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Abstract  

Environmental Ethics and Environmental Policy:  

The case of Mountain Ida (Psiloritis), Crete  

 

Environmental policies so far have been primarily shaped by specific 

organizational structures such as the state, which take into account environmental 

challenges. The influence of civil society actors, including those at the local level is 

not negligible. When studying such policies, environmental ethics is of particular 

importance, given its aims to formulate rules and attitudes towards the ultimate goal 

of sustaining life on the planet in the best possible conditions. This is done through 

the redefining of the theory on the instrumental or intrinsic value of nature, which is 

the central concern in the development of environmental philosophy and 

environmental ethics. Environmental policies reflect concerns similar to those of 

environmental ethics’ theories such as anthropocentrism, biocentrism, ecocentrism, 

and deep ecology. At the same time, environmental policies refer to principles of 

environmental ethics. The most frequently used principle in environmental policies 

and programs, more particularly, is the principle of sustainability and sustainable 

development, which is based on the principle of beneficence and non-injury and 

follows the principle of environmental and intergenerational justice. 

This paper attempts to explore whether and how these principles are reflected 

in environmental policies (national and European) relating to the area of Mountain 

Ida. The area offers a good example of a case study due to the interventions 

undertaken concerning the environment by the state, the European Union and local 

government. 

The Mountain of Ida is located in central Crete and embraces some of the most 

important ecosystems, which host a substantial number of endemic species of flora 

and fauna and show rare geomorphologic features. As in most mountainous regions of 

southern Europe, in this region as well, informal agricultural and livestock breeding 

systems have been in existence, whereby environmental and social sustainability were 

indivisible. The system consisted of rules which locals have adopted and implemented 

without the interference of the state or other entities. Livestock farmers had the 

leading role in rural economy and in maintaining agro-ecological zones which 

contributed to the absence of the desertification of the area. 

Over the last three decades policies were applied from above, attempting to "improve" 

the livestock sector and farmers’ economic status, by increasing their income (through 

subsidies) and strengthen infrastructures for the development of further activities. 

However, these policies were mainly anthropocentric and did not take into account 

the environmental threats which had significant impacts on the socioeconomic 

conditions of the area and intensive consequences on the Psiloritis environment. At 

the same time, structural changes led to the separation of environmental and social 

sustainability and disturbed the pre-existing agricultural and livestock system. Slowly 



but surely, these changes began to displace the livestock farming and started the 

discussion on the use of the area for other activities. Other social groups and users 

have been claiming the management and exploitation of natural resources. Today, the 

discussions focus on new activities such as alternative forms of tourism, establishment 

of renewable energy sources (RES), and the creation of a geo-park. The configuration 

of these new conditions and the need for determining land use has brought to the fore 

the debate about sustainable management of the natural environment of Psiloritis. The 

main contributors to this debate were the local government and the local social 

institutions through their collective action.  

It is relatively early to assess the results from the application of environmental and 

developmental policies, but we can draw some conclusions, which will contribute, to 

more effective future implementation. These conclusions relate to the local 

community, which has become much more receptive, than in the past, towards 

initiatives with environmental concern and protection of natural resources.  

Strong oppositions or conflicts have not appeared as responses from the local 

community to the top-down policies. This is most likely a result of the positive 

economic impacts on the life of the local community. Furthermore, local financial or 

other interests have not yet been affected. 

Sustainable development approaches include those, which are led on the one hand, by 

major economic actors and the state, while on the other, by communities and 

alternative economic and institutional actors. Treadmill and weak sustainable 

development approaches prioritize economic development, not considering 

environmental impacts to be significant. However, ideal model and strong sustainable 

development approaches prioritize the environment and aim towards minimal levels 

of environmental impacts, as well as a more socially just oriented economic system.  

The development policies implemented so far in the local communities of Mountain 

Psiloritis, what must be noted is the recent shift to more effective development models 

related to environmental protection. The policies of the early 1980's, find and 

reinforce the sheer economic growth model of the treadmill of production. In the late 

1990's however, new environmental policies go a step further and consolidate the 

weak model of sustainable development, which begins slowly to lay the foundations 

towards a rather limited environmental protection. 

When aiming towards strong sustainable development, changes are required such as 

the restructuring of institutions, the diversification of production and consumption 

patterns, the establishment of environmental friendly technologies and systematic use 

of social and environmental indicators. At the same time participation of residents in 

the decision-making is needed, either individually or through local groups. However, 

the diverse  theories of environmental ethics - anthropocentrism, bio-centrism, and 

eco-centrism and related principles of beneficence and non-injury as well as the those 

of sustainability and intergenerational justice - are also reflected in the experiences of 

local communities with environmental and developmental policies of the last thirty 

years. Anthropocentrism appears to dominate through the model of the treadmill of 



production as well as that of weak sustainable development. Some signs of change 

towards stronger environmental ideas and actions are recently the focus of 

discussions, especially by younger groups in the local community of Ida. Yet, overall, 

residents and local authorities do not appear prepared to accept the ecocentric 

dimension of environmental ethics. 

 

 

Key words:  Environmental Policies, Environmental Ethics, Rural communities, 

Sustainable Development, Local government, Local communities, Psiloritis/Ida, agro-

tourism, geo-parks, Cretan rural communities.  



Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ Βηνεζηθή 

Πεπίληψη 

Τίηλορ επγαζίαρ : Πεπιβαλλονηική Ηθική και Πεπιβαλλονηική Πολιηική: 

Η πεπίπηωζη ηος Ψηλοπείηη 

 
Οη πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο έσο ζήκεξα έρνπλ θπξίσο δηακνξθσζεί απφ 

ζπγθεθξηκέλεο νξγαλσηηθέο δνκέο φπσο ην θξάηνο,  ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο. Η επηξξνή ησλ θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηνπηθψλ δελ είλαη ακειεηέα. Η δηάζηαζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο εζηθήο είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, εθφζνλ ζηνρεχεη ζηε δηακφξθσζε 

θαλφλσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ κε απψηεξν ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο πάλσ ζηνλ 

πιαλήηε, κε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξνπο φξνπο. Απηφ επηρεηξείηαη κέζσ ηνπ 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο ζεσξίαο ηεο αμίαο ηεο θχζεο – εξγαιεηαθή ή εγγελήο αμία – 

πνπ είλαη ν θεληξηθφο θηινζνθηθφο πξνβιεκαηηζκφο ζηελ αλάπηπμε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο θηινζνθίαο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο.  

Οη πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο αληαλαθινχλ πξνβιεκαηηζκνχο   πνπ αθνξνχλ 

ζεσξίεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο φπσο ηνλ αλζξσπνθεληξηζκφ, ην βηνθεληξηζκφ,  ηνλ 

νηθνθεληξηζκφ θαη ηε βαζηά νηθνινγία θαη παξάιιεια αλαθέξνληαη ζε αξρέο 

πεξηβαιινληηθήο εζηθήο ζηηο νπνίεο επηρεηξνχλ λα βαζηζηνχλ. Η πην ζπρλά 

«ρξεζηκνπνηεκέλε» αξρή, ζηελ πνιηηηθή γεληθφηεξα θαη ζηα πεξηβαιινληηθά 

πξνγξάκκαηα εηδηθφηεξα, είλαη ε αξρή ηεο αεηθνξίαο ή ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο πνπ  

βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο αγαζνεξγίαο θαη ηεο κε βιάβεο ελψ, έπεηαη ε αξρή ηεο 

πεξηβαιινληηθήο θαη δηαγελεαθήο δηθαηνζχλεο.  

Με ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη λα δηεξεπλεζεί εάλ θαη θαηά πφζν 

αληαλαθινχληαη απηέο νη αξρέο ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο ζε πεξηβαιινληηθέο 

πνιηηηθέο (επξσπαηθέο θαη εζληθέο) πνπ αθνξνχλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ φξνπο 

Ίδε. Η πεξηνρή απνηειεί έλα θαιφ δείγκα πεξηπησζηνινγηθήο κειέηεο ιφγσ ησλ 

παξεκβάζεσλ πνπ έρνπλ επηρεηξεζεί γηα ην πεξηβάιινλ κέζσ ηνπ θξάηνπο, ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο  αιιά θαη  ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.   

Η νξνζεηξά ηνπ φξνπο Ίδε βξίζθεηαη ζηελ θεληξηθή Κξήηε, πεξηιακβάλεη 

κεξηθά απφ ηα ζεκαληηθφηεξα νηθνζπζηήκαηα ηεο, θηινμελεί ζεκαληηθφ αξηζκφ 

ελδεκηθψλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο θαη εκθαλίδεη ζπάληα γεσκνξθνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Όπσο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο λφηηαο Δπξψπεο, 



έηζη θαη εδψ, αλέθαζελ ππήξρε δνκεκέλν έλα άηππν αγξνηνθηελνηξνθηθφ ζχζηεκα, 

θάησ απφ ην νπνίν ε πεξηβαιινληηθή θαη θνηλσληθή αεηθνξία ήηαλ 

αιιεινεμαξηψκελεο. Τν ζχζηεκα απνηεινχληαλ απφ θαλφλεο πνπ νη ληφπηνη είραλ 

ζεζπίζεη θαη ζηε εθαξκνγή ηνπο δελ παξέκβαηλαλ θξαηηθνί ή άιινη θνξείο. Οη 

θηελνηξφθνη είραλ ηνλ πξψην ξφιν ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία θαη παξάιιεια ζηε 

δηαηήξεζε ησλ αγξν-νηθνινγηθψλ δσλψλ δεδνκέλνπ φηη ε παξνπζία ηνπο ζπλέβαιε 

θαζνξηζηηθά ζηε κε εξεκνπνίεζε ηνπ ρψξνπ. 

Καηά ηελ ηειεπηαία ηξηαθνληαεηία εθαξκφζηεθαλ πνιηηηθέο πνπ επηρείξεζαλ 

λα «βειηηψζνπλ» ηνλ ηνκέα ηεο θηελνηξνθίαο απμάλνληαο ην εηζφδεκα ησλ 

θηελνηξφθσλ (επηδνηήζεηο) θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

αλάπηπμε επηπιένλ δξαζηεξηνηήησλ. Όκσο ν ηξφπνο ρνξήγεζεο ησλ εληζρχζεσλ 

έρνληαο ακηγψο αλζξσπνθεληξηθφ ραξαθηήξα θαη κε ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο θηλδχλνπο πξνθάιεζε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο θαη έληνλεο παξεκβάζεηο ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ Ψεινξείηε. Παξάιιεια ζπλέβεζαλ δνκηθέο αιιαγέο πνπ δηαρψξηζαλ 

ηελ πεξηβαιινληηθή απφ ηελ θνηλσληθή αεηθνξία θαη δηαηάξαμαλ ην 

αγξνηνθηελνηξνθηθφ ζχζηεκα. Αξγά αιιά ζηαζεξά απηέο νη αιιαγέο άξρηζαλ λα 

εθηνπίδνπλ ηελ αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη μεθίλεζε ε ζπδήηεζε γηα ρξήζε ηεο 

πεξηνρήο θαη γηα άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Σηε δηαρείξηζε θαη «εθκεηάιιεπζε» ηνπ 

θπζηθνχ πινχηνπ δηεθδηθνχλ πιένλ ζέζε θαη άιιεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο θαη 

θνηλσληθνί ρξήζηεο. Σήκεξα γίλεηαη ιφγνο γηα λέεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο π.ρ. 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, εγθαηάζηαζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 

(Α.Π.Δ.), θαη ε δεκηνπξγία γεσ-πάξθνπ. Η δηακφξθσζε ησλ λέσλ ζπλζεθψλ έθεξε 

ζην πξνζθήλην ηε ζπδήηεζε γηα αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

ηνπ Ψεινξείηε. Κχξηνη εθθξαζηέο απηήο ηεο ζπδήηεζεο ππήξμαλ ε ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε θαη νη θνηλσληθνί θνξείο κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ζπιινγηθψλ 

ζρεκάησλ.   

Δίλαη ζρεηηθά πξφσξν λα αμηνινγήζνπκε ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή 

ησλ αλαπηπμηαθψλ ή/θαη πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ. Μπνξνχκε φκσο λα εμάγνπκε 

θάπνηα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ζα ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή 

λέσλ. Τα ζπκπεξάζκαηα απηά αθνξνχλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, ε νπνία έρεη γίλεη 

πνιχ πεξηζζφηεξν δεθηηθή ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, ζε πξσηνβνπιίεο 

πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ. Απφ ηελ 

αληαπφθξηζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζην ζχλνιν ησλ πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ πνπ 



έρνπλ πινπνηεζεί δηαπηζηψλεηαη φηη δελ έρνπλ ππάξμεη κέρξη ζήκεξα έληνλεο 

αληηδξάζεηο ή ζπγθξνχζεηο. Δθηηκάηαη φηη απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη πεξηζζφηεξεο 

παξεκβάζεηο έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη 

παξάιιεια είλαη ήπηεο αθνχ αθνξνχλ θπξίσο ελέξγεηεο ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο. Δπηπξφζζεηα δελ έρνπλ ζηγεί κέρξη ζήκεξα νηθνλνκηθά ή άιια 

ζπκθέξνληα.  

Γηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο επηζεκαίλνπλ ηνλ 

θεληξηθφ ξφιν δηαθνξεηηθψλ θνξέσλ. Σην κνληέιν ηνπ αέλανπ ηξνρνχ παξαγσγήο, 

είλαη νη νηθνλνκηθνί θπξίσο θνξείο απηνί πνπ θπξηαξρνχλ θαη σζνχλ ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε κε ζεσξψληαο ζεκαληηθή ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Σηελ 

πξνζέγγηζε ηεο αδχλακεο βηψζηκεο αλάπηπμεο  ην θξάηνο θαη νη νηθνλνκηθνί 

παξαγσγνί αλαγλσξίδνπλ ηε ζρέζε ηεο νηθνλνκίαο κε ην πεξηβάιινλ αιιά 

πξνβαίλνπλ ζε κέηξα πνπ πεξηνξίδνπλ νξηαθά ηηο επεκβάζεηο ηνπο ζε απηφ. Τέινο, 

ζην ηζρπξφ θαη ζην ηδαληθφ κνληέιν βηψζηκεο αλάπηπμεο θνηλσληθνί, νηθνλνκηθνί θαη 

θξαηηθνί θνξείο πξνσζνχλ ελαιιαθηηθέο κνξθέο αλάπηπμεο ππέξ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  

Σηηο αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί κέρξη ζήκεξα ζηελ 

πεξηνρή δηαπηζηψλεηαη κεηαθίλεζε ζε απνηειεζκαηηθφηεξα, ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, κνληέια αλάπηπμεο. Οη εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο ζηελ 

αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 βξίζθνπλ θαη εληζρχνπλ ην κνληέιν ηνπ αέλανπ ηξνρνχ 

παξαγσγήο. Σηε ζπλέρεηα,  πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 νη λέεο πνιηηηθέο 

θάλνπλ έλα βήκα παξαπέξα θαη εδξαηψλνπλ ην κνληέιν ηεο αδχλακεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο ην νπνίν, παξ’ φιν πνπ δελ είλαη ην θαηαιιειφηεξν γηα ην πεξηβάιινλ, 

αξρίδεη λα ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηε κεηεμέιημή ηνπ ζηα επφκελα απνηειεζκαηηθφηεξα 

κνληέια. Βέβαηα, απαηηνχληαη κηα ζεηξά απφ δηαξζξσηηθέο αιιαγέο φπσο 

αλαδηάξζξσζε ησλ ζεζκψλ, δηαθνξνπνίεζε ηνπ κνληέινπ παξαγσγήο θαη 

θαηαλάισζεο, εγθαηάζηαζε ηερλνινγηψλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη 

ζπζηεκαηηθή ρξήζε θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ. Παξάιιεια 

απαηηείηαη ε ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο ησλ θαηνίθσλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ είηε κεκνλσκέλα είηε κέζα απφ ζπιινγηθά ζρήκαηα. Η βηνεζηθή, σο 

δεκφζηνο δηάινγνο, θαη ε πεξηβαιινληηθή εζηθή θαη’ επέθηαζε κπνξεί λα παίμεη ξφιν 

θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ – ηνπηθψλ, εζληθψλ θαη επξσπατθψλ – 

πνπ εληζρχνπλ κνληέια αλάπηπμεο πνπ ζέβνληαη θαη θξνληίδνπλ ην πεξηβάιινλ.  



Πάλησο νη ζεσξίεο ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο πνπ θπξηαξρνχλ θαη 

αληαλαθιψληαη, κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ-αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ ηεο ηειεπηαίαο ηξηαθνληαεηίαο ζηελ 

πεξηνρή είλαη ν αλζξσπνθεληξηζκφο θαη ν βηνθεληξηζκφο. Οη αληίζηνηρεο αξρέο είλαη 

ε αξρή ηεο αγαζνεξγίαο θαη κε βιάβεο κέζσ ηεο αξρήο ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο 

δηαγελεαθήο δηθαηνζχλεο. Τα κνληέια αλάπηπμεο πνπ εκθαλίδεηαη λα ππεξηζρχνπλ 

είλαη απηφ ηνπ αέλανπ ηξνρνχ παξαγσγήο θαη ηεο αδχλακεο βηψζηκεο αλάπηπμεο.  

Καηαιήγνληαο, ε  ηνπηθή θνηλσλία - θάηνηθνη θαη ηνπηθή απηνδηνίθεζε - δελ είλαη 

έηνηκε λα δερζεί ηελ νηθνθεληξηθή δηάζηαζε ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο, νχηε είλαη 

έηνηκε λα ραξαθηεξίζεη ηνλ άλζξσπν ζαλ έλα κέξνο ηνπ ζπλφινπ θαη φρη ζαλ 

θπξίαξρν.  
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Δηζαγωγή 

Δλψ ε αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο θηινζνθηθνχ θιάδνπ κε βαζηθφ αληηθείκελν 

φρη κφλν ηνλ άλζξσπν αιιά θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ  ππήξρε απφ ηελ αξραηφηεηα, 

εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα έληνλε θπξίσο ηελ ηειεπηαία πεληεθνληαεηία θαηά ηελ νπνία 

είλαη πιένλ εκθαλή ηα ζεκάδηα ηεο ξχπαλζεο θαη ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ 

πεξηβάιινληνο θπξίσο ιφγσ ησλ επηδξάζεσλ ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο θαη ηεο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε, ν θίλδπλνο 

απνδηνξγάλσζεο νιφθιεξσλ νηθνζπζηεκάησλ, ε εμαθάληζε ή ν θίλδπλνο γηα 

εμαθάληζε πνιιψλ εηδψλ (δψα, θπηά νξγαληζκνί θ.ιπ.), ε θαηαζπαηάιεζε θαη θαηά 

ζπλέπεηα ε εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ε ξχπαλζε ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ λεξνχ, ε 

αλεμέιεγθηε ρξήζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, ε απνςίισζε ησλ δαζψλ θ.ιπ. ζσξεπηηθά 

δεκηνπξγνχλ έλα είδνο αλαζθάιεηαο γηα ην κέιινλ φρη κφλν ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο 

αιιά θαη νιφθιεξνπ ηνπ πιαλήηε. Δθφζνλ νη πξάμεηο καο σο άηνκα θαη σο θνηλσλίεο 

έθεξαλ ηφζεο θαη ηέηνηεο ζπλέπεηεο ζην δσηηθφ καο ρψξν, σο ηα κφλα εζηθά φληα 

ζηνλ πιαλήηε, ηίζεηαη θαη πάιη ην παλάξραην ζσθξαηηθφ εξψηεκα «πωο πξέπεη 

θάπνηνο λα δεη;», πψο  δηακνξθψλνπκε κηα λέα ζηάζε δσήο θαη ζπκπεξηθνξάο.   

’ απηή ηελ απάληεζε έξρεηαη λα παίμεη ην ξφιν ηεο ε βηνεζηθή ή νπνία απνηειεί ηε 

δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ησλ εζηθώλ δεηεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από, ή ζρεηίδνληαη 

κε, ηηο επηζηήκεο ηεο δσήο, ηηο ηαηξηθέο εθαξκνγέο ηνπο θαη ηηο θνηλσληθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ηνπο
1
. Ζ βηνεζηθή φκσο εθηφο απφ θιάδνο ηεο θηινζνθίαο 

είλαη θαη δεκφζηα ζπδήηεζε ή είλαη ην έλαπζκα γηα δεκφζηα ζπδήηεζε κε ζηόρν ηελ 

αλαδήηεζε ιύζεσλ ζηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα.  

Έηζη ε βηνεζηθή α) σο  θιάδνο ηεο θηινζνθίαο,  νθείιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα 

παξαδνζηαθά  κνληέια ηεο θηινζνθηθήο αλάιπζεο – ινγηθή, ζπλέπεηα, πξνζεθηηθή 

ρξήζε  ησλ θηινζνθηθψλ φξσλ, αλαδήηεζε ινγηθήο δηθαηνιφγεζεο – ζπκπιεξσκέλα 

                                                           
1
 http://bioethics.fks.uoc.gr/ , Σειεπηαία πξφζβαζε. 15-10-08 

http://bioethics.fks.uoc.gr/
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απφ ηελ επαηζζεζία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εκπεηξία θαη ηα ζπλαηζζήκαηα -  θαζψο 

επίζεο θαη ηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο επηξξνέο ηνπο ζηε ζπκπεξηθνξά
2
 θαη  β) σο 

δεκφζηα ζπδήηεζε έξρεηαη λα αλαδεηήζεη ηηο απφςεηο θαη ηηο ζέζεηο θαη άιισλ 

επηζηεκνληθψλ θιάδσλ  ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ ελδηαθέξνληφο ηεο αιιά θαη ησλ 

ηνπηθψλ θνηλσληψλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε δεκφζηα ζπδήηεζε είλαη απηή πνπ 

εθνδηάδεη κε ην ζέκα ελδηαθέξνληνο ηε βηνεζηθή γηαηί ελψ ζπρλά αλαθεξφκαζηε ζηηο 

λέεο ηερλνινγίεο θαη ηελ επηζηήκε σο ηελ αηηία ηεο βηνεζηθήο, ε  ζπδήηεζε γηα ηε 

ρξήζε ηνπο θαη νη δηαθνξεηηθέο απφςεηο  γηα ηηο αμίεο θαη ηελ αλζξψπηλε δσή είλαη 

πνπ ψζεζε ζηελ αλάπηπμε  ηεο (Jonsen 1998).  

ην πιαίζην ηεο εθαξκνζκέλεο εζηθήο θαη ηεο βηνεζηθήο, φξνο πνπ 

επηλνήζεθε απφ ηνλ θαζεγεηή  V.R. Potter ην 1970, ε πεξηβαιινληηθή θηινζνθία, 

έλαο ζρεηηθά λένο θιάδνο ηεο θηινζνθίαο, ν νπνίνο εμεηάδεη ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ 

κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Σν πξψην απφ ηα δχν βαζηθά πεδία ηεο πεξηβαιινληηθήο 

θηινζνθίαο είλαη ε πεξηβαιινληηθή εζηθή θαη ην δεχηεξν ε πνιηηηθή νηθνινγία
3
», 

δειαδή ε επηζηήκε πνπ απνηειεί ην ζχλνιν ησλ ζεσξηψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ ΄70 θαη κεηά, θαη ζηεξίδνπλ ηελ αλάιπζή ηνπο ζηηο ζρέζεηο 

αιιειεπίδξαζεο θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη θνηλσληψλ. Ζ πεξηβαιινληηθή εζηθή ζην 

επίθεληξφ ηεο ζέηεη ηα δεηήκαηα ησλ ζρέζεσλ ηνπ αλζξώπνπ όρη κόλν κε ην 

ζπλάλζξσπό ηνπ αιιά κε ην επξύηεξν πεξηβάιινλ ηνπ θαη ηε θύζε, θαζώο θαη ηα εζηθά 

δηιήκκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  ηόρνο ηεο είλαη λα 

εθνδηάζεη ηνπο αλζξώπνπο κε λέεο εζηθέο αξρέο, εζηθνύο θώδηθεο θαη αμίεο νη νπνίνη 

βαζηζκέλνη ζηηο επηθξαηνύζεο εζηθέο ζεσξίεο «ζα παξάζρνπλ ηελ εζηθή αηηηνιόγεζε 

                                                           
2
 Jonsen Albert R., The birth of bioethics, Discipline, Discourse and Ethos, 1998, ζει. 326  

3
 Καξαγεσξγάθεο ηαχξνο, Πεξηβαιινληηθή εζηθή, Cogito, Σεχρνο 5, Δθδφζεηο Νεθέιε, Ννέκβξηνο 

2006, ζει. 50 
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θαη ην εζηθό θίλεηξν γηα ράξε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζε παγθόζκηα 

θιίκαθα
4
».  

Ζ πεξηβαιινληηθή θηινζνθία γηα πξψηε θνξά έθαλε ηελ εκθάληζε ηεο σο κηα 

εμαηξεηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζπδήηεζε κεηαμχ θηινζφθσλ ην 1970 αθνχ είραλ 

πξνεγεζεί ηξεηο πνιχ ζεκαληηθέο δεκνζηεχζεηο ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ.  Πην 

θξίζηκε θαη  παιαηφηεξε απφ ηηο δεκνζηεχζεηο είλαη ην βηβιίν ηνπ Aldo Leopold, A 

Sand  County Almanac, "The Land Ethic," (1949), ζην νπνίν ν ζπγγξαθέαο θάλεη 

ζαθή λχμε φηη νη ξίδεο ηεο νηθνινγηθήο θξίζεο έρνπλ ζεκαληηθή θηινζνθηθή 

δηάζηαζε. Ο Aldo Leopold ήηαλ ν πξψηνο πνπ αλαθέξζεθε ζηελ πξννπηηθή 

θαηαζηξνθήο ηνπ πιαλήηε θαη κίιεζε γηα «Land Ethic» δειαδή γηα «Ζζηθή ηεο Γεο», 

ππνζηεξίδνληαο φηη ε εζηθή ηεο γεο δηεπξχλεη ηα φξηα κηαο επξχηεξεο θνηλφηεηαο 

αιιεινεμαξηψκελσλ κεξψλ, πεξηιακβάλνληαο ην έδαθνο, ην λεξφ, ηα θπηά, ηα δψα 

θαη φιε ηε γε ζπλνιηθά, θαη επηζεκαίλεη  ηελ αλάγθε λα γίλεη ε γε αληηθείκελν 

ζεβαζκνχ, αγάπεο θαη πξνέθηαζε ηεο εζηθήο
5
. εκαληηθέο επίζεο δεκνζηεχζεηο πνπ 

έδσζαλ ην έλαπζκα γηα λα επαλέιζεη ζην πξνζθήλην ην βηβιίν ηνπ Leopold ήηαλ 

απηή ηνπ Lynn White "The Historical Roots  of our Ecologic Crisis" (Μάξηηνο 1967) 

θαη ηνπ Garett Hardin "The Tragedy of the Commons" (Γεθέκβξηνο 1968).  Δίρε 

σξηκάζεη ινηπφλ ε ηδέα φηη ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα δελ ζα ιπζνχλ κφλν κέζα 

απφ ηελ άζθεζε ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ αιιά θαη κε ηε ζπκβνιή θαη άιισλ 

θιάδσλ ησλ επηζηεκψλ θαη θπξίσο ηεο θηινζνθίαο πνπ είλαη ν θαηεμνρήλ αξκφδηνο 

θιάδνο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο, δειαδή ηε δηακφξθσζε 

ζηάζεο δσήο θαη ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ.  

                                                           
4
 Yang Tongjin, Towards an egalitarian global environment ethics. In Henk A.M.J ten Have (eds.), 

Environmental Ethics and National Policy, UNESCO Publishing, 2006, ζει. 23 
5
  Πξσηνπαπαδάθεο Δ.Γ., Οηθνινγηθή εζηθή, Αζήλα :άθθνπιαο Αλη., 2005, ζει. 21 
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Μέζα απφ ηελ παξνχζα εξγαζία ζηφρνο είλαη λα δηεξεπλεζεί εάλ θαη θαηά 

πόζν αληαλαθινύληαη  αξρέο ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο ζε πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο 

πνπ αθνξνύλ ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ όξνπο Ίδε (Ψεινξείηεο).  

Ζ νξνζεηξά ηνπ φξνπο Ίδε (Φεινξείηεο) βξίζθεηαη ζηελ θεληξηθή Κξήηε. 

Καηαιακβάλεη κέξνο ηνπ αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο ηνπ Ν. Ρεζχκλνπ θαη κέξνο ηνπ 

δπηηθνχ ηκήκαηνο ηνπ Ν. Ζξαθιείνπ. Ζ κεγαιχηεξε βνπλνθνξθή ηεο έρεη χςνο 2.456 

κέηξα. Ζ ίδηα ε νξνζεηξά, αιιά θαη ε επξχηεξε πεξηνρή ζηελ νπνία εληάζζεηαη, 

πεξηιακβάλνπλ κεξηθά απφ ηα ζεκαληηθφηεξα νηθνζπζηήκαηα ηεο Κξήηεο. ’ απηφ 

ηνλ ηφπν εδψ θαη εθαηνληάδεο ρξφληα  ζπλππάξρεη κε ηνλ άλζξσπν, ηνπ νπνίνπ ηα 

απνηππψκαηα εκθαλίδνληαη ζηελ πεξηνρή απφ ηα πνιχ παιηά ρξφληα,  ζεκαληηθφο 

αξηζκφο ελδεκηθψλ εηδψλ ηεο θξεηηθήο ρισξίδαο θαη παλίδαο
6
. Σν ηνπίν 

ραξαθηεξίδεηαη γηα ηελ ηδηαίηεξε βηνπνηθηιφηεηα θαη γεσπνηθηιφηεηά ηνπ αιιά θαη 

γηα ηε καθξνρξφληα αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ θαη θχζεο.  

Ο βαζκφο δηαηάξαμεο ηεο πεξηνρήο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί απφ κέηξηνο έσο 

ρακειφο
7
 θπξίσο ιφγσ ησλ θαηλνκέλσλ ηεο εξεκνπνίεζεο, ηεο πεξηνδηθήο θαχζεο ή 

ηεο ππεξβφζθεζεο. «Δπνκέλσο ζε γεληθέο γξακκέο, παξά ηελ ηζηνξηθή 

αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ (θαη νηθνηφπσλ) ηεο πεξηνρήο ηνπ Φεινξείηε, ζα 

κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί σο ρακεινχ βαζκνχ δηαηάξαμεο, θαηάιιειν γηα 

ζρεδηαζκφ δηαρεηξηζηηθψλ παξεκβάζεσλ δηαηήξεζεο
8
». 

                                                           
6
 Αβξακάθεο Μ, - Σξίραο Α., Χισξίδα θαη Παλίδα ζην Ψεινξείηε, ΑΚΟΜΜ-ΦΖΛΟΡΔΗΣΖ Α.Α.Δ. 

ΟΣΑ, Αλψγεηα, 2008 
7
 ΔΝΓΗΑΗΣΖΜΑ χκβνπινη Γηαρείξηζεο – Απνθαηάζηαζεο Οηθνζπζηεκάησλ, Μνπζείν Φπζηθήο 

Ηζηνξίαο Κξήηεο, πλνιηθή αμηνιφγεζε ησλ πηέζεσλ πνπ πθίζηαληαη ηα αληηθείκελα πξνζηαζίαο, 

Δηδηθό Γηαρεηξηζηηθό ρέδην Πεξηνρήο Ψεινξείηε, Πξόγξακκα LIFE B4-3200/98/444, «Πξνζηαζία ηνπ 

Γππαεηνχ ζηελ Διιάδα»,   Αζήλα 2001 
8
 ΔΝΓΗΑΗΣΖΜΑ χκβνπινη Γηαρείξηζεο – Απνθαηάζηαζεο Οηθνζπζηεκάησλ, Μνπζείν Φπζηθήο 

Ηζηνξίαο Κξήηεο, ρέδην Γηαρείξηζεο Πεξηνρήο Ψεινξείηε, Πξόγξακκα LIFE B4-3200/98/444, 

«Πξνζηαζία ηνπ Γππαεηνχ ζηελ Διιάδα», Αζήλα 2001, ζει. 97 
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Οη έληνλεο παξεκβάζεηο ζην πεξηβάιινλ ηνπ Φεινξείηε θαηά ηελ ηειεπηαία 

ηξηαθνληαεηία πξνέθπςαλ ιφγσ αιιαγψλ ζηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο,  ηνπ 

ηξφπνπ δσήο θαη ηεο αχμεζεο ησλ αλζξψπηλσλ «αλαγθψλ».  

Ζ πξνζέγγηζε πνπ ζα αθνινπζεζεί γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο εξγαζίαο έρεη σο 

εμήο. ην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ε παξνπζίαζε ηεο επηζηεκνληθήο 

ζπδήηεζεο πεξί ησλ αξρψλ ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο κε επίθεληξα ηε ζεσξία ηεο 

αμίαο ηεο θχζεο, ην ξφιν ηνπ θαζήθνληνο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξψπσλ απέλαληη 

ζηε θχζε θαζψο θαη ηε ζεσξία ησλ δηθαησκάησλ. ην δεχηεξν θεθάιαην 

παξνπζηάδεηαη ην επξχηεξν πιαίζην ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ζηελ Δ.Δ. θαη 

ζηελ Διιάδα θπξίσο ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία,  θαη εηδηθφηεξα ηελ πνιηηηθή πνπ 

ζρεηίδεηαη άκεζα θαη είλαη εθαξκφζηκε ζηελ πεξηνρή ηνπ Φεινξείηε ηνπ δήκνπ 

Αλσγείσλ.  

ην ηξίην θεθάιαην ζα γίλεη παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ηεο κειέηεο πεξίπησζεο 

θπξίσο κέζα απφ ην πξίζκα ησλ αξρψλ ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο θαη ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο ζα ζπδεηεζνχλ ηα βηνεζηθά δηιιήκαηα.  ηνλ επίινγν ζα δηαηππσζνχλ ηα 

ζρεηηθά ζπκπεξάζκαηα.    
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1. Κεθάιαην 1
ν
- Αξρέο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο  

1.1. Πεξηβαιινληηθή εζηθή  

Ζ πεξηβαιινληηθή εζηθή έθεξε κηα ζεκαληηθή ηνκή ζηελ παξαδνζηαθή εζηθή 

θηινζνθία, ε νπνία κέρξη ηφηε ήηαλ θαζαξά αλζξσπνθεληξηθή. Μεηέθεξε ην 

ελδηαθέξνλ ηεο εζηθήο απφ ηνλ άλζξσπν ζηα δψα, ζηνπο νξγαληζκνχο, ζηα είδε, ζηα 

νηθνζπζηήκαηα θαη ελ γέλεη ζε φιε ηελ βηνηηθή θαη αβηνηηθή δσή πάλσ ζηνλ πιαλήηε.  

Απψηεξνο ζθνπφ ηεο ε δηαηήξεζε ηεο δσήο πάλσ ζηνλ πιαλήηε, κε φζν ην δπλαηφ 

θαιχηεξνπο φξνπο, γηα φινπο ηνπο θαηνίθνπο αιιά θαη γηα ηνλ ίδην ηνλ πιαλήηε, 

κέζσ ηνπ ζεβαζκνχ ηεο δσήο φισλ.  

«Ζ πεξηβαιινληηθή εζηθή είλαη ε κφλε εζηθή πνπ μεθεχγεη απφ ηνλ πνιηηηζκφ. Πξέπεη 

λα αμηνινγήζεη ηε θχζε, απηή πνπ ελζσκαηψλεη ηνλ πνιηηηζκφ κε ηελ άγξηα θχζε, 

θαη λα θξίλεη ην θαζήθνλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Μεηά απφ ηελ πεξηβαιινληηθή εζηθή, 

δελ ζα είζηε πιένλ ν αλζξσπηζηήο πνπ ήζαζηε κηα θνξά
9
». Ο  Holmes Rolston κε 

απηή ηε θξάζε απνδίδεη ηε ζεκαληηθφηεηα θαη ηε βαξχηεηα ηεο χπαξμεο κηα εζηθήο 

γηα ην πεξηβάιινλ ππνλνψληαο φηη ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα αιιάμεη ε θνζκνζεσξία 

θαη ε θνζκναληίιεςε θάζε αλζξψπνπ πνπ ζα κειεηήζεη ηελ πεξηβαιινληηθή εζηθή 

θαη ζα πηζηέςεη ζηα θαζήθνληά ηνπ απέλαληη ζηνλ θφζκν πνπ δεη.  

Γηα λα γίλεη φκσο απηφ ζα πξέπεη λα δνζνχλ απαληήζεηο ζε βαζηθά δεηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζεσξία ηεο αμίαο ηεο θχζεο. Πνηνο ή ηη είλαη απηφ πνπ ζεσξείηαη 

φηη έρεη αμία, απφ πνχ πξνέξρεηαη απηή ε αμία θαη πνηνο ηελ απνδίδεη ζε πνηνλ; Δίλαη 

θάηη πνπ ππάξρεη εγγελψο ή είλαη θάηη πνπ απνδίδεηαη επεηδή εμππεξεηεί έλα άιιν 

ζθνπφ, δειαδή απνδίδεηαη ζε απηφ εξγαιεηαθή αμία; Δίλαη αλζξψπηλε επηλφεζε ή 

είλαη θάηη πνπ ππάξρεη θαη πνπ νη άλζξσπνη πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ; Δίλαη θάηη 

                                                           
9
 Rolston Holmes, III, Environmental Ethics: Values in and Duties to the Natural World, 

http://www.ecospherics.net/pages/RolstonEnvEth.html 
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ππνθεηκεληθφ ή είλαη θάηη αληηθεηκεληθφ θαη ζπλεπψο θαζνιηθφ; Πνπ έγθεηηαη απηή ε 

αμία; Πνπ έρεη ηε βάζε ηεο θαη πσο αλαγλσξίδεηαη; Απηά είλαη κεξηθά απφ ηα 

εξσηήκαηα ζηα νπνία πξέπεη λα απαληήζεη ή λα δηακνξθψζεη ζρεηηθέο ζέζεηο ε 

θηινζνθία πξνθεηκέλνπ λα δνκεζεί ε ζεσξία ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο.  

Ζ πεξηβαιινληηθή εζηθή φπσο έρεη δηακνξθσζεί δηαρξνληθά κέρξη ζήκεξα έρεη πέληε 

επδηάθξηηα ραξαθηεξηζηηθά
10

. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά, ηα νπνία αλαιχνληαη 

παξαθάησ, αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ θιάδνπ θαη θαηά θάπνην ηξφπν 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ αλάγθε ηεο χπαξμήο ηνπ. Ζ πεξηβαιινληηθή εζηθή σο λένο θιάδνο 

ηεο  εζηθήο ζθέςεο ζπλνςίδεηαη απφ ηνλ Yang Tongjin (2006) σο εμήο : 

1. Δίλαη δηεπξπκέλε, δίλνληαο έηζη κεγαιχηεξε δηάζηαζε ζην πεδίν ηεο  

παξαδνζηαθήο θηινζνθίαο. Γηεπξχλεη ηνπο νξίδνληεο ηεο εζηθήο ζθέςεο 

ζπκπεξηιακβάλνληαο  φρη κφλν ηνπο αλζξψπνπο ζε νηθνπκεληθή θιίκαθα, αιιά 

ηα δψα, φιν ην θπζηθφ θφζκν θαη ηε βηφζθαηξα θαη επηπιένλ, ιακβάλνληαο 

ππφςε ην παξφλ θαη ην παξειζφλ αλαθέξεηαη ξεηά ζην κέιινλ, δίλνληαο κηα 

πεξαηηέξσ δηάζηαζε ζην δήηεκα ηεο ζπλερνχο χπαξμεο ησλ φλησλ ζηνλ πιαλήηε.  

2. Δίλαη δηεπηζηεκνληθή, αθνχ απαηηεί ην ζπλδπαζκφ θαη ην ζπληνληζκφ  

δηαθνξεηηθψλ  επηζηεκνληθψλ  θιάδσλ,  ελδπλακψλνληαο,  ππνζηεξίδνληαο  θαη 

επεξεάδνληαο  θαη  άιινπο θιάδνπο  πνπ ζρεηίδνληαη  κε ην πεξηβάιινλ φπσο 

είλαη  ε  πεξηβαιινληηθή  πνιηηηθή, ε πνιηηηθή νηθνλνκία, νη επηζηήκεο γηα ην 

πεξηβάιινλ θ.α..  

3.  Δίλαη πινπξαιηζηηθή, κε δεδνκέλν φηη εμαξρήο πεξηειάκβαλε θαη εμέθξαδε  

δηαθνξεηηθέο νπηηθέο θαη πξαθηηθέο (αλζξσπνθεληξηθή, ζεσξία ησλ 

δηθαησκάησλ, βηνθεληξηθή, νηθνθεληξηθή) πνπ παξέρνπλ ηηο βάζεηο γηα ηελ εζηθή 
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δηθαηνιφγεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. Παξ’ φια απηά φιεο έρνπλ έλα 

θνηλφ ζεκείν: ην θαζήθνλ όισλ καο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ελ 

γέλεη ηνπ θόζκνπ ζηνλ νπνίν δηαβηνύκε.   

4. Δίλαη παγθφζκηα – νηθνπκεληθή, γηαηί ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα δελ 

αλαγλσξίδνπλ ζχλνξα θαη φξηα. Άξα απαηηείηαη ζπλαίλεζε θαη ζπλεξγαζία ζε 

ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη νηθνπκεληθφ επίπεδν.  

5. Δίλαη θαηά θάπνην ηξφπν επαλαζηαηηθή, αθνχ γηα πξψηε θνξά ακθηζβεηεί ην 

βαζηά ξηδσκέλν θαη θπξίαξρν αλζξσπνθεληξηζκφ, κηιάεη γηα ην κέιινλ θαη ηηο 

επφκελεο γεληέο θαη πξνηείλεη έλα λέν ηξφπν δσήο πξνζαξκνζκέλν ζηα φξηα ηεο 

Γεο θαη πξνζαλαηνιηδφκελν ζε θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο. 
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1.2. Θεωξία ηεο αμίαο ηεο θύζεο   

Κεληξηθφο άμνλαο ηνπ θηινζνθηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο θηινζνθίαο είλαη ε ζπδήηεζε γηα ην είδνο ηεο αμίαο (value) πνπ 

απνδίδεηαη ζηε θχζε. Έρεη απφιπηε αμία ή έρεη ζρεηηθή -εξγαιεηαθή αμία? Έρεη 

δειαδή ε θχζε εγγελή (intrinsic) αμία ή ε αμία ηεο έγθεηηαη κφλν ζηνλ εξγαιεηαθό ηεο 

ραξαθηήξα (instrumental value ή extrinsic value)? Ζ απάληεζε ζην εξψηεκα είλαη ζε 

άκεζε ζπζρέηηζε κε ηελ επηηπρία ή φρη ηεο δηάδνζεο ηεο ζεσξίαο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο θηινζνθίαο, ηεο απνδνρήο ηεο ή φρη θαη ελ ηέιεη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο.  

Ζ απάληεζε ζην εξψηεκα ήηαλ απηή πνπ δηακφξθσζε ηε κέρξη ζήκεξα παξαδνζηαθή 

θηινζνθηθή ζθέςε ε νπνία εμαξρήο αληηκεηψπηδε ηε θχζε σο εξγαιείν πνπ 

πξνζθέξεη ζηνλ άλζξσπν ηε δπλαηφηεηα λα επηβηψζεη πάλσ ζηνλ πιαλήηε.  

Ζ παξαδνζηαθή θηινζνθηθή ζθέςε ε νπνία είλαη ακηγψο ανθπωποκεντπική είλαη έλα 

ζχλνιν αξρψλ θαη θαλφλσλ πνπ αληηιακβάλνληαη ην θπζηθφ θφζκν σο «απνζήθε 

πιηθψλ εξγαιεηαθήο αμίαο, ηα νπνία κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε φπσο θξίλνπκε 

γηα λα απμήζνπκε ηελ αλζξψπηλε επεκεξία
11

». Γελ πξνθχπηεη απφ πνπζελά θάπνηα 

άκεζε εζηθή ππνρξέσζε θαη θαηά ζπλέπεηα νη πξάμεηο ηνπ αλζξψπνπ απέλαληη ζηε 

θχζε αληηκεησπίδνληαη σο εζηθά αδηάθνξεο πξάμεηο κηαο θαη δελ πεξηέρνπλ θαζφινπ 

ηελ έλλνηα ηνπ θαζήθνληνο θαη ηεο ππνρξέσζεο. Απηή ε ζηάζε είλαη απνηέιεζκα ηεο 

αλππαξμίαο ζηε θχζε αιιά θαη ζε φ,ηη απηή εκπεξηέρεη ηδηνηήησλ φπσο ινγηθή, 

ζπλείδεζε, δπλαηφηεηα έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ θ.ιπ.. Οη ηδηφηεηεο απηέο 

ραξαθηεξίδνπλ ην αλζξψπηλν είδνο θαη γη’ απηφ ε θηινζνθηθή ζθέςε δηακνξθψζεθε 

ζε ηφζν αλζξσπνθεληξηθή δηάζηαζε. Σα ππφινηπα φληα ζηε θχζε έρνπλ άιιε 
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ππφζηαζε θαη θαηά ζπλέπεηα δελ είλαη θνξείο εγγελνχο αμίαο αιιά κφλν ζρεηηθήο ή 

εξγαιεηαθήο. Έρνπλ δειαδή εζηθή αμία κφλν γηαηί ζπλεηζθέξνπλ θαη εμππεξεηνχλ 

ηελ αλζξψπηλε χπαξμε, παξέρνληάο ηεο ηα απαξαίηεηα πνπ κπνξεί λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο εμήο : α) αγαζά γηα ηελ επηβίσζε φπσο ηξφθηκα, θάξκαθα, 

θαχζηκα, ζπφξνπο  β) δηεξγαζίεο  γηα θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο φπσο νμπγφλν κέζσ 

ησλ θπηψλ θαη ησλ δέληξσλ, κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ λεξνχ ζε βξνρή, γ) πιεξνθνξίεο 

ρηιηεηηψλ γηα ηελ εμέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο θαη φρη κφλν πάλσ ζηε γε θαη δ) 

αηζζεηηθή απφιαπζε αθνχ θάζε θνξά πνπ ν άλζξσπνο έξρεηαη ζε επαθή κε ηε θχζε 

αηζζάλεηαη ςπρηθή αλάηαζε, επθνξία θαη εξεκία.  

Παίξλνληαο αθνξκή απφ εκπεηξηθά θπξίσο παξαδείγκαηα ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηε θχζε αιιά θαη πξνβιέπνληαο ίζσο ηηο δπζάξεζηεο 

ζπλέπεηεο ηνπ έληνλνπ αλζξσπνθεληξηθνχ ζπζηήκαηνο ζχγρξνλνη ζηνραζηέο 

δηακνξθψλνπλ λέεο θηινζνθηθέο ζεσξήζεηο νη νπνίεο κεηαηνπίδνπλ ηελ απφδνζε 

εγγελνχο αμίαο απφ ηνλ άλζξσπν ζηε θχζε.  

Ο J. Callicott (1995) ππνζηεξίδεη φηη «αλ δελ αλαγλσξηζηεί εγγελήο αμία ζηε θχζε, 

ηφηε ε πεξηβαιινληηθή εζηθή δελ έρεη ηίπνηα μερσξηζηφ. Αλ απφ ηε θχζε ιείπεη ε 

εγγελήο αμία, ηφηε ε πεξηβαιινληηθή εζηθή δελ είλαη παξά κηα εηδηθή  εθαξκνγή ηεο 

εζηθήο απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν
12

».  Ο Callicott, ζε ζπλέρεηα ηεο ζεσξίαο πνπ είρε 

ήδε αλαπηχμεη ν Aldo Leopold πεξί ηεο θνηλφηεηαο ηεο Γεο, «πηνζεηεί κηα ηζρπξή 

δενληνινγηθή αξρή:  «κηα πξάμε είλαη εζηθώο νξζή όηαλ ηείλεη λα δηαηεξήζεη ηελ 

αθεξαηόηεηα,  ζηαζεξόηεηα θαη νκνξθηά ηεο βηνηηθήο θνηλόηεηαο
13

».    

Ο Paul Taylor (2008) επίζεο  ππνζηεξίδεη έλα ζχζηεκα εζηθήο βαζηζκέλν ζηε θχζε 

(life-centered). Τπνζηεξίδεη φηη ζην αλζξσπνθεληξηθφ ζχζηεκα ππάξρνπλ επζχλεο 
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θαη  θαζήθνληα απέλαληη ζηε θχζε αθξηβψο γηαηί πξνάγνπλ ηηο αλζξψπηλεο αμίεο θαη 

ηα  αλζξψπηλα δηθαηψκαηα,  ελψ ζην ζχζηεκα πνπ είλαη  βαζηζκέλν ζηε θχζε ην 

θαζήθνλ καο λα  ζεβαζηνχκε ηελ αθεξαηφηεηα ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, ηε 

δηαηήξεζε ησλ  απεηινχκελσλ εηδψλ θαη ηελ απνθπγή ηεο πεξηβαιινληηθήο ξχπαλζεο 

πξνέξρεηαη απφ ην γεγνλφο φηη απηφο είλαη έλαο ηξφπνο γηα ηα άγξηα δψα θαη ηα 

νηθνζπζηήκαηα  λα δηαηεξεζνχλ ζε έλα πγηέο θπζηθφ πεξηβάιινλ.  Ο Paul Taylor 

αλαθέξεη:
14

  «έρνπκε εζηθή ππνρξέσζε λα πξνζηαηέςνπκε θαη λα πξνσζήζνπκε ην 

ζπκθέξνλ ηνπο γηα ράξε ηνπο» θαη ζηε ζπλέρεηα ππνζηεξίδεη κε επηρεηξήκαηα ηε 

ζέζε βαζηδφκελνο ζηε ζεσξία ηνπ φηη ην ζπκθέξνλ ηνπο, φπσο θαη απηφ ησλ 

αλζξψπσλ,  πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο έλαο ηειενινγηθφο ζηφρνο. Με απηή ηε 

ζεσξία, πξνρσξψληαο πην πέξα ηελ θαληηαλή ζεσξία, ππνζηεξίδεη φηη φια ηα φληα 

ζηνλ πιαλήηε πξέπεη λα  αληηκεησπίδνληαη σο απηνζθνπνί θαη πνηέ σο κέζα γηα ηελ 

επίηεπμε άιισλ ζηφρσλ θαη παξάιιεια ηνπνζεηείηαη ππέξ ηεο χπαξμεο εγγελνχο 

αμίαο ζε  φια ηα έκβηα φληα πάλσ ζηνλ πιαλήηε.  

Έλαο  αθφκα ππνζηεξηθηήο ηεο άπνςεο φηη ε θχζε (έκβηα θαη άβηα) έρεη εγγελή αμία 

είλαη ν Holmes Rolston (2008) ν νπνίνο
15

   ππνζηεξίδεη  φηη, εθηφο απφ ηνλ άλζξσπν, 

δηαζέηνπλ εγγελή αμία ηα δψα, νη νξγαληζκνί, ηα είδε, ηα νηθνζπζηήκαηα, ε γε θαη ε 

θχζε πνπ ηελ πεξηβάιιεη. Καζεηί  απφ απηά έρεη έλα ηειηθφ ζθνπφ ν νπνίνο δελ είλαη 

πξνθαλήο  θαηαξρήλ αιιά δηαθαίλεηαη κέζα απφ ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα επηβηψζνπλ 

θαη λα πεξάζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο θπζηθήο επηινγήο. Σν φηη νη άλζξσπνη είλαη νη 

αμηνινγεηέο  απηφ δε ζεκαίλεη φηη είλαη νη κνλαδηθνί θνξείο αμίαο.  
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1.3. Καληηαλή εζηθή θαη ζεωξία ηεο αμίαο ηεο θύζεο  

Ζ θαληηαλή ζεσξία είλαη κηα θαζαξά αλζξσπνθεληξηθή ζεσξία πεξί εζηθήο πνπ 

αλαπηχρζεθε ζε κηα επνρή φπνπ ν άλζξσπνο, φπσο θαη ζήκεξα εμάιινπ, έρεη ηνλ 

θπξίαξρν ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ εθάζηνηε ζπλζεθψλ. Βέβαηα, αλ ζέινπκε λα 

είκαζηε πεξηζζφηεξν αθξηβείο ζε ζρέζε κε ηελ αλζξσπνθεληξηθφηεηα ηεο θαληηαλήο 

ζεσξίαο, ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ν Καλη ζηα θείκελά ηνπ αλαθέξεηαη ζε 

«έιινγα φληα», δειαδή ζε φληα πνπ δηαζέηνπλ ινγηθή ηθαλφηεηα θαη φρη ζε 

αλζξψπνπο. Έηζη ν Καλη αλέπηπμε κηα ζεσξία ε νπνία βαζίδεηαη θπξίσο ζηνλ 

άλζξσπν θαη ζην ξφιν πνπ απηφο έρεη ζηε θπζηθή ηεξαξρία κηαο θαη είλαη ην κφλν 

έιινγν νλ ζηνλ πιαλήηε. Ο ππφινηπνο θπζηθφο θφζκνο δελ έρεη θαλέλα ξφιν ζηε 

ζεσξία ηνπ κηαο θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε επνρή αληηκεησπίδεηαη εξγαιεηαθά θαη κφλν 

κε ζηφρν ηελ επηβίσζε ηνπ αλζξψπνπ πάλσ ζηνλ πιαλήηε.  

’ απηφ ην ζεκείν ηίζεηαη ην εξψηεκα: κπνξεί ε θαληηαλή ζεσξία απαιιαγκέλε από 

ηνλ αλζξσπνθεληξηζκό ηεο λα απνδώζεη εγγελή αμία ζηε θύζε γεληθόηεξα θαη όρη κόλν 

ζηνλ άλζξσπν, έηζη ώζηε λα δώζεη επηρεηξήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θαη ηελ 

αλαγθαηόηεηα ηεο ζπληήξεζήο ηεο; Απηή ε κεηαθίλεζε απαηηεί λα γίλνπλ θαηαξρήλ 

θάπνηεο παξαδνρέο θαη λα αλαζπγθξνηεζνχλ ηα θαληηαλά επηρεηξήκαηα πεξί 

θαζήθνληνο θαη ζεβαζκνύ, ππνθεηκεληθώλ θαη αληηθεηκεληθώλ ζηόρσλ θαη πεξί ηνπ 

θξάηνπο ησλ ζθνπώλ, κηαο θαη απηά απνηεινχλ ηνπο ππιψλεο ηεο ζεσξίαο ηνπ Kant, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο θαη ζπλζήθεο.  

Οη παξαδνρέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ πξνθεηκέλνπ λα επηθαιεζηνχκε ηε ζεσξία ηνπ 

Καλη κε κε αλζξσπνθεληξηθνχο φξνπο, έηζη ψζηε λα αλαπηχμνπκε δενληνθξαηηθά ηελ 

πεξηβαιινληηθή εζηθή είλαη: 

 Να απνδώζνπκε εγγελή αμία ζε όια ηα όληα, ζε όιε ηε θύζε, θαη όρη κόλν ζηα 

έιινγα όληα. Γηα λα κπνξέζνπκε λα ζηεξίμνπκε ηε ζεσξία ηεο 
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πεξηβαιινληηθήο εζηθήο κε θαληηαλνχο φξνπο ζα πξέπεη θαηαξρήλ λα 

μεθχγνπκε απφ ηελ αξρηθή ηνπνζέηεζε ηνπ Καλη πεξί εζηθφηεηαο κφλν ησλ 

έιινγσλ φλησλ. Δμάιινπ νξηζκέλεο θνξέο απηή ε ηνπνζέηεζε δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα αθφκα θαη ζηελ εξκελεία ηεο ζεσξίαο ηνπ. Ζ απφδνζε εγγελνχο 

αμίαο κφλν ζηα έιινγα ζα κπνξνχζε λα παξαπέκςεη ζηελ εξκελεία φηη 

άλζξσπνη κε κεησκέλε ινγηθή ηθαλφηεηα ή κε χπαξμε ινγηθήο ηθαλφηεηαο δελ 

κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ πξφζσπα. Δπνκέλσο ε θαθή ζπκπεξηθνξά 

απέλαληί ηνπο θαη ε θαθή κεηαρείξηζή ηνπο δελ ζεκαίλεη αλήζηθε πξάμε αιιά 

πξάμε κάιινλ εζηθψο αδηάθνξε.   

 Να παξαδερηνχκε φηη φια ηα φληα εθφζνλ ηνπο απνδψζνπκε εγγελή αμία  

έρνπλ ζπκθέξνληα θαη πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη μερσξηζηά σο έλαο 

ηειενινγηθόο ζηόρνο ην θαζέλα. Ο ίδηνο ν Καλη ζην βηβιίν ηνπ «Σα ζεκέιηα 

ηεο Μεηαθπζηθήο ησλ εζψλ» αλαθέξεη φηη θάζε έιινγν νλ ζα έπξεπε λα είλαη 

έλαο ζθνπφο γηα ηνλ θαζέλα, αθξηβψο επεηδή είλαη ζθνπφο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. 

ηελ πεξηβαιινληηθή εζηθή απαηηείηαη λα δερηνχκε φηη θαζεηί πνπ ππάξρεη 

ζηε θχζε θαη δελ εμαξηάηαη απφ ηε ζέιεζή καο είλαη απηνζθνπφο θαη 

επνκέλσο λα κελ αληηκεησπίδεηαη πνηέ σο απιφ κέζν.  

 Να εμαιείςνπκε ην θξηηήξην ηεο ακνηβαηόηεηαο γηα ηελ εζηθή αμηνιόγεζε
16

. Ο 

Καλη ζηε ζεσξία ηνπ εθφζνλ απεπζχλεηαη κφλν ζε έιινγα φληα πξνθαλψο 

έρεη θαηά λνπ θαη ηελ ακνηβαηφηεηα ηεο εζηθήο αμηνιφγεζεο θαη επνκέλσο ηνπ 

ζεβαζκνχ κεηαμχ ησλ φλησλ απηψλ. ηελ πεξίπησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

εζηθήο απηφ δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηφ  κε ην δεδνκέλν φηη απηή ηε θνξά ε 

ζπδήηεζε πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ κηα ζπλνιηθή θνηλφηεηα θαη ηα επηκέξνπο 
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ζηνηρεία ηεο δελ έρνπλ φια ηε δπλαηφηεηα ηεο αληαπφθξηζεο ζηελ εζηθή 

αμηνιφγεζε φπσο επίζεο δελ κπνξνχλ άκεζα λα αληαπνδψζνπλ ζηνλ άλζξσπν 

ην ζεβαζκφ πνπ ιακβάλνπλ. Δλ θαηαθιείδη κπνξνχκε λα πνχκε φηη ελψ ηα 

έιινγα φληα (άλζξσπνη) είλαη ηα κφλα εζηθά φληα, κε ηελ έλλνηα ηεο 

αληαπφδνζεο ζεβαζκνχ, δελ είλαη φκσο νη κφλνη θνξείο αμηψλ.  

Ζ αληηθεηκεληθφηεηα θαη θαζνιηθφηεηα ηεο εγγελνχο αμίαο πνπ απνδίδεηαη ζηε θχζε 

είλαη ζηηο κέξεο καο επίζεο έλα ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε θηινζνθία κέζα απφ ηελ 

θαληηαλή ζεσξία. Ο εζηθφο ππνθεηκεληζκφο ζηελ πεξηβαιινληηθή ζεσξία κπνξεί λα 

απνβεί κνηξαίνο ηφζν γηα ηνλ άλζξσπν φζν θαη ηε θχζε νιφθιεξε. Αλ ιάβνπκε 

ππφςε ηελ εξκελεία ηνπ J.L. Mackie πεξί εζηθνχ ππνθεηκεληζκνχ, ε νπνία  αλαθέξεη 

φηη «νη εζηθέο θξίζεηο είλαη ηζνδχλακεο κε ηηο αλαθνξέο ηνπ νκηιεηή νη νπνίεο 

εμαξηψληαη απφ ηα αηζζήκαηα ή ηηο δηαζέζεηο ηνπ
17

», κάιινλ θαηαιήγνπκε λα 

επηθαινχκαζηε έλα εζηθφ ζθεπηηθηζκφ
18

 ζηελ πεξηβαιινληηθή εζηθή αληί γηα κηα 

θαζνιηθά απνδεθηή ζεσξία πεξί ηεο αμίαο ηεο θχζεο. Αλ νη ζέζεηο πεξί πξνζηαζίαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ πιαλήηε γεληθφηεξα αθεζνχλ ζηελ ππνθεηκεληθή 

αληίιεςε ηνπ θάζε αηφκνπ μερσξηζηά, ε νπνία δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηηο 

εκπεηξίεο θαη ηηο δηαζέζεηο ηνπ δελ είλαη θαζφινπ ζίγνπξν φηη ζα ππάξμνπλ 

απνηειέζκαηα. Απηφ γηαηί ν θαζέλαο αληηιακβάλεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηί 

ζεκαίλεη θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο ή αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη εκπεηξηθά ν θαζέλαο ςάρλεη λα βξεη ιχζεηο γηα ην πξφβιεκα. 

Γηα λα κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε ζεσξία ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο  θαη λα 

γίλεη θαζνιηθά απνδεθηή ζεσξείηαη απαξαίηεην ε απφδνζε εγγελνχο αμίαο λα 

απνθηήζεη αληηθεηκεληθή θαη θαζνιηθή δηάζηαζε. Να απνηειέζεη δειαδή 
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πνπ αλαθέξεη φηη ε γλψζε θαη ε αιήζεηα είλαη αδχλαηε θαη αλέθηθηε 
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αληηθεηκεληθφ ζηφρν θαη λα γίλεη θαηεγνξηθή πξνζηαγή. Ο Καλη απηφ ην ηεθκεξηψλεη 

ιέγνληαο ζηα Θεκέιηα ηεο Μεηαθπζηθήο ησλ εζψλ φηη : «εάλ ππνηεζεί φηη ππάξρεη 

θάηη ηνπ νπνίνπ ε θαζ’ απηή χπαξμε έρεη απφιπηε αμία, θάηη πνπ σο απηνζθνπφο 

κπνξεί αλ είλαη ην ζεκέιην νξηζκέλσλ λφκσλ, ηφηε απηφ ζα είλαη ην ζεκέιην κηαο 

ελδερφκελεο θαηεγνξηθήο πξνζηαθηηθήο δειαδή ηνπ εζηθνχ λφκνπ
19

». Ζ θαληηαλή 

ινηπφλ θαηεγνξηθή πξνζηαγή κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη σο αληηθεηκεληθή. Έηζη ηα 

έιινγα φληα πνπ δηακνξθψλνπλ εζηθνχο λφκνπο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο κπνξνχλ λα 

δηακνξθψζνπλ εζηθνχο λφκνπο ησλ νπνίσλ αληηθείκελν δελ ζα είλαη κφλν απηά αιιά 

θαη θαζεηί πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θφζκν πνπ δνπλ, αλεμάξηεηα αλ απηφ 

αληαπνδίδεη έκπξαθηα ην ζεβαζκφ ηνπ δειαδή αληαπνδίδεη απηή ηελ εζηθφηεηα 

(θξηηήξην ακνηβαηφηεηαο). Σν πεξηβάιινλ, παξά ην γεγνλφο φηη δελ είλαη εζηθφ νλ, 

είλαη θνξέαο εζηθψλ αμηψλ θαη αληαπνδίδεη ην ζεβαζκφ πνπ ηνπ πξνζθέξνπκε 

απνδεκηψλνληάο καο κε φηη θαιχηεξν απηφ δηαζέηεη.  

ιε απηή ε ζεψξεζε πεξί απφδνζεο εγγελνχο αμίαο ζηε θχζε έρεη νλνκαζηεί απφ 

ηνπο θηινζφθνπο οικοκεντπική θεώπηση.   

Έλα ηξίην εμίζνπ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηε ζεσξία ηνπ Καλη ην νπνίν κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ αλάιπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο είλαη ε ζεσξία πεξί 

θαζήθνληνο, ε ζρέζε ηνπ κε ηνλ εζηθφ λφκν θαη κε ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο. ην 

βηβιίν «Σα Θεκέιηα ηεο Μεηαθπζηθήο ησλ εζψλ» ν Καλη νξίδεη ην θαζήθνλ σο «ηελ  

αλαγθαηόηεηα κηαο πξάμεο πνπ πξνθύπηεη από ζεβαζκό πξνο ηνλ εζηθό λόκν
20

» θαη φηη 

είλαη απηφ πνπ νξίδεη ηελ εζηθή αμία ησλ πξάμεσλ ηνπ αλζξψπνπ. ην ίδην θείκελν 

επίζεο αλαθέξεη: «ην λα δηαηεξήζεη θαλείο ηε δσή ηνπ είλαη θαζήθνλ» θαη «ην λα 

εμαζθαιίδεηο ηελ επηπρία ζνπ είλαη θαζήθνλ (ηνπιάρηζηνλ έκκεζα), γηαηί όηαλ ζνπ 
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ιείπεη ε επραξίζηεζε, όηαλ ζπλσζηίδνληαη νη έγλνηεο θαη είζαη γεκάηνο από 

αληθαλνπνίεηεο αλάγθεο, εύθνια κπαίλεηο ζε πεηξαζκό λα παξαβείο ην θαζήθνλ
21

». Ο 

Καλη ινηπφλ ζπλαξηά ην θαζήθνλ κε ηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ εζηθή 

αμηνιφγεζε ησλ πξάμεσλ ηνπ αλζξψπνπ.  

Απφ ηα παξαπάλσ κπνξεί λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε δηαηήξεζε ηεο δσήο θαη ε 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα ηεο επηπρίαο θαη ηεο επδαηκνλίαο, είλαη δχν βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα 

ηελ εζηθφηεηα ηνπ αηφκνπ. Με βάζε ηελ αληίιεςε ηνπ Καλη πεξί θαζήθνληνο φηαλ 

ζηακαηάο λα επηδηψθεηο απηά ηα δχν ζεκαίλεη φηη ζηακαηάο λα δξαο σο εζηθφ νλ θαη 

νη πξάμεηο ζνπ δελ έρνπλ θακηά εζηθή αμία.  

Απηή ε ηνπνζέηεζε πεξί επηπρίαο, λννχκελεο σο εζηθφηεηαο θαη φρη σο απνηέιεζκα 

ησλ ξνπψλ ηνπ αλζξψπνπ, αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο δσήο κέζα 

απφ ηηο νπνίεο ν άλζξσπνο, κέζσ ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ επηηεπγκάησλ, έρεη ζέζεη ζε 

πςειφ ξίζθν ηελ δσή ηνπ, ηελ πγεία ηνπ θαη θάπνηεο θνξέο αθφκα θαη ηε ζπλέρηζή 

ηεο χπαξμήο ηνπ, είλαη ζε άκεζε ακθηζβήηεζε. Απηφ γηαηί κέξνο ηεο επηπρίαο ηνπ 

αλζξψπνπ είλαη ε πγεία ηνπ ε νπνία εμαζθαιίδεηαη ζ’ έλα πεξηβάιινλ πνπ δελ ηνπ 

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα π.ρ. απφ ηε κφιπλζε ηνπ  λεξνχ, ηνπ εδάθνπο, ησλ ηξνθψλ 

πνπ παξάγεη θ.ιπ. Παξάιιεια εκθαλίδεηαη ν θίλδπλνο απνζηαζεξνπνίεζεο 

νιφθιεξνπ ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ. Άξα ζηαδηαθά αίξνληαη φιεο εθείλεο νη 

πξνυπνζέζεηο φπνπ ζα ηνπ πξνζθέξνπλ ηελ επηπρία.  

Μηα άιιε παξάκεηξνο ηεο θαληηαλήο ζεσξίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ξχπαλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο είλαη ε ηνπνζέηεζε πεξί απηνθηνλίαο.  Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ 

πνπ ζπκβαίλεη ζήκεξα κε ηε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ ππεξθαηαλάισζε, ηελ 

θαηαζπαηάιεζε ή θαη εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ είλαη κηα απηνθαηαζηξνθηθή 

                                                           
21

 Kant I., Σα ζεκέιηα ηεο κεηαθπζηθήο ησλ εζώλ, Γσδψλε 1984, ζει. 43 



   [20] 

 

δηαδηθαζία γηα ηελ αλζξσπφηεηα θαη φηη αλ πξνβνχκε ζε αλαγσγή απφ ην αηνκηθφ, 

ζην νπνίν αλαθέξεηαη ν Καλη, ζην ζπιινγηθφ επίπεδν, δειαδή λα κηιήζνπκε γηα ηελ 

αλζξσπφηεηα, ε ζέζε ηνπ Καλη πεξί απηνθηνλίαο απνθηά βαξχηεηα θαη ζηελ 

πεξηβαιινληηθή εζηθή. «Ο Καλη ζηξέθεηαη ξεηά θαηά ηεο απηνθηνλίαο, ζεσξψληαο 

ηελ σο έγθιεκα θαη σο πξνζβνιή ελφο θαζήθνληνο πξνο ηνλ εαπηφ καο θαη έλα απφ 

ηα θχξηα επηρεηξήκαηά ηνπ είλαη φηη ε αλζξψπηλε χπαξμε σο ππνθείκελν ηεο 

εζηθφηεηαο είλαη απηνζθνπφο, ελψ εμνινζξεχνληάο ηελ ν απηνθηφλνο ηε 

ρξεζηκνπνηεί σο κέζν
22

».    

Ο Καλη ινηπφλ ζεκειηψλεη ηελ επηπρία θαη ηελ χπαξμε ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ 

θαζήθνληνο θαη φρη ζηηο αλζξψπηλεο ξνπέο θαη παχεη λα ζεσξεί ηελ επίηεπμή ηεο σο 

ελζηηθηψδε αληίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ
23

. Ο άλζξσπνο ζήκεξα, κε βάζε ηελ θαληηαλή 

ζεσξία, ζπκπεξηθέξεηαη κε εζηθά ηόζν απέλαληη ζηνλ εαπηό ηνπ όζν θαη απέλαληη ζηε 

θύζε. Ζ θχζε βέβαηα είλαη έμσ-εζηθή. Ο άλζξσπνο φκσο είλαη εζηθφ νλ θαη ζα πξέπεη 

λα αηζζάλεηαη ππεχζπλνο γηα ην δσηηθφ ηνπ ρψξν έρνληαο ζπλαίζζεζε ηνπ 

θαζήθνληφο ηνπ απέλαληη ζε απηφλ.  Θα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ζηα θαζήθνληά ηνπ 

ηελ ππεξάζπηζε θαη πξνζηαζία απηνχ ηνπ ρψξνπ. Απηφ εμάιινπ επηδεηά ε 

πεξηβαιινληηθή εζηθή. Έλαο ηξφπνο γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο είλαη ε 

απφδνζε εγγελνχο αμίαο ζηε θχζε ε νπνία ζα πξνζδψζεη θαη ηνλ αλάινγν ζεβαζκφ 

πξνο ην θπζηθφ θφζκν. ηνλ άλζξσπν ην έρεη ήδε θάλεη. Σψξα είλαη ε ζεηξά ηεο 

θχζεο.     

Καηαιήγνληαο κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε ηεθκεξίσζε ηεο εγγελνχο αμίαο ζην ζχλνιν 

ηεο θχζεο, ε αληηθεηκεληθή ηεο δηάζηαζε θαζψο θαη ε αίζζεζε θαζήθνληνο θαη 

ππνρξέσζεο απέλαληη ζε απηή κπνξεί λα βαζηζηεί ζηελ θαληηαλή ζεσξία, αλ θαη ζε 

                                                           
22

  Kant I.,  Σα ζεκέιηα ηεο κεηαθπζηθήο ησλ εζώλ, εκείσζε 46,  Γσδψλε 1984, ζει. 39 
23

 Kant I.,  Σα ζεκέιηα ηεο κεηαθπζηθήο ησλ εζώλ, Γσδψλε 1984, ζει. 41, ζεκ. 47  
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κεξηθά ζεκεία πξέπεη λα γίλνπλ ππεξβάζεηο θαη λα μεπεξαζηνχλ εκπφδηα πνπ 

απνηεινχλ ζεκείν πξφζθξνπζεο κεηαμχ ησλ απφςεσλ ησλ θηινζφθσλ.  

1.4. Θεωξίεο πεξηβαιινληηθήο  εζηθήο  

Ζ απνδνρή ή φρη ηεο χπαξμεο εγγελνχο αμίαο ζηε θχζε είλαη απηή πνπ δηακφξθσζε 

ηηο ηάζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο θαη εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζην επίθεληξν 

ηεο ζπδήηεζεο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.   

Αλζξωπνθεληξηζκόο  

Ζ πξψηε θαη παιαηφηεξε ηάζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν άλζξσπνο είλαη ην θέληξν θαη 

φιν ην ζχκπαλ πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ απηφλ θαη ηα ζπκθέξνληά ηνπ νλνκάδεηαη 

αλζξσπνθεληξηζκόο. Δδψ αλαγλσξίδεηαη απφιπηε αμία κφλν ζηνλ άλζξσπν. ια ηα 

ππφινηπα έρνπλ ζρεηηθή αμία θαη δελ ππάξρνπλ ππνρξεψζεηο ηνπ αλζξψπνπ απέλαληη 

ζε απηά (Πξσηνπαπαδάθεο Δ.Γ., 2005). ηη γίλεηαη, γίλεηαη πξνο ράξηλ ηνπ 

αλζξψπνπ. Αλ δειαδή πξνζπαζήζνπκε λα πξνζηαηέςνπκε π.ρ. απφ ηε κφιπλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο είλαη γηαηί απηή ε κφιπλζε επεξεάδεη εκάο ηνπο ίδηνπο θαη έρεη 

δπζάξεζηεο επηπηψζεηο ζηε δσή καο.  

Οη ζέζεηο ηνπ αλζξσπνθεληξηζκνχ πεξί απφδνζεο εγγελνχο αμίαο κφλν ζηνλ άλζξσπν 

θαη εξγαιεηαθήο αμίαο ζηε θχζε ελέρνπλ αξθεηνχο θηλδχλνπο πνπ γίλνληαη αθφκα 

εληνλφηεξνη  αλ ζπλππνινγίζνπκε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ επηηεπγκάησλ 

ηεο. Καλείο δελ ακθηβάιιεη φηη ν άλζξσπνο είλαη ην κνλαδηθφ νλ πάλσ ζηνλ πιαλήηε 

κε ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηα άιια φληα θαη είλαη θνξηηζκέλνο κε 

εγγελή αμία, ηελ νπνία ν ίδηνο έρεη απνδψζεη ζηνλ εαπηφ ηνπ, ιφγσ ηεο ηδηφηεηά ηνπ 

λα ζθέπηεηαη, λα δξα ινγηθά θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηακνξθψλεη έλα αμηαθφ 

ζχζηεκα. κσο ζηελ αθξαία ηνπ εθδνρή ν αλζξσπνθεληξηζκφο κπνξεί λα ζεσξεζεί 

φηη ηνπνζεηεί ηνλ άλζξσπν ζηε θνξπθή ηεο ππξακίδαο θαη απφ απηφ ην ζεκείν κπνξεί 

λα δξα θαη λα ζπκπεξηθέξεηαη δεζπνηηθά απέλαληη ζηε θχζε (Γεσξγφπνπινο Α. 
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2002). Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ έρεη θακία ππνρξέσζε ή θαζήθνλ απέλαληη ηεο θαη φηη 

κπνξεί λα ηε ρεηξίδεηαη θαη λα ηε ρξεζηκνπνηεί κε ηνλ ηξφπν πνπ απηφο θξίλεη, ρσξίο 

ελδνηαζκνχο.  

ε δεχηεξν επίπεδν κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ην αθξαίν γεγνλφο φηη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ν άλζξσπνο κέζσ ησλ ηερλνινγηθψλ ηνπ επηηεπγκάησλ επηηχρεη λα εμαζθαιίζεη 

φια φζα ηνπ πξνζθέξεη ε θχζε (λεξφ, αέξα, ηξφθηκα, αηζζεηηθή απφιαπζε θ.ιπ.), ε 

θχζε κπνξεί λα ζεσξεζεί πιένλ άρξεζηε γη’ απηφλ θαη έηζη λα παξαδνζεί ζηελ 

θαηαζηξνθή ρσξίο ελδνηαζκνχο, ρσξίο δεχηεξεο ζθέςεηο θαη ζεσξεηηθέο 

αλαδεηήζεηο.  Άξα ε απφδνζε κφλν ζηνλ άλζξσπν εγγελνχο αμίαο ελέρεη ζνβαξνχο 

θηλδχλνπο γηα ηε θχζε, γηα ην πεξηβάιινλ αιιά θαη γηα ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν.  

Βηνθεληξηθή ζεώξεζε  

Ζ δεχηεξε ηάζε ηεο πεξηβαιινληηθή εζηθήο νλνκάδεηαη βηνθεληξηζκφο. Δδψ γίλεηαη 

κηα πξνζπάζεηα λα απνδνζεί εγγελήο αμία ζηα έκβηα όληα, δειαδή ζε φινπο εθείλνπο 

ηνπο νξγαληζκνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλζξψπνπ, πνπ έρνπλ δσή. Άξα 

βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ χπαξμε εγγελνχο αμίαο είλαη ε χπαξμε δσήο. Απηή ε ηάζε 

ζπκπεξηιακβάλεη φινπο ηνπο έκβηνπο νξγαληζκνχο πνπ δηαζέηνπλ θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ κέρξη ζήκεξα αλαγλσξίδακε κφλν ζηνλ άλζξσπν, φπσο π.ρ. ην 

αίζζεκα ηνπ πφλνπ, ηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο, ηελ χπαξμε 

ζπκθεξφλησλ, ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο θαη επηβίσζεο θ.ιπ.. Ο βηνθεληξηζκφο 

ππνζηεξίδεη φηη αθνχ νη έκβηνη νξγαληζκνί επηδηψθνπλ ηελ χπαξμε, ηε δηαηήξεζε θαη 

ηε ζπλέρηζή ηεο δσήο ηνπο ηφηε απηνί νη νξγαληζκνί έρνπλ εγγελή αμία θαη 

ζεσξνχληαη σο ηειενινγηθά θέληξα δσήο (Πξσηνπαπαδάθεο Δ.Γ. 2005). Άξα ν 

άλζξσπνο σο εζηθφ νλ έρεη  θαζήθνλ θαη ππνρξέσζε λα ζέβεηαη θαη λα θξνληίδεη ηελ 

χπαξμή ηνπο, λα ηα πξνζηαηεχεη θαη λα πξνσζεί ην ζπκθέξνλ ηνπο. Ο βηνθεληξηζκφο 

έρεη λα αληηκεησπίζεη ηζρπξή θξηηηθή ζηε ζεσξία πνπ αλαπηχζζεη γηαηί αθελφο 
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πεξηιακβάλεη ηα αηνκηθά ζπκθέξνληα ησλ έκβησλ θαη κφλν φλησλ, δειαδή 

αλαθέξεηαη ζε θάζε έκβην νξγαληζκφ μερσξηζηά αγλνψληαο ηη ζπκβαίλεη ζην ζχλνιν 

θαη αθεηέξνπ δελ αλαθέξεηαη θαζφινπ ζε θπζηθά ζχλνια θαη νηθνζπζηήκαηα. Άξα ε 

πεξηβαιινληηθή εζηθή πξέπεη λα αλαδεηήζεη αιινχ ηα επηρεηξήκαηά ηεο γηα λα 

θαιχςεη ην θελφ πνπ εκθαλίδεηαη γηα ηελ πιήξε αλάπηπμε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

θηινζνθίαο.   

Οηθνθεληξηζκόο  

Σν θελφ απηφ έξρεηαη λα θαιχςεη ε ηξίηε ηάζε ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο ν 

νηθνθεληξηζκόο. Δδψ αλαγλσξίδεηαη εζηθή αμία ζε φιε ηε θχζε σο ζχλνιν θαη 

ππνζηεξίδεηαη φηη φιε ε θχζε κπνξεί λα είλαη θνξέαο εζηθψλ αμηψλ. ε απηή ηε 

ζεσξία ιακβάλνληαη ππφςε ηα νηθνζπζηήκαηα θαη ηα θπζηθά ζχλνια θαη ε γε 

αληηκεησπίδεηαη σο κηα ζπλνιηθή θνηλφηεηα γηα ράξε ηεο νπνίαο ζπζηάδεηαη ην 

αηνκηθφ ζπκθέξνλ (Γεσξγφπνπινο Α. 2002).  

ηελ αθξαία ηεο δηάζηαζε ε νηθνθεληξηθή πεξηβαιινληηθή ζεσξία θαηαξγεί θάζε 

αηνκηθφηεηα θαη θάζε αηνκηθφ ζπκθέξνλ πξνο ράξηλ ηνπ ζπλφινπ θαη ηεο θνηλφηεηαο. 

Σνλ άλζξσπν ηνλ αληηκεησπίδεη σο κέξνο κηαο επξχηεξεο θνηλφηεηαο, ελφο επξχηεξνπ 

ζπλφινπ, απηνχ ηεο γεο. Απηή ε ηνπνζέηεζε ηνπ αλζξψπνπ κέζα ζην ζχλνιν ρσξίο 

θακηά δηάθξηζε ή δηαθνξνπνίεζε ηνλ αδηθεί επεηδή βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο 

ηεξαξρίαο ησλ θαηνίθσλ ηνπ πιαλήηε, είλαη απηφο πνπ δηακνξθψλεη ην  αμηνινγηθφ 

ζχζηεκα, είλαη ην κνλαδηθφ εζηθφ νλ θαη ελ ηέιεη απηφο πνπ δηακνξθψλεη 

ζπκπεξηθνξέο θαη εζηθέο ζεσξίεο. Αλ ζθεθηνχκε ηε γε ρσξίο ηελ χπαξμε ηνπ 

αλζξψπνπ, σο έιινγνπ φληνο  θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηαζέηεη, ζα 

κηινχζακε γηα έλα ζχλνιν ζην νπνίν δηελεξγείηαη κηα ζεηξά βηνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ 

θαη κφλν ρσξίο εζηθέο ζεσξίεο, ρσξίο αμηνινγηθφ ζχζηεκα θαη αμηνινγηθέο θξίζεηο, 

ρσξίο εγγελείο αμίεο θ.ιπ. Απηφ βέβαηα δε ζεκαίλεη φηη ν άλζξσπνο πξέπεη λα 
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εθκεηαιιεπηεί ηε ζέζε ππεξνρήο πνπ έηζη θη αιιηψο έρεη έλαληη ησλ ππνινίπσλ 

θαηνίθσλ ηνπ πιαλήηε, φπσο έρεη θάλεη κέρξη ζήκεξα, αιιά λα επαλεμεηάζεη ηηο 

ζέζεηο ηνπ θαη λα ζθεθηεί κε πεξηζζφηεξε εηιηθξίλεηα θαη αιηξνπηζκφ.  

Βαζηά νηθνινγία 

Ο βηνθεληξηζκφο θαη ν νηθνθεληξηζκφο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο εληαία ηάζε 

ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο κε ηε δεχηεξε λα ζπκπιεξψλεη θαη λα θαιχπηεη ηα θελά 

ηεο πξψηεο.  

Δπεηδή φκσο ζπλαληψληαη πνιιά εκπφδηα ζηε δηακφξθσζε κηαο πεξηβαιινληηθήο 

εζηθήο βαζηζκέλεο ζηνλ έκςπρν θαη άςπρν θφζκν, ν λνξβεγφο θηιφζνθνο θαη 

νξεηβάηεο Arne Naess, ζε αληίζεζε κε ηηο δχν πξνεγνχκελεο ηάζεηο πνπ ηηο 

ελζσκαηψλεη θάησ απφ κηα νκπξέια κε ηνλ ηίηιν ξερή νηθνινγία (shallow or reform 

environmental ethics), ην 1973 δηαηππψλεη κηα λέα πην εμειηγκέλε θαη επαλαζηαηηθή 

πεξηβαιινληηθή ζεσξία πνπ ηελ νλνκάδεη βαζηά νηθνινγία (deep ecology).  

Τπάξρνπλ δχν βαζηθά ζεκεία ηα νπνία απνηεινχλ εζηθέο αξρέο γη’ απηή ηε ζεσξία : 

α) ε αξρή ηεο ηζόηεηαο πνπ αλαθέξεη όηη όινη νη νξγαληζκνί θαη νη νληόηεηεο, σο κέιε 

ηεο ίδηαο δηαδξαζηηθήο ζθαίξαο είλαη ίζνη σο πξνο ηελ εγγελή αμία θαη  

β) όια πάλσ ζηνλ πιαλήηε έρνπλ ίζν δηθαίσκα λα δνπλ θαη λα επεκεξνύλ έηζη ώζηε λα 

πεηύρνπλ ην δηθό ηνπο αηνκηθό θαιό θαη ηε δηθή ηνπο απηνπξαγκάησζε
24

.   

Απφ ηε δηαηχπσζε ηεο θαη κεηά απηή ε ζεσξία έρεη απνθηήζεη ζεκαληηθή ζέζε ζηελ 

πεξηβαιινληηθή θηινζνθία. Δκπεξηέρεη κηα θηινζνθηθή – ηδενινγηθή πιαηθφξκα 

νθηψ αξρψλ
25

 ηηο νπνίεο ζα αλαθέξνπκε έηζη ψζηε λα γίλεη πην ζαθήο ν δηαρσξηζκφο 

ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο ζεσξήζεηο αιιά θπξίσο κε ηελ βηνθεληξηθή θαη 

νηθνθεληξηθή ζεψξεζε. Σα ζεκεία απηά είλαη :  

                                                           
24

 Tongjin Yang, Towards an egalitarian global environment ethics. In Henk A.M.J ten Have (eds.), 

Environmental Ethics and National Policy, UNESCO Publishing, 2006,  ζει. 30 
25

 Naess Arne, The deep ecology movement : some philosophical aspects, Environmental ethics , 

Blackwell, 2008, p. 264 
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1. «Η επεμία θαη ε επεκεξία ηεο αλζξώπηλεο θαη κε αλζξώπηλεο δσήο πάλσ ζηε 

γε έρεη θαζαπηή –εγγελή- αμία. Αμία πνπ είλαη αλεμάξηεηε από ηε ρξεζηκόηεηα 

ηνπ κε αλζξώπηλνπ θόζκνπ ζηνλ άλζξσπν».  

2. «Ο πινύηνο θαη ε πνηθηιία άιισλ ηύπσλ δσήο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πξαγκάησζε 

αμηώλ θαη απνηεινύλ θαη απηά αμίεο θαζ’ απηέο».  

3. «Οη άλζξσπνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα κεηώλνπλ ηελ αθζνλία θαη ηελ 

πνηθηινκνξθία εθηόο αλ ζέινπλ αλ εμππεξεηήζνπλ δσηηθέο αλάγθεο».  

4. «Η επεκεξία ηεο αλζξώπηλεο δσήο θαη ησλ πνιηηηζκώλ είλαη ζπκβαηή κε κηα 

νπζηαζηηθή κείσζε ηνπ αλζξώπηλνπ πιεζπζκνύ. Η επεκεξία ηεο κε αλζξώπηλεο 

δσήο απαηηεί κηα ηέηνηα κείσζε».   

5. «Η παξνύζα αλζξώπηλε παξέκβαζε ζην κε αλζξώπηλν θόζκν είλαη ππεξβνιηθή, 

θαη ε θαηάζηαζε επηδεηλώλεηαη κε ηαρείο ξπζκνύο».  

6. «Ωο εθ ηνύηνπ νη πνιηηηθέο πξέπεη λα αιιάμνπλ. Οη αιιαγέο απηέο έρνπλ 

επηπηώζεηο ζηηο βαζηθέο νηθνλνκηθέο, ηερλνινγηθέο θαη ηδενινγηθέο δνκέο. Η 

πξνθύπηνπζα θαηάζηαζε ζα είλαη βαζηά δηαθνξεηηθή από ην παξόλ».  

7. «Οη ηδαληθέο αιιαγέο ζα πξνθύςνπλ όηαλ θαηαθέξνπκε λα αλαγλσξίζνπκε ηε 

δηαθνξά κεηαμύ πνηόηεηαο δσήο θαη βειηίσζεο ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ».    

8. «Απηνί πνπ αζπάδνληαη ηα παξαπάλσ ζεκεία έρνπλ ππνρξέσζε άκεζα ή έκκεζα 

λα πξνζπαζήζνπλ ζηε εθαξκνγή ησλ απαξαίηεησλ αιιαγώλ».  

 

πσο δηαθαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ νθηψ ζεκεία αιιά θαη απφ ηηο αξρέο ηεο, ε 

«Βαζηά Οηθνινγία» είλαη ηαπηφρξνλα θηινζνθηθή αλάιπζε – ζπλδπάδνληαο 
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νληνινγηθή ζεψξεζε θαη εζηθή δηδαζθαιία - αιιά θαη θνηλσληθφ θίλεκα κε 

ζπγθεθξηκέλεο θαη δπλακηθέο εκθαλίζεηο
26

».  

Ξεπεξλάεη ην ζέκα πνπ ηίζεηαη απφ ηηο δχν πξνεγνχκελεο ζεσξίεο δειαδή απηφ ηεο 

εμίζσζεο ηνπ αλζξψπνπ κε φιν ηνλ ππφινηπν θφζκν ζέηνληαο ζην 3
ν
 ζεκείν ην ζέκα 

ηεο θάιπςεο ησλ δσηηθψλ αλαγθψλ. Ζ θάιπςε ησλ δσηηθψλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπνπ 

θαη φρη κφλν είλαη βαζηθφ δεηνχκελν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο επεκεξίαο θαη 

ηεο απηνπξαγκάησζεο. Ο Naess πξνηείλεη ν άλζξσπνο λα είλαη νιηγαξθήο, λα δεη ζε 

αξκνλία κε ηε θχζε θαη φρη λα αζθεί θπξηαξρία, λα απνδέρεηαη ηελ εγγελή ηεο αμία, 

λα ζέβεηαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα φισλ ησλ έκβησλ φλησλ θαη ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο 

ηδηαηηεξφηεηα, λα ζπλεηδεηνπνηεί φηη ν θπζηθφο πινχηνο θαη νη θπζηθνί πφξνη είλαη 

πεπεξαζκέλα θαη γη’ απηφ ρξεηάδεηαη πξνζνρή ζηε ρξήζε ηνπο.  

1.5. Αξρέο ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο 

ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ηεο UNESCO γηα ηε Βηνεζηθή θαη ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα αλαθέξεηαη φηη «είλαη αλαγθαίν θαη επίθαηξν γηα ηε δηεζλή θνηλόηεηα λα 

δηαηππώζεη νηθνπκεληθέο αξρέο πνπ ζα ζεκειηώζνπλ ηελ απάληεζε ηεο αλζξσπόηεηαο 

ζηα αιιεπάιιεια δηιήκκαηα θαη ηηο δηακάρεο πνπ ε επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία 

δεκηνπξγνύλ γηα ηελ αλζξσπόηεηα θαη ην πεξηβάιινλ
27

».  

Με δεδνκέλν φηη ε πεξηβαιινληηθή εζηθή επηδηψθεη λα ζεξαπεχζεη ηα θαθψο θείκελα 

ζηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην πεξηβάιινλ, απαηηήζεθε ε δηακφξθσζε νξηζκέλσλ 

αξρψλ πάλσ ζηηο νπνίεο ζα βαζίδνληαη νη φπνηεο πνιηηηθέο ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ 

αλεμάξηεηα κε πνηα ζεσξεηηθή βάζε ππνζηεξίδνπλ.  

Ο αλζξσπνθεληξηζκφο, ε απειεπζέξσζε ησλ δψσλ (animal liberation), ν 

βηνθεληξηζκφο, ε βαζηά νηθνινγία θαη ν νηθνθεληξηζκφο είλαη νη βαζηθέο ζεσξεηηθέο 
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θαηεπζχλζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ ηνπ πεξηβάιινληνο. Αθφκα φκσο 

θαη απηέο νη ζεσξίεο ρξεηάδνληαη κηα πην ηζρπξή, θαζνιηθή – νηθνπκεληθή ζεσξεηηθή 

βάζε ε νπνία απνηειεί ην βαζηθφ ππιψλα ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο. Δδψ έξρνληαη 

λα παίμνπλ ξφιν νη αξρέο ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο, νη νπνίεο δελ απνηεινχλ 

θαλφλεο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηε θχζε αιιά εθθξάδνπλ θάπνηεο βαζηθέο 

ζέζεηο θαη αμίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή. ε απηέο ηηο βαζηθέο αξρέο νθείινπλ λα 

βαζίδνληαη νη πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηεο ηερλνινγίαο αιιά θαη νη εθαξκνδφκελεο 

πνιηηηθέο ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν.  

Οη αξρέο απηέο είλαη ζε άκεζε ζπλάθεηα κε ηηο αξρέο ηεο βηνεζηθήο, φπσο απηέο 

δηαηππψλνληαη  ζηελ νηθνπκεληθή δηαθήξπμε ηεο UNESCO, δειαδή ζηελ αξρή ηεο 

απηνλνκίαο, ηεο κε βιάβεο, ηνπ νθέινπο θαη ηεο δηθαηνζύλεο. 

Αλ ινηπφλ εμεηάζνπκε ηηο αξρέο ηεο βηνεζηθήο φπσο απηέο απνηππψλνληαη θαη ζηα 

δχν παξαπάλσ θείκελα θαηαιήγνπκε ζηα παξαθάησ: 

1.5.1. Αξρή ηεο Απηνλνκίαο (autonomy principle, AΡ)  

ην  άξζξν 5 ηεο νηθνπκεληθήο δηαθήξπμεο
28

 «Πεξί απηνλνκίαο θαη αηνκηθήο 

επζχλεο αλαθέξεηαη «ε απηνλνκία ησλ αηόκσλ λα παίξλνπλ απνθάζεηο θαη λα έρνπλ 

ηελ επζύλε απηώλ ησλ απνθάζεσλ ζεβόκελνη ηελ απηνλνκία ησλ άιισλ, πξέπεη λα 

είλαη ζεβαζηή. Γηα ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα πάξνπλ απνθάζεηο 

απηόλνκα πξέπεη λα ιεθζνύλ εηδηθά κέηξα γηα λα πξνζηαηεπηνύλ ηα δηθαηώκαηα θαη ηα 

ζπκθέξνληά ηνπο».  

Ζ απηνλνκία έρεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εζηθή θηινζνθία, ηδηαίηεξα ζηελ 

θαληηαλή, θαη θαηά ζπλέπεηα απνθηά εμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ 

αξρψλ ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο.  
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ηε βηνεζηθή ε απηνλνκία ζεσξείηαη σο απηνέιεγρνο θαη απηνθαζνξηζκφο ησλ 

αηφκσλ, σο αλεμαξηεζία δξάζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ. Δπεηδή απηφο ν νξηζκφο δελ 

δεκηνπξγεί ζηαζεξέο εζηθέο βάζεηο γηα ηελ έλλνηα ηεο απηνλνκίαο ζε ζρέζε πάληα κε 

ην πεξηβάιινλ, ε Onora o’ Neill ζην βηβιίν Autonomy and Trust θάλεη δηάθξηζε 

αλάκεζα ζηελ αηνκηθή απηνλνκία (individual autonomy) θαη ζηελ απηνλνκία 

ζχκθσλα κε αξρέο  (principled autonomy). Οξίδεη ηελ αηνκηθή απηνλνκία σο «ην 

ραξαθηεξηζηηθό ή ηελ ηθαλόηεηα πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηα άηνκα ζε κεγαιύηεξν ή 

κηθξόηεξν βαζκό, όπσο ηελ εθδειώλνπλ δξώληαο αλεμάξηεηα κε ην ζσζηό θαη 

θαηάιιειν ηξόπν
29

», δηεπθξηλίδνληαο φηη ζε θακία πεξίπησζε απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ε 

αηνκηθή απηνλνκία εμηζψλεηαη κε ηηο πξνζσπηθέο επηινγέο ηνπ θαζελφο. Τπνζηεξίδεη 

παξάιιεια φηη ην δήηεκα ηελ ελεκεξσκέλεο ζπγθαηάζεζεο, πνπ είλαη ζέκα αξρήο 

ηεο αηνκηθήο απηνλνκίαο θαη ηεο κε πξφθιεζεο βιάβεο ζηε βηνεζηθή, δελ κπνξεί λα 

παίμεη ηζρπξφ ξφιν ζηελ πεξηβαιινληηθή εζηθή αλαθέξνληαο φηη νη πνιηηηθέο πνπ 

πεξηνξίδνπλ ηελ αηνκηθή απηνλνκία κφλν θαη κφλν γηα λα κελ πξνθιεζνχλ βιάβεο ή 

γηα λα πξνιεθζνχλ βιάβεο δελ κπνξνχλ πνηέ λα εμαζθαιίζνπλ νκνζπκία επεηδή γηα 

θάπνηνπο κπνξεί λα έρνπλ πςειφ θφζηνο θαη γηα θάπνηνπο ηζρπξά  νθέιε
30

.  

Ζ αηνκηθή απηνλνκία δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

επίιπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ κε δεδνκέλν φηη κπνξεί κελ λα 

κεηαθξαζηεί σο ε επηινγή θάπνησλ λα επηιέμνπλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν δσήο 

θαηαλαιψλνληαο κφλν βηνινγηθά πξντφληα, κε θαηαλαιψλνληαο κεγάιεο πνζφηεηεο 

ελέξγεηαο, κε ρξεζηκνπνηψληαο ζπρλά απηνθίλεην ή αλαθπθιψλνληαο ζθνππίδηα 

αιιά κπνξεί λα εθθξαζηεί θαη σο ε επηινγή θάπνησλ άιισλ λα δνπλ απνιακβάλνληαο 
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ηνλ θαηαλαισηηθφ ηξφπν δσήο, ρξεζηκνπνηψληαο πνιπηειή κέζα κεηαθνξάο πνπ 

θαηαλαιψλνπλ κεγάια πνζά ελέξγεηαο θ.ιπ.  

Γηαπηζηψλνληαο ινηπφλ ηελ αδπλακία ηεο αηνκηθήο απηνλνκίαο λα έρεη ξφιν ζηε 

δηακφξθσζε πνιηηηθψλ γηα ην πεξηβάιινλ ή ηε δεκφζηα πγεία εξρφκαζηε λα 

κηιήζνπκε γηα ηελ απηνλνκία ζχκθσλα κε αξρέο,  ε νπνία ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην 

θαζήθνλ θαη ηηο ππνρξεψζεηο καο απέλαληη ζε ηξίηνπο αιιά θαη ζηνλ εαπηφ καο. Καηά 

ηνλ Καλη «ε απηνλνκία ηεο ζέιεζεο είλαη ε κνλαδηθή αξρή φισλ ησλ εζηθψλ λφκσλ 

θαη ησλ ζπκθψλσλ κε απηνχο θαζεθφλησλ………..
31

» θαη νξίδεη ηελ απηνλνκία σο 

«ηελ ηδηφηεηα ηεο ζέιεζεο λα είλαη ε ίδηα λφκνο ζηνλ εαπηφ ηεο
32

». Ο Καλη 

αληηκεησπίδεη ηελ απηνλνκία σο ην αλψηαην αμίσκα ηεο εζηθφηεηαο θαη σο έλα 

δήηεκα θαζεθφλησλ θαη ππνρξεψζεσλ φπνπ θαηά ζπλέπεηα ππάξρεη ζεβαζκφο 

αηφκσλ θαη ζεβαζκφο δηθαησκάησλ θαη ζέηεη σο αληίπνδα, ν νπνίνο πξνθαιεί 

πξνβιήκαηα ζηε εζηθή, ηελ εηεξνλνκία, δειαδή ηε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία «ε 

ζέιεζε αλαδεηά ην λφκν θάπνπ αιινχ θαη φρη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ ππνθεηκεληθνχ ηεο 

γλψκνλα λα ζεκειηψλεη απηφλνκα κηα θαζνιηθή λνκνζεζία
33

» π.ρ. ζην ζεφ ή ζηε 

επδαηκνλία ή ζε πξνζσπηθνχο πφζνπο θαη πξνηηκήζεηο.  

Οη ζεκεξηλέο πνιηηηθέο γηα ην πεξηβάιινλ είλαη θπξίσο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ 

αηνκηθή απηνλνκία έρνληαο θαη κηα ηζρπξή δφζε δεκηνπξγίαο ελνρηθώλ ζπλδξόκσλ 

ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά καο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ αιιά θαη ηνπ θφβνπ γηα ην 

κέιινλ. κσο δεκηνπξγψληαο κέζα απφ απηέο ηηο εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο 

ζχλδξνκα θφβνπ θαη ελνρψλ μεθεχγνπκε απφ θάζε είδνπο απηνλνκίαο αθφκα θαη ηελ 

αηνκηθή. Πσο κπνξεί θάπνηνο λα ζθεθηεί ειεχζεξα θαη λα δξάζεη απηφλνκα θάησ απφ 

ηελ πίεζε ηνπ θφβνπ γηα ην κέιινλ ηνπ, γηα ηα παηδηά ηνπ, γηα ηελ πγεία ηνπ, γηα ηελ 
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πνηφηεηα δσήο ηνπ αιιά θαη γεκάηνο απφ ηηο ελνρέο πνπ ηνπ δεκηνπξγνχλ νη θάζε 

είδνπο δηαθεκηζηηθέο εθζηξαηείεο ή πνιηηηθέο γηα ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ; Οη πνιηηηθέο 

απηέο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα είλαη απνηειεζκαηηθέο θαη άξα δηαθαίλεηαη 

επηηαθηηθή ε αλάγθε λα δηαθνξνπνηεζεί ε εζηθή βάζε ησλ ηξφπσλ δηαρείξηζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη λα πεξάζνπκε ζε πνιηηηθέο πνπ βαζίδνληαη ζηελ απηνλνκία ησλ 

αξρψλ, δειαδή ζηελ εθαξκνγή πνιηηηθώλ πνπ βαζίδνληαη ζε θαζνιηθή απνδνρή ζέζεσλ 

ζρεηηθώλ κε ην πεξηβάιινλ όπσο είλαη ε εγγελήο αμία ηεο θύζεο, ν ζεβαζκόο ζηνλ 

εαπηό καο σο άλζξσπνη θαη ζε όηη καο πεξηβάιιεη θαη ε αλαγλώξηζε ππνρξεώζεσλ θαη 

θαζεθόλησλ απέλαληη ζε απηά. «Ζ απηνλνκία πνπ είλαη βαζηζκέλε ζε θαζνιηθέο 

αξρέο εθθξάδεηαη κε δξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ απφ φινπο ηνπο άιινπο
34

» 

αλαθέξεη ε Onora O’ Neill ζην βηβιίν ηεο Autonomy and Trust θαη είλαη κηα πνιχ 

ζεκαληηθή βάζε γηα λα μεθηλήζνπκε λα δηακνξθψλνπκε θαηαξρήλ ηελ εζηθή βάζε 

ησλ πνιηηηθψλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο πνιηηηθέο γηα ην πεξηβάιινλ.  

1.5.2. Αξρή ηεο Αγαζνεξγίαο θαη κε βιάβεο   

Σν άξζξν 4 ηεο νηθνπκεληθήο δηαθήξπμεο
35

  «Πεξί νθέινπο θαη βιάβεο» αλαθέξεη 

«εθαξκόδνληαο θαη πξνσζώληαο ηελ επηζηεκνληθή γλώζε, ηελ ηαηξηθή πξαθηηθή θαη 

παξεκθεξείο  ηερλνινγίεο, ηα άκεζα θαη έκκεζα νθέιε ζε αζζελείο, ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλα θαη άιια άηνκα πνπ επεξεάδνληαη από ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα 

κεγηζηνπνηνύληαη θαη θάζε πηζαλή δεκηά ζε απηνύο ζα πξέπεη λα ειαρηζηνπνηείηαη».  

Ο  Naess  ην 1989 ζην βηβιίν ηνπ «Ecology, Community and lifestyle: Outline of an 

ecosophy» αλαθέξεη φηη «ην λα βιάπηνπκε ηε θχζε είλαη ζα λα βιάπηνπκε ηνπο 

εαπηνχο καο θαη ην λα πξνζηαηεχνπκε ηε γε είλαη απηνάκπλα». πσο αξθεηέο θνξέο 

έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ νη ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο έρνπλ επεξεάζεη θαη 
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δηαθνξνπνηήζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Απηή ε δηαθνξνπνίεζε 

δελ επεξεάδεη κφλν ηνπο αλζξψπνπο αιιά φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ πιαλήηε θαη ηνλ 

πιαλήηε θαζ’ απηφ, κε δεδνκέλν φηη νη ζπλζήθεο αιιάδνπλ βίαηα θαη κε πνιχ 

γξήγνξνπο ξπζκνχο έηζη πνπ ην φιν ζχζηεκα αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί ζηελ 

ηαρχηεηα ησλ αιιαγψλ.  

Με ηνλ φξν αγαζνεξγία θαη κε βιάβε λνείηαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο σθέιεηαο θαη 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο βιάβεο. Γειαδή ε ππνρξέσζε καο, σο ηα κφλα εζηθά φληα ζην 

πιαλήηε, λα πξνσζνχκε ην θαιφ θαη ηα ζπκθέξνληα φισλ ησλ έκβησλ θαη άβησλ 

νξγαληζκψλ ζηε θχζε θαη λα δξνχκε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

νπνηαδήπνηε βιάβε ζε εκάο σο αλζξψπηλα φληα ή ζηνπο άιινπο θαηνίθνπο ηνπ 

πιαλήηε.  

ηε Belmont Report
36

 ε νπνία ζρεηίδεηαη κε βηνεζηθά δεηήκαηα θπξίσο ζηελ ηαηξηθή 

θαη ηελ ηαηξηθή έξεπλα αλαθέξεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο απνηίκεζεο ησλ σθειεηψλ 

θαη ηνπ ξίζθνπ ζε ελδερφκελεο ηαηξηθέο εθαξκνγέο. ε αληηζηνηρία κε ην πεξηβάιινλ 

ζα πξέπεη λα γίλεηαη ε ίδηα απνηίκεζε κε ζηφρν ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ σθειεηψλ  

θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ. Απηφ ην πξνζθέξνπλ νη αξρέο ηεο θαιχηεξεο 

ηεθκεξίσζεο  (the best evidence principle) θαη πξνθχιαμεο (precautionary principle), 

νη νπνίεο είλαη ζε άκεζε ζπζρέηηζε κε ηελ αξρή ηεο κε βιάβεο θαη αγαζνπνηίαο.   

Αξρή ηεο θαιύηεξεο ηεθκεξίωζεο (the best evidence principle) 

Αλαθεξφκελνη ζηελ αξρή ηεο θαιχηεξεο ηεθκεξίσζεο ελλννχκε φηη ζα πξέπεη λα 

έρνπκε απνθηήζεη ηελ θαιχηεξε θαη επξχηεξε δπλαηή εηθφλα θαη ηα πεξηζζφηεξα 

δπλαηά ζηνηρεία γηα ηελ επίδξαζε απηνχ πνπ εθαξκφδνπκε. Με ηνλ φξν ηεθκήξην 

αλαθεξφκαζηε ζε νηηδήπνηε κπνξεί λα καο εθνδηάζεη κε απνδείμεηο ζρεηηθά κε απηφ 

πνπ πξφθεηηαη λα ζπκβεί. Παξάιιεια, απαηηείηαη θαη ε αληηθεηκεληθή θξηηηθή 
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αμηνιφγεζε ηεο ζεκαζίαο θαη ηεο αμίαο ησλ ελδερφκελσλ απνηειεζκάησλ. Καη ηα 

δχν απηά δεδνκέλα είλαη βαζηθά πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζνχλ νη αξρέο ηεο αγαζνπνηίαο 

θαη ηεο κε βιάβεο ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ αιιά θαη λα ππάξρνπλ ηα αλάινγα 

απνηειέζκαηα.  

Αξρή ηεο πξνθύιαμεο (precautionary principle, ΡΡ)  

Ζ αξρή ηεο πξνθχιαμεο έρεη κηα πνιχ ζεκαληηθή αξρή ζηε δηαδηθαζία ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο κε δεδνκέλν φηη δελ κπνξνχκε λα 

πεξηκέλνπκε λα έρνπκε  άκεζα ηηο ηζρπξφηεξεο δπλαηέο απνδείμεηο  ή ελδείμεηο γηα 

θάηη πνπ πξνβιέπεηαη λα ζπκβεί ζην πεξηβάιινλ ιφγσ κηαο  αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο. ηαλ κηα θαηαζηξνθή είλαη επαπεηινχκελε θαη ζνβαξή δελ 

κπνξνχκε λα αλακέλνπκε  ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο επηζηεκνληθέο απνδείμεηο γηα λα ηελ 

ζηακαηήζνπκε. Γηα παξάδεηγκα δελ κπνξνχκε λα έρνπκε ηελ επηζηεκνληθή 

ηεθκεξίσζε  φηη ε αηκφζθαηξα έρεη αιιάμεη θαη ε ζεξκνθξαζία ζηνλ πιαλήηε έρεη 

απμεζεί πξνθεηκέλνπ λα δξάζνπκε γηα ηελ πξφιεςε ή ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  

Ζ ΡΡ είλαη  ε βαζηθή αξρή θαη ζηξαηεγηθή γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη αβεβαηφηεηεο 

πνπ πξνθαινχλ  νη ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο κέζα απφ ηελ απνηίκεζε θαη ηνλ έιεγρν 

ησλ ελδερφκελσλ  θηλδχλσλ.  Δλζσκαηψζεθε ζην θείκελν ηεο δηάζθεςεο ηνπ Rio ην 

1992 ζηε ζπλάληεζε ησλ  Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Αλάπηπμε θαη ην Πεξηβάιινλ 

(The  United Nations Conference on Environment and Development - UNCED 1992) 

θαη  απφ ηφηε έρεη ιάβεη δηεζληθέο δηαζηάζεηο κε δεδνκέλν φηη φια ηα θξάηε αιιά θαη 

νη  δηεζλείο νξγαληζκνί ηελ επηθαινχληαη πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζνπλ πνιηηηθέο θαη 

δξάζεηο  ζρεηηθέο κε ην πεξηβάιινλ. 

Ζ  αλαθνξά πνπ γίλεηαη γηα ηελ ΡΡ ζην  άξζξν 15 ηεο παξαπάλσ δηάζθεςεο έρεη σο 

εμήο :  
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«κε  ζηόρν ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε πξνζέγγηζε ηεο πξνθύιαμεο ζα 

εθαξκνζηεί επξέσο από ηα θξάηε, αλάινγα  κε ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο. Όπνπ 

ππάξρνπλ απεηιέο ζνβαξώλ ή κε αλαζηξέςηκσλ βιαβώλ, ε έιιεηςε πιήξνπο 

επηζηεκνληθήο  βεβαηόηεηαο δελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη σο ιόγνο γηα ηε ιήςε εθ 

ησλ πζηέξσλ  κέηξσλ γηα λα πξνιεθζεί ε πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε».  

ην  θείκελν ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ «Communication from the 

commission on the precautionary principle (EU 2000) αλαθέξεηαη:  

«ε ΡΡ εθαξκόδεηαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο όπνπ ηα επηζηεκνληθά 

ζηνηρεία είλαη αλεπαξθή, αλαπνηειεζκαηηθά ή αβέβαηα θαη ππάξρνπλ ελδείμεηο 

κέζσ πξνθαηαξθηηθήο αληηθεηκεληθήο επηζηεκνληθήο αμηνιόγεζεο όηη ππάξρνπλ 

ινγηθέο βάζεηο γηα αλεζπρία όηη ηα δπλάκεη επηθίλδπλα απνηειέζκαηα ζην 

πεξηβάιινλ,  ζηνπο αλζξώπνπο, ηα δώα ή ηελ πγεία  ησλ θπηώλ κπνξεί λα είλαη 

αζπκβίβαζηε  κε ην επηιεγκέλν επίπεδν πξνζηαζίαο».  

Μεηαμχ ησλ δχν απηψλ ηνπνζεηήζεσλ  ππάξρεη κηα ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε. Δλψ 

ζην θείκελν ηνπ Rio  ρξεζηκνπνηείηαη κηα φρη θαη ηφζν απζηεξή γιψζζα «αλάινγα κε 

ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο» θαη «ιήςε εθ ησλ πζηέξσλ κέηξσλ», ζην θείκελν ηεο Δ.Δ. 

γίλεηαη ζαθέο φηη φπνπ ππάξρνπλ αβεβαηφηεηεο πνπ είλαη αζπκβίβαζηεο κε ην 

ελδεδεηγκέλν  επίπεδν πξνζηαζίαο ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ε παξαπάλσ αξρή.  

Ζ UNESCO θάλεη κηα πξνζπάζεηα λα νξίζεη ηελ ΡΡ ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην 

εζηθφ  κέξνο  πνπ έηζη θη αιιηψο εκπεξηέρεη νξίδνληαο ηελ σο εμήο
37

: 

 «όηαλ νη αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε εζηθά κε απνδεθηέο 

βιάβεο πνπ είλαη επηζηεκνληθά πηζαλέο αιιά αβέβαηεο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα 

γηα ηελ απνθπγή ηεο βιάβεο ή ειαρηζηνπνίεζε ηεο. Ηζηθά κε απνδεθηέο βιάβεο 

αλαθέξνληαη ζε βιάβεο ζηνπο αλζξώπνπο ή ζην πεξηβάιινλ πνπ :  
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 Απεηινύλ ηελ αλζξώπηλε δσή θαη πγεία ή  

 Δίλαη  ζνβαξέο θαη κε αλαζηξέςηκεο ή 

 Δίλαη  άδηθεο γηα ηηο παξνύζεο ή κειινληηθέο γεληέο ή 

 Δπηβάιινληαη ρσξίο ζαθείο ζεσξήζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ  ή 

όπνησλ άιισλ επεξεάδνπλ. » 

Ζ  ΡΡ ζαθψο εκπεξηέρεη ινηπφλ εζηθή βάζε κε δεδνκέλν φηη θάλεη αλαθνξά γηα θαιφ 

θαη θαθφ, γηα βιάβε θαη φθεινο, γηα αδηθία θαη δηθαηψκαηα  θαη γεληθά έκκεζεο θαη 

άκεζεο  αλαθνξέο γηα ην επ δελ.  Πξνηείλνληαο ηελ αξρή απηή θαη αθνινπζψληαο ηηο 

επηηαγέο  ηεο νη άλζξσπνη νπζηαζηηθά επηβεβαηψλνπλ ηελ εζηθή ηνπο επζχλε απέλαληη 

ζηνλ θφζκν θαη ζην γεγνλφο φηη θαη ε ιήςε κέηξσλ, ε κε δξάζε, είλαη κηα εζηθά κε 

απνδεθηή  πξάμε.  

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα γίλεη πην ζαθήο ε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ αξρή ηεο 

πξνθχιαμεο (precautionary principle) θαη ζηελ αξρή ηεο πξφιεςεο (prevention 

principle).  Ζ δεχηεξε αξρή εκπεξηέρεη κεγαιχηεξε πνζφηεηα βεβαηφηεηαο θη απηφ 

γηαηί είλαη βεβαησκέλα θαη δεδνκέλα νξηζκέλα απφ ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηα 

νπνία ζα  επηθέξεη θαη άξα ηίζεηαη ακέζσο ζε εθαξκνγή ζε αληίζεζε κε ηελ πξψηε ε 

νπνία έρεη  λα θάλεη κε αβέβαηνπο θηλδχλνπο θαη άγλσζηεο πηζαλφηεηεο, πξάγκαηα ηα 

νπνία θακηά θνξά ιφγσ ηεο ρακειήο βεβαηφηεηαο θαη επηζηεκνληθήο ζαθήλεηαο 

κπνξεί θαη λα κε ιεθζνχλ θαηαξρήλ ππφςε. Ζ ΡΡ ινηπφλ ππνρξεψλεη λα 

ιακβάλνληαη  ππφςε αθφκα θαη νη θίλδπλνη κε ηηο ρακειφηεξεο ή κε βεβαησκέλεο 

πηζαλφηεηεο έηζη ψζηε λα πξνιακβάλνπκε πηζαλά αξλεηηθά απνηειέζκαηα.  

Οινθιεξψλνληαο  ηελ αλάιπζή γηα ηελ αξρή ηεο πξνθχιαμεο κε φια φζα έπνληαη 

κπνξνχκε λα επηθαιεζηνχκε ην φηη «ε αξρή ηεο πξνθχιαμεο γελλεκέλε απφ 

πεξηβαιινληηθή  επαηζζεζία έρεη σξηκάζεη σο κηα εζηθή αξρή κε επξχηεξν πεδίν θαη 
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ε αμία πνπ ελ δπλάκεη απνθηά σο νδεγφο γηα ηελ άζθεζε πνιηηηθήο δελ πξέπεη λα 

παξαβιέπεηαη
38

».  

Ζ αξρή ηεο πξνθχιαμεο θάλεη αλαθνξέο γηα ηζφηεηα, γηα δηαγελεαθή δηθαηνζχλε, γηα 

κε αλαζηξέςηκεο βιάβεο ζην πεξηβάιινλ. Δπνκέλσο ζπλδέεηαη άκεζα θαη εκπεξηέρεη 

ζηνπο θφιπνπο ηεο  ηελ αξρή ηεο αεηθνξίαο (sustainability) θαζψο θαη ηελ αξρή ηεο 

δηαγελεαθήο  δηθαηνζχλεο.  

1.5.2.1. Αξρή ηεο αεηθνξίαο ή βηωζηκόηεηαο 

(sustainability)    

Ο πην θιαζηθφο νξηζκφο ζρεηηθά κε ηελ αεηθνξία, αλ θαη απφ πνιινχο έρεη 

ακθηζβεηεζεί,  είλαη απηφο πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηελ Παγθφζκηα Δπηηξνπή γηα ην 

Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε (WCED) ην 1987 θαη απνηππψζεθε ζηε Brundtland 

Report ή φπσο είλαη γλσζηή σο «Our Common Future». Ο νξηζκφο απηφο αλαθέξεη 

φηη «αεηθνξηθή / βηώζηκε  αλάπηπμε νξίδεηαη ε αλάπηπμε πνπ θαιύπηεη  ηηο αλάγθεο ησλ 

παξνπζώλ γελεώλ ρσξίο λα απεκπνιεί ηελ ηθαλόηεηα ησλ κειινληηθώλ γελεώλ λα 

θαιύςνπλ θαη απηέο ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο». ηε Brundtland Report γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα «ζπάζεη» ε αληίιεςε φηη ε πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κφλν εηο βάξνο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηεξίδνληαο παξάιιεια ηελ 

άπνςε φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα επηηεπρζεί βηψζηκε αλάπηπμε βαζηζκέλε ζε ηξεηο 

πνιχ ζεκαληηθέο ζπληζηψζεο: ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθή ηζφηεηα. Ζ B.R. ζπλδέεη ηελ αεηθνξηθή αλάπηπμε κε 

πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο φπσο ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ θαηαλαισηηθψλ 

πξνηχπσλ, ηελ ίζε θαηαλνκή ησλ πφξσλ, ηε ρξήζε θαηάιιεισλ ηερλνινγηψλ θ.ιπ. 

θαζψο θαη ζεζκηθέο αιιαγέο φπσο ηε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ.  
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Ζ βηψζηκε αλάπηπμε είλαη κία έλλνηα πνπ έρεη εξκελεπζεί κε πνηθίινπο ηξφπνπο απφ 

δηαθνξεηηθνχο θνξείο
39

 ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα επηδηψμνπλ ή λα εθαξκφζνπλ ζηελ 

πξάμε ην δηθφ ηνπο κνληέιν πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο.  

Ζ πνηθηινκνξθία ησλ πξνηεηλφκελσλ πνιηηηθψλ βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαζψο θαη ε θηινζνθηθή δηάζηαζε ησλ πξνζεγγίζεσλ απηψλ 

αληηθαηνπηξίδεηαη  ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί : 
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Πίλαθαο 1 : Ζ θιίκαθα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο ζηηο αλεπηπγκέλεο βηνκεραληθέο θνηλωλίεο
40

 : 
Πξνζέγγηζε 

ηεο Β.Α. 

Ρόινο ηεο 

νηθνλνκίαο θαη 

θύζε ηεο 

αλάπηπμεο  

Πνπ 

επηθεληξώλεηαη 

γεωγξαθηθά  

Φύζε Πνιηηηθέο θαη 

ηνκεαθή 

νινθιήξωζε  

Σερλνινγία Θεζκνί Πνιηηηθά 

όξγαλα θαη 

εξγαιεία 

πνιηηηθήο 

Αλαθαηαλνκή Κνηλωλία Πνιηηώλ Φηινζνθία  

Ηδαληθό 

κνληέιν 

Β.Α.  

Οξζή ρξήζε 

νηθνλνκηθψλ 
πφξσλ ; 

πλαληάεη ηηο 

αλάγθεο θαη φρη ηα 
ζέισ; Αιιαγέο 

ζηα κνληέια θαη 

ηα επίπεδα 
παξαγσγήο θαη 

θαηαλάισζεο  

Πνιίηεο 

ελεκεξσκέλνη γηα 
ην ρψξν πνπ δνπλ 

ηελ νηθνινγία, ηελ 

νηθνλνκία θαη ηνλ 
πνιηηηζκφ ηνπο θαη 

πξάηηνπλ έηζη ψζηε 

λα ηα εληζρχνπλ 
(Bioregionalism); 

Δθηελήο ηνπηθή 

απηάξθεηα  

Πξνψζεζε θαη 

πξνζηαζία ηεο 
βηνπνηθηιφηεηαο  

Οιηζηηθή 

δηαηνκεαθή 
νινθιήξσζε  

Καηάιιειε 

ηερλνινγία έληαζεο 
εξγαζίαο   

Απνθέληξσζε 

ησλ πνιηηηθψλ, 
ηνπηθψλ, 

θνηλσληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ 
ζεζκψλ  

Πιήξεο ζεηξά 

ησλ πνιηηηθψλ 
εξγαιείσλ; 

Πξνζεγκέλε 

ρξήζε ησλ 
δεηθηψλ πνπ 

επεθηείλνληαη 

ζηελ θνηλσληθή 
δηάζηαζε   

Δλδνγελεαθή θαη 

δηαγελεαθή 
ηζφηεηα  

Κνηλσληθέο δνκέο θαη 

έιεγρνο απφ ηα θάησ 
πξνο ηα πάλσ. Νέα 

πξνζέγγηζε ζηελ 

αμηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο  

Οηθνθεληξηζκφο – 

Βηνθεληξηζκφο 

Ηζρπξή Β.Α Αγνξά πνπ 
ξπζκίδεηαη κε 

βάζε ην 

πεξηβάιινλ; 

Αιιαγέο ζηα 

κνληέια 

παξαγσγήο θαη 
θαηαλάισζεο 

Δληζρπκέλε ηνπηθή 
νηθνλνκηθή 

απηάξθεηα; 

Πεξηνρέο πνπ 

πξνβάιινληαη ζην 

πιαίζην ηεο 

παγθφζκηαο αγνξάο  

Πεξηβαιινληηθή 
δηαρείξηζε θαη 

πξνζηαζία 

Οινθιήξσζε 
ηνκεαθψλ 

πνιηηηθψλ κέζσ 

ησλ ηνκέσλ 

παξαγσγήο  

Καζαξή ηερλνινγία 
(ρσξίο λα πξνθαιεί  

πεξηβαιινληηθέο 

επηβαξχλζεηο); 

Γηαρείξηζε 

πξντφλησλ 

αλαθπθινχκελσλ; 
Μηθηή ηερλνινγία 

(εξγαζίαο θαη 
πςειήο έληαζεο 

θεθαιαίνπ)  

Μεξηθνί 
αλαδηαξζξσηηθνί 

ζεζκνί  

Απμεκέλε ρξήζε 
ησλ δεηθηψλ 

αεηθνξίαο; 

Δπξεία θιίκαθα 

πνιηηηθψλ 

εξγαιείσλ  

Δληζρπκέλε 
πνιηηηθή 

αλαθαηαλνκήο   

Αλνηθηφο δηάινγνο θαη 
φξακα 

 

Αδύλακε 

Β.Α.  

Πεξηβαιινληηθέο 

πνιηηηθέο πνπ 
βαζίδνληαη ζηελ 

αγνξά; Αιιαγέο 

ζηα κνληέια ηεο 

θαηαλάισζεο  

Αξρηθέο θηλήζεηο 

γηα ηνπηθή 
νηθνλνκηθή 

απηάξθεηα; 

Γεπηεξεχνπζεο 

πξσηνβνπιίεο γηα 

ηελ αλαθνχθηζε 

ηεο δχλακεο ηεο 
παγθφζκηαο αγνξάο  

Αληηθαηάζηαζε 

πεπεξαζκέλσλ 
θπζηθψλ πφξσλ 

κε θεθάιαην; 

Δθκεηάιιεπζε 

ησλ 

αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ 
ελέξγεηαο   

Πξνζέγγηζε 

ηνκεαθά 
θαηεπζπλφκελε  

Σερληθέο ιχζεηο ζηα 

πξνβιήκαηα; Μηθηή 
ηερλνινγία (εξγαζίαο 

θαη πςειήο έληαζεο 

θεθαιαίνπ) 

Διάρηζηεο 

ηξνπνπνηήζεηο 
ζηνπο ζεζκνχο  

πκβνιηθή 

ρξήζε 
πεξηβαιινληηθψλ 

δεηθηψλ; 

πεξηνξηζκέλε 

θιίκαθα 

εξγαιείσλ πνπ 

θαζνδεγνχλ ηελ 
αγνξά  

Οξηαθφ ζέκα ε 

ηζφηεηα  

Πξσηνβνπιίεο απφ ηα 

πάλσ πξνο ηα θάησ; 
Πεξηνξηζκέλνο δηάινγνο 

θξαηψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ 

θηλεκάησλ  

 

Αέλανο 

ηξνρόο 

παξαγωγήο  

Δθζεηηθή 

αλάπηπμε   

Παγθφζκηα αγνξά 

θαη παγθφζκηα 
νηθνλνκία  

Δθκεηάιιεπζε 

θπζηθψλ πφξσλ  

Κακία αιιαγή   Κακία αιιαγή πκβαηηθή 

ινγηζηηθή 

Ζ ηζφηεηα δελ 

είλαη ζέκα 

Πνιχ πεξηνξηζκέλνο 

δηάινγνο θξαηψλ θαη 
πεξηβαιινληηθψλ 

θηλεκάησλ  

 

Αλζξσπνθεληξηζκφο  
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Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ζηελ αληίιεςε ηεο αεηθνξηθήο αλάπηπμεο θαηαδεηθλχεη θαη ηε 

δηαθνξεηηθή θηινζνθηθή αληίιεςε γηα ην ζέκα. Οη ζέζεηο θηλνχληαη κεηαμχ δχν 

άθξσλ. Σεο αλζξσπνθεληξηθήο δηάζηαζεο πνπ εθθξάδεηαη ηζρπξά μεθηλψληαο απφ ηε 

ζεσξία γηα ην κχιν παξαγσγήο θαη ηε ζηαδηαθή απνδπλάκσζή ηεο θηάλνληαο ζην 

ηδαληθφ κνληέιν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ νηθνθεληξηθή δηάζηαζε ε νπνία ηνπνζεηεί ηνλ 

άλζξσπν κέζα ζηε θχζε, ζαλ έλα ηκήκα απηήο, θαη φρη πάλσ απφ απηή.  

1.5.2.2. Αξρή ηεο δηαγελεαθήο δηθαηνζύλεο    

ηνλ νξηζκφ ηεο αεηθνξίαο ππάξρνπλ δχν ιέμεηο θιεηδηά: α)νη αλάγθεο ησλ 

παξνπζψλ θαη ησλ κειινληηθψλ γελεψλ θαη β)ηα όξηα ζηε δπλαηφηεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Άξα ζηελ B.R. ηίζεηαη ην δήηεκα ηεο δηαγελεαθήο δηθαηνζχλεο θαη 

ηζφηεηαο. Μέζα απφ ηελ B.R. πξνηείλεηαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή πνιηηηθψλ 

πνπ ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο αλάγθεο ησλ κειινληηθψλ (inter-generation 

equity)
41

 γελεψλ θαη ηνλίδεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο ηζφηεηαο 

κεηαμχ ησλ παξνπζψλ γελεψλ (intra-generational equity)
42

, δειαδή ηεο θαηαλνκήο 

ησλ πφξσλ κε ηξφπν πνπ λα ειαρηζηνπνηείηαη ε θηψρεηα θαη ε αληζφηεηα κεηαμχ ησλ 

αλαπηπζζφκελσλ θαη αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ.  

Ζ δηθαηνζχλε είλαη κηα έλλνηα πνπ θαηά βάζε αλαθεξφηαλ, κέρξη ζήκεξα 

ηνπιάρηζηνλ, ζε δηθαηψκαηα ζηε δσή, ζηελ ειεπζεξία, ζηελ επηπρία, ζηελ πγεία ησλ 

γελεψλ ηνπ παξφληνο ρσξίο λα απαηηείηαη ε αλαθνξά ζε κειινληηθέο γεληέο. κσο ν 

θίλδπλνο γηα δηαηάξαμε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηεο γεσπνηθηιφηεηαο, ηεο κείσζεο ή 

εμάληιεζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ, γηα έλα θφζκν πνπ δελ εγγπάηαη πγηή δσή ζηνπο 
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θαηνίθνπο ηνπ θαη άιια ηέηνηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα είλαη ζέκαηα πνπ έθεξαλ 

ζην πξνζθήλην ηελ πηζαλφηεηα νη κειινληηθέο γεληέο λα κελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

απνιαχζνπλ φια απηά ηα δηθαηψκαηα.  

Έρεη φκσο ακθηζβεηεζεί απφ πνιινχο θηινζφθνπο θαη έρεη εγείξεη αξθεηά 

εξσηεκαηηθά φπσο: κπνξνχλ νη επφκελεο γεληέο, αθνχ εμ’ νξηζκνχ δελ ππάξρνπλ, λα 

έρνπλ δηθαηψκαηα; ηη είδνπο δηθαηψκαηα ζα κπνξνχζακε λα ηνπο απνδψζνπκε αθνχ 

δελ έρνπλ γελλεζεί αθφκα θαη ηη είδνπο ππνρξεψζεηο γηα καο απνξξένπλ απφ απηά ηα 

δηθαηψκαηα; Πνηα είλαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηα δηθαηψκαηα πνπ ηνπο απνδίδνπκε θαη 

ζηα θαζήθνληα καο απέλαληη ηνπο; Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη απηά ηα εξσηήκαηα 

είλαη εχινγα αλ πεξηνξίζνπκε ηελ έλλνηα ηνπ δηθαηψκαηνο, ηνπ θαζήθνληνο θαη ηεο 

ππνρξέσζεο  κφλν ζε αηνκηθφ επίπεδν. κσο ζε φηη αθνξά ηε δηαγελεαθή δηθαηνζχλε 

ε ζπδήηεζε δελ αθνξά άηνκα. Γίλεηαη γηα ην φιν, γη’ απηφ πνπ ζπλνπηηθά 

νλνκάδνπκε αλζξσπφηεηα. Άξα είλαη εζηθή ππνρξέσζε φισλ καο λα ζεβαζηνχκε 

απηφ πνπ παξαιάβακε θαη λα ην παξαδψζνπκε κε φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξεο απψιεηεο 

ζε απηνχο πνπ έξρνληαη. Με ηελ αξρή ηεο δηαγελεαθήο δηθαηνζχλεο ε πεξηβαιινληηθή 

εζηθή θαζίζηαηαη «έλαο πξαθηηθφο επηζηεκνληθφο θιάδνο γηαηί ην θπξίσο αληηθείκελφ 

ηνπ είλαη λα εθπαηδεχζεη ηνπο πνιίηεο ηνπ ζήκεξα λα λνηάδνληαη γηα ηε θχζε, πνπ 

είλαη  απνιχησο απαξαίηεην γηα ηε δσή ησλ παξφλησλ θαη ησλ κειινληηθψλ γελεψλ 

νη νπνίεο ζπιινγηθά απαξηίδνπλ ηελ αλζξψπηλε θνηλφηεηα
43

».  

1.5.3. Αξρή ηεο Πεξηβαιινληηθήο Γηθαηνζύλεο  

χκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο νηθνπκεληθήο δηαθήξπμεο
44

 «Πεξί ηζφηεηαο, 

δηθαηνζχλεο θαη επζπδηθίαο» αλαθέξεηαη «ε ζεκειηώδεο ηζόηεηα όισλ ησλ 
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αλζξώπηλσλ όλησλ ζηελ αμηνπξέπεηα θαη ηα δηθαηώκαηα πξέπεη λα είλαη ζεβαζηή έηζη 

ώζηε λα αληηκεησπίδνληαη δίθαηα θαη ηζόλνκα».  

Με δεδνκέλν φηη ε δηθαηνζχλε αθνξά ζηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

αιιά θαη ζηελ ηζφηηκε θαη ηζφλνκε θαηαλνκή ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζηελ 

πεξίπησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηθαηνζχλεο έρνπκε δχν δηαζηάζεηο. Η πξώηε είλαη 

απηή ηεο δηαλεκεηηθήο πεξηβαιινληηθήο δηθαηνζύλεο πνπ αθνξά ηελ ίζε θαηαλνκή ησλ 

πεξηβαιινληηθώλ αγαζώλ θαη επηβαξύλζεσλ θαη ε δεύηεξε αθνξά ηελ ζπκκεηνρηθή 

πεξηβαιινληηθή δηθαηνζύλε ε νπνία εζηηάδεηαη ζε επθαηξίεο ζηε ζπκκεηνρή ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ
45

.   

Σν βηνηηθφ θαη αβηνηηθφ πεξηβάιινλ είλαη έλα δεκφζην αγαζφ, δειαδή αλήθεη ζε 

φινπο θαη επνκέλσο ζηε δηαρείξηζή ηνπ θαη ζηηο επηπηψζεηο πνπ απηή επηθέξεη 

πξνθχπηεη έλα ζεκαληηθφ ζέκα δηθαηνζχλεο θαη ηζφηεηαο. Απνθνκίδνληαο νηθνλνκηθά 

νθέιε απφ απηά πξνθαιψληαο αλεπαλφξζσηεο βιάβεο είλαη αλαπφθεπθην λα 

δεκηνπξγείηαη έλα είδνο αληζφηεηαο. 

ηαλ θάπνηα αγαζά δελ αλήθνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα άηνκα, αιιά ζε φινπο, ηφηε ε 

εθκεηάιιεπζή ηνπο απνθέξεη αηνκηθά πιενλεθηήκαηα αιιά θνηλά κεηνλεθηήκαηα. 

Δπεηδή ηα κεηνλεθηήκαηα είλαη θνηλά, ην κεκνλσκέλν άηνκν ζπλήζσο δελ ηα 

ιακβάλεη ππ’ ππφςε ηνπ. Δπηθεληξψλεηαη κφλν ζηα πιενλεθηήκαηα πνπ αληιεί σο 

άηνκν απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ αγαζνχ. κσο «ηα νθέιε» απφ ηελ  

ππεξεθκεηάιιεπζε ηα θαξπψλεηαη ν ηδηνθηήηεο ηνπο, ελψ ην θφζηνο απφ ηε βιάβε 

πνπ πξνθαιείηαη κνηξάδεηαη κεηαμχ φισλ ησλ ρξεζηψλ. Με ην ζέκα ησλ επηπηψζεσλ 

ηεο ρξήζεο ησλ θνηλψλ αγαζψλ αζρνιήζεθε ν βηνιφγνο Garret Hardin ν νπνίνο ην 

1968 δεκνζίεπζε άξζξν κε ηίηιν «Ζ ηξαγσδία ησλ θνηλψλ». ην άξζξν αλαδείρζεθε 
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ην πξφβιεκα ηεο αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζε ζπιινγηθά αγαζά. Ζ ηδησηηθά 

νξζνινγηθή ζπκπεξηθνξά, δειαδή ε αχμεζε ηεο αηνκηθήο επεκεξίαο, θαηά θαλφλα, 

ζε φηη αθνξά ηα δεκφζηα αγαζά νδεγεί ζε ζπιινγηθή βιάβε θαη ε ππεξεθκεηάιιεπζε 

ησλ θπζηθψλ πφξσλ επηθέξεη πνιχ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηφζν ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

φζν θαη ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ.  

Με ζηφρν ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο δίθαηεο θαηαλνκήο θαη ηζφηηκεο απνιαβήο 

ησλ σθειεκάησλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ αγαζψλ δεκηνπξγνχληαη νη πεξηβαιινληηθνί 

λφκνη νη νπνίνη είλαη έλα ζχζηεκα απφ πνιχπινθα δηαζπλδεδεκέλα λνκνζεηήκαηα, 

θνηλνχο λφκνπο, ζπλζήθεο, ζπκθσλίεο, θαλνληζκνχο θαη πνιηηηθέο πνπ ζθνπφ έρνπλ 

λα δηαζθαιίζνπλ ηηο θαιχηεξεο ζπλζήθεο γηα ην πεξηβάιινλ πνπ επεξεάδεηαη απφ ηηο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Με δεδνκέλν φηη δελ ππάξρεη ζχζηεκα δηθαίνπ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ην νπνίν λα έρεη παγθφζκηα εθαξκνγή αθνινπζείηαη 

κηα δηαδηθαζία ε νπνία θαηά θαλφλα μεθηλάεη απφ ηελ ππνγξαθή ζπλζεθψλ απφ ηνπο 

δηεζλείο νξγαληζκνχο. ηε ζπλέρεηα ηα θξάηε βαζηζκέλα ζε απηέο ηηο αξρέο 

ζεζκνζεηνχλ λφκνπο θαη θαλνληζκνχο κε πξνβιεπφκελεο πνηλέο γηα ηνπο παξαβάηεο. 

Οη ζπλζήθεο, ζε αληίζεζε κε ηνπο λφκνπο, δε δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα επηβνιήο πνηλψλ 

αιιά θαηαγξάθνπλ έλα ζχλνιν εζηθψλ αξρψλ νη νπνίεο είλαη θνηλά απνδεθηέο θαη 

έρνπλ έλα θνηλφ ζηφρν. Σελ απνθπγή ηεο δεκηνπξγίαο θηλδχλσλ γηα ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο δσήο γηα ηνπο αλζξψπνπο.  

ε φηη αθνξά ηελ αξρή ηεο δηθαηνζχλεο ζηελ πεξηβαιινληηθή ηεο δηάζηαζε ππάξρεη 

έλα ζέκα κείδνλνο ζεκαζίαο πνπ απνηειεί ζηηο ζεκεξηλέο θνηλσλίεο πξφθιεζε. Σν 

ζέκα απηφ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ηα δεηήκαηα ηεο ξχπαλζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο δελ έρνπλ κφλν ρσξηθή δηάζηαζε αιιά απνθηνχλ παγθφζκηα εκβέιεηα 

κε δεδνκέλν φηη δελ κπνξνχλ λα πεξηνξηζηνχλ ζε φξηα θαη ζχλνξα. Ζ δηθαηνζχλε ζε 

ηνπηθφ, εζληθφ ή θαη ππεξεζληθφ θακηά θνξά επίπεδν (Δ.Δ.) εχθνια γίλεηαη αληηιεπηή 



   [42] 

 

θαη κπνξεί λα πξνζθέξεη ιχζεηο εμαθνινπζεί φκσο λα απνηειεί ζέκα πξνο 

αληηκεηψπηζε ε εθαξκνγή ηεο ζε παγθφζκηα θιίκαθα.  

Πξνθεηκέλνπ ν λνκνζέηεο λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα ηεο πεξηβαιινληηθήο 

ξχπαλζεο ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ δηάζηαζε εθάξκνζε ηελ αξρή «απηφο πνπ ξππαίλεη  

πιεξψλεη
46

» (The polluter pays principle, ΡΡΡ) πνπ βαζίδεηαη ζηελ αξρή φηη ην 

θφζηνο ηεο ξχπαλζεο επηβαξχλεη εθείλνλ πνπ ηελ πξνθαιεί. ηφρνο είλαη ε 

ελζσκάησζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ εμσηεξηθνηήησλ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ζηελ ηηκή ηνπ αγαζνχ ή ηεο ππεξεζίαο έηζη ψζηε ε ηηκή λα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο 

ζην πξαγκαηηθφ θφζηνο παξαγσγήο. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο 

ειάρηζηεο έζησ απνθαηάζηαζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο δεκηάο θαη ε εμηζνξξφπεζε ησλ 

ρακέλσλ εηζνδεκάησλ εθείλσλ πνπ επηβαξχλνληαη απφ ηελ πεξηβαιινληηθή ξχπαλζε. 

Ζ ΡΡΡ πξνσζεί ηελ πεξηβαιινληηθή δηθαηνζχλε θαη έρεη γίλεη επξέσο απνδεθηή θαη 

αλαγλσξίζηκε απφ νξγαληζκνχο φπσο ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη 

Αλάπηπμεο θαη ε Δ.Δ. νη νπνίνη πξνηείλνπλ θαη εθαξκφδνπλ πνιηηηθέο γηα ην 

πεξηβάιινλ.  

ε ζρέζε κε ηελ πεξηβαιινληηθή δηθαηνζχλε ζηηο 24-27 Οθησβξίνπ 1991 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Οπάζηγθηνλ ε πξψηε ζπλάληεζε θνξπθήο. ηε ζπλάληεζε 

απηή πηνζεηήζεθαλ 17 αξρέο νη νπνίεο απφ ηφηε ρξεζηκνπνηνχληαη σο ε βάζε γηα ηελ 

αλάπηπμε θηλεκάησλ πεξηβαιινληηθήο δηθαηνζχλεο
47

.  

Οη αξρέο αλαθέξνπλ ηα εμήο 
48

:  

Ζ πεξηβαιινληηθή δηθαηνζχλε :   
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1. «Δπηβεβαηψλεη ηελ ηεξφηεηα ηεο κεηέξαο γεο, ηελ νηθνινγηθή ελφηεηα θαη ηελ 

αιιειεμάξηεζε φισλ ησλ εηδψλ θαη ην δηθαίσκα λα είλαη απαιιαγκέλα απφ 

νηθνινγηθή θαηαζηξνθή»  

2. «Απαηηεί ε δεκφζηα πνιηηηθή λα βαζίδεηαη ζε ακνηβαίν ζεβαζκφ θαη 

δηθαηνζχλε γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο, πέξα απφ δηαθξίζεηο θαη 

πξνθαηαιήςεηο» 

3. «Αλαζέηεη ην δηθαίσκα ζε εζηθέο, ηζνξξνπεκέλεο θαη ππεχζπλεο ρξήζεηο ηεο 

γεο θαη ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ γηα ράξε ελφο βηψζηκνπ πιαλήηε γηα ηνπο 

αλζξψπνπο θαη ηα άιια δσληαλά ζηνηρεία» 

4. «Καιεί γηα θαζνιηθή πξνζηαζία απφ ππξεληθέο δνθηκέο, ηελ εμαγσγή, ηελ 

παξαγσγή θαη ηε δηάζεζε ηνμηθψλ / επηβιαβψλ απνβιήησλ θαη δειεηεξίσλ 

θαη ησλ ππξεληθψλ δνθηκψλ πνπ απεηινχλ ην ζεκειηψδεο δηθαίσκα γηα 

θαζαξφ αέξα, λεξφ θαη ηξφθηκα» 

5. «Δπηβεβαηψλεη ην ζεκειηψδεο δηθαίσκα ηνπ απηνθαζνξηζκνχ ζε πνιηηηθφ, 

νηθνλνκηθφ, πνιηηηζηηθφ θαη πεξηβαιινληηθφ επίπεδν γηα φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο» 

6. «Απαηηεί ηε δηαθνπή ηεο παξαγσγήο ηνμηθψλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θαη 

ξαδηελεξγψλ πιηθψλ θαη  φινη νη πξνεγνχκελνη θαη πθηζηάκελνη παξαγσγνί λα 

ζεσξεζνχλ απζηεξά ππεχζπλνη ζηνπο αλζξψπνπο γηα ηελ απνηνμίλσζε θαη 

ηελ ζπγθξάηεζε ηεο παξαγσγήο» 

7. «Απαηηεί ην δηθαίσκα ηεο ζπκκεηνρήο σο ίζνο ζε θάζε επίπεδν ιήςεο 

απνθάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνηίκεζεο αλαγθψλ, ηνπ 

ζρεδηαζκνχ, ηεο εθαξκνγήο, ηεο ελδπλάκσζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο» 

8. «Δπηβεβαηψλεη ην δηθαίσκα φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα έλα αζθαιέο θαη πγηέο 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ρσξίο λα πηέδνπλ  λα επηιέμνπλ κεηαμχ αλεξγίαο θαη κε 
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αζθαιψλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Δπίζεο επηβεβαηψλεη ην δηθαίσκα εθείλσλ πνπ 

εξγάδνληαη ζην ζπίηη λα είλαη ειεχζεξνη απφ πεξηβαιινληηθνχο θηλδχλνπο».  

9. «Πξνζηαηεχεη ην δηθαίσκα ησλ ζπκάησλ ηεο πεξηβαιινληηθήο αδηθίαο λα 

ιακβάλνπλ πιήξε ζχληαμε θαη επαλφξζσζε ησλ βιαβψλ πνπ ππέζηεζαλ 

θαζψο επίζεο θαη πνηνηηθέο ππεξεζίεο πγείαο» 

10. «Θεσξεί ηηο θπβεξλεηηθέο πξάμεηο πεξηβαιινληηθήο αδηθίαο παξαβίαζε ηεο 

δηεζλνχο δηθαίνπ, ησλ δηεζλνχο δηαθήξπμεο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη 

ηεο ζπλζήθεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηε γελνθηνλία» 

11. «Πξέπεη λα αλαγλσξίδεη κηα εηδηθή λνκηθή θαη θπζηθή ζρέζε ησλ απηνρζφλσλ 

ιαψλ κε ηελ θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ κέζσ ζπλζεθψλ, ζπκθσληψλ, ζπκβνιαίσλ 

επηβεβαηψλνληαο ηελ θπξηαξρία θαη ηελ απηνδηάζεζή» 

12. «Δπηβεβαηψλεη ηελ αλάγθε γηα αζηηθή θαη αγξνηηθή νηθνινγηθή πνιηηηθή γηα 

θαζαξηζκφ θαη αλνηθνδφκεζε ησλ πφιεσλ θαη δεκηνπξγία αγξνηηθψλ 

πεξηνρψλ ζε αξκνλία κε ηε θχζε, ηηκψληαο ηελ πνιηηηζηηθή αθεξαηφηεηα 

φισλ ησλ θνηλνηήησλ θαη πξνσζψληαο δίθαηε πξφζβαζε γηα φινπο ζε φιν ην 

θάζκα ησλ πφξσλ»  

13. «Καιεί γηα ηελ απζηεξή επηβνιή ησλ αξρψλ ηεο ελεκεξσκέλεο ζπγθαηάζεζεο 

θαη γηα ηε δηαθνπή ηεο πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο αλαπαξαγσγηθψλ θαη 

ηαηξηθψλ κεζφδσλ θαη  εκβνιηαζκψλ ζηνπο αλζξψπνπο ηνπ αλαπηπζζφκελνπ 

θφζκνπ» 

14. «Δλαληηψλεηαη ζηηο θαηαζηξεπηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ»  

15. «Δλαληηψλεηαη ζηελ ζηξαηησηηθή θαηνρή, ζηελ θαηαζηνιή θαη εθκεηάιιεπζε 

ηεο γεο, ησλ αλζξψπσλ, ησλ πνιηηηζκψλ θαη άιισλ ηχπσλ δσήο» 

16. «Πξνηείλεη ηελ  εθπαίδεπζε ησλ παξνπζψλ θαη ησλ κειινληηθψλ γελεψλ ε 

νπνία ζα δίλεη έκθαζε ζε θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη ζα 
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βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξία θαη ζηελ εθηίκεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζηηθψλ 

πξννπηηθψλ» 

17. «Αηηείηαη εκείο, σο άηνκα, πνπ θάλνπκε πξνζσπηθέο θαη θαηαλαισηηθέο 

επηινγέο λα θαηαλαιψλνπκε ηφζν ιίγεο πεγέο απφ ηε κεηέξα γε θαη λα 

παξάγνπκε ηφζν ιίγα απφβιεηα φζν είλαη δπλαηφ. Δπίζεο λα ιακβάλνπκε 

ζπλεηδεηέο απνθάζεηο λα ακθηζβεηήζνπκε θαη λα καηαηψζνπκε ηνλ ζεκεξηλφ 

ηξφπν δσήο γηα λα εμαζθαιίζνπκε έλα πγηή θπζηθφ θφζκν ζηηο παξνχζεο θαη 

ηηο κειινληηθέο γεληέο.  

 

1.6. Γηθαηώκαηα ηωλ δώωλ   

Σα δηθαηψκαηα ζηηο λεφηεξεο εζηθέο ζεσξίεο έρνπλ απνθηήζεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη 

γίλνληαη ην επίθεληξν ησλ αλαιχζεσλ θαη ησλ ζεσξηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη. 

Τπάξρνπλ εζηθέο ζεσξίεο νη νπνίεο βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζε απηά, ηα 

αληηκεησπίδνπλ κε δενληνθξαηηθφ ηξφπν θαη ππνζηεξίδνπλ φηη έρνπλ εγγελή αμία 

ζεσξψληαο ηα ηεξά θαη απαξαβίαζηα θαη ζεσξίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

ζπλεπεηνθξαηηθή αληίιεςε ηα εθηνπίδεη πξνζδίδνληάο ηνπο θπξίσο εξγαιεηαθφ 

ραξαθηήξα. Ζ αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο θαη ε απνκάθξπλζε 

ησλ ζχγρξνλσλ θηινζνθηθψλ ζεσξηψλ  απφ ηελ αλζξσπνθεληξηθή ηνπο δηάζηαζε είρε 

ζαλ ζπλαθφινπζν απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο πεξί δηθαησκάησλ ησλ κε 

αλζξψπηλσλ έκβησλ νξγαληζκψλ.  

Ο Peter Singer ην 1973 ζην άξζξν ηνπ The Animal Liberation Movement
49

 

εμεηάδνληαο ην ζέκα ηεο απειεπζέξσζεο ησλ δψσλ απφ σθειηκηζηηθή ζθνπηά θαη 

επηθαινχκελνο ηηο ζέζεηο ηνπ Jeremy Bentham ππνζηεξίδεη φηη εθφζνλ ηα δψα 

δηαζέηνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αίζζεζεο ηνπ πφλνπ θαη κπνξνχλ λα ππνθέξνπλ 
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«δελ ππάξρεη εζηθή δηθαηνιφγεζε φηαλ αξλείηαη θάπνηνο λα ιάβεη ππφςε ηνπ απηή 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα». Τπνζηεξίδεη φηη «ην θίλεκα ηεο απειεπζέξσζεο ησλ δψσλ 

ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε ην δηθαίσκα ησλ αλζξψπσλ λα ππνζέηνπλ φηη ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα πάληα θπξηαξρνχλ» θαη αλαθέξεηαη ζηε ζεκειηψδε πξνυπφζεζε φηη ηα 

ζπκθέξνληα φισλ ησλ φλησλ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά θαη πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππφςε κε ηελ ίδηα βαξχηεηα. Τπνζηεξίδνληαο ηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ δψσλ δελ 

ζεκαίλεη φηη απνδέρεηαη φηη ηα δψα έρνπλ δηθαηψκαηα αιιά φηη «ζα πξέπεη λα 

θαζηεξσζεί ε ηζφηεηα ησλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ δψλησλ νξγαληζκψλ θαη φρη ε 

ηζφηεηα ησλ δηθαησκάησλ
50

». θνπφο ηνπ θηλήκαηνο ήηαλ λα γίλεη πξνζπάζεηα λα 

απνβιεζεί ε αληίιεςε φηη ν άλζξσπνο κπνξεί λα κεηαρεηξίδεηαη ηα δψα κε φπνην 

ηξφπν επηζπκεί (είηε σο ηξνθή, είηε γηα ηελ αχμεζε ηεο επεκεξίαο ηνπ είηε γηα ηε 

ρξήζε ηνπο ζηελ έξεπλα).  

Έλαο  ππνζηεξηθηήο ηεο ζεσξίαο πεξί δηθαησκάησλ ησλ δψσλ είλαη ν Tom Regan ν 

νπνίνο ζην άξζξν ηνπ Animal rights: what’s in a name?
51

 παξαιιειίδνληαο ηα δψα κε 

ηνπο ζθιάβνπο θαη αληηκεησπίδνληαο ην ζέκα δενληνθξαηηθά επηθαιείηαη «ην 

δηθαίσκά ηνπο λα κελ απνηεινχλ αληηθείκελν κεηαρείξηζεο ζα λα είλαη πεξηνπζία 

θάπνηνπ θαη ην δηθαίσκά ηνπο λα κελ ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζα γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζθνπψλ θάπνησλ άιισλ». Θεσξεί φηη πξέπεη λα ππάξρεη ν απφιπηνο ζεβαζκφο 

θαη είλαη εζηθή ππνρξέσζε ησλ αλζξψπσλ λα ζέβνληαη ηελ χπαξμή ηνπο. Γειψλεη θαη 

απηφο ηελ αληίζεζή ηνπ ζηε ρξήζε ησλ δψσλ σο ηξνθή γηα ηνλ άλζξσπν αιιά θαη ηε 

ρξήζε ηνπο γηα ιφγνπο απφιαπζεο φπσο π.ρ. ην θπλήγη, ην εκπφξην δεξκάησλ, ν 

εγθιεηζκφο  ησλ δψσλ ηεο άγξηαο θχζεο ζε θινπβηά, ε ρξήζε ηνπο ζηελ έξεπλα θαη 

ζηελ θνζκεηνινγία.   
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Ζ ζεσξία πεξί δηθαησκάησλ ησλ δψσλ είλαη κηα κάιινλ αθξαία ζέζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο εζηθήο θαη έρεη πξνβιήκαηα ηεθκεξίσζεο θαη επνκέλσο επξείαο 

απνδνρήο.   

Ζ πξψηε ζέζε ζπλαξηά ηελ εζηθφηεηα κε ηε δπλαηφηεηα ηνπ αηζζάλεζζαη. Αλ 

επηθεληξσζνχκε ζε απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ θαη κφλν εγείξεηαη έλα ζνβαξφ ζέκα ζηε 

ζχγθξηζε κε ηα αλζξψπηλα φληα πνπ δελ αηζζάλνληαη. Έρνπκε θαζήθνλ ζεβαζκνχ 

θαη απφδνζεο δηθαησκάησλ ζε απηά; Σν θξηηήξην ηνπ αηζζάλεζζαη απνηειεί 

βηνινγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ φλησλ. ηαλ θάηη ζπκβεί πνπ ζα πξνθαιέζεη ηελ 

απψιεηα απηνχ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηφηε ηη ζπκβαίλεη; Δμαθνινπζνχκε λα έρνπκε 

σο άλζξσπνη θαζήθνληα θαη ηα έκβηα φληα δηθαηψκαηα ή παχεη λα ππάξρεη απηφ ην 

«πξνζφλ».  

ηε δεχηεξε άπνςε ππνζηεξίδεηαη φηη ηα δψα έρνπλ εγγελή αμία θαη άξα πξέπεη λα 

ραίξνπλ ζεβαζκνχ θαη θαιήο κεηαρείξηζεο. Δγγελή αμία φκσο κπνξνχκε λα 

ηζρπξηζηνχκε φηη έρνπλ θαη άιια ζηνηρεία ηεο θχζεο φπσο π.ρ. ηα δέληξα, ηα είδε 

θ.ιπ.. Ηζρχεη ην ίδην θαη γη’απηά, εθφζνλ θαη απηά είλαη δψληεο νξγαληζκνί; Ή 

αλαγλσξίδνπκε δηθαηψκαηα θαη επνκέλσο θαζήθνληα κφλν ζηα δψα;   

ε φηη αθνξά ηε ρξήζε ησλ δψσλ σο ηξνθή γηα ηνλ άλζξσπν ηίζεηαη ην εξψηεκα : 

κέρξη πξηλ απφ ηελ αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ δψσλ θαη ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο δσήο ηνπο νη άλζξσπνη ζπκπεξηθεξφηαλ κε αλήζηθν ηξφπν; Πνπ 

γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα θαη ζην γεγνλφο φηη θαη ηα δψα εθηφο απφ ηνλ 

άλζξσπν θαηαλαιψλνπλ δσηθέο ηξνθέο πξνεξρφκελεο απφ ηελ θαηαζηξνθή άιισλ 

δσηθψλ πιεζπζκψλ; Ζ αλάγθε γηα ηξνθή είλαη κηα θαζαξά βηνινγηθή δηαδηθαζία, 

είλαη δσηηθή αλάγθε θαη δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ εζηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ. ε 

απηφ ην ζέκα έξρεηαη λα επηρεηξεκαηνινγήζεη θαιχηεξα ε βαζηά νηθνινγία θαη λα 

αλαθεξζεί ζε δσηηθέο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ.  
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Άιιν έλα ζεκείν πξνο ζπδήηεζε ζηε ζεσξία πεξί δηθαησκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ 

πεξηβαιινληηθή εζηθή είλαη ην γεγνλφο φηη ε ζεσξία απηή θαη πάιη αλαθέξεηαη ζε 

έκβηνπο θαη κφλν νξγαληζκνχο θαη άξα δελ ζπκπεξηιακβάλεη ηα νηθνζπζηήκαηα, ηνπο 

πιεζπζκνχο ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ θαη ηα είδε. Σέινο ην γεγνλφο φηη δελ 

ππάξρεη θαλέλαο ηξφπνο δηεθδίθεζεο εθ κέξνπο απηψλ ησλ νξγαληζκψλ ησλ 

δηθαησκάησλ πνπ κε βάζε ηε ζεσξία ηνπο αλαινγνχλ είλαη έλα εμίζνπ ζνβαξφ ζέκα. 

Καη πάιη ε πξνζηαζία ηνπο επαθίεηαη ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα πνπ ελδέρεηαη λα 

ιεηηνπξγήζεη θαηά ην δνθνχλ φηαλ ην επηιέμεη. 

 

1.7. Βηνπνηθηιόηεηα θαη Γεωπνηθηιόηεηα 

ηνλ νξηζκφ ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ζηε ζχκβαζε ηνπ Rio αλαθέξεηαη : σο 

αεηθνξηθή / βηψζηκε  ρξήζε λνείηαη «ε ρξήζε ζπζηαηηθώλ ηεο βηνινγηθήο 

πνηθηιόηεηαο, θαηά ηξόπν θαη θαηά αλαινγία ηέηνηα πνπ δελ πξνθαιείηαη 

καθξνπξόζεζκα ζπξξίθλσζε ηεο βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο, δηαηεξώληαο θαη’ απηόλ ηνλ 

ηξόπν ην δπλακηθό ηεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο επηδηώμεηο ησλ 

ζεκεξηλώλ θαη ησλ κειινληηθώλ γελεώλ
52

».  

Ζ ζχκβαζε ινηπφλ ζπλαξηά άκεζα ηε βηνινγηθή πνηθηιφηεηα κε ηε βησζηκφηεηα.  Ζ 

βηνινγηθή πνηθηιφηεηα, αλ θαη ζ’ απηή έρνπλ δνζεί πνιινί νξηζκνί αλάινγα κε ην 

πεδίν επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο, αλαθέξεηαη ζηε ζχκβαζε σο «ε πνηθηιία ησλ 

δώλησλ νξγαληζκώλ πάζεο πξνειεύζεσο πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, ρεξζαίσλ, 

ζαιαζζίσλ θαη άιισλ πδαηηθώλ νηθνζπζηεκάησλ θαη νηθνινγηθώλ ζπκπιεγκάησλ, ησλ 

νπνίσλ απνηεινύλ κέξνο θαη ηεο εληόο ησλ εηδώλ, κεηαμύ εηδώλ θαη 

νηθνζπζηεκάησλ
53

». Ζ βηνπνηθηιφηεηα είλαη ην παξάγσγν εθαηνκκπξίσλ ρξφλσλ 

δσήο πάλσ ζηε γε θαη απνηππψλεη α) ηε ζηαδηαθή εμέιημε ησλ νξγαληζκψλ, ησλ 
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θπηψλ, ησλ δψσλ θαη ησλ κηθξννξγαληζκψλ κέζα απφ ηελ επίδξαζε ηφζν ηνπ 

αλζξψπηλνπ παξάγνληα φζν θαη ηεο θχζεο β) ηε γελεηηθή ζχζηαζε ησλ εηδψλ θαη ηε 

δηαρξνληθή ηεο δηαθνξνπνίεζε δηακέζνπ ησλ αηψλσλ (γνλίδηα, ρξσκνζψκαηα θαη 

DNA) θαη γ) ηελ πνηθηιία ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη φισλ ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ 

πνπ δηαβηνχλ ζε απηά. Σέινο πξνζθέξεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ αξηζκφ ππεξεζηψλ θαη 

αγαζψλ ηφζν ζηνπο αλζξψπνπο φζν θαη ζε φινπο ηνπο έκβηνπο νξγαληζκνχο γηα λα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα επηβίσζεο πάλσ ζηε γε. Σα αγαζά απηά είλαη ηξφθηκα, 

θάξκαθα, πθάζκαηα, αέξαο, λεξφ, ζπφξνη, μπιεία θ.ιπ.. Οη ππεξεζίεο είλαη παξαγσγή 

νμπγφλνπ απφ ηα θπηά, απνζχλζεζε ησλ απνβιήησλ κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο 

θχζεο, βξνρή θ.ιπ.. ιε απηή ε αιιειεπίδξαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θάλεη ηνλ 

πιαλήηε θαηνηθήζηκν γηα φια ηα είδε αιιά θαη ηνπο αλζξψπνπο.  

Έλαο άιιν φξνο πνπ πξέπεη λα αλαθεξζεί γηαηί είλαη ζε αληηζηνηρία κε ηνλ φξν 

βηνπνηθηιφηεηα είλαη ε γεσπνηθηιφηεηα. Δλψ ε βηνπνηθηιφηεηα αζρνιείηαη κε ηα 

έκβηα φληα ε γεσπνηθηιφηεηα έρεη λα αζρνιεζεί κε ηνλ αβηνηηθφ θφζκν.  Με ηνλ φξν 

γεσπνηθηιφηεηα ελλννχκε «ηε θπζηθή θιίκαθα (πνηθηιία) ησλ γεσινγηθώλ (πέηξεο, 

νξπθηόο πινύηνο, απνιηζώκαηα), γεσκνξθνινγηθώλ (κνξθή ηνπ εδάθνπο, δηαδηθαζίεο) 

θαη εδαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ. Πεξηιακβάλεη  ηε ζπγθέληξσζε όισλ ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπο, ηηο ζρέζεηο ηνπο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηηο εξκελείεο ηνπο θαη ηα ζπζηήκαηά 

ηνπο
54

»  Ζ ζεκαζία ηεο γεσπνηθηιφηεηαο είλαη πνιχ κεγάιε αθελφο γηαηί πξνζθέξεη 

φια φζα ρξεηάδνληαη νη νξγαληζκνί γηα λα δήζνπλ φπσο ρψκα, πέηξεο, πιηθά γηα 

θαηαζθεπέο, ζίδεξν, πνιχηηκνπο ιίζνπο, πεηξέιαην, ρξπζφ, άλζξαθα θ.ιπ. θαη 

αθεηέξνπ δηακνξθψλεη φια εθείλα ηα θπζηθά ηνπία ηα νπνία νη άλζξσπνη 

απνιακβάλνπλ θαη ραίξνληαη ηελ αηζζεηηθή ηνπο νκνξθηά. Παξάιιεια έρεη αμία γηαηί 
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καο δηδάζθεη ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηεο γεο κέζα απφ ηελ χπαξμε ησλ απνιηζσκάησλ 

θαη καο δίλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο πνιηηηζκνχο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη ηη 

απνηππψκαηα έρνπλ αθήζεη πάλσ ζηε γε, νπφηε έρεη θαη πςειφ εθπαηδεπηηθφ, 

ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ελδηαθέξνλ.  

Ζ πξνψζεζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο γεσπνηθηιφηεηαο, ζε αληηζηνηρία κε ηηο δξάζεηο γηα 

ηε βηνπνηθηιφηεηα πνπ αλαπηχζζνληαη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, έρεη απνηειέζεη 

αληηθείκελν ηεο UNESCO πνπ ππνζηεξίδεη ηελ πξνζπάζεηα δηαηήξεζήο ηεο 

αλαγλσξίδνληαο ζε φιν ηνλ πιαλήηε κλεκεία γεσινγηθήο θιεξνλνκηάο θαη 

εθαξκφδνληαο δξάζεηο πξνζηαζίαο ηνπο. «Ζ εκπινθή ησλ αλζξψπσλ ζηε δηαηήξεζε 

ηεο γεσπνηθηιφηεηαο είλαη ζεκαληηθή αλ ζέινπκε λα δηαζθαιίζνπκε καθξνπξφζεζκε 

αεηθνξία ησλ πεγψλ ηεο. Απφ ηε λνκνζεζία θαη ην ζρεδηαζκφ κέρξη ηε δηαρείξηζε θαη 

δηαηήξεζε ησλ πφξσλ ηεο γεσπνηθηιφηεηαο είλαη ζεκαληηθφ λα εκπιαθνχλ ηφζν νη 

ηνπηθέο θνηλσλίεο φζν θαη νη θπβεξλήζεηο έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο 

αεηθνξίαο
55

».  
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2. Κεθάιαην 2
ν 
– Ζ πεξίπηωζε ηνπ Φεινξείηε : πεξηβάιινλ, 

θνηλωλία, πνιηηηθή  

2.1. Δηζαγωγή  

ην παξφλ θεθάιαην ζα γίλεη θαηαξρήλ κία παξνπζίαζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

λνκνζεζίαο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί ζηηο  

επηδξάζεηο ηεο Δπξσπατθήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα θαη ηηο 

γεληθφηεξεο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηηο παξαπάλσ πνιηηηθέο. Σέινο, ζα γίλεη κία 

αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο.  

Σν πιηθφ πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζην παξφλ θεθάιαην πξνέξρεηαη απφ κειέηεο πνπ 

έρνπλ εθπνλεζεί γηα ηε πεξηνρή, απφ κε-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο θαη ζπδεηήζεηο κε 

ζηειέρε ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ, φπσο ηνπ Μνπζείνπ Φπζηθήο 

Ηζηνξίαο, Οξγαληζκφο Αλάπηπμεο Γπηηθήο Κξήηεο, θαη Γηεπζχλζεσλ Γαζψλ θαη 

Πεξηβάιινληνο. Σαπηφρξνλα, δεδνκέλνπ φηη ε ζπληάμαζα ηελ παξνχζα εξγαζία 

απνηειεί κέινο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, κέινο δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ζηέιερνο 

ηεο ηνπηθήο αλαπηπμηαθήο εηαηξείαο,
56

 κέζσ κίαο έκκεζεο δηαδηθαζίαο ζπκκεηνρηθήο 

παξαηήξεζεο, ζπγθεληξψζεθε πνηνηηθφ πιηθφ απφ ζπδεηήζεηο θαη ζπκκεηνρή ζε 

ζπλαληήζεηο ηνπηθψλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο φπσο Γεκνηηθά πκβνχιηα, Γηνηθεηηθά 

πκβνχιηα κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ θαη αλαπηπμηαθψλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο θαζψο θαη, νηθνινγηθέο νκάδεο. Πξφζθαηεο θνηλσληθέο έξεπλεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ πνηνηηθέο κεζφδνπο, φπσο ε παξαπάλσ, ζπκβάιινπλ ζηε κειέηε 

βηνεζηθψλ δεηεκάησλ
57

.    
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2.2. Πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία θαη πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή  

ε εζληθφ επίπεδν ην άξζξν 24 ηνπ Διιεληθνχ πληάγκαηνο απνηειεί ην ζεκέιην ηεο 

εζληθήο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο άζθεζεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. Σν 

άξζξν 24, ζεκείν 1 αλαθέξεη φηη «ε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο θαη δηθαίσκα ηνπ θαζελφο. Γηα ηε 

δηαθχιαμή ηνπ ην Κξάηνο έρεη ππνρξέσζε λα παίξλεη ηδηαίηεξα πξνιεπηηθά ή 

θαηαζηαιηηθά κέηξα ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο αεηθνξίαο
58

».  

Με ην άξζξν 24 ζπγθξνηείηαη ην Πεξηβαιινληηθό ύληαγκα ην νπνίν αθνξά ζην 

πιέγκα ησλ δηαηάμεσλ θαη ησλ αξρψλ ηνπ πληάγκαηνο πνπ ζρεηίδνληαη επζέσο (ή 

ζπλάγεηαη εξκελεπηηθά φηη ζρεηίδνληαη) κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (Γ. 

Παπαδεκεηξίνπ 2001).  Με ηνλ φξν πεξηβάιινλ λννχληαη φιεο νη πηπρέο απηνχ 

δειαδή:  θπζηθφ, δνκεκέλν (νηθηζηηθφ θαη πνιενδνκηθφ) θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ. 

Σν Πεξηβαιινληηθφ χληαγκα ην νπνίν δηαθξίλεηαη γηα ην εχξνο θαη ηελ εκβέιεηά ηνπ 

πξννξίδεηαη γηα  λα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία κηαο ζεηξάο θαλνληζηηθψλ αξρψλ θαη 

λφκσλ νη νπνίνη  ζα δξάζνπλ  ή δξνπλ πξνιεπηηθά θαη θαηαζηαιηηθά ζηελ πξνζηαζία 

ηνπ  πεξηβάιινληνο  (Γ. Παπαδεκεηξίνπ 2001).  

Κάλνληαο  κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ειιεληθή λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία  ηνπ πεξηβάιινληνο πξέπεη λα αλαθέξνπκε ην Ν. 856/1937 «Πεξί Δζληθψλ 

Γξπκψλ»,  ην Ν. 996/1971 «Πεξί Δζληθψλ  Γξπκψλ, Αηζζεηηθψλ Γαζψλ θαη 

Γηαηεξεηέσλ Μλεκείσλ ηεο θχζεο», ην Ν. 86/1969  «Γαζηθφο Κψδηθαο», ην Ν. 

1650/1986 «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο».  Ο  Ν.  1650/1986 ζέηεη σο ζηόρν 

«ηε  ζέζπηζε ζεκειησδώλ θαλόλσλ θαη ηελ θαζηέξσζε  θξηηεξίσλ θαη κεραληζκώλ γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, έηζη ώζηε ν άλζξσπνο, σο άηνκν θαη σο κέινο ηνπ 

θνηλσληθνύ ζπλόινπ, λα δεη ζε έλα πςειήο πνηόηεηαο πεξηβάιινλ, κέζα ζην νπνίν λα 
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πξνζηαηεύεηαη ε πγεία ηνπ θαη λα επλνείηαη  ε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ. Η 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζεκειηώδεο  θαη αλαπόζπαζην κέξνο ηεο πνιηηηζηηθήο 

θαη αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο θαη πνιηηηθήο, πινπνηείηαη θύξηα κέζα από ην 

δεκνθξαηηθό πξνγξακκαηηζκό
59

». Σέινο ππάξρεη ν Ν. 2742/1999 «Υσξνηαμηθφο 

ζρεδηαζκφο θαη αεηθφξνο αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο» ν νπνίνο νπζηαζηηθά 

ζπκπιεξψλεη ηνλ Ν. 1650/1986 θαη πξνζζέηεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. Σέινο ππάξρεη πιήζνο ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, 

εγθπθιίσλ θαη πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ ηα νπνία ζπκπιεξψλνπλ  θαη εληζρχνπλ ηε 

λνκνζεζία.  

Ο Ν. 1650/1986 ζην άξζξν 19 ζεκεία 1-5 θαηεγνξηνπνηεί ηηο πξνζηαηεπφκελεο 

πεξηνρέο ζε πέληε ελφηεηεο : α) πεξηνρέο απφιπηεο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο β) πεξηνρέο 

πξνζηαζίαο ηεο θχζεο γ) εζληθά πάξθα δ) πξνζηαηεπφκελνη θπζηθνί ζρεκαηηζκνί, 

πξνζηαηεπφκελα ηνπία θαη ε) πεξηνρέο νηθναλάπηπμεο. Ο Ν. 2742/1999 έξρεηαη ζηε 

ζπλέρεηα λα απνζαθελίζεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ πεξηνρψλ φπσο 

απηέο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηνλ παξαπάλσ λφκν θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ 

ίδξπζε θνξέσλ δηαρείξηζεο.  

Μηιψληαο ζε επίπεδν Δ.Δ., ε δηθαηνδνζία ηεο νπνίαο γηα ηε δεκηνπξγία 

πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο πξνθχπηεη απφ ηα άξζξα 174-176 ηεο πλζήθεο γηα ηελ 

ίδξπζε ηεο,  αλαθεξφκαζηε ζε θνηλνηηθέο νδεγίεο θαη θαλνληζκνχο ηνπο νπνίνπο ηα 

θξάηε κέιε είλαη ππνρξεσκέλα λα ελζσκαηψλνπλ ζην εζληθφ ηνπο δίθαην θαη λα 

ηεξνχλ. χκθσλα κε ηε WWF ε επξσπατθή πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία απνηειεί έλα 

απφ ηα πιένλ δπλακηθά θαη ζχγρξνλα ζπζηήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζε παγθφζκην επίπεδν.  Πιήζνο νδεγηψλ ηεο  Δ.Δ.  αλαθέξνληαη ζε 

ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο επζχλεο αιιά θαη ζε θάζε ηνκέα πεξηβαιινληηθνχ 
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ελδηαθέξνληνο μερσξηζηά. Οη βαζηθφηεξεο απφ απηέο ηηο νδεγίεο αλαθέξνληαη 

παξαθάησ
60

 : 

 Οδεγία 2004/35/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

21εο Απξηιίνπ 2004, ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή επζχλε φζνλ αθνξά ηελ 

πξφιεςε θαη ηελ απνθαηάζηαζε πεξηβαιινληηθήο δεκίαο
61

. Σν ζρέδην 

πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο γηα ηελ ελαξκφληζε ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ κε ηελ 

θνηλνηηθή νδεγία ππνβιήζεθε ζηελ ειιεληθή βνπιή ζηηο 16 επηέκβξηνπ 

2008.   

 Οδεγία 2006/12/EK ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

5εο Απξηιίνπ 2006, πεξί ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ε νπνία δελ έρεη 

ελζσκαησζεί αθφκα ζην ειιεληθφ δίθαην.   

 Οδεγία 96/62/ΔΚ  ηνπ πκβνπιίνπ,  ηεο 27εο επηεκβξίνπ 1996, γηα ηελ 

εθηίκεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο αέξα. Ζ 

αληίζηνηρε ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηελ παξαπάλσ νδεγία είλαη  Πξάμε 

Τπνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ (Π.Τ..) 34/02 (ΦΔΚ 125/Α)
62 

 Οδεγία 2000/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

23εο Οθησβξίνπ 2000 γηα ηα ζέζπηζε πιαηζίνπ θνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα 

ηεο πνιηηηθήο ησλ πδάησλ. Γηα ηελ ελαξκφληζε ηεο νδεγίαο ςεθίζηεθε ν Ν. 

3199/2003
63
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Πεξηβαιινληηθή επζύλε είλαη ε ππνρξέσζε απνθαηάζηαζεο ηεο δεκίαο πνπ έρεη ππνζηεί ην πεξηβάιινλ 

θαζ’ απηφ. Απηή ηε κνξθή επζχλεο εηζάγνπλ νη ξπζκίζεηο ηεο Οδεγίαο 2004/35/ΔΚ. Αζηηθή επζύλε γηα 

πξφθιεζε πεξηβαιινληηθήο δεκίαο ζπλίζηαηαη ζηελ ππνρξέσζε απνθαηάζηαζεο ηεο δεκίαο πνπ έρνπλ 

ππνζηεί ηδησηηθά έλλνκα αγαζά (δσή, ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα, πεξηνπζία, ηδηνθηεζία) εμαηηίαο κηαο 

πεξηβαιινληηθήο πξνζβνιήο.  

Χο δεκία λνείηαη ε δπζκελήο κεηαβνιή θπζηθνχ πφξνπ ή ε ππνβάζκηζε ππεξεζίαο ζπλδεδεκέλεο κε 

θπζηθφ πφξν πνπ είλαη κεηξήζηκε, ελψ επηθείκελε απεηιή δεκίαο είλαη ε επαξθήο πηζαλφηεηα λα 

πξνθιεζεί πεξηβαιινληηθή δεκία ζην άκεζν κέιινλ. 
62

 http://www.minenv.gr/1/12/122/12206/g1220608.html 
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 http://nomothesia.ependyseis.gr/eu-law/getFile/%CE%9D+3199+2003.pdf?bodyId=922451.  
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  Οδεγία 92/43/ΔΟΚ «Γηα  ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαζψο θαη 

ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο» γλσζηή θαη σο Habitats Directive. 

Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ παξαπάλσ νδεγία απνηειεί ε 

Κ.Τ.Α. αξ. 33318/3028/11.12.98 (ΦΔΚ 1289/Β/28.12.98) ησλ Τπνπξγείσλ 

Γεσξγίαο, Δζσηεξηθψλ, Δζληθήο Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο, Δκπνξηθήο 

Ναπηηιίαο θαη Πνιηηηζκνχ 

 Οδεγία 79/409/ΔΟΚ «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ άγξησλ πνπιηψλ» είλαη απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα λνκνζεηήκαηα ζε επξσπατθφ επίπεδν. Δλαξκφληζε ηεο 

ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ παξαπάλσ νδεγία απνηεινχλ νη Κ.Τ.Α.  αξηζκ. 

414985/29.11.85 (ΦΔΚ 757Β), «Μέηξα  δηαρείξηζεο ηεο άγξηαο 

πηελνπαλίδαο»,  ΚΤΑ αξηζκ. 366599/16.12.96  (ΦΔΚ 1188/Β/31.12.96), 

ΚΤΑ αξηζκ. 294283/23.12.97 (ΦΔΚ  68/Β/4.2.98).  

 ΤΑ 15393/2332/2002 [ΦΔΚ 1022/Β] "Καηάηαμε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ 

έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 

1650/86 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3010/2002 "Δλαξκφληζε 

ηνπ Ν. 1650/86 κε ηηο νδεγίεο 97/11/ΔΔ θαη 96/61/ΔΔ" θ.ά."  

 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 2005, κε ηίηιν: «Θεκαηηθή 

ζηξαηεγηθή γηα ηελ αεηθφξν ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ» [COM(2005) 670. 

ην θείκελν, ην νπνίν δελ έρεη δεκνζηεπηεί ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Δ.Δ., 

θαζνξίδνληαη νη θαηεπζχλζεηο ηεο δξάζεο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ επφκελε 25εηία, κε 

ζηφρν ηελ απνδνηηθφηεξε θαη πιένλ αεηθφξν ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαζ' 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο. 

 
Δπίζεο δεκηνπξγήζεθε ην ρξεκαηνδνηηθφ κέζν LIFE ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηελ 

πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο Δ.Έ. Σν LIFE απνζθνπεί ζηε ζπγρξεκαηνδφηεζε 
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δξάζεσλ ηφζν γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θχζεο (LIFE-Φχζε) φζν θαη άιισλ ηνκέσλ πνπ 

αθνξνχλ ζην πεξηβάιινλ (LIFE-Πεξηβάιινλ), θαζψο θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο εθηφο Δ.Δ. (LIFE Σξίηεο Υψξεο). Πξαθηηθά ην LIFE-Φχζε 

ζπκβάιεη ζηελ εθαξκνγή ησλ Κνηλνηηθψλ νδεγηψλ 79/409/ΔΔC & 92/43/EEC θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηε δεκηνπξγία ηνπ Δπξσπατθνχ δηθηχνπ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ - 

NATURA 2000 - κε ζηφρν ηελ επί ηφπνπ δηαρείξηζε θαη δηαηήξεζε ησλ 

πνιπηηκφηεξσλ εηδψλ παλίδαο θαη ρισξίδαο θαη ησλ θπζηθψλ ελδηαηηεκάησλ θαη ηεο 

ρισξίδαο. Καηά ηελ Γ’ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ην πξφγξακκα αιιάδεη δνκή σο 

ρξεκαηνδνηηθφ κέζν θαη νλνκάδεηαη πξφγξακκα LIFE + (plus) θαη ην αληηθείκελφ ηνπ 

εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ην ίδην. 

ε δηεζλέο επίπεδν ζε φηη αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο, ηε ρισξίδα θαη παλίδα, ηα απεηινχκελα είδε θ.ιπ. έρνπλ πηνζεηεζεί 

αξθεηέο ζπλζήθεο θαη έρνπλ ππνγξαθεί ζπκβάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ζπγθεθξηκέλσλ 

πεξηνρψλ πνπ θηλδπλεχνπλ. Δλδεηθηηθά κπνξνχκε λα αλαθεξζνχκε : 

 ηε πλζήθε Ramsar γηα ηε δηαηήξεζε θαη αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ 

πγξνβηφηνπσλ - 1971 

 ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κπφην γηα ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο -1997 

 ηε ζπλζήθε γηα ηα απεηινχκελα είδε ηεο άγξηαο ρισξίδαο θαη παλίδαο  

(CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 

Fauna and Flora)- 1973 

 ηε ζπλζήθε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο Βηνινγηθήο Πνηθηιφηεηαο – γλσζηή σο 

ζπλζήθε ηνπ Ρίν – 1992 

Γηα ηελ άζθεζε πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα έρνπλ πινπνηεζεί 

πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ θαη ηελ αεηθνξηθή 

δηαρείξηζή ηνπ είηε άκεζα απφ δξάζεηο ηνπ πιένλ αξκφδηνπ ππνπξγείνπ 
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(Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ.) είηε έκκεζα απφ ηνκεαθά πξνγξάκκαηα άιισλ ππνπξγείσλ. Ζ Δ.Δ. 

εθηφο απφ ην ρξεκαηνδνηηθφ κέζν LIFE, πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ ρξεκαηνδνηεί 

δξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κέζσ ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ θαη 

ηνπ ηακείνπ ζπλνρήο.  

ην πιαίζην ηνπ Α’ Κ.Π.. 1989-1993 πινπνηήζεθε πξφγξακκα δξάζεο κε ηίηιν 

«Λεηηνπξγηθφ Πξφγξακκα Πεξηβάιινλ» ην νπνίν αθνξνχζε θπξίσο ηελ πξνζηαζία 

ηεο αηκφζθαηξαο θαη ησλ βηνηφπσλ. Σν πξφγξακκα αλήιζε ζηηο 34.285 εθ. ecu
64

.  

Σν Β’ Κ.Π.. (1994-1999) ζπλέβαιιε ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ κέζα απφ ην 

«Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πεξηβάιινλ» ην νπνίν αλήιζε ζε 512 εθ. ecu. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη νη πφξνη πνπ αξρηθά είραλ πξνηαζεί απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε  ήηαλ 

ρακειφηεξνη θαη απμήζεθαλ κε παξέκβαζε ηεο Δ. Δπηηξνπήο
65

.   

Σν Γ’ Κ.Π.. (2000-2006) εθαξκφδεηαη ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα 

«ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» (ΔΠΠΔΡ) χςνπο 449,2 εθ. επξψ ελψ θαηά ηελ Γ’ πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν 2007-2013 ζα εθαξκνζηεί ην Δ.Π. Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε (ΔΠΠΔΡΑ). 

Βαζηθνί ζηφρνη ηνπ πξψηνπ
66

 ήηαλ : 

• «ε πξνζηαζία, δηαρείξηζε, αλαβάζκηζε θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ θαη 

αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο θαη 

• ε ελαξκφληζε κε ηελ επξσπατθή πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη ηηο 

δηεζλείο θαηεπζχλζεηο θαη δεζκεχζεηο, θαζψο θαη ε ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ απηέο» 
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θαη ηνπ δεχηεξνπ
67

 : 

 «Ζ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ ηνπ θπζηθνχ 

απνζέκαηνο (έδαθνο, πδαηηθφ πεξηβάιινλ, αηκφζθαηξα, θχζε) θαη ηνπ 

αζηηθψλ θέληξσλ  θαη 

 Ζ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ» 

Δπίζεο ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα ηνκεαθά ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο.  

Ζ θνηλνηηθή πξσηνβνπιία LEADER (ΤΠ.Α.Α.Σ) πνπ μεθίλεζε λα εθαξκφδεηαη απφ 

ην 1991 (LEADER I) θαη ζηφρεπε ζηελ πξνψζεζε ελφο δηαθνξεηηθνχ κνληέινπ 

αλάπηπμεο βάζε ηεο bottom-up πξνζέγγηζεο θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ 

παξεκβάζεσλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ πεξηνρψλ. ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο 

βαζηθνί ζηφρνη ηέζεθαλ α) «ε βειηίσζε ησλ αλαπηπμηαθψλ πξννπηηθψλ ησλ 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Δπξψπεο κέζα απφ ηελ ηνπηθή πξσηνβνπιία β) ε πξνψζεζε 

ηεο απφθηεζεο ηερλνγλσζίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη γ) ε δηάρπζε απηήο ηεο 

ηερλνγλσζίαο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο»
68

.  

Σν 1996 ε Δ.Δ. πέξαζε λα πινπνηήζεη ηε δεχηεξε θάζε ηεο Κ.Π. (LEADER II) φπνπ 

ν ζηφρνο πιένλ ήηαλ  ε θαηά ην δπλαηφλ, εμνκάιπλζε ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ πνπ 

έρεη γηα ηελ Διιάδα ε εθαξκνγή ηεο λέαο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο, φζν θαη ε 

ζπγθξάηεζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ζηελ χπαηζξν κε παξεκβάζεηο πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηελ αειυόπο ανάπτςξή τηρ, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπκπιεξσκαηηθνχ 

εηζνδήκαηνο θαη ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο, ζηε δηαθχιαμε ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. ε απηή ηε θάζε πινπνίεζεο ηνπ 
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πξνγξάκκαηνο ηέζεθε ζηνπο ζηφρνπο ε άζθεζε πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ζε ηνπηθφ 

επίπεδν θαη ε πξνζπάζεηα γηα αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Έηζη 

πεξηιήθζεθε ζην πξφγξακκα μερσξηζηφ κέηξν γηα ην πεξηβάιινλ κε ηίηιν 

«Γηαηήξεζε θαη βειηίσζε πεξηβάιινληνο & πεξηβάιινληνο ρώξνπ» πνπ πεξηιακβάλεη 

δξάζεηο φπσο αλαπιάζεηο, αμηνπνηήζεηο θαη αλάδεημε ηνπίσλ, νηθηζκψλ θαη 

παξαδνζηαθψλ θηηξίσλ, ζήκαλζε αμηνζέαησλ κλεκείσλ, κνλνπαηηψλ, 

ραξηνγξαθήζεηο – δεκηνπξγία θαη βειηίσζε θαηαθπγίσλ, ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο 

πεξηβάιινληνο (απνκάθξπλζε, αλαθχθισζε απνξξηκκάησλ θ.ιπ.) θαη 

επαηζζεηνπνίεζε πιεζπζκνχ - πξνβνιή. 

Καηά ηελ Γ’ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2000-2006 (LEADER+), φπνπ εδψ νη ζηφρνη 

ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη έλα βήκα παξαπέξα, γίλεηαη αλαθνξά γηα πηινηηθέο 

εθαξκνγέο ζε φια ηα επίπεδα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αεηθόξν αλάπηπμε ηεο 

ππαίζξνπ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο πξνζπάζεηα γηα άξζε ηεο απνκφλσζεο ησλ 

πεξηνρψλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο. Καη ζε απηή ηε 

θάζε πινπνίεζεο ηεο πξσηνβνπιίαο ελζσκαηψλεηαη ζην πξφγξακκα μερσξηζηφ 

κέηξν γηα ην πεξηβάιινλ κε ηίηιν «Πξνζηαζία, αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε θπζηθήο θαη 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο» ην νπνίν ζέηεη σο εηδηθνχο ζηφρνπο «α) ηελ αλαβάζκηζε 

νηθνζπζηεκάησλ θαη πεξηνρψλ νηθνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο (δάζε, πγξνβηφηνπνη, 

πεξηνρέο θπζηθνχ θάιινπο,  ηνπία, θαξάγγηα, δξπκνί θ.ιπ.) ζηα πιαίζηα ηεο 

νξζνινγηθήο ηνπο δηαρείξηζεο κε βάζε ηεο αξρή ηεο αεηθνξίαο β) ηελ νηθηζηηθή 

αλαβάζκηζε πεξηνρψλ, ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε αμηφινγσλ αξρηηεθηνληθψλ 

κλεκείσλ θαη ηε δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ηεο ηνπηθήο θιεξνλνκηάο». Καη νη ηξεηο 

θάζεηο ηεο πξσηνβνπιίαο πινπνηήζεθαλ ζε νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο ηεο 

ρψξαο, ψζηε λα εληζρπζεί ε πξνζπάζεηα αλάθακςήο ηνπο θαη λα βειηησζεί ε πνηφηεηα 

ηεο δσήο ησλ θαηνίθσλ ησλ πεξηνρψλ απηψλ. 
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ήκεξα μεθηλψληαο ηελ πινπνίεζε ηεο Γ’ πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ ε θνηλνηηθή 

πξσηνβνπιία ελζσκαηψλεηαη ζην θεληξηθφ επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ Τ.Α.Α.Σ., 

σο μερσξηζηφο άμνλαο,  ν νπνίνο θαιχπηεη δξάζεηο απφ φινπο ηνπο άμνλεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013. ηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ ΠΑΑ θαη 

επνκέλσο ηνπ άμνλα 4 είλαη :  

1. «Ζ δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο γεσξγίαο, ηεο 

δαζνθνκίαο θαη ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα  

2. Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ελζάξξπλζε ηεο  

δηαθνξνπνίεζεο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο θαη  

3. Ζ δεκηνπξγία ηνπηθψλ ηθαλνηήησλ γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηε 

δηαθνξνπνίεζε ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο Leader» 

Ζ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε απνηειεί κηα επίζεο πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξν ζηελ 

άζθεζε πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. Σν 1993 κε ην ΦΔΚ 175/Β/19-3-1993 

απνθαζίδεηε ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξωλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο γηα 

λα ηθαλνπνηεζεί ε αλάγθε πξαγκαηνπνίεζεο Δηδηθψλ Πξνγξακκάησλ κε ζηφρν ηελ 

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη λα επαηζζεηνπνηεζνχλ νη 

καζεηέο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηεο Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο (ΔΠΔΑΔΚ) ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαηά 

ηελ Γ’ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2000-2006 κέζσ ηνπ Μέηξνπ 2.6 «Πξνγξάκκαηα 

Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο θαη Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο» ρξεκαηνδφηεζε 

δξάζεηο, νη νπνίεο πινπνηνχληαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο απφ ηα Κ.Π.Δ., ζπλερίδνληαο 

θαη εληζρχνληαο ηελ πξνζπάζεηα ησλ Γξαθείσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ησλ 

Γ/λζεσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη πξνσζψληαο δξάζεηο 

γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε-επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ ζηα 
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ζρνιεία. Σα πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζπλερίδνληαη θαη θαηά ηελ 

Γ’ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 κέζσ ηνπ ΔΠΔΑΔΚ κε λέεο δξάζεηο θαη 

επηπιένλ ρξεκαηνδνηήζεηο κηαο θαη ζπλνιηθά ζηελ Διιάδα ζήκεξα έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί θαη ιεηηνπξγνχλ πεξίπνπ 56
69

 Κ.Π.Δ.  

Δπηπιένλ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ ζπζηαζεί αξθεηνί λένη θνξείο θαη ππεξεζίεο κε 

ζηφρν αθελφο ηελ πξφιεςε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ αιιά θαη ηελ αλάδεημε 

θαη δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε
70

 : 

• Σν Δζληθφ Κέληξν Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (ΔΚΠΑΑ) πνπ 

ηδξχζεθε σο Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ (ΝΠΗΓ) κε ηνλ Ν. 2742/99, σο 

κεραληζκφο πνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΤΠΔΥΧΓΔ παξέρεη πιεξνθφξεζε, παξάγεη 

επεμεξγαζκέλε γλψζε θαη πξνηείλεη κεζφδνπο, κέηξα θαη κέζα γηα ηελ ππνζηήξημε 

θαη ην ζπληνληζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ. Με ηνλ ίδην λφκν πξνβιέπεηαη ε 

ζχζηαζε θνξέσλ δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, ππφ ηε κνξθή ΝΠΗΓ, ελψ 

κε ΚΤΑ πνπ εθδφζεθαλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Νφκνπ απηνχ, νξίζηεθαλ ηα 

Γηνηθεηηθά πκβνχιηα γηα 25 Φνξείο. 

• Ζ επέθηαζε ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Πιεξνθνξηψλ Πεξηβάιινληνο (ΔΓΠΠ) σο 

κεραληζκνχ ζπγθέληξσζεο, επεμεξγαζίαο θαη παξνρήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην 

πεξηβάιινλ δηαζπλδεδεκέλνπ κε ην αληίζηνηρν Δπξσπατθφ Γίθηπν ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οξγαληζκνχ Πεξηβάιινληνο. 

• Με ην ΠΓ 221/24.7.98 ζπζηάζεθε ε Δηδηθή Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο 

(ΔΤΠΔ) ζην ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξκνδηφηεηα ηνλ έιεγρν πεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ θαη 

ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. 
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• Με ην Π.Γ.165/2003, ζπζηάζεθε θαη ήδε νξγαλψλεηαη ην ψκα Δπηζεσξεηψλ 

Πεξηβάιινληνο (INSPECTORATE) γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο. 

• Με ην  Ν. 3199/03 «Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε πδάησλ- Δλαξκφληζε κε ηελ 

Οδεγία 2000/60», ηδξχζεθε, ε Κεληξηθή Τπεξεζία Τδάησλ. 

ε ζρέζε κε ηελ άζθεζε πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα ε βηβιηνγξαθία 

«απνδίδεη ηελ αδπλακία δηακφξθσζεο θαη επηβνιήο ελφο απνηειεζκαηηθνχ πιέγκαηνο 

ξπζκίζεσλ γηα ην πεξηβάιινλ ζε ηξεηο παξάγνληεο»
71

: α) ζηνλ αληαλαθιαζηηθφ ξφιν 

ηζρπξψλ ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ, πνπ δηαβιέπνπλ ζηε κείσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ιφγσ ηεο αδπλακίαο κεηαθχιηζεο ηνπ θφζηνπο ηεο ξχζκηζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο ζηελ ηειηθή ηηκή ησλ πξντφλησλ β) ζηνλ θαηαθεξκαηηζκφ 

ησλ αξκνδηνηήησλ ζε κεγάιν αξηζκφ ππνπξγείσλ θαη ην κεηαμχ ηνπο αληαγσληζκφ 

θαη γ) ζηελ έιιεηςε παγησκέλσλ δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο κε θνηλσληθνχο θαη 

νηθνλνκηθνχο θνξείο  πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πινπνίεζε πεξηβαιινληηθψλ  πνιηηηθψλ. 
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  Πίλαθαο 2 πλνπηηθή παξνπζίαζε  
Πεξηβαιινληηθή Ννκνζεζία Πεξηβαιινληηθά 

Πξνγξάκκαηα 

Έηνο  Δπξωπαϊθήο 

Έλωζεο  

Έηνο  Διιεληθή  

  1937 Ν.856 «Πεξί εζληθψλ 

Γξπκψλ» 
Life – Φχζε Γεκηνπξγία 

Γηθηχνπ Natura 2000 

Life – Πεξηβάιινλ 

Life – Σξίηεο Υψξεο 

 

Α’ Κ.Π. 

Λεηηνπξγηθφ Πξφγξακκα 

Πεξηβάιινλ 

 

ηα ηνκεαθά ην 

Πξφγξακκα Leader 

 

Β’ Κ.Π.. 

Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα Πεξηβάιινλ 

 

ηα ηνκεαθά ην 

Πξφγξακκα Leader II 

 

Γ’ Κ.Π. 

Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα Πεξηβάιινλ 

(ΔΠΠΔΡ) 

 

Πξφγξακκα LEADER 

PLUS 

 

Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο 

 

ΔΠΔΑΔΚ Μέηξν 2.6 

«Πξφγξακκα 

Πξνζηαζίαο 

Πεξηβάιινληνο θαη 

Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο» 

 

Γ’ Πξνγξακκαηηθή 

Πεξίνδν 2007-2013 

 

Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα Πεξηβάιινλ 

θαη Αλάπηπμε 

(ΔΠΠΔΡΑ) 

 

Άμνλαο 4 Πξνγξάκκαηνο 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

"Γεκηνπξγία ηνπηθψλ 

ηθαλνηήησλ γηα ηελ 

απαζρφιεζε θαη ηελ 

δηαθνξνπνίεζε ζηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο κέζσ 

ηεο πξνζέγγηζεο Leader» 

  1969 Ν. 86 «Γαζηθφο Κψδηθαο» 

  1971 Ν.996 «Πεξί Δζληθψλ 

Γξπκψλ Αηζζεηηθψλ Γαζψλ 

θαη Γηαηεξεηέσλ Μλεκείσλ 

ηεο θχζεο» 

  1986 Ν. 1650 «Γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο» 

  1999 Ν. 2742 «Υσξνηαμηθφο 

ζρεδηαζκφο αεηθφξνο 

αλάπηπμε θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» 

1979 Οδεγία 79/409/ΔΟΚ 

»Γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ άγξησλ πνπιηψλ» 

1985/1996 Κ.Τ.Α. Αξηζ. 

414985/29.11.85 (ΦΔΚ 757Β) 

«Μέηξα δηαρείξηζεο άγξηαο 

πηελνπαλίδαο», ΚΤΑ 

366599/16.12.96 (ΦΔΚ 

1188/Β/31.12.96) & 

294283/23.12.97 (ΦΔΚ 

68/Β/4.2.98) 

1992 Οδεγία 92/43/ΔΟΚ 

«Γηα ηε δηαηήξεζε 

ησλ θπζηθψλ 

νηθνηφπσλ θαζψο θαη 

ηεο άγξηαο παλίδαο 

θαη ρισξίδαο» 

1998 Κ.Τ.Α. Αξηζ. 33318/3028/28-

12-98  (ΦΔΚ-1289 Β’) : 

Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαηήξεζε 

ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ 

(ελδηαηηεκάησλ) θαζψο θαη 

ηεο άγξηαο παλίδαο θαη 

ρισξίδαο. 

1996 Οδεγία 96/62/ΔΟΚ 

«Δθηίκεζε θαη 

δηαρείξηζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο αέξα» 

2002 Πξάμε Τπνπξγηθνχ 

πκβνπιίνπ  34/2002 (ΦΔΚ 

125Α) 

1996 Οδεγία 96/61/Δ.Δ. 

«ρεηηθά κε ηελ 

νινθιεξσκέλε 

πξφιεςε θαη έιεγρν 

ηεο ξχπαλζεο» 

2002 Ν. 3010  «Δλαξκφληζε ηνπ Ν. 

1650/1986 κε ηηο Οδεγίεο 

97/11 Δ.Δ. θαη 96/61 Δ.Δ., 

δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη 

ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα 

πδαηνξέκαηα θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» 

1997 Οδεγία 97/11/ΔΔ 

«Πεξί 

ηξνπνπνηήζεσο ηεο 

νδεγίαο 85/337/ΔΟΚ 

γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

επηπηψζεσλ 

νξηζκέλσλ δεκνζίσλ 

θαη ηδησηηθψλ έξγσλ 

ζην πεξηβάιινλ» 

2002 Ν. 3010 «Δλαξκφληζε ηνπ Ν. 

1650/1986 κε ηηο Οδεγίεο 

97/11 Δ.Δ. θαη 96/61 Δ.Δ., 

δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη 

ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα 

πδαηνξέκαηα θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» 

2000 Οδεγία 

2000/60/ΔΟΚ «γηα 

ηελ πνιηηηθή ησλ 

2003 Ν. 3199 «Πξνζηαζία θαη 

δηαρείξηζε ησλ πδάησλ» 
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Πεξηβαιινληηθή Ννκνζεζία Πεξηβαιινληηθά 

Πξνγξάκκαηα 

Έηνο  Δπξωπαϊθήο 

Έλωζεο  

Έηνο  Διιεληθή  

πδάησλ»   

Άμνλαο 2 ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο 

αγξνηηθήο αλάπηπμεο     

« Πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη 

αεηθφξνο δηαρείξηζε ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ» 

 

 

 

 

2004 Οδεγία 2004/35/ΔΚ 

«ρεηηθά κε ηελ 

πεξηβαιινληηθή 

επζχλε φζνλ αθνξά 

ηελ πξφιεςε θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε 

πεξηβαιινληηθήο 

δεκίαο» 

2008 ρέδην Πξνεδξηθνχ 

δηαηάγκαηνο γηα ηελ 

ελαξκφληζε ηνπ ειιεληθνχ 

δηθαίνπ ππνβιήζεθε ζηελ 

ειιεληθή βνπιή ζηηο 

16/9/2008  

2006 Οδεγία 2006/12/ΔΚ 

«Πεξί ζηεξεψλ 

απνβιήησλ» 

 Ζ νδεγία δελ έρεη 

ελζσκαησζεί αθφκα ζην 

ειιεληθφ δίθαην 

 

Οη αξρέο ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο πνπ αλαδχνληαη κέζα απφ ηνπο εζληθνχο 

λφκνπο, ηηο επξσπατθέο νδεγίεο αιιά θαη ηα πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα είλαη ε 

αξρή ηεο αγαζνεξγίαο θαη ηεο κε πξφθιεζεο βιάβεο, ε αξρή ηεο πξνθχιαμεο, ε αξρή 

ηεο αεηθνξίαο ή βησζηκφηεηαο, ε αξρή ηεο δηαγελεαθήο θαη πεξηβαιινληηθήο 

δηθαηνζχλεο φπσο έρνπλ ζπδεηεζεί παξαπάλσ. 

ε φηη αθνξά ηελ πεξηνρή ηνπ Φεινξείηε κέρξη ζήκεξα έρνπλ γίλεη αξθεηέο 

παξεκβάζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο θαη ηα πξνγξάκκαηα 

πνπ ηηο αληηπξνζσπεχνπλ φπσο : ν ραξαθηεξηζκφο κεγάινπ κέξνπο ηεο πεξηνρήο σο 

κφληκν θαηαθχγην άγξηαο δσήο ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ κε αξηζκφ 1119/Β/28-2-2002,  ε 

έληαμε ηνπ Φεινξείηε ζην δίθηπν Natura 2000 GR4330005, ε έληαμε ζην Δπξσπατθφ 

θαη ην Παγθφζκην Γίθηπν Γεσπάξθσλ, ε δεκηνπξγία ηνπ Φπζηθνχ Πάξθνπ 

Φεινξείηε, ε πινπνίεζε ήπησλ πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ (θπξίσο απνθαηάζηαζεο 

ππνβαζκηζκέλσλ, πεξηνρψλ θαη ελέξγεηεο ελεκέξσζεο – επαηζζεηνπνίεζεο ηνπηθνχ 

πιεζπζκνχ), ε κεηαθνξά απνξξηκκάησλ ζε νξγαλσκέλνπο ρψξνπο, ε ζχληαμε θαη 

ππνβνιή κειέηεο γηα θήξπμε κλεκείσλ ηεο θχζεο, ε ζχληαμε Γεληθψλ 

Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ, ε δεκηνπξγία βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ θαη ε ζχζηαζε 
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πεξηβαιινληηθψλ Οκάδσλ, ε δεκηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

Αλσγείσλ.  

Δπίζεο γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηεο πεξηνρήο σο πεξηνρή 

νηθναλάπηπμεο κέζσ ησλ λφκσλ 1650/86 θαη 2742/99 κε δεδνκέλν φηη ν Φεινξείηεο 

δελ έρεη εληαρζεί ζηνπο 10 εζληθνχο δξπκνχο πνπ έρνπλ νξηνζεηεζεί κέρξη ζήκεξα 

θαη δελ έρεη ζπληαρζεί Δ.Π.Μ. θαη Δηδηθφ Γηαρεηξηζηηθφ ρέδην θαη επνκέλσο δελ 

ππάξρεη Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηεο Πεξηνρήο.  
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2.3. Μειέηε πεξίπηωζεο 

2.3.1. Πιαίζην αλαθνξάο γηα ηελ πεξηνρή  

Ζ πεξηνρή πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ πεξηπησζηνινγηθή κειέηε είλαη ε πεξηνρή ηνπ 

φξνπο Ίδε (Φεινξείηεο) ζηελ θεληξηθή Κξήηε, ε νπνία ηνπνζεηείηαη εθαηέξσζελ ησλ 

δηνηθεηηθψλ νξίσλ ησλ Ννκαξρηψλ Ρεζχκλνπ θαη Ζξαθιείνπ. Δπηιέρζεθε επεηδή α) 

παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε δπλακηθή θαη απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ην 

πεξηβάιινλ, έρνληαο αλαπηχμεη ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία αξθεηέο πξσηνβνπιίεο,  β) 

ζχκθσλα κε ηελ θνηλνηηθή νδεγία 92/43/ΔΟΚ/19-7-2006 είλαη εληαγκέλε ζην δίθηπν 

NATURA 2000, σο ηφπνο θνηλνηηθήο ζεκαζίαο θαη γ) ηδηαίηεξα ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία εμειίζζεηαη κηα αηέξκνλε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο 

πεξηνρήο κεηαμχ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη θαηνίθσλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο αιιά θαη εθηφο ησλ νξίσλ ηεο.   

Σν φξνο Ίδε (Φεινξείηεο)  γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ πνηέ δελ απνηέιεζε απιφ ηφπν 

θαηνηθίαο. Λφγσ ηεο εχθνιεο πξφζβαζεο αλέθαζελ ήηαλ ζπλδεδεκέλν κε ηνπο 

αλζξψπνπο ηνπ, κε ηε δσή ηνπο, ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, κε ην κχζν αιιά θαη ηελ 

ηζηνξία ηνπο. Ο πνιηηηζκφο ηνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ηελ ηνπηθή παξαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη θπξίσο ηελ θηελνηξνθηθή. εκείν αλαθνξάο ηνπ ν άλζξσπνο πνπ 

πάληα απνηεινχζε θαη απνηειεί ηελ πξνέθηαζε ηνπ. 

’ απηφ ην βνπλφ, ζην ζπήιαην Ηδαίνλ Άληξνλ, θαηά ηε κπζνινγία, γελλήζεθε θαη 

αλαηξάθεθε ν Γίαο, φπνπ νη αξραίνη πνιεκηζηέο Κνπξήηεο ηνλ ηάηδαλ κε ην γάια ηεο 

θαηζίθαο Ακάιζεηαο θαη έθξνπαλ ηα ηχκπαλα, ζηελ θνξθή πνπ αθφκα θαη ζήκεξα νη 

ληφπηνη νλνκάδνπλ Σπκπαλάηνξα, γηα λα κελ αθνχγεηαη  ην θιάκα ηνπ θαη ηνλ 

αξπάμεη ν Κξφλνο.  
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ηα κηλσηθά ρξφληα γχξσ απφ ην βνπλφ ππήξραλ ζεκαληηθά θέληξα φπσο ε Αξραία 

Εψκηλζνο θαη ην αλάθηνξν ηεο Σπιίζνπ ηα νπνία απνηεινχζαλ ζηαζκνχο ησλ 

πξνζθπλεηψλ γηα ην Ηδαίν αιιά θαη θέληξα ηνπηθήο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο  

(ζηελ αξραία Εψκηλζν έρεη βξεζεί έλα παιηφ ηπξνθνκείν θαη ζε πξφζθαηε αλαζθαθή 

αλαδείρζεθαλ ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ χπαξμε εξγαζηεξίνπ θεξακηθήο 

ηέρλεο) θαζψο θαη ην κηλσηθφ θέληξν ζηηο Κακάξεο ζηελ λφηηα πιεπξά ηνπ βνπλνχ.   

ηα λεφηεξα ρξφληα ην βνπλφ, ηα ζπήιαηα, νη ξεκαηηέο, ηα κνλνπάηηα θαη ηα θαξάγγηα 

ηνπ έρνπλ ηαπηηζηεί κε ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ θαη ηελ αληίζηαζε θαηά ησλ 

θαηαθηεηψλ. Πνιχ γλσζηφ θαη θηιφμελν γηα ηνπο αλζξψπνπο ηνπ αιιά δχζβαην θαη 

δχζθνιν γηα ηνπο θαηαθηεηέο, ηελ πεξίνδν ηεο θαηνρήο, θηινμέλεζε ηε δξάζε πιήζνο 

αληηζηαζηαθψλ νκάδσλ.  ια ηα ζηνηρεία (ηζηνξηθά θαη ιανγξαθηθά) θάλνπλ πιένλ 

πξνθαλέο φηη ε ηζηνξηθή εμέιημε ηεο πεξηνρήο αλέθαζελ ήηαλ θαη είλαη ηαπηηζκέλε κε 

ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο θαη ηε κνξθνινγία ηνπ ρψξνπ.  

Αλαθνξηθά κε ην ζήκεξα ε πεξηνρή κειέηεο πεξηιακβάλεη ηνπο δήκνπο πνπ 

βξίζθνληαη γχξσ απφ ηα γεσγξαθηθά φξηα ηεο νξνζεηξάο θαη εηδηθφηεξα ηνπ δήκνπο 

Αλωγείωλ, Κνπινύθωλα, Κνπξεηώλ, πβξίηνπ, ην νξεηλφ ηκήκα ηνπ δήκνπ 

Σπκπαθίνπ, ην δήκν Εαξνύ, Ρνύβα, Κξνπζώλα, ην νξεηλφ ηκήκα ηνπ Γήκνπ 

Σπιίζνπ θαη ηελ Κνηλφηεηα Εωληαλώλ.  

ρεκαηηθά ε πεξηνρή παξνπζηάδεηαη ζην ράξηε πνπ αθνινπζεί. 

 Πίλαθαο 2 – Πεξηνρή κειέηεο  
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Σν νξεηλφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο ε νπνία είλαη εληαγκέλε ζην δίθηπν NATURA 2000 

είλαη 39.913,08 εθηάξηα θαη έρεη θσδηθφ GR4330005.  

ηελ εξγαζία ε αλαθνξά γίλεηαη φρη κφλν γηα ηελ πεξηνρή NATURA αιιά γηα ηελ 

επξχηεξε πεξηνρή πνπ θαηαιακβάλνπλ νη παξαπάλσ δήκνη. Ζ πεξηνρή απηή 

πεξηιακβάλεη έθηαζε πεξίπνπ 1.087,75 km
2
 θαη πιεζπζκφ 39.125 θαηνίθνπο 

ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001.  

Μηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο πεξηνρήο εκθαλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα φπνπ 

απνηππψλεηαη αλά δήκν ε έθηαζε, ν  πιεζπζκφο, ν νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο 

θαη νη παξαγσγηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο.  

Ζ ηνπηθή παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ην παξειζφλ πεξηνξηδφηαλ θπξίσο ζηελ 

θηελνηξνθία, ε νπνία έπαημε θαη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή 

θαη πνιηηηζκηθή εμέιημε ηεο πεξηνρήο κε δεπηεξεχνπζα  δξαζηεξηφηεηα ηε γεσξγηθή,  

θπξίσο γηα παξαγσγή πξντφλησλ ίδηαο θαηαλάισζεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα παξφιν 

πνπ ε θηελνηξνθία εμαθνινπζεί λα έρεη ην βαζηθφ ξφιν θαη λα είλαη ν ξπζκηζηηθφο 

παξάγνληαο ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ ηεο πεξηνρήο έρεη αλαπηπρηεί θαη ν 

δεπηεξνγελήο ηνκέαο, κε ηε δεκηνπξγία κηθξψλ κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

(ηπξνθνκεία, ζηδεξνθαηαζθεπέο, αινπκηλνθαηαζθεπέο, παξαγσγή πξντφλησλ  

γάιαθηνο – γηανχξηη, μηλφρνληξνο, παξαγσγή αξηνζθεπαζκάησλ  θ.ιπ.)  θπξίσο 

ηνπηθήο εκβέιεηαο αιιά θαη ν ηξηηνγελήο ηνκέαο κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηε δεκηνπξγία 
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επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ ηνπξηζκνχ (κηθξέο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, γξαθεία εζσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ, 

αγξνθηήκαηα, ελαιιαθηηθέο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ρψξνπο εζηίαζεο κε 

πξνζθνξά θπξίσο παξαδνζηαθψλ εδεζκάησλ θ.ιπ.)  .  
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Πίλαθαο 2
72

  Έθηαζε – πιεζπζκόο θαη παξαγωγηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ πεξηνρή κειέηεο  

 
Α/Α ΓΖΜΟ ΔΚΣΑΖ 

ζε km
2
 

ΠΛΖΘΤΜΟ 

ΤΝΟΛΗΚΑ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 

ΔΝΔΡΓΟ 

ΠΛΖΘΤΜΟ 

% 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΠΡΧΣΟΓΔΝΖ 

ΣΟΜΔΑ 

% 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ 

ΣΟΜΔΑ 

% 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΣΡΗΣΟΓΔΝΖ 

ΣΟΜΔΑ 

% 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΝΔΟΗ - ΓΔΝ 

ΓΖΛΧΑΝ 

1 ΑΝΧΓΔΗΧΝ 102,632 2.507,00 1.061,00 43% 8% 39% 10% 

2 ΚΟΤΛΟΤΚΧΝΑ 148,187 6.676,00 2.619,00 53% 9% 31% 8% 

3 ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ 194,59 8.323,00 3.476,00 29% 19% 43% 9% 

4 ΤΒΡΗΣΟΤ 151,547 3.512,00 1.469,00 39% 9% 42% 11% 

5 ΚΟΤΡΖΣΧΝ 125,738 2.703,00 1.141,00 56% 9% 30% 5% 

6 ΣΤΜΠΑΚΗΟΤ 

(νξεηλά δεκνηηθά 

δηακεξίζκαηα) 
85,848 3.055,00 1.075,00 

52% 9% 28% 12% 

7 ΕΑΡΟΤ 71,803 3.370,00 1.362,00 51% 14% 27% 8% 

8 ΡΟΤΒΑ 62,725 2.324,00 922,00 45% 17% 30% 7% 

9 ΚΡΟΤΧΝΑ 65,033 4.059,00 1.850,00 55% 10% 26% 10% 

10 ΣΤΛΗΟΤ 

(νξεηλά δεκνηηθά 

δηακεξίζκαηα) 
61,723 1.018,00 414,00 

46% 9% 35% 10% 

11 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

ΕΧΝΗΑΝΧΝ 
17,926 1.578,00 501,00 

53% 12% 29% 6% 

  ΤΝΟΛΟ 1.087,75 39.125,00 15.890,00         

                                                           
 72 Σα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ επεμεξγαζία ηνπ ΑΚΟΜΜ-ΦΖΛΟΡΔΗΣΖ Α.Δ. κε ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ απνγξαθή 2001  
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ηνηρείν πνπ πξέπεη λα αλαθεξζεί επεηδή απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηνπηθήο 

παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο αιιά θαη ηεο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζκηθήο εμέιημεο ηεο 

πεξηνρήο είλαη φηη πεξίπνπ ην 79% ησλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ ραξαθηεξίδνληαη 

νξεηλά ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 78/268/ΔΟΚ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη 

ζήκεξα, ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ ην πεξίπνπ 80% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ.  

 

Φπζηθό πεξηβάιινλ   

Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Φεινξείηε, απνηειείηαη απφ ρηνληζκέλεο βνπλνθνξθέο, 

βξάρνπο, θαξάγγηα, ζπήιαηα, θπζηθά θαηαθχγηα, θνηιάδεο, νξνπέδηα, ξεκαηηέο κε 

πινχζηεο πεγέο, θπζηθά κνλνπάηηα, δάζε αιιά θαη πέηξα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή ησλ ηδηφηππσλ θαηνηθηψλ ησλ θηελνηξφθσλ αιιά θαη γηα ηελ άζθεζε ηεο 

παξαγσγηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο (κεηάηα). Αλ θαη δηαθνξνπνηείηαη απφ ηφπν ζε 

ηφπν – δηαθνξεηηθφ ζηε λφηηα θαη δηαθνξεηηθφ ζηε βφξεηα πιεπξά αλάινγα θαη κε ην 

πςφκεηξν – ην ζεκείν αλαθνξάο ζε απηφ ηνλ ηφπν είλαη ε πέηξα πνπ δηαρξνληθά 

ζπλέβαιιε ζηε δηακφξθσζε αλζξψπσλ, ραξαθηήξσλ, ηζηνξίαο θαη πνιηηηζκνχ.  

Ζ ρισξίδα θαη ε παλίδα ηεο πεξηνρήο είλαη ηδηαίηεξα πινχζηα κε πνιιά ελδεκηθά 

είδε. «Απφ ην ζχλνιν ησλ 268 ελδεκηθψλ θπηψλ ηεο Κξήηεο πεξίπνπ 165 

απαληψληαη ζηνλ Φεινξείηε θαη 2 είδε (Bufonia stricta ssp cecconiana, Horstrissea 

dolinicola) είλαη ζηελνελδεκηθά δειαδή απαληψληαη απνθιεηζηηθά ζηνλ Φεινξείηε. 

ε 41 απφ απηά ηα είδε θαη ππνείδε γίλεηαη αλαθνξά ζηε ειιεληθή λνκνζεζία θαη ηηο 

δηεζλείο ζπκβάζεηο, 28 ελδεκηθά είδε αλαθέξνληαη απφ ην Μνπζείν Φπζηθήο 

Ηζηνξίαο, 23 επηπιένλ ελδεκηθά είδε ηνπ Φεινξείηε αλαθέξνληαη ζην Flora of the 

Cretan Area N. J. Turland, L. Chilton & J. R. Press (London) θαη επηπιένλ ησλ 
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παξαπάλσ 75 αλαθέξνληαη ζην βηβιίν ηνπ Γηψξγνπ θήθα «Σα ελδεκηθά θπηά ηεο 

Κξήηεο
73

 (ΑΝΘΟΦΟΡΟ, Κέληξν Πξνζηαζίαο ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο»  

Μηθξά θαη κεγάια πνπιηά, δσχθηα, ζθαζάξηα, εξπεηά θαη ακθίβηα δηαβηνχλ ζηνπο 

νηθφηνπνπο θαη πγξφηνπνπο ηνπ Φεινξείηε. Σα ζπήιαηα, ηα θαξάγγηα, νη ξεκαηηέο 

θαη ηα δάζε δεκηνπξγνχλ ηδαληθέο ζπλζήθεο γηα ηελ θαηνίθεζε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ 

ζειαζηηθψλ θαη κηθξννξγαληζκψλ ζηελ πεξηνρή. Δπίζεο ζηελ πεξηνρή επηβηψλεη ν 

ζπάληνο θξεηηθφο αγξηφγαηνο, ν γππαεηφο – απφ ηα κεγαιχηεξα αξπαθηηθά πνπιηά -, 

ηα φξληα, νη ρξπζαεηνί, πεηξίηεο, ζπηδαεηνί, θαη γεξαθίλεο. Σέινο ζπλαληάκε θαη ηα 

ηξία είδε ακθηβίσλ πνπ δνπλ ζηελ Κξήηε αιιά θαη ζεκαληηθφ αξηζκφ αζπφλδπισλ.  

Ζ πεξηνρή, πινχζηα ζε πεηξψκαηα φπσο αλαθέξακε, παξνπζηάδεη έληνλν αλάγιπθν 

κε θπξηφηεξν απηφ ηεο νξνζεηξάο ηνπ Φεινξείηε πνπ εκθαλίδεη έληνλν γεσινγηθφ 

ελδηαθέξνλ. «Ζ λφηηα θαη αλαηνιηθή πιεπξά θαληάδεη πην άγξηα θαη απφηνκε θαζψο 

απφ ηηο βνπλνθνξθέο μεθηλνχλ θάζεηνη γθξεκνί» ελψ ε «βφξεηα θαη δπηηθή πιεπξά 

ηαπεηλψλεηαη νκαιά πεξλψληαο ζε δηάθνξα επίπεδα φπνπ αλαπηχζζνληαη αξρηθά ηα’ 

αφξη (βνζθνηφπηα)
74

». Απφ ηα απνηππσκέλα απνιηζψκαηα ζηελ επηθάλεηά ησλ 

πεηξσκάησλ  δηαπηζηψλεηαη ε γεσινγηθή εμέιημε ηεο πεξηνρήο θαη παξέρεηαη πιήζνο 

πιεξνθνξηψλ.  

Σα ζπήιαηα Ηδαίνλ Άληξνλ, Σαθθνχξα θαη Κνξίηζη ζηα Αλψγεηα, θεληφλη  ζηα 

Εσληαλά, Υαηλφζπειηνο ζην Κακαξάθη, Γεξνληφζπειηνο ζην Μειηδφλη, Υψλνο ζην 

άξρν είλαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθφηεξα ζπήιαηα ηεο πεξηνρήο. Δπίζεο ην νξνπέδην 

ηεο Νίδαο, ηνπ Δβδφκνπ θαη ηνπ Ρνχβα θαζψο θαη ηα θαξάγγηα ηεο Αγίαο Δηξήλεο 

ζηνλ Κξνπζψλα, ηεο Παηζνχ ζην Ακάξη, ησλ Βνξηδίσλ θαη ηνπ Γάθαξε ζην Εαξφ θαη 

                                                           
73

 ΑΚΟΜΜ-ΦΖΛΟΡΔΗΣΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΑΔ Ο.Σ.Α. Μειέηε γηα ην ηνπηθφ πξφγξακκα leader 

plus, 2003 ζει. 105 

74 Φαζνπιάο Υ., Φπιιάδην «Γεσινγία, Φεινξείηεο- Κξήηε», Ζ κνξθνινγία, ΑΚΟΜΜ-

ΦΖΛΟΡΔΗΣΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΑΔ Ο.Σ.Α., 2007  
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ηεο Μχγηαο ζηα Αλψγεηα απνηεινχλ ζεκεία ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο αιιά θαη 

γεσινγηθνχ ελδηαθέξνληνο.  

2.3.2. Κνηλωληθέο επεκβάζεηο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ ηεο 

πεξηνρήο   

Οη βαζηθφηεξνη θνηλσληθνί ρξήζηεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ
75

 ηεο πεξηνρήο ηνπ 

Φεινξείηε είλαη νη παξαγσγνί ηνπ πξσηνγελή ηνκέα θαη εηδηθφηεξα ηεο θηελνηξνθίαο 

- ζε φηη αθνξά ην νξεηλφ ηνπ ηκήκα - ην θξάηνο, θπξίσο κέζσ ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, νη θάηνηθνη θαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο νκάδεο.  

Αλ θαη ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα δελ έρεη αιινηψζεη ηα νηθνζπζηήκαηα ηεο 

πεξηνρήο ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία έρνπλ εκθαληζηεί ζεκαληηθέο πεγέο 

ππνβάζκηζεο
76

 νη νπνίεο πξνθαινχλ επηβαξχλζεηο θπξίσο ζην έδαθνο, ηα χδαηα θαη 

ηα νηθνζπζηήκαηα πνπ θαη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο εκθαλίδνπλ κηα ζεηξά απφ 

ζπλέπεηεο αξλεηηθέο γηα ην ρψξν
77

. ην παξφλ ηκήκα ζα γίλεη πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ 

ησλ πεγψλ ππνβάζκηζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Γηα λα γίλεη απηφ απαηηείηαη 

κηα ζχληνκε δηαρξνληθή παξνπζίαζε ηεο πνξείαο ηεο αλζξψπηλεο παξέκβαζεο ζην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην δηαρεηξηδφηαλ νη θάηνηθνη ηεο 

πεξηνρήο.    

Ζ Β.Α. πιεπξά ηνπ Φεινξείηε θαηά ηα κηλσηθά ρξφληα, αιιά θαη πνιινχο αηψλεο 

κεηά, ήηαλ ζχδελδξε κε δάζε απφ αηγείξνπο (καχξε ιεχθε -Populus nigra), δξχεο, 

(Quercus pubescens) Πξίλνπο (Quercus coccifera), ειαηφπξηλνη (Phillyrea latifolia), 

αζθεληάκνπο (Acer sempervirens), ηξηθνθθηέο (Crataegus monogyna), αγξηαριαδηέο 

                                                           
75 Kousis, M. "Ecological Marginalization in Rural Areas:   Actors, Impacts,  Responses," Sociologia 

Ruralis, 38(1):  86-108, 1998.  
76

 ΔΝΓΗΑΗΣΖΜΑ χκβνπινη Γηαρείξηζεο – Απνθαηάζηαζεο Οηθνζπζηεκάησλ, Μνπζείν Φπζηθήο 

Ηζηνξίαο Κξήηεο, ρέδην Γηαρείξηζεο Πεξηνρήο Ψεινξείηε, Πξόγξακκα LIFE B4-3200/98/444, 

«Πξνζηαζία ηνπ Γππαεηνχ ζηελ Διιάδα», Αζήλα 2001 
77 Kousis, M. "Ecological Marginalization in Rural Areas:   Actors, Impacts,  Responses,"  Sociologia 
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(Pyrus amygdaliformis) θ.α. θαζψο θαη ζάκλνπο κε θπξηφηεξνπο ηνπο αθνπθνπιάθνπο 

(Euphorbia acanthothamnos), ηνπο θαηζνπξηληάδεο (Quercus coccifera), ηνπο θέδξνπο 

(Juniperus oxycedrus spp oxycedrus), ηηο αινπηζέο (Berberis cretica), ηηο  καχξεο 

(Prunus prostrata) θαη ηηο αγθαξαζηέο (Phlomis lanata). Σα δάζε απηά δηαηεξνχλην σο 

έλα κεγάιν βαζκφ γηα αηψλεο θαη κέρξη ηελ πεξίνδν ηεο ηνπξθνθξαηίαο (κπψθνο 

2007). ηελ απνςίισζε ηνπ Φεινξείηε αιιά θαη ζηε κείσζε ηεο ζακλψδνπο 

βιάζηεζεο έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ε πινηνκία, ε νπνία πξνζέθεξε κεγάιεο 

πνζφηεηεο θαπζφμπισλ αλαγθαίσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ε 

αηγνηξνθία. 

Ζ αηγνπξνβαηνηξνθία φια απηά ηα ρξφληα ήηαλ ε θχξηα παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα 

θαη ε βάζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Οη δξπο (Quercus pubescens) θαη νη πξίλνη 

(Quercus coccifera) καδί κε ηηο αγξηαριαδηέο (Pyrus amygdaliformis), ηελ πινχζηα 

ζακλψδε θαη πνψδε βιάζηεζε παξείραλ άθζνλε ηξνθή ζηα θνπάδηα. (κπψθνο 

2007). Ζ θηελνηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα αζθνχληαλ παξάιιεια κε ηε γεσξγηθή θαη ηα 

θαιιηεξγνχκελα ρσξάθηα πξνζηαηεπφηαλ κε ηελ θαηαζθεπή ηξάθσλ ή θξαρηψλ απφ 

ηνπο ζάκλνπο ηεο εθρέξζσζεο. εκαληηθφ λα αλαθέξνπκε εδψ είλαη ην γεγνλφο φηη 

ιφγσ ηεο έιιεηςεο θαιιηεξγνχκελσλ εδαθψλ ηα θαιιηεξγνχκελα  κέξε ήηαλ πιαγηέο 

θησρέο ζε ρψκα φπνπ κε δεζέο θαηαζθεχαδαλ ζηελέο ισξίδεο γεο 1-1,5 κέηξα θαη ηηο 

έζπεξλαλ. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο ηνπξθνθξαηίαο νη θάηνηθνη εθρέξζσλαλ ρσξάθηα θαη 

θχηεπαλ θπξίσο γηα ιφγνπο ηξνθηθήο επάξθεηαο ακπέιηα, αγξηαριαδηέο θ.ιπ. ελψ 

παξάιιεια δηακφξθσλαλ ρψξν  γηα λα κπνξνχλ λα θαιιηεξγήζνπλ ηα απαξαίηεηα 

δεκεηξηαθά θαη φζπξηα. ρεηηθά κε ηελ  θηελνηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα δελ ππάξρνπλ 

ζαθή ζηνηρεία γηα ην κέγεζνο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ πέξα απφ ηηο πεξηγξαθέο ησλ 
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παιηψλ θαη ηηο ηζηνξίεο ησλ θηελνηξφθσλ γηα νηθνγέλεηεο κε κεγάιν αξηζκφ δψσλ  

θαη ηα πνιιά κεηάηα (κπψθνο 2007
78

).  

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ήηαλ θαη είλαη ε κεγάιε εμάξηεζε ηεο 

απφ ηε γε, ε νπνία αλέθαζελ ππήξμε θνηλφ αγαζφ, θαη θπξίσο απφ ηε ρξήζε ηεο σο 

βνζθφηνπν. Ζ ρξήζε ηεο γεο γίλεηαη αθφκα θαη ζήκεξα απφ έλα άηππν ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο βαζηζκέλν ζηελ θαηαλνκή ηεο πεξηνρήο ζε ηκήκαηα, «δνρέο», ηα νπνία 

είλαη ππφ ηελ επζχλε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηελνηξφθνπ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. ε θάζε έλα απφ απηά ηα ηκήκαηα έρεη πξφζβαζε θαη επζχλε 

γηα ηε δηαρείξηζε θαη δηαηήξεζε ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ βνζθφηνπνπ ν 

ζπγθεθξηκέλνο θηελνηξφθνο θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ. Με δεδνκέλε ηελ χπαξμε απηνχ 

ηνπ άηππνπ ζπζηήκαηνο νη θηελνηξφθνη ηνπ Φεινξείηε έδεηρλαλ ηνλ αλάινγν 

ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ κέζα απφ ηελ νξζή δηαρείξηζή ηνπ. Δμάιινπ ήηαλ 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο χπαξμήο ηνπο ιφγσ ηεο εμάξηεζεο ηνπο απφ απηφ.  Ζ 

θηελνηξνθία αλέθαζελ ήηαλ λνκαδηθή. Οη θηελνηξφθνη απνκάθξπλαλ φινη ηα 

θνπάδηα ηνπο, νδεγψληαο ηα ζηα ρεηκαδηά
79

, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα θαη ηα 

επαλέθεξαλ ηελ άλνημε, πάληα ζε πξνθαζνξηζκέλεο ρξνλνινγίεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

ην βνπλφ αληαπνθξηλφηαλ ζηηο αλάγθεο ηνπο. Πεξηγξαθέο παιαηνηέξσλ αλαθέξνπλ 

φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη θηελνηξφθνη εθάξκνδαλ ηελ εθ πεξηηξνπήο βφζθεζε 

έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα απνιακβάλνπλ ηα νθέιε αιιά θαη λα αθήλνπλ ζην βνπλφ 

ην πεξηζψξην ηεο αλαπαξαγσγήο ηεο βιάζηεζεο.  
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ε φηη αθνξά ην δνκεκέλν πεξηβάιινλ ππήξραλ κηθξνί νηθηζκνί κε νιηγάξηζκνπο 

θαηνίθνπο νη νπνίνη δηαβηνχζαλ ζε έλα απνιχησο ζπκβαηφ κε ην πεξηβάιινλ ηξφπν 

δσήο.  

κσο, φπσο εμάιινπ ζπκβαίλεη παγθφζκηα, ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα ε ηάζε γηα 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε, πνπ δελ εκπεξηέρεη  ην ζηνηρείν ηεο αεηθνξίαο, επεξέαζε ην 

ρψξν. Ο δξφκνο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πεξλνχζε κέζσ ηεο εθκεηάιιεπζεο 

ησλ θπζηθψλ πφξσλ απφ ηνπο παξαγσγνχο, κε ηελ θξαηηθή βνήζεηα, ελψ ε θνηλσληθή 

αξκνλία ππνλνεί θξαηηθέο ελέξγεηεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε ζπληήξεζε ηεο ηθαλφηεηαο 

ησλ νηθνζπζηεκάησλ πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ (Κνχζε 1998).  

Δμεηάδνληαο απνινγηζηηθά πιένλ νξηζκέλεο απφ ηηο παξεκβάζεηο ηεο ηειεπηαίαο 

θπξίσο εηθνζαεηίαο δηαπηζηψλνπκε φηη ηα νηθνζπζηήκαηα ηνπ Φεινξείηε έρνπλ  

επεξεαζηεί – πνζνηηθά θαη πνηνηηθά - θαη φηη απηή ε δηαθνξνπνίεζε έρεη επηθέξεη 

αξθεηέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο επηπηψζεηο.  

Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ αηγνπξνβάησλ
80

 πνπ εθηξέθνληαη ζηελ πεξηνρή ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο θηελνηξνθηθήο δξαζηεξηφηεηαο (κηθξή 

νξγάλσζε ησλ θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ) κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο 

ζεκαληηθή πεγή ππνβάζκηζεο θαη επηβάξπλζεο ηνπ εδάθνπο. Οη επηπηψζεηο ηεο 

ππεξβφζθεζεο είλαη θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, νηθνζπζηεκηθέο θαη κεξηθέο θνξέο 

ηίζεληαη δεηήκαηα δεκφζηαο πγείαο. Ζ βνζθντθαλφηεηα  ησλ εθηάζεσλ πεξηνξίδεηαη 

δηαξθψο
81

 θαη είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε ηεο ζπλερψο απμαλφκελεο δήηεζεο γηα 

βνζθήζηκε χιε. Απνηέιεζκα είλαη λα επεξεάδεηαη αξλεηηθά ην εηζφδεκα ησλ 

αγξνηψλ πξάγκα πνπ επηθέξεη ζεκαληηθέο θνηλσληθέο αλαθαηαηάμεηο.  
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«Σα νξεηλά νηθνζπζηήκαηα ηεο πεξηνρήο, θπξίσο ιφγσ ηεο ππεξβφζθεζεο,  

παξνπζηάδνπλ έληνλα πξνβιήκαηα εξεκνπνίεζεο
82

 θαη δηάβξσζεο, ελψ ε δηαρείξηζε 

ηνπο παξνπζηάδεη έιιεηςε θαηεπζχλζεσλ πξνο ηελ νξζνινγηθή θαη αεηθνξηθή 

εθκεηάιιεπζε. Ζ ζπλερήο ελαιιαγή ππξθαγηάο – ππεξβφζθεζεο νδεγεί ζε αξαίσζε 

ηεο θπηνθάιπςεο, εμαθάληζε ησλ λνκεπηηθψλ εηδψλ θαη ππνβάζκηζε ηνπ εδάθνπο. 

Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επεξρφκελε δηάβξσζε είλαη νη παξάγνληεο εξεκνπνίεζεο, 

δειαδή κεηαβνιήο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ζε εξεκηθφ. Οη αιιαγέο απηέο είλαη αξγέο θαη 

έηζη δχζθνια γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ηνπο θαηνίθνπο
83

». Ζ εξεκνπνίεζε ηνπ 

Φεινξείηε είλαη έλα αζξνηζηηθφ θαηλφκελν πνπ αλαπηχρηεθε κεηά απφ κηα πεξίνδν 

πεξηβαιινληηθψλ δηαηαξαρψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θηελνηξνθίαο, ηεο πινηνκίαο, ηεο εθρέξζσζεο θαη ησλ 

εκπξεζκψλ
84

.   

Σέινο αλεπίζεκεο κεηξήζεηο θαη εθηηκήζεηο
85

 αλαθέξνπλ φηη ηα επηθαλεηαθά λεξά 

θαζψο θαη ηα λεξά ησλ πεγψλ εκθαλίδνπλ κηα ζρεηηθή κφιπλζε ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ 

αξηζκνχ ησλ αηγνπξνβάησλ.  

Ζ ελαπφζεζε απνξξηκκάησλ ζε κε νξγαλσκέλνπο ρψξνπο θαίλεηαη λα είλαη κηα 

δεχηεξε ζεκαληηθή πεγή ππνβάζκηζεο ε νπνία επίζεο επεξεάδεη ην έδαθνο θαη ηα 

χδαηα ηεο πεξηνρήο θαη έρεη επηπηψζεηο αηζζεηηθέο, πνιηηηζκηθέο, δεκφζηαο πγείαο θαη 

νηθνλνκηθέο. Οη ππξθαγηέο είλαη κηα απφ ηηο αλεπηζχκεηεο ζπλέπεηεο ηεο ξίςεο 
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απνξξηκκάησλ αλ θαη πνιιέο θνξέο πξνέξρνληαη απφ θηελνηξφθνπο πνπ πηζηεχνπλ 

φηη θαίγνληαο ηε βιάζηεζε ζα βνεζήζνπλ ζηελ αλαγέλλεζή ηεο θαη επνκέλσο ζηελ 

χπαξμε πεξηζζφηεξεο βνζθήζηκεο χιεο. 

Ζ κε νξγαλσκέλε αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ή ε αλάπηπμε καδηθνχ 

ηνπξηζκνχ είλαη κηα ελ δπλάκεη πεγή ππνβάζκηζεο γηα ηα νηθνζπζηήκαηα ηνπ 

Φεινξείηε. Σν εχθνια πξνζβάζηκν θπζηθφ πεξηβάιινλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην θπζηθφ 

θαη πνιηηηζηηθφ πινχην ηεο πεξηνρήο δίλεη ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ ηνπξηζκνχ αιιά απαηηείηαη ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα κε ηε ζπλεξγαζία ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο έηζη ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη 

φπνηεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. ηελ παξνχζα θάζε θαίλεηαη λα κελ ππάξρνπλ εκθαλείο 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ιφγσ ηεο ρακειήο αθφκα αλάπηπμήο ηνπ ηνπξηζκνχ αιιά 

πξννπηηθά ην θπζηθφ αιιά θαη ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο ζα 

επεξεαζηνχλ θαη νη επηβαξχλζεηο πνπ ζα εκθαληζηνχλ ζρεηίδνληαη ηφζν κε ην έδαθνο 

θαη ηα χδαηα φζν θαη κε ηελ απνδηνξγάλσζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ. Οη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο πνπ πηζαλά ζα εκθαληζηνχλ απφ ηελ αλεμέιεγθηε αλάπηπμε ηνπ 

ηνπξηζκνχ ζρεηίδνληαη κε ηα νηθνζπζηήκαηα, ηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο, ηελ 

αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ, ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ, ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο, ην 

δνκεκέλν πεξηβάιινλ θαη ηε δεκφζηα πγεία.  

Οη κεηαθνξέο, νη ππνδνκέο θαη νη επηθνηλσλίεο είλαη κηα ηξίηε εμίζνπ ζεκαληηθή πεγή 

ππνβάζκηζεο γηα ηελ πεξηνρή
86

. Ζ θαηαζθεπή δξφκσλ ηαρείαο θπθινθνξίαο, ε 

παξάλνκε νδνπνηία, ε άλαξρε ρσξίο ζρεδηαζκφ αιιά κε νπνηνδήπνηε πξφζρεκα 

θαηαζθεπή αγξνηηθψλ δξφκσλ, ε δεκηνπξγία κεγάισλ νηθνδνκηθψλ ζπγθξνηεκάησλ, 

ε ζπγθέληξσζε κεγάισλ πνζνηήησλ αζηηθψλ ιεκκάησλ ρσξίο ηελ απαξαίηεηε 
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επεμεξγαζία ζε βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο αιιά θαη ε ηνπνζέηεζε δηαθφξσλ ηχπσλ 

θεξαηψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ επηθνηλσληψλ είλαη απφ ηηο δξάζεηο πνπ πξνθαινχλ 

ζεκαληηθέο επηβαξχλζεηο φπσο είλαη ε αηκνζθαηξηθή, ε εδαθηθή, ε ξχπαλζε ησλ 

πδάηηλσλ πφξσλ, ε απνδηνξγάλσζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο αιιά θαη ε ερνξχπαλζε. Οη 

ζπλέπεηεο εμίζνπ ζεκαληηθέο. Οηθνζπζηεκηθέο, νηθνλνκηθέο, αηζζεηηθέο, 

πνιηηηζκηθέο, επίδξαζε ζην δνκεκέλνπ πεξηβάιινλ, ζηε δεκφζηα πγεία θαη ηελ 

πνηφηεηα δσήο.  

Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο δε θαίλεηαη λα θηλδπλεχεη ζεκαληηθά απφ 

θπζηθέο απεηιέο φπσο είλαη νη πιεκκχξεο, νη έληνλεο θαηνιηζζήζεηο, νη ζεηζκνί, ε 

δηάβξσζε ησλ εδαθψλ θ.ιπ.. Ο βαζηθφο θίλδπλνο πξνέξρεηαη απφ ηηο αλζξσπνγελείο 

δξαζηεξηφηεηεο  φπσο απηέο ζηαδηαθά εμειίζζνληαη ζηελ πεξηνρή.   

Με βάζε ηα παξαπάλσ ε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή πνπ αζθείηαη ζηελ πεξηνρή κπνξεί 

λα ραξαθηεξηζηεί σο ειιηπήο, δεδνκέλνπ φηη πνιιέο απφ ηηο παξαπάλσ αλαθεξζείζεο 

δξαζηεξηφηεηεο αζθνχληαη εδψ θαη ρξφληα κε ην ίδην θαζεζηψο ρσξίο ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο, παξ’ φιν πνπ ζε ηνπηθφ επίπεδν έρεη ήδε μεθηλήζεη κηα πξνζπάζεηα 

γηα άζθεζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε πνιηηηθέο θηιηθφηεξεο πξνο ην 

πεξηβάιινλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηήο ηεο ηαθηηθήο είλαη ε ζπλερηδφκελε 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηγνπξνβάησλ – θπξίσο ιφγσ ηνπ ηξφπνπ θαηαβνιήο ησλ 

εληζρχζεσλ (ελίζρπζε θαηά θεθαιή δψνπ) – αιιά θαη ε αλάπηπμε αγξνηνπξηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ρσξίο θαλ λα ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ην ηη 

νξίδεηαη σο αγξνηνπξηζκφο ή αγξνηηθφο ηνπξηζκφο.  

 

2.3.3. Πνιηηηθέο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί   

Οη πνιηηηθέο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί ζηελ πεξηνρή ηνπ Φεινξείηε κπνξνχλ λα 

δηαρσξηζηνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο: α) ζε απηέο νη νπνίεο επηρείξεζαλ λα «βειηηψζνπλ» 
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ηνλ ηνκέα ηεο θηελνηξνθίαο θαη ην εηζφδεκα ησλ θηελνηξφθσλ θαη β) ζε απηέο ζηηο 

νπνίεο γίλεηαη ζπδήηεζε γηα βηψζηκε αλάπηπμε θαη γηα αλάπηπμε επηπιένλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πεξηνρή κε παξάιιειε δηαηήξεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

ηζνξξνπίαο.  

ηνλ Φεινξείηε ππήξρε αλέθαζελ θαη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη αιιά κε πνιχ ραιαξέο 

πιένλ ζπλζήθεο ηήξεζεο έλα άηππν δνκεκέλν αγξνηνθηελνηξνθηθφ ζχζηεκα. Σν 

ζχζηεκα  απνηεινχληαλ απφ θαλφλεο πνπ ηεξνχληαλ απφ φινπο ηνπο θηελνηξφθνπο 

θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ δελ παξελέβαηλαλ θξαηηθνί ή άιινη θνξείο. Ήηαλ θαη είλαη 

ππνρξέσζε θαη επζχλε ηνπ θάζε θηελνηξφθνπ ν ζεβαζκφο θαη ε ηήξεζε απηψλ ησλ 

θαλφλσλ. Ζ θηελνηξνθία αθνινπζνχζε επνρηαθά κνληέια ήηαλ δειαδή λνκαδηθή θαη 

πνιχ ζπρλά νη θηελνηξφθνη έθαλαλ ήπηεο παξεκβάζεηο ζην βνζθφηνπν 

θαηαζθεπάδνληαο δεζέο, ηξάθνπο ή θξάρηεο γηα λα ζηεξίμνπλ ην έδαθνο θαη γηα λα 

πξνζηαηεχζνπλ ηα θαιιηεξγνχκελα κέξε, θαζάξηδαλ ηα δέληξα θαη ηνπο ζάκλνπο θαη 

ελίνηε κείσλαλ ηνλ αξηζκφ ησλ αηγνπξνβάησλ κε ζθνπφ ηελ πνηνηηθφηεξε θαη 

κεγαιχηεξε παξαγσγή. Σν αγξνηνθηελνηξνθηθφ ζχζηεκα, φπσο απηφ ππήξρε, 

ζεσξείηαη έλα πνιχ θαιφ παξάδεηγκα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ πνιχ 

πξηλ εληαρζεί ζηε ζπδήηεζε ην ζέκα ηεο αεηθνξίαο
87

. πσο θαη ζε άιιεο νξεηλέο 

πεξηνρέο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο (Redclift, 2006), νη θηελνηξφθνη ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Φεινξείηε είραλ ηνλ πξψην ξφιν ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία θαη παξάιιεια ζηε 

δηαηήξεζε ησλ αγξν-νηθνινγηθψλ δσλψλ
88

 δεδνκέλνπ φηη ε παξνπζία ηνπο ζπλέβαιε 

θαζνξηζηηθά ζηε κε εξεκνπνίεζε ηνπ ρψξνπ.  

Κάπνπ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 κέζσ ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο ηεο 

Δ.Δ. επηρεηξήζεθε ε ζηήξημε θαη ελίζρπζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ αγξνηψλ κέζσ ηεο 
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θαηαβνιήο επηρνξεγήζεσλ ην χςνο ησλ νπνίσλ εμαξηηφληαλ απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

αηγνπξνβάησλ. Ζ λέα απηή πνιηηηθή, εληαζζφκελε ζηελ πξψηε θιίκαθα ηνπ Πίλαθα 1 

γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε, δειαδή ζηνλ αέλαν ηξνρφ παξαγσγήο, έθεξε ζεκαληηθέο 

αλαηξνπέο ζην αγξνηνθηελνηξνθηθφ ζχζηεκα θαη πξνθάιεζε ζεκαληηθέο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη πεξηβαιινληηθέο επηβαξχλζεηο. Ο ηξφπνο 

ρνξήγεζεο ησλ επηδνηήζεσλ νπζηαζηηθά «ππνρξέσλε» ηνπο θηελνηξφθνπο ζε αχμεζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ αηγνπξνβάησλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ πςειφηεξα πνζά 

επηδνηήζεσλ. Οη θηελνηξφθνη έρνληαο ήδε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζην εηζφδεκά 

ηνπο αθνινχζεζαλ ηηο πνιηηηθέο απηέο κε ζπλέπεηα ζήκεξα λα κηιάκε γηα 

ππεξβφζθεζε, γηα αλάγθε κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ αηγνπξνβάησλ, γηα κείσζε ηεο 

βνζθντθαλφηεηαο
89

 θ.ιπ. Άξα ε άζθεζε ησλ πνιηηηθψλ ελίζρπζεο ηνπ εηζνδήκαηνο 

ησλ αγξνηψλ ελψ πέηπρε ηνλ θαζαξά νηθνλνκηθφ ζηφρν αθελφο πξνθάιεζε 

πεξηβαιινληηθέο επηβαξχλζεηο θαη αθεηέξνπ ζπλέβαιιε ζηε δηαθνξνπνίεζε ή θαη ηελ 

θαηάξγεζε παιαηνηέξσλ ηαθηηθψλ ησλ θηελνηξφθσλ ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε ηεο 

νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο. Ζ άζθεζε απηήο ηεο πνιηηηθήο είρε θαζαξά 

αλζξσπνθεληξηθφ ραξαθηήξα, ρσξίο θακία εθηίκεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ 

θαη ησλ επηθείκελσλ πξνβιεκάησλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηγνπξνβάησλ. 

Γηα ην ιφγν απηφ ηνπνζεηείηαη ιίγν πξηλ ηε βάζε ηεο θιίκαθαο ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο δειαδή ζηελ αδχλακε βηψζηκε αλάπηπμε. 

Ζ αλάγθε γηα ζηήξημε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηνίθσλ, γηα ζπγθξάηεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ζηελ πεξηνρή κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο, ην 

ελδηαθέξνλ πνπ πξνέθπςε απφ πνιινχο γηα αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, ην απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα παξαηήξεζε ηεο 
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άγξηαο δσήο θαη δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη γεσπνηθηιφηεηαο ηεο πεξηνρήο 

νδήγεζε ζηε κεηαηξνπή ηνπ αγξνηνθηελνηξνθηθνχ ζπζηήκαηνο ζε έλα ζχζηεκα 

ζπλχπαξμεο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη βηνηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηε θχζε θαη ηελ 

θηελνηξνθία. ηε δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ δηεθδηθνχλ πιένλ ζέζε εθηφο απφ 

ηνπο θηελνηξφθνπο θαη άιιεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο. Έηζη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 

1980 άλνημε ε ζπδήηεζε γηα βηώζηκε ή αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, 

θχξηνο εθθξαζηήο ηεο νπνίαο έγηλε ην ζπιινγηθφ ζρήκα πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε ην «Αλαπηπμηαθφ Κέληξν Οξεηλνχ Μπινπνηάκνπ θαη 

Μαιεβπδίνπ». Σν ζρήκα δεκηνπξγήζεθε κεηά απφ αξθεηέο ζπδεηήζεηο κε ηνπηθνχο 

θνξείο θαη ε ζχζηαζή ηνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ ηφηε Γήκαξρν Αλσγείσλ θν Κιάδν
90

, ν 

νπνίνο είρε ήδε εθαξκφζεη κε πνιχ κεγάιε επηηπρία ην «Γεχηεξν Πξφγξακκα 

Φηψρεηαο» ζηελ πεξηνρή ησλ Αλσγείσλ κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Ζ ζχζηαζή ηνπ ήηαλ επηινγή ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ θαη θπξίσο ηεο 

απηνδηνίθεζεο λα ζπλεπξεζνχλ θαη λα ζπδεηήζνπλ, έηζη ψζηε λα ππάξρεη 

ζπληνληζκφο ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ δξάζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη
91

. ηφρνο ήηαλ θαη 

είλαη ε εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ πξσηνβνπιηψλ πάληα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αεηθνξία, ε εθαξκνγή δξάζεσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ε πεξηβαιινληηθή 

ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαηνίθσλ, ε νξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θ.ιπ.. ην πιαίζην ησλ παξαπάλσ ην ΑΚΟΜΜ αλαπηχζζεη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηφρν έρνπλ λα δνκήζνπλ έλα ζύζηεκα πνπ λα εμππεξεηεί ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε κέζα από ηε δηαζύλδεζή ηεο κε πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, κέζσ 

ηεο ρξεζηκνπνίεζεο επξσπατθώλ θαη εζληθώλ θνλδπιίσλ αιιά θαη κέζσ ηεο 

ρξεκαηνδόηεζεο από ηνπηθνύο θνξείο θαη θπξίσο Ο.Σ.Α..    
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Μέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα πνπ έρεη πινπνηήζεη, ε πεξηνρή ζρεδηάδεη κέζσ ηεο 

ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο ηεο «από ηα θάησ πξνο ηα πάλσ πξνζέγγηζεο», 

νξγαλψλνληαο ζπδεηήζεηο κε ηνπο ηνπηθνχο άξρνληεο, ηνπο θνξείο θαη ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο γηα λα αθνχζεη ηηο πξνηάζεηο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο 

ηνπο.  

Δλδεηθηηθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο
92

 

ζρεηηθά κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ φπσο ε ηνπνζέηεζε πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ ζε 

αμηφινγα θπζηθά, ηζηνξηθά, αξραηνινγηθά θαη άιια κλεκεία ηεο πεξηνρήο (π.ρ. ζην 

ζεκείν πνπ θχεηαη ην πεξίθεκν Cephalanthera cucullata -είδνο νξρηδέαο, ελδεκηθφ 

ηεο Κξήηεο- πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο «απεηινχκελν», γηαηί, αλ θαη απαληάηαη ζηνπο 

ηξεηο θχξηνπο νξεηλνχο φγθνπο ηνπ λεζηνχ, νη πιεζπζκνί ηεο έρνπλ πεξηνξηζηεί θαη 

είλαη απνκνλσκέλνη),  ηελ έθδνζε έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ πιηθνχ κε ζηφρν ηελ 

ελεκέξσζε – πιεξνθφξεζε  θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ θαη ηε δηνξγάλσζε εκεξίδσλ 

θαη ελεκεξσηηθψλ ζπλαληήζεσλ ζρεηηθά κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Δπίζεο ηελ  

απνθαηάζηαζε παιαηψλ κνλνπαηηψλ θαζψο θαη κηθξέο παξεκβάζεηο γηα ηε δηαηήξεζε 

θαη αλάδεημε ηεο ηνπηθήο (θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο) θιεξνλνκηάο φπσο ε 

αλαζηήισζε παιαηψλ θηηζκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγξνηηθή παξαγσγή φπσο 

ειαηνηξηβεία θαη ηπξνθνκεία, ε αλάδεημε κεηάησλ, γεθπξηψλ, κνλνπαηηψλ, θξελψλ 

θ.ιπ., ηε ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο πεξηνρήο, ηελ 

θαζηέξσζε ηνπηθνχ εκπνξηθνχ ζήκαηνο γηα ηελ αχμεζε ηεο  πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ 

ηνπηθψλ πξντφλησλ ην νπνίν εκπεξηέρεη θαη απνηππψλεη φιεο ηηο ζπληζηψζεο ηεο 

πεξηνρήο (νηθνλνκηθή, πεξηβαιινληηθή, θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή) θαη ηέινο ηελ 

πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγίαο δηθηχσλ κε ζηφρν ηε ζπλεξγαζία ησλ επηρεηξήζεσλ γηα 

απνηειεζκαηηθφηεξε θαη αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ.  
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ην πιαίζην ησλ απφ θνηλνχ δξάζεσλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηελ πεξηνρή εληάζζεηαη 

ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ φπσο  ην πξφγξακκα LIFE NATURE  θαη εηδηθφηεξα ηνπ 

LIFE ENVIRONMENT κέζσ ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε έξγν κε ηίηιν 

«Amelioration and conservation of Rouva's Forest on Idi Mountain
93

» θαη ζηφρεπε 

ζηελ καθξνπξφζεζκε πξνζηαζία ηνπ πξηλφδαζνπο ηνπ Ρνχβα θαη ζηελ πξνζηαζία 

ζπάλησλ εηδψλ πνπ ελδεκνχλ ζηελ πεξηνρή. Σν ζεζκηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην ζην νπνίν 

βαζίζηεθε ην πξφγξακκα ήηαλ ε νδεγία γηα ηελ «Πξνζηαζία ηεο θχζεο θαη ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο 92/43/EEC − "Conservation of natural habitats and of wild fauna and 

flora».  Σα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ α) ε αλαγέλλεζε ηνπ 

δάζνπο ζε πεξηνρή  πεξίπνπ 100 εθηαξίσλ  β) ε πξνζηαζία εηδψλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

θίλδπλν φπσο (Zelkova abelicea, Cephalanthera cucullata), γ) ε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ 

δηαρείξηζεο θαη ε ελεκέξσζε ησλ θηελνηξφθσλ θαη δ) ε ελεκέξσζε 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ θαη ηδηαίηεξα ησλ παξαγσγψλ ηνπ 

πξσηνγελή  ηνκέα πνπ αζθνχλ θηελνηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή. ην ηέινο ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είραλ δεκηνπξγεζεί 

πεξηθξάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία  ησλ απεηινχκελσλ ελδεκηθψλ θπηψλ, θαζαξηζκνί θαη 

δξάζεηο γηα ηελ ππνβνήζεζε π.ρ. απνκάθξπλζε ηεο αηγνηξνθίαο ηεο αλαγέλλεζεο 

ησλ πξίλσλ  ζην δάζνο ηνπ Ρνχβα, ε αλαθαηαζθεπή δχν παιηψλ κεηάησλ, ε έθδνζε 

έληππνπ πιεξνθνξηαθνχ θαη ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ, ε δεκηνπξγία πεξηπηέξσλ 

πιεξνθφξεζεο  θαζψο θαη ζπλαληήζεηο ελεκέξσζεο κε ην ηνπηθφ πιεζπζκφ. 

Απφ ηηο θνηλέο  δξάζεηο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζηελ πεξηνρή είλαη  πνιχ ζεκαληηθφ λα 

αλαθεξζεί ε έληαμε ηεο,  κε  ηε ζπλεξγαζία ηνπ Μνπζείνπ Φπζηθήο Ηζηνξίαο Κξήηεο, 

ζην Γίθηπν Δπξσπατθψλ  Γεσπάξθσλ πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ εληάζζεηαη ζην παγθφζκην 

δίθηπν  Γεσπάξθσλ. Καη  ηα δχν απηά δίθηπα  ηεινχλ ππφ ηελ αζπίδα ηεο UNESCO. 
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Ζ έληαμε ζην δίθηπν θαη ε δεκηνπξγία ηνπ Γεσπάξθνπ Φεινξείηε πξαγκαηνπνηήζεθε 

ιφγσ ηεο χπαξμεο πνιιψλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ, ζπειαίσλ θαη θαξαγγηψλ πνπ 

απνηεινχλ πνιχ ζεκαληηθά γεσινγηθά κλεκεία, δειαδή πεξηνρέο κε πςειή 

επηζηεκνληθή, νηθνινγηθή θαη αηζζεηηθή αμία. ια απηά ζηα ζπιάρλα ηνπο 

θηινμελνχλ πιήζνο δσληαλψλ νξγαληζκψλ, ζπάλησλ θαη κε, πνπ απνηεινχλ ην 

βηνινγηθφ  πινχην ηεο πεξηνρήο. Άξα θξνληίδνληαο ηε γεσινγηθή πνηθηιφηεηα ηεο 

πεξηνρήο  παξάιιεια ιακβάλεηαη κέξηκλα θαη γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα ηεο. Έηζη ε 

έληαμε ζην δίθηπν γεσπάξθσλ
94

 ήξζε νκαιά ζαλ ζπλέρεηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα 

αλάδεημε θαη πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ ηεο πεξηνρήο.  

ηφρνο ηνπ Γεσπάξθνπ ηνπ Φεινξείηε είλαη αθελφο λα αλαπηχμεη δξάζεηο αλάδεημεο 

θαη πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ κέζσ ηνπ γεσηνπξηζκνχ
95

 θαη αθεηέξνπ λα 

εθαξκφζεη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ, ζηα ζρνιεία, ζε 

θνηηεηέο θαη επηζηεκνληθνχο θνξείο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο θάλεη γλψζηεο ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο ησλ κλεκείσλ, ηεο γεσινγηθήο θαη βηνινγηθήο ηζηνξίαο ηνπ ρψξνπ 

αιιά θαη ζπλνδνηπφξνπο ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηε δηαηήξεζή ηνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη ζηελ Διιάδα έρνπλ εληαρζεί δχν πεξηνρέο ζηα παξαπάλσ δίθηπα ην Απνιηζσκέλν 

Γάζνο ηεο Λέζβνπ θαη ν Φεινξείηεο.  
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ην πιαίζην ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Γεσπάξθνπ νη θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

ηεο πεξηνρήο ηνπ Φεινξείηε,  ην έηνο 2001,  κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ  

ηεο εηαηξείαο, δεκηνχξγεζαλ ην Φπζηθό Πάξθν Φεινξείηε.  Μηα πξνζπάζεηα  πνπ  

αλ θαη είλαη αθφκα ζηα πξψηα ηεο βήκαηα δίλεη ζηελ πεξηνρή, ζην θπζηθφ  

πεξηβάιινλ  θαη ηνπο αλζξψπνπο ηεο ηελ πξννπηηθή θαη ηε δπλαηφηεηα γηα εθαξκνγή  

δξάζεσλ  πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ  

θαη πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ.  

Σν  Φπζηθφ  Πάξθν Φεινξείηε κέρξη ζήκεξα δελ ηειεί ππφ ζπγθεθξηκέλν θαζεζηψο 

πξνζηαζίαο νχηε θαη δηέπεηαη απφ έλα απζηεξφ δηαρεηξηζηηθφ πιάλν ιφγσ θπξίσο ησλ 

δπζθνιηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην λνκηθφ θαζεζηψο ησλ πξνζηαηεπκέλσλ πεξηνρψλ. 

κσο απνηειεί ηε ζπλέρεηα κηαο πξνζπάζεηαο γηα απηνδηαρείξηζε θαη αεηθνξηθή  

δηαρείξηζε, γηα πεξηβαιινληηθή δηθαηνζύλε ζηελ πεξηνρή γηα ηελ πξόιεςε θαη  ηελ 

απνθπγή βιαβώλ ζην θπζηθό πεξηβάιινλ θ.ιπ. Πξφζθαηα ην Γ.. ηνπ ΑΚΟΜΜ 

ζχζηεζε εηδηθή δηαρεηξηζηηθή επηηξνπή ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ θνξείο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ. Ζ Δπηηξνπή δξψληαο θπξίσο γλσκνδνηηθά ζα 

αλαιάβεη  δξάζεηο  δηαρείξηζεο θαη πξνβνιήο ηνπ Φπζηθνχ Πάξθνπ. Ζ ζπγθξφηεζε 

απηήο ηεο επηηξνπήο ζα ζπκβάιιεη ζην ραξαθηεξηζκφ ηεο πεξηνρήο σο πεξηνρή 

νηθναλάπηπμεο βαζηζκέλε ζην άξζξν 15 «Φνξείο δηαρείξηζεο» ζεκείν γ ηνπ Ν. 

2742/99.  

Οη παξαπάλσ δξάζεηο είλαη έλα ππνζχλνιν ζην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ 

πινπνηεζεί ή πξνηείλεηαη λα πινπνηεζνχλ ζην κέιινλ πξνθεηκέλνπ λα αξζνχλ ή λα 

ακβιπλζνχλ νη επηβαξχλζεηο ζην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο 

ηνπ Φεινξείηε. Δίλαη φκσο πνιχ ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη είλαη ε πξψηε θνξά 

πνπ νη δξάζεηο απηέο είλαη εληαίεο, εθαξκφδνληαη δειαδή ζε φιε ηελ πεξηνρή θαη ε 

εθαξκνγή ηνπο απνθαζίδεηαη απφ θνηλνχ.  
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ην ίδην πιαίζην θηλνχληαη θαη άιιεο πξνζπάζεηεο πνπ πινπνηνχληαη κεκνλσκέλα απφ 

ηνπο Γήκνπο ηεο πεξηνρήο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε  νξηζκέλεο απφ απηέο : 

 Απνκάθξπλζε ησλ απνξξηκκάησλ, κεηαθνξά ηνπο ζε νξγαλσκέλνπο ρψξνπο 

πγεηνλνκηθήο ηαθήο θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρσκαηεξψλ (φινη νη δήκνη ηεο 

πεξηνρήο) 

 Απνθαηάζηαζε πεξηβαιινληηθά ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ φπσο είλαη νη 

ρψξνη αλεμέιεγθηεο ελαπφζεζεο απνξξηκκάησλ, απνθαηάζηαζε πεξηνρψλ πνπ 

έρνπλ πξνθιεζεί ππξθαγηέο, ζπγθέληξσζε απνξξηκκάησλ γηα απνθπγή  

ππξθαγηψλ θ.ιπ.  

 Ζ  ζχληαμε θαη ππνβνιή εηδηθήο πεξηβαιινληηθήο κειέηεο ζην ΤΠΔΥΧΓΔ 

θαη ζην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ γηα ηελ θήξπμε ηνπ αησλφβηνπ δέληξνπ 

ΚΡΑΣΑΗΓΟΤ ΕΧΜΗΝΘΟΤ σο δηαηεξεηέν κλεκείν ηεο θχζεο.  

 Ζ δεκηνπξγία κηθξψλ Μνπζείσλ Φπζηθήο Ηζηνξίαο φπσο απηφ ζηε Γέξγεξε 

ηνπ Γήκνπ Ρνχβα 

 Ζ δεκηνπξγία ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ, ε νξγάλσζε εκεξίδσλ θαη ε 

ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλσγείσλ  

 Ζ ελεκέξσζε ησλ αγξνηψλ (γεσξγψλ θαη θηελνηξφθσλ) γηα πξνγξάκκαηα 

βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο  

 Ζ δεκηνπξγία βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ γηα ηα αζηηθά ιήκκαηα θαη ε 

θαηαζθεπή ρσξηζηηθψλ δηθηχσλ  

 Ζ ζχληαμε Γεληθψλ Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ θαη ε ππνβνιή ηνπο γηα έγθξηζε 

ζην ΤΠΔΥΧΓΔ κε ζηφρν ηνλ θαζνξηζκφ ρξήζεσλ γεο γηα λα δνζεί ε 

δπλαηφηεηα θαιχηεξνπ θαη απνηειεζκαηηθφηεξνπ ζρεδηαζκνχ  
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Σν 2007, κε πξσηνβνπιία κηαο νκάδαο 60 λέσλ νη νπνίνη θαηάγνληαη θαη νη 

πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο θαηνηθνχλ ζηα Αλψγεηα, δεκηνπξγήζεθε ε «Οηθνινγηθή 

Οκάδα Φεινξείηε». Δίλαη ε πξψηε πεξηβαιινληηθή πξσηνβνπιία ζηελ πεξηνρή κε 

ζηφρν : 

 ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ θαη ηελ νξγάλσζε εθδειψζεσλ γηα ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ θηλνχκελνη πάληα κέζα απφ ην πξίζκα ησλ αλζξψπσλ ηνπ 

Φεινξείηε θαη θπξίσο απηψλ πνπ αζθνχλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη 

έρνπλ νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηε ρξήζε ησλ πφξσλ ηνπ 

 ηελ αλάιεςε δξάζεσλ πνπ ζα έρνπλ σο ζηφρν ηελ εθαξκνγή 

θηινπεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ θαη  

 ηε δηαθξηηηθή παξαθνινχζεζε αλαπηπμηαθψλ έξγσλ θαη ηελ ππνβνιή 

πξνηάζεσλ πξνο ηηο ηνπηθέο αξρέο  

Δπεηδή γεληθά ππάξρεη κηα «παξαδνζηαθή ζπγθξνπζηαθή πξνδηάζεζε πνπ πεγάδεη 

απφ ηελ έιιεηςε παγησκέλσλ δνκψλ δηαβνχιεπζεο θαη ζηάζκηζεο ησλ ηνπηθψλ 

ζπκθεξφλησλ
96

»  απψηεξνο ζηφρνο ηεο Οκάδαο είλαη λα απνηειέζεη ζηαδηαθά θνξέα 

«επεξεαζκνχ ησλ δεκνζίσλ πνιηηηθψλ κέζσ παξαδνζηαθψλ κνξθψλ άζθεζεο πίεζεο 

αιιά θαη λα γίλεη ηζφηηκνο εηαίξνο είηε κέζσ ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ 

δηαβνχιεπζεο θαη ζπλαπφθαζεο είηε απηνηειψλ κέζα απφ απηνξπζκηζηηθέο 

πξσηνβνπιίεο
97

». Ζ Οηθνινγηθή Οκάδα έρεη ήδε νξγαλψζεη αξθεηέο εθδειψζεηο 

ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ ηνπ Φεινξείηε, πεξηεγήζεηο θαη παξνπζίαζε 

ησλ κλεκείσλ ηεο θχζεο, επηζθέςεηο ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη ρψξνπο 

ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, ζηηο νπνίεο έρνπλ πξνζθιεζεί  επηζηήκνλεο ηνπ Μνπζείνπ 
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Φπζηθήο Ηζηνξίαο, ηεο Γ/λζεο Γαζψλ, ηεο Αξραηνινγίαο θαη άιισλ ζρεηηθψλ 

ππεξεζηψλ γηα ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ. Απηή ε πξσηνβνπιία είλαη ε 

ελζάξθσζε ελφο ρξφληνπ πξνβιεκαηηζκνχ ησλ λέσλ ηεο πεξηνρήο (επηζηεκφλσλ θαη 

κε) γηα ην κέιινλ ηεο. Σν πην ζεκαληηθφ ζεκείν ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα είλαη ε 

ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία ε νπνία γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εληζρπζεί, ν δηάινγνο αιιά 

θαη ε πξνζέγγηζε λέσλ αλζξψπσλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο γηα λα ελεκεξσζνχλ 

ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ, ηελ αλζξψπηλε παξνπζία ζε απηφ 

αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο επηβαξχλζεηο πνπ δέρεηαη.  

Απφ ηηο αληηδξάζεηο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ησλ Αλσγείσλ ζην ζχλνιν ησλ 

δξάζεσλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί κέρξη ζήκεξα αιιά θαη απηψλ πνπ έρνπλ ζπδεηεζεί 

γηα πινπνίεζε, δελ έρνπλ ππάξμεη έληνλεο αληηδξάζεηο ή ζπγθξνχζεηο. Βέβαηα πνιιέο 

θνξέο ρξεηάζηεθε ζπδήηεζε, πεηζψ θαη  επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε γηα λα απνδερζεί ν 

ηνπηθφο πιεζπζκφο απηέο ηηο πξσηνβνπιίεο αιιά απφ ηα δεδνκέλα πξνθχπηεη φηη ε 

ηνπηθή θνηλσλία έρεη γίλεη πνιχ πεξηζζφηεξν δεθηηθή, ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, ζε 

πξσηνβνπιίεο πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ. 

Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ ζπλέβαιιε ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη ε νκνθσλία 

ησλ απνθάζεσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηεο πεξηνρήο θαη ε επηκνλή κε ηελ νπνία 

έρεη ζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε ζπιινγηθψλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ βηψζηκε αλάπηπμε ηεο 

πεξηνρήο επξχηεξα. 

Αλ θαη ζηελ πεξηνρή έρνπλ μεθηλήζεη πξνζπάζεηεο γηα αλάπηπμε κε επίθεληξν ην 

πεξηβάιινλ, ηελ απφ ηα θάησ πξνο ηα πάλσ πξνζέγγηζε θαη ηνλ αλνηθηφ δηάινγν, 

δειαδή γηα ην κνληέιν ηεο ηζρπξήο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ην κνληέιν πνπ επηθξαηεί 

ζήκεξα είλαη απηφ ηεο αδχλακεο βηψζηκεο αλάπηπμεο (Πίλαθαο 1). Σν ζπκπέξαζκα 

απηφ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη νη δξάζεηο νη νπνίεο έρνπλ γίλεη κέρξη ζήκεξα 

βαζίδνληαη ζηελ αγνξά θαη ην θεθάιαην, ζηα κνληέια θαηαλάισζεο, ζην φηη δελ 
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έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί ζεκαληηθά νη ζεζκνί (ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν) θαη δελ 

έρνπλ θαζηεξσζεί πεξηβαιινληηθνί δείθηεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ.    
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3. Κεθάιαην 3
ν 
  πκπεξάζκαηα 

ηφρνο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη ν εληνπηζκφο θαη ε ζπδήηεζε ησλ βηνεζηθψλ 

δηιεκκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εθαξκνδφκελεο ή πξνηεηλφκελεο πνιηηηθέο, ε 

άζθεζε θξηηηθήο θαη ε δηεξεχλεζε ηεο βηνεζηθήο ηνπο δηάζηαζεο κέζα απφ αξρέο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο εζηθήο.  

 

3.1. Πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη Φεινξείηεο 

Δμεηάδνληαο ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο ηνπ Φεινξείηε δηαπηζηψλνπκε, 

φπσο παξαηεξήζεθε θαη ζε άιιεο νξεηλέο θνηλφηεηεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο απφ 

άιινπο κειεηεηέο, φηη ε πεξηβαιινληηθή θαη θνηλσληθή αεηθνξία ήηαλ αδηαίξεηα θάησ 

απφ ην ηζρχνλ αγξνηνθηελνηξνθηθφ ζχζηεκα
98

. Γηαρξνληθά φκσο ζπλέβεζαλ δνκηθέο 

αιιαγέο πνπ δηαρψξηζαλ ηελ πεξηβαιινληηθή απφ ηελ θνηλσληθή αεηθνξία
99

 θαη αξγά 

αιιά ζηαζεξά απηέο νη αιιαγέο εθηνπίδνπλ ηελ αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα. Έρεη 

παξέιζεη πιένλ ε επνρή πνπ νη κνλαδηθνί πνπ «εθκεηαιιεπφηαλ» ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο, ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη ηα δεκφζηα αγαζά ήηαλ νη 

θηελνηξφθνη. ήκεξα ιφγσ ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ 

ζπληειεζηεί θαηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, γίλεηαη ιφγνο γηα ρξήζε θαη δηαρείξηζε 

ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο κε ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο γηα παξάδεηγκα 

απηή ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ (ρηνλνδξνκηθφ θέληξν, νξεηβαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, εγθαηαζηάζεηο κνλάδσλ δηεκέξεπζεο θ.ιπ.), ηεο εγθαηάζηαζεο 

αηνιηθψλ ζπζηεκάησλ, ηεο νξηνζέηεζεο αξραηνινγηθψλ δσλψλ, ηεο δεκηνπξγίαο 
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εγθαηαζηάζεσλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηεο δεκηνπξγίαο ζεκείσλ εμφξπμεο 

πέηξαο θ.ιπ.. 

Απφ ηηο πνιηηηθέο γηα ην πεξηβάιινλ πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί κέρξη ζήκεξα ζηελ 

πεξηνρή  κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα.  

Ζ ηνπηθή θνηλσλία έρεη γίλεη πνιχ πεξηζζφηεξν δεθηηθή, ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, ζε 

πξσηνβνπιίεο πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ, 

πξάγκα πνπ επηηεχρζεθε θπξίσο κέζα απφ ζπδεηήζεηο, ελεκεξψζεηο, επηζηεκνληθή 

ηεθκεξίσζε θαη ζπκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο. Δπηπιένλ, απφ ηηο αληηδξάζεηο ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο ζην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί δηαπηζηψλεηαη φηη 

δελ έρνπλ ππάξμεη κέρξη ζήκεξα έληνλεο αληηδξάζεηο ή ζπγθξνχζεηο. Δθηηκάηαη φηη 

απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο γηα δχν ιφγνπο α) νη πεξηζζφηεξεο παξεκβάζεηο έρνπλ 

ζεκαληηθφ ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ π.ρ. δεκηνπξγία 

βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ, απνθαηάζηαζε ρψξσλ αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο 

απνξξηκκάησλ, δεκηνπξγία απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ, δηεπθφιπλζε γηα αλάπηπμε 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θ.ιπ. β) είλαη αλψδπλεο αθνχ αθνξνχλ θπξίσο 

δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο θαη γ) δελ έρνπλ πινπνηεζεί αθφκα 

παξεκβάζεηο απφ θαλέλα θνξέα πνπ ζίγνπλ νηθνλνκηθά ή άιια ζπκθέξνληα 

επαγγεικαηηψλ ή κε ηεο πεξηνρήο φπσο π.ρ. θηελνηξφθσλ, απαζρνινχκελσλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο φπσο ειαηνπξγεία, βηνηερλίεο θ.ιπ. 

Πξφζθαηα φκσο ζε ζπδεηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη αθνξνχλ θπξίσο ηνλ 

θαζνξηζκφ ρξήζεσλ γεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Αλσγείσλ ηέζεθαλ 

ζπγθξνπφκελεο απφςεηο γηα ην κέιινλ ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Πηζαλφλ, γηα πξψηε θνξά ζηηο ηειεπηαίεο δχν-ηξείο δεθαεηίεο  ζην Γήκν Αλσγείσλ  

εκθαλίζηεθε έληνλε ζπδήηεζε κε εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο απφςεηο ζε δεηήκαηα  

βηψζηκεο αλάπηπμεο . Απηφ θπξίσο γηαηί ην πψο αληηιακβάλεηαη ν θαζέλαο, θάηνηθνο 
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ή  κε, ηη  ζεκαίλεη βηψζηκε / αεηθνξηθή δηαρείξηζε / αλάπηπμε εμαξηάηαη απφ ηελ 

παξνπζία ηνπ ή φρη ζηελ πεξηνρή, απφ ην κνξθσηηθφ ηνπ επίπεδν, απφ ηα ζπκθέξνληα 

πνπ ππεξεηεί, απφ ηελ ζέζε ηελ νπνία εθθξάδεη θ.ιπ. δειαδή ζε πνηα θαηεγνξία 

θνηλσληθψλ ρξεζηψλ ησλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο πεξηνρήο ησλ Αλσγείσλ αλήθεη. Οη 

απαζρνινχκελνη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα νη νπνίνη έρνπλ άκεζα νηθνλνκηθά 

ζπκθέξνληα απφ ηνλ θαζνξηζκφ ρξήζεσλ θαη ηε δηαδηθαζία ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο 

αληηκεησπίδνπλ ην ζέκα κε κεγαιχηεξν ζθεπηηθηζκφ θαη αλαπάληεηα εξσηεκαηηθά. 

Οη θνηλσληθνί ρξήζηεο πνπ ζηνρεχνπλ θπξίσο ζηελ ςπραγσγία θαη ζηελ απφιαπζε 

ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ηνπίνπ πξνηείλνπλ απζηεξφηεξε πξνθχιαμε ζην θπζηθφ πινχην 

ηεο πεξηνρήο ελψ νη ρξήζηεο πνπ ζηνρεχνπλ ζε αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ 

ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ είλαη πεξηζζφηεξν δηαιεθηηθνί ζε παξεκβάζεηο ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Γηα 

παξάδεηγκα πξνηάζεθε ε απφιπηε πξνζηαζία πεξηνρψλ ιφγσ ηεο χπαξμεο ζπάλησλ 

ελδεκηθψλ εηδψλ ηεο ρισξίδαο πξάγκα πνπ απνθιείεη αθφκα θαη ηελ άζθεζε ηεο 

θηελνηξνθηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε παξάιιειε αλαηξνπή ελφο πθηζηάκελνπ θαη 

ρξφληα παγησκέλνπ θηελνηξνθηθνχ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηε κε 

εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ γηα αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζε ρψξνπο πνπ θξίλνληαη 

θαηάιιεινη ιφγσ ηεο νπηηθήο ηνπο επαθήο κε πεξηνρέο αξραηνινγηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. Δπίζεο κε δεδνκέλν φηη έρνπλ εληνπηζζεί ζεκαληηθά αξραηνινγηθά 

επξήκαηα γίλνληαη πξνζπάζεηεο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ραξαθηεξηζκνχ κεγάισλ 

εθηάζεσλ σο αξραηνινγηθέο δψλεο ζηηο νπνίεο επηηξέπεηαη κελ ε θηελνηξνθηθή 

δξαζηεξηφηεηα αιιά θακία άιιε δξαζηεξηφηεηα ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. Άξα θαη 

πάιη απνθιείεηαη απφ ηε ρξήζε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ έλα ηκήκα 

θνηλσληθψλ ρξεζηψλ. Ζ δεκηνπξγία βηνκεραληθήο δψλεο ζε πεξηνρή φπνπ αζθνχληαη 

ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη επνκέλσο ζίγνληαη νηθνλνκηθά θαη άιια 
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ζπκθέξνληα, ην ζηακάηεκα ηεο δηάλνημεο αγξνηηθψλ δξφκσλ γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο 

ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ρψξνπ, ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηνπ αλάγιπθνπ είλαη επίζεο 

κεξηθά απφ ηα δηιήκκαηα πνπ ηέζεθαλ.  

Παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ δεηήζεθε απφ ηνπο απαζρνινχκελνπο ηνπ πξσηνγελή 

ηνκέα, νη νπνίνη ρξφληα «εθκεηαιιεχνληαη» ην ρψξν λα ιεθζεί ππφςε φηη ππάξρεη 

ζεκαληηθφο αξηζκφο θηελνηξφθσλ νη νπνίνη δεηνχλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο άζθεζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο θαη κείσζε ησλ δαπαλψλ ηνπο κέζσ θαιχηεξεο θαη επθνιφηεξεο 

πξφζβαζεο ζηα βνζθνηφπηα. ηφρνο ησλ θηελνηξφθσλ ζαθψο δελ ήηαλ λα 

πεξάζνπκε ζε έλα κνληέιν βηψζηκεο αλάπηπμεο φπσο απηφ ηνπ αέλανπ ηξνρνχ 

παξαγσγήο, δειαδή ζε αιφγηζηε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ 

(πξάγκα ην νπνίν δελ απνβαίλεη ζε φθεινο  ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο). Μέζα απφ ηε 

ζπδήηεζε θαη αηζζαλφκελνη φηη ζεσξνχληαη απφ πνιινχο σο νη βαζηθνί 

«θαηαπαηεηέο» ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζέιεζαλ λα επηζεκάλνπλ φηη ζε 

νπνηαδήπνηε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή πνπ απνθαζίδεηαη ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο 

ζπκκέηνρνη θαη ζπλεξγάηεο.   

 πσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ ε άζθεζε πνιηηηθήο γηα ηελ αχμεζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο ησλ θηελνηξφθσλ (επηδνηήζεηο) είρε θαζαξά αλζξσπνθεληξηθφ 

ραξαθηήξα, ρσξίο επηηαθηηθή εθηίκεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ θαη ησλ 

επηθείκελσλ πξνβιεκάησλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηγνπξνβάησλ. Θέζακε 

ινηπφλ ηελ πνιηηηθή απηή ιίγν πξηλ ηε βάζε ηεο θιίκαθαο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο 

(αδχλακε βηψζηκε αλάπηπμε – βιέπε Πίλαθα 1) γηαηί ελψ ζηφρεπε ζηελ νηθνλνκηθή 

θπξίσο αλάπηπμε ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο πξνσζψληαο δξάζεηο βηνινγηθήο 
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θηελνηξνθίαο πξνζπάζεζε λα δψζεη βαξχηεηα ζηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε
100

 ηνπ 

ζέκαηνο κε ιακβάλνληαο φκσο ππφςε ηηο επηκέξνπο ηνπηθέο δηαθνξνπνηήζεηο.  

Σηο ππφινηπεο δξάζεηο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί αλ θαη σο ζηφρν έρνπλ ην 

κνληέιν ηεο ηζρπξήο βηψζηκεο αλάπηπμεο – βιέπε Πίλαθα 1 -, επεηδή ζεσξνχλ  φηη 

πξνυπφζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο είλαη ε πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία
101

 

θαηαιήγνπκε λα ηηο θαηαηάμνπκε ζην κνληέιν ηεο αδχλακεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

Απηφ επεηδή δελ έρνπλ γίλεη αθφκα βήκαηα αλαδηάξζξσζεο ησλ ζεζκψλ ζε ηνπηθφ 

επίπεδν, δελ έρεη  δηαθνξνπνηεζεί ην κνληέιν παξαγσγήο θαη  θαηαλάισζεο, δελ έρεη 

εγθαηαζηαζεί ηερλνινγία πνπ λα κελ πξνθαιεί πεξηβαιινληηθέο επηβαξχλζεηο θαη δελ 

γίλεηαη ζπζηεκαηηθή ρξήζε πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ. Γίλεηαη πξνζπάζεηα θαη 

επηδεηείηαη, κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ Φπζηθνχ Πάξθνπ Φεινξείηε, νη πνιηηηθέο 

θαη νηθνλνκηθέο επηινγέο λα ζηνρεχνπλ ζην ζεβαζκφ ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ
102

 , ζηε δηαηήξεζε ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηα ησλ θπζηθψλ πφξσλ 

θαη ζηελ εθαξκνγή δξάζεσλ δηαρείξηζεο ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ πξνσζψληαο 

παξάιιεια ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Ζ πνηνηηθή θαη φρη ε πνζνηηθή 

αλάπηπμε είλαη ζηνπο άκεζνπο ζηφρνπο άζθεζεο απηψλ ησλ πνιηηηθψλ θαη δίλεηαη 

βαξχηεηα ζηελ πνηφηεηα δσήο θαη φρη ζηα επίπεδα δηαβίσζεο.  

Απηέο νη πνιηηηθέο ηείλνπλ λα γίλνπλ νηθνθεληξηθέο αιιά θαη πάιη δηαηεξνχλ 

δπλακηθά  ηνλ αλζξσπνθεληξηθφ ηνπο ραξαθηήξα θαη πιεζηάδνπλ ην κνληέιν ηεο 

αδχλακεο βηψζηκεο αλάπηπμεο φπσο ήδε αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Ζ ηνπηθή θνηλσλία 
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http://glossary.eea.europa.eu/terminology/concept_html?term=environment%20management
http://glossary.eea.europa.eu/terminology/concept_html?term=science
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δελ είλαη έηνηκε λα δερζεί ηελ νηθνθεληξηθή δηάζηαζε ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο 

νχηε είλαη έηνηκε λα ραξαθηεξίζεη ηνλ άλζξσπν ζαλ έλα κέξνο ηνπ ζπλφινπ θαη φρη 

ζαλ θπξίαξρν. Ζ έλλνηα ηεο εγγελνχο αμίαο ηεο θχζεο ζηελ παξνχζα θάζε είλαη 

δχζθνιν λα γίλεη απνδεθηή θαη λα παίμεη ξφιν ζε νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε 

ην πεξηβάιινλ.  

ιεο νη ηνπνζεηήζεηο πεξί βηψζηκεο αλάπηπμεο εγείξνπλ βηνεζηθά δηιήκκαηα θαη 

παξαπέκπνπλ ζε δηαθνξεηηθέο θηινζνθηθέο ζεσξήζεηο ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ. 

Σνπνζεηνχληαη δε αλάκεζα ζην ηζρπξφ κνληέιν ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο (βιέπε 

Πίλαθα 1) – κε αλαθνξέο θαη ζην ηδαληθφ κνληέιν- θαη ζηνλ αδχλακν ηχπν κε 

αλζξσπνθεληξηθέο ηάζεηο. Πνπ είλαη φκσο ε δηαρσξηζηηθή γξακκή, αλ απηή ππάξρεη; 

Πνηνο πξέπεη λα ζεβαζηεί πνηνλ; Να γίλεη απνδεθηή ε εγγελήο αμία ηεο θχζεο θαη λα 

ζπζηαζηνχλ φια ηα άιια ή πξέπεη λα γίλνπλ εθαηέξσζελ ππνρσξήζεηο γηα λα κπνξνχλ 

λα γίλνπλ φια ζπκβαηά ζε έλα ζχζηεκα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο βαζηζκέλν ζηελ 

πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε θαη ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο; Μέρξη πνπ 

κπνξεί λα κπνπλ ηα φξηα κεηαμχ ηεο νξζήο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη ηεο 

αχμεζεο ηνπ ηνπηθνχ εηζνδήκαηνο; Πξέπεη ε θηελνηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα λα 

πεξάζεη ζε δεχηεξν πιάλν θαη λα ζπκκεηέρεη σο ζπκπιεξσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ζηελ παξαγσγή ή πξέπεη λα ζηεξηρζεί παξαπάλσ; Πξέπεη λα ελζαξξπλζνχλ νη 

θηελνηξφθνη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ άζθεζε εληαηηθήο θαη φρη εθηαηηθήο 

θηελνηξνθίαο κε δεδνκέλν φηη νη πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

πξψηε είλαη κεγαιχηεξνη θαη πξνθαινχληαη επηβαξχλζεηο ζην πεξηβάιινλ; Πξέπεη λα 

εγθαηαιεηθηεί ην παξαδνζηαθφ κνληέιν θηελνηξνθίαο; Απηά είλαη εξσηήκαηα θαη 

δηιήκκαηα πνπ πξνο ην παξφλ δελ κπνξνχλ λα απαληεζνχλ κνλνιεθηηθά γηα ηελ 

πεξηνρή ησλ Αλσγείσλ εηδηθά αιιά θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ Φεινξείηε. 
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Δίλαη ζεκαληηθή ε δηαπίζησζε φηη έρεη γίλεη γλσζηφ ζε κηα πνιχ ζεκαληηθή θαη 

θξίζηκε κάδα ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ε αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, κηαο θηιηθήο πξνο ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο, κε 

πξφθιεζεο βιαβψλ ζην πεξηβάιινλ θ.ιπ. Απηφ είλαη έλα πνιχ ζνβαξφ πξψην βήκα. 

Οη θηελνηξφθνη δηαπηζηψλνπλ φηη ηα παηδηά ηνπο, εθφζνλ γίλνπλ θηελνηξφθνη, δελ ζα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εθηξνθήο ησλ αηγνπξνβάησλ παξά κφλν κε εληαηηθή 

θηελνηξνθία θαη κε ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε δσνηξνθψλ πξάγκα φρη θαη ηφζν 

ζπκθέξνλ απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο. Παξάιιεια απηφ ζα ζήκαηλε θαη έθπησζε ζηελ 

πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο κηαο θαη κε ην παξαδνζηαθφ κνληέιν 

θηελνηξνθίαο ην πξντφλ πνπ παξάγεηαη είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη πιεζηάδεη ηε 

βηνινγηθή παξαγσγή. 

Οη θάηνηθνη νξηζκέλσλ πεξηνρψλ δηαπηζηψλνπλ θαζεκεξηλά ηε θπζηθή θαηαζηξνθή 

πνπ νθείιεηαη ζηα απφβιεηα ησλ ειαηνπξγείσλ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε εμφξπμε 

θπζηθήο πέηξαο έρεη δεκηνπξγήζεη «πιεγέο» ζην αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο γηα ηηο 

νπνίεο πνιινί έρνπλ αξρίζεη λα δπζαλαζρεηνχλ, ε δεκηνπξγία δξφκσλ γηα ηελ 

επθνιφηεξε αλάβαζε ζηελ θνξπθή ηνπ βνπλνχ έρεη αξρίζεη λα δεκηνπξγεί έληνλν 

πξνβιεκαηηζκφ, ε πηζαλφηεηα δεκηνπξγίαο κεγάισλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ζε 

ζεκεία ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο θαίλεηαη λα δεκηνπξγεί θάπνηεο αληηδξάζεηο 

θ.ιπ. Μέζα απφ φια απηά δηαπηζηψλεηαη φηη ε πξνθχιαμε ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο έρεη ήδε αξρίζεη λα γίλεηαη ζπλείδεζε ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ θαη ε 

ειπίδα φηη νη επφκελεο γεληέο ζα ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζε απηφ είλαη νξαηή. 

Οη παξαπάλσ αιιαγέο θαίλεηαη λα ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ελφο είδνπο 

πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο θαη επαηζζεζίαο. Οη θάηνηθνη αμηνινγνχλ πιένλ κε 

δηαθνξεηηθή νπηηθή ην θαζεηί πνπ ζπκβαίλεη θαη αθνξά ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη 
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ζηηο ζπδεηήζεηο ηνπο αιιά θαη ηηο πξνηεηλφκελεο ιχζεηο πνιχ ζπρλά ηίζεηαη ην ζέκα 

ηεο αξρήο ηεο πξνθχιαμεο. 

ην ζέκα ηεο πεξηβαιινληηθήο δηθαηνζχλεο έρνπκε δχν δηαζηάζεηο: 

Απηή ηεο δηαλεκεηηθήο πεξηβαιινληηθήο δηθαηνζχλεο ε νπνία αθνξά ηελ ίζε 

θαηαλνκή ησλ αγαζψλ θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηβαξχλζεσλ αιιά θαη απηήο ηεο 

ζπκκεηνρηθήο πεξηβαιινληηθήο δηθαηνζχλεο ε νπνία θηλείηαη ζηε ζπκκεηνρηθή 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. ε φηη αθνξά ην πξψην: ζηελ πεξηνρή έρεη ήδε 

δεκηνπξγεζεί έλα είδνο αληζφηεηαο αθνχ ε επηδίσμε αχμεζεο ηνπ αηνκηθνχ 

εηζνδήκαηνο νξηζκέλσλ επέθεξε ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο επηβαξχλζεηο ηηο νπνίεο 

κνηξάδνληαη φινη εμίζνπ. Οη νζκέο ησλ απνβιήησλ ησλ βηνηερληψλ, ε θαηαζηξνθή 

ηνπ ειάρηζηνπ πξαζίλνπ, ε ξχπαλζε ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα απφ ηα απφβιεηα θ.ιπ. 

είλαη ελέξγεηεο πνπ έρνπλ θέξεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ, 

ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ, ζηελ επηζθεςηκφηεηα ηνπ αιιά θαη ζηε δεκφζηα 

πγεία. Σν παξάπησκα θάπνησλ γίλεηαη αθνξκή γηα ζπλνιηθέο επηδξάζεηο ζηνλ ηνπηθφ 

πιεζπζκφ αιιά θαη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία. Ζ πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε ηεο 

πεξηνρήο δεκηνπξγεί έλα είδνο αληζφηεηαο θαη αληζνθαηαλνκήο ησλ αγαζψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην πεξηβάιινλ. Βέβαηα ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο έρεη παξέκβεη 

αξθεηέο θνξέο ν θξαηηθφο κεραληζκφο, κέζσ ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο θαη 

έρεη ππνρξεψζεη ζε εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ, ζε απνθαηαζηάζεηο 

ρσκαηεξψλ, ζε θαηαβνιή πξνζηίκσλ (αξρή PPP «απηφο πνπ ξππαίλεη πιεξψλεη») γηα 

πεξηβαιινληηθέο παξαβάζεηο (πνηλέο ζε πξνζσπηθφ επίπεδν αιιά θαη ππνρξέσζε 

δεκηνπξγίαο εθ κέξνπο ησλ δήκσλ ρσξηζηηθψλ δηθηχσλ), ζε θαηαγγειίεο γηα ηε 

δηάλνημε δξφκσλ ρσξίο ηηο απαξαίηεηεο αδεηνδνηήζεηο θ.ιπ.  ζνη πξάηηνπλ κε απηφ 

ηνλ ηξφπν παξαβαίλνπλ ηφζν ηνλ ηνπηθφ φζν θαη ηνλ εζληθφ θαη επξσπατθφ λφκν θαη 

άξα ππάξρνπλ ζπλέπεηεο γη’ απηή ηε ζπκπεξηθνξά.  
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ε φηη αθνξά ηε βηνεζηθή σο δεκφζηα ζπδήηεζε θαη δηάινγν : 

 Ζ δεκηνπξγία ζπιινγηθψλ θνξέσλ κε ζηφρν ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ πξνζηαζίαο ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο αλαδεηθλχεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ζέκαηνο  γηα κέιε ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Σα ζπιινγηθά απηά ζρήκαηα πξνσζνχλ ηε ζπκκεηνρηθή 

δηαδηθαζία ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ελεκεξψλνπλ, ζπδεηνχλ, αληηθξνχνπλ απφςεηο, 

εθπαηδεχνπλ κέζα απφ πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο θαη πξνβάιινπλ ζέζεηο πξνθεηκέλνπ 

λα ζπκβάιινπλ κε ηνλ ηξφπν ηνπο ζηε δηακφξθσζε ζέζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ 

απέλαληη ζην θπζηθφ πινχην ηεο πεξηνρήο. Μέζα απφ απηέο ηηο ζπδεηήζεηο πνιιέο 

θνξέο πξνθχπηνπλ ηζρπξέο αληηζέζεηο αιιά γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ εμεχξεζε 

ιχζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ ηέηνησλ πνπ λα επλννχλ φζν ην δπλαηφ 

πεξηζζφηεξν ηε δεκηνπξγία ησλ θαιχηεξσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ 

πξνθχιαμε ηνπ ρψξνπ απφ πεξηβαιινληηθέο επηβαξχλζεηο. ηελ πεξηνρή κειέηεο 

ππάξρνπλ δχν ζεκαληηθά δεδνκέλα. Σν πξψην είλαη φηη αθνξά έλα ζχλνιν κηα 

ρσξηθή ελφηεηα, ε νπνία δηαζέηεη θνηλά θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, θπζηθά θαη 

πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά (bioregionalism) αιιά αλήθεη ζε δχν δηαθνξεηηθέο 

δηνηθεηηθέο ελφηεηεο (λνκαξρία Ρεζχκλνπ θαη Ζξαθιείνπ) κε ζπλέπεηα ηελ άζθεζε 

δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ αιιά θαη ηε δηαθνξεηηθή ρξνληθή 

θάζε εθαξκνγήο ηνπο θαη ην δεχηεξν φηη δελ έρεη ζπζηαζεί κέρξη ζήκεξα θαλείο 

επίζεκνο θνξέαο δηαρείξηζεο γηα ηελ πξνζηαζία κηαο ηφζν πινχζηαο ζε θπζηθφ 

πινχην πεξηνρήο. 

ηηο πξνζπάζεηεο ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο λα πξνιάβνπλ ηελ 

επηβνιή νπνηαζδήπνηε πνιηηηθήο απφ ηα πάλσ, ε νπνία ελδερνκέλσο λα έξζεη ζε 

αληίζεζε κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία αληαλαθινχληαη ζηνηρεία θαη ηάζεηο 

απηνδηαρείξηζεο θαη απηφ-νξγάλσζεο ηνπ ρψξνπ. ην πιαίζην απηφ απνθαζίζηεθε λα 

ιεθζνχλ κέηξα πξνθχιαμεο θαη λα θαζνξηζηνχλ θαλφλεο πξνθεηκέλνπ λα 
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πξνζηαηέςνπλ θαη λα αλαδείμνπλ ηνλ πινχζην θπζηθφ, ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ηεο 

πινχην. Έλα απφ απηά ήηαλ ε ίδξπζε ζπιινγηθψλ θνξέσλ πνπ δελ έρνπλ κελ ηε 

δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο, φπσο απηή λνείηαη ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε 

πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία, αιιά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάινπλ πξνηάζεηο θαη 

λα πξνηείλνπλ πνιηηηθέο ζε ηνπηθφ επίπεδν, λα ζπδεηνχλ κε ηνπο θαηνίθνπο, λα 

εθαξκφδνπλ πνιηηηθέο, λα εληνπίδνπλ θηλδχλνπο, λα ελεκεξψλνπλ ηνλ ηνπηθφ 

πιεζπζκφ θαη λα αλαιακβάλνπλ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο. Δπίζεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εληάζζνπλ ηελ πεξηνρή ζε 

επξχηεξα δίθηπα κε ζηφρν ηελ άξζε ηεο εζσζηξέθεηαο ηεο αιιά θαη ηελ αληαιιαγή ή 

απφθηεζε ηεο αλάινγεο ηερλνγλσζίαο γηα ηελ φζν ην δπλαηφ θαιχηεξε δηαρείξηζή 

ηεο. Ζ θάζε κηα δεκνηηθή αξρή κεκνλσκέλα δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκφδεη, ζε 

φια ηα επίπεδα πνπ απαηηείηαη, δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, κηαο θαη απνηειεί κελ 

εληαία ρσξηθή ελφηεηα θαη πεξηιακβάλεη πνιχ ζεκαληηθά νηθνζπζηήκαηα αιιά 

δηαηξείηαη δηνηθεηηθά ζε δχν λνκαξρίεο, δέθα δήκνπο θαη κηα θνηλφηεηα. Δπνκέλσο νη 

παξεκβάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ζπιινγηθέο θαη νη απνθάζεηο λα ιακβάλνληαη απφ 

θνηλνχ είηε κέζσ ζπιινγηθψλ θνξέσλ, είηε κέζσ ζπδεηήζεσλ κε κε θπβεξλεηηθέο 

νξγαλψζεηο. Μέζα απφ ζπιινγηθά ζρήκαηα θαη ζπδεηήζεηο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία 

ελδπλακψλεηαη ε αληίιεςε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ζρεηηθά κε ηελ αμία ηνπ θπζηθνχ 

θαη πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ θαη εληζρχεηαη ε αίζζεζε ηεο επζχλεο, ηνπ θαζήθνληνο θαη 

ηεο ππνρξέσζεο γηα ηε ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ ρσξίο ηε 

δεκηνπξγία ελνρηθψλ ζπλδξφκσλ θαη θφβσλ γηα ην κέιινλ αιιά απνηππψλνληαο ηελ 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε, ζπγθξίλνληαο ηελ κε ηελ παξειζνχζα θαη πξνβάιινληαο 

πξνηάζεηο κε βάζε ηελ αξρή ηεο αεηθνξίαο, ηελ αξρή ηεο πξνθχιαμεο θαη ηεο 

πεξηβαιινληηθήο δηθαηνζχλεο κηαο θαη νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο έρνπλ ήδε 

δηαθνξνπνηεζεί θαη ηα κέρξη δεδνκέλα θαίλεηαη λα απαηηνχλ αιιαγή. Απηή ε 
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δπλαηφηεηα ηεο απηνδηαρείξηζεο κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπηθψλ πξσηνβνπιηψλ, νη  

νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπλεξγαζία ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ησλ θνξέσλ ηεο, 

ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε 

φηη απνηειεί ηελ πην θαηλνηφκα ελέξγεηα ζε φηη αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ θαη 

πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ θαη δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο πνπ ζα επλνήζνπλ θαη 

ζα ππνβνεζήζνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ θαη ηελ νξζνινγηθή 

δηαρείξηζή ηνπ. 

πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε βηνεζηθή, κέζα απφ ηελ πεξηβαιινληηθή 

ηεο δηάζηαζε, σο δεκφζηνο δηάινγνο θαηαξρήλ έρεη δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ πεξηνρή αλαθνξάο κηαο θαη πνιχ ζπρλά αλαδεηνχληαη κέζα απφ ζπλαληήζεηο 

θαη ζπδεηήζεηο ηφζν κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία φζν θαη κε επηζηεκνληθνχο θιάδνπο 

ιχζεηο ζηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο. Οη ζπδεηήζεηο απηέο πεξηζηξέθνληαη ζηηο κέρξη 

ζήκεξα δηακνξθσκέλεο θηινζνθηθέο ζεσξίεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο θαη 

αλαπφθεπθηα ζε θάπνηα εκπεηξηθά δεδνκέλα 

 

3.1.1. Φηινζνθηθή ζεώξεζε ηωλ ζπκπεξηθνξώλ θαη ηωλ 

πνιηηηθώλ      

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ζε ρξνληθέο πεξηφδνπο θαηά ηηο νπνίεο ιάκβαλαλ 

ρψξα θαζνξηζηηθέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο αιιαγέο επεξεαδφηαλ αλάινγα ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ, απέλαληη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Γηαπηζηψλεηαη 

βέβαηα φηη ην ζπλαηζζεκαηηθφ δέζηκν ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο κε ην βνπλφ 

παξέκελε θαη παξακέλεη αλαιινίσην αλ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο έγηλαλ ιάζνο 

ρεηξηζκνί θαη ηέζεθαλ δηαθνξεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο.  

Παιαηφηεξα, πξηλ ηελ πεξίνδν αλαθνξάο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο 

αλαθνξέο, ε ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ ήηαλ ηδηαηηέξα 
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πξνζεθηηθή θαη ππήξρε πνιχ έληνλν ην αίζζεκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ρψξνπ. Απηφ  

νθεηιφηαλ θπξίσο ζε δχν ιφγνπο. Καηαξρήλ ζηελ άκεζε νηθνλνκηθή ηνπο εμάξηεζε 

απφ ην θπζηθφ  πεξηβάιινλ θαη θαηά δεχηεξν ζην γεγνλφο φηη είραλ αλαπηχμεη κηα 

ζρέζε ηδηφηππε κε ην θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πινχην ηεο πεξηνρήο.  

Αξγφηεξα, κε ηελ έιεπζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο αληίιεςεο πεξί νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ρσξίο ην ζηνηρείν ηεο αεηθνξίαο, αλ θαη νη θάηνηθνη εμαθνινχζεζαλ λα 

ζέβνληαη ην ρψξν, μεθίλεζαλ νη «ππνρξεσηηθέο παξεκβάζεηο», ε εξεκνπνίεζε θαη ε 

εγθαηάιεηςε πνπ νδήγεζε ζε αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Οη παξεκβάζεηο απηέο ήηαλ 

απφξξνηα ηεο άζθεζεο νηθνλνκηθήο θαη φρη πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ηφζν απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε  φζν θαη απφ ηελ Διιάδα γηα ηε ζηήξημε ηεο ππαίζξνπ. Οη 

πνιηηηθέο απηέο νδήγεζαλ ζηελ εθαξκνγή γηα ρξφληα ηνπ πξψηνπ κνληέινπ βηψζηκεο 

αλάπηπμεο απηφ ηνπ αέλανπ ηξνρνχ παξαγσγήο (Πίλαθαο 1) φπνπ θπξηάξρεζε ε 

εθζεηηθή αλάπηπμε κε νηθνλνκηθνχο θπξίσο φξνπο, ε ππεξεθκεηάιιεπζε ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ, ε κε επαλεμέηαζε ησλ ζεζκψλ θαη δελ ππήξμε θαλέλαο δηάινγνο κε 

πεξηβαιινληηθά θηλήκαηα.   

Αλ θαη  φι’ απηά ήηαλ ζπλέπεηα ηεο εμέιημεο απνηέιεζαλ ην πξψην βήκα γηα ηελ 

ππνηαγή ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. ε απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν 

ν αλζξσπνθεληξηζκφο πήξε αλεμέιεγθηεο δηαζηάζεηο.  Ζ νηθνλνκηθή επκάξεηα 

απέθηεζε ηνλ πξψην ιφγν θαη ξφιν ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηνίθσλ απέλαληη ζην 

βνπλφ.  Οη θάηνηθνη επηδηψθνληαο ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ ηνπο επηπέδνπ, θαη φρη 

ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο,  ρξεζηκνπνίεζαλ σο απνθιεηζηηθφ κέζν ηελ 

αχμεζε ηνπ αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο θαη παξέθιηλαλ απφ θάζε ζπκπεξηθνξά θηιηθή 

πξνο ην πεξηβάιινλ.  ε απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν  φιεο νη  αξρέο ηεο πεξηβαιινληηθήο 

εζηθήο φρη κφλν μεράζηεθαλ αιιά θαηαζηξαηεγήζεθαλ.  
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ην ίδην ρξφλν άξρηζε λα γίλεηαη αληηιεπηφ φηη απηφο ν ρψξνο εθηφο απφ ην φηη 

πξνζέθεξε κέρξη ζήκεξα κπνξεί λα ζπκβάιιεη θαη ζηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ  

δξαζηεξηνηήησλ (ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, δεκηνπξγία βηνηερληθψλ κνλάδσλ 

θαη εξγαζηεξίσλ θ.ιπ.) θαη γεληθφηεξα ζηελ αλάπηπμε ηνπ δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή 

ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο  θαη έηζη πξνζηέζεθαλ λένη θνηλσληθνί ρξήζηεο φπνπ δήηεζαλ 

κεξίδην ζηελ θαηαλνκή ησλ θπζηθψλ πφξσλ.   

ε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαπηζηψζεθε φηη νη ιάζνο θαηεπζχλζεηο πνπ 

πξνέθπςαλ θπξίσο απφ ηηο αζθνχκελεο πνιηηηθέο επηθέξνπλ αλεπαλφξζσηεο βιάβεο 

θαη άξρηζε έλα είδνο ζεηηθήο αληίζηξνθεο κέηξεζεο. Ξεθίλεζαλ λα γίλνληαη 

ζπδεηήζεηο γηα αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ, λα ππάξρνπλ αληίζεηεο 

απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ «εθκεηάιιεπζε» ησλ θπζηθψλ πφξσλ αλαλεψζηκσλ θαη κε, 

λα νξγαλψλνληαη νκάδεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, λα ζπγθξνηείηαη 

θέληξν πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη λα αζθνχληαη ζηελ πεξηνρή πνιηηηθέο κε 

πεξηβαιινληηθφ πξνζαλαηνιηζκφ.  Μπήθε ινηπφλ ζηε ζπδήηεζε ε αιιαγή κνληέινπ 

βηψζηκεο αλάπηπμεο. ηελ αιιαγή πιεχζεο ζεκαληηθφ ξφιν έπαημε ε δηαθνξνπνίεζε  

ησλ πνιηηηθψλ θαηεπζχλζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ θαη 

ρξεκαηνδνηήζεσλ ζηα νπνία θπξηάξρεζε ε ζπδήηεζε γηα βηψζηκε αλάπηπμε κε 

ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ πνηφηεηα δσήο.  

Οη ηνπηθνί θνξείο επεξεαζκέλνη απ’ φια ηα παξαπάλσ θαη δηαπηζηψλνληαλ 

ηελ πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε έζεζαλ γηα ζπδήηεζε ην κνληέιν ηζρπξήο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο ζην νπνίν ε αγνξά ξπζκίδεηαη κε βάζε ην πεξηβάιινλ. κσο νη 

θνηλσληθνί ρξήζηεο νη νπνίνη είλαη νηθνλνκηθά εμαξηψκελνη απφ ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ είλαη επηθπιαθηηθνί. Έηζη ηζρχνλ κνληέιν βηψζηκεο αλάπηπμεο γηα ηελ 

πεξηνρή ησλ Αλσγείσλ θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Φεινξείηε ζήκεξα ζεσξείηαη 

απηφ ηεο αδχλακεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Υξεηάδεηαη βέβαηα πνιχ πεξηζζφηεξνο 
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ρξφλνο γηα λα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ νη ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ,  αιιά είλαη ζεηηθφ ην γεγνλφο φηη άξρηζαλ λα κπαίλνπλ νη βάζεηο θαη ηα 

ζεκέιηα. Ζ θαηάζηαζε θαίλεηαη λα είλαη αλαζηξέςηκε ηφζν απφ πιεπξάο 

πεξηβαιινληηθψλ επηβαξχλζεσλ φζν θαη απφ πιεπξάο αλζξψπηλσλ ζπκπεξηθνξψλ. Οη 

ελδείμεηο είλαη ζεηηθέο θαη ηφζν ηα ζπιινγηθά ζρήκαηα φζν θαη νη αηνκηθέο 

ζπκπεξηθνξέο ζα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηηο εμειίμεηο.  

πσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηα παξαπάλσ ππάξρεη κηα δηαρξνληθή εμέιημε ζηηο 

εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο ζηελ πεξηνρή ηνπ Φεινξείηε φπνπ κέζα απφ απηή 

δηαπηζηψλεηαη ν  ζπλερψο απμαλφκελνο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο ζην πεξηβάιινλ θαη ε 

κεηαθίλεζε ζε απνηειεζκαηηθφηεξα κνληέια αλάπηπμεο. Οη εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο 

(επξσπατθέο θαη εζληθέο) βξίζθνπλ θαη εληζρχνπλ ην κνληέιν ηνπ αέλανπ ηξνρνχ 

παξαγσγήο. ηε ζπλέρεηα κε λέεο πνιηηηθέο θαη κέζα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο έξρνληαη 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο λα πξνρσξήζνπλ έλα βήκα παξαπέξα. Έηζη 

εδξαηψλεηαη ην κνληέιν ηεο αδχλακεο βηψζηκεο αλάπηπμεο πνπ παξ’ φιν πνπ δελ 

είλαη ην απνηειεζκαηηθφηεξν γηα ην πεξηβάιινλ αξρίδεη λα ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηε 

κεηεμέιημή ηνπ ζηα επφκελα κνληέια. ηφρνο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ θαη ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ θηλεκάησλ είλαη λα πξνρσξήζεη ε πεξηνρή έλα βήκα παξαπέξα. Ζ 

ζπκβνιή ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο θαη ζηηο δπν εθθάλζεηο ηεο σο θιάδν ηεο 

θηινζνθίαο θαη σο δεκφζηνο δηάινγνο είλαη θαζνξηζηηθή ζε ηέηνηεο δηαδηθαζίεο.  
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Δπίινγνο     

Οη έληνλεο πηέζεηο πνπ αζθνχληαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη επεξεάδνπλ ηελ 

πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ ηνπ πιαλήηε, θαη ηνλ πιαλήηε γεληθφηεξα, απαηηνχλ ηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ζρέζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Έρεη 

σξηκάζεη πιένλ ε άπνςε φηη απαηηείηαη ε δηακφξθσζε κηαο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο, 

ε νπνία ζα ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε λέσλ εζηθψλ αμηψλ θαη ζα ραξάμεη λέεο 

θαηεπζχλζεηο ζηηο νπνίεο ζα ζπλεθηηκάηαη ε χπαξμε ησλ κε αλζξψπηλσλ φλησλ πάλσ 

ζηνλ πιαλήηε, ησλ εηδψλ, ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ελ γέλεη ε χπαξμε φινπ ηνπ 

βηνηηθνχ θαη αβηνηηθνχ θφζκνπ. Γηαηί ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα δελ πξνέθπςαλ 

σο ζπλέπεηα ησλ θπζηθψλ εμειίμεσλ πάλσ ζηνλ πιαλήηε αιιά θπξίσο εμ’ αηηίαο ηεο 

αλζξψπηλεο παξέκβαζεο ε νπνία είλαη έληνλε θαη ηφζν γξήγνξε πνπ ε θχζε δελ 

πξνιαβαίλεη λα αληαπνθξηζεί ζε απηή. Οη αλζξψπηλεο πξάμεηο ινηπφλ είλαη απηέο πνπ 

ρξήζνπλ εζηθήο αμηνιφγεζεο θαη ζπδήηεζεο θαη φρη ηα πξνβιήκαηα απηά θαζαπηά ή 

ε ηερλνινγία, ε νπνία ζπρλά θαηεγνξείηαη γηα ηελ πξφθιεζή ηνπο.  

ήκεξα πξνβάιιεη επηηαθηηθή ε αλάγθε λα αλαζεσξήζνπκε ηε ζηάζε καο θαη 

λα ιάβνπκε ππφςε ηηο επζχλεο καο απέλαληη ζε καο σο αλζξψπηλα φληα αιιά θαη 

ζηνλ ππφινηπν θφζκν έκβην ή κε, ηελ ππνρξέσζή καο απέλαληη ζε άιιεο κνξθέο 

δσήο θαη ην νηθνζχζηεκα γεληθφηεξα, λα εμεηάζνπκε ηελ αμία εξγαιεηαθή ή εγγελή 

ηνπ κε αλζξψπηλνπ θφζκνπ θαζψο θαη ην κέιινλ ησλ επφκελσλ γελεψλ.  

πκπεξαζκαηηθά, ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπκε εθ λένπ ή λα 

αλαπξνζαξκφζνπκε ηε ζρέζε καο κε ην πεξηβάιινλ, γηαηί δελ κπνξνχκε πιένλ λα 

«βαζηδφκαζηε νχηε ζε ππεξθπζηθέο αιιά νχηε θαη ζε θπζηθέο δπλάκεηο πνπ ζα 
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δψζνπλ ηε ιχζε γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ
103

» θαη ηελ αξκνληθή 

ζπλχπαξμε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηνλ απνηεινχλ.  

Γηα ηελ εμεχξεζε ινηπφλ απνηειεζκαηηθήο ιχζεο ζηελ πεξηβαιινληηθή 

ξχπαλζε κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ησλ φξσλ γηα ζσζηή δηαβίσζε θαη ζπκβίσζε, 

πξέπεη λα απεπζπλζνχκε ζηηο «αηέιεησηεο εζσηεξηθέο εζηθέο πεγέο ησλ αλζξψπηλσλ 

φλησλ
104

». Άξα έξρεηαη ζηε ζπδήηεζε ε αλάγθε γηα ηε «δεκηνπξγία» κηαο εζηθήο 

απέλαληη ζην πεξηβάιινλ θαη φρη ε αλαδήηεζε πξνζσξηλψλ ιχζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κφλν κε ηηο ζρεδηαδφκελεο θαη εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο. Σν δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο 

ηνπ θφζκνπ πνπ καο πεξηβάιιεη είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ γηαηί φιε απηή ε 

δεκηνπξγνχκελε αληζνξξνπία μεπεξλά ηα φξηα ησλ αηφκσλ, ησλ θνηλσληψλ θαη ησλ 

εζλνηήησλ. Δίλαη δήηεκα θαζνιηθφ θαη παγθφζκην γηαηί θαλέλα θξάηνο θαη θαλέλα 

έζλνο δελ κπνξεί λα ην αληηκεησπίζεη απφ κφλν ηνπ απνηειεζκαηηθά, παξά κφλν ζε 

micro-επίπεδν. Σν πξφβιεκα γηα λα αληηκεησπηζζεί ζε φιε ηνπ ηελ έθηαζε απαηηεί 

ζπλεξγαζίεο θαη ζπληνληζκφ. Άξα ε πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία εμαξηάηαη απφ κηα 

παγθφζκηα δηαθπβέξλεζε θαη απαηηεί παγθφζκηα εζηθή αληηκεηψπηζε ζπλδπαζκέλε 

κε άιινπο θιάδνπο ηεο επηζηήκεο φπσο ε πνιηηηθή, ε νηθνλνκία θαη ε θνηλσληνινγία.   

Οη ζεσξίεο ηεο βηνεζηθήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο 

πξαγκαηεχνληαη απηφ αθξηβψο ην ζέκα. Ζ βηνεζηθή έρεη ηε δπλαηφηεηα φπσο εμάιινπ 

αλαθέξζεθε θαη ζηελ αξρή ηνπ θεηκέλνπ αθελφο σο θηινζνθηθφ ξεχκα θαη αθεηέξνπ 

σο δεκφζηνο δηάινγνο λα δηακνξθψζεη σο θηινζνθηθφ ξεχκα  εζηθέο ζεσξίεο θαη σο 

δεκφζηνο δηάινγνο απφςεηο, ηαθηηθέο θαη πνιηηηθέο νη νπνίεο ζα έρνπλ ζηφρν ηελ 

νξζή αλζξψπηλε ζπλχπαξμε κε ηνλ ππφινηπν θφζκν. Ο άλζξσπνο ζε θακία 

πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππνβαζκίζεη ηε ζέζε ηνπ έλαληη ηεο θχζεο κηαο θαη είλαη ην 
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κφλν έιινγν νλ αιιά θαη απηφο πνπ δηακνξθψλεη ηα εζηθά ζπζηήκαηα θαη ηα 

ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο ησλ πξάμεσλ ηνπ. Οθείιεη φκσο λα ζεσξεί  ηνλ εαπηφ ηνπ 

φρη θπξίαξρν ζε απηή αιιά ζπλνδνηπφξν κε απηή. Οθείιεη δειαδή λα αλαγλσξίζεη 

ηελ εγγελή ηεο αμία θαη ηε δηαρεηξηζηεί κε ηνλ αλάινγν ηξφπν.  

Μέζα απφ ηηο ζεσξίεο ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο 

απηνλνκίαο, ηεο κε πξφθιεζεο βιάβεο, ηεο αγαζνεξγίαο, ηεο πξνθχιαμεο, ηεο 

αεηθνξίαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο νθείιεη λα  δηακνξθψζεη πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο 

εθαξκνγέο πνπ ζα ζπκβάιινπλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.  

Οη παγθφζκηεο δηαθεξχμεηο, νη αξρέο ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο θαη νη 

ζπλζήθεο πνπ ζπλππνγξάθνληαη απφ ηα θξάηε κέιε είλαη ην ζεσξεηηθφ θαη 

θηινζνθηθφ κέξνο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά παξάιιεια κε ην 

ζεσξεηηθφ πξέπεη λα εμεηαζηεί θαη ην πξαθηηθφ κέξνο, απηφ ηεο εθαξκνζκέλεο 

εζηθήο. Κξίλεηαη ζθφπηκν ζε παγθφζκηα θιίκαθα λα ζπγθξνηεζεί έλα ζχζηεκα 

πεξηβαιινληηθήο δηθαηνζχλεο πεξηζζφηεξν ζαθέο ζε ζρέζε κε ην ζεκεξηλφ θαη φρη 

ηφζν πνιπδαίδαιν θαη πνιπζρηδέο. Οη πνιηηηθέο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ζε ηνπηθφ αιιά 

θαη εζληθφ επίπεδν θαη νη πξαθηηθέο εθαξκνγέο γηα ηελ φζν ην δπλαηφ πιεξέζηεξε 

θαη απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο νθείινπλ λα βαζίδνληαη ζην 

ηδαληθφ κνληέιν βηψζηκεο αλάπηπμεο κε έκθαζε ζηηο αλάγθεο θαη φρη ζηα ζέισ, κε 

ελεκεξσκέλνπο πνιίηεο, κε νξζή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, κε πξνψζεζε θαη 

πξνζηαζία ηεο βην- θαη γεσ-πνηθηιφηεηαο, κε δηαγελεαθή δηθαηνζχλε θαζψο θαη 

αλαγλψξηζε ηεο επζχλεο, ηεο ππνρξέσζεο αιιά θαη ηνπ θαζήθνληνο πεξηβαιινληηθήο 

πξνζηαζίαο θαη εζηθήο. 

Αλ θαη δελ ππάξρνπλ αθφκα εκθαλή απνηειέζκαηα, ηα ζεκάδηα δείρλνπλ φηη ε 

ζπλεξγαζία θαη ε ελεξγνπνίεζε θξάηνπο, κε θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ θαη ηνπηθψλ 
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θνηλσληψλ ζα απμήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θπβεξλεηηθψλ παξεκβάζεσλ γηα 

ην πεξηβάιινλ κεηψλνληαο παξάιιεια ην θφζηνο εθαξκνγήο θαη παξαθνινχζεζήο 

ηνπο (Κνπηαιάθεο 2006).  

Ζ δπλαηφηεηα απηνδηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ θαη φρη κφλν πεξηνρψλ,  φπσο 

απηή πνπ επηρεηξείηαη ζήκεξα ζηελ πεξηνρή αλαθνξάο, κεηψλεη ζην ειάρηζην ηε 

ζπγθξνπζηαθή ζρέζε πνπ θαηά θαλφλα αλαπηχζζεηαη κε ην θξάηνο θαη ηηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα εθαξκφζεη κέηξα πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. 

Γηαηί φηαλ νη πξνηάζεηο θαη νη πνιηηηθέο έξρνληαη απφ ηα πάλσ θαη επηβάιινληαη κε 

αζηπλνκνθξαηηθά κέηξα, κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη ηνπ θξάηνπο 

δεκηνπξγείηαη ζρέζε δξάζεο θαη αληίδξαζεο έλαληη ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ. Ζ 

απηνδηαρείξηζε εκπεδψλεη θαιχηεξα θαη επνκέλσο εληζρχεη θαη απμάλεη ην αίζζεκα 

ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο δηθαηνζχλεο θαη θηλεηνπνηεί κέζα απφ 

ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο ζπκκεηνρήο θαη δηαιφγνπ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο γηα ηελ 

απνθπγή βιαβψλ ή ηελ πξφιεςε δεκηψλ έλαληη ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Οη αξρέο ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο νθείινπλ λα έρνπλ πξσηαξρηθφ ξφιν ζηε 

δηακφξθσζε θαη ηελ άζθεζε πνιηηηθψλ γηα ην πεξηβάιινλ γηαηί αθελφο ηα εθ ησλ 

πζηέξσλ κέηξα θαηαζηνιήο ή ηα απφ ηα πάλσ επηβιεζέληα κέηξα πξφιεςεο έρεη 

απνδεηρζεί φηη δελ έρνπλ ηελ αλακελφκελε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη αθεηέξνπ γηαηί 

κέζα απφ ηελ πεξηβαιινληηθή εζηθή ζα δηακνξθσζνχλ ζπκπεξηθνξέο γηα ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ  αληίζηνηρεο κε απηφ πνπ ηνπ αμίδεη.  

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα μεθηλήζνπκε λα δηακνξθψλνπκε θαηαξρήλ ηελ εζηθή βάζε 

ησλ πνιηηηθψλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο πνιηηηθέο γηα ην πεξηβάιινλ. 

 

Βηβιηνγξαθία      
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