεξα
ζηνλ ηνκέα ηεο δηνίθεζεο/δηαρείξηζεο ηεο ειιεληθήο θχζεο. Δηδηθφηεξα, δηεξεπλήζεθαλ νη απφςεηο θαη
νη εθηηκήζεηο γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηεο ειιεληθήο θχζεο ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ
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επαγγεικαηηψλ: α) εξεπλεηψλ-κειεηεηψλ, β) αξκφδησλ ππαιιήισλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη γ)
ππεπζχλσλ ιεηηνπξγίαο Φνξέσλ Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ.
Γηα ηελ θσδηθνπνίεζε, θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ απφςεσλ ησλ επαγγεικαηηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο
δηνίθεζεο/δηαρείξηζεο

ησλ

Πξνζηαηεπφκελσλ

Πεξηνρψλ

ζηε

ρψξα

καο,

πηνζεηήζεθε

κία

πνιπκεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε. πσο πξναλαθέξζεθε, ε πξψηε νκάδα πεξηιάκβαλε κειεηεηέοεξεπλεηέο θάπνηνη απφ ηνπο νπνίνπο έρνπλ θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο κε θπβεξλεηηθψλ,
πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ. Γηα ηελ απνηχπσζε ησλ θπξίαξρσλ αληηιήςεσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο
νκάδαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή ησλ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ (κέγεζνο δείγκαηνο 10
ζπκκεηέρνληεο). Σν πιηθφ πνπ ζπγθεληξψζεθε αλαιχζεθε κε ηελ ηερληθή αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ
(content analysis). Ζ δεχηεξε νκάδα πεξηιάκβαλε ζηειέρε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε αξκνδηφηεηα
ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Γηα ηελ απνηχπσζε ησλ απφςεψλ ηνπο
δεκηνπξγήζεθε έλα ζηξσκαηνπνηεκέλν δείγκα 290 αξκφδησλ ππαιιήισλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Γήκνη θαη Ννκαξρίεο) θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ δαζηθψλ
ππεξεζηψλ (Γηεπζχλζεηο Γαζψλ θαη Γαζαξρεία) νη νπνίνη θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζ‟ έλα δνκεκέλν
εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν ζηάιζεθε ηαρπδξνκηθά (ην πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ζηελ έξεπλα ήηαλ πάλσ
απφ 40%). Ζ ηξίηε νκάδα πεξηιάκβαλε ζηειέρε πνπ εξγάδνληαη ζηνπο εηθνζηεπηά πθηζηάκελνπο Φνξείο
Γηαρείξηζεο ζηε ρψξα καο. πγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθηεηακέλεο ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο
κε 23 ζηειέρε δηαθνξεηηθψλ Φνξέσλ ηα νπνία απαζρνινχληαη θαζεκεξηλά κε ηε δηνίθεζε/δηαρείξηζε
ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. Ζ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ απφ ηα
ζηειέρε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, φπσο θαη ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο, έγηλε κε θιαζζηθέο ηερληθέο ηεο
πεξηγξαθηθήο θαη επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο.
Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο πξνέθπςαλ νη θπξίαξρεο απφςεηο θαη
αληηιήςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα θαη απνδίδνπλ
ππνθεηκεληθά θαη θνηλσληθά πξφηππα αλαθνξηθά κε ην θαζεζηψο δηνίθεζεο/δηαρείξηζεο ησλ
Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ ζηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Δηδηθφηεξα, απνηππψλνληαη νη
αληηιήςεηο ησλ επαγγεικαηηψλ ζρεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο θαη εζηθέο αμίεο πνπ ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο
πξαγκαηνπνίεζεο επελδχζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αμηνπνίεζε ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ, ηα
αίηηα ηεο πθηζηάκελεο κε απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο/δηαρείξηζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζηε
ρψξα καο ηα νπνία αλάγνληαη ζε θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, επαγγεικαηηθψλ θη
άιισλ ζπκθεξφλησλ, νη επηπηψζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο κε θνηλσληθνχο, νηθνλνκηθνχο
θαη νηθνινγηθνχο φξνπο, νη βαζηθέο αξρέο, πνιηηηθέο θαη πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζεσξείηαη ζεκαληηθφ λα
επηδηψθνληαη

ζην

πιαίζην

ηεο

ρξεζηήο,

θνηλσληθά

ππεχζπλεο

θαη

απνηειεζκαηηθήο
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δηνίθεζεο/δηαρείξηζεο ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ, θ.ά. Σα απνηειέζκαηα ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο
παξνπζηάδνληαη ζηελ επφκελε ελφηεηα μερσξηζηά γηα ηελ θάζε νκάδα επαγγεικαηηψλ θαη ζπγθξηηηθά.
Καζψο ε εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε είλαη πνηνηηθή, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηφζν ηα ζεκεία ζχγθιηζεο
ησλ απφςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, φζν θαη νη δηαθνξεηηθέο θαη κεκνλσκέλεο απφςεηο πνπ
δηαηππψλνληαη θαη ζπκπιεξψλνπλ ηε ζπλνιηθή εηθφλα ησλ επξεκάησλ.
4. Απνηειέζκαηα ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο
4.1 Οη απόςεηο ησλ εξεπλεηώλ-κειεηεηώλ
Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εξεπλεηψλ-κειεηεηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε κία έξεπλα επηζθφπεζεο
(survey).267 θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε θαηαγξαθή ησλ απφςεψλ ηνπο γηα ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε
θαη ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο ζηε δηαρείξηζε θαη αλάπηπμε ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ, απφ ηελ
νπηηθή ησλ εηδηθψλ πνπ βηψλνπλ καθξνρξφληα ηηο εμειίμεηο θαη ηάζεηο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα.
Ζ επηινγή ησλ εηδηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα (δείγκα) πξνήιζε κε ηελ εθαξκνγή κίαο κεηθηήο
ηερληθήο δεηγκαηνιεςίαο. πγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο δεηγκαηνιεςίαο θξίζεσο
(judgment sampling), θαηά ηελ νπνία νη δεηγκαηνιεπηηθέο κνλάδεο επηιέγνληαη ζηε βάζε ηνπ φηη ν
εξεπλεηήο θξίλεη πσο κία ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία κνλάδσλ δεηγκαηνιεςίαο, απφ ηε θχζε ηεο ή ηε
ζέζε ηεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζεί θαιχηεξα απφ φηη θάπνηεο ηπραίεο κνλάδεο ζηηο
απαηηήζεηο κίαο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο (Δ. Σειηθίδνπ, 1996: 103). Με ηνλ ηξφπν απηφ
ζπγθξνηήζεθε κία πξψηε νκάδα πέληε (5) εηδηθψλ, κε βαζηθφ θξηηήξην ην εγλσζκέλν θχξνο ηνπο ζηνλ
ηνκέα ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο. Καηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ νη
ζπγθεθξηκέλνη εηδηθνί πξφηεηλαλ θαη δηεπθφιπλαλ ηελ επηθνηλσλία κ‟ άιινπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, νη
νπνίνη ζπκπιήξσζαλ ηελ νκάδα κέρξη ηνλ αξηζκφ ησλ δέθα αηφκσλ. Ο αξηζκφο απηφο ζεσξήζεθε
ηθαλνπνηεηηθφο, κε βάζε νηθνλνκηθνχο θαη ηερληθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ δηέπνπλ κία εκπεηξηθή έξεπλα
πεξηνξηζκέλνπ κεγέζνπο.
πσο πξναλαθέξζεθε, ε έξεπλα δηελεξγήζεθε κε ηελ ηερληθή ηεο «ζπλέληεπμεο βάζνπο (in-depth
interview», κε ηε ρξήζε ελφο εκη-δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη έλαο
θεληξηθφο, ζπλεθηηθφο άμνλαο κε βάζε ηνλ νπνίν λα εθηπιίζζεηαη ε ζπλέληεπμε, δεκηνπξγήζεθε έλα
ελδεηθηηθφ, αλνηθηφ πιάλν εξσηήζεσλ ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε σο βάζε φισλ ησλ ζπλεληεχμεσλ. Γηα
267

πσο αλαθέξεη ν McBurney (1998: 151), νη επηζθνπήζεηο απνηεινχλ κία επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδν γηα ηελ
ζπγθέληξσζε επηζηεκνληθψλ πιεξνθνξηψλ. πρλά, ν ζηφρνο κίαο επηζθφπεζεο είλαη απιψο ν θαζνξηζκφο ηνπ πσο
αηζζάλνληαη νη άλζξσπνη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα ελψ, ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο
επίδξαζεο ελφο γεγνλφηνο ζηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά.

153

Πξαθηηθά 3νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο & Γηαρείξηζεο,
Σκήκα Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 28-30 Μαΐνπ 2010
ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο ζπλεληεχμεηο,
ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ (content analysis) ε νπνία είλαη κία ηδηαίηεξα
«δεκνθηιήο» κέζνδνο ζηελ θνηλσληθή έξεπλα.
Δθαξκφδνληαο ηελ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ (Kaplan, 1943: 230, Titscher et
al., 2000: 58) γηα ην θείκελν ησλ ζπλεληεχμεσλ πνπ πξνέθπςε κεηά απφ ηελ απνκαγλεηνθψλεζή ηνπο,
πηνζεηήζεθαλ νη επφκελεο επηινγέο:
Μνλάδα αλάιπζεο: ηκήκαηα πξνηάζεσλ, πξνηάζεηο, θξάζεηο ή θαη παξάγξαθνη πνπ ζπλδένληαη
ζεκαζηνινγηθά κε ηηο έλλνηεο ησλ θαηεγνξηψλ ηεο αλάιπζεο πνπ νξίδνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ (βι.
παξαθάησ).
Μνλάδα κέηξεζεο (θαηαγξαθήο): Καηακέηξεζε ηεο εκθάληζεο ηκεκάησλ ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζπλδένληαη
ζεκαηηθά (ζπλήζσο άκεζα) κε ην ζχζηεκα ησλ θαηεγνξηψλ αλάιπζεο. Ζ ζεκαηηθή ζεκαζία θαζνξίδεηαη
απφ ην εηδηθφηεξν πεξηερφκελνπ ηνπ ιφγνπ ησλ νκηιεηψλ (ην ζέκα ηνπ εθθσλήκαηφο ηνπο). χκθσλα
κε ηνλ νξηζκφ απηφ, πξνηάζεηο κε δηαθνξεηηθή δνκή κπνξνχλ λα θαηαρσξεζνχλ θάησ απφ ηελ ίδηα
θαηεγνξία, εθφζνλ ζπλδένληαη κ‟ απηήλ ζεκαζηνινγηθά. Δθαξκφδεηαη δειαδή ε ζεκαηηθή ή
ζεκαζηνινγηθή αλάιπζε.
Καηεγνξίεο αλάιπζεο: Πξνέθπςαλ κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε γηα ην ζέκα. Οη θαηεγνξίεο
ηεο αλάιπζεο επηιέρζεθαλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ην κνληέιν ηεο αλάιπζεο λα έρεη γεληθή θαη φρη εηδηθή
ρξήζε ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο. Οη θαηεγνξίεο αλάιπζεο
νπζηαζηηθά απνδίδνληαη απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ απνηέιεζαλ ηε βάζε ησλ ζπλεληεχμεσλ κε ηνπο εηδηθνχο
θαη εκθαλίδνληαη κε ηε κνξθή ησλ ηίηισλ ηνπ Πίλαθα 1 ζηε ζπλέρεηα.
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ρεκαηηθά ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ ε επφκελε:
Καθοριςμόσ ευρφτερων θεματικϊν κατηγοριϊν των ςημαντικϊν
παραγόντων που ςυνδζονται με την αποτελεςματική
προςταςία, διαχείριςη και ανάπτυξη των Προςτατευόμενων
Περιοχϊν, την υφιςτάμενη κατάςταςη διοίκηςησ/διαχείριςησ,
το παρόν και το μζλλον τουσ.
Πρϊτη «ανάγνωςη» των απομαγνητοφωνημζνων κειμζνων
των ςυνεντεφξεων για τον εντοπιςμό υποκατηγοριϊν, ςε
αντιςτοίχηςη με τισ κατηγορίεσ.

Ανάλυςη του κειμζνου με βάςη το ςφςτημα των
παραπάνω θεματικϊν κατηγοριϊν και
υποκατηγοριϊν. Για κάθε ζνα ξεχωριςτό κείμενο που
προζκυψε από την απομαγνητοφϊνηςη των
ςυνεντεφξεων με τουσ ειδικοφσ καταγράφηκε η
φπαρξη ή η απουςία αντίςτοιχων αναφορϊν,
ςφμφωνα με τισ θεματικζσ κατηγορίεσ και
υποκατηγορίεσ που επιλζχθηκαν.

Σρήκα 2 Η δηαδηθαζία γηα ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ηωλ θεηκέλωλ ηωλ ζπλεληεύμεωλ κε ηνπο
εηδηθνύο
Ο επφκελνο Πίλαθαο 1 ζπλνςίδεη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε, αλαιχνληαο μερσξηζηά ην θάζε έλα θείκελν ησλ ζπλεληεχμεσλ κε ηνπο εηδηθνχο.
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο αλάιπζεο, θαηακεηξνχληαη νη ζεκαηηθέο
αλαθνξέο πνπ ζπλδένληαη ζεκαζηνινγηθά (λνεκαηηθά) κ‟ απηέο. Γηα θάζε θείκελν έγηλε θαηαγξαθή ηνπ
θαηά πφζν ππάξρνπλ ή δελ ππάξρνπλ αλαθνξέο πνπ ζπλδένληαη λνεκαηηθά κε ηηο πξνεπηιεγκέλεο
θαηεγνξίεο νη νπνίεο, φπσο ηνλίζηεθε, έρνπλ αξθεηά επξχ πεξηερφκελν. Ζ θάζε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη
ππνθαηεγνξίεο. Οη ππνθαηεγνξίεο πξνέθπςαλ απφ κία πξψηε καθξνζθνπηθή «αλάγλσζε» ηνπ θεηκέλνπ,
ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα αθνινπζήζεη κία πην ιεπηνκεξήο θσδηθνπνίεζε θαη θαηαγξαθή ησλ ζρεηηθψλ
αλαθνξψλ. Γηα θάζε μερσξηζηφ θείκελν αληρλεχηεθε ε παξνπζία ή κε αλαθνξψλ πνπ ζπλδένληαλ
ζεκαηηθά (λνεκαηηθά) κε ηηο θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο ηνπ πίλαθα. Ζ κέγηζηε ηηκή δειαδή γηα
θάζε εκθαληδφκελε ππνθαηεγνξία είλαη ην 10 (ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηηο
ζπλεληεχμεηο). ηαλ κία ππνθαηεγνξία έρεη ζπγθεληξψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ 10 αλαθνξψλ, απηφ ζεκαίλεη
πξαθηηθά φηη

ην αληίζηνηρν ζέκα εκθαλίδεηαη,

κία ή

πεξηζζφηεξεο

θνξέο,

ζ‟ φια

ηα

απνκαγλεηνθσλεκέλα θείκελα ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ εηδηθψλ πνπ αλαιχζεθαλ. Απνηειεί δειαδή έλα
«ζεκαληηθφ» ζέκα ζην νπνίν αλαθέξζεθαλ ΟΛΟΗ νη εηδηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα.
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Πίλαθαο 1 Κωδηθνπνίεζε θαηεγνξηώλ θαη ππνθαηεγνξηώλ αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ ηωλ θεηκέλωλ
ηωλ ζπλεληεύμεωλ κε ηνπο εηδηθνύο, κεηά από ηελ απνκαγλεηνθώλεζε θαη ηε ζεκαηηθή αλάιπζή
ηνπο (εληόο ηωλ αγθπιώλ παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο αλαθνξώλ ζηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο θαη
ππνθαηεγνξίεο πνπ εληνπίζηεθαλ ζηα θείκελα πνπ αλαιύζεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο
πεξηερνκέλνπ)
Η. Λόγνη πξαγκαηνπνίεζεο επελδύζεσλ από ηελ πνιηηεία ή θαη ηδησηηθνύο θνξείο
ζηε δηαρείξηζε θαη αλάπηπμε ησλ Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ
Η.1 Αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε
πκβνιή
ζηελ
εζληθή
νηθνλνκία,
πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή αλάπηπμε θαη
θνηλσληθή επεκεξία θαη πξφνδν (γηα ηελ
Διιάδα >20% ηεο έθηαζεο εκπίπηεη ζε
θαζεζηψο πξνζηαζίαο, ελψ ε θπζηθή θαη ε
πνιηηηζηηθή-αξραηνινγηθή
θιεξνλνκηά
ζεσξνχληαη ε βαζηθή αλαπηπμηαθή επηινγή
ηεο ρψξαο) [9]
Ζζηθή ππνρξέσζε [7]
Ννκηθή ππνρξέσζε [6]
Υξεζηηθέο αμίεο (παξνχζεο θαη κειινληηθέο)
ησλ απνζεκάησλ ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ησλ
πεξηβαιινληηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο – Παξνρή πφξσλ γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο δσήο, ηελ ηξνθνδνζία
παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ
αλαθχθισζε απνβιήησλ [6]
Κνηλσληθή
αλαγθαηφηεηα
(βειηίσζε
πνηφηεηαο δσήο, δηαηήξεζε αλζξψπηλεο
πγείαο, αξκνληθή ζπλχπαξμε κεηαμχ ησλ
δηαθνξεηηθψλ γελεψλ, θ.ά.) [5]
πκβνιή ζηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηε
δηαηήξεζε ηεο αλζξψπηλεο πγείαο [5]
Με
νηθνλνκηθέο
αμίεο:
πνιηηηζκηθέο,
αηζζεηηθέο, εθπαηδεπηηθέο, ηζηνξηθέο [5]
Κφζηνο επθαηξίαο (opportunity cost) απφ ηελ
κε
αμηνπνίεζε/αλάπηπμε
ησλ
Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ [4

Η.2 Με αλζξσπνθεληξηθή
πξνζέγγηζε
Δζσηεξηθή
αμία
θπζηθψλ
νηθνζπζηεκάησλ
θαη
βηνπνηθηιφηεηαο
(intrinsic values) [4]
Οιηζηηθή
ιεηηνπξγία
ηεο θχζεο (ε θχζε σο
έλαο ππεξ-νξγαληζκφο,
βι. Θεσξία ηεο Γαίαο –
The Gaia Theory ηνπ J.
Lovelock, 1988) [4]
Γηαρξνληθή αμία (αμία
πνπ πξνυπήξρε ηεο
αλζξψπηλεο
χπαξμεο
θαη
ζήκεξα
θαηαζηξέθεηαη απφ ηνλ
άλζξσπν) [2]
Αξκνληθή ζπλχπαξμε
ησλ
νηθνινγηθψλ,
θνηλσληθψλ
θαη
πνιηηηζκηθψλ αμηψλ ζην
εζσηεξηθφ
ησλ
Πξνζηαηεπφκελσλ
Πεξηνρψλ [2]
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ΗΗ. Τθηζηάκελε θαηάζηαζε ησλ Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ ζηε ρώξα
καο (γεληθή δηαπίζησζε: ζε κεηάβαζε, κε ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο)
ΗΗ.1

Φπζηθέο
απεηιέο
(απαξηζκνχληαη
νη
ζεκαληηθφηεξεο, θαζψο νη
εηδηθνί παξέπεκςαλ ζηελ
πινχζηα βηβιηνγξαθία πνπ
ππάξρεη)
Ππξθαγηέο [5]
Κιηκαηηθή αιιαγή [4]
Δπηξνθηζκφο [4]
ΗΗ.3 Αλζξσπνγελείο απεηιέο (νη
εηδηθνί
επηθεληξψζεθαλ
ζηηο
θπξηφηεξεο
ελψ
επηζήκαλαλ επίζεο φηη ε
θάζε
πεξηνρή
αληηκεησπίδεη
δηαθνξεηηθνχ είδνπο θαη
βαζκνχ
επίδξαζεο
πεξηβαιινληηθνχο
θηλδχλνπο)
Ρχπαλζε
(απφ
πγξά
ιχκαηα,
ζηεξεά
απνξξίκκαηα, βηνκεραληθά
απφβιεηα,
αέξηεο
εθπνκπέο, θ.ά.) [7]
Γηαηαξαρέο θαη πηέζεηο
απφ
ηελ
αλάπηπμε
αληαγσληζηηθψλ
νηθνλνκηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ (αζηηθέο,
αγξνηηθέο, βηνκεραληθέο,
ηνπξηζηηθέο, θ.ά) [6]
Αιιαγή ρξήζεσλ γεο
(εθρεξζψζεηο, κπαδψκαηα,
απζαίξεηε δφκεζε, θ.ά.)
[5]
Με νξζνινγηθή δηαρείξηζε
θαη
ππνβάζκηζε
ηεο
πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο
θπζηθψλ
πφξσλ
(αλαλεψζηκσλ θαη κε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ θπηηθψλ θαη δσηθψλ
εηδψλ θαη κε ηδηαίηεξεο
αλαθνξέο ζηα πδαηηθά
απνζέκαηα θαη ην έδαθνο)
[5]

ΗΗ.3 Γηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα
Έιιεηςε θεληξηθνχ πνιηηηθνχ ζρεδηαζκνχ,
ηζρπξήο
θαη
εηιηθξηλνχο
πνιηηηθήο
βνχιεζεο -Αλεπαξθήο ζηνρνζεζία θαη
αδπλακίεο
ζηελ
πινπνίεζε
ησλ
επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ γηα ηελ πξνζηαζία
ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο
(πεξηνξηζκέλνη
νηθνλνκηθνί
πφξνη,
γξαθεηνθξαηία,
πνιηηηθέο
παξεκβάζεηο
ιφγσ
αληηθξνπφκελσλ
ζπκθεξφλησλ,
θαζπζηεξήζεηο, θ.ά.) [8]
Αδπλακίεο θαη ειιείςεηο ζηελ εθαξκνγή
ηνπ
λνκηθνχ
πιαηζίνπ
θαη
αιιειεπηθαιχςεηο
ζηηο
αξκνδηφηεηεο
κεηαμχ
ησλ
δεκνζίσλ
ππεξεζηψλ
(αλαπνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα ειέγρσλ θαη
επηβνιή θπξψζεσλ ζηνπο παξαβάηεο) [8]
Διιείςεηο ζην εζληθφ ρσξνηαμηθφ πιαίζην
θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζε ηνπηθφ επίπεδν
(θηεκαηνιφγην, επηκέξνπο ρσξνηαμηθά) [7]
Υακειφ
επίπεδν
πεξηβαιινληηθήο
ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ θαη
έιιεηςε θνηλσληθήο ζπλαίλεζεο γηα ηελ
πξνψζεζε ζρεδίσλ, δξάζεσλ θαη έξγσλ
πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο
[7]
Έιιεηςε εζληθνχ θαη ηνπηθψλ ζρεδίσλ γηα
ηελ
επίηεπμε
θαη
παξαθνινχζεζε
(monitoring) ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο
(ζρεδηαζκφο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο
Σνπηθήο Αηδέληα 21, ελεκεξσκέλεο βάζεηο
δεδνκέλσλ, θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, δείθηεο
αλαθνξάο, θ.ά.) [7]
Διιείςεηο, αιιειεπηθαιχςεηο θαη «θελά»
ζην πθηζηάκελν λνκηθφ θαη ζεζκηθφ
πιαίζην ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ
[6]
Αθαηάιιειε
εθηίκεζε
ησλ
πεξηβαιινληηθψλ,
νηθνλνκηθψλ
θαη
θνηλσληθψλ
επηπηψζεσλ
κεγάισλ
αλαπηπμηαθψλ έξγσλ πνπ ζεσξνχληαη
εζληθήο ζεκαζίαο [5]
εκαληηθέο πεξηνρέο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο
παγθφζκηαο βηνπνηθηιφηεηαο παξακέλνπλ
εθηφο πιαηζίνπ ζεζκνζέηεζεο – Γελ
ππάξρεη πξφβιεςε γηα ηελ πξνζηαζία
κεηαβαηηθψλ δσλψλ (stepping stones) [2]
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ΗΗΗ. Θεηηθέο ελέξγεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο δηνίθεζεο/δηαρείξηζεο
θαη αλάπηπμεο ησλ Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ ζηε ρώξα καο
ΗΗΗ.1 Πξσηνβνπιίεο ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν
Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 27 Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ζε ηζάξηζκεο
Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο (κε ζνβαξφηεξν πξφβιεκα ην ελδερφκελν κείσζεο
ησλ Φνξέσλ κε ζπγρσλεχζεηο θαη αθχξσζε ηεο εμαγγειίαο γηα δεκηνπξγία
πεξηζζφηεξσλ Φνξέσλ) [10]
Ζ δηάζεζε θνλδπιίσλ γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ, δξάζεσλ θαη έξεπλαο ζηηο
Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο [6]
Ζ πξφνδνο πνπ ζεκεηψζεθε ζην λνκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο ηεο
θχζεο κε θπξηφηεξε ηελ ελζσκάησζε ζην εζληθφ δίθαην ηεο αληίζηνηρεο
επξσπατθήο λνκνζεζίαο [5]
Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο
(πινπνίεζε εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο απφ ηα Κέληξα
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, ηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ
Τπ. Παηδείαο, ηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δλεκέξσζεο ησλ Φνξέσλ
Γηαρείξηζεο θη άιινπο θνξείο) [5]
Ζ πηνζέηεζε ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο σο βαζηθνχ κνληέινπ ηνπ εζληθνχ
ζρεδηαζκνχ γηα ηελ πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο (έληαμε ηεο
πεξηβαιινληηθήο

δηάζηαζεο

σο

κία νξηδφληηα ζπληζηψζα φισλ

αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ, επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ θαη
ππνρξεσηηθή

πινπνίεζε

ζηξαηεγηθήο

εθηίκεζεο

ησλ

ησλ

πξνγξακκάησλ,
πεξηβαιινληηθψλ

επηπηψζεσλ ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζρεδίσλ) [4]
Ζ έλαξμε δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο γηα εζληθά ζέκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ
πνηφηεηα δσήο θαη ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ (εζληθφ
ρσξνηαμηθφ ζρέδην, εζληθά πιαίζηα γηα ηε βηνκεραλία θαη ηνλ ηνπξηζκφ,
απνινγηζκνί έξγνπ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ βαζκνχ,
θ.ά.) [4]
ΗΗΗ.2 Πξσηνβνπιίεο ζε ηνπηθφ επίπεδν
Ζ πινπνίεζε κεγάινπ αξηζκνχ ζηνρεπκέλσλ επξσπατθψλ θαη εξεπλεηηθψλ
πξνγξακκάησλ [6]
Αλάπηπμε

πξφηππσλ

ή

πηινηηθψλ

πξνγξακκάησλ/έξγσλ/δξάζεσλ

πνπ

ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ηεο Αεηθνξίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν [4]
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ΗΗΗ.3 Πξσηνβνπιίεο επηρεηξήζεσλ θαη πνιηηψλ ζε ζπιινγηθφ/πξνζσπηθφ επίπεδν
Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πεξηβαιινληηθψλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ,
πεξηβαιινληηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ ησλ πνιηηψλ θαη ελίζρπζε ηνπ
θηλήκαηνο ηνπ εζεινληηζκνχ [6]
Απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ησλ θαηαλαισηψλ θαη επηβξάβεπζε ησλ εηαηξηψλ πνπ
έκπξαθηα πηνζεηνχλ πνιηηηθέο πνπ είλαη ζπκβαηέο κε ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο («πξάζηλα» πξντφληα, ππεχζπλε θαηαλάισζε) [6]
Έληνλε πξνβνιή ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ απφ ηα κέζα
ελεκέξσζεο [5]
Έληαμε ζηελ πνιηηηθή «αηδέληα» ησλ ζεκάησλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο
θαη ηεο θχζεο θαη αχμεζε ηνπ «εηδηθνχ βάξνπο» θηινπεξηβαιινληηθψλ
πνιηηηθψλ ζρεκάησλ ζηελ πνιηηηθή δσή (νηθνιφγνη-πξάζηλνη θαη δεκηνπξγία
«πξάζηλεο» πηέξπγαο ζηα ππφινηπα θφκκαηα) [5]
Υνξεγίεο θαη νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο κε
ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο απφ
ηδησηηθέο εηαηξίεο [3]
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IV. Βαζηθέο αξρέο δηνίθεζεο/δηαρείξηζεο (θαηεπζύλζεηο πνιηηηθώλ)
θαη θπξηόηεξνη ζηξαηεγηθνί ζηόρνη ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο
IV.1 Αξρέο δνίθεζεο

IV.2 ηξαηεγηθνί ζηφρνη (κεζνπξφζεζκνη θαη

Γηαθάλεηα,

καθξνπξφζεζκνη θαη κε βάζε ηηο ηξεηο

ινγνδνζία

(accountability) [7]

βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο Αεηθνξίαο: θνηλσλία,

Αλεμαξηεζία [7]

νηθνλνκία, πεξηβάιινλ θαη ηα ηδηαίηεξα

πκκεηνρηθή δηνίθεζε

ραξαθηεξηζηηθά

θαη

Πεξηνρήο)

δεκνθξαηηθφο

ηεο

Πξνζηαηεπφκελεο

πξνγξακκαηηζκφο [7]

Δζηίαζε ζηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηεο

Ννκηκφηεηα [6]

βηνπνηθηιφηεηαο ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ

Δπηζηεκνληθή δηνίθεζε

Φνξέα [8]

[6]

Δμαζθάιηζε νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο [8]

Τηνζέηεζε

αξρψλ

πκβνιή

ζηελ

Αεηθνξίαο [6]

Αεηθνξία [5]

Αμηνθξαηία [5]

Γεκηνπξγία

ηνπηθή

θαη

(θαη

πιαλεηηθή)

δηαηήξεζε

ζηξαηεγηθψλ

Ακεξνιεςία

(θπξίσο

πιενλεθηεκάησλ, κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε

ζηελ

άζθεζε

ζπγθξηηηθψλ

πιενλεθηεκάησλ,

ζηνηρείσλ

αξκνδηνηήησλ, π.ρ. ζηηο

ππεξνρήο ηεο Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρήο θαη

αδεηνδνηήζεηο

ηνπ

δξαζηεξηνηήησλ) [4]

πεξηβάιινληνο [4]

Σήξεζε

ηξαηεγηθφ

εζηθήο

θσδίθσλ
δενληνινγίαο

επξχηεξνπ

θνηλσληθν-πνιηηηζκηθνχ

κάξθεηηλγθ

(επηθνηλσλία,

πξνβνιή θαη πξνψζεζε) ησλ ππεξεζηψλ θαη

(θπξίσο ζηηο δξάζεηο

δξάζεσλ ηνπ Φνξέα [4]

επηθνηλσλίαο θαη ζηελ

πλεξγαζία θαη δηθηχσζε κε άιινπο Φνξείο

έξεπλα) [3]

Γηαρείξηζεο θαη ινηπνχο θνηλσληθνχο εηαίξνπο

…

γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ
θαη ηελ εμαζθάιηζε ζπλέξγεηαο ζε θνηλέο
δξάζεηο θαη έξγα [4]
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V. Σν κέιινλ ησλ Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ
V.1 Βαζηθέο παξαδνρέο-ππνζέζεηο

V.3 Δθηηκήζεηο γηα ην κέιινλ

Παξάηαζε ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο

Πηζαλή κείσζε ησλ εζληθψλ θαη

θαη απμαλφκελεο αβεβαηφηεηαο ζην

επξσπατθψλ

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο

γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε

αγνξέο ρξήκαηνο [4]

ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, φπσο θαη

Ζ

Δπξσπατθή

Έλσζε

ζα

ρξεκαηνδνηήζεσλ

ησλ ηδησηψλ [5]

εμαθνινπζήζεη λα είλαη ν βαζηθφο

Πηζαλή αλαζηνιή ζηηο δξάζεηο

ρξεκαηνδφηεο ησλ θχξησλ δξάζεσλ

πξνψζεζεο

πξνζηαζίαο

θαη

νηθνινγηθψλ
δξάζεηο

αλάπηπμεο

ησλ

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πξνζηαζίαο

αμηψλ

ησλ

θαη

πξνζηαζίαο
ηνπ

πεξηβάιινληνο

λνκηθνχ-

αλάδεημεο

Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ [4]
Οη

ηνπ

είλαη

δηαηήξεζεο

βηνπνηθηιφηεηαο
θαη

επηβξάδπλζε

ηεο
(πεξεηαίξσ

ησλ

θπζηθνχ

ζεζκνζέηεζεο) [4]

ρακεινχ

Πηζαλή

δηαδηθαζηψλ

«ραιάξσζε»

ζηνπο

πξνυπνινγηζκνχ ελψ ηα νθέιε ηνπο

πεξηβαιινληηθνχο ειέγρνπο θαη

δηαρένληαη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία [3]

ζηελ

Δκβάζπλζε ηεο θνηλσληθήο θξίζεο,

πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο θαη

πνπ αθνινπζεί ηελ νηθνλνκηθή [2]

ηδίσο ζηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζε

Ζ πξνζηαζία θαη αλάπηπμε ησλ

παξαβάηεο [4]

Πξνζηαηεπφκελσλ

Σάζε γηα κείσζε ησλ ηδησηηθψλ

Πεξηνρψλ

εθαξκνγή

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ νηθνλνκηθή

επελδχζεσλ

θαη

ηεο

δπλαηφ λα νδεγήζνπλ θαη ζε,

επξχηεξεο πεξηνρήο ρσξνζέηεζήο

παξνδηθή ηνπιάρηζηνλ, κείσζε

ηνπο [1]

ησλ δηαηαξαρψλ θαη πηέζεσλ

θνηλσληθή

επεκεξία

νη

ηεο

νπνίεο

είλαη

πξνο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ [2]
Σάζε

γηα

αχμεζε

ησλ

V.2 Γηαθαηλφκελεο ηάζεηο γηα ην

ελαιιαθηηθψλ

κέιινλ

επελδχζεσλ

Ζ αλεζπρία θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ

ηνπξηζκφο, αλαλεψζηκεο πεγέο

πνιηηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ

ελέξγεηαο, θ.ά.) [2]

πεξηβάιινληνο ζα ζπλερηζηεί, φπσο

Τςειφ θφζηνο «επθαηξίαο» απφ

θαη ε απμαλφκελε πξνηίκεζε ησλ

ηελ

απψιεηα

κνξθψλ
(ελαιιαθηηθφο

ρξφλνπ

θαη
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θαηαλαισηψλ

γηα

πξντφληα

ππεξεζίεο

ζπκβαηά

πξνζηαζία

ηνπ

κε

θαη

δπλαηνηήησλ ζηελ πνξεία ηεο

ηελ

πξνζηαζίαο θαη αλάπηπμεο ησλ

πεξηβάιινληνο.

Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ [1]

Αθφκε ε ηάζε γηα έλαλ πεξηζζφηεξν
«θπζηθφ»

ηξφπν

δσήο

θαη

ε

V.4 Οη «πξνθιήζεηο» γηα ην

αλάπηπμε κίαο ζηελφηεξεο επαθήο-

κέιινλ

επηθνηλσλίαο κε ηε θχζε [5]

Σν θξάηνο λα αμηνπνηήζεη ηε

Οη πηέζεηο θαη ε αληηπαξάζεζε

δπλακηθή ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ

ζπκθεξφλησλ

κεηαμχ

Πεξηνρψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε

ζην

ηεο χθεζεο κε βηψζηκεο θαη

αληαγσληζηηθψλ

ρξήζεσλ

εζσηεξηθφ ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ

αεηθφξεο επηινγέο αλάπηπμεο [6]

Πεξηνρψλ ζα ζπλερηζηνχλ [3]

Μεηαζηξνθή

ηνπ

πξνηχπνπ

θχξηνπ

παξαγσγήο

θαη

φπσο

ηνπ

θαηαλάισζεο,

θαη

ζχγρξνλνπ ηξφπνπ δσήο (life
style)

πνπ

πξνσζεί

ππεξθαηαλαισηηζκφ

θαη

ηνλ
ηελ

αιφγηζηε ρξήζε θπζηθψλ πφξσλ
θαη

ελέξγεηαο

(ζηξνθή

ζηελ

«πξάζηλε» θαηαλάισζε) [6]
Τηνζέηεζε

θαιψλ

πξαθηηθψλ

κέζσ ηεο κεηαθνξάο εκπεηξίαο,
παξαδεηγκάησλ θαιήο πξαθηηθήο
θαη πηινηηθψλ εθαξκνγψλ πνπ
έρνπλ εθαξκνζηεί κε επηηπρία
ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ [3]

ηε ζπλέρεηα επηρεηξνχκε έλα ζπλνπηηθφ ζρνιηαζκφ ησλ επξεκάησλ ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ:
Γηαηί ε θνηλωλία λα επελδύζεη ζηελ πξνζηαζία ηεο θύζεο
Αλαθνξηθά κε ην «πξνβνθαηφξηθν» εξψηεκα πνπ ζα έζεηε ίζσο έλαο πνιηηηθφο «γηαηί αμίδεη λα
πξαγκαηνπνηνχληαη δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο επελδχζεηο ζηελ πξνζηαζία θαη αλάπηπμε ησλ
Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ», νη εηδηθνί δηέθξηλαλ δχν επξείεο θαηεγνξίεο θηλήηξσλ. Ζ πξψηε είλαη ε,
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αλακελφκελε, αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε θαη ε δεχηεξε ε κε αλζξσπνθεληξηθή. Οη απφςεηο ησλ
εηδηθψλ αληαλαθινχλ ηηο θχξηεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο (ζρνιέο) γηα ηηο αμίεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη
ησλ θπζηθψλ πεξηνρψλ φπσο παξνπζηάδνληαη εμάιινπ θαη ζηελ αληίζηνηρε βηβιηνγξαθία (βι. γηα
παξάδεηγκα D. Pearce & K. Turner, 1990). Αθνινπζεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ απφζπαζκα απφ ηηο
ζπλεληεχμεηο:
«Καηαξρήλ ππάξρνπλ εζηθνί ιφγνη (γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο
ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ). Απηφ ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο σο
ππνρξέσζε γηα κεηαβίβαζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ζηηο επφκελεο γεληέο ζε κία ηέηνηα θαηάζηαζε ψζηε λα
κπνξέζνπλ θη απηέο λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο. Γελ είλαη κφλν φηη έρνπκε ρξεψζεη ηηο επφκελεο
γεληέο. Γαλεηδφκελνη ζπλερψο σο θξάηνο θαη εθηειψληαο έξγα ρσξίο λα ηεξνχληαη νη πξνβιεπφκελνη
πεξηβαιινληηθνί φξνη, πεξηνξίδνπκε ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο θαη ππνβαζκίδνπκε ηελ πνηφηεηα ηνπ
πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ζα πξέπεη λα δήζνπλ νη λένη άλζξσπνη. Έρνπκε φκσο ππνρξέσζε λα ηνπο
δψζνπκε θαζαξφ αέξα, λεξφ, θπζηθνχο πφξνπο θαη βηνπνηθηιφηεηα ψζηε λα κπνξέζνπλ λα θαιχςνπλ ηηο
αλάγθεο ηνπο, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ Αεηθνξία. Δίλαη εζηθφ δειαδή ην ζέκα αιιά κε ζεκαληηθέο
θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο».
Η πθηζηάκελε θαηάζηαζε δηνίθεζεο/δηαρείξηζεο ηωλ Πξνζηαηεπόκελωλ Πεξηνρώλ
Γηα ην ζέκα απηφ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα δηαηχπσζαλ κία ζεηξά απφ γεληθέο δηαπηζηψζεηο νη
νπνίεο δελ εκθαλίδνληαη ζην ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα θαη είλαη νη εμήο:
Ζ ζεζκηθή θαη λνκηθή πξνζηαζία ησλ πεξηνρψλ βξίζθεηαη ζε κία κεηαβαηηθή, θξίζηκε πεξίνδν (θάπνηνη
ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ιέμε «θακπή») ζηελ νπνία παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο θαη απψιεηα
επθαηξηψλ πνπ παξαπέκπεη ζην θφζηνο «επθαηξίαο» ιφγσ ηεο απψιεηαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ησλ
Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ, φπσο θαη ηεο κε αμηνπνίεζήο ηνπο.
Σα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο είλαη ζε γεληθέο
γξακκέο πεξηνξηζκέλεο, ηνπηθήο θιίκαθαο θαη ζρεηηθά εχθνια αλαζηξέςηκα (εμαίξεζε απνηεινχλ νη
κεγαππξθαγηέο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ θαη νη επηπηψζεηο απφ κεγάια αλαπηπμηαθά έξγα πνπ
πξνβάιινληαη κάιηζηα σο έξγα εζληθήο ζεκαζίαο268 –Αρειψνο, Νέζηνο, Έβξνο, θ.ά.).
Παξαηεξείηαη ζρεηηθά κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ηνπ είδνπο θαη ηεο έληαζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ απεηιψλ
θαη πξνβιεκάησλ κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ, αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα θπζηθά αιιά θαη θνηλσληθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.

268

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ αξθεηνί απφ ηνπο εηδηθνχο εμέθξαζαλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη ηηο επηθπιάμεηο ηνπο
ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν ηα ζπγθεθξηκέλα έξγα έρνπλ πξάγκαηη εζληθφ ραξαθηήξα ψζηε λα δηθαηνινγνχλ ηηο νηθνινγηθέο
δηαηαξαρέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ πινπνίεζή ηνπο.
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Παξαηεξείηαη κία «σξίκαλζε» ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ησλ πνιηηψλ ε νπνία ζπκβάιιεη κε
πνιιαπινχο ηξφπνπο ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο πνιηηείαο, ησλ πνιηηηθψλ «δπλάκεσλ» θαη ησλ
επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αλάιεςε δξάζεσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο θπζηθήο θιεξνλνκηάο.
ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη κία ελδεηθηηθή αλαθνξά απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ εηδηθψλ ζρεηηθά ην
θαζεζηψο δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ ζηε ρψξα καο:
«ηηο πεξηζζφηεξεο Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα είλαη ην ζεζκηθφ. Οπζηαζηηθά δελ
πθίζηαληαη. Δίλαη κελ νξηνζεηεκέλεο ζε ράξηεο, αιιά ζηελ πξάμε δελ ππάξρεη θάηη πνπ λα ηηο
δηαθνξνπνηεί θαη λα πξνζηαηεχεη ηηο αμίεο πνπ πεξηθιείνπλ απφ ηνλ ππφινηπν ρψξν. …Διάρηζηεο κφλν
πεξηνρέο (νη πην απνκαθξπζκέλεο απφ αζηηθά θέληξα ή απνκνλσκέλεο φπσο νη βξαρνλεζίζεο)
δηαηεξνχληαη ζαλ έλα θπζηθφ απφζεκα ελψ νη ππφινηπεο ππνβαζκίδνληαη θαζεκεξηλά κέζα απφ
αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο θαη έξγα. Κπλήγη, έξγα ππνδνκψλ, ηνπξηζηηθέο θη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο
αιιάδνπλ θαη αιινηψλνπλ ηε θπζηνγλσκία θαη ηα νηθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ιεηηνπξγίεο ησλ
πεξηνρψλ απηψλ».

Βαζηθέο αξρέο δηνίθεζεο/δηαρείξηζεο θαη ζηξαηεγηθνί ζηόρνη ηωλ Φνξέωλ Γηαρείξηζεο
Οη βαζηθέο αξρέο δηνίθεζεο ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο αλαθέξνληαη ζηηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ησλ
πνιηηηθψλ ηνπο νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ηε δηακφξθσζε θαη πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπο. ηελ
αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, παξνπζηάδνληαη νη αξρέο καδί κε ηνπο ζηφρνπο ιφγσ ηεο άκεζεο ζπλάθεηαο
θαη δηαζχλδεζεο πνπ έρνπλ. ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ θαίλεηαη λα ππάξρεη πςειφο βαζκφο
ζχγθιηζεο ησλ απφςεσλ ησλ εηδηθψλ γηα κία ζεηξά απφ αξρέο θαη ζηφρνπο πνπ ζπλνςίδνληαη ζηνλ
πξνεγνχκελν, ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη δχν ελδεηθηηθά απνζπάζκαηα απφ
ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ εηδηθψλ:
«Ο θχξηνο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ζα πξέπεη λα είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ
πξνζηαηεπηαίνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πεξηνρήο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε νξηνζέηεζήο ηνπο.
Δδψ ρξεηάδεηαη θάπνηα πξνζνρή, θαζψο ν ζηφρνο ηνπ θάζε Φνξέα Γηαρείξηζεο ζα πξέπεη λα εζηηάδεηαη
ζηα είδε θαη ηνπο νηθνηφπνπο ηεο πεξηνρήο ηνπ θαη φρη γεληθά ζηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.
Γειαδή δε κπνξεί λα είλαη ζηφρνο γηα έλαλ Φνξέα Γηαρείξηζεο λα απμήζεη κε αλνξζφδνμν ηξφπν ηε
βηνπνηθηιφηεηα ηεο πεξηνρήο, π.ρ. θπηεχνληαο θνπθνπλαξηέο ζε κία πεξηνρή πνπ δελ ππάξρεη απηφ ην είδνο.
Οη Οδεγίεο ηεο ΔΔ είλαη εμαηξεηηθά ζαθείο αλαθνξηθά κε ην πξνζηαηεπηαίν αληηθείκελν ηεο θάζε πεξηνρήο
θαη ζα πξέπεη λα απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηε ζηνρνζεζία ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο».
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ην παξαπάλσ απφζπαζκα ηνλίδεηαη φηη ε πξνζηαζία ηεο ηνπηθήο βηνπνηθηιφηεηαο ζα πξέπεη λα
απνηειεί ην βαζηθφ ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο, ελψ ε ζρεηηθή Τπνπξγηθή Απφθαζε ζα
πξέπεη λα απνηειεί ηε βάζε αλαθνξάο γηα ηελ ιεπηνκεξέζηεξε δηακφξθσζε θαη δηαηχπσζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ. Παξακέλεη βεβαίσο έλα δήηεκα ην φηη ζήκεξα νη πεξηζζφηεξνη Φνξείο
Γηαρείξηζεο ζρεδηάδνπλ ηε ζηξαηεγηθή θαη ηηο δξάζεηο ηνπο ρσξίο λα έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο εγθεθξηκέλε
Τπνπξγηθή Απφθαζε γηα ηελ ελδεδεηγκέλε δηαρείξηζε ηεο Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρήο επζχλεο ηνπο.
«Οη Φνξείο Γηαρείξηζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαη λα έρνπλ ηελ επζχλε θαη ην ξίζθν ησλ
απνθάζεσλ απηψλ. Αθφκε νη Φνξείο Γηαρείξηζεο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα αληηζηέθνληαη ζε «δπλάκεηο»
νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ αληίζεηα κε ην ζηφρν ηεο δηαηήξεζεο. εκαληηθά πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε είλαη
νπσζδήπνηε ν δηάινγνο θαη ε δηαβνχιεπζε κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ε πινπνίεζε δξάζεσλ
επαηζζεηνπνίεζεο θαη εθπαίδεπζεο ψζηε ε ηνπηθή θνηλσλία λα είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλε θαη ζε ζέζε λα
αμηνινγήζεη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο δηαθφξσλ παξεκβάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζην εζσηεξηθφ ησλ
Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ».
ην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα γίλεηαη ιφγνο γηα ηε ζεκαζία ηεο ζηαζεξφηεηαο ζηε ιήςε ησλ
απνθάζεσλ θαη ηελ πινπνίεζε «ζπκπιεξσκαηηθψλ» δξάζεσλ νη νπνίεο βνεζνχλ ζηελ επίηεπμε ησλ
ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ φπσο είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο απνδνρήο θαη ε πξνψζεζε ηεο
πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ.
Τν κέιινλ ηωλ Πξνζηαηεπόκελωλ Πεξηνρώλ (εθηηκήζεηο ηωλ εηδηθώλ γηα ηελ «κεηά ηελ θξίζε»
επνρή)
Ζ ηειεπηαία εξψηεζε πνπ ηέζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο αθνξνχζε ηελ νηθνλνκηθή χθεζε ε νπνία
πιήηηεη ηνλ δπηηθφ θφζκν θαη ηδηαίηεξα ηε ρψξα καο ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο. ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ
εηδηθψλ δηαπηζηψλεηαη κία ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία, ελψ ην θχξην κήλπκα ήηαλ φηη ε νηθνλνκηθή
θξίζε κπνξεί λα απνηειέζεη κία ζεκαληηθή «επθαηξία» γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη Αεηθφξν Αλάπηπμε ησλ
Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ. Αθνινπζεί έλα ελδεηθηηθφ απφζπαζκα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ εηδηθψλ
γηα ην ζέκα:
«Όπσο είλαη ην θαζεζηψο ζήκεξα, ε ιεηηνπξγία ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο βαζίδεηαη ζε ρξεκαηνδνηήζεηο
πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ΔΔ. Δλδερνκέλσο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θξίζε
κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα «πάγσκα» ηνπ δηθηχνπ Φχζε 2000 θαη πεξηθνπέο ησλ δαπαλψλ ζε δξάζεηο
πξνζηαζίαο ηεο θχζεο. Γε θαίλεηαη λα είλαη νξαηφ φκσο θάηη ηέηνην. Ζ ηάζε κάιηζηα ησλ
ρξεκαηνδνηήζεσλ εκθαλίδεηαη ζηαζεξή θαη κάιινλ αλνδηθή».
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»Ζ “πξάζηλε” νηθνλνκία ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν Obama δελ απνηειεί κχζν. Πνιιέο λέεο ζέζεηο
εξγαζίαο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ κέζα απφ πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
…ηηο Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο ηεο ρψξαο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ πνιιέο εθαηνληάδεο λέεο ζέζεηο
εξγαζίαο. Ζ πξάζηλε νηθνλνκία επνκέλσο είλαη ηνπ παξφληνο θαη κπνξεί λα καο βγάιεη απφ ηελ
νηθνλνκηθή θξίζε. Γελ κπνξεί λα έρνπκε ην “business as usual”, απαηηείηαη θάηη ην δηαθνξεηηθφ, εηδηθά
ζηελ πεξίπησζε πνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη δηάξθεηα ρξφλνπ. Βξηζθφκαζηε ζε κία «θακπή» ζηελ
παγθφζκηα νηθνλνκία. Σν νηθνινγηθφ θίλεκα ζηε δεθαεηία ηνπ εβδνκήληα αλαθέξνληαλ ζην “small is
beautiful” θαη “self-efficiency” θαη φηη ην ηνπηθφ επίπεδν θαη ε απηάξθεηα ησλ ηξνθίκσλ είλαη ζεκαληηθά.
Οη αξρέο απηέο πνπ ζεσξνχληαλ ίζσο ξνκαληηθέο, ζήκεξα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κία ξεαιηζηηθή
πξφηαζε. Γηα λα κπνξέζνπκε λα πξνρσξήζνπκε φκσο απαηηείηαη λα επηζηξέςνπκε ζηε γε, ζην έδαθνο, ζην
λεξφ θαη λα αξρίζνπκε θαη πάιη λα θαιιηεξγνχκε. Σν βιέπνπκε απηφ κε ηνπο βηνθαιιηεξγεηέο νη νπνίνη
βξίζθνπλ παιηνχο ζπφξνπο, ρξεζηκνπνηνχλ ηε γλψζε ησλ παππνχδσλ ηνπο, μαλαθηηάρλνπλ ην έδαθνο θαη
ηειηθά παξάγνπλ πην πνηνηηθά πξντφληα. Σν θπξηφηεξν είλαη φηη νη θαηαλαισηέο ελδηαθέξνληαη γηα απηά ηα
πξντφληα θαη ηα πξνηηκνχλ. Ζ νηθνινγηθή θξίζε επνκέλσο κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζ‟ έλα δηαθνξεηηθφ
αλαπηπμηαθφ κνληέιν».
ην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα εθθξάδνληαη νη ζεκαληηθέο «πξνθιήζεηο» γηα ην κέιινλ ηηο νπνίεο ζα
πξέπεη λα αδξάμεη ε θνηλσλία θαη ε πνιηηεία, ζε ζρέζε κε ην κέιινλ ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ.
4.2 Οη απόςεηο ησλ ζηειερώλ ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο
Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ζηειερψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, φπσο αλαθέξζεθε,
πξαγκαηνπνηήζεθε κία αθφκε έξεπλα επηζθφπεζεο. Κχξηνο ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε θαηαγξαθή
πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην πθηζηάκελν θαζεζηψο δηαρείξηζεο ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ θαη,
θπξίσο, ησλ απφςεσλ θαη εθηηκήζεσλ ησλ θξαηηθψλ ιεηηνπξγψλ γηα ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο
αλάπηπμήο ηνπο.
Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ην θαζεζηώο πξνζηαζίαο ηωλ Πξνζηαηεπόκελωλ
Πεξηνρώλ
Αξρηθά, ηα ζηειέρε θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ ην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν κία ζεηξά απφ δηαθνξεηηθνχο
παξάγνληεο επεξεάδνπλ, ζεηηθά ή αξλεηηθά, ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία θαη αλάπηπμε ησλ
Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ ηεο ρψξαο. Οη παξάγνληεο απηνί φηαλ ιακβάλνληαη ππφςε θαη εληζρχνληαη
ζην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ πνιηηηθψλ δηνίθεζεο/δηαρείξηζεο ησλ
Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ έρνπλ έλα ζεηηθφ απνηέιεζκα ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνζηαζίαο
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θαη αλάπηπμήο ηνπο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ιεηηνπξγνχλ αξλεηηθά. ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ σο
πιένλ ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζεσξείηαη ε επαξθήο ρξεκαηνδφηεζε πνπ, ζχκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα
πξαθηηθή, πξνέξρεηαη απφ εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο πφξνπο. Αθνινπζνχλ ε πξνψζεζε θαη νινθιήξσζε
ηνπ ζεζκηθνχ-λνκηθνχ πιαηζίνπ πξνζηαζίαο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ έθδνζε Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ θαη
Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηηο ρξήζεηο γεο θαη ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο ζε επηκέξνπο
δψλεο ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ θαη, αθφκε, ε εμαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο απνδνρήο θαη
ζπλεξγαζίαο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ πξνζηαζίαο θαη αλάπηπμεο. Ζ
ελεξγνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ πνιηηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ θνξέσλ εκθαλίδεηαη λα πζηεξεί (ειάρηζηα
πάλησο) ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, αλαθνξηθά κε ηε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ. Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ
κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε ινηπφλ φηη ν έιεγρνο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, κέζσ θαηάιιεισλ
ελεξγεηψλ θαη πξσηνβνπιηψλ ηεο δηνίθεζεο, θαζίζηαηαη ν ζεκαληηθφηεξνο ίζσο παξάγνληαο γηα ηελ
επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο.
Υθηζηάκελε θαηάζηαζε πξνζηαζίαο θαη αλάπηπμεο ηωλ Πξνζηαηεπόκελωλ Πεξηνρώλ
Αθνινχζσο, δηεξεπλήζεθε ην πθηζηάκελν θαζεζηψο δηαρείξηζεο ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ κε
βάζε αλαθνξάο θαη πάιη ηηο πεξηνρέο επζχλεο ησλ ζηειερψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Γηα ηε
δηαπίζησζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπκπιεξψζεθε ππήξρε έλαο
θαηάινγνο πξνηάζεσλ δηαηππσκέλσλ ζε επζχ ιφγν γηα ηηο νπνίεο δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο
ζηελ έξεπλα λα ζεκεηψζνπλ ην βαζκφ ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ηνπο, ζχκθσλα κε κία πεληάβαζκε θιίκα
Likert. Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ πξνθχπηνπλ κία ζεηξά απφ ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα ηα
νπνία παξνπζηάδνπκε ζπλνπηηθά ζηε ζπλέρεηα:
Ζ πθηζηάκελε θαηάζηαζε πξνζηαζίαο θαη αλάπηπμεο, ζχκθσλα κε ηηο αμηνινγηθέο θξίζεηο ησλ
ζηειερψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πεξηζψξηα βειηίσζεο θαζψο, γηα ην ζχλνιν
ησλ αλαθεξφκελσλ ηνκέσλ, ε κέζε ηηκή ησλ απαληήζεσλ είλαη θάησ ή γχξσ απφ ην 3 ην νπνίν
εθθξάδεη ακθηβνιία ή κεξηθή δηαθσλία κε ηηο πξνηάζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην εξσηεκαηνιφγην.
Ζ δηαηήξεζε ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε ησλ νηθνινγηθψλ αμηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ησλ
Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή επζχλεο ησλ ππεξεζηψλ ησλ ζηειερψλ πνπ
ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα εκθαλίδεηαη σο ν ηνκέαο κε ηα πιένλ ζεηηθά απνηειέζκαηα. Ζ δηαπίζησζε
απηή ζπκθσλεί θαη κε ηηο απφςεηο ησλ εηδηθψλ πνπ είδακε πξνεγνχκελα. Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεη
ζπλεπψο, ηελ ηξέρνπζα αληίιεςε φηη ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ ππνβάζκηζεο ηεο ειιεληθήο
θχζεο ππάξρνπλ πηέζεηο νη νπνίεο είλαη πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο θαη αληηζηξέςηκεο, εθφζνλ ππάξμεη ε
θαηάιιειε πνιηηηθή βνχιεζε θαη ιήςε ησλ ελδεδεηγκέλσλ θαηά πεξίπησζε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ.
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ηνλ ηνκέα ηεο ηθαλνπνηεηηθήο εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο ππάξρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ
δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ, ζεκαληηθά πεξηζψξηα βειηίσζεο. Ζ εηθφλα δειαδή δελ είλαη απνιχησο
ηθαλνπνηεηηθή. Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ελψ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο ηεο ρψξαο καο είλαη εμαηξεηηθά πινχζην, θπξίσο ιφγσ ηεο ελζσκάησζεο ησλ
Δπξσπατθψλ Οδεγηψλ ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία, ε εθαξκνγή ηνπ παξακέλεη δπζρεξήο. ην
ζπκπέξαζκα απηφ θαηέιεμαλ φπσο είδακε θαη νη εηδηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα πνπ
παξνπζηάζακε πξνεγνχκελα. Φπζηθά, ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο επεξεάδεηαη απφ
πνιινχο παξάγνληεο φπσο π.ρ. ε ζηάζε θαη νη πξσηνβνπιίεο ησλ αξκφδησλ ζηειερψλ, ηα δηαζέζηκα
κέζα γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ, ην είδνο θαη ην κέγεζνο ησλ ζπγθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ πνπ
εκπιέθνληαη θαηά πεξίπησζε, ε άζθεζε πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ θη άιινπ είδνπο πηέζεσλ, θ.ά.
Ζ αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηηθψλ δπλαηνηήησλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (επξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη
πξσηνβνπιίεο), απνηειεί επίζεο έλαλ ηνκέα ζηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα εληνπίδνπλ κία
κάιινλ ζεκαληηθή πζηέξεζε. Γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ νη νπνίεο πξνθεξχζζνληαη ζε
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα απαηηείηαη ε αλάπηπμε κίαο ζηξαηεγηθήο θαη κία επηρεηξεζηαθή εηνηκφηεηα
θαζψο ν αληαγσληζκφο πνπ ππάξρεη είλαη ηδηαίηεξα έληνλνο, δεδνκέλεο κάιηζηα ηεο πξφζθαηεο
δηεχξπλζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αθφκε, απαηηείηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ
αληίζηνηρσλ ηθαλνηήησλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε
επξσπατθψλ έξγσλ. Γηαθαίλεηαη δειαδή ε αλάγθε επηκφξθσζεο ησλ ζηειερψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο
ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ.
4.3 Οη απόςεηο ησλ ζηειερώλ δηνίθεζεο/δηαρείξηζεο ησλ πθηζηάκελσλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο
Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ ζηειερψλ δηνίθεζεο/δηαρείξηζεο ησλ πθηζηάκελσλ Φνξέσλ
Γηαρείξηζεο, φπσο πξναλαθέξζεθε, πξαγκαηνπνηήζεθαλ κία ζεηξά απφ ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο κε ηε
ρξήζε ελφο πιάλνπ «αλνηθηψλ» εξσηήζεσλ. θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ήηαλ ε δηαζηαχξσζε
θαη ζχγθξηζε πιεξνθνξηψλ θαη απφςεσλ αλζξψπσλ πνπ ρεηξίδνληαη άκεζα ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο
δξάζεηο πξνζηαζίαο θαη αλάπηπμεο ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ. Σα ζπγθεθξηκέλα ζηειέρε
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηνίθεζε-κάλαηδκελη ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο θαη ζπλεξγάδνληαη, ζε ηαθηηθή βάζε,
κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ απαζρνινχληαη ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα
αληίζηνηρα θαη ησλ νπνίσλ ηηο απφςεηο είδακε αλαιπηηθά πξνεγνχκελα.
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Υθηζηάκελε θαηάζηαζε, δηαηαξαρέο θαη πηέζεηο ζην εζωηεξηθό ηωλ Πξνζηαηεπόκελωλ Πεξηνρώλ
Απφ ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ πξνθχπηεη φηη νη πιένλ δηαδεδνκέλεο
δηαηαξαρέο ζην εζσηεξηθφ ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο
Φνξέαο Γηαρείξηζεο είλαη αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε ιαζξνζεξία, ε ππεξαιίεπζε, ε
παξάλνκε πινηνκία, ε απφιεςε αδξαλψλ πιηθψλ, θ.ά. ελψ αθνινπζνχλ νρινχζεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
απνθέξνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα κέιε ή θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο νηθνλνκηθά εηζνδήκαηα φπσο ν
ηνπξηζκφο, ε αλαςπρή, ε ιεηηνπξγία casino, θ.ά. Άιιεο αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο
αζθνχλ ζεκαληηθέο πηέζεηο είλαη νη επηπηψζεηο απφ ηε γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία (θπξίσο νη
επηπηψζεηο απφ ηε ρξήζε αγξνρεκηθψλ), ε αλεμέιεγθηε δηάζεζε ζθνππηδηψλ θαη νη επηπηψζεηο απφ
ρψξνπο δηάζεζεο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ πνπ δελ έρνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο πγεηνλνκηθήο ηαθήο, ηα
πγξά αζηηθά ιχκαηα ηα νπνία παξνρεηεχνληαη ζε πδάηηλνπο απνδέθηεο πνιιέο θνξέο αλεπεμέξγαζηα θαη
αθφκε, ζε θάπνηεο ειάρηζηεο επηπρψο πεξηπηψζεηο, βηνκεραληθά ιχκαηα ή απφβιεηα. εκαληηθφ
πξφβιεκα απνηεινχλ επίζεο νη θαηαπαηήζεηο, ηα κπαδψκαηα θαη νη εθρεξζψζεηο, γηα ηε δεκηνπξγία
αγξνηηθήο γεο ή νηθνπεδνπνίεζε, ελψ ππάξρνπλ εμίζνπ πνιιέο πεξηπηψζεηο φπνπ παξαηεξείηαη
απζαίξεηε δφκεζε θηηξίσλ ή άιινπ είδνπο εγθαηαζηάζεσλ. Αλαθνξηθά κε ηνπο θπζηθνχο θηλδχλνπο νη
νπνίνη, ηνπιάρηζηνλ έκκεζα, ζρεηίδνληαη θαη κε ηελ αλζξσπνγελή δξαζηεξηφηεηα, ν πξψηνο θίλδπλνο
πνπ αλαθέξεηαη είλαη νη ππξθαγηέο (ηα ηειεπηαία ρξφληα νη κεγαππξθαγηέο) θη αθνινπζνχλ ν
επηξνθηζκφο θαη ε ιεηςπδξία.
Σηξαηεγηθνί ζηόρνη ηωλ Φνξέωλ Γηαρείξηζεο
Καηά ηε δηελέξγεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ δηαπηζηψζεθε φηη θαλέλαο απφ ηνπο πθηζηάκελνπο Φνξείο δε
δηαζέηεη Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ην νπνίν λα έρεη ζπδεηεζεί θαη εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην θαη ηε δηνίθεζε ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη κεζνπξφζεζκνη θαη καθξνπξφζεζκνη
ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ Φνξέα. Χο έλα ηέηνην «έγγξαθν» ιεηηνπξγεί ην Σερληθφ Γειηίν Έξγνπ ην νπνίν
πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο/έξγα θαη πινπνηείηαη απφ ηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο κέζσ
Πξνγξακκαηηθψλ πκβάζεσλ κε ην ΤΠΔΥΧΓΔ, εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηελ απνξξφθεζε ησλ
δηαζέζηκσλ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ. Παξφια απηά, νη Φνξείο Γηαρείξηζεο θαίλεηαη λα έρνπλ θάπνηνπο
ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο επηδηψθνπλ θαη έλα κέξνο απφ απηνχο επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ
δξάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ελ ιφγσ Σερληθά Γειηία.
Απφ ηελ αλάιπζε θαη θσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ πξνθχπηνπλ ηα επφκελα γεληθά
ζπκπεξάζκαηα:
Ζ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηεο ηνπηθήο βηνπνηθηιφηεηαο απνηειεί ηνλ πξψην ζηφρν γηα φινπο ηνπο
Φνξείο Γηαρείξηζεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Ζ θπξηφηεξε δξάζε πνπ πξαγκαηνπνηνχλ γηα ηελ
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επίηεπμή ηνπ είλαη ε θχιαμε ή επνπηεία ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ, ελψ ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζηφρνπ ζπκβάιινπλ άκεζα ή έκκεζα θαη φιεο νη ππφινηπεο δξάζεηο πνπ
πινπνηνχλ (έξεπλα, παξαθνινχζεζε, εθπαίδεπζε-επηθνηλσλία, θ.ιπ.).
Ζ πεξηβαιινληηθή ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ (κε έκθαζε
ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, επηζθέπηεο ηεο πεξηνρήο θαη καζεηέο), κέζσ θαηάιιεισλ δξάζεσλ
πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη επηθνηλσλίαο απνηεινχλ ζηφρν πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηνπο
πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο. Σν έξγν πνπ παξνπζηάδνπλ ζηνλ ηνκέα απηφ απνηειεί
ίζσο ηε κεγαιχηεξε ζπκβνιή ηνπο γηα ηελ καθξνπξφζεζκε Αεηθφξν Αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ ζηηο
νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη.
Ζ παξαθνινχζεζε ηεο νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ, κέζσ ηεο πινπνίεζεο
πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο παξαθνινχζεζεο (environmental monitoring) απνηειεί επίζεο
ζεκαληηθφ ζηφρν γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ Φνξέσλ.
Ζ πξνζέιθπζε επξσπατθψλ ή άιισλ ρξεκαηνδνηήζεσλ εληάζζεηαη επίζεο κεηαμχ ησλ ζηφρσλ
πξνηεξαηφηεηαο ησλ Φνξέσλ, θαζψο κέζα απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ρξεκαηνδνηήζεηο εμαζθαιίδνπλ ηελ
θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία θαη βησζηκφηεηά ηνπο. Μέζσ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ πινπνηνχληαη
επίζεο θαη δξάζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζε άιινπο ζηφρνπο ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο, κέζα απφ ηελ
εθπφλεζε κειεηψλ θαη έξγσλ πξνζηαζίαο, δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμεο ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ,
ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο θαη, αθφκε, άιισλ έξγσλ πνπ ζπκβάιινπλ
ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο (έξγα ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ,
αλαβίσζε παξαδνζηαθψλ επαγγεικάησλ, θ.ά.).
Ζ πινπνίεζε δξάζεσλ ζπλεξγαζίαο κε ηνπηθνχο θνξείο θαη ππεξεζίεο (εθηφο απφ ηε γλσκνδφηεζή ηνπο
γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ θαη δξάζεσλ ζηηο πεξηνρέο επζχλεο ηνπο) εκθαλίδεηαη λα κελ απνηειεί ζηφρν
πξνηεξαηφηεηαο ησλ Φνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Απφ ην πεξηερφκελν ησλ ηειεθσληθψλ
ζπλεληεχμεσλ πξνθχπηεη φηη νη πεξηζζφηεξνη Φνξείο έρνπλ παγηψζεη κία θαιή ζρέζε ζπλεξγαζίαο κε
ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη άιινπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, ρσξίο λα εκθαλίδνληαη φκσο ζην ζρεδηαζκφ
ηνπο ζεκαληηθέο δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο ζπλεξγαζίαο καδί ηνπο. Δληνχηνηο, ε πινπνίεζε απφ θνηλνχ
δξάζεσλ θαη έξγσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο δεκνθξαηίαο ζην βαζκφ
πνπ πξνσζείηαη ν δηάινγνο θαη ε ζπκκεηνρή κέζσ αλνηθηψλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία δηαδηθαζηψλ θαη
εηδηθψλ εθδειψζεσλ.
Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο πθηζηάκελνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο πζηεξνχλ ζηελ έληαμε ζηφρσλ ζρεηηθψλ
κε ηε δηθηχσζε θαη ζπλεξγαζία κε άιινπο Φνξείο Γηαρείξηζεο θαη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (ζηελ
Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ), φπσο θαη κε ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ απφ ηνπο ίδηνπο θαη ηελ
πξνζέιθπζε επελδπηψλ γηα ηελ ήπηα αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο θαη, αθφκε, ηελ πινπνίεζε
πξνγξακκάησλ πξνζέιθπζεο ρνξεγηψλ θαη εζεινληηζκνχ.
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Μεηαμχ ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο δελ εκθαλίδεηαη επίζεο, ε πινπνίεζε
θαηλνηφκσλ δξάζεσλ, παξά ην γεγνλφο φηη ζηηο ζπλεληεχμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαγλσξίδεηαη ε
ζεκαζία ηνπο γηα ηελ ζηξαηεγηθή αλάπηπμε ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ.
Τν κέιινλ ηωλ Πξνζηαηεπόκελωλ Πεξηνρώλ
Ζ ηειεπηαία εξψηεζε πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα αθνξνχζε ηε γεληθή εθηίκεζή ηνπο γηα ην
κέιινλ ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο πνπ είλαη ζηελά ζπλπθαζκέλν κε ην κέιινλ ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ
Πεξηνρψλ. Σν επφκελν Γηάγξακκα Η παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ
απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε:

Γηάγξακκα Η
Απόιπηεο ζπρλόηεηεο ηωλ απαληήζεωλ αλαθνξηθά κε ην
κέιινλ ηωλ Φνξέωλ Γηαρείξηζεο ζηελ Διιάδα

πσο θαίλεηαη απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ, ε πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ
εθθξάδεη «αγσλία θαη αβεβαηφηεηα», «ζθεπηηθηζκφ θαη πξνβιεκαηηζκφ γηα ην κέιινλ» θαη
«ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία». Οη «αηζηφδνμνη», φπσο θαη νη «απαηζηφδνμνη θαη απνγνεηεπκέλνη»
απνηεινχλ κάιινλ ηε κεηνςεθία. Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φκσο ζην ζεκείν απηφ φηη ηελ πεξίνδν
δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ήηαλ ζε εμέιημε πξφηαζε ηεο θπβέξλεζεο γηα ζπγρψλεπζε δεκφζησλ
νξγαληζκψλ, φπσο θαη ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο, γεγνλφο πνπ δεκηνχξγεζε κία εχινγε αλαζηάησζε θαη
αγσλία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα.
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4.4 πγθξηηηθή παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο
Πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπκε κία ζπλνιηθή εηθφλα απφ ηα επξήκαηα ησλ ηξηψλ εξεπλψλ πνπ
παξνπζηάζηεθαλ, ζπγθξνηήζακε ηνλ επφκελν Πίλαθα 2 ν νπνίνο παξνπζηάδεη ζπγθξηηηθά ηα
ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήγνπκε:
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Πίλαθαο 2
Κωδηθνπνίεζε ζπκπεξαζκάηωλ από ηε δηεμαγωγή ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο
πγθιίλνπζα άπνςε ησλ εηδηθώλ πγθιίλνπζα

πγθιίλνπζα

Θεκαηηθόο

(εξεπλεηέο, κειεηεηέο θαη κέιε άπνςε

ησλ άπνςε

άμνλαο

ΜΚΟ)

ηεο ζηειερώλ

ζηειερώλ

ησλ

δεκόζηαο

δηνίθεζεο/δηαρείξηζ

δηνίθεζεο

εο

ησλ

Φνξέσλ

Γηαρείξηζεο
Φπζηθέο

Παξάγνληεο
πηέζεωλ

απεηιέο

(θπξηφηεξε

θαη ππξθαγηέο),

νη Πεξηβαιινληηθά
πξνβιήκαηα

δηαηαξαρώλ ηωλ αλζξσπνγελείο

Φπζηθέο απεηιέο θαη

θαη αλζξσπνγελείο

(ξχπαλζε, δηαξζξσηηθά

θίλδπλνη

φπσο

Πξνζηαηεπόκελ

αλνξζνινγηθή δηαρείξηζε θπζηθψλ πξνβιήκαηα

κε θαηαγξάθεθαλ

ωλ Πεξηνρώλ

πφξσλ,

ηηο απφ ηνπο εηδηθνχο

αιιαγέο

δηαξζξσηηθέο

ρξήζεσλ

γεο), θπξηφηεξν

(λνκηθφ-ζεζκηθφ ειιείςεηο

πιαίζην,

ζην (ηδηαίηεξε κλεία ζην

ρσξνηαμία, λνκηθφ-ζεζκηθφ

επαηζζεηνπνίεζε πνιηηψλ)

θαη

πιαίζην

πξφβιεκα

ηεο

αιιεινεπηθάιπςεο
αξκνδηνηήησλ
κεηαμχ ζπλαξκφδησλ
ππεξεζηψλ)

Σηξαηεγηθνί

Γηαηήξεζε

βηνπνηθηιφηεηαο, πκβνιή

ζηελ Γηαηήξεζε

ζηόρνη γηα ηηο ζπκβνιή ζηελ ηνπηθή Αεηθνξία, ηνπηθή αλάπηπμε, βηνπνηθηιφηεηαο,
Πξνζηαηεπόκελ

πεξηβαιινληηθή

εθπαίδεπζε, πεξηβαιινληηθή

εο Πεξηνρέο

επηρεηξεκαηηθφηεηα, δηθηχσζε θαη ελεκέξσζε
θαηλνηνκία

θαη εθπαίδεπζε

επαηζζεηνπνίεζε,
δηθηχσζε

πεξηβαιινληηθή
θαη

επηθνηλσλία,

θαη πεξηβαιινληηθή

επηρεηξεκαηηθφηε

παξαθνινχζεζε,

ηα (ζε κηθξφηεξν εξεπλεηηθά
βαζκφ

θαη

πξνυπνζέζεηο)
Δθηίκεζε γηα ην Οπδέηεξεο

ή

επηπηψζεηο

απφ

κέιινλ

πεξηνξηζκέλεο Γελ
ηελ

θαη

ππφ επξσπατθά
πξνγξάκκαηα

δεηήζεθε πγθξαηεκέλε

νηθνλνκηθή αληίζηνηρε

αηζηνδνμία,

αγσλία

χθεζε, αιιά θαη επθαηξίεο ζην αλαθνξά

θαη πξνβιεκαηηζκφο

πιαίζην ηεο «πξάζηλεο» αλάπηπμεο

γηα ην κέιινλ
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Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα δηαπηζηψλνπκε φηη ππάξρεη, ζε πςειφ βαζκφ, ζχγθιηζε
θαη νκνθσλία ζηηο απφςεηο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ επαγγεικαηηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ
έξεπλα. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη ππάξρεη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ζηηο απφςεηο ηνπο, θαζψο ε θάζε
νκάδα παξείρε ιεπηνκέξεηεο θαη εηδηθφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ζεκαληηθέο επηκέξνπο δηαζηάζεηο θαη
φςεηο ηεο απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο-κάλαηδκελη ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ, αλάινγα κε ηνλ
εηδηθφηεξν ηνκέα δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο.

5. Δπίινγνο- Σν κέιινλ ησλ Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ
Απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο πνπ παξνπζηάζακε πξνεγνχκελα πξνθχπηνπλ κία ζεηξά
απφ γεληθά ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε/δηαρείξηζε ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ
Πεξηνρψλ. Σα ζηνηρεία απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαιχηεξε δηακφξθσζε ησλ
αληίζηνηρσλ πνιηηηθψλ ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν:
 Σν μεθαζάξηζκα ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ κεηαμχ φισλ φζσλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο
πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε ρψξα καο είλαη ζεκαληηθφ ηφζν γηα ηνλ εληνπηζκφ
ηεο ζπλαξκνδηφηεηαο, φζν θαη ηεο ζπλππεπζπλφηεηαο πνπ ζα πξέπεη λα θαηαλεκεζεί απφ ηελ πνιηηεία,
ψζηε ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα λα αληηκεησπίδνληαη, νη παξαβάηεο λα απνζαξξχλνληαη θαη απηνί
πνπ παξάγνπλ ζεκαληηθφ θαη πξσηφηππν έξγν λα επηβξαβεχνληαη.
 Σα φξηα επζχλεο ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο έρνπλ ζεζπηζηεί κε γεσγξαθηθά θπξίσο θξηηήξηα θαη
απαηηήζεηο ή πεξηνξηζκνχο πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηνπο κειεηεηέο θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία ζην ζηάδην
ηεο δηαβνχιεπζεο. Δληνχηνηο, είλαη ζεκαληηθφ λα ζπκφκαζηε φηη «ε θχζε δε γλσξίδεη ηερλεηά ή έζησ
ζπκβαηηθά ζχλνξα». Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαηήξεζεο θαη αλάπηπμεο κίαο Πξνζηαηεπφκελεο
Πεξηνρήο εμαξηάηαη απφ ηη γίλεηαη ζην επξχηεξν (θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ) πεξηβάιινλ ηεο, αιιά θαη ζε
απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο πνπ ζπλδένληαη νηθνινγηθά καδί ηεο (ην κεηαλαζηεπηηθφ ηαμίδη ησλ
απνδεκεηηθψλ πνπιηψλ ππελζπκίδεη απηή ηε ζρέζε).
 Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε ζπλεπαθφινπζε θνηλσληθή απνδηάξζξσζε θαζηζηνχλ θαη πάιη επίθαηξεο ηηο
απφςεηο ηεο απαξρήο ηνπ νηθνινγηθνχ θηλήκαηνο γηα κία λένπ ηχπνπ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε
(“no business as usual”) θαη επηζηξνθή ζην πξφηππν ηνπ “the small is beautiful”.
Σν έληνλν ελδηαθέξνλ ησλ θαηαλαισηψλ γηα «πξάζηλε», πνηνηηθή «θαηαλάισζε» θαη ε απαίηεζε γηα
κία νηθνινγηθή, ήπηαο κνξθήο αλάπηπμε πνπ πξνβάιιεηαη έληνλα απφ πνιινχο πνιηηηθνχο θαη
θνηλσληθνχο θνξείο δεκηνπξγνχλ κία λέα πξννπηηθή γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ
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Πεξηνρψλ. Ζ αλαπηπμηαθή απηή δπλακηθή είλαη ζεκαληηθφ λα ζπλνδεχεηαη απφ αληίζηνηρεο έξεπλεο πνπ
ζα ηεθκεξηψλνπλ ηηο επηινγέο θαη ζα εμαζθαιίδνπλ φηη νη φπνηεο παξεκβάζεηο είλαη ζπκβαηέο κε ηε
δηαηήξεζε θαη Αεηθφξν ηνπηθή Αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ εθαξκνγήο ηνπο.
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