
Περιβαλλοντική ηθικήΠεριβαλλοντική ηθική είναι η επιστήµη, που µελετά την ηθική σχέση των κοινωνικών µονάδων µέσα στο περιβάλλον στο οποίο βιώνουν. Η περιβαλλοντική ηθική µπορεί να θεωρηθεί ως µια 
υποενότητα της περιβαλλοντικής φιλοσοφίας, η οποία περιλαµβάνει την περιβαλλοντική αισθητική, την περιβαλλοντική θεολογία και όλους τους κλάδους της φιλοσοφικής έρευνας (π.χ. 
επιστηµολογία, µεταφυσική, φιλοσοφία της επιστήµης, τεχνολογία, κ.α.).
Λέγεται συχνά ότι είναι ηθικά λάθος για τους ανθρώπους να ρυπαίνουν, να καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον και να καταναλώνουν ένα τεράστιο ποσοστό των φυσικών πόρων του πλανήτη. Εάν 
είναι λάθος πράγµατι, είναι απλά επειδή ένα βιώσιµο περιβάλλον είναι απαραίτητο για την ανθρώπινη ευηµερία; Ή µια τέτοια συµπεριφορά είναι επίσης λάθος επειδή το φυσικό περιβάλλον και το 
ποικίλο περιεχόµενό του έχουν συγκεκριµένα δικαιώµατα, τα οποία οφείλουµε να τα σεβόµαστε και να τα προστατεύουµε;

Θεωρίες Περιβαλλοντικής ΗθικήςΘεωρίες Περιβαλλοντικής Ηθικής
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Η Περιβαλλοντική Ηθική στην Αρχαία ΕλλάδαΗ Περιβαλλοντική Ηθική στην Αρχαία Ελλάδα
Προσωκρατικοί και Οικολογία (6ος αιώνας π.Χ.)Προσωκρατικοί και Οικολογία (6ος αιώνας π.Χ.): Ένα κοινό γνώρισµα των προσωκρατικών είναι η 
παρατήρηση του περιβάλλοντος, οι ρυθµοί, οι µεταλλαγές των φυσικών στοιχείων, καθώς και οι κυκλικές, 
φυσικές διαδικασίες. Ο Θαλής συµβιβάζει και συνενώνει τις νοητικές επιστήµες µε την εσωτερική θρησκευτική 
αντίληψη ότι δηλαδή ο κόσµος δεν είναι άψυχος αλλά τρέφεται, εµψυχώνεται και καθοδηγείται από τους θεούς. 
Ο Αναξίµανδρος αναφέρει ότι τα αντίθετα µέσω της διαδοχικής υπεροχής του ενός πάνω στο άλλο αποτελούν 
τους κινητήριους πόλους της εξέλιξης και της αλλαγής. Ο Ξενοφάνης τολµάει να ταρακουνήσει µε τον 
σαρκασµό και την ειρωνεία του, την τάση των ανθρώπων να κρίνουν τα πάντα µόνο µε βάση την δική τους 
αντίληψη και να αδυνατούν να κατανοήσουν το Όλον ή, τουλάχιστον, να σεβαστούν την φυσιολογική 
διαφορετικότητα. Ο Ηράκλειτος συµφωνεί µε τον Ξενοφάνη όταν λέει ότι: «Το θαλασσινό νερό είναι το πιο 
καθαρό και το πιο µολυσµένο. Για τα ψάρια είναι πόσιµο κι ευεργετικό, αλλά για τους ανθρώπους µη-πόσιµο 
και βλαβερό».

ΠλάτωναςΠλάτωνας––ΑριστοτέληςΑριστοτέλης––νεοπλατωνικοί (9ος αιώνας π.χνεοπλατωνικοί (9ος αιώνας π.χ-- 2ος αιώνας µ.Χ.)2ος αιώνας µ.Χ.): Όλος ο 
κόσµος, κατά τον Πλάτωνα, δηµιουργήθηκε για να είναι όµοιος µε τον Θεό. Συνεπώς αυτό το 
προνόµιο δεν ανήκει µόνο στον άνθρωπο. Ο Αριστοτέλης (Πολιτικά) υποστηρίζει ότι η φύση 
έχει φτιάξει όλα τα πράγµατα ειδικά για χάρη του ανθρώπου και ότι η αξία των µη ανθρώπινων 
πραγµάτων στη φύση είναι µόνο οργανική. Ο κόσµος και η φύση έχουν αυτάρκεια και 
αυτοσυντηρούνται. Η ανακύκλωση είναι η βασική αρχή του κόσµου. Ότι καταστρέφεται 
γίνεται η βάση για την δηµιουργία του νέου. «Αλήθεια, ο κόσµος έχει κατασκευαστεί κατά 
τρόπο ώστε να δίνει ο ίδιος στον εαυτό του τροφή ό,τι από τον εαυτό του καταστρέφεται...». Ο
Πλωτίνος πιστεύει ότι η επονοµαζόµενη «φύση» είναι ψυχή, γέννηµα µιας ανώτερης ψυχής που 
ζει εντονότερα. 

ΟικοθεολογίαΟικοθεολογία

ΙουδαϊσµόςΙουδαϊσµός: Είναι χαρακτηριστική η άποψη και στάση των Εβραίων απέναντι στη γη: Είµαστε µόνο µισθωτές 
σε αυτή τη γη. Το έδαφος ανήκει στο Θεό. Μας έχει δοθεί η άδεια να απολαµβάνουµε τα πλούσια δώρα του 
∆ηµιουργού αλλά δεν πρέπει να σπαταλάµε ή να καταστρέφουµε οτιδήποτε.

ΙνδουισµόςΙνδουισµός: Εξυµνεί την γη, την ατµόσφαιρα και τον ουρανό και συνδέει σύµφωνα µε το Samkhya, τους θεούς 
µε τα πέντε µεγάλα στοιχεία: γη, νερό, φωτιά, αέρας και διάστηµα.

ΙσλάµΙσλάµ: Αντιλαµβάνεται τη γη ως µέσον για την ευηµερία των ανθρώπων το οποίο πρέπει να αντιµετωπίζεται 
και να χρησιµοποιείται υπεύθυνα. Το πράσινο χρώµα για τους Μουσουλµάνους είναι ευλογηµένο και µαζί µε 
µία βαθιά αίσθηση της αξίας της φύσης ως το τέλειο και το πιο καρποφόρο σχέδιο του Θεού, παρέχει τις 
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη, µίας πράσινης Jihad κατάλληλης για την αντιµετώπιση της περιβαλλοντικής 
κρίσης.

ΕισαγωγήΕισαγωγή

Είναι µία θεολογική οικολογική ηθική που εκφράζεται από το σύνολο των οικολογικά «σκεπτόµενων» θρησκειών, η οποία δεν ταυτίζεται µε κάποια συγκεκριµένη θρησκεία. Αναγνωρίζει την ιδιαίτερη θέση του ανθρώπου στο σύνολο 
της φύσης και προσπαθεί να τον συγκρατήσει από τον εγωιστικό αυτοπροσδιορισµό του.

Η Πράσινη Χηµεία είναι µια νέα φιλοσοφία της χηµείας, που όµως δεν καταργεί την χηµεία, αλλά προωθεί τον επανασχεδιασµό της µε µία πιο πράσινη προσέγγιση προς το 
περιβάλλον. Στην εποχή της τεχνολογίας και της αλόγιστης χρήσης των χηµικών, οι 12 Αρχές της Πράσινης Χηµείας θα µπορούσαν να αποτελέσουν τον σύγχρονο κώδικα 
ηθικής στάσης προς το περιβάλλον, µε προϋπόθεση τη συµµετοχή όλων. Περιλαµβάνουν δε επαγγελµατικά και κοινωνικά ιδανικά, που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τόσο από 
τον χηµικό επιστήµονα, όσο και από τον κάθε εµπλεκόµενο φορέα και πολίτη. 
Είναι άραγε υπερβολική ή παρακινδυνευµένη η άποψη πως η Πράσινη Χηµεία αποτελεί µονόδροµο για τη σωτηρία του πλανήτη;

ΧριστιανισµόςΧριστιανισµός: Η χριστιανική θεολογία διαδραµάτισε αρνητικό ρόλο 
στο θέµα της οικολογικής κρίσης καθώς παρείχε ώθηση στην λογικοφανή
και «επιστηµονική» κατάκτηση και εκµετάλλευση της φύσης. Αλλά ο 
χριστιανισµός έχει πλούσια προφητική και µυστηριακή παράδοση, η 
οποία διαπνέεται από βαθιά σοφία, που µπορεί να οδηγήσει σε µία πιο 
σωστή προσέγγιση των οικολογικών θεµάτων. Η χριστιανική σκέψη 
αντιµετωπίζει πλέον το περιβάλλον λαµβάνοντας υπόψη την σύγχρονη
επιστήµη, αρχαιολογικά ευρήµατα-συµπεράσµατα, κοινωνιολογικές 
µελέτες και ενθαρρύνοντας οικολογικά ορθά πρότυπα.

ΠανθεϊσµόςΠανθεϊσµός: Τονίζει µια αίσθηση σεβασµού και θαυµασµού της 
φύσης και ένα πιστεύω, πως οι άνθρωποι είναι µέρη της. Καρδιά του 
είναι ο υπέρτατος σεβασµός προς την φύση. ∆έχεται και σέβεται τον 
κόσµο όπως ακριβώς είναι, προωθεί µια ηθική σεβασµού των 
δικαιωµάτων ανθρώπων και ζώων και ένα τρόπο ζωής που διατηρεί 
παρά καταστρέφει το περιβάλλον. 

ΒουδισµόςΒουδισµός: Οι Βουδιστές ενδιαφέρονται για το συνολικό φυσικό 
περιβάλλον και επεκτείνουν την αγάπη, την καλοσύνη και τον οίκτο
πέρα από τους ανθρώπους και στα ζώα και στα φυτά και στην ίδια τη 
ζωή. 

Βαθιά οικολογία Βαθιά οικολογία -- Ρηχή οικολογίαΡηχή οικολογία: Το κίνηµα της βαθιάς 
οικολογίας, επικυρώνει την βιοσφαιρική ισότητα, την άποψη ότι όλα 
τα ζωντανά πράγµατα είναι όµοια όσον αφορά την αξία των 
δικαιωµάτων τους, ανεξάρτητα από τη χρησιµότητά τους για τις 
ανθρώπινες ανάγκες. Το κίνηµα της ρηχής οικολογίας, είναι ο 
«αγώνας ενάντια στη ρύπανση και τη µείωση των πόρων», κεντρικός 
στόχος του οποίου είναι η υγεία και η ευηµερία των ανθρώπων των 
ανεπτυγµένων χωρών. Η ρηχή οικολογία, είναι η χρησιµοθηρική και 
ανθρωποκεντρική προσέγγιση του περιβάλλοντος, ενώ αντίθετα η 
βαθιά οικολογία δεν διαχωρίζει τον άνθρωπο από το περιβάλλον και
ακολουθεί µία πιο ολιστική προσέγγιση (Naess, 1973).

Περιβαλλοντική Ηθική και Πράσινη ΧηµείαΠεριβαλλοντική Ηθική και Πράσινη Χηµεία

ΒιοκεντρικήΒιοκεντρική θεωρίαθεωρία: Η φύση δεν είναι πολύτιµη µόνο διότι είναι χρήσιµη στον 
άνθρωπο, αλλά γιατί διατηρεί µια αναλλοτρίωτη εγγενή ηθική αξία. Η παντοδυναµία 
του ανθρώπινου λόγου και της ανθρώπινης κριτικής ικανότητας αµφισβητούνται, ενώ 
ταυτόχρονα αναδύονται οι αξίες που περιέχονται αυτούσιες µέσα στα ίδια τα 
οικοσυστήµατα. Η σηµαντικότητα του είδους γίνεται ιδιαίτερα κατανοητή εφόσον 
ληφθεί υπόψη το γεγονός, ότι το άτοµο είναι έκφραση-αντιπροσώπευση του είδους. Με 
τον θάνατο ενός είδους απαλείφεται το δικαίωµα των µελλοντικών γενεών αυτού του 
είδους, να έρθουν στη ζωή και να πεθάνουν στη συνέχεια, συµβάλλοντας έτσι στη 
διατήρηση της λειτουργικότητας της βιοτικής κοινότητας. Το άτοµο είναι δυνατό να 
αναπαραχθεί, το είδος όµως όχι και αυτή η µοναδικότητά είναι το εργαλείο που το 
αναβαθµίζει στην ηθική αξιολογική µας κλίµακα.

ΦυσιοκεντρικήΦυσιοκεντρική θεωρίαθεωρία: Αποτελεί συνέχεια και επέκταση της βιοκεντρικής θεωρίας, όπου υποστηρίζει µία 
υποστασιοποίηση της φύσης. Ο άνθρωπος ενσωµατώνεται και αφοµοιώνεται στο βιταλιστικό ρυθµό της 
φύσης ως αντικείµενο. Η φυσιοκεντρική θεωρία έχει επηρεάσει πολλούς φιλοσόφους, οι οποίοι ανέπτυξαν 
ιδιαίτερες περιβαλλοντικές φιλοσοφικές θεωρίες, εκ των οποίων οι σηµαντικότερες είναι:

ΟικοφεµινισµόςΟικοφεµινισµός: Περιλαµβάνει και χρησιµοποιεί τις ποικίλες φεµινιστικές φιλοσοφίες στην 
προσέγγιση και ανάλυση των διαφόρων περιβαλλοντικών θεµάτων. Έχει ως κύριο γνώρισµα 
του τη θέση εκείνη σύµφωνα µε την οποία υπάρχουν αντίστοιχες σχέσεις ανάµεσα στην 
επιβολή επί των γυναικών και την επιβολή επί της φύσης. Οι άνδρες θεωρούνται υπεύθυνοι 
για την οικολογική καταστροφή καθώς κατέχουν αποκλειστικά την εξουσία στα χέρια τους. 
Άρα η σωστή αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών θεµάτων προϋποθέτει µία πιο θηλυκή 
προσέγγιση και κουλτούρα.

Ανθρωποκεντρική θεωρίαΑνθρωποκεντρική θεωρία: Ο άνθρωπος αποτελεί τον κατεξοχήν ηθικό αξιολογητή του 
περιβάλλοντος και των στοιχείων που το απαρτίζουν. Στη φύση αποδίδεται µια σχετική 
ηθική αξία, που αλλάζει ανάλογα προς τις ανάγκες και τις διαθέσεις του ανθρώπου-
παρατηρητή. Οι άνθρωποι συνηθίζουν να διαµορφώνουν τους τρόπους συµπεριφοράς 
τους ανάλογα προς τη µορφή της πραγµατικότητας. Στην περίπτωση που η 
πραγµατικότητα δεν έχει καµία αξία πέραν αυτής που της προσδίδει ο άνθρωπος, η 
συµπεριφορά του ανθρώπου είναι ριζικά διαφορετική από ότι θα ήταν στην περίπτωση 
που η φύση διαθέτει εγγενείς αξίες. 

ΖωοκεντρικήΖωοκεντρική θεωρία ή θεωρία ή ΠαθοκεντρικήΠαθοκεντρική: Το σύστηµα των κανόνων και των αξιών µέσα 
στο οποίο ζούµε, οφείλει να αναγνωρίζει ως ηθικά σηµαντική οντότητα, όχι µόνο τον 
άνθρωπο, αλλά και τα ζώα. Η ύπαρξη τους εξισώνεται και η διαφορά τους εκµηδενίζεται. 
Κύριοι εκφραστές της υπήρξαν οι Feinberg, Regan και Singer, οι οποίοι εστίασαν τα 
επιχειρήµατα τους στη σφαγή των ζώων προς ικανοποίηση διατροφικών αναγκών, στο 
κυνήγι και στη χρήση πειραµατόζωων για επιστηµονική έρευνα, υποστηρίζοντας πώς 
έχουµε ηθική υποχρέωση να είµαστε χορτοφάγοι.

Η ηθικής της γης ή Η ηθικής της γης ή ΟικοκεντρισµόςΟικοκεντρισµός: Επεκτείνει την ηθική στη γη, τα φυτά και τα ζώα ή µονολεκτικά 
στη Γη µας. Τους αναγνωρίζει ένα βιοτικό δικαίωµα µαζί µε βασικές οικολογικές παρατηρήσεις που 
χρησιµοποιήθηκαν για τη δηµιουργία συγκεκριµένων κανόνων περιβαλλοντικής ηθικής. Είναι πλήρως µη 
ανθρωποκεντρική και κατά πολλούς περιβαλλοντολόγους αποτελεί την µοναδική και αναγκαία 
προϋπόθεση για µία ουσιαστική περιβαλλοντική προσέγγιση. Κύριος εκφραστής της είναι ο Aldo
Leopold, ο οποίος στο δοκίµιο του  A Sand County Almanac (1949) υποστήριξε µια εκτίµηση και µια 
διατήρηση των πραγµάτων «φυσικό, άγριο και ελεύθερο». 

Κοινωνική ΟικολογίαΚοινωνική Οικολογία: Η θεωρία της κοινωνικής οικολογίας 
συνδέεται κυρίως µε το έργο του Murray Bookchin (Αναρχική 
Οικολογία, 1965), ο οποίος  διατύπωσε τις θέσεις της κοινωνικής 
οικολογίας, υποστηρίζοντας πως οικονοµικές, εθνικές και πολιτισµικές 
συγκρούσεις βρίσκονται στον πυρήνα των σοβαρών οικολογικών 
ανισορροπιών που αντιµετωπίζουµε σήµερα, γι' αυτό και το πραγµατικό 
πεδίο όπου θα κριθεί το οικολογικό µέλλον του πλανήτη είναι το 
κοινωνικό.
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