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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
Ο ζθνπφο απηήο ηεο εηζήγεζεο είλαη λα επηζεκάλεη ηε θηινζνθηθή δηάζηαζε ηεο 
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ) θαη λα ηνλίζεη ηηο πηπρέο ηνπ δεκνθξαηηθνχ ήζνπο, 
ην νπνίν ηξνθνδνηείηαη ζηελ ζρνιηθή ηάμε κέζσ ηεο ελαζρφιεζεο κε ηελ 
πεξηβαιινληηθή ζεκαηηθή. Δθαιηήξην ζεκείν απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη φηη ε ΠΔ μεπεξλά 
ηα ζηεγαλά ηεο κνλφδξνκεο κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ, ελψ παξάιιεια αλνίγεη ηνπο 
νξίδνληεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζε δηαδξνκέο θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ θαη 
πνιηηηζκηθψλ αιιειεμαξηήζεσλ. Δάλ απνδερηνχκε ην απηνλφεην φηη ν απψηεξνο ζηφρνο 
ηεο επηηπρνχο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε εμέιημε ηνπ καζεηή/ηξηαο ζε ψξηκν θαη 
ππεχζπλν ελήιηθα, ν/ε νπνίνο/α δηαζέηεη ηε δεμηφηεηα αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ θαη ηελ 
δπλακηθή ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ηφηε ε ΠΔ εηζέξρεηαη ζηνπο θφιπνπο κίαο ηδηάδνπζαο 
θαη επαλαζηαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο κάζεζεο ζε φιεο ηηο δξάζεηο ηεο θαη ζε φιεο ηηο 
βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. ε απηφ ην πιαίζην, κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ε 
ελαζρφιεζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ νηθνινγία παξέρεη πινχζην θαη 
πνηθίιν πιηθφ σο πξνο ηελ επαλεμέηαζε θαη θαηαλφεζε πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη 
πνιηηηζηηθψλ πξάμεσλ θαη πξαθηηθψλ, θαζψο απηά πθαίλνληαη ζηελ πνιπδηάζηαηε ζρέζε 
ηνπ αλζξψπνπ κε ην πεξηβάιινλ. 
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ABSTRACT 
 

The intention of this paper is to explore those often disregarded philosophical 
dimensions of Environmental Education (EE) and to highlight the parameter of the 
democratic ethos that is enhanced in a classroom through an environmentally thematic 
core. The initial point of conception for this paper is that EE overcomes the rigid or 
obsolete boundaries of the teacher-centered method and opens the horizons of the 
educational practice to multilayered routes of social, political and cultural 
interdependencies. Allowing that the ultimate aim of a successful teaching process is the 
development of the student (pupil) into a mature and responsible adult, who has mastered 
the skills to resolve crises and reach decisions, then EE aligns with a peculiarly rebellious 
approach to teaching in all of its aspects and in all levels of education (primary, 
secondary, tertiary). In this context, it can be supported that educational undertakings with 
environmental/ecological concerns offer ample material in the direction of re-examining 
and construing the political, social and cultural actions and practices, which underlie the 
multidimensional relation of the human species with the environment. 
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1. ΔΙΑΓΧΓΗ: ΟΙ ΑΡΥΔ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Ηζηνξηθή ζηηγκή γηα ηελ θαζηέξσζε ησλ αξρψλ ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

(ΠΔ) ζεσξείηαη ε πξψηε δηεζλήο ζπλάληεζε ζην πιαίζην ηνπ Γηεζλνχο Πξνγξάκκαηνο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ ζπγθιήζεθε ζην Βειηγξάδη ην 1975. Σα ζπκπεξάζκαηα 

ηεο ζπλάληεζεο 96 αληηπξνζψπσλ θαη παξαηεξεηψλ απφ 65 ρψξεο νδήγεζαλ ζηελ 

δηαθήξπμε πνπ νλνκάζηεθε «Υάξηα ηνπ Βειηγξαδίνπ» (The Belgrade Charter 1975) θαη 

απνηέιεζε βαζηθφ θαη θαζνξηζηηθφ θείκελν γηα ηελ ζχγρξνλε έλλνηα ηεο ΠΔ. Ζ ζηνρνζεζία 

ηεο ΠΔ ηνπνζεηήζεθε ζηνπο εμήο έμη άμνλεο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη απνδέθηεο ηεο ΠΔ θαζνξίδνληαη σο φιεο νη θαηεγνξίεο ηνπ πιεζπζκνχ, ζρνιηθέο 

θαη εμσζρνιηθέο νκάδεο. Αμηνζεκείσην είλαη δε, φηη ε ΠΔ δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ κεηάδνζε 

γλψζεσλ, αιιά ζηνρεχεη ζηελ απνβνιή ηεο παζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηα πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα θαη ζηελ δηακφξθσζε ελφο λένπ ήζνπο θαη κίαο λέαο θνπιηνχξαο. Μέζα ζε 

απηφ ην πιαίζην νξακαηηζκνχ ησλ αξρψλ, ησλ ζηφρσλ θαη ηεο δνκήο ηεο ΠΔ, ην 1971 ν 

Οξγαληζκφο Ακεξηθαλψλ Κξαηψλ εχγισηηα δηαηχπσζε ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ ηνπ ηελ 

θηινζνθηθή θαη αλζξσπηζηηθή δηάζηαζε ηεο ΠΔ κε ηνλ εμήο ηξφπν: «Ζ ΠΔ ζπλίζηαηαη 

θπξίσο ζην λα εκπλεχζεη νξηζκέλεο αμηνινγηθήο θχζεο θξίζεηο, θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα 

επίιπζεο ησλ ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζην πεξηβάιινλ θαη ηα νπνία είλαη 

πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, θηινζνθηθά, αιιά θαη ηερληθά». (Φινγαΐηε, 1998: 117). Ζ ΠΔ 

πξνζεγγίδεη ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο σο κία πεξίπινθε δηαρείξηζε εκπεηξηψλ, ηδεψλ θαη 

δηαβνπιεχζεσλ. Δπίζεο, εληζρχεη ηνλ νπζηαζηηθφ πξνβιεκαηηζκφ θαη ηε ζπκκεηνρή ζηε 

ιήςε πξσηνβνπιηψλ θαη απνθάζεσλ πάλσ ζηα ζχλζεηα πξνβιήκαηα ηα νπνία νη θνηλσληθέο 

νκάδεο αληηκεησπίδνπλ ζηε ζρέζε ηνπο κε ην πεξηβάιινλ. Οη θνηλσληθέο νκάδεο 

ζπζπεηξψλνληαη ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, αιιά θαη ζε ηνπηθφ ή/θαη παγθφζκην επίπεδν θαη 

ζηφρνο ηεο ΠΔ είλαη ε δεκηνπξγία θαηλνχξγησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ζηάζεσλ ζε αηνκηθφ αιιά 

θαη ζπιινγηθφ επίπεδν. Ζ παηδαγσγηθή αμία ηεο ΠΔ βξίζθεηαη ζηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ 

ζθέςεο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ (καζεηψλ/ηξηψλ, ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, δηεχζπλζε 

εθπαίδεπζεο θηι) κέζσ κίαο θαηλνηφκνπ εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζηελ θαηάθηεζε ηεο 

γλψζεο κέζα απφ θξηηήξηα, ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ δεκνθξαηηθνχ ηδεψδνπο.
1
 

                                                 
1
 Σα θξηηήξηα κίαο επηηπρνχο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζπλνςίδνληαη απφ ηνπο Breiting, Mayer & Mogensen 

(1998) ζηνπο ηίηινπο ησλ θεθαιαίσλ ηεο πεξηεθηηθήο δεκνζίεπζήο ηνπο, Quality Criteria for ESD Schools: 

Guidelines to Enhance the Quality of Education for Sustainable Development: «Η. Κξηηήξηα πνηφηεηαο πνπ 

αθνξνχλ ηηο δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ΗΗ. Κξηηήξηα πνηφηεηαο πνπ αθνξνχλ ηελ πνιηηηθή θαη ηελ 

νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ ΗΗΗ. Κξηηήξηα πνηφηεηαο πνπ αθνξνχλ ηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο ηνπ ζρνιείνπ». 

 «Δπίγλσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε πξνο ην ζπλνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ηα 

ζρεηηδφκελα κε απηφ πξνβιήκαηα. 

 Γλψζεηο θαη πνηθηιία εκπεηξηψλ ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ην πεξηβάιινλ θαη 

ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε απηφ. 

 ηάζεηο, αμίεο θαη ζπλαηζζήκαηα ελδηαθέξνληνο πξνο ην πεξηβάιινλ θαζψο 

θαη θίλεηξα γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηε βειηίσζε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ. 

 Γεμηφηεηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ επίιπζε πεξηβαιινληηθψλ 

πξνβιεκάησλ. 

 Ηθαλφηεηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθάζηνηε ιακβαλνκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ 

κέηξσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζρέζε κε ηηο νηθνινγηθέο, 

πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, αηζζεηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο 

δηαζηάζεηο ηνπο. 

 Αίζζεζε ππεπζπλφηεηαο έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα ελεξγνχ 

εκπινθήο (ζπκκεηνρήο) ζ‟φια ηα επίπεδα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ.» (Γεσξγφπνπινο & Σζαιίθε )16 
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2. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΗΘΟ 

Ο ζεζκφο ηεο ΠΔ απνηειεί έλα ζχλζεην ηξφπν γηα ηελ ελεξγνπνίεζε νπζηαζηηθνχ 

θνηλσληθνχ πξνβιεκαηηζκνχ, θαζψο απηφο πξνζθξνχεη ζε εκπφδηα απφ «πνιηηηζκηθέο 

λφξκεο, ηδενινγίεο, ζπλαηζζήκαηα θαη ζηεξεφηππα» (Gross, 1987: 57). Οη γεληθφηεξεο αιιά 

θαη νη εηδηθφηεξεο αλαδεηήζεηο ηεο ΠΔ ηελ θαζηζηνχλ σο έλα απνηειεζκαηηθφ κέζν πξνο ηελ 

επίηεπμε ηεο θνηλσληθήο αθχπληζεο, ηεο πνιηηηθήο βνχιεζεο θαη ηεο εζηθφηεηαο. 

Πξαγκαηηθά, νη πξνβιεκαηηζκνί ηνπ νηθνινγηθνχ θηλήκαηνο ηέζεθαλ ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 

κέζα ζε έληνλα επαλαζηαηηθφ πνιηηηθφ θιίκα. Δχινγα ινηπφλ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε 

φηη ε ΠΔ ελαξκνλίδεηαη κε ην αλζξσπηζηηθφ θαη δεκνθξαηηθφ πλεχκα ηεο επνρήο. Σε 

δεθαεηία ηνπ 1960 θαηαγξάθεθαλ ζεκεία ηζηνξηθψλ αιιαγψλ φπσο ην Κίλεκα Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ ζηελ Ακεξηθή (Civil Rights Movement), ην Απειεπζεξσηηθφ θαη Αληη-

ηκπεξηαιηζηηθφ Κίλεκα ησλ Αθξηθαληθψλ Υσξψλ (Pan-Africanism) θαη ην Φεκηληζηηθφ 

Κίλεκα, άξα είλαη εχινγν λα ζπλδέζνπκε ηε γέλεζε ηνπ νηθνινγηθνχ θηλήκαηνο θαη ηεο ΠΔ 

κε ηελ γεληθφηεξε ηάζε πξνο ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ. 

Ηζηνξηθά, ε ζπλάληεζε ηεο νηθνινγίαο κε ηα θνηλσληθά θηλήκαηα ηεο επνρήο επέηξεςε ηελ 

αλάδεημε «ζχγρξνλσλ πξνθεηψλ» ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ (Pepper, 

1984: 16). Σν νηθνινγηθφ θίλεκα θαζψο θαη νη ζπλαθείο πεξηβαιινληηθέο παξεκβάζεηο ζηελ 

εθπαίδεπζε έρνπλ δηαηππψζεη έληνλνπο πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ζπλχπαξμεο 

ηνπ αλζξψπνπ κε ηελ θχζε, κε ζαθή αλαθνξά ζηε ηαπηνπνίεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ήζνπο 

σο κίαο ζεκειηψδνπο δεκνθξαηηθήο αμίαο (Allen, 1980).  

Ζ κάζεζε ζηα πιαίζηα ηεο ΠΔ εληάζζεηαη ζηηο αξρέο ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ ηεο 

γλψζεο θαη επηηξέπεη ζηελ νκάδα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ησλ δηδαζθφλησλ λα 

αιιειεπηδξνχλ θαη λα ζπλεξγνχλ ζε θιίκα ειεχζεξεο έθθξαζεο ηδεψλ θαη ζπλεξγαηηθήο 

κάζεζεο.
2
 ε απηφ ην ζεκείν κπνξνχκε λα αλαδεηήζνπκε ηελ ζχκπιεπζε ηεο ΠΔ κε ηελ 

Υεηξαθεηηθή Παηδαγσγηθή. πγθεθξηκέλα, ε Υεηξαθεηηθή Παηδαγσγηθή ππνζηεξίδεη φηη ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πιήηηεηαη απφ θεληξηθέο πνιηηηθέο παξεκβάζεηο, νη νπνίεο 

νπζηαζηηθά ελνρνπνηνχλ ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία, ζέηνληαο αθελφο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

δέζκηνπο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαη αθεηέξνπ ηελ καζεηηθή θνηλφηεηα 

απιφ θνξέα γλψζεσλ, πιήξσο απνδεζκεπκέλν απφ ηελ απηή δηάζηαζε ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο. Μία ζχληνκε αλαθνξά ζηελ «ηξαπεδηθή αληίιεςε» ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ 

Πάνπιν Φξέηξε απνζαθελίδεη ηελ παξαπάλσ θαπζηηθή εξκελεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, θαη ππνγξακκίδεη ηε δηήζεζε ηεο θεληξηθήο θνηλσληθν-πνιηηηθήο βνχιεζεο ζην 

ζρνιείν:  
«[Ζ] ηξαπεδηθή αληίιεςε ηεο εθπαίδεπζεο ζεσξεί ηνπο αλζξψπνπο 

πξνζαξκφζηκα, επθνινδηνηθνχκελα φληα. Όζν πην πνιχ εξγάδνληαη νη καζεηέο γηα 

ηελ απνηακίεπζε ησλ θαηαζέζεσλ πνπ ηνπο εκπηζηεχζεθαλ, ηφζν ιηγφηεξν 

αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζπλείδεζε, πνπ ζα πξνέθππηε απφ ηελ επέκβαζή 

ηνπο ζηνλ θφζκν ζαλ κεηαπιάζηεο απηνχ ηνπ θφζκνπ. Όζν πιεξέζηεξα 

απνδέρνληαη ηνλ παζεηηθφ ξφιν πνπ ηνπο επηβιήζεθε, ηφζν πεξηζζφηεξν ηείλνπλ 

απιψο λα πξνζαξκφδνληαη ζηνλ θφζκν, φπσο απηφο είλαη, θαη ζηελ 

απνζπαζκαηηθή άπνςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ έρεη θαηαηεζεί κέζα ηνπο.» 

(Φξέηξε, 1974: 80) 

                                                 
2
 Ζ ζπλεξγαηηθή κάζεζε είλαη έλα κνληέιν κάζεζεο ην νπνίν πινπνηείηαη ζε απφιπηε ελαξκφληζε κε ηηο αξρέο 

ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ ηεο γλψζεο θαη ελζαξξχλεη ηελ νκάδα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ λα ζπκκεηέρεη ζε ζπιινγηθέο 

δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαη ιήςεο απνθάζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα: «ε θαηαζηάζεηο ζπλεξγαηηθήο 

κάζεζεο, νη ζπδεηήζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ-καζεηψλ ηεο νκάδαο είλαη έλα απνηειεζκαηηθφ κέζν ην νπνίν ηνπο 

βνεζά λα νηθνδνκήζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο. Αθφκα θαη νη δηαθσλίεο, ηνπο αλαγθάδνπλ λα αλαδεηήζνπλ θαηλνχξγηα 

πιεξνθνξία ή λα δηεξεπλήζνπλ θαηαλφεζε ηεο παιηάο απφ ηε λέα πξννπηηθή. Δπηπξφζζεηα, νη καζεηέο 

δηαπξαγκαηεχνληαη „δεκφζηα‟ ηηο θξίζεηο, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο επηινγέο ηνπο θαη είλαη αλνηρηνί ζε απηφ-

έιεγρν» (Ξαλζάθνπ, Οηθνλνκνπνχινπ & Καΐια, 2002: 235). 
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χκθσλα κε ηνλ Φξέηξε, ε εθπαίδεπζε είλαη απνηειεζκαηηθή κφλν φηαλ δηαηππψλεη 

ακθηβνιίεο γηα ην πεξηερφκελν ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ, θαη έξρεηαη ζε αληηπαξάζεζε 

κε ηελ κνλφδξνκε ελαπφζεζε γλψζεσλ απφ ηνλ θαζεγεηή/ηξηα πξνο ηνπο καζεηέο/ηξηεο. 

ε ζρέζε κε ηελ ΠΔ, ε δπζπηζηία ηεο ζρνιηθήο ηάμεο απέλαληη ζηελ θαηάζεζε 

γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ είλαη έλα επνηθνδνκεηηθφ ζηάδην πξνο ηελ δηαλνεηηθή εμέιημε 

θαη σξίκαλζε ησλ λέσλ. ην ζηάδην απηφ θαιιηεξγείηαη ε ηθαλφηεηα ηεο ηάμεο λα 

αληηιεθζεί ηνλ πιαλήηε Γε πνηθηινηξφπσο θαη λα αλαγλσξίζεη ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα 

ηα νπνία ειινρεχνπλ ζηελ νπνηαδήπνηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ 

πιαλήηε σο έλα ηεξάζηην γεσκνξθνινγηθφ ηνπίν, ην νπνίν δηαξθψο αλαπιάζεηαη θαη 

δηακνξθψλεηαη απφ ηνλ άλζξσπν, ζεκαίλεη φηη πξψηνλ, νη νκάδεο εξγαζίαο ζην ζρνιείν 

πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ ηηο αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο ηεο νηθνλνκίαο ζε ζρέζε κε ηε θχζε, 

θαη δεχηεξνλ, λα αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ νξακαηηζκφ ελφο πγηνχο πιαλήηε. 

πλεπψο, εάλ ε «πξνυπφζεζε ηεο αξρήο ηεο αεηθνξίαο είλαη ε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ 

απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν», νη καζεηέο/ηξηεο ζε κία ηάμε αληηπξνζσπεχνπλ κία αλεξρφκελε 

θνηλσληθή νκάδα, ε νπνία ζθηαγξαθεί έλα αλακνξθσκέλν θφζκν (δεκνθξαηηθφ, ηζφηηκν, 

αεηθφξν θηι) (Κειαΐδε, 1996: 243). Δπηπξφζζεηα, ην ζρνιείν νθείιεη λα αλαγλσξίζεη ηελ 

αμία ηεο ακθηβνιίαο θαη λα ελζαξξχλεη ηελ θξηηηθή θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζε 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, επεηδή αθξηβψο ε ππφζηαζε ηεο ΠΔ βαζίδεηαη ζηελ «αλάδπζε λέσλ 

αμηψλ δσήο, π.ρ. ηελ απηνπξαγκάησζε, ηελ αιιειεγγχε, ηελ ειεπζεξία γλψκεο, ηε 

ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε θαη ζπληήξεζε ηεο 

θνπιηνχξαο θαη ηεο Φχζεο» (Γεσξγφπνπινο & Σζαιίθε, 1998: 26). 

3. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΗΘΙΚΗ, ΟΙΚΟΦΙΛΟΟΦΙΑ, ECO-ART 

ηελ δεκνζίεπζε κε ηίηιν «Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε σο Υψξνο Εχκσζεο 

Παξαδεηγκαηηθψλ Αιιαγψλ: Παηδαγσγηθή θαη Ζζηθή Θεσξία» (2009), ν Αιέμαλδξνο 

Γεσξγφπνπινο αλαδεηά ηελ ζχκπξαμε ηεο Ζζηθήο ηνπ Πεξηβάιινληνο κε ηελ ΠΔ. 

Οπζηαζηηθά, ν Γεσξγφπνπινο ζην ζχληνκν απηφ θείκελν ππνζηεξίδεη φηη ε ΠΔ πξνζθέξεη 

ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηε δηακφξθσζε κίαο λέαο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο. Δάλ ην 

δεδνκέλν πιένλ είλαη ε ηξαγηθφηεηα ηεο πεξηβαιινληηθήο θξίζεο, ν πιαλήηεο Γε κπνξεί λα 

παξακείλεη έλα αεηθφξν θαη βηψζηκν νηθνζχζηεκα, κφλν εάλ «δπκψζνπκε» πεξηβαιινληηθά 

αθππληζκέλνπο πνιίηεο ηνπ κέιινληνο. Οη βαζηθέο αξρέο ηνπ ξηδνζπαζηηθνχ θιάδνπ ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Ζζηθήο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηελ παξαθάησ παξαπνκπή: 
«Σε δεθαεηία ηνπ 1970 εκθαλίζηεθε κία λέα ηάζε ζηελ εζηθή θηινζνθία, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θιάδν ηεο εθαξκνζκέλεο εζηθήο (applied ethics), πνπ νλνκάζηεθε  

«πεξηβαιινληηθή εζηθή» (environmental ethics). ην πεδίν ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο 

εμεηάδεηαη ε εζηθή ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ κε αλζξψπηλν πεξηβάιινληα ρψξν. Σα 

θπξηφηεξα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο θηινζφθνπο πνπ πξαγκαηεχνληαη ζέκαηα 

πεξηβαιινληηθήο εζηθήο είλαη ε δηεχξπλζε ηεο εζηθήο θνηλφηεηαο (κέζσ ηεο 

ζπκπεξίιεςεο ζε απηήλ θαη ησλ άιισλ δψσλ), ε δηακάρε αλζξσπνθεληξηζκνχ- 

νηθνθεληξηζκνχ θαη ε ζπλεπαγφκελε απφδνζε ή φρη εγγελνχο αμίαο ζηε θχζε» (4). 

 

Ζ Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή είλαη κία αλαηξεπηηθή αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν άλζξσπνο παχεη λα δξα κε κφλν γλψκνλα ηηο δηαλζξψπηλεο ζρέζεηο. 

Ζ λέα εζηθφηεηα πνπ θαιιηεξγείηαη εμεηάδεη, κειεηά θαη αμηνινγεί ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ 

κε ην πεξηβάιινλ. ε απηφ ην ζεκείν λα επηζεκάλνπκε φηη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ ήζνπο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ζηάζε ηνπ αλζξψπνπ απέλαληη ζε φια ηα 

έκβηα φληα αιιά θαη ζηα άβηα ζπζηαηηθά κέξε ελφο θπζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο. Ζ 

Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή απνηειεί έλα θιάδν ηεο θηινζνθηθήο ζθέςεο, ν νπνίνο 

επαλαπξνζδηνξίδεη ηα θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ αλζξψπηλσλ νξγαλσκέλσλ 

θνηλσληψλ, απφ ηε κία ηνπ Γπηηθνχ θφζκνπ εμαηηίαο ηεο αλεμέιεγθηεο ηερλνινγηθήο θαη 
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βηνκεραληθήο αλάπηπμεο ηα ηειεπηαία 100 ρξφληα, αιιά θαη ηνπ αλαπηπζζφκελνπ θφζκνπ 

ιφγσ ηεο ιεγφκελεο πιεζπζκηαθήο βφκβαο.
3
  

Αλάκεζα ζηνπο πξσηεξγάηεο ηεο ζρνιήο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Ζζηθήο 

ζπγθαηαιέγεηαη ν Aldo Leopold, ν νπνίνο αληηηάζεθε ζηελ αλζξσπνθεληξηθή ζηάζε δσήο, 

νξακαηίζηεθε ηνλ νηθνθεληξηζκφ δει. ηελ απφιπηε αμία ηνπ ζπλφινπ ελφο νηθνζπζηήκαηνο 

αληί γηα ηα επηκέξνπο κέξε ηνπ θαη αλέπηπμε ηελ ξηδνζπαζηηθή ζεσξία πεξί ηεο Ζζηθήο ηεο 

Γεο (Land Ethic).
4
 ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ ηνπ A Sand County Almanac (1949), 

κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηίηιν «Ζ Ζζηθή ηεο Γεο», ν Leopold πξνβαίλεη ζε αλαηξνπή ηνπ 

επηθξαηνχληνο αλζξσπνθεληξηθνχ εζηθνχ θψδηθα, θαζψο επηζεκαίλεη φηη «ππάξρνπλ 

ππνρξεψζεηο πξνο ηε γε πέξα θαη πάλσ απφ εθείλεο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ην πξνζσπηθφ 

ζπκθέξνλ» (211). πλεπψο, αληί λα ζπκπξάηηεη κε ην αμηαθφ ζχζηεκα ζην νπνίν ε θχζε ζε 

φιεο ηεο ηηο δηαπιάζεηο έρεη εξγαιεηαθή ή ρξεζηηθή αμία γηα ηνλ άλζξσπν (instrumental 

value), o Leopold πξνζδίδεη εγγελή αμία (inherent value) ζην έδαθνο, ηα χδαηα, ηα δψα, ηα 

θπηά θιπ. Ωο εθπξφζσπνο ηεο νιηζηηθήο θηινζνθίαο, o Leopold επηρεηξεί λα δηεπξχλεη ηα 

φξηα ηεο εζηθήο θνηλφηεηαο ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη ηε ιηζφζθαηξα (δει. ην έδαθνο, ηα 

πεηξψκαηα), ηελ πδξφζθαηξα (δει. ηα λεξά, ηνπο πδξνθφξνπο νξίδνληεο) θαη φια ηα είδε ηεο 

βηφζθαηξαο (δει. θπηά, δψα ίζσο θαη ηα κηθξφβηα, ρσξίο φκσο λα ππάξρεη εθηεηακέλε 

αλαθνξά ηνπ Leopold ζηνπο κηθξννξγαληζκνχο). ηελ Ζζηθή ηεο Γεο, ν Leopold ηζρπξίδεηαη 

φηη ην ηζρχνλ αμηαθφ ζχζηεκα (πνιηηηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ αιιά θαη ζενινγηθφ) είλαη 

έλα ζχζηεκα αμηψλ ην νπνίν δηέπεη ηελ ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηελ θχζε θαη απνηειεί θαηά 

βάζε κία αληηδεκνθξαηηθή απζαηξεζία. Γηα ηελ επίιπζε ησλ θξίζηκσλ πεξηβαιινληηθψλ 

πξνβιεκάησλ, ηα νπνία ν Leopold εληφπηζε αλάκεζα ζηηο δεθαεηίεο 1930-40, ν άλζξσπνο 

έρεη ηελ ππνρξέσζε λα απαξλεζεί ην ξφιν ηνπ εμνπζηαζηή, δει. πξψηνλ απηνχ πνπ 

δηαθξίλεηαη απφ απφιπηε ειεπζεξία δξάζεο ζηελ εθκεηάιιεπζε θπζηθψλ πφξσλ θαη 

δεχηεξνλ απηνχ πνπ ζπκπεξηθέξεηαη κε ειάρηζην απηνπεξηνξηζκφ. Ζ αληηπξφηαζε ηνπ 

Leopold γηα έλα βηψζηκν ή αεηθνξηθφ κέιινλ ζπλεπάγεηαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ ήζνπο ην νπνίν ζα «κεηαβάιιεη ην ξφιν ηνπ Homo Sapiens Sapiens απφ 

θαηαθηεηή ηεο θνηλφηεηαο ηεο γεο ζε απιφ κέινο θαη πνιίηε ηεο» (202). 

Ο βαζηθφο πξνβιεκαηηζκφο γηα ηνλ βαζκφ ηεο εζηθφηεηαο ζηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ 

κε ην πεξηβάιινλ ηέζεθε κε ηνλ Aldo Leopold σο θχξηνο εθθξαζηήο ηεο νηθνθεληξηθήο 

εζηθήο. Αθνινχζεζαλ φκσο πνιπάξηζκεο θηινζνθηθέο έξεπλεο θαη δηαηξηβέο πάλσ ζην ζέκα 

ηεο Πεξηβαιινληηθήο Ζζηθήο. Δίλαη αμηνζεκείσην δε ην πφζν γξήγνξα απφ ηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1960 ζρεκαηίζηεθαλ ξεχκαηα θαη ζρνιέο θηινζνθηθήο πξνζέγγηζεο ηεο 

πνιπδηάζηαηεο ζρέζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ην πεξηβάιινλ. Δλδεηθηηθά, αλαθεξφκαζηε ζε ηξεηο 

ζεσξίεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο, θπξίσο επεηδή ζεκεία ζχδεπμεο ησλ ηξηψλ απηψλ ζεσξηψλ 

απνηεινχλ 1) ε επηηαθηηθή αλάγθε γηα κηα λέα πλεπκαηηθφηεηα θαη 2) ε επηζήκαλζε ησλ 

πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ αηηηψλ ηεο πεξηβαιινληηθήο θξίζεο πνπ 

αληηκεησπίδνπκε ζήκεξα: 

Ζ Βαζηά Οηθνινγία: Σν θίλεκα ηεο βαζηάο νηθνινγίαο έρεη σο θεληξηθή ηδέα ην 

δηθαίσκα πνπ έρεη θάζε κνξθή δσήο λα ιεηηνπξγεί ηζφλνκα κέζα ζην νηθνζχζηεκα, δει. λα 

έρεη ην ίζν δηθαίσκα ζηελ χπαξμε θαη ζηελ δηαηψληζε ηνπ είδνπο ηνπ. Δκπλεπζηήο ηνπ 

θηλήκαηνο ηεο Βαζηάο Οηθνινγίαο είλαη ν Ννξβεγφο θηιφζνθνο Arne Naess, ν νπνίνο 

                                                 
3
 Ζ πιεζπζκηαθή βφκβα είλαη έλαο αξθεηά ελδηαθέξνλ φξνο ν νπνίνο απαζρνιεί ην πεξηβαιινληηθά 

επαηζζεηνπνηεκέλν θνηλφ απφ ην 1968, κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπ βηβιίνπ Population Bomb (1971) ηνπ Paul 

Ehrlich, ζην νπνίν επηζεκαίλεηαη φηη ε αχμεζε ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ απεηιεί ηε βησζηκφηεηα ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο δσήο. 
4
 Ο Aldo Leopold (1887-1948) ήηαλ Ακεξηθαλφο ζπγγξαθέαο, επηζηήκνλαο, νηθνιφγνο, δαζνιφγνο θαη 

πεξηβαιινληνιφγνο, θαη θαζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Winsconsin. Σν πην γλσζηφ βηβιίν ηνπ Ηκεροιόγηο 

ηες Κοκεηείας Σαλη (A Sand County Almanac 1949) δεκνζηεχηεθε ιίγν κεηά ην ηξαγηθφ ζάλαην ηνπ απφ 

απνθνπή ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα βνεζήζεη ζηελ θαηάζβεζε θσηηάο ζε γεηηνληθφ ζπίηη. 
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εηζάγεη ηελ έλλνηα ηελ βηνζθαηξηθήο ηζφηεηαο θαη κηιά γηα «κία δεκνθξαηία ηνπ ππξήλα 

κέζα ζηε βηφζθαηξα» (96). 

Ζ Κνηλσληθή Οηθνινγία: Βαζηθή παξαδνρή ηεο θνηλσληθήο νηθνινγίαο είλαη ε 

άπνςε φηη ε νηθνινγηθή αληζνξξνπία ηνπ παξφληνο νθείιεηαη ζε αληηδεκνθξαηηθέο ζρέζεηο 

εμνπζίαο αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο. Ωο θχξηνο εθπξφζσπνο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνινγίαο, ν 

Murray Bookchin ππνζηεξίδεη φηη ε θπξηαξρία ηνπ αλζξψπνπ πάλσ ζηε θχζε εθπνξεχεηαη 

απφ ηελ επηβνιή ηνπ αλζξψπνπ πάλσ ζε άιινπο αλζξψπνπο. Ζ θνηλσληθή νηθνινγία ζπλδέεη 

ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπνπδέο κε ην ρψξν ηεο θνηλσληνινγίαο, θαη πξνηείλεη σο πξσηαξρηθφ 

ζηφρν πξνο ηελ επίιπζε ησλ θξίζηκσλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ ηελ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο θνηλσλίαο  

Ο Οηθνθεκηληζκφο: Ζ ζεσξία ηνπ Οηθνθεκηληζκνχ ππνζηεξίδεη φηη ε πεξηβαιινληηθά 

δεηλά ηνπ παξφληνο ζπλδένληαη κε παηξηαξρηθέο θνηλσληθέο δνκέο θαη πξαθηηθέο 

(Καξαγεσξγάθεο & Γεσξγφπνπινο, 2005). Παξνκνηάδνληαο ηε θχζε σο ζχκα θαηαπίεζεο, 

εθκεηάιιεπζεο αιιά θαη σο απνδέθηε παηξηαξρηθψλ θσδηθψλ ζπκπεξηθνξάο, νη 

νηθνθεκηλίζηξηεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ ηεο θχζεο ζα είλαη απνδνηηθή 

κφλν φηαλ ζπζρεηηζηεί κε ηνπο εζηθνχο θψδηθεο πνπ δηέπνπλ ηηο δηαθπιηθέο ζρέζεηο. 

Ζ νηθνθηινζνθία ζε φια ηα δηαθνξεηηθά ηεο θηλήκαηα θαη ξεχκαηα δηεξεπλά ηε 

δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ εξγαιεηαθή θαη ζηελ εγγελή αμία ησλ έκβησλ φλησλ αιιά θαη ησλ 

άβησλ δηαπιάζεσλ ηεο θχζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ππξνδνηείηαη έλαο έληνλνο 

πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ ηα πνιηηηζκηθέο δνκέο ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ θαη 

παξαηίζεηαη κία ζεηξά απφ εξσηήκαηα ηα νπνία ηαιαλίδνπλ ηνπο θφιπνπο ηεο θηινζνθηθήο 

ζθέςεο: Πνηνο απνδίδεη εγγελή αμία ζε έλα είδνο; Με πνηα θξηηήξηα νξίδνπκε ηελ 

αλζξψπηλε επεκεξία αλψηεξε ηεο επηβίσζεο άιισλ εηδψλ; Πνην είλαη ην φξην 

εθκεηάιιεπζεο ησλ αβηνηηθψλ παξαγφλησλ πνπ θαζνξίδνπλ ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη ηελ 

επηβίσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ έκβησλ φλησλ ζε έλα νηθνζχζηεκα; Δάλ ε εζηθή δηαρσξίδεη 

αλάκεζα ζην πξέπνλ θαη ζην αλάξκνζην, ζην ζπιινγηθά απνδεθηφ θαη ζην θαηαθξηηέν ηφηε 

πνηα είλαη ε αξκφδνπζα ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ απέλαληη ζηε θχζε; Πφηε νη έλλνηεο 

ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο αιιειεμάξηεζεο ζα μεπεξάζνπλ ηελ εκκνλή κε ηηο δηαλζξψπηλεο 

ζρέζεηο; Καη ππφ πνηεο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ή ηζηνξηθέο ζπγθπξίεο ε θχζε ζα απνθηήζεη 

ην δηθαίσκα λα ζπκπνξεχεηαη κε ηα πνιηηηζηηθά θαη ηερλνινγηθά εγρεηξήκαηα ηνπ 

αλζξψπνπ; 

Παξεκθεξή εξσηήκαηα έρνπλ απαζρνιήζεη πνιιάθηο θαη πνηθηινηξφπσο ηνπο 

θφιπνπο ηεο θηινζνθηθήο ζθέςεο θαη ηεο αθαδεκατθήο έξεπλαο ζε παγθφζκην επίπεδν ηα 

ηειεπηαία ζαξάληα ρξφληα. Ο δηάινγνο κε ζέκα ηελ επέιαζε ηνπ κεραλνπνηεκέλνπ 

αλζξψπνπ ζηε θχζε έρεη πξνζθέξεη γφληκν έδαθνο γηα ηελ δηνξγάλσζε αθαδεκατθψλ 

ζπλεδξηψλ, ηε δεκηνπξγία καζεκάησλ αθφκα θαη παλεπηζηεκηαθψλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ 

φπνπ ε αξρή ηεο απηαμίαο ησλ πνιπάξηζκσλ κειψλ κίαο νηθνζπζηεκηθήο θνηλφηεηαο 

αληηπαξαηάζζεηαη ζηνλ αλζξσπνθεληξηζκφ. Ζ Πεξηβαιινληηθή Γηθαηνζχλε, ην 

Πεξηβαιινληηθφ Γίθαην, ε Οηθνζενινγία, ν Πεξηβαιινληηθφο Ραηζηζκφο, ε Οηθνθηινζνθία, 

ε Βηνεζηθή, ε Οηθνθξηηηθή, ν Οηθνθεκηληζκφο, νη εηθαζηηθέο παξεκβάζεηο ηνπ Eco-art θαη 

ηνπ Land-art είλαη νξηζκέλα αιιά θαη ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηα νπνία 

ζπγθαηαλεχνπλ ζηελ αλάγθε γηα δηακφξθσζε ελφο δεκνθξαηηθνχ πεξηβαιινληηθνχ ήζνπο.  

Ζ Ζζηθή ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη νη αλαδεηήζεηο ηεο Οηθνθηινζνθίαο, ηεο 

Οηθνθξηηηθήο θαη ηνπ Οηθνζεάηξνπ έρνπλ κεηαδψζεη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο ζε 

πνιπάξηζκα εληππσζηαθά έξγα απφ ηνπο ρψξνπο ηεο ινγνηερλίαο, ησλ παξαζηαηηθψλ θαη 

εηθαζηηθψλ ηερλψλ. Λνγνηέρλεο, πνηεηέο, ζπγγξαθείο θαη εηθαζηηθνί αλά ηνλ θφζκν έρνπλ 

παξνπζηάζεη θαη δεκνζηεχζεη ηα ηειεπηαία ζαξάληα ρξφληα ζπγθινληζηηθέο εξκελείεο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο θξίζεο θαη ησλ αληηδεκνθξαηηθψλ αλζξσπνγελψλ παξεκβάζεσλ ζην 

αλάγιπθν ηεο γεο. Ζ θαιιηηέρλεο Ulrike Arnold δεη ζηε Γεξκαλία θαη ηαμηδεχεη αλά ηνλ 

θφζκν γηα ηηο δεκηνπξγίεο έξγσλ ηεο κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ηνπ ρψξνπ θαη ησλ εδαθηθψλ 
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ηνπ ηδηαηηεξνηήησλ. Υξεζηκνπνηεί πιηθά ηα νπνία παίξλεη απεπζείαο απφ ηε θχζε θαη ν 

θακβάο ηεο απνηειείηαη απφ θπζηθά ζηνηρεία, θπξίσο πεηξψκαηα. Ζ κνλαδηθή απηή κνξθή 

ηέρλεο ε νπνία νλνκάδεηαη Earth Painting, απνξξέεη απφ ηελ άκεζε επαθή ηεο Arnold κε ηε 

θχζε θαη ην ηνπίν. Ζ έκπλεπζε θαη ην πιηθφ ηεο δνπιεηάο ηεο πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν απφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Ζ Ulrike Arnold δεκηνπξγεί αθνινπζψληαο ην 

νηθνζπζηεκηθφ ήζνο ηνπ Aldo Leopold: κειεηάεη ηελ ηνπηθή νηθνινγία, πεξπαηάεη ζηε γε, 

αγγίδεη ηα πεηξψκαηα, εθιακβάλεη ηελ ζπλνιηθή αίζζεζε ηνπ ηνπίνπ, θαη πάληα 

ζπλππνινγίδεη ηηο ηζηνξηθέο δηαδξνκέο ηνπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν εξγάδεηαη. Ζ αλζξψπηλε 

παξνπζία παχεη λα έρεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηα έξγα ηεο, ελψ νη αβηνηηθνί παξάγνληεο 

ηεο θχζεο αλαδεηθλχνληαη γηα ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπο θαη ηελ κνλαδηθή ηνπο αηζζεηηθή αμία. 

Σν ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο δνπιεηάο ηεο Ulrike Arnold είλαη κεγάια, πνιχρξσκα έξγα 

ηέρλεο γηα ηελ ηζηνξία ηνπ ηνπίνπ ηεο Αξκελίαο, ηεο Αθξηθήο, ηεο Ηλδίαο θαη ησλ ΖΠΑ. 
5
 

Άιινη θαιιηηέρλεο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ζθνππίδηα γηα ηελ δεκηνπξγία ηέρλεο 

θαζηεξψλνληαο ην θίλεκα ηνπ Trash Art. Οη θαιιηηέρλεο απηνί θαηαζέηνπλ έλα μερσξηζηφ 

ζρφιην ζην θαηλφκελν ηεο ππεξθαηαλάισζεο θαη ζην γηγαληηαίν πιένλ νηθνινγηθφ 

απνηχπσκα ησλ δπηηθψλ θνηλσληψλ πάλσ ζην πιαλήηε γε. Σα ζθνππίδηα πξνζθέξνπλ ζηνλ 

Steve Bradley ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαγξάςεη ηελ νδχλε ελφο ηνπίνπ πξνζδίδνληαο ηνπ έηζη 

εγγελή αμία ζε κία νηθνζπζηεκηθή θνηλφηεηα. Δπηπιένλ, επηζεκάλεη ηηο βιαβεξέο ζπλέπεηεο 

ηνπ ζχγρξνλνπ ηξφπνπ δσήο. Ο Steve Bradley ζπρλά ζπιιέγεη ζθνππίδηα ζε νδηθά ηαμίδηα 

ηνπ, δηφηη κε απηφ ηνλ μερσξηζηφ ηξφπν ππελζπκίδεη ζην θνηλφ ηελ απφζεζε ζθνππηδηψλ ζε 

ηφπνπο, νη νπνίνη είλαη απνκαθξπζκέλνη απφ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα ησλ Γπηηθψλ ρσξψλ, 

δελ παχνπλ δε λα είλαη ππαξθηνί ρψξνη φπνπ νη αλζξσπνγελείο παξεκβάζεηο πξνθαινχλ ηελ 

θαηαζηξνθή ελφο θπζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο. ηα εθζέκαηα ηνπ ζπλεζίδεη λα πξνζθνιιά 

θαξηειάθηα κε νλνκαηεπψλπκα θαη δηεπζχλζεηο θαη λα ζηέιλεη επραξηζηήξηα θαη ζπλάκα 

εηξσληθά ζεκεηψκαηα πξνο ηνπο θαηαλαισηέο νη νπνίνη ηνπ «παξείραλ» ηηο πξψηεο χιεο γηα 

ηελ δεκηνπξγία ηεο πεξηβαιινληηθήο ηέρλεο ηνπ. Ο θαιιηηέρλεο Steve Bradley εμεηάδεη ηηο 

απαξρέο ηεο ζπζζψξεπζεο ζθνππηδηψλ θαη ηνλίδεη ηελ επζχλε φισλ καο ζην κείδσλ απηφ 

ζέκα.
6
 

ην 5
ν
 Γηεζλέο πλέδξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ Μειέηε ηεο Λνγνηερλίαο, 

ηνπ Πνιηηηζκνχ θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο (European Association for the Study of Literature, 

Culture and the Environment) ην νπνίν έιαβε ρψξα ζην Παλεπηζηήκην La Laguna, Tenerife, 

ε Carmen Flys-Junquera, θαζεγήηξηα ζην Παλεπηζηήκην Alcala de Henares, Ηζπαλία, 

πνιπγξαθφηαηε αθαδεκατθφο, ππέξκαρνο ηνπ νηθνθεκηληζκνχ θαη κέινο ηεο επηζηεκνληθήο 

επηηξνπήο ηνπ ζπλεδξίνπ, παξνπζίαζε ηελ εξγαζία ηεο κε ηίηιν: «Αθνχγνληαο ηηο Κξαπγέο 

ηεο Ξεθνηιηαζκέλεο Γεο» (“Listening to the Cries of the Disemboweled Earth. ”). Ζ εξγαζία 

ηεο απνηειεί κέξνο ελφο κεγαιχηεξνπ project κε θχξην ζηφρν λα αλαδπζνχλ ηα δηθαηψκαηα 

ησλ βνπλψλ, ηνπ εδάθνπο θαη γεληθφηεξα ηεο Γεο. Ζ Flys-Junquera παξνπζίαζε ηηο 

ινγνηερληθέο ζηξαηεγηθέο δηάθνξσλ ζπγγξαθέσλ θαη εθπξνζψπσλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ κε 

νηθνθξηηηθή επαηζζεζία. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξνπζίαζε ην πψο αθνπγθξάδνληαη 

ινγνηερληθνί ραξαθηήξεο ηελ νδχλε ηεο Γεο εμαηηίαο ηεο αιφγηζηεο ιαηνκίαο θαη ην πψο ε 

έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ ζπλδέεηαη κε ηελ νηθνεζηθή θαη ηηο ρσξνηαμηθέο 

ζπληζηακέλεο χπαξμεο. Πξφθεηηαη γηα κία αξθεηά ζνθαξηζηηθή έξεπλα κε έληνλα επηθξηηηθά 

ζρφιηα ελάληηα ζηελ νξγαλσκέλε θαη δηαθπβεξλεηηθά εγθεθξηκέλε ιαηνκία. Ζ Flys-

Junquera πξνζέγγηζε ηα βνπλά ηεο Γεο απφ ηελ ζθνπηά ηνπ νηθνθεκηληζκνχ θαη ησλ 

δηαινγηθψλ ζρέζεσλ πνπ αλαβιχδνπλ κέζα απφ ινγνηερληθά θείκελα δηάθνξσλ εζλνηήησλ. 

Παξάιιεια φκσο, άγγημε  πηπρέο ζρεηηθέο κε ηηο έλλνηεο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ξαηζηζκνχ, 

                                                 
5
 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην έξγν θαη ηε θαιιηηερληθή δηαδξνκή ηεο Ulrike Arnold θαζψο θαη πινχζην 

θσηνγξαθηθφ πιηθφ ππάξρνπλ αλαξηεκέλα ζην http://www.ulrikearnold.com. 
6
 Γηα αλαιπηηθή αλαθνξά ζην θαιιηηερληθφ έξγν ηνπ Steve Bradley, αλαηξέμαηε ζην 

http://www.greenmuseum.org. 
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ηεο πνιηηηζηηθήο ππνλφκεπζεο ησλ κε-δπηηθψλ πνιηηηζκψλ θαη ησλ δηαθξαηηθψλ/δηεζλψλ 

ζπκθσληψλ, νη νπνίεο λνκηκνπνηνχλ ηελ αιφγηζηε εθκεηάιιεπζε ηεο Γεο πξνο φθεινο 

πνιπεζληθψλ ζπκθεξφλησλ.
7
 

4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

πκπεξαζκαηηθά, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 ε 

βηβιηνγξαθία ζηνπο μερσξηζηνχο αιιά θαη αιιειέλδεηνπο ηνκείο ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Ζζηθήο θαη ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο δηαξθψο εκπινπηίδεηαη θαη αλνίγεη ρψξν γηα 

πεξαηηέξσ πξνβιεκαηηζκφ. Πξφθεηηαη πιένλ γηα κία πινχζηα βηβιηνγξαθία ε νπνία δηαξθψο 

δηεπξχλεηαη θαη δηαπξαγκαηεχεηαη δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Ζζηθήο θαη ηεο 

ΠΔ, φπσο ηηο αξρέο πνπ ηηο δηέπνπλ, ηηο θηινζνθηθέο ρξνηέο πνπ ηηο νξίδνπλ, ηνπο 

θαηλνηφκνπο ζηφρνπο απηψλ ησλ δχν αθαδεκατθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ έξγσλ, θαζψο θαη ηηο 

πνιπδηάζηαηεο πξαθηηθέο εθαξκνγέο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκαηηζκψλ ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. Ζ ζθηαγξάθεζε ελφο δεκνθξαηηθνχ θφζκνπ πξέπεη λα 

απειεπζεξσζεί απφ θάζε κνξθήο δπαδηθψλ ζρέζεσλ φπσο εμνπζηαζηή θαη εμνπζηαδφκελνπ, 

αθέληε θαη δνχινπ, εθκεηαιιεπηή θαη εθκεηαιιεπφκελνπ, απηαμίαο θαη απαμίαο. Γπζηπρψο, 

ε (κεηα)λεσηεξηθφηεηα έρεη επηδείμεη ηελ απνζηαζηνπνίεζε ηνπ αλζξψπνπ απφ 

δεκνθξαηηθέο έλλνηεο φπσο ε δηαγελεηαθή αιιειεγγχε, ε εζηθφηεηα απέλαληη ζηε θχζε θαη 

ε αλαγλψξηζε ηεο εγγελνχο αμίαο φισλ ησλ θπζηθψλ δηαπιάζεσλ. Σα θαηαλαισηηθά 

πξφηππα, ηα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα θαη νη πνιηηηθέο δηαρεηξίζεηο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ 

φπσο έρνπλ εζθαικέλα επηθξαηήζεη ζηε Γπηηθή αλζξσπνθεληξηθή ζεψξεζε νδήγεζαλ ζηελ 

παξνχζα πεξηβαιινληηθή θξίζε. Ζ ξχπαλζε, ε θαηαζπαηάιεζε θπζηθψλ πφξσλ, ε 

ππεξαιίεπζε, ε κφιπλζε ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα, ε απνςίισζε ησλ δαζψλ, ε δηάβξσζε 

ηνπ εδάθνπο θαη ν αθαληζκφο εηδψλ είλαη θάπνηα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη 

αθελφο κε ην αλαπηπμηαθφ κνληέιν ηνπ Γπηηθνχ θφζκνπ θαη ηνλ ηερλνινγηθφ κεζζηαληζκφ 

θαη αθεηέξνπ κε ην θαηλφκελν ηεο πιεζπζκηαθήο βφκβαο ηνπ αλαπηπζζφκελνπ θφζκνπ 

(Low-Income Countries).
8
 Με βάζε φια ηα πεξηβαιινληηθά αιιά θαη θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα ηνπ παξφληνο, κπνξνχκε εχινγα λα ζπκπεξάλνπκε φηη πιένλ ν άλζξσπνο 

αλαδχεηαη σο κία ππεξ-χπαξμε, πιήξσο απνδεζκεπκέλε απφ θπζηθέο δηαδηθαζίεο θαη 

νηθνζπζηεκηθέο ζρέζεηο, έλαο αδίζηαθηνο αλζξσπνζεφο. (Εηάθαο 2008). Καη απηνχ ηνπ 

αλζξσπνζενχ ην ήζνο, ε αθαδεκατθή θνηλφηεηα, νη κάρηκνη εθπαηδεπηηθνί, νη γνλείο, νη 

νξακαηηζηέο θαη γεληθφηεξα ηα ελεξγά κέιε ηεο θνηλσλίαο νθείινπκε λα 

αλαδηακνξθψζνπκε.  
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