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Το Ιστορικό 
 
 Τον Ιανουάριο του 1998 στην έπαυλη Wingspread, που βρίσκεται στο Racine 
του Wisconsin και αποτελεί την έδρα του ιδρύµατος Johnson, συναντήθηκαν 32 
σύνεδροι από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ευρώπη, προκειµένου να καθορίσουν 
την Αρχή της Προφύλαξης, (Precautionary Principle) αλλά και να συζητήσουν τους 
τρόπους εφαρµογής της1. Ανάµεσα στους συνέδρους περιλαµβάνονταν επιστήµονες 
των θετικών αλλά και των πνευµατικών επιστηµών, διαπραγµατευτές διεθνών 
συµφωνιών, καθώς επίσης και πάσης φύσεως ακτιβιστές. 
 Στην οµόφωνη διακήρυξη που εξέδωσαν µετά το πέρας των εργασιών τους 
και που έγινε γνωστή ως Η ∆ιακήρυξη του Wingspread για την Αρχή της Προφύλαξης 
εκφράζονται ανησυχίες για «τον υψηλό αριθµό των παρατηρουµένων περιστατικών 
µαθησιακών δυσκολιών, άσθµατος, καρκίνου, προβληµατικών νεογνών, αλλά και 
εξαφανίσεως ειδών». Εκφράζονται ακόµη ανησυχίες για «την κλιµατική αλλαγή σε 
παγκόσµια κλίµακα, για την εξάντληση του στρατοσφαιρικού όζοντος και για την 
παγκόσµιας έκτασης ρύπανση µε τοξικές ουσίες και ραδιενεργά υλικά». 
 Στην ∆ιακήρυξη του Wingspread επισηµαίνεται επίσης, ότι «οι υφιστάµενοι 
περιβαλλοντικοί κανονισµοί, καθώς και άλλες αποφάσεις, ιδιαίτερα αυτές οι οποίες 
βασίσθηκαν στην αξιολόγηση του κινδύνου (risk assessment), απέτυχαν να 
προστατεύσουν ικανοποιητικά την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, που είναι το 
µεγαλύτερο σύστηµα και του οποίου µόνο ένα µέρος αποτελούν οι άνθρωποι». 
 Οι σύνεδροι αναγνωρίζοντας, ότι «οι ανθρώπινες δραστηριότητες µπορεί να 
περιλαµβάνουν κινδύνους» κατέληξαν στην αναγκαιότητα εφαρµογής της Αρχής της 
Προφύλαξης, η οποία µε την παρακάτω διατύπωση απετέλεσε έκτοτε υψηλό στόχο 
αναριθµήτων περιβαλλοντιστών κάθε ειδικότητος. 
 
Η Αρχή της Προφύλαξης:  «Όταν µια δραστηριότητα δηµιουργεί απειλές κατά της 
ανθρώπινης υγείας ή κατά του περιβάλλοντος, πρέπει να ληφθούν προφυλακτικά 
µέσα ακόµη και αν κάποιες σχέσεις αιτίου-αιτιατού δεν έχουν πλήρως τεκµηριωθεί 
επιστηµονικά». 
«Με αυτή την έννοια, ο υπέρµαχος µιας δραστηριότητας και όχι το κοινό, πρέπει να 
φέρει το βάρος της αποδείξεως». 
«Η διαδικασία εφαρµογής της αρχής της προφύλαξης  πρέπει να είναι ανοικτή, 
στοιχειοθετηµένη και δηµοκρατική και πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα εν δυνάµει 
βλαπτόµενα µέρη. Επίσης πρέπει να περιλαµβάνει την εξέταση ενός µεγάλου εύρους 
εναλλακτικών λύσεων, ακόµη και την µη δράση». 
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Η σύσκεψη του Wingspread δεν ήταν σε καµµία περίπτωση αυτή που γέννησε 
την ιδέα της αρχής της προφύλαξης . Αρκετά πριν το 1998, όπως θα αναφερθεί και 
παρακάτω, υπήρξαν πρώιµες διακηρύξεις και εφαρµογές αυτής της αρχής. 
 Η πρώτη αναφορά στην αρχή της προφύλαξης  γίνεται στην Γερµανία πριν 
από µια εικοσαετία περίπου. Είχε γίνει φανερό τότε πως ο Μέλανας ∆ρυµός πέθαινε 
εξαιτίας των εκποµπών των καυσαερίων των εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας και της συνεπαγόµενης όξινης βροχής. Η ισχυρή επιθυµία να προστατευθεί 
το δάσος µε την πρόληψη ( των αιτίων της καταστροφής του) εκφράστηκε θεσµικά 
στη Γερµανική νοµοθεσία µε τον όρο “Vorsorgeprinzip” που σηµαίνει κατά λέξη 
«προφυλακτικός κανόνας». 
 Αργότερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση , διάφοροι διεθνείς οργανισµοί ( WHO, 
COMEST, World Center for Nature, κλπ) , διεθνείς διασκέψεις ( διάσκεψη του Ρίο 
του 1992, διάσκεψη του ΟΗΕ για την αλλαγή του κλίµατος, διάσκεψη της 
Στοκχόλµης για τις επίµονες χηµικές ουσίες κα), χώρες (Σουηδία), τοπικές 
αυτοδιοικήσεις (όπως ο ∆ήµος µε την Κοµητεία του San Francisco και ο  ∆ήµος του 
Seattle), αλλά και εταιρίες (Samsung, Bristol-Myers Squibb κα) υιοθέτησαν κάποια 
εκδοχή της αρχής της προφύλαξης.  
 
 
Η Κριτική της Αρχής της Προφύλαξης 
 
 Η αρχή της προφύλαξης  εκφράζει µια πανάρχαια πρακτική που αποτυπώθηκε 
στη λαϊκή κουλτούρα πολλών εθνών µε παροιµοιώδεις ρήσεις του τύπου: «Φύλαγε τα 
ρούχα σου  να έχεις τα µισά» , «κάλιο γαϊδουρόδενε παρά γαϊδουρογύρευε» ή “it is 
better to be safe than sorry” («είναι καλύτερα να είσαι ασφαλής παρά λυπηµένος»). 
Και ενώ θα περίµενε κανείς η ανάδυση της αρχής µέσα από τα αποστάγµατα της 
συλλογικής εµπειρίας να αποτελεί το ισχυρό της ατού, ο συσχετισµός της ως 
σύγχρονης και επιστηµονικής διαδικασίας λήψεως αποφάσεων µε τη λαϊκή σοφία 
θεωρήθηκε ικανοποιητικός λόγος λαϊκίστικης, ως επί το πλείστον, κριτικής-λοιδορίας 
από τα «δοχεία σκέψης (think tanks)» και τους κονδυλοφόρους  οργανισµών και 
υπηρεσιών «ενταγµένων» στην υπηρεσία της επιχειρηµατικότητας, της τεχνολογίας, 
του εµπορίου, του ανταγωνισµού, της παραγωγής χηµικών καθώς και άλλων 
παρεµφερών σκοπών.2 

 Στην εργασία τους «Η Αρχή της Προφύλαξης ως Βάση για τη Λήψη 
Αποφάσεων» οι Hahn και Sunstein στο κεφάλαιο µε τον τίτλο «H Ψευδαίσθηση του να 
Πιστεύει Κανείς ότι Ζούµε Χωρίς Ρίσκο» αναφέρουν χαρακτηριστικά:3 

«Για παράδειγµα οι κυβερνήσεις δεν απαγορεύουν τα αεροπορικά ταξίδια, παρόλο 
που τέτοιες απαγορεύσεις θα απέκλειαν µια πιθανή πηγή τροµοκρατικών επιθέσεων 
(γιατί όχι ατυχηµάτων; Θα µπορούσε να αναρωτηθεί ο αναγνώστης του άρθρου 
τους)... Μία διαισθητική ανάλυση κόστους-ωφέλειας υπαγορεύει ότι το κόστος 
απαγόρευσης των αεροπορικών ταξιδιών θα ξεπερνούσε κατά πολύ τα οφέλη». (Αν 
το θέµα δεν ήταν τόσο σοβαρό η απάντησή µας στο ίδιο στυλ θα µπορούσε να είναι: 
«Κάθε φορά που φοράµε τη ζώνη ασφαλείας εφαρµόζουµε την αρχή της προφύλαξης. 
Γιατί να µην κάνουµε το ίδιο και µε τα χηµικά που µας περιτριγυρίζουν;»). Και οι 
συγγραφείς παρακάτω καταλήγουν: «Πραγµατικά, αν ληφθεί στα σοβαρά, η αρχή της 
προφύλαξης µπορεί να είναι παραλυτική και να µη προσφέρει ολωσδιόλου 
κατεύθυνση».   
 Σε ανάλογο µήκος κύµατος κινείται και ο καθηγητής της ιατρικής Sir Colin 
Berry όταν λέει ότι, «αν η αρχή της προφύλαξης  ήταν γνωστή κατά τα τελευταία 200 
χρόνια, δεν θα είχαµε µεταγγίσεις αίµατος, ραδιοθεραπεία ή τις διάφορες εφαρµογές 



των ακτίνων Χ»4, ενώ οι Holm και Harris του Ινστιτούτου Ιατρικής,  Νοµικής και 
Βιοηθικής του πανεπιστηµίου του Manchester στην εργασία τους µε τον τίτλο: «Η 
Αρχή της Προφύλαξης Καταπνίγει της Ανακαλύψεις» παρατηρούν: «Ως αρχή που 
καθορίζει τις λογικές επιλογές η αρχή της προφύλαξης  θα µας αφήσει παράλυτους».5 

 Αυτή η ταύτιση της αρχής της προφύλαξης  µε την απάθεια και τη µη ενέργεια 
είναι σε όλες τις περιπτώσεις, όπως θα δούµε και παρακάτω, απλοϊκή και 
κακόβουλη.Η αρχή της προφύλαξης  επιτάσσει την επιλογή µιας εναλλακτικής λύσης 
µε τη µικρότερη δυνατή επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.  Αυτή 
η επιταγή σχεδόν πάντοτε, όπως άλλωστε και στην περίπτωση της υλοποίησης των 
αρχών της Πράσινης Χηµείας, δεν µπορεί παρά να απαιτεί περισσότερη επιστηµονική 
έρευνα και δράση.  

Η πρόοδος της ακτινοθεραπευτικής, για να απαντήσουµε σε ένα µόνο από τα 
παραπάνω επιχειρήµατα, δεν θα παραβλάπτονταν  σηµαντικά , αν την περίοδο 1920-
1960 δεν έσπευδαν ορισµένοι αγνοώντας  στοιχειώδεις προφυλάξεις, να 
«ακτινοθεραπεύουν» τον παιδικό ίκτερο, την ακµή, τους ερεθισµούς του δέρµατος, το 
πρήξιµο των αµυγδαλών και του θύµου αδένα µε την χρήση ακτίνων Χ. Αντίθετα ο 
υψηλός αριθµός των ατόµων που εµφάνισαν πολύ αργότερα καρκίνο του θυρεοειδούς  
εξ’αυτού του λόγου, θα προλαµβάνονταν.6 Ακόµη λιγότερο επίσης θα 
παρεµποδίζονταν η πρόοδος της ακτινοδιαγνωστικής, αν τη δεκαετία 1945-1955 
περίπου δεν χρησιµοποιούνταν στις ΗΠΑ, για λόγους εντυπωσιασµού 
«ακτινοσκοπικά µηχανήµατα» στα καταστήµατα παιδικών παπουτσιών για το 
µέτρηµα του µεγέθους του πέλµατος των παιδιών! 

Μια άλλη συχνά εκτοξευόµενη κατηγορία κατά της αρχής της προφύλαξης  
είναι ότι αυτή είναι αόριστη και ως εκ τούτου άχρηστη. Ο Sunstein στο βιβλίο του « 
Νόµοι του Φόβου: Πέρα από την Αρχή της Προφύλαξης» παρατηρεί: «Το πραγµατικό 
πρόβληµα µε την αρχή της προφύλαξης… είναι ότι είναι ασυνάρτητη: Έχει πρόθεση 
να προσφέρει καθοδήγηση, αλλά αποτυγχάνει να το κάνει, επειδή καταδικάζει εκείνα 
τα στάδια τα οποία προϋποθέτει».7  

Η αλήθεια είναι, ότι στην υπερτριακονταετή ζωή της από την πρώτη της 
εµφάνιση στις ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές πολιτικές της δεκαετίας του 1970, η αρχή 
της προφύλαξης  έχει περάσει πολλά στάδια εξέλιξης προτού καταστεί αξιόλογο 
εργαλείο πολιτικής. (policy tool). Ενώ αποτελεί από το 1992, σύµφωνα µε τη 
συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την βάση της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής, απαιτήθηκε µια ολόκληρη δεκαετία για να εκδοθούν  στις 20 
Φεβρουαρίου του 2002 οι Κατευθύνσεις για την Εφαρµογή της Αρχής της Προφύλαξης 
και η οδηγία REACH   ((EC) No 1907/2006). Ποιά όµως σηµαντική ιδέα δεν 
χρειάστηκε πολλές δεκαετίες από την σύλληψη και την υιοθέτησή της µέχρι να γίνει 
πρακτικά εφαρµόσιµη; Αρκεί να αναλογισθούµε µόνο την περίπτωση της ιδέας του 
πυρηνικού αφοπλισµού. 

Σήµερα υπάρχουν διαµορφωµένα, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν θα 
υποστούν συµπληρώσεις και τροποποιήσεις στο µέλλον και πλαίσιο ενεργοποίησης 
της αρχής της προφύλαξης και συγκεκριµένη προσέγγιση υλοποίησης. 

 Παρακάτω θα εξετάσουµε το πλαίσιο ενεργοποίησης και την 
προσέγγιση υλοποίησης της αρχής της προφύλαξης, µεταθέτοντας το σχολιασµό των 
υπολοίπων σηµείων κριτικής εναντίον της εκεί όπου θα αναφερθούν και άλλες 
αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις (case studies). 

 
 
 



Πλαίσιο Ενεργοποίησης και Προσέγγιση Υλοποίησης της Αρχής της 
Προφύλαξης 

 
Το πλαίσιο ενεργοποίησης της αρχής της προφύλαξης είναι ιδιαίτερα απλό 

όσο και σαφές: 
• Όταν υπάρχει µια εύλογη υποψία βλάβης (για τον άνθρωπο ή το περιβάλλον)  
• Όταν υφίσταται αβεβαιότητα αιτίας-αιτιατού στους επιστηµονικούς κύκλους 
• Τότε είναι καθήκον µας να λάβουµε µέτρα και να προλάβουµε τις βλάβες 

 
Σε αντίθεση µε τις καθιερωµένες προσεγγίσεις, οι οποίες εστιάζονται στη 

µέτρηση και την διαχείριση του κινδύνου η αρχή της προφύλαξης επικεντρώνεται 
στην πρόληψη του κινδύνου. 

Επειδή αναγνωρίζει την επιστηµονική αβεβαιότητα, αρκείται στην «εύλογη 
υποψία» («στις αποχρώσες ενδείξεις» θα ήταν ίσως ένας πιο πρόσφορος όρος) αντί να 
περιµένει την «απόδειξη». Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του δρ John Snow ο 
οποίος το 1854 συνέστησε στις αρχές του Λονδίνου να αφαιρέσουν το χερούλι της 
υδραντλίας ενός κοινόχρηστου πηγαδιού προκειµένου να σταµατήσει µία επιδηµία 
χολέρας. Οι αποδείξεις για την σχέση ανάµεσα στην µετάδοση της χολέρας και στην 
επαφή µε το χερούλι της αντλίας απείχαν εκείνη την εποχή από το να είναι 
«συντριπτικές». Ωστόσο, αυτό το απλό και ανέξοδο προληπτικό µέτρο έσωσε 
πάµπολες ζωές.8 

 Ένα άλλο πιο δραµατικό παράδειγµα, όπου δεν εφαρµόστηκε η αρχή της 
προφύλαξης, είναι η περίπτωση του αµιάντου. Πολύ προτού γίνει γνωστό ότι ο 
αµίαντος είναι η κύρια αιτία του µεσοθηλιώµατος, µιας ασθένειας µε πολύχρονη 
εκκολαπτική περίοδο, η οποία όµως προκαλεί το θάνατο µέσα σε ένα µόλις χρόνο 
από τη στιγµή που θα εκδηλωθεί, υπήρχαν πολυάριθµες προειδοποιήσεις για την 
βλαπτικότητα του αµιάντου. Η παλαιότερη από αυτές προήλθε το 1898 από µια 
Βρετανή επιθεωρητή  εργοστασίου, την Lucy Deane, η οποία προειδοποίησε για τα 
«κακά» αποτελέσµατα της αµιαντόσκονης. Παρά το ότι η πρώτη αυτή προειδοποίηση 
ακολουθήθηκε από µια σωρεία αναλόγων, αλλά πιο τεκµηριωµένων, λόγω της 
εξελίξεως της επιστήµης, διαπιστώσεων, ο αµίαντος απαγορεύτηκε στην ΕΕ το 1998! 
Ειδικοί της ΕΕ εκτιµούν ότι θα συµβούν στην επικράτειά της τα επόµενα 35 χρόνια 
250.000-400.000 θάνατοι από µεσοθηλίωµα, καρκίνο των πνευµόνων και ασβεστίαση 
ως συνέπεια της έκθεσης στον αµίαντο κατά το παρελθόν. Και να σκεφθεί κανείς ότι 
η έκθεση από τον εγκατεστηµένο αµίαντο συνεχίζεται αδιάλειπτα στη χώρα µας! 
 Μία Ολλανδική µελέτη εκτιµά ότι, αν η απαγόρευση του αµιάντου ίσχυε από 
το 1965, όταν η σχέση αµιάντου-µεσοθηλιώµατος εθεωρείτο πιθανή, αλλά δεν ήταν 
επιβεβαιωµένη, µόνο στην Ολλανδία θα σώζονταν 34.000 ζωές και θα 
εξοικονοµούνταν έξοδα καθαρισµού και αποζηµιώσεις ύψους 19 δις ευρώ! 
 Οφείλουµε ωστόσο να τονίσουµε πως η ενεργοποίηση της αρχής της 
προφύλαξης δεν γίνεται για «ψύλλου πήδηµα». Αντίθετα απαιτείται: 
  

• Κάποιου είδους επιστηµονική ανάλυση. Φανταστικού κίνδυνοι και αβάσιµες 
υποθέσεις δεν αρκούν 

• Οι κίνδυνοι οι οποίοι διαβλέπονται θα πρέπει να είναι ηθικά απαράδεκτοι.  Ο 
όρος απαράδεκτος µπορεί να σηµαίνει σοβαρές βλάβες (εννοείται για τον 
άνθρωπο ή το περιβάλλον), σοβαρές και µη-αντιστρεπτές βλάβες, παγκόσµιες 
µη-αντιστρεπτές βλάβες ή ακόµη βλάβες που εκτείνονται πέραν της µιας γενιάς 

 



Η προσέγγιση που ακολουθείται προκειµένου να υλοποιηθεί η αρχή της 
προφύλαξης περιλαµβάνει τέσσερις κύριες ενέργειες ή εργαλεία πολιτικής: 

• Καθορισµός σκοπού (ή σκοπών) 
• Εξέταση όλων των εναλλακτικών τρόπων επιτεύξεως του σκοπού (ή των 

σκοπών) 
• Μεταφορά του βάρους της αποδείξεως και 
• Συµµετοχή κατά τη διάρκεια της λήψης αποφάσεων όλων όσοι 

επηρεάζονται από αυτές 
 

Ο καθορισµός του σκοπού είναι ένα κοµβικό στάδιο στην επιβαλλόµενη 
αλλαγή της υφιστάµενης νοοτροπίας µας απέναντι στα προβλήµατα. Μας υποχρεώνει 
π.χ. να λέµε: «ας εξαφανίσουµε την ελονοσία» και όχι να αναλύουµε το πρόβληµα 
της ελονοσίας, που βεβαιότατα στοιχίζει εκατοµµύρια ζωές στον αναπτυσσόµενο 
κόσµο, µε ψευδοδιλήµµατα του τύπου: DDT ή θάνατος; Και να επιµένουµε στη 
χρήση ενός βλαπτικού εντοµοκτόνου (στον λεγόµενο τρίτο κόσµο) µε το επιχείρηµα 
ότι «από ηθική άποψη, επειδή το ρίσκο του θανάτου στους ανθρώπους είναι 
σηµαντικότερο από την απειλή προς τα µη-ανθρώπινα ζώα, περιλαµβανοµένων και 
των αρπακτικών, η συνέχιση της χρήσης του DDT στον αναπτυσσόµενο κόσµο είναι 
διακαιολογηµένη».9 

 Αν όχι τίποτε άλλο η εµµονή αυτή δείχνει µεγάλη έλλειψη εµπιστοσύνης στις 
δυνατότητες της χηµείας και των φυσικών επιστηµών γενικότερα, να εξαφανίσουν το 
πρόβληµα, µε αποδεκτό τρόπο. Με τη χρήση δηλαδή καθαρών τεχνικών και µε τα 
µέσα γενικώς που θέτει στη διάθεση µας η νέα τεχνική επανάσταση. (π.χ. χρήση 
φεροµονών;) 
 Χαρακτηριστικό παράδειγµα, όχι µόνο στοχοθέτησης αλλά και συνολικής 
προσέγγισης, είναι η απόφαση και η προσπάθεια της Σουηδίας να εξαφανίσει από τα 
προϊόντα που κυκλοφορούν στην επικράτειά της όλες τις βιοσυσσωρευόµενες και 
επίµονες χηµικές ουσίες έως το έτος 2007. Για να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος, η 
Σουηδική κυβέρνηση έχει ενεργοποιήσει όλους τους ενδιαφεροµένους. Αντί να 
προβληµατίζονται για τα λεγόµενα «ασφαλή όρια» ή για τις «οικονοµικά βέλτιστες 
τιµές» επιζητούν την εξαφάνιση του κινδύνου και την ανεύρεση καινοτόµων λύσεων. 
Εννοείται, ότι οι λύσεις που θα προταθούν πρέπει να υποστούν την ίδια βάσανο 
ελέγχου µε αυτή στην οποία υποβλήθηκαν οι λύσεις που απορρίφθηκαν. 

Το έτος 2006 έγινε νόµος της ΕΕ το πρόγραµµα REACH. Η οδηγία αυτή 
απαιτεί τον έλεγχο όλων των χηµικών που πρόκειται να κυκλοφορήσουν στην ΕΕ. 
Και το σπουδαιότερο, όπως προβλέπεται άλλωστε και από την αρχή της προφύλαξης, 
το βάρος (την υποχρέωση) της αποδείξεως , ότι ένα χηµικό προϊόν είναι ασφαλές για 
µια συγκεκριµένη χρήση το φέρει τώρα ο παρασκευαστής του προϊόντος. Αυτό είναι 
επαναστατικό, αν ληφθεί υπόψη, ότι µέχρι τώρα η χηµική βιοµηχανία είχε a priori  
την αµφιβολία προς όφελός της. ∆ηλαδή η υποχρέωση απόδειξης της σχέσης αιτίου-
αιτιατού µεταξύ χηµικού ή χηµικής διεργασίας και βλάβης εβάρυνε  πάντοτε τον 
παθόντα χρήστη µε τις περιορισµένες, κατά τεκµήριο, οικονοµικές, νοµικές και 
επιστηµονικές δυνατότητες. 
 Την υιοθέτηση της νοµοθεσίας REACH, αλλά και της αρχής της προφύλαξης 
γενικότερα από την ΕΕ πολλοί επιχειρηµατικοί κύκλοι στις ΗΠΑ την θεωρούν 
καµουφλαρισµένο προστατευτισµό, ένα θανάσιµο δηλαδή αµάρτηµα για τη σύγχρονη 
εποχή της παγκοσµιοποίησης. Η εύστοχη απάντηση δόθηκε σε µια συνέντευξη της 
Αµερικανίδας δικηγόρου Carolyn Raffensperger εκτελεστικής διευθυντού του 
Science and Environmental Health Network: «θα επιχειρηµατολογούσα υπέρ του ότι 



πρόκειται για προστατευτισµό, προστατευτισµό όµως υπέρ της δηµοσίας υγείας και 
του περιβάλλοντος».10 

 Το τέταρτο στοιχείο-εργαλείο πολιτικής της αρχής της προφύλαξης, αυτό 
δηλαδή της συµµετοχής όλων και ιδιαίτερα αυτών που εν δυνάµει θα υποστούν τις 
βλάβες, είναι συνυφασµένο µε την δηµοκρατικότητα και την ηθική. Για να ορίσουµε 
σκοπούς και για να επιλέξουµε τις ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις, είναι 
απαραίτητο να λάβουµε υπόψη αξίες και ηθικούς κανόνες. Και η αναζήτηση αυτή 
στο χώρο των αξιών και της ηθικής γενικότερα,  είναι πολύ σηµαντική για τα άτοµα 
και τις κοινωνίες, ώστε να αφεθεί µόνο στα χέρια των γραφειοκρατών ή/και των 
επιστηµόνων των θετικών επιστηµών. 
 
Αρχή της Προφύλαξης και Ηθική 
 

Η περιβαλλοντική ηθική, αν και σχετικά νέος κλάδος της φιλοσοφίας, 
χαρακτηρίζεται ήδη από µια ενδιαφέρουσα όσο και προβληµατική πολυφωνία· 
ιδιαίτερα αναφορικά µε το πιο σηµαντικό της ερώτηµα που είναι: Ποια όντα έχουν 
ηθική υπόσταση; 
 Οι παλιές και επιβαρυµένες από την Καρτεσιανή σκέψη (cogito ergo sum,  
σκέπτοµαι άρα υπάρχω) ανθρωποκεντρικές απόψεις, κατά τις οποίες η ανάγκη 
προστασίας του περιβάλλοντος δεν απορρέει από την εγγενή (εσωτερική) αξία του, 
αλλά από τα οφέλη που αυτό παρέχει στον άνθρωπο, συµπληρωθήκαν µε όλες τις 
δυνατές επεκτάσεις. 
 Με τον ζωοκεντρισµό αναγνωρίστηκε εγγενής αξία και στα ζώα που είναι 
ικανά να υποφέρουν, ενώ για τον βιοκεντρισµό,  κάθε µορφή ζωής, ακόµη και τα 
µικρόβια, αξίζει σεβασµού. 
 Ο Aldo Leopold µίλησε για την ηθική της γης, ένα απαραίτητο άλµα στην 
ηθική, που πρέπει να αναγνωρίσει εσωτερική αξία σε οτιδήποτε συνιστά το 
περιβάλλον, ζωντανό ή άψυχο και ο Holmes Rolston συστηµατοποιώντας µια 
ανάλογη προσέγγιση απεφάνθη ότι ήγγικεν η ώρα «να εξοικειωθούµε µε 
προβληµατισµούς όπως το δικαίωµα της ελευθερίας (και ό,τι αυτό συνεπάγεται) µιας 
κότας ή ενός βράχου». 
 Όπως ήταν επόµενο, η κακή κατάσταση του σηµερινού περιβάλλοντος 
αποδόθηκε από τους στοχαστές σε µια ποικιλία θρησκευτικών, κοινωνικών και 
πολιτικών παραγόντων που επηρεάζουν την ηθικότητά µας. O Lynn White µίλησε για 
την ευθύνη της Ιουδαιο-Χριστιανικής παραδόσεως, o Bookchin µε την κοινωνική 
οικολογία του για την καταδυνάστευση και του περιβάλλοντος στις ιεραρχηµένες 
κοινωνίες, ενώ ο οικοφεµινισµός αποδίδει όλες τις ευθύνες στους άνδρες, που µέχρι 
πρότινος τουλάχιστον, είχαν εξουσία και επί των γυναικών και επί του 
περιβάλλοντος.  
 Η οικολογία του Naess οριζόµενη αποφατικά είναι το αντίθετο της (ισχύουσας 
ως επί το πλείστον) ρηχής οικολογίας. Η τελευταία ενδιαφέρεται µόνο για την ευζωία 
των ανθρώπων των οικονοµικά ανεπτυγµένων χωρών. 
 Είναι ευτύχηµα, ότι όλες οι απόψεις ανεξαρτήτως της φιλοσοφικής βάσεως 
πάνω στην οποία εδράζονται συγκλίνουν κατ’αρχήν στην ανάγκη προστασίας του 
περιβάλλοντος. Μοιάζει, σε πρώτη προσέγγιση, ότι είναι αδιάφορο για την σωτηρία 
της σπερµοφάλαινας λόγου χάρη, αν η σωτηρία της θα γίνει προς χάρη ψυχαγωγίας 
των τωρινών ή/και των µελλοντικών νεαρών ανθρωπίνων βλαστών ή αν θα γίνει 
επειδή της αναγνωρίζεται ηθική υπόσταση σηµαντική και αναπαλλοτρίωτη.  

Ωστόσο, το ζήτηµα δεν είναι τόσο απλό. Μπορεί η απόφαση να προστατευτεί 
το περιβάλλον να είναι δεδοµένη για πολλές οµάδες ανθρώπων, ο τρόπος όµως 



υλοποίησης µιας τέτοιας απόφασης δεν είναι ανεξάρτητος από τους ηθικούς κανόνες 
που διέπουν την οικολογική πρακτική της κάθε οµάδας. 
 Όπως γενικότερα στη ζωή, έτσι και κατά την άσκηση των περιβαλλοντικών 
υποχρεώσεών µας σχεδόν πάντα αντιµετωπίζουµε σύγκρουση καθηκόντων. Ο µόνος 
δε γενικότατος κανόνας µε τον οποίο µας εξοπλίζει η ηθική ως  «πρακτική 
φιλοσοφία» είναι αυτός που απαιτεί να προτάσσεται το µεγαλύτερης αξίας καθήκον. 
Στο παράδειγµα του DDT που προαναφέρθηκε, το καθήκον προς τον άνθρωπο είναι 
ισχυρότερο από το καθήκον προς τα αρπακτικά πουλιά. Άρα η χρήση του, µας λένε, 
µπορεί να είναι και ηθικά επιτρεπτή. Η ίδια λογική εµπεριέχεται και στην 
επιχειρηµατολογία υπέρ της καλλιέργειας γενετικά τροποποιηµένων φυτών. Η 
υποχρέωσή µας προς τους πεινώντες των αναπτυσσοµένων χωρών είναι µεγαλύτερη 
από αυτήν που οφείλουµε, πχ. προς την πεταλούδα µονάρχης.  

Είναι πολύ ενδιαφέρον γεγονός το ότι η µόνιµη επωδός στα χείλη των 
επικριτών της αρχής της προφύλαξης είναι η ανάγκη της προστασίας της υγείας των 
ανθρώπων του τρίτου κόσµου και του κορεσµού της πείνας τους. Ωστόσο 
γνωρίζουµε, πόσο λίγο µπορεί να στοιχίζει η απαιτούµενη για τον τρίτο κόσµο 
προληπτική υγεία (σε εµβόλια, καθαρό νερό κλπ στοιχειώδη) και πως η τρέχουσα 
παγκόσµια παραγωγή τροφίµων υπερβαίνει κατά πολύ τις ανάγκες των βρωτών! 
 Από τις οδυνηρές αυτές συγκρούσεις καθηκόντων οι οποίες είναι πάρα 
πολλές, ως απευθυνόµενοι σε χηµικούς θα αναφέρουµε µόνο µία ακόµη. Αυτή της 
σύνθεσης νέων χηµικών ενώσεων. Παρά την σφαλερέστατη κρατούσα άποψη, ότι η 
άσκηση των θετικών επιστηµών άρα και της χηµείας σε ερευνητικό επίπεδο είναι 
ηθικά ουδέτερη διαδικασία, υπάρχουν τεκµηριωµένες απόψεις για το αντίθετο. Ο J. 
Schummer στην εργασία του «Η Ηθική της Χηµικής Σύνθεσης» επιχειρηµατολογεί ότι 
ο συνθετικός χηµικός ο οποίος πρωτοσυνθέτει µια χηµική ένωση θα έχει πάντοτε 
κάποια γενική ευθύνη καθώς «η πρώτη σύνθεση είναι το πρώτο βήµα-αιτία της 
ύπαρξής της».11 Σε σχέση µε το ίδιο θέµα οι Jacob και Walters στην εργασία τους 
«Ρίσκο και Ευθύνη στην Χηµική Έρευνα: Η Περίπτωση του Πορτοκαλί Παράγοντα» µε 
αφορµή την ανάλυση της περίπτωσης του 2,4,5-τριχλωροφαινοξυ-οξικού οξέος, που 
η σύνθεσή του αναφέρθηκε το 1941 από τον χηµικό Pokorny και αργότερα ως 
πορτοκαλί παράγοντας (agent orange), χρησιµοποιήθηκε ως αποφυλλωτικό από τον 
αµερικανικό στρατό, στον πόλεµο του Βιετνάµ µε τα γνωστά καταστρεπτικά 
αποτελέσµατα, επισηµαίνουν ότι: «ο εφευρέτης µιας νέας ενώσεως βρίσκεται µέσα 
σ’ένα ηθικό δίληµµα, που προκαλείται από εν δυνάµει συγκρουόµενες αξίες. Από τη 
µία ο επιστηµονικός κώδικας απαιτεί τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων…. Από την 
άλλη η ένωση µπορεί θαυµάσια να είναι ανασφαλής και να προκαλεί σηµαντική 
βλάβη».12 Και συνεχίζουν συνιστώντας να προηγείται πριν από την δηµοσίευση του 
τρόπου της παρασκευής µιας χηµικής ουσίας µια κάποια έρευνα σχετικά µε την 
βλαπτικότητά της. 

Πως σχετίζονται όλα αυτά τα ηθικά διλήµµατα µε την αρχή της προφύλαξης; 
Είναι πιστεύουµε προφανές. Αν ως στόχος τεθεί η εξαφάνιση ενός προβλήµατος π.χ. 
της ελονοσίας, δεν προκύπτει το δίληµµα DTT ή ελονοσία. Θα βρεθούν άλλες 
εναλλακτικές λύσεις που δεν θα ζηµιώνουν ούτε τους ανθρώπους, αλλά ούτε και τα 
αρπακτικά πουλιά. Αν προτού σπεύσουµε να αφήσουµε ελεύθερους τους γενετικά 
τροποποιηµένους οργανισµούς στο περιβάλλον µε την πρόωρη καλλιέργεια φυτών, 
εκτροφή ζώων κλπ, βεβαιωθούµε, κάτω από αυστηρά ελεγχόµενες συνθήκες και 
χωρίς σπουδή, ότι είναι ασφαλείς, θα αποφύγουµε τα χειρότερα. Αν για κάθε νέα 
χηµική ένωση που συνθέτουµε αισθανθούµε υποχρεωµένοι να ερευνήσουµε την 
βλαπτικότητά της προτού την αποδώσουµε σε κοινή χρήση, τότε εφαρµόζουµε την 
αρχή της προφύλαξης. Έτσι δεν συνεργούµε σε µια ενδεχοµένως ολέθρια χηµική 



διάδοση (chemical proliferation), µέσω της δηµοσίευσης της µεθόδου παρασκευής 
της. Σε σχέση µε τη σύνθεση των νέων χηµικών ουσιών και την ανάγκη εφαρµογής 
της αρχής της προφύλαξης είναι ενδεικτική η τελευταία παράγραφος του κώδικα 
συµπεριφοράς του χηµικού, όπως(σε ανύποπτο χρόνο) εγκρίθηκε από την American 
Chemical Society τον Ιούνιο του 1994 και αφορά στο περιβάλλον: «Οι χηµικοί πρέπει 
να αντιλαµβάνονται και να προβλέπουν τις περιβαλλοντικές συνέπειες της δουλειάς 
τους. Οι χηµικοί έχουν υποχρέωση να αποφεύγουν την ρύπανση και να προστατεύουν 
το περιβάλλον».13 

 Εκτός από την συσχέτισή της µε την  ηθική, λόγω του ρόλου της στην 
εξαφάνιση και την άµβλυνση των ηθικών διληµµάτων, η εφαρµογή της αρχής της 
προφύλαξης αναφέρεται στο χώρο της ηθικής επειδή έχει ως προαπαιτούµενες και 
κάποιες άλλες ηθικές επιταγές. Απαιτεί µεταξύ άλλων, ένδο- και διαγενεακή ισότητα 
και αναγνωρίζει το ηθικό δικαίωµα της έκφρασης γνώµης στις οµάδες εκείνες που 
επηρεάζονται από τις τυχόν αποφάσεις. Μιας γνώµης που πρέπει να λαµβάνεται 
σοβαρώς υπόψη. Η ανάλυση των προαναφερθέντων καθώς και άλλων ηθικών όρων 
σχετικών µε την αρχή της προφύλαξης (π.χ. ένοχη άγνοια, συνυπευθυνότητα κ.α.), 
που παρατίθενται µε καταληπτό τρόπο στην αναφορά της Επιτροπής Επιστηµονικής 
Γνώσης και Τεχνολογίας (COMEST) της UNESCO δεν θα παρουσιαστεί εδώ, λόγω 
του περιορισµένου χώρου. Συνιστούµε ανεπιφύλακτα στον αναγνώστη την µελέτη 
της αναφοράς αυτής.14 

 
Συµπεράσµατα 
 
  Η αρχή της προφύλαξης, που έχει και πλαίσιο ενεργοποίησης και προσέγγιση 
υλοποίησης, προφυλάγει από σοβαρές και µη αναστρέψιµες βλάβες τον άνθρωπο και 
το περιβάλλον. Συνάδει δε απολύτως, αφενός µεν µε την «φιλοσοφία» της Πράσινης 
Χηµείας, όπως αυτή εκφράζεται µε τις δώδεκα αρχές της και µε την µέχρι τώρα 
πρακτική της, αφετέρου δε και µε την «φιλοσοφία» της συντηρούµενης (αέναης ή 
αειφόρου) ανάπτυξης. Η αρχή της προφύλαξης εδράζεται επάνω σε επιστηµονικές 
όσο και ηθικές θεωρήσεις. 

ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΑΛΟ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΙ ΤΗΝ 
ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ. 
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