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Εισαγωγή: 

 

Οι ραγδαίες εξελίξεις κατά τις τελευταίες δεκαετίες στις επιστήµες της ζωής και τις 

συναφείς τεχνολογικές εφαρµογές της έχουν εγείρει πλήθος ηθικών ζητηµάτων και 

διληµµάτων1, στα οποία κεντρικό ρόλο κατέχει η έννοια και η αξία του βίου. 

Αποτέλεσµα των ανησυχιών µας επικεντρωµένων στις επιπτώσεις της λεγόµενης 

«βιοτεχνολογικής επανάστασης» ήταν και η ανάγκη αναστοχασµού περί των ηθικών 

θεµάτων, αλλά και επαναπροσδιορισµού των ηθικών προϋποθέσεων και των ορίων 

της ανθρώπινης δράσης, η διάκριση αρχών και κανόνων, η κατάθεση προτάσεων 

κανονιστικών / αξιακών πλαισίων πραγµάτευσης και επίλυσής τους, και, εν τέλει, η 

θέσπιση κανόνων δικαίου, βάσει των αξιολογικών κριτηρίων, στα οποία κεντρικό 

ρόλο διαδραµατίζει η έννοια της ζωής και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

 

Στις δεκαετίες, λοιπόν, του 1960 και 1970, αναδείχθηκε το διεπιστηµονικό 

πεδίο της Βιοηθικής, µε στόχο την πραγµάτευση όλων αυτών των καίριων 

ηθικών προβληµατισµών, που ήταν αποτέλεσµα της τεχνο-επιστηµονικής 

προόδου (Jonsen, 1993). Σύµφωνα, µάλιστα, µε το Σχέδιο ∆ιακήρυξης 

Καθολικών Κανόνων Βιοηθικής, «ο όρος «βιοηθική» αναφέρεται στο 

συστηµατικό , πλουραλιστικό και διεπιστηµονικό πεδίο ερευνών που 

συνδέονται µε τα θεωρητικά και πρακτικά ηθικά ζητήµατα, τα οποία εγείρονται 

από την ιατρική και τις επιστήµες της ζωής κατά την εφαρµογή τους στα 

ανθρώπινα όντα και τις σχέσεις της ανθρωπότητας προς τη βιόσφαιρα» 

(Declaration of Universal Norms on Bioethics, άρθρο 1, στοιχ. i).  

 

Βάσει και του ανωτέρω ορισµού προκύπτει ότι αντικείµενο του «βιοηθικού» 

ενδιαφέροντος και προβληµατισµού, δεν αποτελούν µόνο ζητήµατα που 

σχετίζονται άµεσα µε την έννοια του ανθρώπινου βίου, αλλά και κάποια που 

ενέχονται στην ευρύτερη σφαίρα της αξίας της ζωής κάθε έµβιου οργανισµού. 

Αντικείµενο, λοιπόν, κοινωνικού ενδιαφέροντος σε διεθνές, ευρωπαϊκό και 

εθνικό επίπεδο, αλλά και επίκεντρο βιοηθικού προβληµατισµού αποτέλεσε και 

                                                 
1 Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν τα ζητήµατα δεοντολογίας της ιατρικά υποβοηθούµενης 
αναπαραγωγής, περί του επιτρεπτού της ευθανασίας και της άµβλωσης, των ορίων και ηθικών 
προϋποθέσεων της βιοτεχνολογικής παρέµβασης στα γονίδια των ανθρώπων, της χάραξης και 
άσκησης δηµόσιας πολιτικής σε σχέση µε την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος κ.α. 
(Σούρλας, 2004, σελ. 1)    
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η προστασία και η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η οποία κατά το νόµο 

2204/1994 (ΦΕΚ 59,Α’), Κύρωση της Σύµβασης για τη Βιοποικιλότητα (Rio 

Declaration on Environment and Development, 1992. UN Doc. A) ορίζεται ως 

‘η βιολογική ποικιλοµορφία των ζώντων πληθυσµών των διαφόρων ειδών στο 

φυσικό τους περιβάλλον ,αλλά και µεταξύ των ειδών και των οικοσυστηµάτων’ 

(Νόµος 2204/1994, (ΦΕΚ 59,Α’), άρθρο 2, σελ.3).  

 

Το 1980 η έννοια της «βιοποικιλότητας», η οποία αποτέλεσε νεολογισµό του 

Dr. Waltzer G. Rosen (Wilson 1988), προέκυψε ως το βασικό πλαίσιο, έναυσµα 

προβληµατισµού για το πλήθος των περιβαλλοντικών ζητηµάτων που 

απασχολούσαν την ανθρωπότητα σε παγκόσµια κλίµακα (Haila 2004). Επ’ 

αυτού, ο George Canguilem (1991),ακολουθώντας τον Kant,  κάνει έναν 

τολµηρό, αλλά εύστοχο παραλληλισµό, µεταξύ των εννοιών υγείας ανθρώπου 

και υγείας περιβάλλοντος, όσον αφορά στον ορισµό του «φυσιολογικού» και 

«µη-φυσιολογικού» (normal / abnormal). Αναφέρει χαρακτηριστικά: « το µη 

φυσιολογικό, αν και λογικά δεύτερο, έρχεται υπαρξιακά πρώτο» (‘the 

abnormal, while logically second, is existentially first’). Με άλλα λόγια, µόνο 

η έννοια της ασθένειας επιβεβαιώνει την έννοια της υγείας. Η υγεία είναι, 

όµως, το πρωταρχικό στάδιο. Το ίδιο διαπιστώνουµε ότι ισχύει και στην 

περίπτωση της εµφάνισης των περιβαλλοντικών προβληµάτων και ανησυχιών: 

µόνο µετά την εµφάνιση και έξαρση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, 

εµφανίστηκε η έννοια του «φυσιολογικού» , δηλαδή της σταθερής πορείας και 

εξέλιξης των φυσικών φαινοµένων. Ο ρόλος του ανθρώπου σ’ αυτή τη δυιστική 

σχέση ανθρώπου-φύσης, όπως παρατηρεί ο Haila (1999), αναδεικνύεται 

καθοριστικής σηµασίας για την πρόκληση µη αναστρέψιµων αλλαγών στη 

φύση και διαπιστώθηκε µόνο κατόπιν της σύλληψης των περιβαλλοντικών 

προβληµάτων και επιπτώσεων.  

 

Η έννοια, λοιπόν, της βιοποικιλότητας και η ανακύπτουσα αναγκαιότητα 

προστασίας και διατήρησης/συντήρησης της φύσης ( κατά τον όρο «nature 

conservation» ) αποτέλεσαν ένα βασικό µεσάζοντα στη διαµόρφωση των 

σχέσεων της σύγχρονης βιοµηχανικής κοινωνίας και της φύσης, στοχεύοντας, 

µέσω της αξιολόγησης των δυνατοτήτων και της τοποθέτησης προτεραιοτήτων, 

να θέσει κάποια όρια στην ανθρώπινη δράση και διαµόρφωση της φύσης, έτσι 
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ώστε οι οικολογικές αξίες να διατηρηθούν ανέγγιχτες. Κατά συνέπεια, το 

ενδιαφέρον των ανθρώπων για τη διατήρηση της φύσης πλέον είχε λάβει µία 

κανονιστική διάσταση, εξαιτίας της άµεσης και πολυποίκιλης παρέµβασης 

τους, αλλά και των αλλαγών που έχουν επιφέρει σε αυτή (Fox & Miller, 1996). 

Βάσει αυτού του παράγοντα της ανθρώπινης παρέµβασης στη φυσική εξέλιξη 

του βίου, θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε ότι ο τοµέας της διατήρησης της 

φύσης και η ηθική ενασχόληση γύρω από αυτό, όπως διαµορφώθηκε στα 

πλαίσια της περιβαλλοντικής ηθικής, αποτελεί ένα από τα πρώτα παραδείγµατα 

εφαρµοσµένης ηθικής, που έδωσε το έναυσµα και αποτέλεσε πρόδροµο η 

έννοια του βίου να γίνει επίκεντρο αυτού που κατατάσσουµε, βάσει των 

σύγχρονων εξελίξεων στον τοµέα της γενετικής και της Βιοτεχνολογίας, στον 

τοµέα της Βιοηθικής.   

 

Παρ’ όλα αυτά, στην ηθική ενασχόλησή µας µε αυτό το ζήτηµα, ανακύπτει ένα 

πλήθος ερωτηµάτων, τα οποία οφείλουµε να επεξεργαστούµε περαιτέρω για να 

καταλήξουµε στο συσχετισµό βιοποικιλότητας και βιοηθικής. Οφείλουµε να 

εξετάσουµε: Τι είναι η βιοποικιλότητα; Θα µπορούσαµε να δώσουµε ένα σαφή 

ορισµό αυτής και του περιεχοµένου της; Ποιος ο ρόλος και ο λόγος της ηθικής 

θεώρησης αυτού του ζητήµατος εντός των πλαισίων της περιβαλλοντικής 

ηθικής και ποια τα αξιακά πλαίσια θεώρησής της;  Πού έγκειται η δική µας 

προσπάθεια ηθικής ενασχόλησης µε ένα ζήτηµα, το οποίο στη σύγχρονη εποχή 

έχει λάβει κανονιστικές διαστάσεις, διαδραµατίζοντας σηµαντικό ρόλο στη 

διαµόρφωση νοµικών και θεσµικών πλαισίων σε παγκόσµια κλίµακα; Πού 

οφείλονται οι συγκρούσεις που προκύπτουν εξ αιτίας του σχετικού πλαισίου 

και ποιες αρχές και αξίες αναδεικνύονται µέσω του λόγου καθενός 

εµπλεκοµένου ηθικά δρώντος φορέα; Τέλος, γιατί και σε ποια πλαίσια 

προβάλλει σηµαντικός ο ρόλος της βιοηθικής σε όλα αυτά τα ανακύπτοντα 

θέµατα; Ποιος ο συσχετισµός τους µε τη βιοηθική και κάτω από ποιο πρίσµα 

προβάλλει ιδιαίτερα σηµαντική η ένταξη αυτής της έννοιας και αξίας του βίου 

στα πλαίσια της βιοηθικής θεώρησης;  
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ; 

 

Ο νεολογισµός «βιοποικιλότητα» εισήχθη στη γλώσσα της επιστήµης, της 

βιοηθικής, των Μ.Μ.Ε. και των περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένων οµάδων 

πολιτών τη δεκαετία του 1980. Η ευρύτερη εκδοχή του, «βιολογική 

ποικιλοµορφία», έχει της ρίζες της εµφάνισής της στη δεκαετία του 1970 

(Swartz et al. 1976 ; States et al.. 1978 in Koricheva & Siipi, 2004). Μετά το 

1986 και το National Forum on BioDiversity στη Washington, η χρήση αυτής 

της έννοιας διευρύνθηκε ακόµα περισσότερο. 

 

Παρ’όλα αυτά, µέχρι και σήµερα δεν έχει δοθεί ένας µονοδιάστατος και 

καθολικά αποδεκτός ορισµός της έννοια της «βιοποικιλότητας», η οποία συχνά 

ορίζεται ή επαναπροσδιορίζεται, ανάλογα µε τους επιµέρους στόχους και 

πλαίσιο διαπραγµάτευσης του κάθε συγγραφέα. Π.χ. ο De Long (1996) 

απαριθµεί 85 διαφορετικούς ορισµούς της έννοιας. Επ’ αυτού, ο Magurran 

(1988) αναφέρει ότι « η ποικιλότητα είναι κυρίως µία οπτική παραίσθηση 

(‘optical illusion’). Όσο περισσότερο την κοιτάµε, τόσο λιγότερο σαφώς θα 

µπορούσε να οριστεί, και, η θεώρησή της από διαφορετικές οπτικές γωνίες και 

πτυχές µπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές αντιλήψεις και συλλήψεις του 

περιεχοµένου της». Όπως παρατηρούν οι Haila και Kouki (1994), αυτή η 

ποικιλία ορισµών είναι αναπόφευκτη και πλήρως κατανοητή, καθώς τα 

ενδιαφέροντα που σχετίζονται µε την έννοια της βιοποικιλότητας ενσκήπτουν 

σε διαφορετικούς τοµείς της ανθρώπινης δράσης ( π.χ. διατήρησης, 

διαχείρισης, οικονοµίας και ηθικής), γεγονός που οδηγεί και στην ανάδειξη 

διαφορετικών «λόγων» ( µε την έννοια του ‘discourses’ ) περί του θέµατος. 

Παρ’ όλα αυτά, αυτή η απουσία ενός βασικού/ καθολικού ορισµού προβάλλει 

ως εµπόδιο για την επίλυση του πλήθους των ζητηµάτων και των 

επιστηµονικών πεδίων που σχετίζονται µε τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. 

Προβάλλει, λοιπόν, καθοριστικής σηµασίας η επικοινωνία  και η συνεργασία 

µεταξύ των διαφορετικών τοµέων και επιστηµονικών πεδίων, οργανισµών και 

χωρών για την εξεύρεση µίας βάσης συµβιβασµού και συµφωνίας αυτών των 

διαφορετικών και πολλές φορές συγκρουόµενων αντιλήψεων όσον αφορά στο 

ζήτηµα της διατήρησης της βιοποικιλότητας (De Long, 1996). 
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Σύµφωνα µε τους Koricheva & Siipi (2004), βασικό κριτήριο διάκρισης και 

κατηγοριοποίησης των ορισµών της βιοποικολότητας αποτελεί ο βαθµός του 

περιεκτικότητας και της συγκεκριµενικότητας τους ( κατά τους όρους 

‘inclusiveness’  και ‘concreteness’).  Η έννοια της βιοποικιλότητας συχνά 

αποδίδεται µε το διευρυµένο ορισµό του πλούτου/ αφθονίας ( ‘richness’ ), της 

ποικιλίας και της ποικιλοµορφίας των έµβιων οργανισµών (Groombridge, 

1992; Jeffries, 1997). Με αυτό τον τρόπο, αναφερόµαστε σε κάθε είδος ζωής 

στη γη και στις διαφορετικές εκφάνσεις και εκφράσεις του σε διαφορετικά 

χωροχρονικά πλαίσια. Συγχρόνως, αυτός ο ορισµός αποτελεί µια ταυτόχρονη 

αναφορά στον αριθµό των βιολογικών συστατικών, αλλά και στις διαφορές 

µεταξύ τους. Άλλη κατηγορία ορισµών, λιγότερο περιεκτικοί, περιορίζουν το 

νόηµα της βιοποικιλότητας στον αριθµό των βιολογικών στοιχείων που 

εµφανίζονται σε µία συγκεκριµένη χρονική περίοδο σε µία αυστηρά 

καθορισµένη περιοχή, ενώ κάποιοι άλλοι ορισµοί επικεντρώνονται απλώς στο 

σύνολο των συστατικών που εµπεριέχονται στην έννοια της βιοποικιλότητας. 

Αξίζει να αναφερθεί, όπως παρατηρεί ο Lovejoy (1980) ότι οι πρώτες 

απόπειρες ορισµού της έννοιας επικεντρώνονταν στο κριτήριο της ποικιλίας 

και του πλούτου των ειδών, ταυτίζοντας την έννοια της βιοποικιλότητας µε 

αυτά. 

 

Παρ’ όλα αυτά, οι Koricheva & Siipi (2004) παρατηρούν ότι υπάρχουν και 

άλλες ουσιαστικές/ νοηµατικές διαφορές µεταξύ των διαφόρων ορισµών της 

βιοποικιλότητας, οι οποίες σχετίζονται µε την περιεκτικότητα ή µη σ’ αυτές 

διαδικασιών, µη έµβιων συστατικών και ανθρωπογενών παραγόντων. 

Συγκεκριµένα, η τάση µας να περιλαµβάνουµε ή να αποκλείουµε ανθρωπογενή 

στοιχεία από τη σύλληψη της έννοιας της βιοποικιλότητας αντικατοπτρίζει και 

τις αξίες που αποδίδουµε στα διαφορετικά στοιχεία που αυτή περιλαµβάνει. 

Αυτή η συζήτηση στα πλαίσια της βιοποικιλότητας σχετίζεται άµεσα και µε το 

ζήτηµα της θέσης του ανθρώπου στη φύση και της σχέσης του µε αυτή. Όπως, 

µάλιστα, παρατηρεί ο Takacs (1996), ο όρος βιοποικιλότητα µπορεί να 

παραλληλιστεί µε ένα « ανεξερεύνητο / άλυτο κουβάρι των δικών µας  και των 

δικών του αξιών». Αναµφισβήτητα, οι δράσεις και οι αντιλήψεις µας γύρω από 

το ρόλο που µπορούν να διαδραµατίσουν διάφορα στοιχεία στην έννοια της 

βιοποικιλότητας συχνά επηρεάζονται και καθορίζονται σε σηµαντικό βαθµό 
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από τις αξίες που εµείς αποδίδουµε σε αυτά και οι οποίες µπορούν να αναχθούν 

πίσω στις σχέσεις ανθρώπου-φύσης, όπως αυτές αντανακλώνται σε διάφορες 

φιλοσοφικές και θεωρητικές προσεγγίσεις από την εποχή της αρχαίας 

ελληνικής φιλοσοφίας έως και τη νεώτερη και σύγχρονη εποχή. Όπως µάλιστα, 

χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Harper και Hawksworth (1996), κατ’ αυτή την 

έννοια, η βιοποικιλότητα θα µπορούσε να θεωρηθεί ως ένα « καινούριο 

γλωσσολογικό µπουκάλι για το κρασί παλιών ιδεών».  

 

Η αξία και η ιστορικότητα της έννοια της βιοποικιλότητας, λοιπόν, κατά τον 

Takacs ( 1996 ), θα µπορούσε να ωθήσει τους επιστήµονες, αλλά και όλους 

τους σχετικούς ηθικά δρώντες φορείς σε πολιτικό, κοινωνικό, οικονοµικό 

επίπεδο στη διεθνή, εθνική και τοπική σκηνή, σε µία νέα προσέγγιση, κατά την 

οποία αναµοχλεύοντας το παρελθόν και  ανιχνεύοντας την ηθική θεώρηση και 

στάση του ανθρώπου απέναντι στη φύση και τη διατήρηση του περιβάλλοντος, 

και, κατ’ επέκταση, τις αξίες που απέδιδαν οι άνθρωποι, αλλά και που 

χαρακτήριζαν, τελικά, τη εκάστοτε σχέση ανθρώπου-φύσης, θα καταστούν 

ικανοί να σκεφτούν και να δράσουν περισσότερο διεπιστηµονικά και 

πολυπρισµατικά και να ανακαλύψουν µία καινούρια βάση και καθολική αρχή, 

η οποία θα µπορούσε να συµβάλει καθοριστικά στην τελική αντιµετώπιση ή 

εξυγίανση της κρίσης, όσον αφορά στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, σε 

πρακτικό, νοµοθετικό και κανονιστικό επίπεδο (Western, 1992).  

 

Είναι, λοιπόν, καθοριστικής σηµασίας ο εντοπισµός των χρονικών και τοπικών 

πλαισίων, αλλά και των συνθηκών και των θεωρητικών ( φιλοσοφικών ) 

πλαισίων, εντός των οποίων το ζήτηµα της διατήρησης και προστασίας της 

βιολογικής ποικιλότητας2 αποτέλεσε αντικείµενο κοινωνικού ενδιαφέροντος σε 

διεθνές και ευρωπαϊκό, αλλά και εθνικό επίπεδο.  Βασισµένη στην παραπάνω 

αναδροµή, την οποία θα µπορούσα να αποκαλέσω και ‘nature conservation 

history’ ( «ιστορία της διατήρησης της φύσης» ), θα επιχειρήσω να εντοπίσω, 

να αναµοχλεύσω, αλλά και να ανασκευάσω επιχειρήµατα, τα οποία, 

παρουσιάζοντας τη σχέση ανθρώπου και φύσης, δικαιολογούν γιατί η 
                                                 
2 Εν προκειµένω, η βιολογική ποικιλοµορφία, κατά τη Σύµβαση του Ρίο για την Βιολογική 
Ποικιλότητα ( 1992), ορίζεται ως ‘ η βιολογική ποικιλοµορφία των ζώντων πληθυσµών των 
διαφόρων ειδών στο φυσικό τους περιβάλλον ,αλλά και µεταξύ των ειδών και των 
οικοσυστηµάτων’. ( Rio Declaration, art. 2, p.3)  
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προστασία και η διατήρηση της βιοποικιλότητας, όπως αυτή αναφέρεται στη 

σύµβαση του Rio3, είναι αντικείµενο που αφορά όσους ασχολούνται µε το 

αντικείµενο της Βιοηθικής. 

 

‘ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ’ 

                   

                  Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ  

 

Α) ως αντικείµενο πραγµάτευσης στον κλασικό φιλοσοφικό στοχασµό 

 

Η φιλοσοφία κατά παράδοση δεν είχε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τη 

φύση. Όπως επισηµάνθηκε και προηγουµένως, η εµφάνιση µεγάλων 

προβληµάτων που συνδέονται µε απειλές καθολικών βλαβών του 

περιβάλλοντος αποτέλεσε την αφετηρία για να αναπτυχθεί µία προβληµατική, 

στην οποία η οικολογική διάσταση καθίσταται το νέο θεµέλιο για µια νέα 

Ηθική και µία νέα φιλοσοφία για τη φύση (Μπάλιας, 2005). Ωστόσο, µέσα από 

αυτές τις φιλοσοφικές προσεγγίσεις ανά εποχή, θα µπορούσαµε να 

ανιχνεύσουµε το ρόλο της φύσης στη διαµόρφωση της ανθρώπινης ζωής και να 

εντοπίσουµε τις αξίες της, που υπαγορεύουν στον άνθρωπο την ανάγκη ή 

υποχρέωση προστασίας και διατήρησης της φύσης, αλλά και των συστατικών 

γνωρισµάτων της.  

 

Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία 

 

Στην αρχαία ελληνική σκέψη για πρώτη φορά εµφανίζονται οι πρώτοι 

ανθρωποκεντρικοί τρόποι ΄συλληψης του κόσµου. Παρά τις διαφορετικές 

αντιλήψεις και απαντήσεις που δόθηκαν από τους φιλοσόφους της αρχαιότητας 

, σε µία προσπάθειά τους σύλληψης της έννοιας του κόσµου, καταλήγουµε στο 

                                                 
3 Αξίζει να διευκρινίσουµε ότι παρά το γεγονός του αµφιλεγόµενου ως προς τον ορισµό της έννοιας 

της βιοποικιλότητας και το πλήθος των διαφορετικών ορισµών που έχουν αποδοθεί στην έννοια ( το 

οποίο διαπραγµατευτήκαµε σε προηγούµενη ενότητα) , αφορµή διαπραγµάτευσής µας θα αποτελέσει ο 

ορισµός αυτός ο οποίος έχει τελικά υιοθετηθεί σε διεθνές νοµοθετικό επίπεδο και έχει αποτελέσει 

βάση για τη συζήτηση, αλλά και τις συγκρούσεις που έχουν προκύψει γύρω από το θέµα της 

διατήρησης της βιολογικής ποικιλοµορφίας.   
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κοινό συµπέρασµα ότι ο άνθρωπος θεωρείται πρωταρχικά (µεταφυσικά) 

στοιχείο του κόσµου (της φύσης ) και, κατά συνέπεια, ότι η φύση και ο κόσµος 

που τον περιέβαλλε ήταν άρρηκτα συνδεδεµένος µε τον τρόπο ζωής του, λόγω 

της σηµαντικής επίδρασης που τελικά ασκούσε.  

 

Πιο συγκεκριµένα, ξεκινώντας από τους προσωκρατικούς φιλοσόφους, 

παρατηρούµε τον κεντρικό ρόλο που διαδραµάτιζαν τα φυσικά γεγονότα ή 

στοιχεία στην ερµηνεία του κόσµου. Για παράδειγµα, ο Θαλής εντόπισε την 

πρώτη αρχή των πραγµάτων στο νερό, ο Αναξιµένης στον αέρα, ο Ηράκλειτος 

στη φωτιά. Μάλιστα, ο Αναξιµένης, , σύµφωνα µε την Carone (2000), 

καταλήγει σε µία αντιστοιχία του ανθρώπινου και φυσικού κόσµου, λέγοντας 

ότι «όσο η ζωή µας, η οποία είναι αέρας, µας κρατάει µαζί, τόσο η αναπνοή 

µας και ο αέρας αγκαλιάζουν/περικλείουν ολόκληρο τον κόσµο» ( ‘as much as 

our life, being air, holds us together, so do breath and air embrace the whole 

system’)(Diels & Kranz,1934-35, 13B2 in Carone, 2000). Αλλά και ο 

Αναξίµανδρος ανέφερε ότι δεν είµαστε µεµονωµένα άτοµα, αποκοµµένα από 

τον κόσµο, αλλά είµαστε µέρη ενός όλου, το οποίο κυβερνάται από τις ίδιες 

αρχές που πρέπει να κυβερνούν την ανθρώπινη ζωή (Carone, 2000). Ο 

Ηράκλειτος , µάλιστα, επισηµαίνει την αξία της γνώσης της θέσης µας στον 

κόσµο για την απόκτηση αυτογνωσίας. Αναφέρεται σε ένα είδος κοσµικής 

αρµονίας το οποίο οφείλουµε να διατηρήσουµε και να µιµηθούµε µέσω της 

συµπεριφοράς µας. Γι αυτόν, η ορθή σκέψη είναι η ανώτερη τελειότητα και η 

αληθινή σοφία συνίσταται στο να σκέφτεσαι και να δρας σε συµφωνία µε τη 

φύση (Diels & Kranz,1934-35, 22B112 in Carone, 2000). Κατά συνέπεια, ο 

δικός µας λόγος , µε την έννοια της λογικής και της φιλοσοφικής σκέψης των 

ανθρώπων, αποτελεί µέρος του ευρύτερου λόγου, µε τον οποίο λειτουργεί ο 

κόσµος (Carone, 2000). 

 

Ο Σωκράτης στο Γοργία (Γοργίας, III. I 488c-489b, 503d-504d) υποστηρίζει ότι 

η ευνοµία είναι συναρτήσει της φύσης, ενώ ο Πλάτωνας στον Τίµαιο (Τίµαιος 

VI. 41b)4 επισηµαίνει σκοπός της ύπαρξης των ζώων δεν είναι η εξυπηρέτηση 

                                                 
4 «δι’ ἅ και ἐπείπερ γεγένησθε, ἀθάνατοι µέν οὐκ ἐστέ οὐδ ἂλυτοι τό πάµπαν, οὔτι µέν δή 
λυθήσεσθε γέ οὐδέ τεύξεσθε θανάτου µοίρας, τῆς ἐµῆς βουλήσεως µείζονος ἔτι δεσµοῦ 
και κυριωτέρου λαχόντες ἐκείνων οἷς ὃτ’ ἐγίγνεσθε συνεδεῖσθε. νῦν οὖν ὃ λέγω πρὸς 
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των ανθρωπίνων αναγκών, αλλά η ολοκλήρωση του κόσµου και η τελειότητα 

της φύσης, επιχείρηµα που αναδεικνύει και τη σηµασία της διατήρησης των 

έµβιων όντων στον πλανήτη για τη διατήρηση της ποικιλοµορφία σε αυτό. 

Καταλήγει, λοιπόν, στο συµπέρασµα, ότι το πιο σηµαντικό πράγµα στον 

πλανήτη είναι η διαφύλαξη της µεγίστης ποικιλοµορφίας. Οι άνθρωποι 

αποτελούν ένα κοµµάτι του συνολικού συστήµατος των έµβιων όντων, και, 

επειδή τα έµβια όντα αποτελούν µία ενότητα, πρέπει να υπάρχει αρµονική 

διάδραση µεταξύ τους. Εδώ, µάλιστα, υπαγορεύεται και η υποχρέωση των 

ανθρωπίνων όντων έναντι όλων των έµβιων όντων. Ο Πλάτων αναγνωρίζει την 

ανωτερότητα των ανθρώπων, αλλά επισηµαίνει ότι αυτό δεν του αποδίδει 

δικαίωµα άσκησης της εξουσίας του πάνω σε αυτά, αλλά αντίθετα, µας καθιστά 

υπεύθυνους για την επίτευξη της ευζωίας της φύσης ως όλον (Pietarinen, 

2005). 

 

Μάλιστα, όσον αφορά στη φυσική εξέλιξη των φαινοµένων που µας 

περιβάλλουν, αναφέρει ότι τα φυσικά φαινόµενα είναι αποτέλεσµα µίας 

συνεχούς κίνησης, µεταβολής και αλληλόδρασης µεταξύ τους (Θεαίτητος I. 

152e & Boudouris & Kalimtzis, 1998)5. Μάλιστα, όπως παρατηρεί ο Pietarinen 

(2005), η ερµηνεία του Πλάτωνα για την σχέση ποικιλοµορφίας και 

σταθερότητας, όπως αυτές αντανακλώνται στον Τίµαιο, µπορούν να 

παραλληλιστούν µε τις σύγχρονες απόψεις της οικολογικής βιολογίας επ’ 

αυτού. Για τον Πλάτωνα, ο φυσικός κόσµος είναι ένα σύνολο έµβιων όντων, τα 

οποία έχουν την ικανότητα να κινούνται και να αλλάζουν µε τη δύναµη της 

ψυχής τους (Φαῖδρος 247c & Pietarinen, 2005)6. Γι αυτό ο Πλάτων δεν τον 

θεωρεί µία στατική συλλογή διαφόρων ειδών, αλλά µία δυναµική 

ποικιλοµορφία, εντός της οποίας τα είδη εξελίσσονται από τα ήδη υπάρχοντα, 
                                                                                                                                            
ὑµᾶς ἐνδεκνυµένος, µάθετε. θνητά ἔτι γένη λοιπά τρία ἀγέννητα. τούτων δὲ µὴ 
γενοµένων οὐρανός ἀτελής ἔσται. τά γάρ ἂπαντ’ ἐν αὐτῷ γένη ζώων οὐχ ἔξει, δεῖ δὲ, εἰ 
µέλλει τέλεος ἱκανῶς εἶναι» ( Πλάτων, Τίµαιος, Platonis Opera, 41b) 
5 « ἑκ δὲ δή φορᾶς τε καί κινήσεως καί κράσεως πρός ἂλληλα γίγνεσθαι πάντα ἃ δη 
φαµέν εἶναι, οὐκ ὀρθῶς προσαγορεύοντες. ἔστι µέν γάρ οὐδέποτ’ οὐδέν, ἀεί δέ γίγνεται.» 
(Πλάτων, Θεαίτητος, Platonis Opera, 152e) 
6 «τόν δε ὑπερουράνιον τόπον οὒτε τις ὓµνησε πω τῶν τῇδε ποιητής οὒτε ποτέ ὑµνήσει 
κατ’ ἀξίαν. ἔχει δὲ ᾧδε- τολµητέον γάρ οὗν τό γε ἀληθές εἰπεῖν, ἂλλως τε καί περί 
ἀληθείας λέγοντα- ἡ γαρ αχρώµατός τε καὶ ἀσχηµάτιστος και ἀναφής οὐσία ὂντως 
οὖσα, ψυχῆς κυβερνήτῃ µόνῳ θεατῇ νῷ, περὶ ἣν το τῆς ἁληθοῦς ἐπιστήµης γένος, τοῦτον 
ἒχει τον τόπον» (Πλάτων, Φαῖδρος, Platonis Opera, 247c)  
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εµφανίζονται και εξαφανίζονται, αφήνοντας χώρο και για καινούρια. Ωστόσο, 

όσον αφορά στην µείωση του συνολικού αριθµού των ειδών στον πλανήτη, 

µέσω της εξαφάνισης κάποιων εξ αυτών, κατά τον Pietarinen, δε θα το 

επέτρεπε, καθώς αυτό θα ήταν ενάντια στην οµορφιά και την πρόθεση 

τελειότητας του κόσµου και στις καλές προθέσεις του ∆ηµιουργού.  

 

Για τον Πλάτωνα, λοιπόν, παρά το γεγονός ότι όλα τα µέλη του κόσµου, 

ιδωµένου ως ενός γιγαντιαίου οικοσυστήµατος βρίσκονται σε συνεχή αλλαγή, 

η φύση ως όλον αποτελεί ένα αυτοκαθοριζόµενο βάσει των κανόνων που 

διέπουν την ίδια σύστηµα. Συγκεκριµένα, στον Τίµαιο (Τίµαιος IV. 64d & 

82b)7, αναφέρεται στις µη φυσικές, δυναµικές και έντονες, παρεµβάσεις στο 

οικοσύστηµα, τις οποίες θεωρεί οδυνηρές. Κατ’ αυτόν, ένα σύστηµα παραµένει 

υγιές, µόνο όταν αντικαθίσταται από κάποιο άλλο µέλος κατ’ αναλογία προς 

αυτό που χάνεται. Μάλιστα, στον Κριτία (111c-d & Carone, 2000)8, κάνει σαφή 

νύξη και στις περιβαλλοντικές αλλαγές, αποτέλεσµα της ανθρώπινης 

παρέµβασης σε αυτό, αναφερόµενος στο γεγονός της εκδάσωσης στην περιοχή 

της Αττικής και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του εγχειρήµατος αυτού. 

Αναγνωρίζοντας, λοιπόν, την ευθύνη του ανθρώπου για την πρόκληση αυτών 

των δυσµενών αλλαγών (cf Νόµοι  X 904 c ff & Carone 2000)9, αλλά και την 

ανωτερότητα του ανθρώπου ως προς το λόγο, η οποία χαρακτηριστικά 

αναφέρεται στο Φαίδρο (Φαῖδρος ΙΙ. 246b) 10 ως η ευθύνη των έµψυχων όντων 

                                                 
7 «τὸ µέν παρά φὺσιν και βίαιον γιγνόµενον ἁθρόον παρ’ ἡµῖν πάθος ἀλγεινόν, τὸ δ’ εἰς 
φύσιν απιόν πάλιν ἁθρόον ἡδύ, τὸ δὲ ἡρέµα καὶ κατά σµικρόν ἀναίσθητον, το δ’ ἐναντίον 
τούτοις ἐναντίως. τὸ δε µετ’ εὐπετείας γιγνόµενον ἃπαν αἰσθητόν µὲν ὃτι µάλιστα, 
λύπης δὲ και ἡδονῆς οὐ µετέχον, οἷον τα περι τήν ὂψιν αὐτήν παθήµατα, ἣ δή σῶµα ἐν 
τοῖς πρόσθεν ἐρρήθη καθ’ ἡµέραν συµφυές ἡµῶν γίγνεσθαι. Ταύτῃ γάρ τοµαί µὲν και 
καύσεις και ὃσα ἄλλα πάσχει λύπας οὐκ ἐµποιοῦσιν, οὐδὲ ἡδονάς πάλιν ἐπί ταὐτόν 
ἀπιούσης εἶδος» ( Πλάτων, Τίµαιος, Platonis Opera,  64d) 
8 «τότε δὲ ἀκέραιος οὖσα τά τε ὂρη γηλόφους ὑψηλούς εἶχε, καὶ τὰ φελλέως νῦν 
ὀνοµασθέντα πεδία πλήρη γῆς πιείρας ἐκέκτητο, καὶ πολλήν ἐν τοῖς όρεσι ὓλην εἶχεν, ῆς 
καὶ νῦν ἔτι φανερά τεκµήρια. Τῶν γάρ ὂρων ἔστιν ἃ νῦν µέν ἔχει µελίτταις µόναις 
τροφήν, χρόνος δ’ οὐ πάµπολους ὃτε δένδρων αὐτόθεν εἰς οικοδοµήσεις τὰ µεγίστας 
ἐρεψίµων τµηθέντων στεγάσµατ’ ἐστίν ἔτι σὰ. πολλά δ’ ἤν ἂλλ’ ἣµερα ὑψηλά δένδρα, 
νοµήν δε βοσκήµασιν ἀµήχανον ἔφερεν. ( Πλάτων, Κριτίας, 111c) 
9 «µεταβάλλει µέν τοίνυν πάνθ’ ὃσα µέτοχά ἐστιν ψυχῆς, ἐν ἑαυτοῖς κεκτηµένα τήν τῆς 
µεταβολῆς αἰτίαν, µεταβάλλοντα δε φέρεται κατά τήν τῆς εἰµαρµένης τάξιν και νόµον» 
(Πλάτων, Νόµοι, Platonis Opera, 904c ) 
10 « καὶ πρῶτον µὲν ἡµῶν ὁ ἂρχων συνωρίδος ἡνιόχει, εἶτα ἳππων ὁ µέν αὑτῷ καλός τε 
καὶ ἀγαθός καὶ ἐκ τοιούτων, ὁ δ’ ἐξ ἐναντίων τε καί ἐνάντιος. χαλεπή δή και δύσκολος ἐξ’ 
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να φροντίσουν για αυτά που δεν έχουν ψυχή, προβάλλει ένα είδος ηθικού 

κανόνα, βάσει του οποίου εµείς οι άνθρωποι έχοντας την ικανότητα του 

αυτοκαθορισµού, είµαστε υποχρεωµένοι να προστατεύσουµε τους κατόχους 

λιγότερης, συγκριτικά, ικανότητας έλλογης σκέψης. Αυτό σηµαίνει, όπως 

παρατηρεί ο Pietarinen (2005) ότι, κατά τον Πλάτωνα, είµαστε υπεύθυνοι για 

το σώµα, την υγεία και την ευηµερία, όχι µόνο των ανθρώπων, αλλά και των 

λιγότερο προικισµένων µε λογική όντων. Αυτό σηµαίνει ότι οφείλουµε να 

διατηρήσουµε και να προστατεύσουµε και την ποικιλοµορφία µεταξύ των 

ζώντων οργανισµών και, άρα, να αφήσουµε αρκετό φυσικό χώρο για τα είδη να 

αναπτυχθούν σε όλη τους την ποικιλοµορφία, όπως αυτή είχε συλληφθεί και 

από το µεγάλο ∆ηµιουργό του καλού. 

 

Από το συνεχιστή του Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, αποδίδεται στη ‘φύση’ 

εγγενής αξία, ως αρχή κίνησης των υπόλοιπων πραγµάτων (cf Φυσικά II 1. 

192b20-23 & Μεταφυσικά XII 3, 107a7-8 & Carone, 2000)11. Οσαδήποτε όντα 

µοιράζονται το λόγο θεωρούνται ‘φυσικά’. Παρ’ όλα αυτά, παρατηρείται στα 

φαινόµενα µία ιεραρχία, ‘κλίµακα της φύσης’, στην οποία κορυφαία θέση 

κατέχει η περιοχή του ‘λόγου’, γεγονός που οδήγησε τον David Sedley (1991) 

στη διαπίστωση ότι υπάρχει µία ανθρωποκεντρική θεώρηση στην τελεολογική 

προσέγγιση στα Πολιτικά του Αριστοτέλη. Ωστόσο, επίσης στα Πολιτικά του 

Αριστοτέλη (cf Πολιτικά  Α 1, 1253a 19-22 & Carone, 2000)12 διαπιστώνουµε 

ότι το συνολικό καλό υπερέχει των ανθρωπίνων συµφερόντων, καθώς το όλον 

προϋπάρχει του µέρους και χωρίς αυτό, χάνουν τη κανονική λειτουργία τους. 

Μάλιστα, θεωρώντας ότι ο Αριστοτέλης αναγνωρίζει σε κάθε όν το δικό του 

τέλος, η ανθρώπινη παρέµβαση και αλλαγή της φυσικής ροπής των φαινοµένων 

                                                                                                                                            
ἀνάγκης ἡ περί ἡµᾶς ἡνιόχησις πῇ δή οὖν θνητόν τε καὶ ἀθάνατον ζῶον ἐκλήθη 
πειρατέον εἰπεῖν. ψυχή πᾶσα παντός ἐπιµελεῖται τοῦ ἀψύχου πάντα. δὲ οὐρανόν 
περιπολεῖ ἂλλοτ’ ἐν ἄλλοις είδεσι γιγνόµενη» (Πλάτων, Φαῖδρος, Platonis Opera, 246b ) 
11 « εἰ δε και τούτων ἓκαστον προς ἓτερόν τι ταὐτό τοῦτο πέπονθεν.. ἐκεῖνο τὴν φύσιν 
εἶναι και τὴν οὑσίαν αὐτων διόπερ οἱ µεν πῦρ, οἱ δε γῆν, οἱ δ’ ἀέρα φασίν, οἱ δε ὓδωρ, οἱ δ’ 
ἒνια τούτων, οἰ δὲ πάντα ταῦτα τὴν φύσιν εἶναι τὴν τῶν ὂντων» ( Αριστοτέλης, Φυσικά ΙΙ, 
Ι 192b 20-23 ) 
12 « καὶ πρότερον δε τῇ φύσει πόλις ἢ οικία καὶ ἕκαστος ἡµῶν ἐστιν τὸ γάρ ὅλον πρότερον 
ἀναγκαῖον εἶναι τοῦ µέρους. ἀναιρουµένου γάρ τοῦ ὅλου οὐκ ἐσταί ποὺς οὐδέ χείρ, εἰ µη 
ὁµωνύµως, ὣσπερ εἰ τις λέγοι τὴν λιθίνην ( διαφθαρεῖσα γάρ ἔσται τοιαύτη), πάντα δε τῷ 
ἔργῳ ὣρισται καὶ τῇ δυνάµει, ὣστε µηκέτι τοιαύτα ὅντα οὐ λεκτέον τά αὐτά εἶναι ἀλλ’ 
ὁµώνυµα» ( Αριστοτέλης, Πολιτικά Α, 1 1253 α 19-22) 
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και των έµβιων όντων αλλάζει και αυτό το «φυσικό τέλος» των υπολοίπων 

έµβιων οργανισµών, προσδίδοντάς του µία διαφορετική πορεία, 

κατευθυνόµενης και χειραγωγούµενης από τους ανθρώπους ζωής, µε άλλα 

λόγια µιας εξωτερικά επιβεβληµένης τελεολογίας. Ακόµα όµως και αν 

σταθούµε στα τέσσερα αίτια στα οποία αποδίδει ο Αριστοτέλης τη δηµιουργία 

των φαινοµένων (η ύλη, η επάρκεια, η µορφή και οι τελικοί σκοποί), µπορούµε 

να καταλήξουµε στην αρνητική στάση που θα υιοθετούσε ο Αριστοτέλης σε 

περίπτωση άµεσης και ριζικής παρέµβασης των ανθρώπων και πρόκλησης 

αλλαγών στο φυσικό φαινόµενο της βιολογικής ποικιλοµορφίας και στην 

αλλοίωση της φυσικής εξέλιξης των συστατικών εντός αυτού (Lee, 2005).  

 

Αλλά ακόµα και στα Μετεωρολογικά (Ι 14), αφορµώµενος από την κατάσταση 

στο Νείλο της Αιγύπτου, διαπιστώνει ότι υπάρχει µια κοσµική ισορροπία στη 

φύση και στα φυσικά φαινόµενα, την οποία οι άνθρωποι πρέπει να σεβαστούν, 

γεγονός που µας οδηγεί να συµπεράνουµε αυτό το οποίο επεσήµανε και ο  

Arthur Lovejoy στο έργο του ‘The Great Chain of Being’ (1964). Αναφέρει, 

λοιπόν,  ότι ο Αριστοτέλης, αλλά και ο Πλάτων ήταν από τους πρώτους που 

ασχολήθηκαν µε τα φυσικά φαινόµενα, διατυπώνοντας ότι ο πραγµατικός 

κόσµος αποτελείται από το σύνολο των έµβιων οργανισµών, αλλά και ότι η 

φύση δεν είναι σε µία στάσιµη συλλογή µίας οµάδας ειδών, αλλά ένα δυναµικό 

σύστηµα συνεχών αλλαγών, αλλά και δυνατοτήτων αντίστασης σε αυτές.  

 

Αλλά και στους Στωικούς φιλοσόφους, µία ζωή σε αρµονία µε τη φύση 

αποτελεί σκοπό για τους ανθρώπους (Στοβαῖος 2.., 16-27 & 2.75, 11-76 in 

Carone, 2000). Ο Λόγος γι αυτούς ορίζει και κυβερνά τα πράγµατα και η φύση 

υποδεικνύει αυτή τη σειρά των πραγµάτων. Άρα , το να ζεις σύµφωνα µε τη 

φύση αποτελεί το να ζεις σε συµφωνία µε τον ορθό λόγο, ο οποίο διακατέχει 

τον κόσµο. Χαρακτηριστικά αναφέρεται στον Επίκτητο  :  

 

«ἐπί τούτοις πολίτης εἶ τοῦ κόσµου και µέρος αὐτοῦ, οὐχ ἓν τῶν ὑπηρετικῶν, 

ἀλλά τῶν προηγουµένων. παρακολουθητικός γάρ εἶ τῇ θείᾳ διοικήσει και τοῦ 

ἑξῆς ἐπιλογιστικός. τὶς οὗν ἐπαγγελία πολίτου; µηδέν ἔχειν ἰδίᾳ συµφέρον 

περί µηδενός βουλεύεσθαι ὡς ἀπόλυτον, ἀλλ’ ὥσπερ ἂν, εἰ ἡ χείρ ἤ ὁ πούς 
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λογισµόν εἶχον και παρακολούθουν τῇ φυσικῇ κατασκευῇ, οὐδέποτ’ ἂν ἂλλως 

ὥρµησαν ἤ ὡρέχθησαν ἤ ἐπανενεγκότες ἐπί τὸ ὃλον». 

(Επίκτητος, ∆ιατριβαί, 2.10.I-12 & Carone 2000) 

 

Όπως παρατηρεί η Carone (2000), παρά το γεγονός ότι µπορούν να θεωρηθούν 

άκρως ανθρωποκεντρικοί, αναγνωρίζεται σαφώς η ανωτερότητα του όλου 

έναντι των µερών, ακόµα κι αν υπάρχει ιεραρχία, σύµφωνα µε αυτή την 

‘κλίµακα της φύσης’ µεταξύ των ειδών. Και σ’ αυτούς, δηλαδή, όπως και στο 

σύνολο των φιλοσόφων της κλασικής και ελληνιστικής αρχαιότητας 

διαπιστώνεται µια αλληλόδραση και εξάρτηση των βίων τους από τη φύση που 

τους περιβάλλει και τα φαινόµενα που λαµβάνουν χώρα σ αυτή, καθώς και οι 

άνθρωποι αποτελούν µέρος του όλου και ως τέτοιοι οφείλουν να το 

κατανοήσουν για να αποκτήσουν και αυτοκατανόηση. 

 

Χριστιανική Φιλοσοφία 

 

Σύµφωνα µε τον Robin Attfield (2001), ο χριστιανισµός, όπως εµφανίζεται στα 

δόγµατα της Παλαιάς και της Καινής ∆ιαθήκης, υπερασπίζεται την ανεξάρτητη 

αξία των φυσικών δηµιουργηµάτων και αυτό οδηγεί σε µία ηθική υπεύθυνης 

φροντίδας και άσκησης ελέγχου πάνω στη φύση. Παρ’ όλα αυτά, δεν έλειψαν 

και οι διαφορετικές ερµηνείες της Αγίας Γραφής και δη χωρίων της Γενέσεως 

(Γένεσις 1:28-30)13, οι οποίες οδήγησαν στην απόδοση σχετικής/ εργαλειακής 

αξίας στο φυσικό κόσµο, υπάγοντάς τον στη χρησιµότητά του στον άνθρωπο, 

όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των αναγκών του (Πρωτοπαπαδάκης, 2005). Ο 

Attfield (2001) τείνει να ερµηνεύσει αυτή την τάση ως αποτέλεσµα 

προσπάθειας αποµάκρυνσής τους από την παγανιστική σύλληψη της ίδιας της 

φύσης ως θεού και προβολής της ως δηµιουργήµατος του  θεού. Κατ’ αυτόν, η 

Βίβλος υποστηρίζει ότι όλα τα δηµιουργήµατα οφείλουν την ύπαρξή τους στην 

                                                 
13 «καί εὐλόγησεν αὐτούς ὁ θεός λέγων. αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν 
γήν καὶ κυριεύσατε αὐτής καὶ ἂρχετε τῶν ἱχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ 
οὑρανοῦ καὶ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἐρπετῶν τῶν 
ἐρπόντων ἐπί τῆς γῆς, καὶ πᾶν ξῦλον, ὃ ἒχει ἐν ἑαυτῷ καρπόν σπέρµατος σπορίµου, ὑµῖν 
ἒσται εἰς βρῶσιν. καί πᾶσι τοῖς θηρίοις τῆς γῆς καί πᾶσι τοῖς πετοινοῖς τοῦ οὑρανου καὶ 
παντί ἐρπετῷ ἒρποντι ἐπί τῆς γῆς, ὃ  ἒχει ἐν ἐαυτῶ ψυχήν ζωῆς, πάντα χόρτον χλωρόν 
εἰς βρῶσιν» (Γένεσις, 1:28-30) 
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ύπαρξη του θεού και, γι’ αυτό το λόγο, σε όλα εξ ίσου ενυπάρχει η δυνατότητα 

κατοχής αξίας στον πραγµατικό κόσµο. Άρα, η έννοια της υπεροχής του 

ανθρώπου απέναντι στα άλλα κατώτερα έµβια όντα δεν καθιστά τους 

ανθρώπους κυρίαρχους και εξουσιαστές του κόσµου, αλλά τους καθιστά 

υπεύθυνους ηθικά δρώντες φορείς απέναντι στα υπόλοιπα έµβια όντα, τα οποία 

ενέχουν και τη δική τους εγγενή αξία14, αλλά συµβάλλουν και στη βελτίωση 

των συνθηκών ζωής των ανθρώπων.   

 

Όσον αφορά, µάλιστα, στη δηµιουργία του κόσµου, συντελέστηκε από το Θεό 

«εκ του µη όντος» , πράγµα που τον καθιστά εξαρτηµένο από αυτόν και ως 

προς τη δηµιουργία, αλλά και ως προς την εξέλιξή του. Πρέπει, λοιπόν, να 

βρίσκεται σε διαρκή κοινωνία µε το ∆ηµιουργό του κόσµου, καθώς κάθε 

διατάραξή του µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη διασάλευσή του ή ακόµα και 

τον αφανισµό του, πράγµα αντίθετο προς τη θεία βούληση και το σκοπό της 

δηµιουργίας του κόσµου. Ωστόσο, η δηµιουργία και η εξέλιξη στον κόσµο, 

λόγω της ελεύθερης κοινωνίας και σχέσης µε το θεό, µέσω της οποίας ο 

άνθρωπος καθίσταται «ιερέας της δηµιουργίας» (Ζηζιούλας, 1992 βλ. 

Γεωργόπουλο, 2002), δεν είναι αιώνια και άφθαρτη, αλλά µπορεί να οδηγηθεί 

σε φθορά και αφανισµό, παρά την ανατροπή της αρχικής βουλήσεως του θεού  

(Γεωργόπουλος, 2002). Οι άνθρωποι είναι αυτοί, που µε τις πράξεις τους 

οφείλουν να σεβαστούν τη θεία βούληση, αλλά και τα υπόλοιπα είδη του 

φυσικού κόσµου, του οποίου και οι ίδιοι αποτελούν προνοµιούχα µέλη 

(Attfield, 2001). 

 

Νεωτερική Φιλοσοφία 

 

17ος – 18ος αι. 

Οι φιλοσοφικές και επιστηµονικές απόψεις και τάσεις που καλλιεργήθηκαν 

κατά τη διάρκεια αυτών των αιώνων ήταν βαθύτατα επηρεασµένες από τη 

σύλληψη της έννοιας της φύσης κατά το µεσαίωνα. Στην προνεωτερική περίοδο 

                                                 
14 Για παράδειγµα, ο Πατέρας της Εκκλησίας Άγιος Βασίλειος στην Εξαήµερο Οµιλία παρουσιάζει τον 
κόσµο ως ένα έργο τέχνης, όµορφο και χρήσιµο σε επίπεδο εκπαίδευσης και καλλιέργειας των 
ανθρωπίνων ψυχών. Παρ’ όλα αυτά, η συµβολή της ανθρωπότητας προβάλλει καθοριστικής σηµασίας 
στην τελειοποίησή του, καθώς στην παραδοσιακή ( αρχική ) δηµιουργία του ήταν ατελής. (Μέγας 
Βασίλειος, Οµιλίες 2,3 & Attfield 2000) 
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επικρατούσε µία έντονα θεοκρατική αντίληψη για τη φύση, βάσει της οποίας η 

ποικιλοµορφία µε την οποία η ζωή υπάρχει στο φυσικό κόσµο, αλλά και η 

εξέλιξη σ’ αυτόν είναι αποτέλεσµα µίας δύναµης, της καλής βούλησης του 

θεού. Ως αντίδραση προς αυτό, στην εποχή που ακολούθησε, διαφαίνεται 

έντονο το στοιχείο του εµπειρισµού, της απόπειρας ερµηνείας των φυσικών 

φαινοµένων, βάσει της εµπειρίας , της παρατήρησης και του πειράµατος. Ο 

Βάκων, ο Κοπέρνικος, ο Κέπλερ και ο Γαλιλαίος υιοθέτησαν µία υλιστική 

οπτική του πραγµατικού κόσµου που µας περιβάλλει. 

 

Εµφανίστηκαν τα ρεύµατα του υλισµού και του δυισµού, µε εκπροσώπους τον 

Thomas Hobbes και το Rene Descartes αντίστοιχα. Ο πρώτος υιοθέτησε µία 

υλιστική θεώρηση όσον αφορά στη σχέση του ανθρώπου µε τη φύση. 

Συλλαµβάνει, λοιπόν, την προαναφερθείσα σχέση ως σχέση υποκειµένου µε 

βιοψυχικές (φυσικές) ανάγκες προς ένα ταµείο που παρέχει τα µέσα για την 

ικανοποίηση των αναγκών του. Μάλιστα, ακόµα και η κατάσταση του πολέµου, 

η οποία, κατά τον Hobbes αποτελεί τη φυσικής κατάσταση των ανθρώπων 

(Hobbes 1962, p. 483 & 100), δεν µπορεί να θεωρηθεί απόλυτα ξεκοµµένη από 

τη σχέση ανθρώπου-φύσης. Η εγωιστική τάση του ανθρώπου να καλύψει τις 

δικές του προσωπικές ανάγκες, αλλά και η απουσία επαρκών φυσικών πόρων 

για την κάλυψη αυτών αποτελούν έναν ισχυρό παράγοντα για την επικράτηση 

της εµπόλεµης κατάστασης ως της φυσικής κατάστασης στη ζωή του ανθρώπου 

και τη διαµόρφωση των σέσεών του έναντι των άλλων ανθρώπων.  Όπως 

παρατηρεί ο Taliaferro (2001) ,πίσω από την αντίληψη της υπακοής του 

ανθρώπου σε µία ανώτερη εξουσία διαφαίνεται µία τάση ενοποίησης της 

ανθρώπινης ζωής, της φύσης και του Θεού. Αντιθέτως, µέσω της δυιστικής 

σύλληψης της ανθρώπινης φύσης (προσώπου και σώµατος ) κατά τον 

Descartes, θα µπορούσαµε να διαβλέψουµε µία τάση ολοκληρωτικής 

αποσύνδεσης του ανθρώπου από το φυσικό κόσµο, ιδίως αν λάβουµε υπ’όψιν 

ότι αρνούνταν την απόδοση οιασδήποτε αίσθησης συνείδησης (Taliafero, 

2001), στα υπόλοιπα έµβια όντα, καθώς στερούνταν σκέψης και ψυχής. ( 

Πρωτοπαπαδάκης, 2005 ). Ο Clark (1994) επισηµαίνει ένα χωρίο, κατά το 

οποίο ο Descartes αναφέρει : ‘ αν και ο καθένας από εµάς αποτελεί ένα 

πρόσωπο ξεχωριστό από τα άλλα, του οποίου τα ενδιαφέροντα είναι κατά 

κάποιον τρόπο διαφορετικά από αυτά του υπόλοιπου κόσµου, πρέπει επίσης να 
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λάβουµε υπ’ όψιν µας ότι κανένας από εµάς δε θα µπορούσε να υπάρξει µόνος 

του και ότι ο καθένας µας αποτελεί στην πραγµατικότητα ένα από τα πολλά 

µέλη του πλανήτη, και πιο ειδικά ένα µέλος της γης, της πολιτείας, της 

κοινωνίας και της οικογένειας, στα οποία οφείλουµε τη διαµονή µας, τον όρκο 

µας για υπακοή και τη γέννησή µας (Descartes, 1970,p.172 in Clark, 1994), 

θέση που αναδεικνύει την απόδοση µίας εργαλειακής αξίας του φυσικού 

περιβάλλοντος κόσµου για τον άνθρωπο. 

 

O John Locke αναγνώρισε στα έµβια όντα κάποια αισθητική αντίληψη, αλλά τα 

διέκρινε από τους ανθρώπους ως µη έχοντα ηθικό status. Μάλιστα, 

διατυπώνοντας τη θέση του υπέρ του δικαιώµατος του ανθρώπου στην 

ιδιοκτησία, κατέληξε και στη δύναµη του ανθρώπου να εκµεταλλεύεται και να 

κυριαρχεί πάνω στη φύση, εφόσον αυτή ανήκει στην ιδιοκτησία του. Παρ’ όλα, 

αυτά, ο Stephen Clark (1994)  επισηµαίνει ένα χωρίο (Second Treatise, 31: 

Locke, 1963,p.332), κατά το οποίο o Locke αναγνώριζε ότι ‘τίποτα δεν είχε 

δοθεί στους ανθρώπους να το εκµεταλλευτούν ανεξέλεγκτα ή να το 

καταστρέψουν’, πράγµα που µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι αναγνώριζε 

κάποια όρια στις δυνατότητες του ανθρώπου άσκησης εξουσίας και 

εκµετάλλευσης της χρηστικής/ εργαλειακής αξίας, που απέδιδε στη φύση γι 

αυτόν. O David Hume θεωρούσε το πρόσωπο ως µία δεσµίδα νοητικών 

ικανοτήτων και ιδεών, σύµφωνα µε τις οποίες η ανθρώπινη ζωή αποτελεί 

αναπόσπαστο κοµµάτι του φυσικού κόσµου, ο οποίος µας περικλείει (Taliafero, 

2001). Ωστόσο, διακρίνει µία κατωτερότητα των υπολοίπων έµβιων όντων από 

τον άνθρωπο , όσον αφορά στο χαρακτηριστικό γνώρισµα της µηχανιστικής 

λειτουργίας του ενστίκτου σ’ αυτά, τα οποία δηλαδή στερούνται τη δυνατότητα 

επίγνωσης και βούλησής τους (Hume, 1974) Ο Benedict Spinoza ήταν από τους 

πρώτους, ο οποίος εισήγαγε το λόγο, αλλά και τη φύση, ως κεντρικά σηµεία 

της φιλοσοφικής θεώρησής του. Οι φράσεις ‘Deus Sive Natura’  και ‘Natura 

Naturans’ αντανακλούν, κατά τον Taliaferro (2001) την σύνδεση οτιδήποτε 

κατανοητού στους ανθρώπους µε τη θεϊκή φύση, αλλά και την ύπαρξη της 

ποικιλοµορφίας εντός αυτής.  
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18ος -19ος αι. 

Κατά την περίοδο αυτή, εκδηλώθηκε µία έντονη τάση σύνδεσης του 

Ροµαντικού Ρεύµατος και της αναγνώρισης της αισθητικής αξίας της φύσης µε 

την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του ατόµου.  

 

Ο Jean Jacques Rousseau στο έργο του Reveries (1776) καταλήγει στην 

απόδοση µίας εγγενούς αξίας στη φύση, δηλαδή αξίας για το δικό τους καλό, η 

οποία επιβάλλει και µία µορφή σεβασµού προς αυτά, τα οποία διάγουν το δικό 

τους αγώνα ζωής, παράλληλα µε τη δική µας πορεία ζωής. Ωστόσο, 

αναγνωρίζει και το διακριτικό σηµείο µεταξύ ανθρώπου και φύσης, την 

ελευθερία, βάσει της οποίας ο άνθρωπος καθίσταται το ανώτερο έµβιο όν, 

ικανό και υπεύθυνο τόσο ως προς τη διατήρηση της δικής τους ζωής, αλλά και 

ως προς την παροχή φροντίδας και στα υπόλοιπα κατώτερα έµβια όντα χάριν 

των ιδίων (Brennan , 2001).  

 

Ειδικότερα, στην τελευταία περίοδο της ζωής του αντικατοπτρίζεται η 

αντίληψή του για το φυσικό κόσµο, αλλά και πιο συγκεκριµένα για την αξία 

της βιοποικιλότητας , µέσω κάποιων εµπειρικών µελετών του, αλλά και 

γραµµάτων τα οποία είχε συντάξει µεταξύ των ετών 1771-1773. Στον Αιµίλιο,  

αναφέρει ότι η βιοποικιλότητα και ο τρόπος, µέσω του οποίου αναδεικνύονταν 

στους κήπους της εποχής του, συνιστούσε ένα ακόµα όπλο στον κοινωνικό 

αγώνα των ανθρώπων για κατάκτηση αναγνώρισης και σεβασµού από τους 

υπόλοιπους ανθρώπους. Ο Roussseau, όµως καταδικάζει αυτή την εργαλειακή 

χρήση της βιολογικής ποικιλοµορφίας για εξυπηρέτηση των ανθρωπίνων 

συµφερόντων (Rousseau 1761/1997, 387ff  in Aler, 2005), καθώς και 

οποιαδήποτε άλλη εργαλειακή αξία στην οποία οι άνθρωποι επικεντρώνουν τα 

ενδιαφέροντά του, χρησιµοποιώντας τη φύση ως µέτρο για την εξυπηρέτηση 

των φυσικών τους, κυρίως σωµατικών, αναγκών, τις οποίες κατατάσσει σε 

διατροφικές και ιατρικές (Fragments for a Dictionary of Terms of Usage in 

Botany, Rousseau 1781/2000, 93 in Aler, 2005). 

  

Στο έργο του ‘Julie or the New Heloise’, αναφέρεται στην αρχική κατάσταση 

αρµονικής συµβίωσης και επικοινωνίας του ανθρώπου µε τον υπόλοιπο φυσικό 

κόσµο, όπου ακόµα διακατέχονταν από αίσθηµα σεβασµού απέναντι στα 
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υπόλοιπα κατώτερα είδη και όχι µανία επιβολής των µαταιόδοξων φιλοδοξιών 

τους. Στη συνέχεια, αντανακλάται και η αντίληψή του για την σχέση του 

ανθρώπου µε τη βιολογική ποικιλοµορφία. Υποστηρίζει ότι η άµεση επαφή µε 

τη φύση και τα φαινόµενα εντός αυτής καθίστανται ικανά να απελευθερώσουν 

τον άνθρωπο από οποιαδήποτε εγωκεντρικά αισθήµατα και κατώτερα ίδια 

οφέλη, και, συγχρόνως, να τον καταστήσουν κοινωνό µία ανιδιοτελούς 

ανθρωπιάς. Μόνο µε αυτό τον τρόπο ο άνθρωπος µπορεί να κατανοήσει την 

πραγµατική αξία της φύσης, η οποία ενέχεται τόσο στην αισθητική οµορφιά 

της, όσο και στην ικανοποίηση της περιέργειας και του εγγενούς ενδιαφέροντος 

των επιστηµόνων και των φιλοσόφων για γνώση και ερµηνεία των φυσικών 

φαινοµένων και δηµιουργηµάτων που τους περιβάλλουν. Μόνο αν 

απελευθερωθούµε από τα παραπάνω εξωτερικά ενδιαφέροντα για τη φύση και 

διαποτιστούµε από την ηθική της αγνής περιέργειας για τη φύση, χωρίς να 

περιµένουµε ανταλλάγµατα από αυτή, όπως στην περίπτωση της ανιδιοτελούς 

αγάπης και φιλίας, θα µπορέσουµε να αναγνωρίσουµε, ως ανεπηρέαστοι 

παρατηρητές, την εγγενή αξία της βιοποικιλότητας και της δικής µας επαφής, 

συµβίωσης και συνύπαρξης µε αυτή (Aler, 2005). 

 

Αναµφίβολα, ο Rousseau αναγνωρίζει την ανωτερότητα των ανθρώπων ως των 

µοναδικά προικισµένων όντων µε ελευθερία, αλλά παρ’ όλα αυτά, όπως 

επισηµαίνει ο Aler (2005), το σηµείο που θέλει να τονίσει ο Ρουσσώ είναι αυτό 

του εµποτισµού της συνειδητοποίησης στους ανθρώπους ότι και αυτοί 

αποτελούν µέλη της φύσης που τους περιβάλλει και ότι η ανθρώπινη 

δηµιουργία µπορεί να θεωρηθεί εξ ίσου σηµαντική ως γεγονός, όσον και κάθε 

άλλο φυσικό φαινόµενο του κόσµου, στον οποίο ενυπάρχουµε, όντες µέρη 

αυτής της δηµιουργίας. Ακόµα και ο ανθρώπινος πολιτισµός, λοιπόν, αποτελεί 

κοµµάτι του συνόλου της βιολογικής ποικιλοµορφίας και, αν οι άνθρωποι 

δράσουν ορθά και µε µέτρο, εµφυσηµένοι µε ανιδιοτελές ενδιαφέρον έναντι 

αυτής, τα αποτελέσµατα θα είναι ευνοϊκά και θετικά για το πλήθος των έµβιων 

οργανισµών, εντός των οποίων περιλαµβάνεται και ο άνθρωπος.        

 

Ο Immanuel Kant, παράλληλα προς τον Ρουσσώ, επισηµαίνει µία ανάλογη, 

αισθητική, αξία στη φύση, όπως επισηµαίνει ο Andrew Brennan (2001), 

αποδίδει σ’ αυτή µία ιδιότητα αντικειµένου έµπνευσης, αλλά και πρόκλησης 
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φόβου για τον άνθρωπο. Όπως αναφέρει στην ‘Κριτική της Κριτικής ∆ύναµης( 

της Κριτικής Ικανότητας)’ ( Kritik der Urteilskraft, 1790), ο φόβος που 

γεννάται στον άνθρωπο από τα φυσικά φαινόµενα µπορεί να προκαλέσει και να 

αφυπνίσει τη δύναµη του Λόγου για να υπερνικήσουµε το φόβο µας. Επίσης, 

υποστήριζε ότι µόνο αν απαλλαγούµε και απελευθερωθούµε από τις επιθυµίες 

µας και τα ίδια πρακτικά οφέλη µας από τη φύση, θα µπορέσουµε να 

αναγνωρίσουµε την αγνή οµορφιά που βρίσκεται σε αυτή και να την 

αναγάγουµε, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε «σύµβολο του καλού». 

Μάλιστα, παραλληλίζει τη φύση µε µία έκθεση έργων τέχνης και καταλήγει 

στην απόδοση µεγαλύτερης αισθητικής αξίας σ’ αυτή, καθώς δεν είναι 

αποτέλεσµα αλλαγών και παρεµβάσεων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 

Alen Wood, ο Kant θεωρεί ότι έχουµε ηθικά καθήκοντα απέναντι στη µη 

έλλογη φύση εν γένει, όσον αφορά στην οµορφιά που περιέχει. Οφείλουµε να 

έχουµε κάποιο ενδιαφέρον ως προς αυτό το γνώρισµά της, το οποίο όµως 

οφείλει να είναι απαλλαγµένο από οποιαδήποτε συµφέροντα και βλέψεις µας 

προς ικανοποίηση των δικών µας χρηστικών αναγκών (KU 5:298-299 in Wood 

1998).   

 

Ωστόσο, όπως είναι γνωστό, ο Kant δεν αναγνώριζε ηθική υπόσταση στη φύση 

και εν γένει σε οποιοδήποτε έµβιο ον, το οποίο στερείται λόγου. Ως εκ τούτου, 

όπως παρατηρεί η O’ Neil (1998), οδηγούνταν στην απόρριψη αναγνώρισης και 

απόδοσης οποιωνδήποτε δικαιωµάτων, αλλά και άµεσων υποχρεώσεων/ 

καθηκόντων προς και από τη µη έλλογη φύση, καθώς υποστήριζε ότι τα ίδια δε 

θα µπορούσαν να καταλογιστούν ως πρόσωπα/ ηθικά υποκείµενα, ικανά 

άσκησης της ικανότητας του λόγου (έλλογης κρίσης) και ,άρα, να αποτελέσουν 

τα ίδια αυτοσκοπούς. Όπως επισηµαίνει ο Alen Wood (1998) θεµελιώδη και 

τελικό σκοπό θεωρούσε την αξιοπρέπεια της έλλογης φύσης, η οποία οδηγεί 

στη δέσµευση να πράττεις θεωρώντας την ανθρωπότητα ως αυτοσκοπό. 

Συγκεκριµένα στο έργο του ‘Πιθανή Αρχή της Ιστορίας του Κόσµου’ (1786) 

κάνει σαφή διάκριση µεταξύ των ανθρώπων και των υπόλοιπων έµβιων 

πλασµάτων ως προς την κατοχή και την ικανότητα χρήσης του λόγου. (MA  

8:114 in Wood, 1998) Εξηγώντας το παραπάνω στη ‘Formula of Humanity as 

End in Itself’ στη ‘Μεταφυσική των ηθών’ (‘Μεταφυσικές Αρχές της Θεωρίας 

του ∆ικαίου και της Θεωρίας της Αρετής’) (1797), καταλήγει στη διάκριση 
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προσώπων, δηλαδή των έλλογων όντων µε την ιδιότητα του προσώπου, ππυ 

έχουν τη δυνατότητα να αυτοπροσδιορίζονται και ως εκ τούτου 

χαρακτηρίζονται από αξιοπρέπεια, και των πραγµάτων, δηλαδή των µη έλλογων 

όντων, κατόχων µίας µορφής αξίας, η οποία υπαγορεύει στα πρόσωπα να µην 

τα χρησιµοποιούν µόνο ως µέσα. Βάσει των παραπάνω, κατέληγε στην ύπαρξη 

ηθικών υποχρεώσεων µόνο µεταξύ των έλλογων όντων, διακρινόµενων από την 

ιδιότητα του προσώπου, τις οποίες κατέτασσε σε δύο κατηγορίες: α. 

υποχρεώσεις προς τους εαυτούς µας και β. υποχρεώσεις προς τους άλλους 

(Wood, 1998). 

 

Ωστόσο, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, αλλά και την αναγνώριση 

κάποιων έµµεσων υποχρεώσεων προς τη µη έλλογη φύση, την οποία 

διατυπώνει στο έργο του Lectures on Ethics, µέσω των προτάσεών του «όσον 

αφορά στα ζώα, δεν έχουµε άµεσες υποχρεώσεις» (Hayward, 1994) ,  αλλά 

έχουµε υποχρεώσεις ‘σχετικές’ (µτφ. ‘with regard to’) προς αυτά (cf. Kant, 

1964, p. 108), αλλά και των ακολούθων προτάσεων «οι υποχρεώσεις µας στα 

ζώα αντανακλούν κυρίως έµµεσες υποχρεώσεις µας προς την ανθρωπότητα» 

(Kant, 1963, p. 239), καθώς και «αν ένας άνθρωπος σκοτώσει ένα σκύλο, η 

πράξη του αυτή είναι απάνθρωπη και καταστροφική για τον ίδιο, ως µέλος της 

ανθρωπότητας, του συνόλου των ανθρωπίνων όντων,  απέναντι στους οποίους 

έχει υποχρεώσεις» (Kant, 1963, p. 240), τις οποίες και προσβάλλει, ποια 

µπορούµε να υποθέσουµε ότι ήταν η θέση του ως προς τα θέµατα της 

διατήρησης του περιβάλλοντος και της βιολογικής ποικιλοµορφίας εντός αυτού 

και πού θα τη στήριζε αυτή;  

 

Συνδυάζοντας και την αναγνώριση της εγγενούς αισθητικής αξίας που αποδίδει 

σε αυτά, θα µπορούσαµε να υποθέσουµε ότι η υποχρέωσή µας να µοιραστούµε, 

να προάγουµε και να διαφυλάξουµε τη µη έλλογη φύση, ανεξαρτήτως της 

χρηστικής τους αξίας προς εµάς αποτελεί εκπλήρωση του καθήκοντός µας να 

προαγάγουµε και να οδηγηθούµε στη δική µας αυτό-βελτίωση και 

τελειοποίηση, πράττοντας κατά τέτοιον τρόπο, που να συµβαδίζει και να 

αποδεικνύει την ηθική συµπεριφορά µας και το σεβασµό µας απέναντι και στα 

υπόλοιπα έλλογα όντα. Με άλλα λόγια, η ηθική στάση µας έχει διττό ρόλο: 

αφενός, οδηγεί στη δική µας αυτο-τελειοποίηση, αφετέρου, καθορίζει και την 
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ηθική µας στάση απέναντι στην υπόλοιπη έλλογη φύση, την οποία ταυτίζει µε 

την ανθρωπότητα. Το αγαθό, λοιπόν, της πράξης µας, ο σεβασµός µας απέναντι 

στη µη έλλογη φύση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και τεκµήριο της 

αγαθής βούλησης και σκοπών µας, καθώς και του σεβασµού µας, απέναντι στα 

υπόλοιπα έλλογα όντα (Wood, 1998).  

 

Θα µπορούσαµε, λοιπόν, να καταλήξουµε ότι η υποχρέωσή µας και οι πράξεις 

στις οποίες προβαίνουµε για διατήρηση της µη έλλογης φύσης η οποία 

περιβάλλει την έλλογη φύση (δηλαδή του περιβάλλοντος και των ζώντων 

οργανισµών εντός αυτού) αποτελεί και πράξη έµµεσης αγαθοεργίας προς τα 

ίδια, αποτέλεσµα της υποχρέωσης µας για αγαθοεργία και διατήρηση όλων των 

απαραίτητων συνθηκών επιβίωσης προς τα έλλογα όντα. Το να µην 

προστατεύουµε τη φύση αποτελεί έλλειψη σεβασµού και διατάραξη του 

δικαιώµατος κάθε ανθρώπου να οδηγηθεί στην εκπλήρωση όλων των αξιακών 

σκοπών του, και τελικά, του ενός, τελικού, αυτοσκοπού του. Όπως παρατηρεί η 

O’ Neil, από τη στιγµή που οι ηθικά δρώντες έλλογοι φορείς βρίσκονται σε 

αλληλεξάρτηση µεταξύ τους, οφείλουν να διαφυλάσσουν το χώρο και τις 

συνθήκες ,εντός του οποίου ο κάθε άνθρωπος θα µπορέσει να διατηρήσει, να 

καλλιεργήσει και να αναπτύξει τις δεξιότητές του και την ικανότητά του για 

δράση και εκπλήρωση των σκοπών του, ως µέλος της ανθρωπότητας.  Με άλλα 

λόγια, η πρόκληση βλάβης προς τη µη έλλογη φύση αποτελεί έµµεση 

παραβίαση των υποχρεώσεων ενός ανθρώπου απέναντι στην ανθρωπότητα. (O’ 

Neil, 200? ) Κατά την O’ Neil (Towards Justice and Virtue,Chs 6 and 7 in 

O’Neil, 1997) , λοιπόν, τα φυσικά συστήµατα εµπεριέχουν µία αξία, καθώς 

αποτελούν την υλική βάση για κάθε µορφή ζωής, έλλογης ή µη, αλλά και για 

την ανθρώπινη παραγωγή και την προαγωγή του ανθρώπινου πολιτισµού. Όλα 

αυτά τα καθήκοντά µας, άµεσα ή µη, οδηγού και στη διατήρηση βιώσιµων 

συνθηκών και οικοσυστηµάτων τόσο για τους ανθρώπους, όσο και για τα 

υπόλοιπα έµβια όντα εντός αυτών, τα οποία προασπίζουν και τη διατήρηση της 

βιολογικής ποικιλοµορφίας.  

 

Μάλιστα, στην ‘Κριτική του Πρακτικού Λόγου’ (1788), o Kant αναγνωρίζει ότι 

‘εµείς οι άνθρωποι δεν µπορούµε παρά να υποθέσουµε ότι είµαστε µέρος της 

φύσης, που η δυνατότητα µας να είµαστε ελεύθεροι και να ικανοί έλλογης 
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κρίσης, µας καθιστά να πρέπει να είµαστε και µέρος της έλλογης φύσης’(O’ 

Neil, 1998). Οι άνθρωποι, λοιπόν, αναµφίβολα, βρίσκονται σε αλληλόδραση µε 

τη φύση, αλλά ως έλλογα όντα είναι οι µοναδικοί που µπορούν να συλλάβουν 

την έννοια του σκοπού και να οργανώσουν ένα τελεολογικό ιεραραρχηµένο 

σύστηµα, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτελέσουν αυτοσκοπούς εντός αυτού. 

( KU 5: 425-427 in Wood, 1998) Κατ’ αυτή την έννοια, το οικοσύστηµα, ως 

ενοποιηµένο και αρµονικό τελεολογικό σύστηµα, δε θα πρέπει να 

αντιµετωπίζεται ως µέσο στα χέρια των ανθρώπων, αλλά ως ένα σύστηµα εντός 

του οποίου οι άνθρωποι σχηµατίζουµε και πραγµατώνουµε τους σκοπούς µας 

και, γι αυτό, διατηρούµε και ως έλλογα ηθικά πράττοντα υποκείµενα την 

υποχρέωση και την ευθύνη να λειτουργούµε ως εγγυητές της φυσικής τάξης 

εντός αυτού, µέσω της διατήρησής και προστασίας του ως συνόλου, καθώς 

αυτό µεγιστοποιεί και την ενότητα και την αρµονία αυτού του οποίου εµείς 

έχουµε βρει. (Wood, 1998 ; O’ Neil, 1998) Εξ άλλου, εφόσον όλοι µας είµαστε 

µέσος αυτού του συστήµατος, υπάρχει αλληλεπίδραση των πράξεων µας στα 

συγκεκριµένα πλαίσια.  Άρα η κριτική που µπορούµε να ασκήσουµε, κατά την 

O’ Neil,  αφορά κυρίως στις πράξεις των έλλογων ηθικών υποκειµένων 

απέναντι στα υπόλοιπα µη έλλογα έµβια είδη (O’ Neil, 1998).  

 

 

ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 

Όσον αφορά στην αξία της ζωής και στην αξία της διατήρησης της φύσης, 

αλλά και της βιολογικής ποικιλοµορφίας µέσα από το φιλοσοφικό στοχασµό 

των υπό συζήτηση περιόδων, θα µπορούσαµε να καταλήξουµε στο συµπέρασµα 

ότι το ενδιαφέρον για τη φύση αποτέλεσε αντικείµενο επεξεργασίας και 

προβληµατισµού της πλειοψηφίας των φιλοσόφων και των ρευµάτων που αυτοί 

εκπροσωπούσαν. Η πλειοψηφία αυτών αναγνώριζε την εξάρτηση του 

ανθρώπου, των συνθηκών επιβίωσης και δράσης του από τον περιβάλλοντα 

χώρο. Ωστόσο, µία αντίληψη περί εκµετάλλευσης του φυσικού κόσµου για την 

εξυπηρέτηση των ανθρωπίνων αναγκών παρέµενε έκδηλη στην 

ανθρωποκεντρική αντίληψη περί του κόσµου. Καθ’ όλη την προαναφερθείσα 

περίοδο, καλλιεργήθηκε ένα άλλο πολύ έντονο ρεύµα µεταξύ των ανθρώπων, 

κατά το οποίο φύση θεωρούνταν κάτι δεδοµένο, κάτι που είχε παραδοθεί 
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(‘given’) στο ανθρώπινο γένος, για να το µοιραστούµε (‘cherished’) και όχι να 

το κυριεύσουµε (‘conquered’),  την τάση εκπροσωπούσε και ο Linnaeus, κατά 

το 19ο αι.   Παρ’ όλα αυτά, και µέχρι πρόσφατα, είχε επικρατήσει η άποψη ότι 

το υπόλοιπο µέρος της φύσης ήταν αντικείµενο άσκησης κυριαρχίας 

(‘domination’) πάνω του.  

 

Ωστόσο, δεν ήταν λίγοι εκ των προαναφερθέντων φιλοσόφων, οι οποίοι, 

αφενός αναγνώριζαν, κατά κάποια, διαφορετική για τον καθένα, έννοια,  την 

υπεροχή του ανθρώπου έναντι των υπολοίπων κατώτερων έµβιων όντων, 

αφετέρου, συνειδητοποιούσαν την αλληλόδραση µεταξύ τους και την 

υποχρέωση από την πλευρά του ανθρώπου, χάριν αυτού του ιδιαίτερου 

γνωρίσµατός του, που τον καθιστά ανώτερο, να διαφυλάξει και να µην 

προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη σ’ αυτό, µέσω της παρέµβασής του. 

Ανακαλύπτουµε, λοιπόν, κάποια πρώτα ψήγµατα καθηκοντολογικής ηθικής του 

ανθρώπου απέναντι στη φύση, της οποίας µάλιστα και ο ίδιος αποτελεί 

αναπόσπαστο, εξαρτηµένο τµήµα, είτε αυτή πηγάζει προς ίδιον όφελος του 

ανθρώπου (π.χ. ανάγκη επιβίωσης εντός αυτού και ικανοποίησης των υλικών/ 

σωµατικών αναγκών που αυτό του προσφέρει), δηλαδή αναγνώρισης κάποιας 

εργαλειακής αξίας της φύσης , είτε αυτή πηγάζει εξ αιτίας της αναγνώρισης 

κάποιας εγγενούς αξίας στη φύση (π.χ. αισθητικής, πολιτισµικής, ιστορικής 

αξίας αποστασιοποιηµένης από τα προσωπικά οφέλη που οι άνθρωποι έχουν να 

προσκοµίσουν από αυτή, αλλά και αξίας ως δηµιουργηµάτων της θείας 

βούλησης). Θα µπορούσαµε, µάλιστα, να ανιχνεύσουµε σε κάποιους από 

αυτούς τους φιλοσόφους και, ιδίως στον Kant, µία προσπάθεια θεµελίωσης 

µιας µορφής θεωρίας ανθρωπίνων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων από την 

οποία πηγάζει και η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και  η οποία, όπως 

θα διαπιστώσουµε παρακάτω, αποτέλεσε και  βάση κάποιων νοµικών 

ρυθµίσεων περί του ζητήµατος προστασίας και διατήρησης του περιβάλλοντος, 

όταν πλέον πρόβαλλε κρίσιµη και επιτακτική η ανάγκη ενασχόλησης της 

ανθρωπότητας µε αυτό.  
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Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 

 

Β) ως επίκεντρο έξαρσης του περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος στον 20ο αι.  

 

Η ‘Περιβαλλοντική Κρίση’ στον 20ο αι. 

  

Ο 20ος αιώνας αποτέλεσε καθοριστική περίοδο για την ένταξη του ζητήµατος 

της διατήρησης του περιβάλλοντος στη σύγχρονη προβληµατική, αποτέλεσµα 

της οποίας ήταν και η δηµιουργία µίας νέας ηθικής θεώρησης ‘περί 

περιβάλλοντος’, γνωστής ως ‘περιβαλλοντικής ηθικής’, ενός πολιτικού 

προγράµµατος, εντός του οποίου η έννοια της προστασίας των ειδών και των 

οικοσυστηµάτων, αποτέλεσαν πρώτιστους στόχους, αλλά και ενός ευρύτερου 

ενδιαφέροντος σε επίπεδο πολιτών.  Στα πλαίσια αυτής της περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης και προβληµατικής, η έννοια της βιοποικιλότητας αποτέλεσε 

το νέο έναυσµα για την ανάπτυξη λόγου και νέου προβληµατισµού όσον αφορά 

στο ζήτηµα της διατήρησης του περιβάλλοντος (Haila and Kouki, 1994).  

 

Ωστόσο, όπως επισηµαίνει ο Haila (2004), οι ρίζες, όσον αφορά στη σύγχρονη 

διαµόρφωση αυτού του προβλήµατος, µπορούν να αναχθούν πολύ παλαιότερα. 

Όπως είδαµε, από τον αρχαίο ακόµα φιλοσοφικό στοχασµό, αλλά και στη 

χριστιανική και νεώτερη φιλοσοφία υπήρχαν αναφορές εστιασµένες  στα 

φυσικά φαινόµενα, οι οποίες µας επαναφέρουν στις θεωρητικές προσεγγίσεις 

της παλαιοντολογίας του 18ου αι., όπου γίνεται η πρώτη αναφορά στο γεγονός 

της εξαφάνισης ειδών, αλλά και στο έργο του ∆αρβίνου , ο οποίος αφιέρωσε 

ένα κεφάλαιο, το “On Extinction” στο έργο του “The origin”, όσον αφορά στη 

φυσική εξέλιξη των ειδών. Καθ’ όλες αυτές, ο πραγµατικός κόσµος αποτελείται 

από το σύνολο των έµβιων οργανισµών και η φύση δε βρίσκεται σε µία στατική 

κατάσταση συλλογής µίας οµάδας ειδών, αλλά αποτελεί ένα δυναµικό σύστηµα 

συνεχών αλλαγών, αλλά και δυνατοτήτων αντίστασης σε αυτές. Πιο 

συγκεκριµένα ο ∆αρβίνος, ακολουθώντας και αναπτύσσοντας τη θεωρητική 

προσέγγιση του Charles Lyell, έδωσε το έναυσµα ευρύτερης ενασχόλησης περί 

του ζητήµατος, το οποίο αποτέλεσε αντικείµενο ενδιαφέροντος και 

προβληµατισµού των µετέπειτα επιστηµόνων (π.χ. ο Michael Rosenzweig το 

1995, αλλά και ο Jack Sepkoski κατά την περίοδο 1978 - 1984). Έκανε, λοιπόν, 
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σαφή αναφορά στο γεγονός της εξαφάνισης των ειδών και στην αντικατάστασή 

τους από άλλα. Πιο συγκεκριµένα αναφέρει ότι:  

 

«όταν ένα νέο είδος εµφανίζεται µε την πάροδο του χρόνου χάριν της 

διαδικασίας της φυσική επιλογής, ο αριθµός άλλων προϋπαρχόντων θα 

ελαττώνεται, έως να επέλθει η τελική εξαφάνισή τους».  

(Darwin, 1859, p.110)  

 

Όπως επισηµαίνουν, µάλιστα, οι Cuddington & Ruse  (2004 ), ο ∆αρβίνος 

υποστηρίζει µία δυναµική ισορροπία και αναλογία µεταξύ των ποσοστών 

εµφάνισης και εξάλειψης ειδών. Πιο ειδικά, τονίζουν ότι η συνολική βιολογική 

ποικιλοµορφία µίας περιοχής παραµένει σταθερή, αλλά και ότι οι φυσικές 

συνθήκες και η διαδικασία της φυσικής επιλογής και του ανταγωνισµού εντός 

αυτής ( µε τον όρο ‘competition’ ) αποτελούν τους βασικούς παράγοντες του 

φαινοµένου της εξαφάνισης των ειδών. Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι η 

ανεξέλεγκτη ανθρωπογενής δραστηριότητα και ο ρόλος της στην πορεία και 

την ταχύτητα, µε την οποία µπορεί να συντελεστεί και να επηρεαστεί η φυσική 

εξέλιξη των φυσικών φαινοµένων δεν αποτέλεσαν αντικείµενο 

προβληµατισµού στην επιστηµονική θεώρηση του ∆αρβίνου. Αλλά, ακόµα και 

αν θεωρήσουµε ότι ο άνθρωπος αποτελεί µέρος αυτού του περιβάλλοντος 

κόσµου και άρα αναπόσπαστο κοµµάτι των φυσικών φαινοµένων και της 

εξέλιξης αυτών, αυτό που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής είναι ότι: α. ο άνθρωπος 

δεν εµφανίστηκε τον τελευταίο αιώνα, ώστε να αποτελεί ένα νέο είδος που 

οδηγεί στην εξαφάνιση κάποιων άλλων, λόγω του ανταγωνισµού, αλλά και β. η 

ραγδαία επιστηµονική και τεχνολογική ανάπτυξη, απαύγασµα της ανθρώπινης 

διανόησης και γνώσης, και όχι κάποια φυσική παρέµβαση και διαδικασία είναι 

αυτή που έχει οδηγήσει στις σύγχρονες διαστάσεις του θέµατος, αλλά και στην 

ταχύτητα µε την οποία αυτή συντελείται σε σύγκριση µε το παρελθόν.15  

                                                 
15 Ο Keelok Lee (2005) αναφέρει ότι πριν από την εµφάνιση του ανθρώπινου είδους η ταχύτητα των 
µη ανθρωπογενών εξαφανίσεων ειδών υπολογίζεται στον 1 οργανισµό/ 1000 χρόνια. Από το 1600, σε 
διάστηµα 400 χρόνων περισσότερα από 1000 είδη εξαφανίστηκαν. Από το 1960 και έπειτα 1000 είδη 
εξαφανίζονται ανά  έτος. Αυτή η συχνότητα στα τέλη του 20ου αι. υπολογιζόταν να είναι 1 είδος/ ώρα 
στην καλύτερη εκδοχή, καθώς κάποιοι ειδικοί, όπως ο Wilson αναφέρεται στην εκδοχή των 3 
εξαφανίσεων/ ώρα. Η πλειοψηφία των βιολόγων έχουν καταλήξει στο προφανές συµπέρασµα ότι 
κάποιοι άλλοι παράγοντες είναι αυτοί που οδηγούν στην απώλεια των ειδών, π.χ. ο περιορισµός και η 
καταστροφή των οικοσυστηµάτων, αποτέλεσµα της εκτεταµένης και έντονης παρουσίας και πίεσης 
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Εν γένει, η αναγνώριση της οικολογίας ως επιστήµης εντασσόµενης στη 

Βιολογία έχει γίνει τα τελευταία 120 χρόνια. Οι περισσότερες από αυτές τις 

προσεγγίσεις, όπως και η προαναφερθείσα, αναφέρονταν σε φυσικά φαινόµενα 

απώλειας κάποιων ειδών και δεν στράφηκαν ιδιαίτερα προς τον ανθρώπινο 

παράγοντα και το ρόλο του στην εξελικτική πορεία των φυσικών φαινοµένων.  

 

Ο προβληµατισµός για την ανθρωπογενή πρόκληση εξαφάνισης κάποιων ειδών 

ξεκίνησε ουσιαστικά στις αρχές του 20ου αι. χάρις στη συµβολή της κοινότητας 

των κυνηγών, οι οποίοι οργάνωσαν και τις πρώτες διεθνείς συναντήσεις και 

οργανώσεις µε αντικείµενο την διατήρηση/συντήρηση του φυσικού 

περιβάλλοντος (‘nature conservation’) (Adams 2004). Την ίδια περίοδο, η ιδέα 

της «βιόσφαιρας» είχε γίνει πλέον αντικείµενο προβληµατισµού. (Vernadsky 

1927). Τονίστηκε η αξία της διατήρησης/ υποστήριξης των συστηµάτων ζωής 

στη γη ( κατά την έννοια ‘life support systems on earth’ )για την επιβίωση των 

ανθρωπίνων κοινωνιών (Odum 1989). Αυτή η «βιοσφαιρική» προσέγγιση 

υιοθετήθηκε στην ευρωπαϊκή και αµερικανική οικολογία στη δεκαετία του 

1950. Επίκεντρο της προστασίας του περιβάλλοντος ήταν και η προστασία των 

περιοχών και ειδών άξιων προστασίας. Βασικό επιχείρηµα αποτέλεσε το 

παράδειγµα των τροπικών δασών. Αφενός, επισηµάνθηκε η αξία τους για την 

απορρόφηση µεγάλων ποσών διοξειδίου του άνθρακα, αποτέλεσµα της 

ανθρώπινης παραγωγικής/ καταναλωτικής δραστηριότητας. Η απαλλοτρίωση, 

λοιπόν, αυτών θα σήµαινε διατάραξη της προαναφερθείσας ‘βιοσφαιρικής’ 

λειτουργίας και πρόκληση περαιτέρω περιβαλλοντικών προβληµάτων, τα οποία 

θα είχαν άµεσες επιπτώσεις στη ζωή των ανθρώπων. Οι ανησυχίες, λοιπόν, για 

ακόµα µία φορά επικεντρώνονταν στις ανησυχητικές συνέπειες αυτής της 

διατάραξης στην υλική/ οικονοµική ευηµερία των ανθρώπων, αλλά και στην 

υγεία τους, καθώς τα οικοσυστήµατα και τα είδη εκτός αυτού αποτελούν 

βασική πηγή φαρµακευτικών προϊόντων  (Lee, 2004). Τότε, ιδρύθηκε και η 1η 

Παγκόσµια Ένωση Για την Προστασία του Περιβάλλοντος, οποία τόνισε 

ιδιαιτέρως την κοινωνική και πολιτισµική αξία της διατήρησης αυτής για το 

παρόν και το µέλλον των σύγχρονων κοινωνιών.  
                                                                                                                                            
που ασκούν οι ανθρώπινοι πληθυσµοί σ’ αυτά, µε στόχο την ικανοποίηση των αναγκών της 
τεχνολογικής βιοµηχανοποιηµένης οικονοµίας.   
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Η δεκαετία του 1960 αποτέλεσε καθοριστική περίοδο για τη συνειδητοποίηση 

εκ µέρους των βιολόγων (population biologists)ότι οι ανθρώπινες 

δραστηριότητες σε παγκόσµια κλίµακα επιφέρουν αυξανόµενο κίνδυνο για την 

εξαφάνιση κάποιων φυσικών ειδών. Τότε, προέκυψαν και οι πρώτες λίστες 

ειδών προς εξαφάνιση (“Red Data List”), µε τις οποίες ο στόχος της 

προστασίας των ειδών έγινε ένα ισχυρό κίνητρο πίσω από τα σχέδια για την 

ευρύτερη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος. Το 1969 ο Paul Elrich 

έκανε λόγο για την απειλή οικολογικής καταστροφής σε ένα άρθρο µε τον 

οµώνυµο τίτλο, ‘Eco-catastrophe’, δηµοσιευµένο στο περιοδικό Ramparts. 

Χαρακτηριστικά αυτός αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

δεκαετιών ο πληθυσµός του ανθρώπινου είδους έχει αυξηθεί σε όλα τα δυνατά 

έως πρότινος µη κατοικηµένα µέρη στη γη, αλλά η κρίση περί της 

‘βιοποικιλότητας΄ εµφανίζεται στον ίδιο βαθµό παντού. Καταλήγει, λοιπόν, ότι 

η γη αποτελεί ακόµα και για το ανθρώπινο είδος ένα ενιαίο σύστηµα και, άρα, 

οι οικολογικές επιπτώσεις των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων µπορούν να 

συνοψιστούν και να αποτελέσουν αντικείµενο κοινής πολιτικής και 

ενδιαφέροντος σε παγκόσµιο επίπεδο. Όπως προσθέτει ο Haila (2004), η ‘κρίση 

περί βιοποικιλότητας’ επικεντρωνόταν στο µέλλον των βασικών οικολογικών 

µηχανισµών που διατηρούν την ανθρώπινη ζωή στη γη και στις απειλές που 

αυτή εγκυµονεί  για το µέλλον του ανθρώπινου πολιτισµού.  

 

Το 1980 αποτέλεσε την καθοριστική περίοδο για την ανάπτυξη και ενασχόληση 

των βιολόγων και µε τα ζητήµατα διατήρησης του περιβάλλοντος και της 

βιοποικιλότητας εντός των οικοσυστηµάτων. Αποτέλεσµα αυτού, ήταν η 

δηµιουργία και η άνθιση ενός νέου επιστηµονικού κλάδου, αυτού των 

‘conservation biologists’. Ο Michael Soule τον χαρακτήρισε ως ένα ‘mission- 

or crisis oriented’ επιστηµονικό κλάδο, λέγοντας:  

 

«η σχέση του µε τη βιολογία, και ειδικά µε την οικολογία, είναι ανάλογη µε αυτή 

της χειρουργικής για τη φυσιολογία και του πολέµου µε την πολιτική επιστήµη».  

(Soule, 1985 in Haila,2004) 
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Η έµφαση της στον τοµέα της εξαφάνισης των ειδών βρήκε πρόσφορο έδαφος 

και στη δηµόσια σφαίρα. Οργανισµοί για την διατήρηση της βιολογικής 

ποικιλοµορφίας δηµιουργήθηκαν, ενώ ήδη κάποια θέµατα απασχολούσαν και 

προβάλλονταν στα Μ.Μ.Ε. από τη δεκαετία του 1970 (Haila, 2004).     

 

Παράλληλα µε αυτές τις πρώτες αναφορές στο ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα στην 

αλλαγή της φυσικής εξέλιξης των πραγµάτων και την διατύπωση επιχειρηµάτων 

επικεντρωµένων στην εργαλειακή αξία της φύσης για την ανθρώπινη ευηµερία και 

ικανοποίηση των πολυποίκιλων αναγκών τους, δεν έλειψαν, βέβαια, και οι 

προσεγγίσεις εξίσωσης της διατήρησης της φύσης ως ένα αναπόσπαστο αξιακό 

στοιχείο της εθνικής φυσικής και πολιτισµικής κληρονοµιάς ενός λαού, θεωρίες που 

έχουν τις ρίζες τους στο ροµαντικό ρεύµα του 19ου αι. Η επίδραση αυτού του 

ρεύµατος αντικατοπτρίζεται και στα πρώτα βήµατα προστασίας στην Ελλάδα σε 

χώρους παραδοσιακά συνδεδεµένους µε την αρχαία ελληνική κληρονοµιά ( π.χ. το 

Εθνικό Πάρκο στον Παρνασσό ) (Τρουµπής, 1989). Εµφανίστηκαν, λοιπόν, και 

κάποια ρεύµατα, βάσει των οποίων η παραδοχή της εργαλειακής αξίας της φύσης για 

τον άνθρωπο δεν σήµαινε, ούτε συνεπαγόταν την απόρριψη οποιασδήποτε άλλης 

αξίας σ’ αυτά, που να τα καθιέρωνε ως ‘τόπους µίας ανεξάρτητης από τις ανθρώπινες 

σκοπιµότητες αξίας, µίας εγγενούς, δηλαδή, αξίας σ’ αυτά, χάριν του δικού τους 

‘φυσικού τέλους’ στη ζωή τους, του δικού τους αγώνα ζωής και λόγω των 

χαρακτηριστικών της δηµιουργικότητας, σύνθεσης ( ‘complexity’ ) και γνησιότητας, 

που µπορούµε να αναγνωρίσουµε και να αποδώσουµε στη ζωή τους  ( Lee, 2004 ). 

Αποτέλεσµα όλων αυτών ήταν η εµφάνιση ενός ξεχωριστού κλάδου στα πλαίσια της 

φιλοσοφίας, αυτό της περιβαλλοντικής ηθικής, η οποία αποτέλεσε µία νέα πρόκληση 

στην καθιερωµένη παραδοσιακή αντίληψη του ‘ανθρωποκεντρισµού’. Κύριο 

σύνθηµα αυτής της «οικοκεντικής/ βιοκεντρικής» θεώρησης των πραγµάτων 

αποτέλεσε το « η φύση είναι φίλη µας» ( ‘Νature is our Friend’), το οποίο µάλιστα 

αποτέλεσε και έναυσµα εµφάνισης και δραστηριοποίησης πολλών διεθνών 

οργανισµών (π.χ. IUCN 1948) , αλλά και ΜΚΟ, για την δυναµική προστασία της 

φύσης. Μεγάλα κοινωνικά και πολιτικά κινήµατα οργανώθηκαν, τα ‘πράσινα 

κόµµατα’ ( κατά τον όρο ‘green parties’ ) γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1980, τα 

οποία σχεδόν άµεσα διασπάστηκαν σε δύο σχίσµατα τους ‘ρεαλιστές’ και τους 

‘φονταµενταλιστές’, εκ των οποίων οι πρώτοι στράφηκαν προς τον ανασχηµατισµό 

του περιβαλλοντισµού, σε συνεργασία µε αρµόδιους φορείς, ενώ οι δεύτεροι 
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αγωνιζόταν για την επίτευξη πιο ριζικών αλλαγών, ενάντια στον καπιταλισµό και τον 

ατοµικό φιλελευθερισµό (Dobson 1992).   

  

 

Περιβαλλοντική Ηθική του 20ου αι.: Μία απάντηση στην ‘Περιβαλλοντική Κρίση’  

 

Η Περιβαλλοντική Ηθική αναδείχτηκε το 1970 ως το νέο πεδίο εφαρµοσµένης 

Ηθικής Φιλοσοφίας, το οποίο εξέταζε την ηθική σχέση των ανθρωπίνων όντων µε τη 

φύση, αλλά και την αξία και την ηθική υπόσταση του περιβάλλοντος και των µη-

ανθρωπίνων συστατικών του. Έναυσµα των σχετικών προβληµατισµών αποτέλεσε η 

αντίληψη που επικράτησε το 1960 περί της ‘µεγάλης πληθυσµιακής έκρηξης’ ( κατά 

τον όρο ‘great population bomb’ ) και της επερχόµενης εξ αυτής περιβαλλοντικής 

κρίσης. Η ανάγκη, λοιπόν, για αναζήτηση βασικών αλλαγών στο παραδοσιακό 

αξιακό πλαίσιο γύρω από την έννοια του περιβάλλοντος οδήγησε στην ανάπτυξη 

αυτού του νέου επιστηµονικού ρεύµατος στα πλαίσια της φιλοσοφίας, εντός του 

οποίου καλλιεργήθηκε µία έντονη τάση αµφισβήτησης της ανωτερότητας του 

ανθρώπινου είδους έναντι των άλλων ειδών στη γη, αλλά και µία προσπάθεια 

αναζήτησης ορθολογικών επιχειρηµάτων προς απόδοση µίας µορφής εγγενούς αξίας 

σ’ αυτά. Ο νέος αυτός κλάδος θεωρήθηκε ένα από τα πρώτα βήµατα εφαρµοσµένης 

ηθικής, λόγω της γέννησης τους στην προσπάθεια πρακτικής αντιµετώπισης της 

περιβαλλοντικής κρίσης και, θα µπορούσαµε να πούµε οτι έδωσε το έναυσµα και 

αποτέλεσε πρόδροµο η έννοια του βίου να γίνει επίκεντρο αυτού που κατατάσσουµε, 

βάσει των σύγχρονων εξελίξεων στον τοµέα της γενετικής και της Βιοτεχνολογίας, 

στον τοµέα της Βιοηθικής.    

  

Το νέο αυτό ρεύµα έκανε σχεδόν ταυτόχρονα την εµφάνιση του σε τρεις χώρες, τις 

Η.Π.Α., την Αυστραλία και τη Νορβηγία. Ο Σκωτσέζος John Muir και ο Aldo 

Leopold  απέρριψαν οποιαδήποτε οικονοµική αξία στο φυσικό περιβάλλον, 

αποδίδοντας της αισθητική και ηθική αξία. Συγκεκριµένα, ο Leopold στο έργο του ‘A 

Sand County Almanac’ (1949), υπερασπίστηκε την ύπαρξη µίας ‘ηθικής της γης’, 

γνωστή µε τον όρο ‘Land Ethic’:  

 

‘That land is a community is the basic concept of ecology, but that land is to be loved 

and respected is an extension of ethics. (vii-ix)  
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A thing is right when it tends to preserve the integrity, stability, and beauty of the 

biotic community. It is wrong when it tends otherwise’ 16  

(Leopold, 1949, pp. 224-5). 

 

Η ‘Ηθική της Γης’ αποτελούσε µία απόπειρα προέκτασης του ηθικού µας 

ενδιαφέροντος προς το φυσικό περιβάλλον και τα συστατικά του, και έδωσε το 

έναυσµα σε πολλούς άλλους φιλοσόφους µεταξύ των οποίων και στον 

Αυστραλό  Richard Routley (1973 (cf. Routley and Routley 1980)), ο οποίος 

στράφηκε εναντίον του ανθρωποκεντρισµού, αποκαλώντας τον απαύγασµα της 

‘κυρίαρχης δυτικής θέσης’ ή της ‘δυτικής υπέρ-ηθικής’, άµεσα συσχετισµένης 

µε τον ‘ανθρώπινο σωβινισµό’ εναντίον των µη προνοµιούχων τάξεων.   

 

Παράλληλα, η θεώρηση της ‘γης’ ως ‘όλο’ από το Leopold έβαλε τα θεµέλια η 

‘γη’ να αποτελέσει αντικείµενο ηθικού προβληµατισµού ενός πλήθους 

µελετητών, οι οποίοι αναφέρθηκαν σε ηθικές υποχρεώσεις έναντι των 

‘οικολογικών όλων’, π.χ. των ειδών, των κοινοτήτων και των οικοσυστηµάτων, 

και όχι έναντι των ατοµικών συστατικών τους. Ο Αµερικανός  φιλόσοφος 

Holmes Rolston III (1975), υποστήριζε ότι η προστασία των ειδών αποτελούσε 

ηθικό καθήκον. Κατ’ αυτόν θα ήταν λάθος µα οδηγήσουµε ένα είδος προς 

εξαφάνιση προς ίδιον όφελος, π.χ. µίας πεταλούδας για να εµπλουτίσουµε τη 

συλλογή µας, µιας πράξης δηλαδή που, κατ’ αυτόν, ως τότε θα θεωρούνταν 

ηθικά αµφίσηµη, κατά τις παραδοσιακές ηθικές θεωρίες. Τα είδη, γι’ αυτόν, 

είχαν εγγενή αξία και, σαφώς, µεγαλύτερη αξία απ’ ότι τα µεµονωµένα άτοµα, 

καθώς η απώλειά τους θα σήµαινε και την απώλεια των γενετικών τους 

χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων, γεγονός που θα αποτελούσε δείγµα 

έλλειψης σεβασµού προς το σύνολο των βιολογικών διαδικασιών και 

λειτουργιών, χάριν των οποίων υπάρχουν και τα µεµονωµένα άτοµα. (Rolston 

1989, Ch 10). Το επιχείρηµα αυτό θα µπορούσε να αποτελέσει και κριτήριο 

ηθικής αξιολόγησης της διατήρησης της βιολογικής ποικιλοµορφίας τόσο των 

                                                 
16 ( ελλ. µτφρ. «Ότι η γη είναι µία κοινότητα, είναι µία βασική ιδέα της οικολογίας, αλλά ότι η γη υπάρχει 

για να την αγαπάµε και να τη σεβόµαστε, είναι µία προέκταση της ηθικής. .Ένα πράγµα είναι σωστό, 

όταν τείνει να προστατεύσει την ακεραιότητα, τη σταθερότητα και την οµορφιά της βιοτικής κοινότητας. 

Είναι λάθος, όταν στρέφεται στην αντίθετη κατεύθυνση» )   
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ειδών, όσο και των οικοσυστηµάτων, τα οποία στα πλαίσια της σύγχρονης 

‘βιοτεχνολογικής επανάστασης’ υφίστανται παρεµβάσεις που θα θεωρούσε 

βλαβερές προς την εγγενή αξία τους, βάσει της µοναδικότητας των γενετικών 

χαρακτηριστικών τους εντός των οικοσυστηµάτων.  

 

Την ίδια εποχή στις Η.Π.Α. ο Christopher Stone (1972) υπερασπίστηκε και 

δικαιολόγησε κάποια µορφή νοµικής υπόστασης των µη ανθρωπίνων έµβιων 

αντικειµένων και της δυνατότητας αντιπροσώπευσής τους, ως εάν ήταν ένα 

είδος  ‘συνεταιρισµών’. Μάλιστα, θεωρούσε ότι και τα φυσικά αντικείµενα ( 

‘πράγµατα’ ), όπως κάθε άλλο ‘νοµικό πρόσωπο’ ( κατά τον όρο ‘legal person’ 

) θα µπορούσαν να αποζηµιωθούν για οποιαδήποτε ανθρωπογενή βλάβη προς 

αυτά. Ο John Passmore (1974), ωστόσο, απέρριψε τις παραπάνω θέσεις, 

θεωρώντας ότι οποιαδήποτε αλλαγή στη στάση και θεώρησή µας έναντι των 

ζώων θα έπρεπε να στηριχτεί και να αποτελέσει συνέχεια, αντανάκλαση και 

επέκταση των ήδη υπαρχουσών φιλοσοφικών θεωριών, αλλά και των 

παραδοσιακών αντιλήψεων και πεποιθήσεων, οι οποίες οδήγησαν και στη 

νοµιµοποίηση των καταστροφικών συνεπειών των ανθρωπίνων πράξεων στη 

φύση. Η προβληµατική αυτή µας επαναφέρει στην ανάγκη αναθεώρησης ή 

αναπροσαρµογής των προηγούµενων ηθικών πλαισίων, βάσει των εξελίξεων 

που έχουν τελεστεί στη σύγχρονη πραγµατικότητα, θεώρηση που συναντάµε 

στο σύγχρονο κλάδο της βιοηθικής.  

 

Όλες οι παραπάνω θέσεις επέστησαν την προσοχή των επιστηµονικών κλάδων 

της φιλοσοφίας, αλλά και της πολιτικής -και ως επιστήµης, αλλά και ως 

πρακτικής- στα περιβαλλοντικά ζητήµατα. Οι διαφορετικές τάσεις που 

καλλιεργήθηκαν εντός του ίδιου φιλοσοφικού κλάδου συνετέλεσαν στη 

διάκρισή του σε δύο διαφορετικά περιβαλλοντικά κινήµατα, το ‘ρηχό’ και το 

‘βαθύ’, κατά τους όρους ‘shallow’ and ‘deep’, που εισήγαγε στις αρχές του 

1970 ο Νορβηγός φιλόσοφος Arne Næss. Το πρώτο, κατά τονNæss (1973) 

αποτελεί έναν ‘αγώνα εναντίον της ρύπανσης και της κατασπατάλησης των 

πηγών’( ‘fight against pollution and resource depletion’ ), επίκεντρο της 

οποίας αποτελεί ‘η υγεία και η ευφορία των ανθρώπων στις αναπτυγµένες 

χώρες’. Αντίθετα, η ‘βαθιά οικολογία’ εµπεριέχει ένα ‘βιοσφαιρικό εξισωτισµό’ 

( ‘biospheric egalitarianism’), καθώς πρεσβεύει ότι όλοι οι έµβιοι οργανισµοί 
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έχουν µία δική τους εγγενή αξία για το δικό τους καλό, ανεξάρτητα από τη 

χρησιµότητά τους στους ανθρώπους.  Επίσης, αναγνωρίζει ότι όλα τα είδη των 

οργανισµών ( ανθρώπων ή µη ), ως κόµβοι ( κατά τον όρο ‘knots’) ενός 

‘βιοσφαιρικού συστήµατος’, αποτελούν οντότητες ευρισκόµενες σε µία 

οικολογική, βιοτική αλληλεξάρτηση. Με άλλα λόγια, υποστήριζε ότι η 

συνεργασία µας (‘partnership’) µε  τις άλλες µορφές ζωής συµβάλλει 

σηµαντικά και στη δική µας ποιότητα ζωής. Προχώρησε και στις έννοιες της 

αυτογνωσίας, της αυτοσυνείδησης και του αυτοσεβασµού, που µπορούµε να 

αποκτήσουµε αν συλλάβουµε τον ‘ευρύτερο-οικολογικό-εαυτό µας, 

εκτείνοντας και εντάσσοντας τα σύνορα του ανθρωπίνου εγώ µας στη φύση. 

Μέσω αυτού, κατά τον Næss , ο σεβασµός και η φροντίδα προς τον εαυτό µας 

οδηγεί και στην υιοθέτηση µίας ανάλογης τάσης και προς τη φύση την οποία 

θεωρούµε προέκταση και τόπο εντός του οποίου αναγνωρίζουµε τον εαυτό µας. 

Η αυτοσυνείδηση, λοιπόν, κατά τον  Næss είναι αποτέλεσµα της αλληλόδρασής 

µας µε το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον, απόψεις που µας επαναφέρουν στο 

ροµαντικό ρεύµα µε εκπροσώπους τον Jean-Jacques Rousseau και τον Spinoza. 

Ο Næss, λοιπόν, προσπάθησε να αποδείξει την αλληλεξάρτηση της επιβίωσης 

του ανθρώπου και της διατήρησης του περιβάλλοντος , καταφερόµενος µέσω 

του ρεύµατός  του, ‘Ecosophy T’, εναντίον του ανθρώπινου εγωκεντρισµού και 

της εκµετάλλευσης της φύσης, κατ’ αυτόν, βασικών πηγών της 

περιβαλλοντικής κρίσης στον 20ο αι.  

 

Ο Joel Feinberg (1974) , αντιδρώντας προς την παραπάνω θέση, υποστήριξε 

ότι: Μόνο τα µέλη που έχουν συµφέροντα µπορούν να θεωρηθούν ως κάτοχοι 

νοµικής υπόστασης, και, ως εκ τούτου, και ηθικής υπόστασης, καθώς αυτά τα 

συµφέροντα είναι που µπορούν να εκπροσωπηθούν στις νοµικές διαδικασίες 

και τις ηθικές διενέξεις. Για αντίστοιχα δικαιώµατα έκαναν λόγο και οι Regan( 

1983), Singer (1976 ) και Clark (1977), τα οποία οδήγησαν και στο πολιτικό 

κίνηµα της ‘απελευθέρωσης των ζώων’ ( µε τον όρο ‘animal liberation’ ). Ο 

Regan (1983) έκανε µία πρώτη απόπειρα για τη σύλληψη της έννοιας ενός 

prima facie ηθικού καθήκοντος των ανθρώπων για σεβασµό και µη πρόκληση 

βλάβης προς όλους τους έµβιους οργανισµούς, την οποία ωστόσο στήριξε στην 

κατοχή µίας εγγενούς αξίας από αυτά, ανεξαρτήτως θετικών ή αρνητικών 

επιπτώσεων προς εµάς. Βασικό κριτήριο και επαρκής προϋπόθεση της 
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αξιολογικής κρίσης του αποτελεί η κατάταξή τους στα ‘αντικείµενα ζωής’  , η 

οποία απορρέει από την αναγνώριση αυτοαντίληψης, πίστεων, επιθυµιών, 

κινήτρων, µνήµης, αίσθησης του µέλλοντος  και ψυχολογικής ταυτότητας, 

γεγονός ωστόσο που δε θα µπορούσε να αποτελέσει επαρκώς επιστηµονικά 

τεκµηριωµένο κριτήριο, ικανό να υιοθετηθεί από το πλήθος της κοινής γνώµης. 

  

Ο Paul Taylor (1981 and 1986) ακολουθώντας µία βιοκεντρική θεώρηση  

ενταγµένη σε δεοντολογικά πλαίσια, αναγνωρίζει ένα prima facie ηθικό 

καθήκον των ανθρώπων να διατηρήσουν ή να προωθήσουν το ‘καλό’ όλων των 

µεµονωµένων έµβιων οργανισµών ( τα οποία αποκαλεί ‘τελεολογικά κέντρα 

ζωής’ ) ως αυτοσκοπό τους. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε πράξη προς αντίθετη 

κατεύθυνση κρίνεται εγγενώς επιλήψιµη και κατακριτέα . Βασικό στοιχείο 

ηθικοποίησης του παραπάνω αντικειµένου αποτελεί το γεγονός ότι η 

εξαφάνιση κάθε είδους αποτελεί µια αναντικατάστατη απώλεια για τον 

πλανήτη και το ανθρώπινο είδος, την οποία ο Taylor αποδίδει στη 

µοναδικότητα της ύπαρξής του και της γενετικής του ταυτότητας. Βάσει αυτού, 

θα µπορούσαµε να καταλήξουµε και σε ένα συσχετισµό της προστασίας των 

ειδών µε το γενικότερο σύγχρονο προβληµατισµό στα πλαίσια της Βιοηθικής 

περί της αξίας της διαφύλαξης των γενετικών χαρακτηριστικών ενός όντος. 

Πόσο µάλλον όταν πρόκειται περί αναντικατάστατης απώλειάς του εξαιτίας της 

ανθρώπινης εισβολής στο ζωτικό χώρο επιβίωσής του. Αν µάλιστα, λάβουµε 

υπ’ όψιν και το περιεχόµενο της έννοιας της βιοποικιλότητας, που εκτείνεται 

από την γενετική ποικιλότητα έως την ποικιλοµορφία των οικοσυστηµάτων, η 

προστασία των ειδών αποτελεί καθοριστικό παράδειγµα διατήρησης και των 

δύο, και άρα, και της ποικιλίας της ζωής στη γη. Αφετέρου, αν αυτή τη 

µοναδικότητα τους την αναγάγουµε στο επίπεδο της ιστορικής και πολιτιστικής 

τους µοναδικότητας σε ένα ορισµένο χώρο, τότε θα µπορούσαµε να µιλήσουµε 

και για µία αξία καθ’ αυτή.     

 

Προς απάντηση αυτών, ο Robin Attfield (1987) εκπροσωπώντας µία 

‘βιοκεντρική ατοµικοκρατία’ (‘biocentric individualism’) υποστήριξε µία 

κλίµακα ιεράρχησης των αξιών µεταξύ των εγγενώς αξιακών όντων, 

αποδίδοντας σε κάποια από αυτά την έννοια του προσώπου, ενώ, ο J. Baird 

Callicott (1980) , ασκώντας κριτική στο προαναφερθέν ρεύµα, επιδίωξε να 
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δηµιουργήσει µία δεοντολογική αρχή προς υπεράσπιση της αξίας της 

διατήρησης του περιβάλλοντος, επικεντρωµένος σε µία ολιστική προσέγγιση, 

κατά την οποία, η βιοτική κοινότητα της γης καθ’ αυτή αποτελεί το µοναδικό 

τόπο εγγενούς αξίας, εντός του οποίου η αξία των µελών του φαίνεται 

εργαλειακή, χάριν της συνεισφοράς τους στην διατήρηση της « ακαιρεότητας, 

σταθερότητας και οµορφιάς» της ευρύτερης κοινότητας. Ο Andrew Brennan 

(1984) αρνήθηκε οποιαδήποτε απόδοση εργαλειακής αξίας στις φυσικές 

µονάδες προς εκπλήρωση µίας ανώτερης εγγενούς ‘λειτουργικής’ αξίας στη 

φύση. Μ’ αυτό τον τρόπο επανέφερε την αναγνώριση εγγενούς αξίας στις 

φυσικές µονάδες, καθώς υποστήριξε ότι και τα οικοσυστήµατα θα µπορούσαν 

να θεωρηθούν στερούµενα εγγενούς αξίας, θέση που οδήγησε Eric Katz (1991 

and 1997) στο επιχείρηµα ότι οι φυσικές οντότητες, είτε ιδωµένες ως ‘άτοµα’ 

είτε ως ‘όλον’, αποτελούν κατόχους εγγενούς αξίας, λόγω της οντολογικής 

ανεξαρτησίας τους από οποιαδήποτε ανθρώπινη σκοπιµότητα, πράξη και 

συµφέρον. Κατέληξε λοιπόν, στη σύλληψη της φύσης ως ‘αυτόνοµου 

υποκειµένου’ , το οποίο χρήζει ηθικού σεβασµού και, άρα, σε καµία 

περίπτωση, δεν πρέπει να χρησιµοποιείται ως µέσο για την ικανοποίηση των 

ανθρωπίνων σκοπών. Ο Robert Elliot (1997) ,στα ίδια πλαίσια, κατέληξε στην 

απόδοση εγγενούς αξίας στη φύση λόγω της τελικής µορφής και σκοπού της, η 

οποία σε καµία περίπτωση δε θα δικαιολογούσε οποιαδήποτε ωφελιµιστική 

θεώρηση αυτής, αν µάλιστα θεωρήσουµε ότι η αφαίρεση της φυσικότητας ( 

κατά τον όρο ‘naturalness’ ) από το περιβάλλον και τα συστατικά του έχει 

φτάσει σε τέτοιο σηµείο, ώστε κοντεύει να απολεσθεί οποιοδήποτε όφελος θα 

µπορούσαµε να προσκοµίσουµε από αυτήν. Κατ’ αυτόν, η φυσικότητα είναι 

αυτή που αποδίδει εγγενή αξία στη φύση και οποιαδήποτε ανθρώπινη 

παρέµβαση, ακόµα και αυτή που συµβάλει στην ανάπλαση και ανακατασκεύη 

του υποτιµά και δεν αντικαθιστά την αυθεντική αξία της φύσης στη ‘φυσική’, 

‘µη-τεχνική’ µορφή της. Το επιχείρηµα αυτό θα µπορούσε να αποτελέσει και 

κριτήριο αξιολόγησης στα πλαίσια της σύγχρονης τεχνολογικής παρέµβασης σε 

κάθε µορφή ζωής , στα πλαίσια δηλαδή της βιοτεχνολογίας και των 

παρεµβάσεών της στη φύση: η νέα µορφή ζωής που προκύπτει στη φύση και η 

αξία της κρίνεται ως αποτέλεσµα µίας ανθρώπινης κατασκευής ή ακόµα και 

ενός έργου τέχνης του ανθρώπου και όχι της ίδιας της φύσης. Το προαναφερθέν 

επίσης αποτελεί κίνητρο παραλληλισµού της εγγενούς αξίας της φύσης ως ενός 
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έργου τέχνης, πόσο µάλλον όταν αυτό υπάρχει ανεξαρτήτως οποιασδήποτε 

ανθρώπινης παρέµβασης και δηµιουργίας και ανεξαρτήτως οποιασδήποτε 

αισθητικής απόλαυσης και ευχαρίστησης που ενδέχεται να προσφέρει στους 

ανθρώπους.         

Σύνοψη Υποενότητας 

Συνοψίζοντας, διακρίνουµε µία προσπάθεια εκ µέρους των φιλοσόφων να 

θεµελιώσουν και να προωθήσουν µέσω της νέας αυτής ‘περιβαλλοντική ηθικής’ ένα 

υπόβαθρο  ηθικοπρακτικής πολιτικής, που θα συµβάλλει στη διατήρηση του 

περιβάλλοντος και στην πρόληψη οποιασδήποτε περιβαλλοντικής υποβάθµισης. Ως 

εκ τούτου, πρόβαλε µία πληθώρα επιχειρηµάτων, τα οποία θα µπορούσαµε να 

κατατάξουµε σε δύο βασικές κατηγορίες απόψεων: α. τις ήπιες, ‘ανθρωποκεντρικές’ 

απόψεις (οι οποίες συνήθως κατατάσσονται στην κατηγορία του’ πεφωτισµένου ή 

αγνού ανθρωποκεντρισµού’) και µίας κατηγορίας περισσότερο ριζοσπαστικών, 

φονταµεταλιστικών κατά κάποιους απόψεων, εκείνων δηλαδή των «µη 

ανθρωποκεντρικών» απόψεων, που επιχειρούσαν να ανάγουν σε ηθικά υποκείµενα 

και άλλες οντότηες πέρα από τον άνθρωπο.  Τονίστηκε η εγγενής αξία των φυσικών 

οντοτήτων ιδωµένη από διαφορετικές σκοπιές, µε κύριο στόχο την αναγνώριση 

ηθικών υποχρεώσεων, είτε άµεσων είτε έµµεσων προς αυτά. Απώτερος και κοινός 

στόχος όλων αυτών των φιλοσόφων ήταν να υπερασπιστούν τη διατήρηση του 

περιβάλλοντος και να αποτελέσει η ηθική θεώρηση του καθενός κριτήριο υιοθέτησης 

µία σωστής πολιτικής, στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος.  

Βιοποικιλότητα και Περιβαλλοντική πολιτική  

 

Η «Βιοποικιλότητα», λοιπόν, ως ‘πολιτικός’ όρος, αναδείχθηκε σε σηµαντικό 

παράγοντα στα τέλη του περασµένου αιώνα. Ειδικά, κατά τη διάρκεια της 

τελευταίας δεκαετίας, παρατηρεί ο Markku Oksanen (2004), η έννοια της ‘ 

βιοποικιλότητας’ διαδραµάτισε καθοριστικό ρόλο και έδωσε νέα ώθηση στην 

διαπραγµάτευση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων. Αφενός, εντοπίζει ο 

Oksanen αυτή τη νέα ώθηση και αλλαγή, στη συνάρτηση του αυξανόµενου 

µεταπρατικού ενδιαφέροντος όσον αφορά στο φυσικό βιοτικό πλούτο µε τις 

αναδυόµενες δυνατότητες βιοµηχανικής χρήσης του. Αφετέρου, αναφέρεται 

στη χρήση της βιολογικής ποικιλοµορφίας στον πλανήτη για την ικανοποίηση 
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αναγκών σχετιζόµενων µε τη φαρµακευτική, την κοσµετολογία και τη 

γεωργική παραγωγή, αλλά και για την εξέλιξη της γνώσης του ανθρώπου και 

την ανάδειξη της βιολογικής επιστήµης. Κατ’ αυτόν, λοιπόν, η βιοποικιλότητα 

αποτελεί µία αξιακά καθορισµένη και φορτισµένη έννοια, η οποία αποτέλεσε 

έναυσµα ικανοποίησης της περιέργειας της ανθρώπινης γνώσης, αλλά και 

έναυσµα έντονου προβληµατισµού και ανησυχίας για την απώλειά της, ειδικά 

εξ αιτίας της ανεξέλεγκτης ανθρώπινης παρέµβασης και της συνεπακόλουθης 

εκµετάλλευσής της. Η ανθρωπότητα, κατ’ αυτόν, αποτελεί ένα αναπόσπαστο 

κοµµάτι ενός µεγαλύτερου συστήµατος, εντός του οποίου η διατήρηση κάποιων 

ποιοτικών βιοτικών συνθηκών είναι απαραίτητη ακόµα και για την ίδια, όσον 

αφορά στην ύπαρξη και την ευηµερία της εντός αυτού. Η σταθερότητα, λοιπόν, 

αποτελεί απαραίτητη συνθήκη και προϋπόθεση, καθώς κάποιες απρόβλεπτες 

και απροσδόκητες αλλαγές στο φυσικό κόσµο µπορούν βλάψουν όχι µόνο τα 

υπόλοιπα έµβια όντα που διαβιούν και συµβιώνουν εντός αυτού ( σ’ αυτό το 

σηµείο µπορούµε να αναφερθούµε και στην αλληλεξάρτηση µεταξύ των ειδών 

που ζουν και µοιράζονται το ίδιο οικοσύστηµα )17, αλλά και τον άνθρωπο.  

 

Γι αυτό και ο  Haila (2004) καταλήγει ότι η βιοποικιλότητα είναι φορτισµένη 

µε µία δυναµική, η οποία την καθιέρωσε ως το ‘οργανωτικό κέντρο’ της 

δηµιουργίας και σύλληψης του πλήθους των περιβαλλοντικών ανησυχιών στην 

σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα. Όπως µάλιστα παρατηρεί ο Takacks ( 

1996 ), η έννοια της ‘βιοποικιλότητας’ αποτέλεσε ένα «συλλογικό» ( 

‘collective’ ) ουσιαστικό, το οποίο αντιπροσώπευε πολλά διαφορετικά 

πράγµατα’. Καθώς, όπως αναπτύξαµε σε προηγούµενη ενότητα και είναι 

γνωστό µεταξύ των επιστηµόνων και των πολιτικών,  δεν υπάρχει ένας 

συγκεκριµένος ορισµός για την έννοια της ‘βιοποικιλότητας’- γεγονός που 

έδωσε στο Swingland (2001 in Koricheva & Siipi, 2004) το κίνητρο να την 

χαρακτηρίσει ως ‘καθολικά µη ορίσιµη’ (κατά τον όρο ‘fundamentally 

undefinenable’) - , αυτό που ενδιέφερε κυρίως τους ειδήµονες διαφορετικής 

επιστηµονικής προέλευσης ήταν να υιοθετήσουν µία προσέγγιση οικεία και 

                                                 
17 Κατά τον Oksanen (2004), εξαιτίας των αλληλεπιδράσεων και της αλληλεξάρτησης των ειδών εντός 
ενός οικοσυστήµατος, η εξαφάνιση ενός είδους λόγω µη φυσικών παραγόντων µπορεί να οδηγήσει και 
στην εξαφάνιση άλλων ειδών εντός αυτού, σε περίπτωση που δεν είναι ικανά να προσαρµοστούν στη 
νέα αυτή εξωγενώς επιβεβληµένη ( µη φυσική ) αλλαγή ή σε περίπτωση που ένα άλλο είδος δεν 
εµφανιστεί άµεσα να αντικαταστήσει την απώλεια του προηγούµενου. 
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ελκυστική προς το πλήθος των πολιτών, µία έννοια που θα τους εφιστούσε την 

προσοχή στο γεγονός της περιβαλλοντικής κρίσης, της αύξησης των 

εξαφανίσεων ειδών και των δυνάµει κινδύνων που οι παγκόσµιες 

περιβαλλοντικές αλλαγές µπορούν να επιφέρουν στην εξελικτική µας 

κληρονοµιά (Bowman, 1993 in Koricheva & Siipi, 2004) Γι αυτό, λοιπόν, ο 

Takacs (1996, σελ.81) χαρακτηριστικά αναφέρει: «Στη βιοποικιλότητα ο 

καθένας µας βρίσκει έναν καθρέφτη των πιο πολύτιµων για τον καθένα µας 

φυσικών εικόνων, των πιο φλεγόντων περιβαλλοντικών ανησυχιών µας».  

 

Αντικείµενο περαιτέρω επεξεργασίας και συζήτησης δεν θα αποτελέσει η 

διαλεύκανση της επιστηµονικής έννοιας και του ορισµού της 

‘βιοποικιλότητας’, αλλά πώς αυτή προβάλλεται µέσα στα κανονιστικά ( 

πολιτικά και νοµοθετικά)  επίσηµα κέιµενα ( π.χ. συµβάσεις, συµφωνίες, 

νοµοθετικές ρυθµίσεις ), αλλά και συλλαµβάνεται και θεωρείται στο επίπεδο 

της δηµόσιας σφαίρας. Η προαναφερθείσα εξέταση αποσκοπεί στον εντοπισµό 

των αξιών που αντανακλώνται στα δύο αυτά επίπεδα και του βαθµού επίδρασης 

που µπορεί να ασκήσει όσον αφορά στην αντιµετώπιση του ζητήµατος της 

διατήρησης της βιολογικής ποικιλοµορφίας και των αλληλένδετων µ’ αυτήν 

ζητηµάτων της ‘περιβαλλοντικής κρίσης’. Τέλος, αναζητά τη θέση της 

Βιοηθικής στην πραγµάτευση αυτών των ζητηµάτων και το ρόλο που θα 

µπορούσε τελικά να διαδραµατίσει η Βιοηθική στην τελική εξυγίανση 

προβληµάτων, διληµµάτων και συγκρουσιακών σχέσεων που εγκύπτουν στη 

σφαίρα του ευρέως ‘όρου’ της βιοποικιλότητας . 

 

Κανονιστικό πλαίσιο: 

∆ίκαιο και Αξίες  

 

Αναµφίβολα, η νέα ιστορική περίοδος που διανύουµε χαρακτηρίζεται από µία 

ραγδαία τεχνολογική και βιοµηχανική ανάπτυξη, η οποία, ωστόσο, έχει 

επιφέρει νέες κατηγορίες, πολλές φορές βαρύτατων και µη αναστρέψιµων στο 

µέλλον κινδύνων. Αποτέλεσµα τούτων ήταν η καλλιέργεια των αισθηµάτων 

ανασφάλειας, αβεβαιότητας και διακινδύνευσης µεταξύ των µελών των 

σύγχρονων κοινωνιών. Ο Ulrich Beck στο έργο του ‘Risk Society’ (1992), 

κάνει σαφή αναφορά στη µετατροπή των σύγχρονων κοινωνιών σε κοινωνίες 
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κινδύνου, στις οποίες « οι κοινωνικοί, πολιτικοί, οικονοµικοί και ατοµικοί 

κίνδυνοι δηµιουργούνται από την ορµητική καινοτόµο ώθηση και εκφεύγουν 

ολοένα και περισσότερο από τους προστατευτικούς θεσµούς της βιοµηχανικής 

κοινωνίας». Ειδικότερα, όσον αφορά στο ζήτηµα της ‘περιβαλλοντικής 

ποιότητας’, ο Beck (1992;1995) αναφέρθηκε σε µία µορφή αδικίας προς το 

περιβάλλον, η οποία συνίσταται στη δυνατότητα παραγωγής, εκ µέρους της 

σύγχρονης καπιταλιστικής/ εκβιοµηχανισµένης κοινωνίας, καταστροφικών 

περιβαλλοντικών συνεπειών και διακινδυνεύσεων, που προβάλλουν 

απειλητικές προς κάθε µορφή ( ανθρώπινης και µη ανθρώπινης) ζωής σε 

παγκόσµια κλίµακα. Οι κοινωνίες λοιπόν αυτές, έχοντας ως κύριο άξονα την 

επιστηµονική αβεβαιότητα, η οποία όσον αφορά στην έννοια της 

‘βιοποικιλότητας’, ενέχεται στην απουσία εγγυήσεων ότι η ανθρωπότητα δεν 

πρόκειται να βλάψει ανεπανόρθωτα και αµετάκλητα τη βιόσφαιρα, αλλά και 

στην έλλειψη επαρκούς επιστηµονικής γνώσης και απόδειξης βάσει ακριβών 

µετρήσεων και εκτιµήσεων, όσον αφορά στον αριθµό των ειδών που 

εξαφανίζονται και στο σηµείο κατά το οποίο αυτό το φαινόµενο θα έχει 

ανεξέλεγκτες και αµετάκλητες επιπτώσεις και στην ανθρώπινη ζωή και υγεία 

(Oksanen, 2004), οδήγησε στην αµφισβήτηση ή την υπέρβαση των 

παραδεδεγµένων επιστηµονικών απόψεων, στην καλλιέργεια δυσπιστίας και 

φόβου µεταξύ των πολιτών και στην αναζήτηση ενός νέου πολιτικο-νοµικού 

πλαισίου, ικανού να αντιµετωπίσει αυτές τις σύγχρονες οικολογικές 

προκλήσεις (Μπάλιας, 2005).  

 

Μάλιστα, ο καθολικός χαρακτήρας των κινδύνων σε «χωρο-χρονικά πλαίσια»18 

αποτέλεσε κινητήρια ώθηση για τον ηθικό-κοινωνικό επαναπροσδιορισµό της 

σχέσης ανθρώπου-φύσης και την αναζήτηση των αξιών, που θα µπορούσαν να 

αποτελέσουν βάση µίας νέας µορφής, «προφυλακτικής» ευθύνης και 

συµπεριφοράς απέναντι στο µέλλον και την ανεξέλεγκτη «ιδεολογία της 

προόδου» (Bourg & Schlegel, 2001, βλ. Μπάλιας, 2005), αλλά και µίας 

σύγχρονης µορφής «διαχείρισης» αυτών των συλλογικών κινδύνων. Εντός, 
                                                 
18 Κατά τον Ulrich Beck (1992) ανήκουµε σε µία «κοινωνία διακινδύνευσης», η οποία απειλείται στο 
σύνολό της από τις συνέπειες των δραστηριοτήτων που συνδέονται µε την τεχνολογία. Ο κίνδυνος 
µάλιστα αποκτά πλέον µία νέα διάσταση που αναφέρεται στο µέλλον και, µάλιστα, σε βάθος χρόνου.  
Παρατηρεί, λοιπόν, ο Μπάλιας(2005) ότι το παρελθόν χάνει τη δύναµή του και τη θέση του 
καταλαµβάνει το µέλλον, του οποίου όµως τα χαρακτηριστικά δεν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε ( ή 
ακόµα και να τα µετρήσουµε), παρά µόνο να εικάζουµε. 
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λοιπόν, αυτών των πλαισίων της αβεβαιότητας, της απροσδιοριστίας και της 

πολυπλοκότητας των σύγχρονων κοινωνιών, προέβαλε επιτακτική η αναζήτηση 

κάποιων θεµελιακών αρχών και η δηµιουργία νέων θεσµών, οργάνων και 

φορέων, που θα µπορούσαν να αποτελέσουν βασική παράµετρο άσκησης 

ελέγχου και οριοθέτησης της περιβαλλοντικής πολιτικής και δράσης, µε στόχο 

την έγκαιρη αντιµετώπιση του « αναπτυξιακού κινδύνου»19. Αποτέλεσµα όλων 

αυτών ήταν η ανάδειξη του θέµατος της ‘περιβαλλοντικής κρίσης’ σε 

παγκόσµια κλίµακα και η ένταξή του στο χώρο του ∆ικαίου.  

 

Ήδη από τη δεκαετία του 1970, ξεκίνησε το περιβάλλον να αποτελεί 

αντικείµενο µελέτης και δικαιϊκών ρυθµίσεων, γεγονός που το αποδεικνύει µία 

σειρά σχετικών συµβάσεων ( π.χ.  η Σύµβαση Ramsar (1971), η Σύµβαση για 

την Παγκόσµια Κληρονοµιά ( 1972 ) η Σύµβαση CITES (1973), Η Σύµβαση 

της Βόννης ( 1979 ), η Σύµβαση της Βέρνης (1979), ο Παγκόσµιος Χάρτης Για 

τη Φύση( 1982 ), το National Forum on Biodiversity (Washington 1986), η 

∆ιάσκεψη του Ρίο (1992) ),  αλλά και η προσπάθεια ανάδειξης όρων και αρχών 

που αποσκοπούσαν στην προστασία του περιβάλλοντος και την αποφυγή 

οποιασδήποτε µορφής µη αναστρέψιµης βλάβης απορρέουσας από τη µη 

αποτελεσµατική διαχείριση των ενδεχόµενων κινδύνων.  

 

Σε σύγκριση προς το παρελθόν, που οι πολιτικές επικεντρώνονταν στην 

εργαλειακή αξία της φύσης ως πηγή ικανοποίησης των παραγωγικών αναγκών 

του ανθρώπου και της βιοµηχανοποιηµένης κοινωνίας20, µία έντονη τάση 

αναθεώρησης των νοµοθεσιών παρατηρείται από τις αρχές της δεκαετίας του 

1980. Εντός αυτών, αναδείχθηκε σε παγκόσµια κλίµακα µία νέα κατηγορία, 

κατά βάση ηθικών, δικαιωµάτων, υποκειµένων και αντικειµένων δικαίου και, 

άρα, και νέων υποχρεώσεων και απαγορεύσεων, που έθεσαν το ζήτηµα της 

                                                 
19 Όρος που αποδίδεται στον F. Elwald (1993, βλ. Μπάλιας, 2005) 
20 Οι Marx & Engels (1845 in Low & Gleeson, 2005) έκαναν σαφή αναφορά στο κακό των 
ανθρωπογενών (‘ humanly created’) περιβαλλόντων, χαρακτηρίζοντας ως «απάνθρωπα» ( ‘inhumane’ 
)επί της ουσίας. Μ’ αυτό τον τρόπο ήθελαν να επισηµάνουν τη διάκριση µεταξύ της έννοιας του 
«καλού περιβάλλοντος», όσον αφορά στους ανθρώπους και τη µη-ανθρώπινη φύση. Με άλλα λόγια, 
ότι ένα καλό περιβάλλον για τους ανθρώπους δεν είναι απαραίτητα καλό για τη µη-ανθρώπινη φύση.   
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δικαιοσύνης εντός του περιβάλλοντος , αλλά και προς το περιβάλλον21 (Low & 

Gleeson 2005 ).  

 

Μία από τις πρώτες αρχές η οποία αποτέλεσε αντικείµενο διαπραγµάτευσης 

ήταν αυτής της «βιώσιµης ανάπτυξης» ( ‘sustainable development’),  στόχος 

της οποίας είναι η διατήρηση της περιβαλλοντικής ποιότητας του πλανήτη και 

η µη πρόκληση βλάβης προς αυτό, εντός των πλαισίων της συνεχώς 

εντεινόµενης οικονοµικής ανάπτυξης της σύγχρονης κοινωνίας. Προέκυψε 

κυρίως λόγω της συνειδητοποίησης ότι δεν είναι κάθε µορφή ανάπτυξης  

καταστροφική για το περιβάλλον. Σύµφωνα µε τον Redclift (1987 )  οι ρίζες 

της ιδέας της «αειφόρου ανάπτυξης» µπορούν να αναχθούν στις συζητήσεις του 

Συνεδρίου των Ηνωµένων Εθνών στην Στοκχόλµη (1972)  περί των «ορίων 

στην ανάπτυξη». Η πρώτη σαφής αναφορά του όρου εντοπίζεται στο αρχείο της 

Brundtland Report (1987) της Παγκόσµιας Συνόδου για το Περιβάλλον και την 

Ανάπτυξη (1987) , βάσει των οποίων αειφόρος ανάπτυξη είναι « η ανάπτυξη 

που απαντά στις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να οδηγεί σε συµβιβασµό την 

ικανότητα των µελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες» 

(WCED, 1987, p.43). Το νέο αυτό πλαίσιο προβληµατισµού και 

διαπραγµάτευσης συνέβαλε και στην αναθεώρηση της έννοιας της «ανάπτυξης» 

εντός των πλαισίων του World Conservation Strategy (IUCN, 1991), µέσω της 

οποίας τονίζεται η ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας ζωής, λαµβανοµένης της 

φέρουσας ικανότητας των οικοσυστηµάτων (Agyeman, Bullard & Evans 2003). 

Συγκεκριµένα, δίνεται ο ορισµός: «η ανάγκη να διασφαλίσουµε µία καλύτερη 

ποιότητα ζωής για όλους, στο παρόν και στο µέλλον, µε ένα δίκαιο και ισότιµο 

τρόπο, ζώντας εντός των ορίων των οικοσυστηµάτων» (IUCN, 1991), ο οποίος 

κατά τους  McNaghten και Urry (1998) αποτέλεσε και τον πρόδροµο για την 

ένταξη της έννοιας της «αειφόρου ανάπτυξης» στη «Σύµβαση για τη Βιολογική 

Ποικιλότητα», η οποία υπογράφτηκε στη Σύνοδο Κορυφής του Ρίο (1992).  

 

Όπως παρατηρεί η Baker (2003), µέσω αυτής της σύµβασης επιδιώκεται «η σύνδεση 

της διατήρησης της βιοποικιλότητας µε την προαγωγή της βιώσιµης/ αειφόρου 
                                                 
21 Οι Low & Gleeson (2005 )εντοπίζει τη σύλληψη της έννοιας της δικαιοσύνης προς τη φύση στο 
Seneca, λέγοντας ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αναθεώρηση της βάσης της δικαιοσύνης 
αποτελεί ο τρόπος µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε τον εαυτό µας, η οποία θα οδηγήσει και στον 
εντοπισµό και τον ορισµό των ενδιαφερόντων και των ηθικών αξιών µας. 
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ανάπτυξη, αλλά και την προαγωγή ευρύτερων οικολογικών, οικονοµικών και 

κοινωνικών αξιών». Χαρακτηριστικά στο άρθρο 2 της Σύµβασης και του Νόµου 

2204/1994 (ΦΕΚ59, Α’) για την κύρωση του προαναφερθέντος εγγράφου, η 

βιολογική ποικιλοµορφία ορίζεται ως «η ποικιλία των ζώντων οργανισµών πάσης 

προελεύσεως περιλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, χερσαίων, θαλασσίων και άλλων 

υδατικών οικοσυστηµάτων και οικολογικών συµπλεγµάτων, των οποίων αποτελούν 

µέρος. Επίσης, περιλαµβάνεται η ποικιλότητα εντός των ειδών, µεταξύ ειδών και 

οικοσυστηµάτων22», ενώ στο προοίµιο γίνεται σαφής αναφορά στην αξία της 

βιοποικιλότητας, όπως αυτή εκλαµβάνεται στα πλαίσια των Ηνωµένων Εθνών. 

Αναφέρεται, λοιπόν, χαρακτηριστικά «η εγγενής αξία της βιολογικής ποικιλότητας 

και της οικολογικής, γενετικής, κοινωνικής, οικονοµικής, επιστηµονικής, 

µορφωτικής, πολιτιστικής, ψυχαγωγικής και αισθητικής σηµασίας της βιολογικής 

ποικιλότητας και των συστατικών της», «η σπουδαιότητα της βιολογικής 

ποικιλότητας για την εξέλιξη και για τη διατήρηση των συστηµάτων που διατηρούν 

τη ζωή στη βιόσφαιρα», η αξία της διατήρησης της βιολογικής ποικιλότητας ως 

«κοινού προβληµατισµού των ανθρώπων», η ευθύνη των κρατών «για τη διατήρηση 

της βιολογικής τους ποικιλότητας και για τη χρήση των βιολογικών τους πόρων κατά 

βιώσιµο τρόπο», δεδοµένης της αξίας της βιολογικής ποικιλοµορφίας «για την 

αντιµετώπιση των αναγκών διατροφής, υγείας και άλλων «του διαρκώς αυξανόµενου 

παγκόσµιου πληθυσµού», αλλά και για την «ενίσχυση  των φιλικών σχέσεων µεταξύ 

κρατών και τη διατήρηση της ειρήνης µεταξύ των ανθρώπων».Όσον αφορά στην 

προστασία των ειδών προς εξαφάνιση σηµειώνεται η «ουσιαστική απαίτηση για την 

προστασία της βιολογικής ποικιλότητας είναι η επιτόπου (‘in-situ’) διατήρηση των 

οικοσυστηµάτων και των φυσικών οικοτόπων και η διατήρηση και αποκατάσταση 

ζώντων πληθυσµών των διαφόρων ειδών στο φυσικό τους περιβάλλον».  

 

Ωστόσο, όπως παρατηρεί ο Jacobs (1992 in Agyeman, Bullard & Evans 2003), εντός 

της Συµβάσεως (άρθρο 3) προστέθηκε στην έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης η 

υποχρέωση της ανθρωπότητας να µην υπονοµεύει την ικανότητα των µελλοντικών 

                                                 
22 Κατά το άρθρο 2 της  Σύµβασης του Ρίο (1992) ως οικοσύστηµα νοείται «ένα δυναµικό σύµπλεγµα 
κοινοτήτων φυτών, ζώων και µικροοργανισµών, καθώς και του αβιοτικού περιβάλλοντός τους που 
αλληλοεπηρεάζονται ως µια λειτουργική µονάδα», ενώ ως προστατευόµενη περιοχή ορίζεται «µια 
γεωγραφικά καθορισµένη περιοχή, η οποία καθορίζεται ή υπόκειται σε ρυθµίσεις και λειτουργεί έτσι 
ώστε να επιτυγχάνονται ειδικοί στόχοι προστασίας».  
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γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες», µέσω της επαφής τους µε το 

περιβάλλον. Συγκεκριµένα η βιώσιµη ανάπτυξη ορίζεται ως «η χρήση συστατικών 

της βιολογικής ποικιλότητας, κατά τρόπο και κατ’ αναλογία τέτοια που δεν 

προκαλείται µακροπρόθεσµα συρρίκνωση της βιολογικής ποικιλότητας, διατηρώντας 

κατ’ αυτόν τον τρόπο το δυναµικό της να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις 

επιδιώξεις των σηµερινών και των µελλοντικών γενεών». Αυτή η ασφαλιστική 

δικλείδα, παρατηρεί ο Jacobs (1992 in Agyeman, Bullard & Evans 2003),  αποτέλεσε 

βασικό εργαλείο διαπραγµατεύσεων και ανάληψης στρατηγικών δράσης, αλλά, ένα 

µέσο εξυγίανσης µεταξύ των δύο διαφορετικών τάσεων εντός του πλαισίου της 

«βιωσιµότητας», της ‘ισχυρής’(‘strong/hard’) και της ‘ασθενούς’(‘weak/soft’) 23.  

 

Υπογραµµίζει, λοιπόν, ο Μπάλιας (2005) ότι η αρχή της βιώσιµης ανάπτυξης, παρά 

το γεγονός ότι «αποβλέπει στη διατήρηση και βελτίωση όλων των παραµέτρων της 

ζωής του ανθρώπου ( φυσικοί όροι, κοινωνική και οικονοµική κατάσταση), δεν 

µπορεί να αποτελέσει παρά µονό ένα γενικό στόχο και µία προγραµµατική αρχή, η 

οποία δεν µπορεί να οριοθετηθεί επαρκώς, ούτε να συγκεκριµενοποιηθεί 

ικανοποιητικά». Κατ’ αυτόν, λοιπόν, «δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να αποκτήσει 

κανονιστικότητα και να θεωρηθεί αρχή δικαίου περιβάλλοντος». Ως εκ τούτου, 

προέβαλε επιτακτική και αναγκαία εντός της ∆ιακήρυξης της Συνόδου του Ρίο η 

προσθήκη κάποιων θεµελιωδών αρχών, οι οποίες θα µπορούσαν να 

αποτελέσουν µία κανονιστική αρχή ισότητας και δικαιοσύνης, απορρέουσας 

από τον κανόνα σεβασµού και προστασίας της «αξίας του ανθρώπου», η οποία 

στο άρθρο 2.1 του Συντάγµατος ορίζεται ως µία έννοια που δεν περιλαµβάνει 

µόνο τους ζώντες ανθρώπους, αλλά και αυτούς που δεν έχουν γεννηθεί ακόµα. 

(Μπέης , 1999 & Κασιµάτης, ΝoB 47/1999, σελ. 713, βλ. Μπάλιας, 2005).Η 

αρχή, λοιπόν, της βιώσιµης ανάπτυξης, µέσω της σύµβασης του Ρίο, βρήκε 

διέξοδο στην αρχή της διαγενεακής ισότητας, η οποία, θα µπορούσαµε να 

πούµε ότι, επί της ουσίας αποτελεί µία αρχή ηθικής και όχι νοµικής υφής (όσον 

αφορά στις υποχρεώσεις και στα δικαιώµατα που αναφέρονται στις 

µελλοντικές γενιές).  

                                                 
23 Κατά την πρώτη, οι ανανεώσιµες πηγές δεν πρέπει να εξαντλούνται γρηγορότερα απ’ ότι µπορούν 
να αντικατασταθούν από το φυσικό κεφάλαιο, ενώ κατά τη δεύτερη , κάποιες συγκεκριµένες πηγές 
µπορούν να εξαντλούνται, αφ ης στιγµής µπορούν να υποκατασταθούν από κάποιες άλλες µε την 
πάροδο του χρόνου. (Jacobs 1992 ) 
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Με αυτό τον τρόπο, η κανονιστική αρχή της προστασίας της βιοποικιλότητας 

και η πολιτική στρατηγική της βιώσιµης ανάπτυξης, βάσει της αρχής της 

δικαιοσύνης ανάµεσα στις γενιές, θέσπισαν την υποχρέωση για προστασία ( 

διατήρηση και αποκατάσταση) του περιβάλλοντος προς όφελος των σηµερινών 

και µελλοντικών γενεών. Αν µάλιστα βασιστούµε και στην αρχή της 

δικαιοσύνης, όπως τη διατύπωσε ο John Rawls(2001; 1971), κατά την οποία 

«το πρωταρχικό ζήτηµα της δικαιοσύνης είναι η βασική διάρθρωση της 

κοινωνίας ή ακριβέστερα, ο τρόπος µε τον οποίο οι µείζονες κοινωνικοί θεσµοί 

διανέµουν θεµελιώδη δικαιώµατα και υποχρεώσεις, καθορίζοντας την κατανοµή 

των πλεονεκτηµάτων της κοινωνικής συνεργασίας», αλλά και την αρχή της 

«δίκαιης αποταµίευσης», µπορούµε να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι η 

δικαιοσύνη ανάµεσα στις γενεές στηρίζεται στην ιδέα ότι η επίτευξη του 

στόχου της δίκαιης κοινωνίας υλοποιείται διαχρονικά, υπερβαίνοντας τις 

σηµερινές γενιές. Σύµφωνα, λοιπόν, µε την αρχή της αποταµίευσης, παρατηρεί 

ο Μπάλιας (2005) οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν στη δίκαιη αποταµίευση των 

πόρων µε την προϋπόθεση ότι το έπραξαν και οι προηγούµενες γενιές και θα το 

πράξουν και οι επόµενες (Rawls, 1995, βλ. Μπάλιας, 2005). Κατ’ αυτήν, 

λοιπόν, προκύπτει και η υποχρέωση των σηµερινών έναντι των µελλοντικών 

γενεών, η οποία επιτυγχάνεται µε τη διαγενεακή δικαιοσύνη, δεδοµένου ότι η 

διαφορετική χρονική τοποθέτηση των γενεών δε δικαιολογεί τη διαφορετική 

µεταχείρισή τους. ∆ιαφορετικά, επισηµαίνει ο Μπάλιας ( 2005 ), θα µιλούσαµε 

για «προαγωγή του συµφέροντος των σηµερινών γενεών έναντι των 

µελλοντικών, εντός του οποίου το κριτήριο της ισότητας θα αποτελούσε µία 

αυθαίρετη επέκταση της προτίµησης του χρόνου των σηµερινών γενεών, πέρα 

από την ύπαρξή τους, δηλαδή µία ανεπίτρεπτη οντολογικά ιδιοποίηση του 

µέλλοντος από τις παρούσες γενεές». Σχετικά µε το τελευταίο, χαρακτηριστική 

είναι η αναφορά της Kiss (1998), κατά την οποία η οντολογική υφή της 

ανθρωπότητας συνίσταται στο γεγονός της συνύπαρξης πολλών διαφορετικών 

γενεών την ίδια στιγµή24 , το οποίο της προσδίδει και την υφή «µίας αενάως 

ρέουσας και ανοιχτής ολότητας, της οποίας το τέλος βρίσκεται πέραν των 

οριζόντων µας» (Μπάλιας, 2005). Το δίκαιο, λοιπόν, εντάσσοντας την έννοια 

                                                 
24 « οι γενεές συνυπάρχουν, καθώς την ίδια στιγµή που χιλιάδες ανθρώπινες υπάρξεις γεννιούνται, την 
ίδια ακριβώς στιγµή χιλιάδες ανθρώπινες υπάρξεις πεθαίνουν, έτσι ώστε αυτοί που µόλις γεννήθηκαν 
µοιράζοινται τον κόσµο µε αυτούς που ήδη υπάρχουν» (Kiss 1998, p.54, βλ. Μπάλιας 2005) 
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του µέλλοντος, προσθέτει και µία άλλη διάσταση, αυτή του χρόνου, η οποία 

αποδεικνύεται ότι µπορεί να αποτελέσει θεµέλιο και ηθικό κανόνα ανάληψης 

υποχρεώσεων και ευθυνών έναντι των µελλοντικών γενεών, αλλά και να 

διαδραµατίσει το ρόλο του µεσάζοντος και να επαναπροσδιορίσει τη σχέση 

ανθρώπου φύσης.  

 

Ο νέος αυτός ηθικός πυλώνας δικαιολόγησης µπορεί να θεωρηθεί και άµεσα 

συνδεδεµένος µε τις συνθήκες επιστηµονικής αβεβαιότητας και κινδύνου 

πρόκλησης  σοβαρής βλάβης στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου. Η 

αδυναµία βέβαιης απόδειξης έλευσης συγκεκριµένου εύλογου ή µη κίνδυνου, 

αλλά και αξιόπιστων ποσοτικών µετρήσεων αντικειµενικής εκτίµησης περί 

αυτού, οδήγησαν στην αναζήτηση µία νέας τοµής και ισορροπίας, η οποία δε 

θα µπορούσε να επιτευχθεί παρά µόνο σε βάθος « µακρού φυσικού χρόνου». 

Συγκεκριµένα, η αρχή αυτή που θα αποτελούσε βάση για την επίτευξη αυτής 

της διασφάλισης της κοινωνίας έναντι των δυνητικά καταστροφικών αβέβαιων 

µελλοντικών κινδύνων µετουσιώθηκε στην «αρχή της προφύλαξης», η οποία 

διατυπώνεται στο προοίµιο της Σύµβασης του Ρίο (1992) ως εξής: « όπου 

απειλείται σοβαρά µε µείωση ή µε υποβάθµιση η βιολογική ποικιλότητα, η έλλειψη 

πλήρους επιστηµονικής τεκµηρίωσης δεν πρέπει να χρησιµοποιείται ως λόγος για την 

αναβολή λήψεως των µέτρων που απαιτούνται για την αποφυγή ή την 

ελαχιστοποίηση µιας τέτοιας απειλής». 

 

Η απουσία, λοιπόν, ασφαλούς απάντησης, όσον αφορά στο βαθµό της επικείµενης 

βλάβης, καθιστά την ανωτέρω αρχή ακόµα πιο επιτακτική, καθώς προβάλλει ως το 

µοναδικό µέσο εξασφάλισης µίας συνετής και συνεπούς διαχείρισης των ανθρωπίνων 

δραστηριοτήτων στον τοµέα του περιβάλλοντος, τον οποίο χαρακτηρίζει ο Μπάλιας 

(2005) ως «ασυνήθιστα µη προσπελάσιµο στην επιστηµονική γνώση και εξαιρετικά 

ευάλωτο στις προσβολές και τις βλάβες». Το µόνο βέβαιο το οποίο θα µπορούσαµε 

να αναγνωρίσουµε, σύµφωνα και µε τη ∆ιακήρυξη της Σύµβασης, αποτελεί η µη 

αναστρέψιµη εκπτώχευση της φύσης ( βιολογική, οικολογική, αισθητική, ηθική, 

οικονοµική), η οποία θα επέλθει ως αποτέλεσµα της ανεπανόρθωτης απώλειας 

µοναδικών µορφών ζωής, της οποίας οι εν συνεχεία επιπτώσεις παραµένουν αβέβαιες 

και άγνωστες.  
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Κατά συνέπεια, η έννοια της βιοποικιλότητας στη Σύµβαση του Ρίο δεν νοείται ως 

µία αριθµητική παράθεση ειδών, αλλά ως ένα δυναµικά εξελισσόµενο σύνολο, άµεσα 

συνδεδεµένο µε την παραγωγικότητα και τη σταθερότητα των οικοσυστηµάτων και 

µάλιστα σε συνθήκες επιστηµονικής αβεβαιότητας. Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι εντός 

των πλαισίων της ∆ικαιοσύνης, λόγοι προστασίας εγγενών αξιών, άµεσα 

συναρτηµένων µε τις βαθύτερες ηθικές θεωρήσεις των ανθρώπων έναντι αυτών των 

µοναδικών µορφών ζωής, αλλά και έναντι των µελλοντικών γενεών, οι οποίες είτε θα 

στερηθούν τη γνώση αυτών των εξαφανισθέντων ειδών, είτε θα ζήσουν σε συνθήκες 

χαµηλότερης ποιότητας ζωής λόγω της ύπαρξης φτωχότερων και ασταθών 

οικοσυστήµατων, προβάλλουν την προστασία και τη διατήρηση της βιολογικής 

ποικιλοµορφίας εντός των ειδών, µεταξύ ειδών και οικοσυστηµάτων ως νοµική 

υποχρέωση, τόσο των µεµονωµένων ατόµων, όσο και των συµβαλλόµενων µερών, τα 

οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 6β. της ∆ιακήρυξης (1992) « είναι υποχρεωµένα να 

εντάξουν τη διατήρηση και τη βιώσιµη χρήση της βιολογικής ποικιλοµορφίας στα 

προγράµµατα και τις πολιτικές τους». 

 

Ως εκ τούτου, η Παγκόσµια ∆ιακήρυξη του Ρίο αποτέλεσε και το έναυσµα 

συνυπολογισµού του θέµατος περί διατήρησης της βιοποικιλότητας εντός των 

ζητηµάτων νοµικής υποχρέωσης και ευθύνης στα στενότερα επίπεδα, ευρωπαϊκού ή 

και εθνικού ενδιαφέροντος. Όπως παρατηρεί η Baker (2003), η διατήρηση της 

βιοποικιλότητας εξελίχθηκε σε µία εκτενώς και συνεχώς αυξανόµενη 

πολιτικοποιηµένη περιοχή, λαµβανοµένης κυρίως υπ’ όψιν της δυναµικής των πηγών 

της σε επίπεδο οικονοµικού ενδιαφέροντος. Η διαπίστωση της συνεχώς αυξανόµενης 

απώλειας κάποιων ειδών ανέδειξε και την επιτακτικότητα της ανάµειξης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διακρατικό επίπεδο για την εξυγίανση της κατάστασης µέσω 

της ανάληψης πρωτοβουλιών και της ανάθεσης δραστικών αρµοδιοτήτων ακόµα και 

σε επίπεδο των κρατών µελών. Χαρακτηριστικά, στην Παγκόσµια Έκθεση (‘Global 

Assessment’ ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CEC, 1999 in Baker, 2003), η απώλεια της 

βιοποικιλότητας αναγνωρίζεται ως ένα από τα επτά σηµαντικότερα προβλήµατα 

εντός της ευρωπαϊκής επικράτειας.  

 

Παρά τις αντιρρήσεις, τις ενστάσεις και την κριτική που διατυπώθηκε σε επίπεδο 

ευρωπαϊκό έναντι της Παγκόσµιας ∆ιακήρυξης του Ρίο, θεµελιωµένες στην απουσία 

επαρκών προτάσεων για την ανάληψη µίας αποτελεσµατικής πολιτικής δράσης σε 
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διεθνές επίπεδο (CEC, 1997:30 & Baker, 2003), η Ε.Ε. προχώρησε στην υιοθέτηση 

µίας νέας στρατηγικής, µέσω της οποίας τονίζεται η οικονοµική σηµασία της 

διατήρησης της βιοποικιλότητας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται η νέα 

στρατηγική κρίνεται « βασική για τη διατήρηση της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας 

της γεωργίας και της αλιείας για την παραγωγή τροφίµων. Η βιοποικιλότητα αποτελεί 

τη βάση για την προαγωγή της βιοµηχανίας και την παραγωγή νέων ιατρικών 

προϊόντων. Εν τέλει, η βιοποικιλότητα συχνά προωθεί λύσεις, όσον αφορά στα 

ζητήµατα της ρύπανσης και των ασθενειών» (CEC, 1998b in Baker, 2003). Η 

περιβαλλοντική πολιτική της Ε.Ε. µπορεί να διακριθεί σε δύο φάσεις, οι οποίες 

εντάσσονται στο 5ο Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα ∆ράσης ‘Towards Sustainability’( 

CEC, 1992). Μπορούµε, λοιπόν, να εικάσουµε τον κεντρικό ρόλο της έννοιας της 

‘βιώσιµης ανάπτυξης’, όσον αφορά στην υιοθέτηση µίας ευρύτερης περιβαλλοντικής 

στρατηγικής, µε βασικό στόχο τη χρυσή τοµή µεταξύ της διατήρησης και της χρήσης 

της βιολογικής ποικιλοµορφίας, ο οποίος χαρακτηριστικά δηλώνεται ως µία 

περιβαλλοντική πολιτική που θα εµποδίζει  «την ευρύτερη έκπτωση της αξίας των 

οικοσυστηµάτων και των οικοτόπων( µε την έννοια των ‘ecosystems’ και ‘habitats’ 

),όσον αφορά στη διατήρηση της ποικιλότητας των ειδών και εντός αυτών» (CEC, 

1998a:5 in Baker, 2003). Ως νοµοθετικό εργαλείο για την προώθηση του 

συγκεκριµένο στόχου, προώθησε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/43/EEC για τη 

διατήρηση των φυσικών οικοσυστηµάτων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας, 

γνωστή και ως Habitats Directive. Στο προοίµιο και το άρθρο 2 της Οδηγίας γίνεται 

σαφής αναφορά στο βασικό στόχο της Ε.Ε., ο οποίος έγκειται στη συνεισφορά της 

στη ‘διασφάλιση της βιολογικής ποικιλοµορφίας’ , αλλά και στην ‘προώθηση των 

γενικών στόχων της ‘βιώσιµης ανάπτυξης εντός των κρατών µελών’.  

 

Όσον αφορά στην αξία της διατήρησής της στο σύνολό της ( οικοσυστήµατα, είδη 

και εντός αυτών ), στο προοίµιο υπογραµµίζεται τη διακρατική πολιτισµική αξία της 

ως ‘κοµµάτι της φυσικής κληρονοµιάς του συνόλου της κοινότητας’. Η αξία της 

βιοποικιλότητας αποτυπώνεται εµµέσως και από την πρόταση δηµιουργίας ενός 

ευρύτερου οικολογικού δικτύου, του Natura 2000, το οποίο υπογραµµίζει την 

αναγνώριση της ανάγκης µίας διευρυµένης οικολογικής προσέγγισης του χώρου 

εντός των ευρωπαϊκών πλαισίων. Το άρθρο 16 της Οδηγίας προσθέτει και µία άλλη 

πτυχή, όσον αφορά στην αξία της βιοποικιλότητας και των οικοτόπων της, 

συσχετίζοντάς µε την προώθηση και προάσπιση της υγείας και της ασφάλειας των 
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πολιτών, ενώ, εν συνεχεία, γίνεται σαφής νύξη και στην αξία της προστασίας των 

ειδών για σκοπούς προώθησης, αύξησης και βελτίωσης της επιστηµονικής έρευνας 

και γνώσης. Ως εκ τούτων, το άρθρο 12 της Οδηγίας απαγορεύει την καταστροφή των 

ζωτικών σηµείων ( τα οποία δηλώνονται µε τους αγγλικούς όρους ‘breeding sites & 

resting places’ ) για τα είδη προς εξαφάνιση. Στα πλαίσια, λοιπόν, της Ε.Ε. προκύπτει 

µία άµεση αναλογία µεταξύ της προστασίας των ειδών προς εξαφάνιση και της 

διατήρησης και προστασίας των οικοσυστηµάτων και της βιοποικιλότητας τους στο 

σύνολό τους, καθώς όπως υπογραµµίζουν και οι Koricheva και Siipi (2004), ο 

αριθµός των υπαρχόντων ειδών αποτελεί βασική παράµετρο και δείκτη της 

προστασίας της βιολογικής ποικιλοµορφίας ενός οικοσυστήµατος, αλλά και της 

βιόσφαιρας στο σύνολο της.  

 

Ωστόσο, το άρθρο 6, παρ. 4 ορίζει και µία διέξοδο προς την αντίθετη κατεύθυνση, 

δηλαδή της µη επαρκούς προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας, όταν 

κάποιες κοινωνικές και οικονοµικές παράµετροι ‘δηµοσίου συµφέροντος’ κρίνονται 

υπέρτερες από αυτή της προστασίας των εν λόγω περιοχών και της ενδεχόµενης 

απειλούµενης βλάβης σ’ αυτές. Βασική προϋπόθεση, ωστόσο, προβάλλει η απόδειξη 

µη αναστρέψιµης βλάβης σε αυτά. Επίσης, κατά το άρθρο 12, δίνεται η δυνατότητα 

στα κράτη µέλη να προχωρήσουν στην ανάληψη ενός ‘κατά παρέκκλιση’ σχεδίου, 

εφόσον δεν υπάρχει άλλη αποτελεσµατική λύση και υπάρχουν αποδείξεις ότι δε θα 

παραβλάψει, σε ικανοποιητικό βαθµό τη διατήρηση των συγκεκριµένων ειδών και 

των οικοτόπων τους. Θα µπορούσαµε, λοιπόν, να παρατηρήσουµε µία 

ποσοτικοποίηση της βλάβης και, εν συνεχεία, όπως επισηµαίνει ο Μπάλιας (2005), 

«µία στάθµιση µεταξύ αυτής και του ‘υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος’», γεγονός 

που αφήνει διεξόδους ανάδειξης του υποκειµενικού (οικονοµικού και κοινωνικού) 

συµφέροντος στα πλαίσια µίας άκρως ωφελιµιστικής προσέγγισης. Μάλιστα, αν 

λάβουµε υπ’ όψιν µας και τις συνθήκες της επιστηµονικής αβεβαιότητας, εντός της 

οποίας αναδεικνύεται δυσχερής οποιαδήποτε προσπάθεια καταµέτρησης, 

ποσοτικοποίησης, εκτίµησης και πρόβλεψης των ενδεχόµενων κινδύνων και βλαβών, 

τόσο προς το ίδιο το περιβάλλον και τα συστατικά του, όσο και προς τους ίδιους τους 

ανθρώπους, κατανοούµε την αδυναµία της συγκεκριµένης οδηγίας ως προς την 

εφαρµογή της προαναφερθείσας «αρχής της προφύλαξης».  
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Εξ’ άλλου, αυτή η διέξοδος ίσως να αποτέλεσε και έναυσµα για την µη επαρκή 

συµµόρφωση πολλών κρατών µελών µε την οδηγία, ορισµένες περιπτώσεις σε τέτοιο 

βαθµό, ώστε να οδηγηθούν στην αποτυχία υιοθέτησης αποτελεσµατικής στρατηγικής 

υπέρ της προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας εντός των πλαισίων της 

επικρατείας τους (Verschuuren, 2003) Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι ενώ η Οδηγία του 

1992 επέσειε την ευθύνη των κρατών µελών για την εναρµόνιση των νοµοθεσιών 

τους και ανάληψη πρωτοβουλιών και αποτελεσµατικών στρατηγικών σε 

κυβερνητικό/ εθνικό επίπεδο (Adams, 1996), γεγονός που δηλώνεται απερίφραστα 

και στο προοίµιο, αλλά και στα άρθρα 3, 4 και 6, παρ. 1 της οδηγίας, αφήνεται και 

µία δικλείδα µη αποτελεσµατικής εφαρµογής των κατάλληλων προστατευτικών 

µέτρων, η οποία επιτείνεται και λόγω της επιστηµονικής αβεβαιότητας που διακρίνει 

το συγκεκριµένο χώρο του περιβάλλοντος.  

 

Όπως παρατηρεί η Baker (2003), πολλά ήταν τα κράτη µέλη, που εξ αρχής 

αµφισβήτησαν την πολιτική και νοµική βάση της κοινοτικής δράσης σε αυτό το 

επίπεδο, καθώς η διατήρηση της βιοποικιλότητας δεν αποτελούσε ένα παραδοσιακό 

τοµέα της ευρωπαϊκής πολιτικής. Ο Verschuuren (2003), σε µία προσπάθεια 

προσέγγισης και ερµηνείας του παραπάνω φαινοµένου, αναδεικνύει και µία ακόµα 

σηµαντική παράµετρο, που θέτει τη µη προσαρµοστικότητα των κρατών και σε ένα 

άλλο επίπεδο, αυτό της απουσίας κατανόησης, εκ µέρους των διεθνών οργάνων, των 

οικονοµικο-κοινωνικών τάσεων και του βαθµού που αυτές µπορούν να 

διαδραµατίσουν στην τελική εκπόνηση κάποιων προγραµµάτων δράσης σε κρατικό 

επίπεδο.  Η Baker (2003), αναγνωρίζοντας επίσης τη δυναµική των κρατών, όσον 

αφορά στην τελική εφαρµογή των νοµοθεσιών, τονίζει το πολιτικό και δηµόσιο 

προφίλ του ζητήµατος της ‘διατήρησης της βιοποικιλότητας’ και το ρόλο που θα 

µπορούσε αυτό να διαδραµατίσει προς την υιοθέτηση και την τελική αποτελεσµατική 

ή µη πρακτική εφαρµογή στρατηγικών επικεντρωµένων στο ζήτηµα της διατήρησης 

της βιοποικιλότητας εντός των στενότερων κρατικών πλαισίων της. Με άλλα λόγια, 

αξίζει τον κόπο να δούµε ποιες είναι αυτές οι αξίες που διαµορφώνονται και 

επικρατούν σε τοπικό/ εθνικό επίπεδο, ποια είναι η στάση και ο ‘λόγος’ των πολιτών 

ως προς αυτές και ποιος τελικά είναι ο ρόλος τους, ως προς την τελική διαµόρφωση 

των πολιτικών, πόσο, δηλαδή, τελικά, η εκάστοτε στάση ή η αλλαγή αυτής θα 

µπορούσε να βοηθήσει στην αποτελεσµατικότερη εφαρµογή των συµβάσεων και 

οδηγιών που συνάπτονται σε ευρύτερο ( διακρατικό, διεθνές και ευρωπαϊκό) επίπεδο.  
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Εν συνεχεία, θα αναζητήσουµε και το ρόλο που θα µπορούσε να διαδραµατίσει ο 

κλάδος της Βιοηθικής στο παραπάνω ανακύπτον ζήτηµα.25 

 

Σύνοψη Υποενότητας:  

Ανακεφαλαιώνοντας, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η ανάγκη θέσπισης 

κανονιστικών πλαισίων προέκυψε αναπόφευκτα στις τελευταίες δεκαετίες του 

20ου αι. Η έννοια της ‘βιώσιµης ανάπτυξης’ πρόβαλε ως βασικό µέσο 

διαπραγµάτευσης και συµβιβασµού δύο διαφορετικών στόχων και επιδιώξεων 

της σύγχρονης κοινωνίας, αυτών της διαρκούς επιστηµονικής εξέλιξης και της 

περιβαλλοντικής προστασίας, εντός µίας συνεχούς και ανεξέλεγκτα σε 

ορισµένες περιπτώσεις αναπτυσσόµενης πραγµατικότητας. Η βιολογική 

ποικιλοµορφία και η διατήρησή της αποτέλεσαν βασικό αξιακό κριτήριο 

αναµόχλευσης του ζητήµατος, παρά το γεγονός ότι οι αναφορές περί εγγενούς 

αξίας της φύσης προκύπτουν, αφενός, εντός κάποιων αφηρηµένων και µη 

τεκµηριωµένων επαρκώς αξιακών πλαισίων, αφετέρου, επιτρέπουν να διαφανεί 

µία ‘ανθρωποκεντρική θεώρηση’ ακόµα και αυτής της εγγενούς αξίας της 

φύσης, αυτής, αυτό δηλαδή που η Hangrove (2006) κατατάσσει στις ‘άσθενείς 

ανθρωποκεντρικές’ προσεγγίσεις.  

 

Αναµφίβολα, όπως παρατηρούν οι Callicot26, και Moore27, θα ήταν αδύνατο να 

υιοθετήσουµε µία διαφορετική θεώρηση των πραγµάτων, καθώς και 

οποιαδήποτε αξία αποδιδόµενη στη φύση καθ’ αυτή δεν θα µπορούσε να είναι 

αποκοµµένη από τη δική µας οπτική και αξιακή θεώρηση των πραγµάτων. 

Εκτός αυτού, αναµφίβολα,   για την κατανόηση της αναγκαιότητας και της 

αλληλεξάρτησης ανθρώπου-φύσης, ήταν επιτακτική και αναπόφευκτη η 

ανεύρεση και η επισήµανση κάποιων επιχειρηµάτων που θα αφύπνιζαν τη 

συνείδηση του ανθρώπου προς µία συµπεριφορά σεβασµού και προστασίας της 

βιολογικής ποικιλοµορφίας. Θα µπορούσαµε να δώσουµε και µία λειτουργική 

                                                 
25 Τα ζητήµατα αυτά θα µας απασχολήσουν και θα αποτελέσουν αντικείµενα επεξεργασίας και 
προβληµατισµού στις επόµενες ενότητες. 
26 Συγκεκριµένα, ο Callicot (1989) διατηρεί µία ‘ανθρωπογονική’ ( κατά τον όρο ‘anthropogenic’) 
θεώρηση των πραγµάτων, διατυπώνοντας ότι: «η πηγή όλων των αξιών είναι η ανθρώπινη συνείδηση/ 
αντίληψη»( ‘ the source of all value is human consciousness’).   
27 O Moore (1903) υποστήριζε ότι «η ‘αξία’ προκύπτει µόνο από µία εσωτερική εµπειρία του 
‘αξιολογητή’» ( “ ‘value’ can only arise from the internal experience of the ‘valuer’ ”) 
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για τον άνθρωπο αξία σε κάποια από τα επιχειρήµατα υπέρ της διατήρησης 

αυτής.  

 

Παρά το γεγονός, ότι η παγκόσµια στρατηγική προστασίας της 

βιοποικιλότητας, επεδίωξε να λειτουργήσει προληπτικά, επισηµαίνοντας την 

αναγκαιότητα αποφυγής µελλοντικών βλαβών, βάσει προηγούµενων 

παραδειγµατικών εµπειριών ( βάσει της «αρχής προφύλαξης» ), παρέµεινε 

σαφής µία τάση αναµόχλευσης επιχειρηµάτων ανάδειξης της εργαλειακής αξίας 

της βιοποικιλότητας για την ικανοποίηση των ανθρωπίνων αναγκών. Η 

αειφορική χρήση των πρωτογενών περιβαλλοντικών πηγών δεν µπόρεσε να 

απαλλαγεί εξολοκλήρου από αυτή τη διττή φύση ( ‘ασθενή’ και ‘ισχυρή’), παρά 

το γεγονός ότι πλέον η εξαφάνιση των ειδών ξεκίνησε να θεωρείται ως ένας 

παραδειγµατικός κίνδυνος, στον οποίο ενέχονται ευρύτερα περιβαλλοντικά 

ενδιαφέροντα για την υγεία της Βιόσφαιρας, αλλά και την εικόνα της γης που 

θα κληρονοµήσουν οι µελλοντικές γενιές και ο οποίος στα πλαίσια της 

βιοηθικής θα µπορούσαµε να πούµε ότι αποτελεί το πρόδροµο των ευρύτερων 

ζητηµάτων που έχουν προκύψει σήµερα εξ αιτίας της βιοτεχνολογικής 

προόδου.  

 

Το πλαίσιο εφαρµογής: 

Η περίπτωση της Caretta caretta στην Ελλάδα: µία σύγκρουση αξιών; 

 

Αναµφίβολα, η αποτελεσµατικότητα των διεθνών συµβάσεων και της 

συνακόλουθης αυτών Ευρωπαϊκής Οδηγίας 92/43/EEC για την  προστασία και 

διατήρηση της βιολογικής ποικιλοµορφίας σε πεδίο εφαρµογής ήταν άµεσα 

συνδεδεµένη µε τη στάση που θα υιοθετούνταν σε στενότερο κρατικό επίπεδο. 

Ως εκ τούτου η µετατροπή των εθνικών νοµοθετικών πλαισίων αποτελούσε 

βασική προϋπόθεση για την αντιµετώπιση του πλήθους των περιβαλλοντικών 

προβληµάτων, της κρίσης που ενέχονταν σ’ αυτά (Verschuuren, 2003). Έτσι, 

παρά το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή ανάµειξη θα µπορούσε να θεωρηθεί ως µία 

κρίσιµη καµπή σταδιακής µετάβασης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από 

το µεµονωµένο-εθνικό επίπεδο σε ένα περισσότερο συλλογικό-ευρωπαϊκό 

επίπεδο, ενταγµένο σε ένα ακόµα ευρύτερο- διεθνές επίπεδο (Baker, 2003), ο 

ρόλος των κρατών µελών, αλλά και µικρότερων οµάδων, συλλογικά 
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οργανωµένων, στα πλαίσια ενός κράτους εξακολουθούσε να παραµένει 

σηµαντικός προς µία κατεύθυνση τελικής εφαρµογής των νοµικών πλαισίων. Η 

έννοια της αειφόρου/ βιώσιµης ανάπτυξης παρέµενε ο συνεκτικός κρίκος 

ανάµειξης διαφορετικών φορέων δραστηριοποιηµένων σε διαφορετικά επίπεδα 

διακυβέρνησης, αλλά και το κοινό σηµείο αναφοράς, όσον αφορά σε επίπεδο 

ανάπτυξης λόγου και ανάληψης πρωτοβουλιών εξ αυτών. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Kousis και Eder (2001), η περιβαλλοντική 

πολιτική ( συµπεριλαµβανοµένων και των περιβαλλοντικών ρυθµίσεων σε 

νοµοθετικό επίπεδο ) αποτελεί σηµαντικό παράγοντα διαµόρφωσης όχι µόνο 

των περιβαλλοντικών συνθηκών, αλλά και της κοινωνίας. Ως εκ τούτου, 

καινούρια θεσµικά όργανα και δρώντες φορείς προκύπτουν, των οποίων ο 

λόγος εσωκλείει και αντανακλά τις δικές τους θεωρήσεις περί της έννοιας της 

βιωσιµότητας, καθώς και το δικό τους τρόπο σύλληψης των περιβαλλοντικών 

ζητηµάτων, βάσει των ευρύτερων κονωνικο-οικονοµικών αξιών και 

πεποιθήσεών τους.  

 

Στόχος, λοιπόν, της εν προκειµένω µελέτης, είναι και ο εντοπισµός και η 

ανάδειξη του πλήθους και του είδους των αξιών που εµπεριέχεται στο δηµόσιο 

λόγο των διαφορετικών σχετικών φορέων σε στενότερο, κρατικό, πλαίσιο και η 

αναζήτηση του τρόπου και του βαθµού στον οποίο ενδέχεται να διαµορφώσει 

και να επιδράσει στην τελική διαµόρφωση µία πολυ-επίπεδης πολιτικής µε 

στόχο την διατήρηση της βιολογικής ποικιλοµορφίας. Αξίζει, µάλιστα, να 

λάβουµε υπ’ όψιν µας τη διαπίστωση των Kousis και Eder (2001) , κατά την 

οποία «η δηµόσια σφαίρα στο σύνολό της, οι Ευρωπαίοι πολίτες, παραµένουν 

(ακόµα) µία άµορφη µάζα ‘πολιτών’ που έχουν τα δικαιώµατα ελεύθερης 

µετακίνησης εντός των εσωτερικών συνόρων, εργασίας και διακίνησης 

αγαθών…δεν υπάρχουν ως ένα οµογενές σώµα, ένα ‘έθνος’.» Η διαπίστωση 

αυτή επιτρέπει να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι εντός των ευρύτερων 

συνόρων της ενωµένης Ευρώπης, παραµένουν ακόµα αναλλοίωτα και σταθερά 

κάποια ιδανικά, αξίες και πεποιθήσεις, απαύγασµα του διαφορετικού εθνικού, 

πολιτισµικού, κοινωνικο-οικονοµικού υπόβαθρου κάθε επιµέρους εθνικής 

οµάδας. Το γεγονός αυτό ίσως θα µπορούσε να αποτελέσει και ένα κριτήριο 

της διαφορετικής πρόσληψης της έννοιας της βιωσιµότητας και αειφορικής 

ανάπτυξης, της διαφορετικής, κατά κάποιον τρόπο «πολιτικής χροιάς», που 
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αποδίδεται στον όρο, αναλόγως προς τα εθνικά, πολιτικά και πολιτισµικά όρια, 

εντός των οποίων την εξετάζουµε.  

 

Μέσα, λοιπόν, στα στενότερα κρατικά πλαίσια του συνόλου της ευρωπαϊκής 

επικράτειας, θα µπορούσαµε να διακρίνουµε τρεις διαφορετικά επίπεδα δράσης 

φορέων. Χαρακτηριστικά, οι Kousis και Eder (2001) αναφέρονται: α. στους 

‘εθνικούς δρώντες φορείς’ ( ‘national actors’), οι οποίοι οργανώνονται σε 

συλλογικά ‘εθνικά δηµόσια σώµατα’ ( ‘national publics’ ) , β. στους 

‘διακεκριµένους δρώντες φορείς’ (‘elite actors’), οι οποίοι οργανώνονται σε  

‘διακεκριµένα δηµόσια σώµατα’ (‘elite publics’)και γ. στους ‘λαϊκούς φορείς’  

(‘popular actors’), οι οποίοι οργανώνονται σε ‘λαϊκά δηµόσια σώµατα’ ( 

‘popular puplics’). Στην πρώτη κατηγορία, θα µπορούσαµε να κατατάξουµε τις 

οµάδες δράσης που διακρίνονται από κάποια κοινά διακριτικά γνωρίσµατα ( 

πολιτισµικής, θρησκευτικής παράδοσης και ιστορικότητας) που τους 

προσδίδουν χαρακτήρα οµοιογενούς εθνικής φυσιογνωµίας και ταυτότητας. 

Στη δεύτερη, θα µπορούσαν να καταταχθούν οι οµάδες δράσεις, οι οποίες, 

έχοντας ως εφόρµηση την ύπαρξη του θεσµού της Ε.Ε., οργανώνονται σε 

ευρύτερα διακρατικά επίπεδα, δηµιουργώντας δίκτυα συνεργασίας και 

προώθησης των επιδιώξεων τους, µερικές φορές και ως µέλη ευρύτερων 

διεθνών οργανώσεων ( Kousis & Eder, 2001 ). Οι οµάδες αυτές συνίστανται 

από ένα πλήθος οµογενοποιηµένων, ως προς τα ενδιαφέροντα και τις 

επιδιώξεις, µονάδων, π.χ. επιχειρηµατίες, διανοούµενοι, ΜΚΟ. Τέλος, στην 

τρίτη κατηγορία συγκαταλέγονται οµάδες οργανωµένες σε δίκτυα, µικρότερης 

κλίµακας, τοπικού επιπέδου, οι οποίες διακρίνονται από κάποια κοινά 

γνωρίσµατα, καθηµερινές εµπειρίες και κοινωνικο-πολιτικές (ταξικές) 

πεποιθήσεις. Γι αυτό το λόγο και τα ενδιαφέροντά τους είναι περισσότερο 

στραµµένα σε ζητήµατα του άµεσου ενδιαφέροντός τους, π.χ. προστασία του 

τοπικού οικοσυστήµατος, υγείας κτλ.  

 

Έτσι, εντός των πλαισίων της Ε.Ε., προέκυψαν και νέα θεσµικά όργανα, πέραν 

των κρατικών κυβερνητικών σωµάτων άσκησης εξουσίας, τα οποία 

νοµιµοποιούνταν να αναλάβουν δράση και να ασκήσουν έλεγχο και, ως εκ 

τούτου, επίδραση στην τελική διαµόρφωση των ζητηµάτων που άπτονται του 

ευρωπαϊκού πολιτικού ενδιαφέροντος, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και 
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αυτό της προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας στο σύνολό της. 

Όπως παρατηρεί σχετικά ο Bourdieu (1991), ένας νέος χώρος πολιτικής δράσης 

και αγώνων ( µε την έννοια του ‘struggle’), προέκυψαν σταδιακά και διάφοροι 

δρώντες φορείς εµφανίστηκαν στο προσκήνιο και ξεκίνησαν µία διαµάχη για 

πολιτική και πολιτισµική εξουσία. Μία τέτοια περίπτωση είναι και αυτή που θα 

µας απασχολήσει παρακάτω.  

 

Παίρνοντας ως αφορµή την περίπτωση της εφαρµογής της Ευρωπαϊκής 

Οδηγίας 92/43/ΕΕC για την διατήρηση της βιολογικής ποικιλοµορφίας, εντός 

των φυσικών οικοσυστηµάτων και µεταξύ των ειδών της άγριας χλωρίδας και 

πανίδας, θα εξετάσουµε τις συγκρούσεις που προέκυψαν µεταξύ των 

διαφορετικά αναµεµιγµένων φορέων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο,   όσον 

αφορά στην τελική εφαρµογή της στα πλαίσια της ελληνικής επικράτειας και, 

συγκεκριµένα, όσον αφορά στην προστασία του προστατευόµενου είδους προς 

εξαφάνιση της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta (γνωστό µε τον 

επιστηµονικό όρο ‘mediterranean loggerhead sea turtle’), αλλά και στην 

προστασία του, βιωτικής σηµασίας για το είδος αυτό, οικοσυστήµατος. 

Επίκεντρο του ενδιαφέροντός µας αποτελεί η περιοχή της Ιονίου νήσου της 

Ζακύνθου ( πρβλ. Χάρτης 1, Παράρτηµα ) στην οποία, σύµφωνα µε επίσηµες 

επιστηµονικές µελέτες, παρουσιάζεται η µεγαλύτερη καταγραφή 

αναπαραγωγικής δραστηριότητας και φωλεοποίησης του συγκεκριµένου είδους 

µεσογειακής θαλάσσιας χελώνας.28 ( πρβλ. Πίνακας 1, Παράρτηµα )  

 

Βασικό ερώτηµα, που θα µας απασχολήσει στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας 

είναι: Τι είναι αυτό που αποτελεί πεδίο αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων, 

όσον αφορά στην προστασία ενός είδους και στην διατήρηση της βιολογικής 

ποικιλοµορφίας στη συγκεκριµένη περιοχή; Είναι η αποποίηση της αξίας της 

                                                 
28 Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την αναφορά της ΜΚΟ ΑΡΧΕΛΩΝ (Koutsodendris, Dean, 
Margaritoulis 2006 ), η οποία έχει αναλάβει την πρωτοβουλία εκπόνησης επιστηµονικών µελετών και 
πορισµάτων στην περιοχή της Ζακύνθου, και συγκεκριµένα στην προστατευόµενη περιοχή του κόλπου 
του Λαγανά: «τα προκαταρκτικά δεδοµένα του 2006 κατά την αναπαραγωγική περίοδο του 2006, 
καταγράφηκαν 3558 αφίξεις χελωνών, εκ των οποίων 957 κατέληξαν στη δηµιουργία φωλιών  στο 
σύνολο των 6 παραλιών ωοτοκίας του κόλπου», γεγονός που αναδεικνύει µία πτώση σε σύγκριση µε 
το µέσο όρο φωλεοποίησης καθ’ όλη την 22χρονη περίοδο εκπόνησης ερευνητικών προγραµµάτων 
καταγραφής ( 1984-2005 ), ο οποίος κλίνει στον αριθµό των 1264 φωλιών.( πρβλ. πίνακας 1, 
παράρτηµα )  
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ίδιας της βιοποικιλότητας, όπως αυτή αντανακλάται µέσω της προστασίας της 

εκ µέρους των αναµεµιγµένων φορέων ή τίθενται και κάποια άλλα ζητήµατα 

ανθρώπινης ευηµερίας και ευζωίας; Στόχος µας, λοιπόν, είναι η αναζήτηση των 

αξιών και των πεποιθήσεων ( ενδιαφερόντων/ συµφερόντων ) και των 

συµβολικών διαστάσεων που αυτές αποκτούν και αντανακλούν στη σύγχρονη 

πραγµατικότητα, ως αντικέιµενα συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων 

εστιασµένων στο πρακτικό επίπεδο, εφαρµογής κάποιων κανονιστικών 

πλαισίων προστασίας της βιοποικιλότητας. Βασική πηγή του ανωτέρω 

εγχειρήµατος αποτελεί το Ερευνητικό Πρόγραµµα της Ε.Ε. ‘Συµµετοχική 

∆ιακυβέρνηση και Θεσµική Καινοτοµία’ (Haila et al, forthcoming 2007 in 

www.paganini-project.net), καθώς και πλήθος δευτερογενών πηγών, δικτυακών 

τόπων, αλλά και συνεντεύξεων, που διεξήχθησαν κατά τα έτη 2005-2006 µε 

ένα σηµαντικό αριθµό εµπλεκόµενων φορέων ( θεσµικών οργάνων 

(κυβερνητικών και αυτοδιοίκησης), ΜΚΟ, επαγγελµατιών, 

ευαισθητοποιηµένων πολιτών οργανωµένων σε συλλόγους ), σε κρατικό και 

τοπικό επίπεδο.  

 

Η προαναφερθείσα πραγµάτευση θα µπορούσε να χρησιµεύσει ως βασικό 

εργαλείο ανίχνευσης των αξιών που εµπλέκονται, όσον αφορά στην 

αποτελεσµατική διατήρηση της βιοποικιλότητας, αλλά και αναζήτησης των 

σηµείων που θα µπορούσαν να αποτελέσουν το κανονιστικό/ αξιακό υπόβαθρο 

διατήρησης της βιοποικιλότητας εντός των πλαισίων της Βιοηθικής. Με άλλα 

λόγια, θα επιχειρήσουµε να εξετάσουµε γιατί η διατήρηση της βιολογικής 

ποικιλοµορφίας σε όλες τις εκφάνσεις της αποτελεί αντικείµενο του σύγχρονου 

βιοηθικού ενδιαφέροντος και πώς αυτή θα µπορούσε να συµβάλει στη 

διαπραγµάτευση και επίλυση µία τέτοιου είδους συγκρουσιακής περίπτωσης; 

 

Το πρώτο νοµοθετικό έγγραφο που αναδεικνύει το ενδιαφέρον της ελληνικής 

πολιτείας για την διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί ο νόµος 858 

του 1937, ο οποίος και οδήγησε στην ίδρυση των δύο πάρκων στην ορεινή 

περιοχή του Παρνασσού και του Ολύµπου. Όπως αναφερθήκαµε παραπάνω, η 

επιλογή αυτών των δύο σηµείων για τη δηµιουργία προστατευόµενων περιοχών 

στην Ελλάδα δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός, αλλά συνδέεται µε την αναγνώριση 

ενός είδους εγγενούς αξίας στη φύση, ως κοµµάτι της ευρύτερης εθνικής και 
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πολιτισµικής κληρονοµιάς ενός τόπου.29 Κατά συνέπεια, η προστασία και η 

διατήρηση κάποιων τοπικών φυσικών ειδών στην Ελλάδα εξισώθηκε αξιακά µε 

την προστασία και τη διατήρηση της εθνικής πολιτισµικής κληρονοµιάς. 

Μεταξύ των ετών 1938 και 1974 ιδρύθηκαν συνολικά δέκα Εθνικά Πάρκα, 

αριθµός που αντανακλά το ενδιαφέρον της Ελλάδας περί προστασίας του 

περιβάλλοντος και των ειδών εντός αυτού.  

 

Παρ’ όλα αυτά, όπως παρατηρούν οι Warren και Antonopoulou (1990), τα 

ιστορικά γεγονότα που στιγµάτισαν ως τη δεκαετία του 1960 την ελληνική 

επικράτεια, π.χ. οι Βαλκανικοί πόλεµοι, ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος, οι εµφύλιες 

διαµάχες και η ∆ικτατορία, αποτέλεσαν φενάκη στην ανάπτυξη του 

ενδιαφέροντος των πολιτών, τόσο σε συλλογικό/ κρατικό, όσο και σε 

περισσότερο µεµονωµένο/ τοπικό επίπεδο, γύρω από ζητήµατα προστασίας της 

βιολογικής ποικιλοµορφίας στη φύση. Στην ίδια διαπίστωση είχε καταλήξει και 

η ερωτηθείσα εκπρόσωπος µίας µεγάλης ΜΚΟ στην Ελλάδα, η οποία 

χαρακτηριστικά αναφέρει:  

 

«Οι Έλληνες είχαν σηµαντικότερα προβλήµατα επιβίωσης να αντιµετωπίσουν, εξ 

αιτίας της πληθώρας των ιστορικών συγκυριών…Μέχρι το 1960, µπορούµε να 

εντοπίσουµε µόνο µερικούς φυσιολάτρες και οικολόγους. Οι επιστήµονες δεν 

έδειχναν άµεσο ενδιαφέρον προς τα ζητήµατα διατήρησης της φύσης, ενώ η 

πρώτη οικολογική οργάνωση ήταν ο ‘Ορειβατικός Σύλλογος Αντύπας’».  

( συνέντευξη ΒΛ 060406 )  

 

Η προστασία της Caretta caretta δεν αποτέλεσε εξαίρεση, παρά το γεγονός ότι 

ήδη από τη δεκαετία του 1970, συγκαταλεγόταν µεταξύ των χαρισµατικών 

ειδών της µεγα-πανίδας (κατά τον όρο ‘mega-fauna’ ), τα οποία είχαν 

αποκτήσει εξαιρετικά σηµαντική συµβολική αξία στα ευρύτερα ευρωπαϊκά 

πλαίσια. 

 

                                                 
29 Συγκεκριµένα, ο Παρνασσός αποτελούσε σηµείο λατρείας του αρχαίου θεού Απόλλωνα, 
αλλά και κατάλυµα των εθνικών ηρώων του απελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων το 1821, 
ενώ ο Όλυµπος αποτελούσε κατά την αρχαία παράδοση και την ελληνική µυθολογία, «σπίτι» 
των ∆ώδεκα Θεών των αρχαίων Ελλήνων. (Τρουµπής, 1987). 
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Εναρκτήριο σηµείο της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας στην Ελλάδα θα 

µπορούσε να θεωρηθεί το έτος 1975 και το άρθρο 24 του συνηµµένου µετά το 

πέρας της δικτατορικής περιόδου συντάγµατος (Σπανού, 1995). Ωστόσο, η 

ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης είχε ήδη τελεστεί εν 

έτει 1951 (Τρουµπής, 1987). Παρ’ όλα αυτά, κοµβικό σηµείο αναφοράς όσον 

αφορά στα ζητήµατα της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας στην Ελλάδα αποτέλεσε 

η δεκαετία του 1980 και το γεγονός της ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα. Η διατήρηση των Θαλασσίων Πάρκων αποτέλεσε βασική 

παράµετρο πολιτειακού ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε το νόµο 1650/86 του 

1986, εντός του οποίου και σύµφωνα µε τη διάταξη του αρθ. 2, παρ. 6 του 

ανωτέρω νόµου «οικοσύστηµα είναι κάθε σύνολο βιοτικών και µη βιοτικών 

παραγόντων και στοιχείων του περιβάλλοντος, που δρουν σε συγκεκριµένο χώρο και 

βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση µεταξύ τους». Βάσει αυτού, όπως παρατηρεί η 

Παναγοπούλου (1996, 11-24), το οικοσύστηµα θεωρείται ως ένα είδος συνθετικού 

µορφώµατος, όπου τονίζεται η αλληλεξάρτηση και η συνύπαρξη των συστατικών 

στοιχείων του περιβάλλοντος και, άρα, και του ανθρώπου που αποτελεί µέρος αυτού. 

Μάλιστα, το άρθρο 1 του ίδιου νόµου επιβεβαιώνει την παραπάνω θέση, 

αναγνωρίζοντας στη διατήρηση του περιβάλλοντος µία ιδιαίτερη αξία για τον 

άνθρωπο, βάσει της οποίας «ο άνθρωπος ως άτοµο και ως µέλος του κοινωνικού 

συνόλου θα ζει σε ένα υψηλής ποιότητας περιβάλλον, µέσα στο οποίο προστατεύεται 

η υγεία του και ευνοείται η ανάπτυξη της προσωπικότητάς του».  

 

Η ίδια δεκαετία αναδείχθηκε ιδιαίτερα σηµαντική για την περίπτωση 

προστασίας της Caretta caretta στη Ζάκυνθο, τόσο από άποψη νοµοθετικού/ 

κρατικού ενδιαφέροντος, έναρξης κάποιων Προγραµµάτων Προστασίας και 

∆ιαχείρισης της προστατευόµενης περιοχής, όσο και από άποψη έναρξης και 

έξαρσης των συγκρούσεων εντός των τοπικών πλαισίων. Το 1982 και η 

Κόκκινη Λίστα εκείνου του έτους ( ‘Red Data Book’)  αποτέλεσε κριτικό έτος 

για την επιστηµονική αναγνώριση της θαλάσσιας χελώνας ως  επαπειλούµενου 

προς εξαφάνιση είδους , αλλά και την αναγνώριση της ζωτικότητας της 

περιοχής της Ζακύνθου για την επιβίωση αυτού ( Groombridge, 1982 ) . Μία 

σειρά από Προεδρικά ∆ιατάγµατα (1980, 1981 και 1984), αλλά και η 

Υπουργική Απόφαση του 1986 προέκυψαν και επιβεβαίωναν τη σηµαντικότητα 

της περιοχής, αναδεικνύοντας έτσι και την αξία της διατήρησης της 
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βιοποικιλότητας εντός των ελληνικών κρατικών πλαισίων, βάσει της αρχής της 

αειφόρου ανάπτυξης.  Η αυστηρότητα των νοµικών αυτών πλαισίων 

προστασίας του συγκεκριµένου είδους, αλλά και του συνόλου των  

προστατευόµενων οικοσυστηµάτων της ελληνικής επικράτειας, επιβεβαιώνεται 

και από ανάλογα εγχειρήµατα που έλαβαν χώρα την επόµενη δεκαετία και δη 

µε την ίδρυση ενός ελληνικού δικτύου Natura 2000, το οποίο αποδείκνυε την 

πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης για τη δηµιουργία ενός ‘εθνικού 

συστήµατος προστασίας της φύσης’ (Andreou, 2004, 6), αλλά και µε την 

ίδρυση Φορέων ∆ιαχείρισης των Εθνικών Πάρκων, κίνηση που αποδείκνυε την 

πρόθεση της αποτελεσµατικής προστασίας αυτών των προστατευόµενων 

περιοχών ( Νόµος 2742/99). Εν τω µεταξύ, το 1998 αποτέλεσε σηµαντικό έτος 

για την περίπτωση της προστασίας της θαλάσσιας χελώνας, αλλά και εν γένει 

του συνόλου της βιοποικιλότητας εντός της ελληνικής επικράτειας, καθώς 

έλαβε χώρα η τροποποίηση του ελληνικού νόµου, σύµφωνα µε τις 

κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 92/43 περί προστασίας των 

οικοσυστηµάτων. Παρ’ όλα αυτά, η ίδρυση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου 

στη Ζάκυνθο παρέµενε ανεκπλήρωτη και µόνο µετά τις πιέσεις των ΜΚΟ, που 

ήδη είχαν κάνει δυναµικά την εµφάνισή τους στην περιοχή, τα πράγµατα πήραν 

διαφορετική τροπή. Ακολούθησε η παρέµβαση της ευρωπαϊκής επιτροπής το 

1999 και, εν συνεχεία, του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου εν έτει 2002, το οποίο 

αναγνώρισε την αποτυχία της ελληνικής κυβερνήσεως να εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις της έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (case c-103/00) (Andreou, 

2004).  Όπως παρατηρούν σχετικά οι Kousis και Eder (2001), η θεσµική 

αλλαγή που προκρίθηκε από τη στιγµή της δηµιουργίας του θεσµικού οργάνου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσε την ευκαιρία ανάπτυξης και «δηµιουργίας νέων 

‘λαϊκών οµάδων’. Το εθνικό κράτος δεν αποτελούσε πια το µοναδικά 

νοµιµοποιηµένο θεσµό, τον οποίο µπορούσαν να προσεγγίσουν οι λαϊκοί 

υποκινητές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο απέκτησαν εξέχουσα σηµασία, καθώς ένας διαρκώς 

αυξανόµενος αριθµός τοπικών οµάδων διεκδίκησης και διαµαρτυρίας 

προσέφευγαν σ’ αυτούς».  

 

Πράγµατι, λοιπόν, οι ΜΚΟ διαδραµάτισαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της 

ιστορίας, λειτουργώντας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Pridham (2001) ως 
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«ηµι-θεσµοποιηµένη ‘εσωτερική δύναµη’ ( κατά τον όρο ‘insider’ ) που 

µπορούσε να ασκήσει επίδραση εντός των κυβερνητικών πολιτικών πλαισίων», 

αλλά και ως « ‘εξωτερική δύναµη’ ( κατά τον όρο ‘outsider’ ), που µπορούσε να 

ασκήσει πίεση, κινητοποιώντας την κοινή γνώµη». Οι µεγαλύτερες, µάλιστα 

συνεχίζει, «τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να εξελίσσονται και σε 

‘εσωτερικούς συνδέσµους µε την Ε.Ε., συνδυάζοντας αυτή την ιδιότητά τους µε 

τη συνεχόµενη άσκηση πίεσης σε εθνικό ή, ακόµα, και  σε κατώτερο επίπεδο 

διακυβέρνησης». Πράγµατι, ο ρόλος και ο λόγος των ΜΚΟ προέβαλε κοµβικός 

στη διαµόρφωση της πολιτικής περί των θεµάτων διαχείρισης του 

οικοσυστήµατος της περιοχής και διατήρησης της βιολογικής ποικιλοµορφίας 

εντός αυτού (Kousis and Psarikidou, 2006). Εκτός των καθοριστικών για την 

εξέλιξη επαφών τους µε την Ε.Ε., σηµαντικός ήταν ο ρόλος τους ακόµα από τη 

δεκαετία του 1980 για την εκπόνηση προγραµµάτων παραγωγής γνώσης, όσον 

αφορά στην αναπαραγωγική δραστηριότητα και την καταµέτρηση του 

πληθυσµού του είδους (Irvine, Margaritoulis, Arapis, 1999), αλλά και όσον 

αφορά στην εφαρµογή κάποιων προστατευτικών µέτρων εντός της περιοχής, 

αλλά και την ενηµέρωση του κοινού για την ύπαρξη του είδους στην περιοχή 

και το επιβεβληµένο καθεστώς προστασίας τους. Σηµαντική ως προς την 

εκπλήρωση αυτών των δραστηριοτήτων πρόβαλε η συνεργασία τους µε άλλες 

διεθνείς ΜΚΟ και η οργάνωσή τους σε διεθνή δίκτυα, αλλά και η πρωτοβουλία 

µίας εξ αυτών να προχωρήσει στην αγορά µίας σηµαντικής έκτασης στην 

περιοχή του κόλπου30, στηριζόµενη σε δηµόσιους εράνους, µε απώτερο στόχο 

να διασφαλίσει την επιτυχή αναπαραγωγική δραστηριότητα του είδους 

(Dimopoulos, 1991). Εκ των παραπάνω µπορούµε να διαγνώσουµε το 

ενδιαφέρον της παγκόσµιας κοινότητας ως προς την προστασία του 

συγκεκριµένου είδους, ενώ χαρακτηριστική ως προς τα παραπάνω προβάλλει 

και η αναφορά των χελωνών ως «κοσµοπολίτικου είδους», την οποία απέδωσε  

µέλος ΜΚΟ ( συνέντευξη ΚΑ 040706) . 

 

Εν γένει ο λόγος των ΜΚΟ επιτρέπει να διαγνωστεί η απόδοση µία εγγενούς 

αξίας στη διατήρηση του είδους, αλλά και εν γένει της βιοποικιλότητας στο 

                                                 
30 Το WWF-GR προχώρησε στην αγορά της περιοχής των Σεκανίων στον κόλπο του Λαγανά έναντι 
2,600,000$, εκ των οποίων 75%  του συνολικού ποσού βασίστηκε σε δωρεές και το 25% σε 
χρηµατοδότηση της Ε.Ε.  
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σύνολό της. Αποσκοπώντας στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης 

χρησιµοποιούν µία πληθώρα εκφράσεων, τονίζοντας την εγγενή αξία της δικής 

τους ζωής και του αγώνα ζωής που διάγουνε εδώ και χιλιάδες χρόνια, την αξία 

της αρµονικής συµβίωσης όλων των ειδών εντός του πλανήτη, αλλά και την 

ιστορική και πολιτισµική αξία του είδους για τον ίδιο τον άνθρωπο, ως µέλος 

της ίδιας «βιοτικής κοινότητας» (Kousis and Psarikidou, 2006  &  

www.archelon.gr , www.medasset.gr & www.wwf.gr ) 31.  Επ’ αυτού, χαρακτηριστική 

είναι η διαπίστωση του Θεοδοσόπουλου (Theodossopoulos, 2003, pp. 3-4) ότι 

η περιβαλλοντική δράση των ΜΚΟ οδήγησε σε µία ακραία βιοκεντρική τάση 

άγνοιας και τελικής «διχοτόµησης της σχέσης ανθρώπου και πολιτισµού, 

σύµφωνα µε την οποία:  

 

«η µέγιστη αξία στη φύση αναδεικνύεται, όταν αυτή παραµένει ανέγγιχτη από το 

ανθρώπινο χέρι’… Η δράση τους, λοιπόν, κατ’ αυτόν, στηριζόταν στην κοινή 

τους αντίληψη ότι το περιβάλλον πρέπει να προστατευτεί ιδιαιτέρως από το 

πλήθος των βλαβερών επιδράσεων της ανθρώπινης παρέµβασης». 

(Theodossopoulos, 2003, pp. 3-4)  

 

Αποτέλεσµα όλων αυτών, σε αντίθεση, προς την παραπάνω διαπίστωση του 

Pridham ( 2001 ) ήταν να εγερθεί ένα πλήθος αντιδράσεων εκ µέρους της 

τοπικής κοινωνίας και διαφόρων αναµεµιγµένων οµάδων συµφερόντων, οι 

οποίοι θεώρησαν την παρέµβαση των ΜΚΟ και τη δηµιουργία του ΕΘΠΖ ως 

µία βέβαιη και σοβαρή απειλή ως προς τα δικά τους ζητήµατα ευηµερίας και 

ευζωίας.  ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η ίδια δεκαετία, του 1980, 

αποτελούσε περίοδο στροφής της οικονοµικής δραστηριότητας στην περιοχή 

της Ζακύνθου. Έτσι, ενώ ως τα τέλη της δεκαετία του 1970, η αγροτική 

οικονοµία και η εκµετάλλευση της γης αποτελούσε το βασικό µέσο 

οικονοµικής επιβίωσης για την πλειοψηφία της τοπικής κοινότητας, το 1980 

παρουσιάστηκε µία ραγδαία στροφή του οικονοµικού ενδιαφέροντος προς την 

                                                 
31 Χαρακτηριστικά παραθέτουµε κάποιες από αυτές τις φράσεις: ‘ένας αρχαίος ταξιδιώτης’, ‘πολύ λίγα 
έµβια όντα υπάρχουν από την εποχή των δεινοσαύρων’, ‘ η ιστορία των χελωνών αντανακλά τη 
συνέχεια της ζωής στη γη. Η προστασία τους και η επιβίωσή τους είναι τόσο σηµαντική, όσο και η ίδια 
η ζωή.’, ‘µπορούµε όλοι να ζήσουµε µαζί.’, ‘∆ίκτυο Ζωής’, ‘Λάβε δράση για ένα βιώσιµο πλανήτη’, 
‘Ζήσε…και άφησε να ζήσουν!’. ( Archelon, WWF-GR, Medasset Brochures, 2005 )  
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τουριστική ανάπτυξη32 (Theodossopoulos, 2003). Αποτέλεσµα τούτων ήταν η 

ραγδαία ανοικοδόµηση της περιοχής, η οποία ερχόταν σε αντίθεση µε τις 

βλέψεις προστασίας και διατήρησης της βιολογικής ποικιλοµορφίας της 

περιοχής και τις επακόλουθες πρωτοβουλίες δραστηριοποίησης των ΜΚΟ. 

Ένας πλήθος ιδιοκτητών γης στην προστατευόµενη περιοχή αντέδρασαν. Ένας 

εξ αυτών χαρακτηριστικά δίνει τη δική του διάσταση στην υπόθεση:  

 

« ∆εν έχω καµία αντίρρηση  να προστατεύσω το περιβάλλον, αλλά αν αυτό 

σηµαίνει ότι πρέπει να πληρώσω κατά κάποιον τρόπο, τότε τα πράγµατα 

αλλάζουν. Έχουν καταλάβει τη γη µας, υποσχόµενοι ότι θα µας δώσουν 

αποζηµιώσεις, αλλά δεν κάνουν τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση. Πώς, λοιπόν, 

µπορώ να αντιδράσω όταν ξέρω ότι έχω τη δική µου γη και βλέπω τους 

ανθρώπους δίπλα µου να χτίζουν, ενώ εγώ δεν µπορώ να κάνω τίποτα µ’ αυτή;»  

(συνέντευξη ΘΝ 040706) 

 

Η συγκεκριµένη θέση προβάλλει χαρακτηριστική ως προς την ανάδειξη 

σηµαντικών διαστάσεων στο ζήτηµα της σχέσης ανθρώπων-φύσης και στην 

τελική τους στάση έναντι του ζητήµατος της διατήρησης/συντήρησης της 

βιολογικής ποικιλοµορφίας στην περιοχή τους. Σαφώς, η τουριστική 

δραστηριότητα αποτελεί σηµαντική κερδοφόρο πηγή για τη συγκεκριµένη 

κοινωνία. Όπως χαρακτηριστικά επισηµαίνουν, οι Τριανταφυλλίδου και 

Φωτίου  

 

«για τους ντόπιους το τέλος της κερδοφόρου τουριστικής δραστηριότητας θα 

σήµαινε και το τέλος της µελλοντικής οικονοµικής τους ευηµερίας της τοπικής 

κοινωνίας. Συχνά, στο δηµόσιο λόγο τους, ο τουρισµός συσχετίζονταν µε 

ζητήµατα ‘ζωής και θανάτου’».  

(Triantafyllidou and Fotiou, 1998) 

 

 Έτσι, παρά το γεγονός ότι η αδιατάραχτη ανάπτυξη και προώθηση του 

τουριστικού προϊόντος αποτελούσε αναπόσπαστο κοµµάτι της οικονοµικής 

βιωσιµότητας της περιοχής, παρατηρήθηκε µία αλλαγή στην περιβαλλοντική 
                                                 
32 Χαρακτηριστικά, ο Πλέσσας ( 1997 ) αναφέρει µία ραγδαία αύξηση έλευσης τουριστών από 19,000 
σε 238,825 εντός της χρονικής περιόδου 1983-1996.  



 

 64

στάση των ντόπιων, η οποία ήταν άµεση συνάρτηση της σύλληψης της έννοιας 

της «βιώσιµης ανάπτυξης». Οι ντόπιοι ξεκίνησαν να συνειδητοποιούν την 

ανάγκη προληπτικής δραστηριοποίησης τους έναντι µίας µη αναστρέψιµης 

περιβαλλοντικής υποβάθµισης, εντός της οποίας η διατήρηση του φυσικού 

περιβάλλοντος και η προστασία του είδους ως ενός µέσου τουριστικής 

προβολής του νησιού προέβαλαν ως βασικά εργαλεία προς µία περισσότερο 

µακροπρόθεσµη προάσπιση της τουριστικής ανάπτυξης του νησιού και, άρα, 

και της οικονοµικής τους εξάρτησης από αυτή (Fotiou 1998; Psarikidou, 

forthcoming 2008). Κατάλαβαν , λοιπόν, οι ντόπιοι ότι µία περιβαλλοντικά 

υπεύθυνη κοινότητα θα ήταν περισσότερο ελκυστική προς τους τουρίστες και 

περισσότερο ωφέλιµη γι αυτούς, όσον αφορά στα ζητήµατα δικής τους 

ευηµερίας που διακυβεύονταν ( Pridham 2001 ; Fotiou, 1998). Αναδεικνύεται, 

λοιπόν, εν γένει, µία άκρως χρησιµοθηρική αντιµετώπιση της φύσης, για την 

ικανοποίηση των βραχυπρόθεσµων, αρχικά, και µακροπρόθεσµων, στην 

πορεία, ανθρωπίνων συµφερόντων και επιδιώξεων, όχι µόνο των παροντικών, 

αλλά και των µελλοντικών γενεών, κληρονόµων του δικού τους πολιτισµικού 

και φυσικού πλούτου.  

 

Ειδική µνεία θα µπορούσε να γίνει σ’ αυτό το σηµείο και στη σηµασία των 

«αποζηµιώσεων», που αναφέρθηκε στο προαναφερθέν παράθεµα της 

συνέντευξης, και στο ρόλο που αυτή και, άρα, τα ζητήµατα οικονοµικής 

βιωσιµότητας, διαδραµατίζουν στη διαµόρφωση της στάσης των ανθρώπων 

έναντι της διατήρησης της φύσης και των περιεχοµένων του. Ο Θεοδοσόπουλος 

δίνει µία σαφή διάσταση στο εν λόγω θέµα, διευκρινίζοντας ότι:  

 

« η σχέση των ντόπιων προς τα άγρια ζώα διαφαινόταν µονόδροµη, καθώς η 

στάση τους απέναντι στις χελώνες και τη θεσµοθετηµένη παρουσία τους στην 

περιοχή, διαµορφωνόταν βάσει κριτηρίων δυνάµει ‘βλάβης’ ή ‘χρησιµότητας’ 

που θα µπορούσαν αυτές να επιφέρουν στα νοικοκυριά τους». 

(Theodossopoulos, 2003) 

 

Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση των οµάδων συµφερόντων έναντι της φύσης δε θα 

µπορούσε να θεωρηθεί αποκοµµένη από τη γενικότερη σχέση και εξάρτηση 

των ανθρώπων από τη φύση, ως βασική παράµετρο επιβίωσής τους. Μάλιστα, 
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θα µπορούσαµε να ανιχνεύσουµε κατάλοιπα αυτής της συµπεριφοράς και στην 

παλαιότερη σύνδεση της κατεξοχήν αγροτικής κοινωνίας της περιοχής µε τη 

γη, ως βασικό µέσο αντιµετώπισης ενός «αγώνα επιβίωσης» των ίδιων. 

Χαρακτηριστική ως προς αυτό µπορεί να θεωρηθεί η διαπίστωση του 

Θεοδοσόπουλου  ότι:  

 

«παρά το γεγονός της ανάπτυξης της τουριστικής οικονοµίας, οι περισσότεροι 

{εκ των ντόπιων} ορίζουν τους εαυτούς τους ως αγρότες…∆εν υπάρχει, λοιπόν, 

σαφής διάκριση µεταξύ του αγροτικού και τουριστικού εργατικού δυναµικού στην 

περιοχή…Γι αυτούς και οι δύο τοµείς εργασίας αποτελούν έναν αγώνα, άµεσα 

συσχετισµένο µε τη φύση…Ο αγώνας αυτός αποτελεί µία συνεχή, επίµονη 

δραστηριότητα άµεσα εξαρτηµένη από τη γη και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές 

της». 

 (Theodossopoulos, 2003, pp.62-63) 

 

Θα µπορούσαµε, λοιπόν, σ’ αυτό το σηµείο και µία άλλη διάσταση στην τελική 

διαµόρφωση της στάσης των τοπικών κοινοτήτων έναντι του ζητήµατος της 

διατήρησης της βιολογικής ποικιλοµορφίας στην αµφιλεγόµενη περιοχή. Η 

αίσθηση του κινδύνου από τη διαφαινόµενη µεταβολή στον τρόπο λειτουργίας 

των τοπικών κοινοτήτων, αλλά και η αίσθηση ανασφάλειας εξαιτίας των 

επερχόµενων εξ αυτής κλυδωνισµών στην παραδοσιακά καθορισµένη ζωή των 

κατοίκων ενδέχεται να συνέβαλε καθοριστικά στην τελική αντίδραση των 

ντόπιων έναντι οποιουδήποτε προέβαλλε απειλητικά προς την καθεστηκυιία 

τάξη πραγµάτων στη ζωή τους και, συνεπακόλουθα, να διαµόρφωσε την τελική 

στάση και θέση των ανθρώπων έναντι της φύσης. Ωστόσο, δεν παύει να 

αντανακλάται µία σχέση αλληλεξάρτησης ανθρώπου φύσης, η οποία ενδέχεται 

να αποτελεί κατάλοιπο των θρησκευτικών πεποιθήσεων, κατά τις οποίες όλα 

αποτελούν κοµµάτι της δηµιουργίας του Θεού, τα οποία διατηρούν µία δική 

τους αξία για την ισορροπία του οικοσυστήµατος, αλλά , συγχρόνως, 

αποτελούν και ένα δείγµα προσφοράς και αγάπης του θεού προς το ανθρώπινο 

είδος.  Θεωρούµενο το ζήτηµα, ωστόσο, από οποιαδήποτε ανθρωποκεντρική 

προσέγγιση µας οδηγεί στην αναγνώριση µία σχέσης αλληλόδρασης µεταξύ 

φύσης και ανθρώπου, δηλαδή µεταξύ της φύσης, του πολιτισµού και της 

κοινωνίας.  
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Επιστρέφοντας στο προαναφερθέν παράθεµα της συνέντευξης, µπορούµε να 

διαγνώσουµε στο λόγο και µία άλλου είδους σχέση της τοπικής κοινότητας µε 

τη φύση, θεµελιωµένη στην αξία αυτής ως αναπόσπαστο κοµµάτι της 

παραδοσιακά καθορισµένης ζωής των τοπικών κοινοτήτων, αλλά και της 

ευρύτερης εθνικής και πολιτισµικής ταυτότητάς τους. Ως προς την τελευταία 

παράµετρο, θα µπορούσαµε να επιστήσουµε την προσοχή µας στη φράση «στη 

δική µου γη», η οποία προσδίδει µία ακόµα συµβολική διάσταση στην έννοια 

της φύσης για τους ίδιους και την αξία διατήρησής της ως κοµµάτι του 

πολιτισµού και της εθνικότητάς τους. Αυτή η σύνδεση της τοπικής κοινωνίας 

µε τη φύση µας επαναφέρει και στο ιδιότυπο καθεστώς ιδιοκτησίας στην 

περιοχή, µε τίτλους ιδιοκτησίας από την εποχή της Ενετοκρατίας στο νησί κατά 

το 19ο αι. (NMPZ Guide, 2005), σχετικά µε τους οποίους ένα µέλος του Φορέα 

∆ιαχείρισης του Πάρκου δήλωσε ότι:  

 

«σχεδόν τα πάντα ανήκουν στην περιουσία κάποιου πολίτη, γεγονός που οδήγησε 

σε έντονες αντιδράσεις και διαµάχες, όταν το ζήτηµα της προστασίας του είδους 

ήρθε στο προσκήνιο». 

(συνέντευξη ΚΚ 050706) 

 

 Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουν και οι Camhis και Coccosis , αναφερόµενοι 

στο γεγονός ότι  ‘οι άνθρωποι που ζουν στα νησιά είναι δεµένοι µε τη δική τους 

γη και το δικό τους τόπο µε ένα πολύ ιδιαίτερο και δυνατό τρόπο’ (Πλέσσας, 

1997).  

 

Η διαγενεακή αυτή αξία που προσδίδουν στη φύση της περιοχής τους ως 

κοµµάτι του ιστορικού τους παρελθόντος, αλλά και της περιουσίας που έχουν 

κληρονοµήσει από τους προγόνους τους, µπορεί να αποτελέσει έναυσµα 

αισθηµάτων φροντίδας, αλλά και σεβασµού προς τις µελλοντικές γενεές, οι 

οποίες θα τους διαδεχτούν και στις οποίες οφείλουν να παραδώσουν 

αναλλοίωτο το φυσικό περιβάλλον και τον πλούτο που αυτή εµπεριέχει, αλλά, 

ταυτόχρονα, µπορεί να αποτελέσει και κριτήριο ερµηνείας της στάσης της 

τοπικής κοινωνίας έναντι των ΜΚΟ. Η δυναµική και αιφνιδιαστική παρέµβαση 

στη δεκαετία του 1980 θεωρήθηκε ως ένα είδος εισβολής ξένων στη δική τους 
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γη και περιουσία. Ο στενός αυτός δεσµός των µελών της τοπικής κοινωνίας µε 

τη «γη τους», σε συνδυασµό µε την απότοµη εισβολή των αποκαλούµενων εξ 

αυτών «ξένων»- µε την έννοια οιωνδήποτε έρχονται ως εισβολείς και 

προσβάλλουν τα κεκτηµένα τους, ακόµα δηλαδή και των οµοεθνών τους-, ως 

απόρροια της αιφνιδιαστικής αλλαγής στον τρόπο λειτουργίας και 

διαµόρφωσης των δραστηριοτήτων στα πλαίσια της τοπικής κοινωνίας, είχε ως 

αποτέλεσµα και την εκδήλωση ακραίων αντιδράσεων τοπικισµού, αλλά και 

έκφρασης αισθηµάτων ξενοφοβίας. Ιδιοκτήτης ξενοδοχείου στην περιοχή του 

Λαγανά χαρακτηριστικά αναφέρει :  

 

« Οι τοπικές οµάδες συµφερόντων είδαν τα συµφέροντά τους και τη δική τους γη 

να απειλούνται απ ‘ξένους εισβολείς’. Συχνά έλεγαν: ‘∆εν είσαι καν Έλληνας και 

ήρθες εδώ να µε απαγορεύσεις να πάω στο σπίτι µου και, επίσης, να µε διατάξεις 

τι να κάνω µε τη δική µου γη;’»  

(συνέντευξη ΤΧ, 020706) 

 

« Αυτή ήταν η δική τους γη όπου γεννήθηκαν, ανατράφηκαν και έζησαν. Πώς 

µπορούν, λοιπόν, να αποδεχτούν τις απαιτήσεις και τους περιορισµούς ‘ξένων 

εισβολέων’, τη στιγµή µάλιστα που άλλοι δίπλα σ’ αυτούς χτίζουν τεράστιες 

εγκαταστάσεις;» 

 (συνέντευξη ΒΟ 020706) 

αναφέρει ένα άλλο µέλος της τοπικής κοινωνίας, επαναφέροντας και τη 

διάσταση της θεώρησης των πραγµάτων από τη σκοπιά των οµάδων 

συνφερόντων, βάσει των οικονοµικών επιδιώξεων ευηµερίας τους.  

 

Είναι γεγονός ότι η αλλοδαπή καταγωγή του πλήθους των συνεργατών και των 

εθελοντών των ΜΚΟ και η αδυναµία τους επικοινωνίας µε τα µέλη της τοπικής 

κοινωνίας επέτεινε το αίσθηµα σύνδεσης της γης µε την εθνική ταυτότητά 

τους, ιδωµένης υπό το στενό πρίσµα της εντοπιότητάς τους. Αλλά, όπως 

παρατηρεί και µέλος µία εθνικού επιπέδου ΜΚΟ:  

 

« η κατάσταση δε θα είχε φτάσει σε αυτό το σηµείο, αν οι συνεργάτες των ΜΚΟ 

είχαν συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα επικοινωνίας µε την τοπική κοινωνία. 



 

 68

Έπρεπε να τους είχαν πλησιάσει και να υπερασπιστούν το δικαίωµά τους για 

αποζηµίωση και τα κοινά τους δικαιώµατα περί περιβαλλοντικής ευζωίας», 

 (συνέντευξη ΒΛ 060406) 

 

γεγονότα άµεσα συσχετισµένα µε την προστασία και διατήρηση του 

περιβάλλοντος στην περιοχή. Οι ΜΚΟ, λοιπόν, επικεντρωµένες στον άκρως 

βιοκεντρικό στόχο της διατήρησης του περιβάλλοντος έµειναν αποκοµµένοι 

από την τοπική κοινωνία. Αναφέρει χαρακτηριστικά µέλος της τοπικής 

κοινωνίας: 

 

«Ήρθαν ως ιεραπόστολοι στην Αφρική. ∆εν έκαναν καµµία προσπάθεια 

συζήτησης µε τους ντόπιους, αντιµετωπίζοντάς τους ως βαρβάρους».  

(συνέντευξη ΒΟ 020706). 

 

Ωστόσο, τα επιχειρήµατα που αναδεικνύουν την πολυεπίπεδη ( οικονοµική, 

πολιτισµική, ιστορική ) διάσταση στη σχέση ανθρώπου-φύσης δεν 

περιορίζονται µόνο στον τοµέα της άµεσης αλληλόδρασης του ανθρώπου µε τη 

γη, αλλά και µε το στοιχείο της θάλασσας. Οι επαγγελµατίες αλιείς αποτέλεσαν 

µία ακόµα οµάδα συµφερόντων, η οποία αντέδρασε δυναµικά στην 

αυστηρότητα των περιοριστικών µέτρων της αλιευτικής δραστηριότητάς τους 

στην περιοχή του κόλπου του Λαγανά, προς υπεράσπιση της προστασίας του 

είδους στην περιοχή. Ωστόσο, ο λόγος ενός εκπροσώπου της τοπικής 

κοινότητας των αλιέων οδηγεί για ακόµα µια φορά στο συµπέρασµα ότι αυτό 

που διακυβεύεται και αµφισβητείται δεν είναι η ανάγκη προστασίας και 

διατήρησης του είδους, αλλά της δικής τους ευηµερίας και βιωσιµότητας στον 

ίδιο χώρο. Αναφέρεται σε µία είδους συµβίωση και αλληλεξάρτηση του 

ανθρώπου από τη θάλασσα, αλλά και από την ίδια τη χελώνα, η οποία µπορεί 

να λειτουργήσει και ως ένας δείκτης διατήρησης περιβαλλοντικής ισορροπίας 

και ποιότητας στην παράλια και παράκτια ζώνη (Fotiou, 1998).  

 

Ως προς τις σχέσεις τους µε το είδος, διαφαίνεται ένα είδος αρµονικής 

συµβίωσης ανθρώπου φύσης, αλλά και η αναγνώριση της ιστορικής συνέχειας 

τους στην περιοχή, ένα είδος εγγενούς αξίας για τη δική του πορεία ζωής στον 
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πλανήτη, η οποία το καθιστούσε και άξιο σεβασµού και προστασίας. Αναφέρει 

χαρακτηριστικά:  

 

« ∆εν υπήρχαν συγκρούσεις µεταξύ των χελωνών και των ψαράδων. Οι χελώνες 

είναι πλάσµατα που τα βρήκαµε στη θάλασσα. ∆ε µας ενοχλούν και δεν τους 

ενοχλούµε…Υπήρχαν πολλές φορές που επικοινώνησα µε τους υπεύθυνους, όταν 

έβρισκα χελώνα τραυµατισµένη…Όλους µπορούµε να τους κατηγορήσουµε εκτός 

από την χελώνα. Συνηθίσαµε να ζούµε µε αυτές και να ψαρεύουµε δίπλα σ’ 

αυτές».  

(συνέντευξη ΠΑ 050706).  

 

Μάλιστα, όσον αφορά στη σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης 

ανθρώπου φύσης, το συγκεκριµένο άτοµο επισηµαίνει και την αξία προστασίας 

και διατήρησης του φυσικού πλούτου, για λόγους ανθρώπινης ευηµερίας και 

υγείας. Τονίζει την αξία της διατήρησης του είδους, ως κοµµάτι του ευρύτερου 

στόχου περιβαλλοντικής προστασίας και διατήρησης του περιβάλλοντος στην 

περιοχή. Χαρακτηριστικά αναφέρει:  

 

«Είµαι υπέρ της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς η ζωή µου και 

η περιουσία µου εξαρτώνται από αυτό...Στην αρχή, ο κύριος Μαργαριτούλης33 

και εγώ κάναµε έναν κοινό αγώνα, αποσκοπώντας στην προστασία διαφορετικών 

ειδών που ζούσαν στο θαλάσσιο περιβάλλον».  

(συνέντευξη ΠΑ 050706) 

 

Παρατηρούµε, λοιπόν, την αναφορά της λέξης «αγώνα» και της σηµαντικής 

διάστασης που αυτή προσδίδει στην αξία της προστασίας του περιβάλλοντος, 

αν αναλογιστούµε και την αξιακά φορτισµένη χρήση του όρου στο λόγο της 

ευρύτερης τοπικής κοινωνίας. Ωστόσο, δεν παύει αυτή η αλληλόδραση 

ανθρώπου φύσης και η εξάρτηση της ανθρώπινης επιβίωσης από αυτή, να 

οδηγεί και σε µία σειρά επιχειρηµάτων, όταν βλέπουν οι οµάδες συµφερόντων 

κάποια συµφέροντα ζωτικής σηµασίας για την επιβίωσή τους να απειλούνται. 

Γι αυτό το λόγο, όπως και στις προηγούµενες οµάδες συµφερόντων έτσι και ο 
                                                 
33 Επιστήµονας και εκπρόσωπος ΜΚΟ δραστηριοποιηµένης υπέρ της προστασίας των θαλάσσιων 
χελωνών στην περιοχή της Ζακύνθου. 
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εκπρόσωπος των αλιέων ακολουθεί την άποψη των οµάδων συµφερόντων ως 

προς τον τρόπο που αντιλαµβάνεται τα πράγµατα, στηριγµένος κυρίως στην 

ανάγκη επιβίωσής του ίδιου, της οικογένειάς του και των µελλοντικών γενεών 

που θα τον διαδεχτούν επαγγελµατικά. Ωστόσο, η άποψη αυτή δεν αναδεικνύει 

την αποποίηση της αξίας του ίδιου του είδους, αν µάλιστα λάβουµε υπ’ όψιν 

και τις προηγούµενες αναφορές του:  

 

«Είµαι υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος…Αλλά, όταν λένε ότι θα 

µας δώσουν κάποια αποζηµίωση και µας απαγορεύουν να ψαρεύουµε στις 

περιοχές, πώς θα ζήσουµε;..Πώς θα βγάλουµε χρήµατα για να ζήσουµε, όταν δε 

µας αφήνουν να µπούµε στη συγκεκριµένη περιοχή και µας στέλνουν στη βόρεια 

πλευρά του νησιού, όπου είναι δύσκολο για τους περισσότερους ψαράδες να 

δουλέψουν εκεί, λόγω της περασµένης ηλικίας τους και του µικρού µεγέθους των 

καραβιών;» 

(συνέντευξη ΠΑ 050706) 

 

Παρατηρούµε, λοιπόν, στο λόγο του και την αναφορά σε ωφελιµιστικά, µε την 

έννοια της υιοθέτησης των απόψεων οµάδων συµφερόντων, επιχειρήµατα, 

άµεσα εξαρτηµένα µε τη βιωσιµότητα των ανθρώπων στην περιοχή και την 

οικονοµική επιβίωσή τους. Η αναφορά των αποζηµιώσεων στο λόγο και αυτής 

της οµάδας συµφερόντων προβάλλει καθοριστική και θα µπορούσε να 

σηµειώσει για ακόµα µία φορά την ανάγκη βιώσιµης ανάπτυξης, όπου η 

εναρµόνιση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων εντός του φυσικού 

περιβάλλοντος αποτελεί βασική παράµετρο επιβίωσης για τον ίδιο τον 

άνθρωπο, ως µέλος του ευρύτερου οικοσυστήµατος, εντός του οποίου 

γεννιέται, αναπτύσσεται, δηµιουργεί, υπάρχει.  

 

Σύνοψη Υποενότητας 

Καταλήγουµε, λοιπόν, ότι παρά το γεγονός ότι µέσα στο λόγο των οµάδων 

συµφερόντων  υπερτονίζεται η εργαλειακή αξία της φύσης για τον άνθρωπο, 

αναδεικνύεται και ένα πλήθος άλλων αξιών, τα οποία προσδίδουν και ένα 

αίσθηµα σεβασµού έναντι της φύσης, γι’ αυτό που είναι και προσφέρει στους 

ανθρώπους. Όσον αφορά στο νοµικό πλαίσιο, η ανάγκη εναρµόνισης της 

ελληνικής νοµοθεσίας µε τις διεθνείς συµβάσεις και ευρωπαϊκές οδηγίες, 
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κατέληξε στην υποχρέωση των ανθρώπων διατήρησης και προστασίας του 

περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, χάριν της εγγενούς αξίας αυτών. Παρ’ 

όλα αυτά η εθνική φυσιογνωµία και ιστορική/ πολιτισµική διάσταση της αξίας 

του φυσικού πλούτου παραµένει έκδηλη µέσα από τις πρώτες ενέργειες προς 

αυτή την κατεύθυνση διατήρησης του περιβάλλοντος. Η αναγνώριση της 

παγκοσµιοποιηµένης διάστασης του ζητήµατος, µέσω της ένταξης της Ελλάδας 

σε Παγκόσµια δίκτυα προστασίας, προέβαλε σηµαντική, αλλά όχι  καθοριστική 

σε επίπεδο πρακτικής εφαρµογής των περιβαλλοντικών ρυθµίσεων.  Η ίδια 

πολιτισµική, ιστορική αξία του φυσικού πλούτου και των ειδών εντός αυτού, η 

αλληλεξάρτηση ανθρώπου φύσης αποτέλεσαν αναµφίβολα κίνητρα διατήρησής 

τους, αλλά και έναυσµα αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων, λόγω κάποιων 

εργαλειακών αξιών, χρησιµότητας της φύσης προς ικανοποίηση της 

ανθρώπινης επιβίωσης, οι οποίες ωστόσο δεν αναιρούσαν την αναγνώριση µίας 

ανώτερης µορφής αξίας στη φύση  και των ειδών εντός αυτού για τη δική τους 

παράλληλη πορεία ζωής στον πλανήτη, αλλά και την αξία τους ως κοµµάτι της 

εθνικής, της τοπικής ταυτότητας, της παράδοσης και του πολιτισµού τους, ως 

κοµµάτι της παραδοσιακά ορισµένης ζωής τους και του παρελθόντος, που 

κληρονόµησαν από τους προγόνους, αλλά και ως κοµµάτι, το οποίο οφείλουν 

να παραδώσουν, όσο το δυνατόν περισσότερο αναλλοίωτο στους απογόνους 

τους, καθώς αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη συνέχεια των µελλοντικών 

γενεών που θα τους διαδεχτούν. Αφήνουν, λοιπόν, να διαγνώσουµε και την 

αναγνώριση µίας µακροπρόθεσµης διάστασης στην αξία της διατήρησης του 

περιβάλλοντος , θεµελιωµένης σε ένα αίσθηµα ενδιαφέροντος, ευθύνης, και 

χρέους  έναντι των µελλοντικών γενεών και του περιβάλλοντος το οποίο θα 

κληρονοµήσουν. Το γεγονός αυτό µπορεί να µας επαναφέρει και σε µία έµµεση 

µορφή αναγνώρισης της διαγενεακής ισότητας στα πλαίσια της διατήρησης/ 

προστασίας της βιοποικιλότητας, αλλά και, εν τέλει, στην αναγνώριση µία 

ακόµα βαθύτερης εγγενούς αξίας, αφενός θεµελιωµένης τόσο στο δικό τους 

αγώνα ζωής στον πλανήτη, όσο και στην αισθητική αξία της φύσης για τον 

άνθρωπο, εφετέρου απαλλαγµένης από οποιαδήποτε εγωιστικά αισθήµατα 

ατοµισµού και αναγνώρισης µία µονοµερούς εργαλειακής, άµεσης 

υλιστικής/χρηστικής αξίας της φύσης. Χαρακτηριστικά ο Θεοδοσόπουλος 

παραθέτει ένα απόσπασµα από το λόγο των κατοίκων του Βασιλικού ( περιοχή 

στον κόλπο του Λαγανά), στο οποίο γίνεται ρητή η δήλωση:  
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« φροντίζουµε τα ζώα, τα χωράφια και οτιδήποτε άλλο βλέπεις στο Βασιλικό και 

είναι όµορφο».  

(Theodossopoulos, 2003, σ. 175) 

 

Μπορούµε, επίσης, να διαπιστώσουµε ότι κεντρικό σηµείο αναφοράς όλων 

αυτών των διαφορετικών στάσεων και αντιλήψεων περί της αξίας της 

διατήρησης της φύσης και της σχέσης µεταξύ του ανθρώπου και αυτής 

αποτελεί η έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης, έναυσµα για τη χρήση της οποίας 

αποτέλεσε τόσο η διεθνής, όσο και η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νοµοθεσία. 

Παρ’ όλα αυτά, εντός των πλαισίων αυτής της έννοιας, θα µπορούσαµε να 

διακρίνουµε πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις, τις οποίες η Baker (et al, 1997) 

κατατάσσει σε τέσσερις εναλλακτικές προσεγγίσεις: α. την αέναη, κατά την 

οποία τα οικοσυστήµατα κρίνονται και θεωρούνται βάσει της χρησιµότητάς 

τους στους παραγωγούς και τις σχετικές υπηρεσίες, β. την ασθενή, κατά την 

οποία η οικονοµική βιωσιµότητα αποτελεί κριτήριο ζωτικής σηµασίας στην 

υιοθέτηση συγκεκριµένης στάσης έναντι των ζητηµάτων προστασίας του 

οικοσυστήµατος, γ. την ισχυρή, της οποίας βασικό χαρακτηριστικό αποτελούν 

οι αλλαγές, όσον αφορά στην παραγωγή και την κατανάλωση και δ. την 

ιδεώδη, η οποία αποσκοπεί στην επιβολή θεµελιωδών αλλαγών, στο σύνολο 

των κοινωνικο-οικονοµικών, ιδεολογικών και πολιτικών δεδοµένων (Kousis, 

2001). Βάσει των παραπάνω, λοιπόν, θα µπορούσαµε να κάνουµε µία απόπειρα 

ένταξης των προαναφερθεισών τάσεων στα τέσσερα διαφορετικά ρεύµατα. Εν 

συντοµία, θα µπορούσαµε να διακρίνουµε στην επίσηµη πολιτική (σε διεθνές, 

ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο), αλλά και στην κυρίαρχη τάση µεταξύ των 

επαγγελµατικών οµάδων συµφερόντων µία κλίνουσα προς την αέναη και 

ασθενή προσέγγιση της αειφόρου ανάπτυξης. Αντίθετα, οι περισσότερες από τις 

ΜΚΟ και τις οµάδες πολιτών υπέρ της εφαρµογής καθοριστικών µέτρων προς 

µία κατεύθυνση διατήρησης της βιοποικιλότητας διακρίνονται από µία 

περισσότερο ισχυρή προσέγγιση, υιοθετώντας στο λόγο τους, αλλά και 

αποδεικνύοντας µέσω των πράξεών τους, µία προσπάθεια βιοκεντρικής 

θεώρησης των πραγµάτων, η οποία ωστόσο απέχει αρκετά από την ιδεώδη 

προσέγγιση, η οποία θα οδηγούσε στις ριζικές αλλαγές. 
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ:  

 

Ανακεφαλαιώνοντας, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η έννοια του φυσικού 

περιβάλλοντος αποτέλεσε βασική παράµετρο του ανθρωπίνου ενδιαφέροντος 

και προβληµατισµού καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στον πλανήτη, 

από την αρχαιότητα ως και σήµερα. Τα ανθρώπινα εγχειρήµατα ερµηνευτικής 

προσέγγισης της φύσης µέσω της ανάπτυξης φιλοσοφικού στοχασµού και 

επιστηµονικού λόγου περί αυτής, αναδεικνύουν τον κεντρικό ρόλο της στην 

πραγµάτευση µίας πληθώρας ζητηµάτων, άµεσα ή έµµεσα σχετιζόµενων µε την 

ανθρώπινη ζωή. Αναµφίβολα, το επίκεντρο του ενδιαφέροντος περί της φύσης 

καθώς και η ερµηνεία αυτής διέφεραν ανά εποχή, παρουσιάζοντας µία 

προσαρµογή στα πλαίσια του εκάστοτε πεδίου ενδιαφέροντος και των εκάστοτε 

αναγκών , γεγονός που µας επισηµαίνει την πολυσήµαντη αξία της φύσης και 

της διατήρησής της για τον ίδιο τον άνθρωπο. Η φύση, λοιπόν, απέκτησε 

συµβολικές διαστάσεις, εντός των οποίων ο νεολογισµός της βιοποικιλότητας 

αποτέλεσε κεντρικό σηµείο αναφοράς και αξιολογικής κρίσης ενός πλήθους 

περιβαλλοντικών ζητηµάτων, που έχουν προκύψει στη σύγχρονη εποχή. Όλες 

αυτές οι συµβολικές διαστάσεις, θεωρούµενες από οποιαδήποτε προσέγγιση ( 

ανθρωποκεντική ή µη, αέναη, ασθενή, ισχυρή ή ιδεώδη ) είχαν σηµαντική θέση 

σε ένα πλήθος συγκρούσεων και διενέξεων , εντός των οποίων κεντρικό ρόλο 

διαδραµάτισε η έννοια και η αξία του βίου. Όπως παρατηρούν, µάλιστα, οι 

Haila και Dyke (2006), όσο πιο ισχυρές γινόταν αυτές οι διαµάχες, τόσο πιο 

ισχυρό γινόταν το αντικείµενο της διατήρησης της Βιοποικιλότητας ως 

αντικείµενο επιβίωσης της ανθρωπότητας. Προκύπτει, λοιπόν, ένα κεντρικό 

ζήτηµα στη σύγχρονη πραγµατικότητα διαµόρφωσης νέων κανονιστικών 

πλαισίων  για τη διαπραγµάτευση και την επίλυση όλων αυτών των ζητηµάτων 

που σχετίζονται µε διαφορετικούς τοµείς «πολιτικής ζωής» (Loeber, 2005), 

εντός των οποίων περιλαµβάνονται και αυτά περί της αξίας της 

βιοποικιλότητας και του σεβασµού της έννοιας του βίου που ενέχεται ή 

συσχετίζεται µε αυτή .  

 

Είναι εύλογο, λοιπόν, το ερώτηµα: τι είναι αυτό που προστατεύουµε, 

προστατεύοντας τα είδη προς εξαφάνιση και φροντίζοντας για τη διατήρηση 

της βιολογικής ποικιλοµορφίας εντός των οικοσυστηµάτων; Γιατί, τελικά αυτό 
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το ζήτηµα αφορά εµάς τους ανθρώπους και εγκύπτει στη σφαίρα του 

ανθρωπίνου ενδιαφέροντος και προβληµατισµού; Η διαλεύκανση των 

ζητηµάτων αυτών και µία απόπειρα ανεύρεσης απαντήσεων στα παραπάνω 

ερωτήµατα θα µπορούσαν να αποτελέσουν ένα πρώτο κίνητρο και υπόβαθρο 

επίλυσης της έντονης διαφωνίας µεταξύ των αναµεµιγµένων δρώντων φορέων, 

κατόχων της ιδιότητας του προσώπου. Αξίζει, λοιπόν, να αναζητήσουµε πίσω 

από το λόγο αυτών των φορέων τα βαθύτερα αίτια που οδηγούν στην 

προαναφερθείσα διαφωνία, η οποία εκλαµβάνει µία µορφή σύγκρουσης 

συµφερόντων και αξιακών µοντέλων, καθώς και το χαρακτήρα των 

επιχειρηµάτων που τους οδηγούν στις εκάστοτε επιλογές συµπεριφοράς και 

εκδηλώσεις των προτιµήσεών τους. Είναι σκόπιµο να αναζητήσουµε αν αυτή η 

σύγκρουση αποτελεί µία σύγκρουση περιορισµένη στο επίπεδο των εκάστοτε 

συµφερόντων και αξιακών µοντέλων ή αν πίσω από αυτές υπεισέρχονται και 

άλλα ζητήµατα που εγκύπτουν στη σφαίρα των βαθύτερων αντιλήψεων και 

πεποιθήσεων τους περί των αγαθών (Σούρλας, 2004, σ.55).  

 

Αξίζει, λοιπόν, να ανιχνεύσουµε εντός του λόγου των αναµεµιγµένων φορέων 

την αξία που αποδίδει έκαστος στην έννοια της βιοποικιλότητας και τις 

βαθύτερες πεποιθήσεις και ηθικές ενοράσεις τους περί της αξίας του βίου που 

πρεσβεύεται µέσω αυτής. Να αναζητήσουµε, δηλαδή σύµφωνα και µε το 

Ronald Dworkin (1996), τα σηµεία στα οποία εκδηλώνεται µία συµφωνία πίσω 

από τις διαφωνίες µας και τα οποία θα µπορούσαν να αποτελέσουν ένα 

υπόβαθρο συναίνεσης. Γιατί, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, αν αυτή η 

διαφωνία είναι σοβαρή και οι εµπλεκόµενες οµάδες συµφερόντων αδυνατούν 

να βρουν ένα επιφανειακό σηµείο σύγκλισης των απόψεων και των 

πεποιθήσεών τους, τότε, ενδεχοµένως, βασική παράµετρο αυτής τους της 

διαφωνίας να αποτελεί µία εγγενής ηθική αξία, η οποία, αν εντοπιστεί, πιθανώς 

να οδηγήσει στον αναστοχασµό των ηθικών µας πεποιθήσεων, στην ανεύρεση 

ενός κοινού σηµείου σύγκλισης, το οποίο αποτέλεσε εξαρχής και βάση της 

έξαρσης της συγκρουσιακής σχέσης (Σούρλας, 2004, σ.64).  Κατ’ αυτό τον 

τρόπο, η άρση της διαφωνίας θα αποτελέσει υιοθέτηση της λύσης εκείνης που, 

όπως παρατηρεί ο Σούρλας (2004, σ.69) , «ενσωµατώνει και συνθέτει µε τον 

πληρέστερο δυνατό τρόπο τον βαθύτερο πυρήνα των πεποιθήσεων όλων των 

πολιτών, θεωρούµενων ως υποκειµένων άξιων ίσου σεβασµού και µέριµνας». 
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Βασικό σηµείο της περαιτέρω πραγµάτευσής µας είναι να ανιχνεύσουµε βάσει 

αυτών των διαφορετικών ερµηνειών που δίνονται στην έννοια της 

βιοποικιλότητας και των διαφορετικών πεποιθήσεων ( συµφερόντων, αξιών ) 

που αναµοχλεύονται προς υπεράσπιση της θέσης της έκαστης χωροχρονικά 

διαφοροποιηµένης οµάδας πολιτών, κάποιο σηµείο σύγκλισης που ενδέχεται να 

κρύβεται πίσω από τις επιφανειακά διαφορετικές θέσεις και το οποίο δύναται 

να αποτελέσει βασικό πυρήνα µίας συναίνεσης. Στόχος µας, επίσης, προβάλλει 

η αναζήτηση του ρόλου που θα µπορούσε, ενδεχοµένως, να διαδραµατίσει η 

Βιοηθική σε µία προσπάθεια ηθικής θεώρησης των διαφορετικών αξιών που 

εµπλέκονται στην επεξεργασία του υπό πραγµάτευση αντικειµένου, αλλά και 

σε µία προσπάθεια αναζήτησης και τελικής παροχής του κατάλληλου ηθικού 

υποβάθρου, που θα µπορούσε να αποτελέσει µία ηθικά ορθή, καθολικά 

αποδεχτή, λύση στο ζήτηµα της προστασίας της βιολογικής ποικιλοµοφίας 

µεταξύ των ειδών. Η ανωτέρω διαπραγµάτευση ίσως να αποτελέσει και σαφή 

δικαιολόγηση της ένταξης  του ζητήµατος της διατήρησης της βιολογικής 

ποικιλοµορφίας εντός των πλαισίων του βιοηθικού ενδιαφέροντος και 

προβληµατισµού. 

 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ_  

ΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ: 

ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ 

 

Βάσει και της προαναφερθείσας πραγµάτευσης του θέµατος, καταλήγουµε στο 

συµπέρασµα ότι η βιοποικιλότητα αποτέλεσε ένα βασικό κίνητρο και έναυσµα 

του ευρύτερου προβληµατισµού γύρω από τα θέµατα τα οποία εµπίπτουν στη 

σφαίρα της ‘περιβαλλοντικής κρίσης’. Όπως χαρακτηριστικά επισηµαίνουν οι 

Koricheva και Siipi (2004) και µπορούµε να συµπεράνουµε από την παραπάνω 

πραγµάτευσή µας, παρά το γεγονός ότι ο πλούτος της ποικιλίας των ειδών 

αποτελεί µόνο ένα τµήµα αυτού που εντάσσεται στα πλαίσια της 

βιοποικιλότητας, η προαναφερθείσα παράµετρος αποτέλεσε  το πιο σύνηθες 

µέτρο αξιολόγησης και βασική παράµετρος αξιολογικής κρίσης και 

προβληµατισµού περί του θέµατος της διατήρησης της βιολογικής 

ποικιλοµορφίας στο σύνολό της. Εντός αυτού του προβληµατισµού προβάλλει  
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κεντρικός ο ρόλος του ανθρώπου, τόσο στην εκπόνηση αξιολογικής κρίσης, 

όσο και στη θεώρηση της έννοιας της φύσης, της σχέσης του ανθρώπου µ’ 

αυτή, αλλά και του ζητήµατος της διατήρησης της βιολογικής ποικιλοµορφίας.  

 

Oι περισσότερες προσεγγίσεις απέδιδαν στην έννοια του περιβάλλοντος και τη 

διατήρηση του περιεχοµένου του µία αξία άµεσα συναρτηµένη µε τις 

ανθρώπινες ανάγκες, επιδιώξεις, προτιµήσεις, ενδιαφέροντα και προσδοκίες. Η 

ηθική θεώρηση της φύσης αποτελούσε αντικείµενο ενταγµένο σε µία στενότερη 

θεώρηση της σχέσης του ανθρώπου µε αυτή, στο ρόλο που αυτή µπορούσε να 

διαδραµατίσει στη ζωή του, αλλά και στη στάση που έπρεπε ο ίδιος να 

υιοθετήσει έναντι αυτής, γεγονός που µας δείχνει την αναγνώριση µίας µορφής 

αξίας της φύσης.  

 

Όπως διαπιστώσαµε, δεν έλειψαν οι προσεγγίσεις οι οποίες έκλιναν προς µία 

απόδοση εργαλειακής αξίας στη φύση. Η θέση αυτή είναι έκδηλη σε όλες τις 

ιστορικές περιόδους, αναδεικνύοντας µία άκρως ωφελιµιστική προσέγγιση 

σαφούς αναγνώρισης χρηστικής αξίας στη φύση και στα περιεχόµενά της, 

βάσει την ανωτερότητας της φύσης του ανθρωπίνου όντος. Ωστόσο, αυτό δε 

σήµαινε ότι ακόµα και εντός των στενών ανθρωποκεντρικών πλαισίων δεν 

επέσειαν την προσοχή των ανθρώπων στην ανάγκη διατήρησης της φύσης ως 

µέρους απαραίτητου και για τη δική τους ανάπτυξη, επιβίωση και ευηµερία. 

Μία σειρά επιχειρηµάτων και θεωρητικών προσεγγίσεων επικεντρωνόταν στην 

απόδοση αυτής της εργαλειακής αξίας στη φύση, η οποία θα µπορούσε να 

συνοψιστεί στη χρησιµότητά της ως ένα είδος πλουτοπαραγωγικής πηγής 

σηµαντικής για την ικανοποίηση των υλικών αναγκών και οικονοµικών 

επιδιώξεων του ανθρώπου, αλλά και για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής 

του, µέσω της ικανοποίησης δευτερευουσών ως προς την ανάγκη επιβίωσης, 

αλλά βασικών ως προς την ικανοποίηση του αισθήµατος της ευχαρίστησης και 

απόλαυσης εντός αυτής. Ωστόσο, αυτό δεν αναιρούσε την αναγνώριση της 

αναγκαιότητας της διατήρησης της βιολογικής ποικιλοµορφίας, καθώς, όπως 

παρατηρούν οι Koricheva και Siipi (2004,pp. 36-37), «όσο µεγαλύτερος 

διατηρούνταν ο αριθµός και ο βαθµός της ποικιλίας µεταξύ των ειδών, τόσο 

περισσότερες ήταν οι πιθανότητες εκµετάλλευσης των πλουτοπαραγωγικών 

πηγών που αυτή προσφέρει». Αναγνωρίζονταν, λοιπόν, ότι  «η ποικιλοµορφία 
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αυξάνει τη σταθερότητα των οικοσυστηµάτων και, άρα, και των υπηρεσιών που 

ενδέχεται να προσφέρει στους ανθρώπους». Αυτή η θεώρηση µας επαναφέρει 

και στην εφαρµογή της έννοιας της βιώσιµης ανάπτυξης εντός των ορίων της 

φέρουσας ικανότητας των οικοσυστηµάτων, η οποία διαδραµάτισε κεντρικό 

ρόλο στη νοµική και κανονιστική διαπραγµάτευση των ζητηµάτων της 

διατήρησης της βιολογικής ποικιλοµορφίας κατά τη διάρκεια του 20ου αι.   

 

Όπως παρατηρεί και ο Lee (2004), η απώλεια της βιολογικής ποικιλοµορφίας, 

ακόµα και εντός αυτών των ωφελιµιστικών πλαισίων, αποτελούσε ανησυχητικό 

φαινόµενο, όσον αφορά στην ανθρώπινη ευηµερία, γεγονός το οποίο εφιστούσε 

την προσοχή της ανθρωπότητας στη «σοφή», «ορθολογική», «µε µέτρο» χρήση 

και εκµετάλλευση των πηγών, καθώς και στην ανάγκη υιοθέτησης των σωστών 

πολιτικών και στρατηγικών διαχείρισης του φαινοµένου. Κατανοούµε, λοιπόν, 

ότι και ο άνθρωπος ως µέλος του ιδίου οικοσυστήµατος, της ίδιας «βιοτικής 

κοινότητας», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Aldo Leopold, αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος στη διαδικασία της φυσικής εξέλιξης, του οποίου η 

επιβίωση, όπως και όλων των άλλων έµβιων όντων, εντός ενός οικοσυστήµατος 

βρίσκεται σε εξάρτηση από αυτό. Αναµφίβολα, όταν οι άνθρωποι 

εµφανίστηκαν στο προσκήνιο της ζωής του πλανήτη, ως αποτέλεσµα της 

διαδικασίας της φυσικής εξέλιξης, αναπόφευκτα εντόπισαν κάποια ήδη 

υπάρχοντα συστατικά του οικοσυστήµατος, τα οποία ήταν απαραίτητα για τη 

συνέχιση της ζωής τους σ’ αυτό (Lee, 2004). Το γεγονός, όµως της 

αναγνώρισης και της εκπόνησης κάποιας χρησιµότητας από αυτά προς 

ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών δεν στερεί την ύπαρξη οποιασδήποτε 

άλλης µορφής αξίας σ’ αυτά. Με άλλα λόγια, διαφαινόταν στο λόγο τους η 

αναγνώριση της αξίας της φύσης, η υποχρέωση σεβασµού των ανθρώπων προς 

αυτή, αλλά και η αναγκαιότητα και κατεύθυνση των δραστηριοτήτων τους προς 

µία στρατηγική διατήρησης των συστατικών περιεχοµένων της, καθώς αυτά 

συνιστούσαν ένα βασικό παράγοντα ανάπτυξης, δηµιουργίας και διατήρησης 

των κατάλληλων συνθηκών εντός των οποίων οι άνθρωποι θα µπορούσαν 

ανεξάρτητοι και αυτόνοµοι να αναπτύξουν τις ικανότητες και τους σκοπούς 

τους.   
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Ωστόσο, η έννοια της αυτονοµίας, αποτέλεσε και σηµείο έντονης κριτικής. Πολλοί 

ήταν αυτοί, παρατηρεί η O’ Neil (2002), που στράφηκαν σε µία κατηγορία 

επιχειρηµάτων ενάντια στην αρχή της αυτονοµίας του ατόµου, ιδωµένης υπό το 

πρίσµα της ανεξέλεγκτης δράσης  και παραγωγής γνώσης, οι οποίες εγκυµονούσαν 

συνεχώς αυξανόµενες και πολλές φορές απρόσµενες αρνητικές επιδράσεις σε 

ζητήµατα προστασίας του περιβάλλοντος. ∆εν ήταν λίγες οι φορές που ταυτιζόταν µε 

την έννοια της κυριαρχίας του ανθρώπου και, ως εκ τούτου, µίας άδικης µεταχείρισης 

έναντι των υπόλοιπων έµβιων όντων του περιβάλλοντος. Όπως προσθέτει ο Wood 

(1998) , η υπεροχή των ανθρώπων έναντι της µη έλλογης φύσης  θεωρήθηκε και 

βασικός λόγος ανάπτυξης των αισθηµάτων ανθρώπινου εγωκεντρισµού και της 

απληστίας έναντι της φύσης. Στην άποψη, λοιπόν, αυτών διαφαίνεται µία τάση 

απόρριψης της έννοιας της αυτονοµίας των ανθρώπων, καθώς αυτή θεωρήθηκε ως 

µία ανεξέλεγκτη δύναµη, που ενδέχεται να αποβεί βασική πηγή πρόκλησης βλάβης ή 

αδιαφορίας έναντι των υπολοίπων έµβιων όντων στο πλανήτη.  Ως εκ τούτου, η 

ανθρώπινη δράση, βάσει της έλλογης φύσης του ανθρώπου και της αυτονοµίας της 

βούλησής του, απορρίφτηκε, ενώ µία σειρά επιχειρηµάτων στράφηκαν στην 

αναζήτηση της ηθικής υπόστασης των µη έλλογων όντων, η οποία θα δικαιολογούσε 

οποιαδήποτε µορφή δικαιωµάτων έναντι αυτών ή υποχρεώσεων των ανθρώπων προς 

αυτά.(O’ Neil,  2002) 

 

Συγκροτήθηκε, λοιπόν, µία κατηγορία «µη-ανθρωποκεντρικών/ βιοκεντρικών» 

επιχειρηµάτων, εντός των οποίων αναζητήθηκε η απόδοση µίας εγγενούς αξίας στη 

φύση, µε την έννοια ότι αυτή ενυπάρχει σ’ αυτά ανεξάρτητα από δική µας αντίληψη 

γι αυτά και το όφελος που µπορούµε να προσκοµίσουµε εµείς από αυτά. Ωστόσο, 

µέσα από την πραγµάτευσή µας, διαφαίνεται στις θέσεις των διαφορετικών απόψεων 

( φιλοσοφικών, επιστηµονικών ή µη ) η απόδοση κάποιας εγγενούς αξίας στα έµβια 

είδη του οικοσυστήµατος, στη µη έλλογη φύση δηλαδή, υπό ανθρωποκεντρικό 

πρίσµα, λόγω του γεγονότος της ύπαρξης τους, της συνέχειάς τους και της 

εξαφάνισής τους, ανεξαρτήτως της ανθρώπινης ύπαρξης και παρέµβασης. Με άλλα 

λόγια, γίνεται αναφορά σε µία δική τους αξία άµεσα συναρτηµένη και εκπορευόµενη 

από το δικό τους αγώνα για ζωή στον πλανήτη, καθώς και τις ιδιότητες της 

δηµιουργικότητας, της συνθετότητας και της γνησιότητας, των βασικών, δηλαδή, 

χαρακτηριστικών της οντολογικής τους διάστασης. Θα µπορούσαµε λοιπόν να 

αναγνωρίσουµε την ύπαρξη ενός δικού τους, ξεχωριστού, ‘φυσικού τέλους’ ζωής, αν 
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θέλαµε να υιοθετήσουµε και να στηριχτούµε στην τελεολογική προσέγγιση του 

Αριστοτέλη, ενός ‘τέλους’ το οποίο οφείλουν οι άνθρωποι να σεβαστούν και να µην 

παρεµβαίνουν σε τέτοιο βαθµό που να αλλοιώνουν αυτή τη φυσική πορεία της ζωής 

τους (Lee, 2004). Σ’ αυτό το σηµείο αναδεικνύεται και η σύνδεση µεταξύ του 

προβληµατισµού για τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλοµορφίας µεταξύ των ειδών 

προς εξαφάνιση και του σύγχρονου προβληµατισµού που εντάσσεται στα πλαίσια της 

βιοτεχνολογικής ανάπτυξης και την έξαρση του ενδιαφέροντος για την εξάπλωση των 

γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών.  

 

Βάσει των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών, πολλοί είναι αυτοί που κατέληξαν 

στην απόδοση και µίας µορφής εγγενούς αξίας στη µη έλλογη φύση, παράλληλη µε 

αυτή των έργων τέχνης. Όπως θεωρείται κατακριτέα πράξη η καταστροφή ενός έργου 

τέχνης, χάριν της αξίας του, η οποία υπερβαίνει της αισθητικής απόλαυσης που 

προσφέρει στον άνθρωπο και µπορεί να αναχθεί σε µία εγγενή αξία, µε την έννοια 

της αξίας του για αυτό που είναι (‘αξίας καθ’ αυτής’), έτσι και η φύση που µας 

περιβάλλει, λόγω της αντίστοιχης µε ένα έργο τέχνης της ενδεχόµενης απόλαυσης 

που δύναται να προσφέρει στον άνθρωπο, αλλά και της αισθητικής αξίας, θα 

µπορούσε να παραλληλιστεί µε ένα έργο τέχνης, του οποίου η καταστροφή ή 

οποιαδήποτε πρόκληση βλάβης θα αποτελούσε κατακριτέα και αποδοκιµαστέα 

πράξη, λόγω της εγγενούς αξίας της ύπαρξής του για αυτό που είναι. Μάλιστα, στην 

περίπτωση της φύσης η αξία ενδεχοµένως να αναδεικνύεται ακόµα πιο σηµαντική 

από αυτή των ανθρωπίνων έργων τέχνης, καθώς µιλάµε για ένα φυσικό δηµιούργηµα 

και όχι ανθρώπινο κατασκεύασµα, του οποίου η αξία ενδεχοµένως να αµφισβητηθεί ή 

να µην είναι αναγνωρίσιµη από το πλήθος των ανθρωπίνων έλλογων όντων. Παρ’ 

όλα αυτά, ακόµα και αυτή η ηθική θεώρηση, κατανοούµε ότι, προκύπτει βάσει της 

ανθρώπινης αντίληψης και της επακόλουθης αξιολογικής τους κρίσης. Γι αυτό, 

ακολουθώντας και τη θεώρηση του Wood (1998), θα µπορούσαµε να πούµε ότι 

ακόµα και σε αυτή την προσέγγιση της φύσης, η οποία δεν παύει κατά κάποιον τρόπο 

να είναι ανθρωποκεντρική, επίκεντρο του ενδιαφέροντός µας δεν παύει να είναι η 

ανθρώπινη πράξη και δράση, η οποία πρέπει να πηγάζει από ένα αίσθηµα σεβασµού 

προς αυτή και την αναγνώριση µία σειράς ηθικών υποχρεώσεων του ανθρώπου 

αναφορικά µε τη φύση και οτιδήποτε ενυπάρχει σε αυτή, ανεξαρτήτως των δικών µας 

σκοπιµοτήτων και ενδιαφερόντων απέναντί της.  
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Αν µάλιστα βασιστούµε στο γεγονός της φυσικής εξέλιξης και αναλογιστούµε την 

ύπαρξη του ανθρώπου ως αναπόσπαστου µέλους του κοινού µας οικοσυστήµατος, 

της βιόσφαιρας, εντός του οποίου συνυπάρχουµε µε άλλα είδη, τα οποία προβάλλουν 

απαραίτητα και για τη δική µας επιβίωση, εµπίπτει και η απόδοση πολιτισµικής και 

ιστορικής αξίας σ’ αυτά, αφενός λόγω της οντολογικής τους ύπαρξης ως κοµµάτι του 

δικού µας ανθρώπινου πολιτισµού, αφετέρου ως αυτοτελούς και αναπόσπαστου 

τµήµατος της κοινής φυσικής µας ιστορίας, εντός της οποίας µάλιστα η εµφάνιση του 

ανθρώπου αποτελεί µεταγενέστερο χρονικά γεγονός (Hargrove, 2002). 

Αναγνωρίζουµε, λοιπόν, ότι οτιδήποτε µας περιβάλλει αποτελεί κοµµάτι του 

πολιτισµού µας και της ιστορικής πορείας µας στον πλανήτη, καθώς το σύνολο των 

άβιων και έµβιων όντων που µας περιβάλλουν αποτέλεσαν και αποτελούν ζωογόνο 

δύναµη για τον άνθρωπο, αλλά και πηγή διανοητικής ανάπτυξης, ανάληψης 

πρωτοβουλιών και δραστηριοποίησης, έµπνευσης και δηµιουργίας. Ακόµα και η 

εξέλιξη της ανθρώπινης γνώσης και η ανάπτυξη διαφόρων επιστηµονικών κλάδων 

οφείλεται στη γέννηση του ανθρωπίνου ενδιαφέροντος για τη φύση. Έτσι, το 

περιβάλλον, του οποίου εµείς αποτελούµε αναπόσπαστο κοµµάτι, αποτελεί µία 

πολυσήµαντη πηγή για το ανθρώπινο είδος και την ιστορική και πολιτιστική του 

διαδροµή στον πλανήτη. Το ανθρώπινο είδος, ως αλληλένδετο τµήµα αυτού, έχει 

δηµιουργήσει, αναπτυχθεί, επιβιώσει εκατοµµύρια χρόνια εντός αυτού και χάρις σ’ 

αυτό και, ως εκ τούτου, οφείλουµε να το σεβόµαστε και να το προστατεύουµε, όχι 

µόνο γι αυτό που µας προσέφερε και συνεχίζει να µας προσφέρει, αλλά και για να 

µπορέσουµε να συντηρήσουµε τις απαραίτητες συνθήκες συνέχισης του ανθρωπίνου 

έργου και της ιστορικής συνέχειας και πολιτισµικής  ανάπτυξής µας στον πλανήτη.  

 

Ωστόσο, όπως επισηµαίνει και η O’Neil (1997), διαπιστώνουµε ότι, παρά το 

αναµφισβήτητο και το αλάθητο της ύπαρξης αυτών των αξιών στο φυσικό κόσµο, η 

ανυπέρβλητη µεταφυσική δυσκολία που ενέχεται εντός αυτών των φιλόδοξων 

διακηρύξεων, ότι δηλαδή το περιβάλλον ή η φύση αποτελούν τόπο ξεχωριστών 

αξιών, καθιστά δυσχερή την ανάδειξη και προβολή πειστικών, ορθολογικών 

επιχειρηµάτων, που θα προωθούσαν µία καθολική πρακτική σεβασµού και 

προστασίας του περιβάλλοντος και όσων εµπεριέχονται και πρεσβεύονται µέσω της 

προστασίας αυτού. Οφείλουµε, λοιπόν, να ανιχνεύσουµε µέσα σε αυτές τις απόψεις 

κάποιες βαθύτερες αξίες, καθολικά αποδεκτές και αναµφισβήτητες, οι οποίες θα 
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επέσειαν το ανθρώπινο ενδιαφέρον και την έλλογη κρίση σε µία στρατηγική 

προστασίας του περιβάλλοντος.  

 

Κατανοούµε ότι, µέσα από την πραγµάτευση όλων αυτών των αξιολογικών 

κριτηρίων, που καταλήγουν στην αναγνώριση αξίας στη φύση, εργαλειακής ή µη, 

ανθρωποκεντρικής ή όχι, κεντρικό ρόλο κατέχει ο ανθρώπινος λόγος, ο τρόπος που 

εµείς οι άνθρωποι αντιλαµβανόµαστε τα πράγµατα, αλλά και η ανθρώπινη δράση, 

δηλαδή ο τρόπος µε τον οποίο τελικά ασκούµε επίδραση και διαµορφώνουµε αυτά, 

βάσει της ιδιαίτερης δεξιότητάς µας. Η ανθρώπινη θεώρηση παραµένει κεντρική σε 

όλα τα επίπεδα διαπραγµάτευσης και γι αυτό δε θα µπορούσαµε να µιλάµε για 

ανθρωποκεντρικές ή µη προσεγγίσεις, καθώς οποιαδήποτε στάση και θέση 

υιοθετήσουµε, αυτή δεν παύει να είναι αποτέλεσµα της ανθρώπινης αξιολογικής 

κρίσης. Ακολουθώντας την Hargrove (2002), καταλήγουµε ότι δεν µπορούµε να 

παραβλέψουµε το γεγονός ότι εµείς είµαστε αυτοί που αναγνωρίζουµε και 

αποδίδουµε οποιαδήποτε αξία στα έµβια όντα, εγγενή ή όχι, αλλά και µπορούµε να 

κρίνουµε οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα, επιβλαβή ή όχι προς αυτή. 

Χαρακτηριστικά ο Callicot αναφέρει ότι ‘ πηγή οποιασδήποτε αξίας είναι η 

ανθρώπινη αντίληψη’ και αυτή είναι που οδηγεί στην αναγνώριση κάποιας 

ανεξάρτητης από τον άνθρωπο αξίας στη φύση, η οποία µπορεί να εντοπιστεί στην 

αξία που πηγάζει από την ιδιότητά της ως ‘παραγωγού αξιών’. Το οικοσύστηµα, 

λοιπόν, θα µπορούσε να θεωρηθεί ως παραγωγός και κάτοχος αξιών, µε την έννοια 

ότι δηµιουργεί, διατηρεί και συντηρεί τις συνθήκες που ευνοούν την ανάδειξη αξιών 

και αποτελεί τον τόπο όπου γεννώνται και συντηρούνται οποιεσδήποτε αξίες, µεταξύ 

των οποίων και αυτή της ανθρώπινης ζωής, ενώ οι άνθρωποι θεωρούνται ως αυτοί 

που δύνανται να εντοπίσουν, να αξιολογήσουν και να αξιοποιήσουν αυτές τις αξίες. 34 

Γι αυτό, όπως επισηµαίνει ο  Lee (2003), οποιαδήποτε µορφή εγγενούς αξίας 

αποδιδόµενη στη µη έλλογη φύση δε θα συγκαταλέγονταν σε µία αξία καθ’ αυτή ( γι 

αυτό δηλαδή που είναι ), αλλά σε µία αξία περί αυτής ( δηλαδή όσον αφορά στην 

ιδιότητα/ ικανότητά της ίδιας και των συστατικών της να δίνουν το δικό τους αγώνα 

για να διατηρήσουν την λειτουργική τους συνέχεια και εσωτερικότητα). Εξ’ άλλου, η 

O’Neil παρατηρεί έπ’ αυτού ότι οι αξίες, οτιδήποτε και αν αυτές πρεσβεύουν και 

                                                 
34 O Rolston αναφέρεται χαρακτηριστικά σ’ αυτή τη διάκριση, αποδίδοντας αντίστοιχα στη µη έλλογη 
και στην έλλογη φύση, το οικοσύστηµα δηλαδή και τους ανθρώπους τους τίτλους ‘holders’ και 
‘beholders’.  
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οπουδήποτε και αν συγκαταλέγονται, αποτελούν συστατικό κοµµάτι του πλανήτη µας 

και διαφαίνονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή µη κοινού προς υπεράσπιση ή προβολή 

αυτών. (O’ Neil, 1997)  

 

Γι αυτό το λόγο, κεντρικό σηµείο στην πραγµάτευσή µας πρέπει να αποτελέσει εκείνο 

το διακριτικό γνώρισµα των ανθρώπων έναντι του συνόλου των έµβιων όντων, το 

οποίο τους προσδίδει και όλες αυτές τις ιδιότητες αντίληψης και αξιολογικής κρίσης 

του περιβάλλοντός τους. Το εν λόγω διακριτικό στοιχείο συνίσταται στην ικανότητα 

του λόγου, µε την έννοια της δυνατότητας άσκησης έλλογης κρίσης, χάρις στην 

ιδιότητας της αυτονοµίας του. Η ικανότητα αυτή είναι που καθιστά τον άνθρωπο 

διαφορετικό από τα υπόλοιπα έµβια όντα της φύσης, το οποίο ωστόσο, αν και τον 

καθιστά µοναδικό και ανώτερο έναντι των άλλων µη ανθρωπίνων όντων, αποτελεί 

και βασική παράµετρο ανάληψης ηθικής ευθύνης και υποχρεώσεων δράσης προς 

υπεράσπιση της διατήρησής τους. Η έννοια, λοιπόν, αυτή του λόγου δεν θα πρέπει να  

θεωρηθεί ως ένα είδος ‘δικτατορικής εξουσίας’, όπως επισηµαίνει η O’ Neil, 

αναµοχλεύοντας το λόγο του Immanuel Kant, αλλά η αρχή η οποία θα κάνει την 

πράξη ενός ανθρώπου προσβάσιµη και αποδεκτή από το πλήθος της ανθρωπότητας. 

Αποτελεί, λοιπόν, το βασικό πεδίο καθορισµού του πεδίου δράσης µας, βάσει µίας 

ιεραρχηµένης αυτονοµίας, γνώµονας της οποίας είναι ο σεβασµός της αξιοπρέπειας 

του συνόλου της ανθρωπότητας (O’ Neil, 2002;2005). Κατά συνέπεια, η αυτονοµία 

δεν αποτελεί τίποτα άλλο παρά ένα πεδίο σκέψης και δράσης, ανάληψης δηλαδή 

υποχρεώσεων έναντι των άλλων, τις οποίες όλοι οι άλλοι θα µπορούσαν να 

ακολουθήσουν µε τον ίδιο τρόπο. Καταλήγουµε, λοιπόν, ότι η ηθική ορθολογικότητά 

µας, η οποία οφείλει να εστιάζεται στην πράξη και όχι στα αποτελέσµατα, αποτελεί 

βασικό γνώµονα της ανθρωποκεντρικής θεώρησής µας έναντι των υπολοίπων έµβιων 

όντων, έλλογων ή µη, και, όπως παρατηρεί και η O’ Neil (1997), δύναται να 

προσφέρει και γόνιµο έδαφος διαπραγµάτευσης των ζητηµάτων περιβαλλοντικού 

ενδιαφέροντος και προβληµατισµού. Ακολουθώντας, λοιπόν, το συλλογισµό τηε, 

καταλήγουµε ότι, καθώς ο άνθρωπος αποτελεί το µοναδικό γνωστό σ’ εµάς ον, ικανό 

ως προς ανάληψη έλλογης δράσης, µία ηθική επικεντρωµένη σε αυτή την ιδιότητά 

του, η οποία µάλιστα επικεντρώνεται στην ανίχνευση κάποιων καθολικών αρχών και 

των ανακυπτόντων εξ αυτών υποχρεώσεων, καθίσταται ικανή να οριοθετήσει όχι 

µόνο τη δράση ενός εξατοµικευµένου δρώντος φορέα, αλλά και του συνόλου της 

ανθρώπινης δράσης, ιδωµένης σε θεσµικό πλέον επίπεδο.   
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Το ίδιο, µάλιστα, χαρακτηριστικό γνώρισµα του ανθρώπου, το οποίο ο Wood (1998) 

περιλαµβάνει στο χαρακτηρισµό ‘λογοκεντρισµός’, αποτελεί το βασικό κριτήριο 

διάκρισης του συνόλου των έµβιων όντων σε ‘πρόσωπα’, κατόχους εγγενούς αξίας, 

και σε πράγµατα, τα οποία διατηρούν µόνο µία σχετική αξία. Οποιαδήποτε έµβια 

όντα στα οποία οι άνθρωποι δε διακρίνουν ή αδυνατούν να γνωρίζουν την ικανότητα 

άσκησης έλλογης κρίσης, τα κατατάσσουν στην κατηγορία των πραγµάτων. Η 

αδυναµία αυτή εκ µέρους του ανθρώπου και η αβεβαιότητα της γνώσης του όσον 

αφορά στην ύπαρξη αντίστοιχης ικανότητας στα υπόλοιπα έµβια είδη του 

οικοσυστήµατος, καθιστούν ανέφικτη τη δυνατότητα αναγνώρισης ανάλογων 

δικαιωµάτων στην κατά τα φαινόµενα και τις επιστηµονικές ενδείξεις µη έλλογη 

φύση. (Wood,1998). Η παραπάνω διαπίστωση αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο 

επικέντρωσης του ενδιαφέροντός µας στην αναζήτηση των ανθρωπίνων ηθικών 

υποχρεώσεων, οι οποίες ενέχονται ανεξαρτήτως αποδέκτη και της ιδιότητάς του 

κατοχής και διεκδίκησης δικαιωµάτων εκ µέρους του (O’Neil, 1997). Ο John Rawls 

και η παράµετρος του «πέπλου άγνοιας» θα µπορούσαν να λειτουργήσουν ως 

δικλείδα αναγνώρισης ισότητας µε αυτά και κάποιων δικαιωµάτων προς αυτά. Μέσω 

αυτού, θα µπορούσε να διευρυνθεί η έννοια της αβεβαιότητας όσον αφορά στη γνώση 

των ανθρώπων, όχι µόνο στη θέση τους µεταξύ των ανθρωπίνων ειδών, αλλά µεταξύ 

του συνόλου των ειδών του οικοσυστήµατος. Μάλιστα, η εύνοια που εξασφαλίζεται 

προς τους αδύναµους και λιγότερο προνοµιούχους βάσει της αρχής της διαφοράς, 

όπως αυτή αναφέρεται στη Θεωρία ∆ικαιοσύνης του John Rawls (Θεωρία 

∆ικαιοσύνης, 1971, 2001), θα µπορούσε να εξασφαλίσει µία ευνοϊκότερη, 

περισσότερο δίκαιη µεταχείριση προς τα υπόλοιπα εµβια όντα του πλανήτη, αν 

συλληφθούν και συµπεριληφθούν σε µία κατηγορία λιγότερο προνοµιούχων µελών 

της διευρυµένης βιοτικής κοινότητας, της βιόσφαιρας. Οι δύο αυτές παράµετροι στη 

Θεωρία ∆ικαιοσύνης του Rawls θα µπορούσαν να λειτουργήσουν ως ασφαλιστικές 

δικλείδες για την επίτευξη µίας κατάσταση ισορροπίας και ισότητας µεταξύ του 

συνόλου των ειδών του οικοσυστήµατος, έλλογων ή µη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα 

ήταν περισσότερο εφικτή και η αποδοχή κάποιων αρχών προστασίας και σεβασµού 

της µη έλλογης φύσης (Wissenburg, 1993). 

 

Ωστόσο, αξ αιτίας του διακριτικό γνώρισµα του ανθρώπου, που τον καθιστά ικανό 

άσκησης έλλογης κρίσης, οι προαναφερθείσες παράµετροι δε θα µπορούσαν να 
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αποτελέσαν επαρκή παράγοντα ή πεδίο ηθικοπρακτικής ανάληψης ευθυνών εκ 

µέρους των ανθρώπων. Εξ αιτίας, λοιπόν, αυτής της αντιληπτικής ικανότητας του 

ανθρώπου, που επισηµαίνει η O’ Neil (2006) , οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι µία 

θεώρηση βασισµένη στο «πέπλο άγνοιας» θα αποδεικνύονταν ανεπαρκής. Αλλά και η 

εγκόλπωση των µη έλλογων έµβιων όντων στην ίδια κοινότητα µε τους ανθρώπους, 

προβάλλει ιδιαίτερα προβληµατική και δύσκολη αποδοχής εκ µέρους του συνόλου 

των µελών της ανθρωπίνης κοινότητας, εξ αιτίας κυρίως της απουσίας στη µη 

ανθρώπινη φύση όλων αυτών των διακριτικων γνωρισµάτων που θα αποδείκνυαν την 

ικανότητα άσκησης λόγου και, άρα, και της συµµετοχής της στις δηµόσιες 

διαβουλεύσεις  και της υπεράσπισης οποιωνδήποτε συµφερόντων ή δικαιωµάτων της. 

 

Μάλιστα, ακολουθώντας την O’Neil (1997), προβάλλει ιδιαιτέρως δύσκολη και 

αµφισβητήσιµη η αναγνώριση δικαιωµάτων σε µία κατηγορία έµβιων όντων, στα 

οποία απουσιάζει οποιαδήποτε ικανότητα ανάληψης δράσης και δη αυτόνοµης 

δραστηριοποίησης. Εν αντιθέσει, η αναγνώριση υποχρεώσεων αναγνωρίζεται και 

αναφέρεται σε οντότητες διαφορετικής ηθικής υπόστασης, καθώς επικεντρώνεται στο 

δρώντα φορέα και την ηθικότητα της πράξης του . 

 

Ως εκ τούτου, καταλήγουµε ότι σε καµία περίπτωση δε θα µπορούσε να τίθεται 

ζήτηµα ύπαρξης των δικαιωµάτων της έλλογης φύσης, λόγω της απουσίας όλων 

αυτών των διακριτικών γνωρισµάτων, τα οποία θα τους καθιστούσαν ηθικούς φορείς, 

και άρα κατόχους δικών τους δικαιωµάτων. Αυτό, ωστόσο, δεν επισείει την 

ανεξέλεγκτη ανθρώπινη δράση έναντι αυτών, αλλά, αντιθέτως, την ανάληψη κάποιων 

ηθικών υποχρεώσεων διατήρησης του περιβάλλοντος εκ µέρους του κάθε ηθικού 

δρώντος φορέα, στο πρόσωπο του οποίου αντικατοπτρίζεται το σύνολο της 

ανθρωπότητας.  

 

Επίκεντρο, λοιπόν, της προσοχής µας όσον αφορά στη διαπραγµάτευση αυτών των 

ζητηµάτων αποτελεί ο άνθρωπος και το πλήθος και το είδος των πράξεών του, όσον 

αφορά στα ζητήµατα της διατήρησης του περιβάλλοντος και οποιουδήποτε άλλου 

στοιχείου διακυβεύεται εντός αυτών. Βάση µάλιστα της ανάληψης δραστηριοτήτων 

τους πρέπει να αποτελέσει η ηθικότητά τους, η οποία τους υποδεικνύει και την 

τήρηση αντίστοιχης στάσης έναντι του συνόλου των υπολοίπων έλλογων όντων, 

µελών της βιόσφαιρας. Κατά συνέπεια, ένα σύνολο ηθικών αρχών, βασικών 
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γνωρισµάτων της ιδιότητας του προσώπου, που θα µπορούσαν να αποτελέσουν 

καθολικούς νόµους, οφείλει να αποτελέσει την κινητήριο δύναµη ανάληψης ηθικών 

ευθυνών και υποχρεώσεων, ανεξαρτήτως, κατά την  O’Neil (1997), της ύπαρξης ή µη 

αναφαίρετων αντιστοίχων δικαιωµάτων της άλλης πλευράς, ικανών να καθορίσουν ή 

να επιβάλλουν αυτή τη δράση µας. Ωστόσο, µία τέτοια κατηγορία δραστηριοτήτων, η 

οποία στηρίζεται σε µία σειρά ηθικών αρχών µπορεί να υποδείξει το σύνολο και το 

είδος των υποχρεώσεων των ανθρωπίνων έλλογων όντων µεταξύ τους.  

 

Μάλιστα, η επικέντρωσή µας στην ηθικότητα της ανθρώπινης δράσης αναδεικνύεται 

ιδιαιτέρως σηµαντική, καθώς, αφενός µπορεί να αποτελέσει το ηθικό υπόβαθρο 

δικαιολόγησης και αναγνώρισης δικαιωµάτων στο σύνολο των έλλογων όντων, αλλά 

και µπορεί να κατευθύνει την ανθρώπινη δράση, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ενός 

συγκεκριµένου αποδέκτη της δράσης µας. Επισείει, λοιπόν, την προσοχή µας και σε 

µία άλλη κατηγορία υποχρεώσεων, των ‘ατελών υποχρεώσεων’, όπως ορίζονται, κατά 

τις οποίες η ύπαρξη ενός φορέα δικαιωµάτων δεν προβάλλει απαραίτητη, αλλά αυτό 

που αποτελεί αντικείµενο κρίσης και αξιολόγησής µας είναι η ηθικότητα της 

ανθρώπινης δράσης και η επίδραση που µπορεί αυτή να ασκήσει στο σύνολο της 

ανθρωπότητας (O’ Neil, 1996;1998 & O’Neil, 1997). Ως εκ τούτου, πρώτιστο 

αντικείµενο πραγµάτευσης και προβληµατισµού µας στα πλαίσια της βιοηθικής 

θεώρησης του ζητήµατος της περιβαλλοντικής κρίσης, ιδωµένου µέσα από το πρίσµα 

της διατήρησης της βιοποικιλότητας, δεν µπορεί παρά να αποτελέσει η ανθρώπινη 

δραστηριότητα. Στην ίδια διαπίστωση καταλήξαµε και στην προηγούµενη 

πραγµάτευση στην οποία, όπως ήδη επισηµάναµε, κεντρικό ρόλο στη διάγνωση 

οποιασδήποτε αξιολογικής κρίσης και περιβαλλοντικών ενδιαφερόντων και 

ανησυχιών διαδραµάτιζε ο άνθρωπος και η σχέση του µε αυτή.  

 

Όπως χαρακτηριστικά παρατηρούν και οι Boulter και Oksanen (2002 & 2004) ο 

άνθρωπος, ως µέλος του συνόλου της «βιοτικής κοινότητας» , σύµφωνα µε τον Aldo 

Leopold , δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη απέναντι σε κάθε άλλη µορφή ζωής, 

ανθρώπινης ή µη, της οποίας η ύπαρξη και το έννοµο αγαθό της υγείας της 

εξαρτώνται από την υγεία του πλανήτη, της βιόσφαιρας. Ο άνθρωπος, ωστόσο, ως το 

µοναδικό έλλογο όν, ιδιότητα που το διακρίνει σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους 

έµβιους οργανισµούς στο πλανητικό οικοσύστηµα και, κατά τον Immanuel Kant, τον 

καθιστά και ηθικό υποκείµενο, διακατέχεται από την επιπλέον αρµοδιότητα 
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ανάληψης υποχρεώσεων απέναντι τόσο στα υπόλοιπα έλλογα όντα, αλλά και όσον 

αφορά στους υπόλοιπους έµβιους οργανισµούς, οι οποίοι στερούνται αυτής της 

ιδιότητας. Βάσει των παραπάνω, πολλοί θα µπορούσαν να καταλήξουν στο 

συµπέρασµα ότι η φύση βρίσκεται στο έλεος της ανθρώπινης δράσης, είτε αυτή 

µπορεί να θεωρηθεί θετικά, είτε αρνητικά.  

  

Παρατηρήσαµε, επίσης, ότι η προστασία των ειδών προς εξαφάνιση και ο έντονος 

προβληµατισµός περί αυτού δεν αφορά στη φυσική εξαφάνιση των ειδών, αλλά 

προέκυψε, κυρίως, εξ αιτίας της παρέµβασης του ανθρώπου και των τεχνολογικών 

επιτευγµάτων, απαύγασµα της διανόησης του, στη φύση. Ένα πρ’ωτο συµπέρασµα 

στα πλαίσια της βιοηθικής ενασχόλησής µας µε το ζήτηµα της διατήρησης της 

βιολογικής ποικιλοµορφίας, είναι ότι αυτό που αποτελεί αντικείµενο επεξεργασίας 

µας δεν αποτελεί η ανίχνευση του πλήθος των αξιών που ενέχονται στα πλαίσιά του 

και, εν τέλει, η ηθική αξιολόγηση της βιοποικιλότητας καθ’ αυτής, βάσει ενός 

καθολικά αποδεκτού ορισµού της έννοιας, γεγονός που όπως διαπιστώσαµε στην 

παραπάνω διαπραγµάτευσή µας καθίσταται ιδιαιτέρως δύσκολη και  διφορούµενη, 

αλλά η αξιολόγηση των πράξεων των ανθρώπων πάνω σ’ αυτή, ως των µοναδικά 

ηθικά έλλογα δρώντων υποκειµένων, φορέων ηθικών υποχρεώσεων και δικαιωµάτων. 

Η φυσική εξαφάνιση των ειδών ως γεγονός θεωρούνταν αφ’ εαυτής µία φυσική 

διαδικασία, κατά την οποία τα είδη αντικαθιστούνταν από κάποια άλλα. Η διαφορά 

και ο προβληµατισµός στην προκειµένη περίπτωση ξεπήδησε από την έξαρση της 

ανθρώπινης γνώσης και της αναπόφευκτης ανθρωπογενούς δραστηριότητας πάνω στη 

φύση και την φυσική ιστορική εξέλιξή της.  

 

Καταλήγουµε, λοιπόν, βάσει και των παραπάνω ότι καθίσταται αδύνατη οποιαδήποτε 

αναγνώριση δικαιωµάτων στη µη έλλογη έλλογης φύση. Αν όµως αποδεχτούµε την 

παραπάνω θεώρηση, τι θα µπορούσε να αποτελέσει ηθικό κριτήριο αξιολόγησης της 

ανθρώπινης πράξης και έναντι τίνος; Αν θεωρήσουµε εκ των παραπάνω ότι 

οποιαδήποτε µορφή ηθικών υποχρεώσεων περιορίζεται µεταξύ των ανθρώπων και 

αναφέρεται κυρίως στα υπόλοιπα ανθρώπινα όντα, κατόχους της ίδιας έλλογης 

φύσης, γιατί τελικά η προστασία και η διατήρηση του περιβάλλοντος και της 

βιολογικής ποικιλοµορφίας αφορά εµάς τους ανθρώπους; Θα µπορούσαµε να 

αναφερθούµε στην ύπαρξη ενός δικαιώµατος των ανθρώπων υπέρ της διατήρησης και 

προστασίας του περιβάλλοντος; Και αν όχι, τι είναι αυτό που δεσµεύει τις πράξεις 
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µας προς µία συγκεκριµένη κατεύθυνση; Προς ποιους ανάγονται οι ηθικές 

υποχρεώσεις µας διατήρησης του περιβάλλοντος και των συστατικών τους και τι 

αποτελεί τελικά κριτήριο αξιολόγησης και δέσµευσης των πράξεών µας; Θα 

µπορούσαµε, µε άλλα λόγια, αντιστρέφοντας την προαναφερθείσα αναλογία, να 

καταλήξουµε και στο συµπέρασµα, ότι τινί τρόπω η ανθρωπότητα στο σύνολό της 

είναι άµεσα εξαρτηµένη ή εν τέλει βρίσκεται στο έλεος της βιοποικιλότητας;   Τι 

είναι λοιπόν τελικά αυτό που είναι άξιο προστασίας και ενέχει δική µας ευθύνη και 

υποχρεώσεις;   
 

Τα ανθρώπινα δικαιώµατα, σύµφωνα και µε την O’ Neil ( 2002; 2005 ),αποτελούν 

ένα σηµαντικό παράγοντα έκφρασης σεβασµού της αυτονοµίας κάθε έλλογου όντος. 

Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που η αναφορά στην υποχρέωση σεβασµού 

των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στερείται ηθικής βάσης και, άρα, δικαιολόγησης της 

ανάληψης της ορθολογικής πράξης από την πλευρά των πολιτών. Επιπλέον, σε 

ορισµένες περιπτώσεις, ιδιαιτέρως µέσα στις συνθήκες αβεβαιότητας, δυσπιστίας και 

έλλειψης επαρκών εγγυήσεων, π.χ. όσον αφορά στα ζητήµατα της περιβαλλοντικής 

κρίσης, δεν θα µπορούσε η ύπαρξη ενός καθολικού δικαιώµατος στην υγεία, καθώς 

και στην προστασία του περιβάλλοντος, να αποτελέσει βάση του ενδιαφέροντος και 

των διακηρύξεών µας προς υπεράσπιση της προστασίας της βιολογικής 

ποικιλοµορφίας, καθώς κανένας δε θα µπορούσε να εγγυηθεί µία καθολική 

προστασία τους. Μία ηθική βασισµένη στις υποχρεώσεις δε θα επέβαλλε µία άνευ 

όρων προστασία του περιβάλλοντος. Μία δέσµευση ‘µη πρόκλησης βλάβης’ προς το 

περιβάλλον δεν αποτελεί φενάκη οποιασδήποτε αλλαγής ή παρέµβασης σε αυτό. Από 

τη στιγµή που αναγνωρίζουµε ότι υπάρχει αλληλόδραση όλων των έµβιων όντων µε 

το φυσικό περιβάλλον θα αποτελούσε έλλειψη λογικής ακολουθίας να αρνηθούµε 

οποιαδήποτε ανθρωπογενή παρέµβαση και αλλαγή σε αυτό.  

 

Αυτό το οποίο θα µπορούσε να αποτελέσει καθολική υποχρέωση των έλλογων όντων 

είναι η άρνηση ή αποφυγή πρόκλησης οποιασδήποτε συστηµατικής ή βαθµιαία 

αυξανόµενης έµµεσης ή άµεσης βλάβης προς τα υπόλοιπα έλλογα όντα, εκ των 

οποίων πηγάζει και η υποχρέωσή µας να µην καταστρέφουµε ή υποδαυλίζουµε τις 

αναζωογονητικές και αναγεννητικές δυνάµεις του φυσικού κόσµου. Όσον αφορά 

στον παραπάνω συλλογισµό, θα µπορούσαµε να αναφερθούµε και στην παρατήρηση 

της O’ Neil ότι βασική παράµετρος δράσης µας οφείλει να αποτελεί η συνθήκη ότι « 
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είναι λάθος να καταστρέφουµε ή να βλάπτουµε τις ιδιαιτέρως σηµαντικές 

αναπαραγωγικές και αναγεννητικές δυνάµεις του φυσικού κόσµου, καθώς µία τέτοια 

βλάβη µπορεί να επιφέρει την συστηµατική ή βαθµιαία αυξανόµενη βλάβη (η οποία 

µάλιστα δεν µπορεί να προβλεφθεί µε ακρίβεια και λεπτοµέρεια) και µερικών ή πολλών 

άλλων ηθικά έλλογων δρώντων φορέων». (O’ Neil, 1997, p.137) Ως εκ τούτου, 

αναιρούµε οποιαδήποτε αρχή, η οποία αποσκοπεί στην αποφυγή οποιασδήποτε 

βλάβης, επερχόµενης  λόγω των αναπόφευκτων αλλαγών επάνω στη φύση και τον 

άνθρωπο, καθίσταται  ανέφικτη. Μέσα, λοιπόν, στα πλαίσια της σύγχρονης κοινωνίας 

διακινδύνευσης και επιστηµονικής αβεβαιότητας όσον αφορά στις µελλοντικές 

διαστάσεις της σύγχρονης δράσης µας, δε θα µπορούσε καµία αρχή να υπερασπιστεί 

και να στηριχτεί σε κάποια καθολικά δικαιώµατα της υγείας και της προστασίας 

περιβάλλοντος.  

 

Κατανοούµε ότι η έλλειψη εµπιστοσύνης απέναντι σε οποιαδήποτε µορφή εξουσίας, 

καθώς και στα επιστηµονικά πεδία ανάπτυξης και δράσης, δε θα µπορούσε να χτιστεί 

σε κάποια αυστηρά περιορισµένη µόνο σε θεσµικά πλαίσια υποχρέωσή µας ( 

υποχρέωση την οποία η O’ Neil ονοµάζει ‘institutional obligation’, βλ. O’Neil, 1997, 

p. 135), καθώς απουσιάζει µία επαρκής ηθική δικαιολόγηση της στάσης που 

οφείλουµε να υιοθετήσουµε και η οποία θα πλησίαζε στις θεµελιώδεις, ηθικές 

υποχρεώσεις µας. Σε θεσµικό επίπεδο, αυτή η αρχή δε θα µπορούσε παρά να πηγάζει 

από την καλή θέληση των ίδιων των ιθυνόντων και η οποία, παρά το ποσοστό της 

αµφιβολίας που θα διακατείχε οποιαδήποτε δράση τους, θα αποτελούσε εγγύηση 

ανάληψης καθολικών υποχρεώσεων εκ µέρους τους για την αποφυγή των 

µεγαλύτερων δυνατών βλαβών. Βάση αυτών των καθολικών υποχρεώσεων δε θα 

µπορούσαν παρά να αποτελέσουν µία σειρά αρχών, καθολικά αποδεκτών και 

αναντίρρητα ικανών προς υιοθέτηση από το πλήθος των έλλογων ηθικών 

υποκειµένων. 

 

Βάσει και των παραπάνω, διαπιστώνουµε ότι ορθοπρακτική αρχή αυτής της δράσης 

τους αποτελεί η ηθική υποχρέωσή τους, ως φορέων της έλλογης ικανότητας και της 

δυνατότητας της αυτόνοµης βούλησής τους, να σεβαστούν την αυτονοµία όλων των 

υπολοίπων µελών της ανθρωπότητας, αλλά και του καθενός ξεχωριστά στο πρόσωπο 

του οποίου αντανακλάται το σύνολο της ανθρωπότητας. Προβάλλει, λοιπόν, 

απαραίτητη µία ταύτιση µεταξύ του ατοµικού/ προσωπικού και του υπερατοµικού/ 
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συλλογικού καλού. Για την επίτευξη ενός τέτοιου στόχου, η παροχή του κατάλληλου 

πεδίου γνώσης και επιπέδου ενηµέρωσης προς το σύνολο της ανθρωπότητας θα 

αποτελέσουν εγγύηση της αυτονοµίας δράσης τους σε συνθήκες εµπιστοσύνης. Κατά 

συνέπεια, η εµπιστοσύνη µεταξύ των διαφορετικά εµπλεκοµένων φορέων και του 

συνόλου της ανθρωπότητας, µπορεί να καλλιεργηθεί µόνο σε συνθήκες σεβασµού της 

αυτονοµίας και της αξιοπρέπειας των προσώπων, εντός των οποίων µπορεί να 

επιτευχθεί η πλήρης ενηµέρωσή τους και, εν τέλει, η ενήµερη συγκατάθεσή τους σε 

ζητήµατα περιβαλλοντικής κρίσης. Χαρακτηριστικά η O’ Neil (2002;2005) αναφέρει 

ότι η εµπιστοσύνη ευδοκιµεί µόνο σε συνθήκες κατανόησης της αλληλεξάρτησης των 

ανθρώπων και σεβασµού της αυτονοµίας του κάθε προσώπου, εντός των οποίων 

αναπτύσσεται ο κατάλληλος χώρος δράσης για το καθένα ξεχωριστά. Η εµπιστοσύνη, 

λοιπόν, εντοπίζεται στις σχέσεις µεταξύ των ανθρώπων και τις αµοιβαίες 

υποχρεώσεις, γεγονός που τονίζει την άµεση εξάρτηση της από την αυτονοµία, η αξία 

της οποία προκύπτει χάριν της ηθικότητας των δρώντων υποκειµένων.  

 

Ακολουθώντας, λοιπόν, τον Kant, η αυτονοµία δεν περιορίζεται σε µία ανεξέλεγκτη 

και εγωκεντρική µορφή ελευθερίας δράσης, αλλά είναι αυτή κατά την οποία 

ορίζονται οι υποχρεώσεις των προσώπων βάσει των δικαιωµάτων και της αρχής του 

σεβασµού της αξιοπρέπειας των υπόλοιπων µελών της ανθρωπότητας, φορέων 

αµοιβαίων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, µε άλλα λόγια αποτελεί µία διαδικασία 

δράσης βασισµένης σε συγκεκριµένες αρχές, σε µία σειρά υποχρεώσεων έναντι του 

συνόλου της ανθρωπότητας. Ως εκ τούτου, καταλήγουµε ότι βάση αυτής της επιλογής 

ανάληψης υποχρεώσεων και αντίστοιχων δράσεων µπορεί να αποτελέσει η βούληση 

του κάθε έλλογου όντος, η δράση του οποίου δύναται να αποτελέσει καθολικό νόµο 

αµοιβαίου σεβασµού του κάθε άλλου έλλογου όντος, στο πρόσωπο του οποίου 

µπορεί να ιδωθεί το σύνολο της ανθρωπότητας, και µ’ αυτή τη λογική να αποτελέσει 

πεδίο δράσης αποδεκτό και εφαρµόσιµο από όλους. Σ’ αυτό το σηµείο, θα 

µπορούσαµε, λοιπόν, να υπογραµµίσουµε τη σηµασία του αυτόνοµου δρώντος φορέα 

ως ‘αυτο-νοµοθέτη’ ( ορισµός που χρησιµοποιείται από την O’ Neil, (2002; 2005 )) 

όσον αφορά στην εφαρµογή ενός καθολικού νοµικού πλαισίου, βάσει των 

υποχρεώσεων του. Βασικός στόχος της δράσης του αποτελεί η θέσπιση κάποιων 

ορίων και φραγµών στην ανεξέλεγκτη συστηµατική ή βαθµιαία αυξανόµενη βλάβη 

προς το περιβάλλον και οποιονδήποτε αυτή αφορά (O’Neil, 1997).   
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Ωστόσο, εκ των παραπάνω συλλογισµών µας, γεννάται το ερώτηµα: Ποιες είναι οι 

υποχρεώσεις τις οποίες θα µπορούσαµε εν τέλει να αναγνωρίσουµε σε κάθε ηθικό 

έλλογο ον, στο πρόσωπο του οποίου αντικατοπτρίζεται και το σύνολο της 

ανθρωπότητας; Ως προς ποιον ορίζονται αυτές οι υποχρεώσεις; Ποιες θα ήταν οι 

αρχές αυτές της βιοηθικής που θα µπορούσαν να λειτουργήσουν ως το ηθικοπρακτικό 

υπόβαθρο ανάληψης ευθυνών; 

 

Κατά την O’Neil, προβάλλει ιδιαίτερα επιτακτική η ανάγκη να καθορίσουµε το 

πλήθος των οντοτήτων οι οποίες αποτελούν τελικό αποδέκτη οιασδήποτε δράσης. 

Κατ’ αυτήν τελικοί αποδέκτες της πράξης µας αποτελούν α. µεµονωµένα ανθρώπινα 

όντα, β. µεµονωµένα µέλη διαφόρων ειδών (έλλογων ή µη ), γ. άβια όντα, δ. 

αφηρηµένες ή διευρυµένες οντότητες, όπως είναι αυτή της βιοποικιλότητας. 

Καταλήγουµε, λοιπόν, ότι για την ανάληψη υποχρεώσεων δεν προβάλλει απαραίτητη, 

όπως ήδη έχουµε διαπιστώσει και αναπτύξει η ύπαρξη δικαιωµάτων εκ µέρους του 

αποδέκτη της πράξης (O’Neil, 1997). Όσον αφορά στις ηθικές υποχρεώσεις των 

ανθρώπων έναντι των υπολοίπων έλλογων όντων, ο Wood (1998) κάνει µία σαφή 

διάκριση των υποχρεώσεων κάθε µέλους της έλλογης φύσης, απέναντι στη µη έλλογη 

φύση, τις οποίες οµαδοποιεί α. σε αυτές που απευθύνονται σε κάθε άλλο έλλογο ον, 

θεωρούµενο είτε ατοµικά, είτε ως µέλος του συνόλου της ανθρωπότητας η οποία 

απεικονίζεται στο πρόσωπό του, είτε απρόσωπα, δηλαδή στο σύνολο της 

ανθρωπότητας, και β. σε αυτές που οφείλουµε στον ίδιο µας τον εαυτό.  

 

Αποδεχόµενοι την παραπάνω θεώρηση, καταλήγουµε ότι η υποχρέωσή µας να 

σεβόµαστε την αυτονοµία της ανθρωπότητας και κάθε πρόσωπο µεµονωνοµένα που 

ανήκει σ’ αυτή επιφέρει µία ηθική υποχρέωση σ’ εµάς να διατηρούµε και να 

διαφυλάσσουµε όλες αυτές τις συνθήκες οι οποίες προβάλλουν απαραίτητες για την 

ευδοκίµηση της ανθρωπότητας, για την ικανοποίηση όλων αυτών των προϋποθέσεων, 

που δε θα εµποδίσουν την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και την 

αυτοπραγµάτωσή τους, την επίτευξη των επιµέρους στόχων που θέτουν στη ζωή τους 

ως αυτόνοµα έλλογα όντα και οι οποίοι έχουν ως καταληκτικό στόχο την 

ικανοποίηση του τελικού σκοπού, του αυτοσκοπού της ζωής και της ύπαρξής τους, 

την αυτοτελείωσή του. Μία ηθική υποχρέωση έναντι των άλλων, λοιπόν, για 

σεβασµό της αξιοπρέπειας και της αυτονοµίας του βίου τους αποτελούν τα βασικά 

κίνητρα ανάληψης δράσης έναντι κάθε έλλογου όντος, στο πρόσωπο του οποίου 
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απεικονίζεται το σύνολο της ανθρωπότητας. Γι αυτό το λόγο, προκύπτει και µία 

‘ατελής’, ( ορισµός που αποδίδεται στην O’ Neil (1998), µε την έννοια της 

απρόσωπης/ αφηρηµένης ως προς τον τελικό αποδέκτη) υποχρέωσή µας στο σύνολο 

της ανθρωπότητας, η οποία µας οδηγεί στην ανάληψη της σωστής, ορθοπρακτικής 

δραστηριοποίησης, όσον αφορά στα ζητήµατα προστασίας και διατήρησης του 

συνόλου της µη έλλογης φύσης. Ως εκ τούτου, αναδεικνύεται η υποχρέωσή µας να 

λειτουργούµε ως θιασώτες του συνόλου του οικοσυστήµατος, το οποίο κατ’ αυτό τον 

τρόπο θα µπορούσε να θεωρηθεί ως ένα σύστηµα φυσικών τελών, εντός του οποίου η 

ανθρωπότητα,  λόγω των ιδιαίτερών της γνωρισµάτων, µπορεί να θεωρηθεί ως 

αυτοσκοπός. Η ανθρωπογενής λοιπόν καταστροφή των απαραίτητων για την 

ανθρώπινη ευδοκίµηση περιβαλλοντικών συνθηκών µπορεί να σηµάνει και την 

καταστροφή της ανθρώπινης ηθικότητας, της εγγενούς αξίας της ανθρώπινης φύσης 

και ζωής, καθώς θα αποτελέσει εµπόδιο ανάπτυξης της ικανότητας κάθε ηθικά 

έλλογου δρώντα φορέα.  

 

Όσον αφορά, λοιπόν, στο ζήτηµα της περιβαλλοντικής κρίσης , βασική παράµετρος 

επεξεργασίας του ζητήµατος προκύπτει η αρχή του σεβασµού προς την αυτονοµία 

και την αξιοπρέπεια των ηθικών υποκειµένων. Η αρχή αυτή σε επίπεδο πολιτικών και 

επιστηµονικών ευθυνών επισείει την προσοχή µας στην ανάληψη των σωστών 

πρωτοβουλιών από πλευράς των ιθυνόντων και µάλιστα προβάλλει ιδιαίτερα 

σηµαντική σε συνθήκες επιστηµονικής αβεβαιότητας. Καταλήγουµε ότι προβάλλει 

απαραίτητη η ευθύνη ανάληψης της σωστής στρατηγικής για τον περιορισµό 

οποιαδήποτε αβεβαιότητας η οποία θα µπορούσε να αποβεί ιδιαίτερα καταστροφική 

για το σύνολο του πλανήτη. Εξ άλλου, η αρχή αυτή θα µπορούσε να λειτουργήσει και 

ως ασφαλιστική δικλείδα καλλιέργειας κλίµατος εµπιστοσύνης µεταξύ των πολιτών 

και του συνόλου της πολιτικής και επιστηµονικής κοινότητας.  Οφείλουν , λοιπόν, να 

αναλαµβάνουν την κατάλληλη δράση και να διατηρούν κατά το δυνατόν την 

υποχρέωση, αφενός, να µην διαταράσσουν τη φυσική ισορροπία στο οικοσύστηµα 

προβαίνοντας σε αλόγιστες και ανήθικες έναντι του συνόλου της ανθρωπότητας 

ενέργειες , αφετέρου, σε περίπτωση που προβαίνουν σε µία τέτοιου είδους 

ανθρωπογενή βλάβη να παράγουν την ανάλογη γνώση και να προχωρούν σε 

δραστηριότητες που να αποκαθιστούν εγκαίρως τη βλάβη, την οποία έχουν 

προκαλέσει.  
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∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι στην πραγµάτευση του ζητήµατος ενέχονται οι αρχές της 

µη-πρόκλησης βλάβης, αµέσως προς τη φύση και εµµέσως προς το σύνολο της 

ανθρωπότητας, αλλά και της αγαθοεργίας στα δύο προαναφερθέντα πεδία, σε επίπεδο 

διορθωτικό. Όσον αφορά στην τελευταία παράµετρο ( της αγαθοεργίας ) προβάλλει 

ιδιαίτερα σηµαντικός και ο ρόλος της επιστήµης. Βέβαια, στην προκειµένη 

περίπτωση της προστασίας των ειδών οποιαδήποτε απώλεια ενός είδους είναι µη 

αναστρέψιµη. Για να προστατεύσουµε, λοιπόν, τα είδη προς εξαφάνιση πρέπει να 

λειτουργήσουµε σε προληπτικό  επίπεδο, προλαµβάνοντας την πρόκληση βλάβης. 

Αυτό φυσικά δε σηµαίνει την αποφυγή οποιασδήποτε βλάβης προς το οικοσύστηµα, 

αλλά την παραγωγή της κατάλληλης γνώσης για την αποφυγή όσο το δυνατό 

µεγαλύτερου ποσοστού βλάβης, αλλά και την προσπάθεια επιστηµονικής πρόβλεψης 

και της κατά το δυνατόν µέγιστης και πληρέστερης ενηµέρωσης των πολιτών για το 

µέγεθος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων ανθρώπινων πρακτικών. Κατ’ 

αυτό τον τρόπο, αναδεικνύεται και ο σεβασµός στην αξιοπρέπεια και αυτονοµία του 

πολίτη, ο οποίος τις περισσότερες φορές αγνοεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

ορισµένων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και έτσι στερείται τη δυνατότητα 

οποιασδήποτε είτε ενήµερης συγκατάθεσής τους ή αντίδρασης. Αναδεικνύεται 

σηµαντική λοιπόν η αρχή αυτή και σ’ αυτό το επίπεδο, όσον αφορά στην καλλιέργεια 

κλίµατος εµπιστοσύνης σε συνθήκες επιστηµονικής αβεβαιότητας, όσον αφορά στα 

ζητήµατα της περιβαλλοντικής κρίσης. Καταλήγουµε, λοιπόν, ότι οι επιστήµονες 

είναι αυτοί που µπορούν να αλλάξουν και τη δηµόσια εικόνα και αντίληψη για το « τι 

είναι να ζεις και να ηγείσαι της ανθρώπινης ζωής», δηλαδή ότι δεν αξίζει να οδηγείς 

κάποια άλλα είδη προς εξαφάνιση. Όπως παρατηρεί και ο Haila (1999) ο ρόλος τους 

αναδεικνύεται διττός και καθοριστικός: αφενός, ως προς την υιοθέτηση και εφαρµογή 

των σωστών προγραµµάτων διαχείρισης του περιβάλλοντος, αφετέρου, και ως προς 

την προσαρµογή, εναρµόνιση και αντανάκλαση των ανθρωπίνων ενδιαφερόντων και 

ανησυχιών. Αυτό, µε τη σειρά του, θα βοηθήσει και στην εφαρµογή και την 

υιοθέτηση των σωστών και δικαίων πολιτικών χειρισµών και αποφάσεων εκ µέρους 

των ιθυνόντων σε διεθνές επίπεδο.  

 

Εκ των παραπάνω, κατανοούµε και την άµεση εµπλοκή της αρχής της δικαιοσύνης, 

καθώς η ενηµέρωση των πολιτών θα µπορούσε να θεωρηθεί ως ένα είδος απονοµής 

δικαιοσύνης και ισότητας µεταξύ των έλλογων όντων, όσον αφορά στην απόκτηση 

της γνώσης γύρω από τα θέµατα της περιβαλλοντικής προστασίας και των κινδύνων 
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που εγκυµονούνται εξ αιτίας λανθασµένων ανθρωπίνων χειρισµών. Το σύνολο των 

πολιτών διατηρούν ένα δικαίωµα στην απόκτηση πλήρους και, όσο κατά το δυνατόν 

σε συνθήκες επιστηµονικής αβεβαιότητας, ορθής και έγκυρης γνώσης, γύρω από τα 

θέµατα της υγείας της βιόσφαιρας και τα ενδεχόµενα των ανθρωπίνων παρεµβάσεων 

σε αυτή. Αποτελεί δικαίωµά τους να γνωρίζουν, ώστε να µπορούν να συµµετέχουν 

και να παρεµβαίνουν, δίνοντας τη συγκατάθεσή τους ή όχι σε ζητήµατα που αφορούν 

άµεσα και στη δική τους ζωή και υγεία. Η βασική προϋπόθεση, λοιπόν, και η αρχή 

της ενήµερης συγκατάθεσης εµπίπτει και στη σφαίρα της περιβαλλοντικής 

προστασίας. 

 

Σε µία άλλη διάσταση, η καταστροφή του οικοσυστήµατος και η απώλεια της 

βιολογικής ποικιλοµορφίας εντός αυτού συνιστά εµµέσως άδικη πράξη προς το 

σύνολο των πολιτών και την αρχή της αυτονοµίας και αυτοδιάθεσής τους εντός 

αυτού. Καταστρέφοντας το περιβάλλον, προκαλούµε ενδεχόµενη ανεπανόρθωτη 

βλάβη στην υλική βάση της ζωής πάνω σ’ αυτή ( ανθρώπινης ή µη ), αλλά και της 

αυτόνοµης δράσης των ατόµων. Αυτή η βλάβη µπορεί να αποτελεί άµεση αδικία προς 

τη ζωή κάποιων ηθικών έλλογων όντων, των οποίων η ζωή εξαρτάται από τη 

βιωσιµότητα ενός συγκεκριµένου οικοσυστήµατος, αλλά και έµµεση αδικία, καθώς 

µπορεί σταδιακά και µακροπρόθεσµα να οδηγήσει στην υποβάθµιση και ενδεχοµένως 

τελική καταστροφή της αναγεννητικής δύναµης, η οποία ενυπάρχει στα πλαίσια του 

φυσικού περιβάλλοντος. Καταλήγουµε, λοιπόν, ότι η βλάβη προς τη ζωή, 

θεωρούµενη στα αφηρηµένα πλαίσια αυτής της αναγεννητικής/ αναπαραγωγικής 

δυναµικής των οικοσυστηµάτων, αλλά και του πλήθους των βίων ( εντός των οποίων 

και της ανθρώπινης ) εντός των οικοσυστηµάτων, αποτελεί πράξη αδικίας, η οποία 

επισείει την ηθική υποχρέωση όλων των ανθρωπίνων όντων προς την ανάληψη 

σωστών πρωτοβουλιών αγαθοεργίας και την αποφυγή οποιασδήποτε βλάβης. 

Χαρακτηριστικά, η O’Neil κάνει λόγο και στην αρχή άρνησης ή αποφυγής 

οποιασδήποτε έµµεσης βλάβης, η οποία, όπως έχουµε προαναφέρει, επικεντρώνεται 

στον περιορισµό οποιασδήποτε βλάβης επερχόµενης ή άµεσα συσχετισµένης µε 

ανθρωπογεννή καταστροφή του περιβάλλοντος. Αναφέρει, λοιπόν, ότι η ανάληψη 

δράσης, βασισµένης στην αδιαφορία ως προς τις καταστροφικές και πολλές φορές µη 

εµφανείς και ευλόγως προβλέψιµες καταστροφικές συνέπειες, που αυτή µπορεί να 

επισείει σε µέλη του οικοσυστήµατος και, εν συνεχεία, στις συνθήκες ζωής εντός 

αυτού, µπορεί να βλάψει ανεπανόρθωτα και τον ίδιο τον άνθρωπο, αν αναλογιστούµε 



 

 94

µάλιστα ότι αυτές οι αφηρηµένες οντότητες διαµορφώνουν το περιβαλλοντικό 

πλαίσιο, που µοιράζονται από κοινού ανθρώπινοι και µη-ανθρώπινοι έµβιοι 

οργανισµοί (O’Neil, 1997). 

 

Αλλά στα ίδια πλαίσια  των αρχών της δικαιοσύνης, δεν πρέπει να περιορίζονται στα 

στένα πλαίσια των παρόντων οργανισµών, αλλά οφείλει να εντάσσεται και η ηθική 

υποχρέωση των ανθρώπων έναντι των µελλοντικών γενεών, οι οποίες αναµένεται να 

εµφανιστούν και να βιώσουν στο ίδιο περιβάλλον, στο οποίο εµείς τώρα βιώνουµε 

και οφείλουµε να τους κληροδοτήσουµε. Μάλιστα, η υπορέωσή µας προς αυτές 

γίνεται ακόµα πιο ισχυρή, αν αναλογιστούµε τις συνθήκες αβεβαιότητας που 

εγκυµονούνται. Η φύση και ο πλούτος της αποτελεί ένα κοµµάτι της γνώσης µας και 

του πολιτισµού µας, το οποίο έχουµε κληρονοµήσει από τους προγόνους, αλλά και το 

οποίο έχουµε δανειστεί από τους απογόνους µας. Στα πλαίσια, λοιπόν, της 

διαγενεακής ισότητας και της διανεµητικής δικαιοσύνης προς τις µελλοντικές γενεές, 

οφείλουµε να το παραδώσουµε στους επόµενους, όπως εµείς το παραλάβαµε, να τους 

δώσουµε την ευκαιρία να απολαύσουν την αισθητική αξία του και όχι να τους 

στερήσουµε την πολύπλευρη και πολυσήµαντη εµπειρία αυτού. (∆ραγώνα-Μονάχου, 

1995).  Πόσο µάλλον, αν αναλογιστούµε ότι στερούµαστε την ενήµερη συγκατάθεση 

τους για κάτι το οποίο εν τέλει αποτελεί κοινό κτήµα µας. Η πράξη µας αυτή της 

προστασίας της βιοποικιλότητας, αλλά και των οικοσυστηµάτων αναδεικνύεται και 

ένα παράδειγµα σεβασµού προς τις µελλοντικές γενεές και τη δυνάµει αξιοπρέπεια 

και αυτονοµία τους να διάγουν τη ζωή τους, χωρίς εµείς να τους έχουµε στερήσει τις 

κατάλληλες συνθήκες ανάπτυξης των ικανοτήτων τους. Όπως φροντίζουµε µε 

οποιαδήποτε δραστηριότητα µας να βελτιώσουµε το βιοτικό επίπεδο και την ποιότητα 

ζωής µας, έτσι προκύπτει και η υποχρέωση µας να διαφυλάξουµε τις ίδιες βιοτικές 

συνθήκες για τις µελλοντικές γενιές ή τουλάχιστον να αποφύγουµε την πρόκληση 

οποιασδήποτε βλάβης σε αυτές, µέσω της διατήρησης της υγείας της βιόσφαιρας, 

δείκτης του οποίου, όπως ήδη έχουµε συζητήσει αποτελεί η προστασία και η 

διατήρηση των ειδών που διαβιούν εντός αυτής. 

 

Θα µπορούσαµε, λοιπόν, να προσδώσουµε και µία χρονική διάσταση στις ηθικές 

υποχρεώσεις µας, έναντι κάποιων αφηρηµένων, µη εξατοµικευµένων φορέων, των 

οποίων ωστόσο η σύγχρονη δράση µας ενδέχεται να βλάψει ανεπανόρθωτα και 

αµετάκλητα. Οποιαδήποτε ηθική υποχρέωσή µας έναντι αυτών δεν µπορεί να 
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βασιστεί, ούτε να δικαιολογηθεί εξ αιτίας των συνθηκών αβεβαιότητας, όσον αφορά 

στα αποτελέσµατα των πράξεών µας. Οποιαδήποτε ορθολογική κρίση των πράξεών 

µας οφείλει να βασιστεί στον ηθικό καταλογισµό µας περί της αξίας της ανθρώπινης 

ζωής και την αντίληψη του εαυτού µας ως ενός τµήµατος της αλληλένδετης και 

συνεχούς αλυσίδας της ανθρώπινης ζωής και διάδρασης, ανεξαρτήτως χωροχρονικών 

πλαισίων. Θα µπορούσαµε, λοιπόν, και πάλι να αναφερθούµε σε ένα «πέπλο 

άγνοιας», όσον αφορά στη γενιά στην οποία ανήκουµε και κατ’ αυτό τον τρόπο να 

κατευθύνουµε τις πράξεις προς το σύνολο των ενεργειών, που θα είχαν το µικρότερο 

δυνατό αντίκτυπο στην καταπάτηση της αυτονοµίας των µελλοντικών γενεών, στην 

οποία, παρατηρεί η  O’ Neil (1996;1998), ενδεχοµένως θα ανήκαµε κι εµείς . Όπως 

µάλιστα επισηµαίνει ο Albin Eser απέναντι στις µελλοντικές γενιές ενέχεται και η 

ηθική µας ευθύνη, η οποία πηγάζει από το αίσθηµα αλληλεγγύης και σεβασµού µας 

προς αυτές. (1996, 91-123) Κατά τη Μανωλεδάκη (1996), µάλιστα, η ρητή δήλωση 

του άρθρου 1 του νόµου 1650/86, κατά το οποίο ορίζεται ότι επιδιώκεται η 

προστασία του περιβάλλοντος, «έτσι ώστε ο άνθρωπος ως άτοµο και ως µέλος του 

κοινωνικού συνόλου να ζει σε ένα υψηλής ποιότητας περιβάλλον, µέσα στο οποίο 

προστατεύεται η υγεία του και ευνοείται η ανάπτυξη της προσωπικότητάς του», µας 

οδηγεί όχι µόνο στην προέκταση της ανθρώπινης ζωής στο µέλλον και την αναγωγή 

της προστασίας του περιβάλλοντος σε αυτοτελές έννοµο αγαθό για τους 

µεταγενέστερους, αλλά και για τους σύγχρονους.  Στην ουσία, δηλαδή, πίσω από την 

προστασία του περιβάλλοντος κρύβεται ο ίδιος ο άνθρωπος. 

 

Προστατεύοντας, λοιπόν το περιβάλλον και διατηρώντας τη βιολογική ποικιλοµορφία 

εντός αυτού, δρούµε κατά τέτοιον τρόπο, ώστε πρώτιστα αυτό που εκδηλώνουµε 

είναι η εκπλήρωση µίας ηθικής υποχρέωσής µας απέναντι στον ίδιο µας τον εαυτό. Η 

ηθική υποχρέωση έναντι του ίδιου µας του εαυτού εντοπίζεται στην υποχρέωση της 

πραγµάτωσης των σκοπών µας ως έλλογων αυτόνοµων όντων, στην ικανοποίηση του 

σκοπού της αυτοτελειοποίησής µας, η οποία µάλιστα αποτελεί και ηθική υποχρέωση 

απέναντι στην ανθρωπότητα, µε την έννοια της εκπλήρωσης του αισθήµατος 

σεβασµού µας, το οποίο οφείλουµε στο σύνολο αυτής, η οποία εν τέλει 

αντικατοπτρίζεται στο πρόσωπό µας. Σεβόµενοι λοιπόν τη µη έλλογη φύση, 

διατηρώντας και προστατεύοντας αυτή, αφενός αναδεικνύουµε και ένα σεβασµό προς 

το σύνολο των άλλων έλλογων όντων, καθώς µία άδικη συµπεριφορά προς αυτή θα 

αποτελούσε και δείκτη της γενικότερης στάσης µας απέναντι στην ανθρωπότητα, 
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αλλά και προωθούµε αυτές τις συνθήκες, οι οποίες αποδεικνύουν ένα τρόπο δράσης 

που σέβεται και την ίδια µας της αξιοπρέπεια ως µέλη αυτής της ανθρωπότητας. Με 

άλλα λόγια προωθούµε αυτές τις συνθήκες εντός των οποίων καθίσταται δυνατή η 

ικανοποίηση του τελικού σκοπού του συνόλου της φύσης, η οποία δεν εντοπίζεται 

πουθενά αλλού παρά στην κατηγορία των έλλογων όντων, χάριν της ικανότητάς που 

αυτά και µόνο διαθέτουν, να θέτουν τελικούς σκοπούς στη ζωή τους. Έχουµε λοιπόν 

την ηθική υποχρέωση να µην προκαλέσουµε καµία βλάβη στο περιβάλλον σε τέτοιο 

βαθµό, ώστε αυτή να αποβεί αρνητική, βραχυπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα, έναντι 

ηµών των ιδίων. Οφείλουµε να κατανοήσουµε την υπόσταση του περιβάλλοντος ως 

ενός συστήµατος σκοπών, εντός των οποίων περιλαµβάνονται και οι δικοί µας, 

ουσιαστικά πανανθρώπινοι, σκοποί και, µόνο εφόσον φροντίσουµε να µην 

προκαλέσουµε καµία βλάβη στο σύνολο αυτών, θα µπορέσουµε να διασφαλίσουµε 

και την ικανοποίηση των δικών µας σκοπών, οι οποίοι, κατά τον Wood (1998), 

αποτελούν άµεση συνάρτηση της ιδιότητας του λόγου και της αυτονοµίας της 

βούλησής µας .  

 

Γι αυτό και έχουµε µία εγγενή ηθική υποχρέωση και ευθύνη ανάληψης σωστής 

ηθικοπρακτικής στρατηγικής, η οποία θα διασφαλίσει τη διατήρηση όλων των 

συστατικών µερών του οικοσυστήµατος. Η εξαιρετική δυνατότητα έλλογης κρίσης 

και αυτόνοµης βούλησης του ανθρώπου σε καµία περίπτωση δεν του προσδίδει µία 

δύναµη κυριαρχικής εξουσίας και αλόγιστης εκµετάλλευσης έναντι των υπόλοιπων 

έµβιων όντων του οικοσυστήµατος, ούτε απλά υπάρχει για να υποδεικνύει την 

ανωτερότητα του ως προς αυτά. Αντίθετα, το εν λόγω χαρακτηριστικό αποτελεί το 

κεντρικό σηµείο που τον καθιστά υπόλογο έναντι του συνόλου της ανθρωπότητας, 

αλλά και του συνόλου της «βιοτικής κοινότητας».  

  

Κατά συνέπεια, η διατήρηση της ισορροπίας και της σταθερότητας στα πλαίσια των 

οικοσυστηµάτων αποτελεί πράξη αγαθοεργίας προς τον άνθρωπο και την εγγενή αξία 

της ζωής του. Θα µπορούσαµε, τελικά, να πούµε, αντιστρέφοντας την 

προαναφερθείσα θεώρηση ότι η βιοποικιλότητα είναι στο έλεος του ανθρώπου ότι και 

οι άνθρωποι βρίσκονται στο έλεος της βιοποικιλότητας (Boulter 2002). Όπως 

διαπιστώσαµε από την παραπάνω πραγµάτευσή µας, η ζωή του ανθρώπου βρίσκεται 

σε άµεση εξάρτηση από τη διατήρηση του οικοσυστήµατος. Αν λάβουµε, µάλιστα, 

υπ’ όψη τη σηµασία των ειδών για τη διατήρηση των οικοσυστηµάτων που 
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αποδίδεται µέσω των όρων ‘drivers’ (Walker 1992), ‘keystones’ (Paine 1966), 

‘ecosystem engineers’ (Jones et al 1994), µπορούµε να συλλάβουµε τον εξαιρετικά 

σηµαντικό ρόλο της διατήρησης τους για τη σωστή λειτουργία και την οικολογική 

διαδικασία (‘ecological process’) ενός οικοσυστήµατος, το οποίο αποτελεί, µε τη 

σειρά του, απαραίτητο στοιχείο ζωτικής σηµασίας για την ευηµερία και τη ζωή του 

ανθρώπου (Coricheva & Siipi 2004). Από την άλλη, η απόρριψη κάποιων 

παραδοσιακά γνωστών οικοσυστηµάτων από κάποια είδη, των οποίων η παρουσία σε 

αυτά ήταν σταθερή και συνεχής, µπορεί να αποτελέσει και δείκτη αλλοίωσης των 

φυσικών συνθηκών και αλλοίωσης βιώσιµων συνθηκών για το ίδιο το είδος, αλλά και 

για τον ίδιο τον άνθρωπο και, άρα, µακροπρόθεσµα, απειλή και της δικής του ζωής, 

της δικής του κατάστασης της υγείας και της δικής του επιβίωσης στον πλανήτη σε 

βιώσιµες συνθήκες, οι οποίες θα αποτελέσουν και το υπόβαθρο για την περαιτέρω 

ανάπτυξης των δυνατοτήτων αυτοπραγµάτωσής του σε συνθήκες αυτονοµίας και 

αξιοπρεπούς ζωής.  

 

Καταλήγουµε λοιπόν σε µία αλληλεξάρτηση των βίων όλων των έµβιων όντων σε 

ένα υγιές οικοσύστηµα, και στην ανάδειξη της αξίας των µη ανθρωπίνων όντων για 

την προστασία όχι µόνο της δικής τους ζωής ( εγγενούς αξίας ή µη ) , αλλά και για τη 

ζωή των µοναδικά γνωστών σ’ εµάς έλλογων και ηθικά δρώντων φορέων, των 

ανθρώπων, ιδωµένων ως του συνόλου της ανθρωπότητας, αλλά και τελικά του 

καθενός από εµάς ξεχωριστά, στο πρόσωπο του οποίου αντικατοπτρίζεται η 

ανθρωπότητα. Εξ αυτού πηγάζει και η προτεραιότητα των ανθρωπίνων ευθυνών και 

υποχρεώσεων για την προστασία της βιοποικιλότητας, σε όποιες µορφές και αν αυτή 

συναντάνται. Προβάλλει, λοιπόν, απαραίτητη η ανάληψη των σωστών πρακτικών, οι 

οποίες θα διασφαλίσουν και θα προάγουν την εγγενή αξία της ίδιας της ανθρώπινης 

ζωής, ως τµήµατος του συνόλου του οικοσυστήµατος. 

 

Η ηθική αξιολόγηση της ανθρώπινης πράξης προβάλλει ως πρώτιστος στόχος για την 

πραγµάτευση ζητηµάτων που αφορούν στα ζητήµατα της διατήρησης της 

βιοποικιλότητας. Η Βιοηθική µπορεί να λειτουργήσει ως το κατάλληλο ηθικό 

υπόβαθρο που θα µπορούσε να θέσει το σύνολο των ηθικών αρχών της ως βάση 

πραγµάτευσης τέτοιων ζητηµάτων, εντός των οποίων διακυβεύεται η εγγενής αξία 

της ζωής των ανθρώπων και η εγγενής ή µη αξία της ζωής του συνόλου της µη 

έλλογης φύσης, δηλαδή των οικοσυστηµάτων και της βιολογικής ποικιλοµορφίας, 
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ανεξαρτήτως της έννοιας και του ορισµού που δίνεται στην τελευταία. Αυτό που 

πρωτίστως διακυβεύεται, όπως έχουµε αναλύσει καθ’ όλη την πορεία της µελέτης,  

και το οποίο αποτελεί σηµείο πραγµάτευσης, σύγκρουσης και ανάληψης πολιτικών, 

νοµικών και επιστηµονικών στρατηγικών είναι η αξία της ανθρώπινης ζωής, η 

αξιοπρέπεια του ανθρώπου, η αυτονοµία του προσώπου και η ικανότητά του να 

διάγει έναν αξιοπρεπή βίο, ο οποίος τελικά αποδεικνύεται ότι βρίσκεται σε άµεση 

αλληλεξάρτηση µε το σύνολο της βιοτικής κοινότητας, ως αλληλένδετο τµήµα της 

τελευταίας. Η αξιοπρέπεια και η αυτονοµία του προσώπου, του έλλογου ηθικού 

δρώντος φορέα, προκύπτουν, βάσει των παραπάνω, να είναι καίριο υποβάθρο και 

κοµβικό σηµείο των συζητήσεων, όσον αφορά στη διατήρηση της βιοποικιλότητας 

και της πολυσήµαντης αξίας της ζωής ( εγγενούς ανθρώπινης και εγγενούς ή µη των 

υπόλοιπων έµβιων όντων ), αλλά και βάση για τον καταλογισµό ηθικών ευθυνών 

έναντι οποιουδήποτε τον οποίο αφορά η διατήρηση της βιολογικής ποικιλοµορφίας 

στο σύνολο της βιόσφαιρας και, πρωτίστως, έναντι του ίδιου µας του εαυτού. Αυτό, 

λοιπόν, που θα αποτελούσε ένα καθολικά αποδεκτό αξιακό υπόβαθρο, ικανό να 

οδηγήσει όλους τους έλλογους δρώντες φορείς στην ανάληψη και την αποδοχή των 

καθολικών και θεµελιωδών υποχρεώσεών τους έναντι του περιβάλλοντος και των 

περιεχοµένων του, και, ως εκ τούτου, σε µία ορθολογική ηθικοπρακτική δράση και 

ανάληψη κοινής στρατηγικής δεν είναι τίποτα άλλο από µία αρχή, θεµελιωµένη σε 

µία εγγενή αξία, που χαίρει καθολικής αποδοχής και η οποία, βάσει και της 

παραπάνω διαπραγµάτευσής µας δε θα µπορούσε παρά να ενέχεται στην ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια.  

 

Η διατήρηση λοιπόν της βιοποικιλότητας αποτελεί προσωπική υπόθεση των 

ανθρώπων, ιδωµένη και από την πλευρά του θύµατος και του θύτη. Εντός αυτού του 

πλαισίου, ο άνθρωπος οφείλει να κατανοήσει ότι η εξαφάνιση των ειδών µπορεί 

µακροπρόθεσµα να σηµάνει και την εξαφάνιση του ίδιου του ανθρωπίνου είδους, αν 

όχι σε βιολογικό επίπεδο, τουλάχιστον µε την έννοια της απώλειας του εγγενούς 

χαρακτηριστικού γνωρίσµατος της αυτονοµίας και της αξιοπρέπειάς του. Γι αυτό και 

η ηθική ευθύνη ανήκει στους ίδιους και µόνο, µέσω της κατανόησης του 

πολύπλευρου ρόλου τους σ’ αυτή την υπόθεση της προστασίας της βιολογικής 

ποικιλοµορφίας και της τελικής υιοθέτησης των σωστών στρατηγικών σε όλα τα 

επίπεδα, στα οποία επιφανειακά εντοπίζεται µία σύγκρουση αξιών.   
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Καταλήγουµε, λοιπόν, ότι η προστασία της βιοποικιλότητας, όπως έχει αυτή 

διαµορφωθεί µέχρι και σήµερα, ξεκινώντας από την προστασία ειδών και 

καταλήγοντας στη µορφή της γενετικής ποικιλοµορφίας στις σηµερινές της 

διαστάσεις, και η σχέση ανθρώπινου βίου και µη ανθρώπινου, όπως αυτή 

αναδεικνύεται µέσω των προβληµατισµών και ενασχολήσεων που έχουν ανακύψει 

στην πορεία της ιστορίας του ανθρωπίνου είδους και των σύγχρονων ανά εποχή 

δράσεων του, ξεκινώντας από την πρώτη βιοµηχανική και τεχνολογική ανάπτυξη και 

παρέµβαση έως τη σύγχρονη βιοτεχνολογία, δικαιολογεί την ανάγκη να 

συµπεριλάβουµε την προστασία και τη διατήρηση των ειδών προς εξαφάνιση και των 

οικοσυστηµάτων τους στα πλαίσια του βιοηθικού προβληµατισµού και 

ενδιαφέροντος. Η ανθρωπότητα αποτελεί κοµµάτι αυτού του ευρύτερου συστήµατος, 

µέσα στο οποίο ο σεβασµός στην αξία της ζωής, ανθρώπινης ή µη, µεταξύ των 

ποικίλων ειδών του οικοσυστήµατος, αποτελεί παράγοντα υιοθέτησης της 

κατάλληλης ηθικοπρακτικής πολιτικής, η οποία θα διασφαλίσει πάνω από όλα την 

αυτονοµία του ίδιου του ανθρώπου.   
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ΣΤ. ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ 

 

i. Περίληψη ∆ιπλωµατικής Εργασίας 

 

Η Βιοηθική αποτελεί το διεπιστηµονικό πεδίο, µε στόχο την πραγµάτευση όλων των 

καίριων ηθικών προβληµατισµών, που ανέκυψαν λόγω της τεχνο-επιστηµονικής 

προόδου.  ( Jonsen, 1993 ). Ωστόσο, αντικείµενο του «βιοηθικού» ενδιαφέροντος και 

προβληµατισµού, δεν αποτελούν µόνο ζητήµατα που σχετίζονται άµεσα µε την έννοια 

του ανθρώπινου βίου, αλλά και κάποια που ενέχονται στην ευρύτερη σφαίρα της 

αξίας της ζωής κάθε έµβιου οργανισµού. Ως εκ τούτου, αντικείµενο κοινωνικού 

ενδιαφέροντος σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, αλλά και επίκεντρο 

βιοηθικού προβληµατισµού αποτέλεσε και η προστασία και η διατήρηση της 

βιοποικιλότητας, η οποία το αποτέλεσε νεολογισµό του Dr. Waltzer G. Rosen ( 

Wilson 1988 ) και προέκυψε ως το βασικό πλαίσιο, έναυσµα προβληµατισµού για το 

πλήθος των περιβαλλοντικών ζητηµάτων που απασχολούσαν την ανθρωπότητα σε 

παγκόσµια κλίµακα ( Haila 2004 ).  

 

Στην ηθική ενασχόλησή µας µε αυτό το ζήτηµα, εγκύπτει ένα πλήθος ερωτηµάτων, τα 

οποία οφείλουµε να επεξεργαστούµε περαιτέρω για να καταλήξουµε στο συσχετισµό 

βιοποικιλότητας και βιοηθικής. Οφείλουµε να εξετάσουµε: Τι είναι η βιοποικιλότητα; 

Θα µπορούσαµε να δώσουµε ένα σαφή ορισµό αυτής και του περιεχοµένου της; Ποιος 

ο ρόλος και ο λόγος της ηθικής θεώρησης αυτού του ζητήµατος εντός των πλαισίων 

της περιβαλλοντικής ηθικής και ποια τα αξιακά πλαίσια θεώρησής της;  Πού έγκειται 

η δική µας προσπάθεια ηθικής ενασχόλησης µε ένα ζήτηµα, το οποίο στη σύγχρονη 

εποχή έχει λάβει κανονιστικές διαστάσεις, διαδραµατίζοντας σηµαντικό ρόλο στη 

διαµόρφωση νοµικών και θεσµικών πλαισίων σε παγκόσµια κλίµακα; Πού οφείλονται 

οι συγκρούσεις που προκύπτουν εξ αιτίας του σχετικού πλαισίου και ποιες αρχές και 

αξίες αναδεικνύονται µέσω του λόγου καθενός εµπλεκοµένου ηθικά δρώντος φορέα; 

Τέλος, γιατί και σε ποια πλαίσια προβάλλει σηµαντικός ο ρόλος της βιοηθικής σε όλα 

αυτά τα ανακύπτοντα θέµατα; Ποιος ο συσχετισµός τους µε τη βιοηθική και κάτω από 

ποιο πρίσµα προβάλλει ιδιαίτερα σηµαντική η ένταξη αυτής της έννοιας και αξίας του 

βίου στα πλαίσια της βιοηθικής θεώρησης;  

 

Αποδεχόµενοι το γεγονός ότι δεν έχει δοθεί ένας µονοδιάστατος και καθολικά 

αποδεκτός ορισµός της έννοια της «βιοποικιλότητας», η οποία συχνά ορίζεται ή 

επαναπροσδιορίζεται, ανάλογα µε τους επιµέρους στόχους και πλαίσιο 
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διαπραγµάτευσης του κάθε συγγραφέα, αλλά και το γεγονός ότι  η έννοια της ‘ 

βιοποικιλότητας’ διαδραµάτισε καθοριστικό ρόλο και έδωσε νέα ώθηση στην 

διαπραγµάτευση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων (Markku Oksanen,2004), 

κατανοούµε ότι  η βιοποικιλότητα είναι φορτισµένη µε µία δυναµική, η οποία την 

καθιέρωσε ως το ‘οργανωτικό κέντρο’ της δηµιουργίας και σύλληψης του πλήθους 

των περιβαλλοντικών ανησυχιών στην σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα. Γι αυτό, 

παρά τις  ουσιαστικές/ νοηµατικές διαφορές µεταξύ των διαφόρων ορισµών της 

βιοποικιλότητας (Koricheva & Siipi,2004), επίκεντρο του ενδιαφέροντός µας οφείλει 

να αποτελέσει η τάση µας να περιλαµβάνουµε ή να αποκλείουµε ανθρωπογενή 

στοιχεία από τη σύλληψη της έννοιας της βιοποικιλότητας, καθώς αντικατοπτρίζει και 

τις αξίες που αποδίδουµε στα διαφορετικά στοιχεία που αυτή περιλαµβάνει.  

 

Η αξία και η ιστορικότητα της έννοια της βιοποικιλότητας, λοιπόν, κατά τον Takacs ( 

1996 ), θα µπορούσε να ωθήσει τους επιστήµονες, αλλά και όλους τους σχετικούς 

ηθικά δρώντες φορείς σε πολιτικό, κοινωνικό, οικονοµικό επίπεδο στη διεθνή, εθνική 

και τοπική σκηνή, σε µία νέα προσέγγιση, κατά την οποία αναµοχλεύοντας το 

παρελθόν και  ανιχνεύοντας την ηθική θεώρηση και στάση του ανθρώπου απέναντι 

στη φύση και τη διατήρηση του περιβάλλοντος, και, κατ’ επέκταση, τις αξίες που 

απέδιδαν οι άνθρωποι, αλλά και που χαρακτήριζαν, τελικά, τη εκάστοτε σχέση 

ανθρώπου-φύσης, θα καταστούν ικανοί να σκεφτούν και να δράσουν περισσότερο 

διεπιστηµονικά και πολυπρισµατικά και να ανακαλύψουν µία καινούρια βάση και 

καθολική αρχή, η οποία θα µπορούσε να συµβάλει καθοριστικά στην τελική 

αντιµετώπιση ή εξυγίανση της κρίσης, όσον αφορά στη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας, σε πρακτικό, νοµοθετικό και κανονιστικό επίπεδο ( Western, 1992 ).  

 

Αντικείµενο, λοιπόν, επεξεργασίας προβάλλει ο εντοπισµός των χρονικών και 

τοπικών πλαισίων, αλλά και των συνθηκών και των θεωρητικών ( φιλοσοφικών ) 

πλαισίων, εντός των οποίων το ζήτηµα της διατήρησης και προστασίας της βιολογικής 

ποικιλότητας αποτέλεσε αντικείµενο κοινωνικού ενδιαφέροντος σε διεθνές και 

ευρωπαϊκό, αλλά και εθνικό επίπεδο.  Βάσει, λοιπόν, της προαναφερθείσας 

αναδροµής, την οποία θα µπορούσα να αποκαλέσω και ‘nature conservation history’ ( 

«ιστορία της διατήρησης της φύσης» ), επιχειρείται ο εντοπισµός, η αναµόχλευση, και 

η ανακατασκευή επιχειρήµατών, τα οποία, παρουσιάζοντας τη σχέση ανθρώπου και 

φύσης, δικαιολογούν γιατί η προστασία και η διατήρηση της βιοποικιλότητας, όπως 

αυτή αναφέρεται στη σύµβαση του Rio, είναι αντικείµενο που αφορά όσους 

ασχολούνται µε το αντικείµενο της Βιοηθικής. Κύριοι τοµείς αναζήτησης των 

ανωτέρω αποτελούν αυτοί της φιλοσοφίας (αρχαίας ελληνικής, χριστιανικής και 
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νεώτερης), των τάσεων και ρευµάτων (επιστηµονικών, φιλοσοφικών, νοµικών, 

κοινωνικοπολιτικών) που καλλιεργήθηκαν στον 20ο αι., αλλά των αξιών και των 

πεποιθήσεων ( ενδιαφερόντων/ συµφερόντων ) και των συµβολικών διαστάσεων που 

αυτές αποκτούν και αντανακλούν στη σύγχρονη πραγµατικότητα, ως αντικέιµενα 

συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων εστιασµένων στο πρακτικό επίπεδο, εφαρµογής 

κάποιων κανονιστικών πλαισίων προστασίας της βιοποικιλότητας. Η περίπτωση της 

εφαρµογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 92/43/ΕΕC για την διατήρηση της βιολογικής 

ποικιλοµορφίας, εντός των φυσικών οικοσυστηµάτων και µεταξύ των ειδών της 

άγριας χλωρίδας και πανίδας και των συγκρούσεων που προέκυψαν µεταξύ των 

διαφορετικά αναµεµιγµένων φορέων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο,   όσον αφορά στην 

τελική εφαρµογή της στα πλαίσια της ελληνικής επικράτειας και, συγκεκριµένα, όσον 

αφορά στην προστασία του προστατευόµενου είδους προς εξαφάνιση της θαλάσσιας 

χελώνας Caretta caretta (‘mediterranean loggerhead sea turtle’), θα αποτελέσει 

αντικείµενο επεξεργασίας µας, για τη διελεύκανση και απάντηση των παραπάνω 

ερωτηµάτων. Στόχος, λοιπόν, της εν προκειµένω µελέτης, είναι και ο εντοπισµός και 

η ανάδειξη του πλήθους και του είδους των αξιών που εµπεριέχεται στο δηµόσιο λόγο 

των διαφορετικών σχετικών φορέων σε στενότερο, κρατικό, πλαίσιο και η αναζήτηση 

του τρόπου και του βαθµού στον οποίο ενδέχεται να διαµορφώσει και να επιδράσει 

στην τελική διαµόρφωση µία πολυ-επίπεδης πολιτικής µε στόχο την διατήρηση της 

βιολογικής ποικιλοµορφίας.  

 

Η προαναφερθείσα πραγµάτευση υπό το πρίσµα των συγκρούσεων που προέκυψαν 

µεταξύ των οµάδων συµφερόντων όσον αφορά στην προστασία του προστατευόµενου 

είδους της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στην περιοχή της Ελλάδας και, 

ειδικότερα, στην περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου της Ζακύνθου, θα 

µπορούσε να χρησιµεύσει ως έναυσµα, αλλά βασικό εργαλείο ανίχνευσης των αξιών 

που εµπλέκονται, όσον αφορά στην αποτελεσµατική διατήρηση της βιολογικής 

ποικιλοµορφίας, τόσο σε αυτό το στενότερο πλαίσιο προστασίας αυτού του 

συγκεκριµένου είδους, αλλά και σε ευρύτερα διεθνή κοινωνικοπολιτικά πλαίσια. Εν 

συνεχεία, βασικός στόχος προβάλλει και η αναζήτηση στο λόγο αυτών των 

εµπλεκοµένων οµάδων συµφερόντων όσον αφορά στη διατήρηση ή µη της Caretta 

caretta και του οικοσυστήµατος που προβάλλει απαραίτητο για τη βιωσιµότητα του 

είδους,  των σηµείων που θα µπορούσαν να αποτελέσουν το κανονιστικό/ αξιακό 

υπόβαθρο διατήρησης της βιοποικιλότητας εντός των πλαισίων της Βιοηθικής. 

Βασικό ανακύπτον ερωτηµα, λοιπόν, αποτελεί το εξής: Στη συγκεκριµένη περίπτωση 

προστασίας της Caretta caretta ενέχεται µία σύγκρουση αξιών; Με άλλα λόγια, θα 

επιχειρήσουµε να εξετάσουµε γιατί η διατήρηση της βιολογικής ποικιλοµορφίας σε 
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όλες τις εκφάνσεις της αποτελεί αντικείµενο του σύγχρονου βιοηθικού ενδιαφέροντος 

και πώς αυτή θα µπορούσε να συµβάλει στη διαπραγµάτευση και επίλυση µία τέτοιου 

είδους συγκρουσιακής περίπτωσης; Βασική πηγή του ανωτέρω εγχειρήµατος αποτελεί 

το Ερευνητικό Πρόγραµµα της Ε.Ε. ‘Συµµετοχική ∆ιακυβέρνηση και Θεσµική 

Καινοτοµία’ ( Haila et al, forthcoming 2007 in www.paganini-project.net ), καθώς και 

πλήθος δευτερογενών πηγών, δικτυακών τόπων, αλλά και συνεντεύξεων, που 

διεξήχθησαν κατά τα έτη 2005-2006 µε ένα σηµαντικό αριθµό εµπλεκόµενων φορέων 

( θεσµικών οργάνων (κυβερνητικών και αυτοδιοίκησης), ΜΚΟ, επαγγελµατιών, 

ευαισθητοποιηµένων πολιτών οργανωµένων σε συλλόγους ), σε κρατικό και τοπικό 

επίπεδο.  

 

Κατά την πραγµάτευση των ανωτέρων αντικειµένων, διαπιστώνουµε ότι η έννοια του 

φυσικού περιβάλλοντος αποτέλεσε βασική παράµετρο του ανθρωπίνου ενδιαφέροντος 

και προβληµατισµού καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στον πλανήτη, από την 

αρχαιότητα ως και σήµερα. Τα ανθρώπινα εγχειρήµατα ερµηνευτικής προσέγγισης της 

φύσης µέσω της ανάπτυξης φιλοσοφικού στοχασµού και επιστηµονικού λόγου περί 

αυτής, αναδεικνύουν τον κεντρικό ρόλο της στη διαπραγµάτευση µίας πληθώρας 

ζητηµάτων, άµεσα ή έµµεσα σχετιζόµενων µε την ανθρώπινη ζωή. Αναµφίβολα, το 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος περί της φύσης καθώς και η ερµηνεία αυτής διέφεραν 

ανά εποχή, παρουσιάζοντας µία προσαρµογή στα πλαίσια του εκάστοτε πεδίου 

ενδιαφέροντος και των εκάστοτε αναγκών , γεγονός που µας επισηµαίνει την 

πολυσήµαντη αξία της φύσης και της διατήρησής της για τον ίδιο τον άνθρωπο. Εντός 

αυτού του προβληµατισµού που αναπτύσσουµε προβάλλει  κεντρικός ο ρόλος του 

ανθρώπου, τόσο στην εκπόνηση αξιολογικής κρίσης, όσο και στη θεώρηση της 

έννοιας της φύσης, της σχέσης του ανθρώπου µ’ αυτή, αλλά και του ζητήµατος της 

διατήρησης της βιολογικής ποικιλοµορφίας.  

 

Oι περισσότερες προσεγγίσεις απέδιδαν στην έννοια του περιβάλλοντος και τη 

διατήρηση του περιεχοµένου του µία αξία άµεσα συναρτηµένη µε τις ανθρώπινες 

ανάγκες, επιδιώξεις, προτιµήσεις, ενδιαφέροντα και προσδοκίες. Η ηθική θεώρηση 

της φύσης αποτελούσε αντικείµενο ενταγµένο σε µία στενότερη θεώρηση της σχέσης 

του ανθρώπου µε αυτή, στο ρόλο που αυτή µπορούσε να διαδραµατίσει στη ζωή του, 

αλλά και στη στάση που έπρεπε ο ίδιος να υιοθετήσει έναντι αυτής, γεγονός που µας 

δείχνει την αναγνώριση µίας µορφής αξίας της φύσης. Όπως διαπιστώσαµε, δεν 

έλειψαν οι προσεγγίσεις οι οποίες έκλιναν προς µία απόδοση εργαλειακής αξίας στη 

φύση. Η θέση αυτή είναι έκδηλη σε όλες τις ιστορικές περιόδους, αναδεικνύοντας µία 
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άκρως ωφελιµιστική προσέγγιση σαφούς αναγνώρισης χρηστικής αξίας στη φύση και 

στα περιεχόµενά της, βάσει την ανωτερότητας της φύσης του ανθρωπίνου όντος.  

 

Ωστόσο, αυτό δε σήµαινε ότι ακόµα και εντός των στενών ανθρωποκεντρικών 

πλαισίων δεν επέσειαν την προσοχή των ανθρώπων στην ανάγκη διατήρησης της 

φύσης ως µέρους απαραίτητου και για τη δική τους ανάπτυξη, επιβίωση και ευηµερία. 

Η απώλεια της βιολογικής ποικιλοµορφίας, ακόµα και εντός αυτών των 

ωφελιµιστικών πλαισίων, αποτελούσε ανησυχητικό φαινόµενο, όσον αφορά στην 

ανθρώπινη ευηµερία, γεγονός το οποίο εφιστούσε την προσοχή της ανθρωπότητας στη 

«σοφή», «ορθολογική», «µε µέτρο» χρήση και εκµετάλλευση των πηγών, καθώς και 

στην ανάγκη υιοθέτησης των σωστών πολιτικών και στρατηγικών διαχείρισης του 

φαινοµένου (Lee,2004).  Το γεγονός, όµως της αναγνώρισης και της εκπόνησης 

κάποιας χρησιµότητας από αυτά προς ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών δεν 

στερεί την ύπαρξη οποιασδήποτε άλλης µορφής αξίας σ’ αυτά. Με άλλα λόγια, 

διαφαινόταν στο λόγο τους η αναγνώριση της αξίας της φύσης, η υποχρέωση 

σεβασµού των ανθρώπων προς αυτή, αλλά και η αναγκαιότητα και κατεύθυνση των 

δραστηριοτήτων τους προς µία στρατηγική διατήρησης των συστατικών περιεχοµένων 

της, καθώς αυτά συνιστούσαν ένα βασικό παράγοντα ανάπτυξης, δηµιουργίας και 

διατήρησης των κατάλληλων συνθηκών εντός των οποίων οι άνθρωποι θα µπορούσαν 

ανεξάρτητοι και αυτόνοµοι να αναπτύξουν τις ικανότητες και τους σκοπούς τους.   

 

Ωστόσο, η έννοια της αυτονοµίας, αποτέλεσε και σηµείο έντονης κριτικής. Πολλοί 

ήταν αυτοί που στράφηκαν σε µία κατηγορία επιχειρηµάτων ενάντια στην αρχή της 

αυτονοµίας του ατόµου, ιδωµένης υπό το πρίσµα της ανεξέλεγκτης δράσης  και 

παραγωγής γνώσης, οι οποίες εγκυµονούσαν συνεχώς αυξανόµενες και πολλές φορές 

απρόσµενες αρνητικές επιδράσεις σε ζητήµατα προστασίας του περιβάλλοντος. ∆εν 

ήταν λίγες οι φορές που ταυτιζόταν µε την έννοια της κυριαρχίας του ανθρώπου και, 

ως εκ τούτου, µίας άδικης µεταχείρισης έναντι των υπόλοιπων έµβιων όντων του 

περιβάλλοντος (O’ Neil,2002). Συγκροτήθηκε, λοιπόν, µία κατηγορία «µη-

ανθρωποκεντρικών» επιχειρηµάτων, εντός των οποίων αναζητήθηκε η απόδοση µίας 

εγγενούς αξίας στη φύση, µε την έννοια ότι αυτή ενυπάρχει σ’ αυτά ανεξάρτητα από 

δική µας αντίληψη γι αυτά και το όφελος που µπορούµε να προσκοµίσουµε εµείς από 

αυτά.  

 

Μέσα από την πολυπρισµατική πραγµάτευση όλων αυτών των αξιολογικών 

κριτηρίων, που καταλήγουν στην αναγνώριση αξίας στη φύση, εργαλειακής ή µη, 

ανθρωποκεντρικής ή όχι, κατανοούµε ότι κεντρικό ρόλο κατέχει ο ανθρώπινος λόγος, 
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ο τρόπος που εµείς οι άνθρωποι αντιλαµβανόµαστε τα πράγµατα, αλλά και η 

ανθρώπινη δράση, δηλαδή ο τρόπος µε τον οποίο τελικά ασκούµε επίδραση και 

διαµορφώνουµε αυτά, βάσει της ιδιαίτερης δεξιότητάς µας. Η ανθρώπινη θεώρηση 

παραµένει κεντρική σε όλα τα επίπεδα διαπραγµάτευσης και γι αυτό δε θα 

µπορούσαµε να µιλάµε για ανθρωποκεντρικές ή µη προσεγγίσεις, καθώς οποιαδήποτε 

στάση και θέση υιοθετήσουµε, αυτή δεν παύει να είναι αποτέλεσµα της ανθρώπινης 

αξιολογικής κρίσης. Ακολουθώντας την Hargrove (2002), καταλήγουµε ότι δεν 

µπορούµε να παραβλέψουµε το γεγονός ότι εµείς είµαστε αυτοί που αναγνωρίζουµε 

και αποδίδουµε οποιαδήποτε αξία στα έµβια όντα, εγγενή ή όχι, αλλά και µπορούµε 

να κρίνουµε οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα, επιβλαβή ή όχι προς αυτή. Το 

οικοσύστηµα, λοιπόν, θα µπορούσε να θεωρηθεί ως παραγωγός και κάτοχος αξιών, µε 

την έννοια ότι δηµιουργεί, διατηρεί και συντηρεί τις συνθήκες που ευνοούν την 

ανάδειξη αξιών και αποτελεί τον τόπο όπου γεννώνται και συντηρούνται 

οποιεσδήποτε αξίες, µεταξύ των οποίων και αυτή της ανθρώπινης ζωής, ενώ οι 

άνθρωποι θεωρούνται ως αυτοί που δύνανται να εντοπίσουν, να αξιολογήσουν και να 

αξιοποιήσουν αυτές τις αξίες. Εξ’ άλλου, οι αξίες, οτιδήποτε και αν αυτές πρεσβεύουν 

και οπουδήποτε και αν συγκαταλέγονται, αποτελούν συστατικό κοµµάτι του πλανήτη 

µας και διαφαίνονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή µη κοινού προς υπεράσπιση ή 

προβολή αυτών (O’ Neil, 1997).  

 

Κατανοούµε, λοιπόν, ότι η φύση απέκτησε συµβολικές διαστάσεις, εντός των οποίων 

ο νεολογισµός της βιοποικιλότητας αποτέλεσε κεντρικό σηµείο αναφοράς και 

αξιολογικής κρίσης ενός πλήθους περιβαλλοντικών ζητηµάτων, που έχουν προκύψει 

στη σύγχρονη εποχή. Όλες αυτές οι συµβολικές διαστάσεις, θεωρούµενες από 

οποιαδήποτε προσέγγιση ( ανθρωποκεντική ή µη, αέναη, ασθενή, ισχυρή ή ιδεώδη ) 

είχαν σηµαντική θέση σε ένα πλήθος συγκρούσεων και διενέξεων , εντός των οποίων 

κεντρικό ρόλο διαδραµάτισε η έννοια και η αξία του βίου. Όπως παρατηρούν, 

µάλιστα, οι Haila και Dyke ( 2006 ), όσο πιο ισχυρές γινόταν αυτές οι διαµάχες, τόσο 

πιο ισχυρό γινόταν το αντικείµενο της διατήρησης της Βιοποικιλότητας ως 

αντικείµενο επιβίωσης της ανθρωπότητας. Προκύπτει, λοιπόν, ένα κεντρικό ζήτηµα 

στη σύγχρονη πραγµατικότητα διαµόρφωσης νέων κανονιστικών πλαισίων  για τη 

διαπραγµάτευση και την επίλυση όλων αυτών των ζητηµάτων που σχετίζονται µε 

διαφορετικούς τοµείς «πολιτικής ζωής» ( Loeber, 2005 ), εντός των οποίων 

περιλαµβάνονται και αυτά περί της αξίας της βιοποικιλότητας και του σεβασµού της 

έννοιας του βίου που ενέχεται ή συσχετίζεται µε αυτή .  
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Βασικό σηµείο της περαιτέρω πραγµάτευσής µας είναι να ανιχνεύσουµε βάσει αυτών 

των διαφορετικών ερµηνειών που δίνονται στην έννοια της βιοποικιλότητας και των 

διαφορετικών πεποιθήσεων ( συµφερόντων, αξιών ) που αναµοχλεύονται προς 

υπεράσπιση της θέσης της έκαστης χωροχρονικά διαφοροποιηµένης οµάδας πολιτών, 

κάποιο σηµείο σύγκλισης που ενδέχεται να κρύβεται πίσω από τις επιφανειακά 

διαφορετικές θέσεις και το οποίο δύναται να αποτελέσει βασικό πυρήνα µίας 

συναίνεσης. Στόχος µας, επίσης, προβάλλει η αναζήτηση του ρόλου που θα µπορούσε, 

ενδεχοµένως, να διαδραµατίσει η Βιοηθική σε µία προσπάθεια ηθικής θεώρησης των 

διαφορετικών αξιών που εµπλέκονται στην επεξεργασία του υπό πραγµάτευση 

αντικειµένου, αλλά και σε µία προσπάθεια αναζήτησης και τελικής παροχής του 

κατάλληλου ηθικού υποβάθρου, που θα µπορούσε να αποτελέσει µία ηθικά ορθή, 

καθολικά αποδεχτή, λύση στο ζήτηµα της προστασίας της βιολογικής ποικιλοµοφίας 

µεταξύ των ειδών. Η ανωτέρω διαπραγµάτευση ίσως να αποτελέσει και σαφή 

δικαιολόγηση της ένταξης  του ζητήµατος της διατήρησης της βιολογικής 

ποικιλοµορφίας εντός των πλαισίων του βιοηθικού ενδιαφέροντος και 

προβληµατισµού. 

 

Κεντρικό σηµείο στην πραγµάτευσή µας προκύπτει εκείνο το διακριτικό γνώρισµα 

των ανθρώπων έναντι του συνόλου των έµβιων όντων, το οποίο τους προσδίδει και 

όλες αυτές τις ιδιότητες αντίληψης και αξιολογικής κρίσης του περιβάλλοντός τους. 

Το εν λόγω διακριτικό στοιχείο συνίσταται στην ικανότητα του λόγου, µε την έννοια 

της δυνατότητας άσκησης έλλογης κρίσης, χάρις στην ιδιότητας της αυτονοµίας του. 

Η ικανότητα αυτή είναι που καθιστά τον άνθρωπο διαφορετικό από τα υπόλοιπα έµβια 

όντα της φύσης, το οποίο ωστόσο, αν και τον καθιστά µοναδικό και ανώτερο έναντι 

των άλλων µη ανθρωπίνων όντων, αποτελεί και βασική παράµετρο ανάληψης ηθικής 

ευθύνης και υποχρεώσεων δράσης προς υπεράσπιση της διατήρησής τους. Η έννοια, 

λοιπόν, αυτή του λόγου δεν θα πρέπει να  θεωρηθεί ως ένα είδος ‘δικτατορικής 

εξουσίας’, όπως επισηµαίνει η O’ Neil, αναµοχλεύοντας το λόγο του Immanuel Kant, 

αλλά η αρχή η οποία θα κάνει την πράξη ενός ανθρώπου προσβάσιµη και αποδεκτή 

από το πλήθος της ανθρωπότητας. Αποτελεί, λοιπόν, το βασικό πεδίο καθορισµού του 

πεδίου δράσης µας, βάσει µίας ιεραρχηµένης αυτονοµίας, γνώµονας της οποίας είναι 

ο σεβασµός της αξιοπρέπειας του συνόλου της ανθρωπότητας( O’ Neil, 2002;2005 ). 

Κατά συνέπεια, η αυτονοµία δεν αποτελεί τίποτα άλλο παρά ένα πεδίο σκέψης και 

δράσης, ανάληψης δηλαδή υποχρεώσεων έναντι των άλλων, τις οποίες όλοι οι άλλοι 

θα µπορούσαν να ακολουθήσουν µε τον ίδιο τρόπο. Καταλήγουµε, λοιπόν, ότι η ηθική 

ορθολογικότητά µας, η οποία οφείλει να εστιάζεται στην πράξη και όχι στα 

αποτελέσµατα, αποτελεί βασικό γνώµονα της ανθρωποκεντρικής θεώρησής µας έναντι 
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των υπολοίπων έµβιων όντων, έλλογων ή µη, και, όπως παρατηρεί και η O’ Neil 

(1997), δύναται να προσφέρει και γόνιµο έδαφος διαπραγµάτευσης των ζητηµάτων 

περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και προβληµατισµού. Ακολουθώντας, λοιπόν, το 

συλλογισµό της, καταλήγουµε ότι, καθώς ο άνθρωπος αποτελεί το µοναδικό γνωστό 

σ’ εµάς ον, ικανό ως προς ανάληψη έλλογης δράσης, µία ηθική επικεντρωµένη σε 

αυτή την ιδιότητά του, η οποία µάλιστα στοχεύει στην ανίχνευση κάποιων καθολικών 

αρχών και των ανακυπτόντων εξ αυτών υποχρεώσεων, καθίσταται ικανή να 

οριοθετήσει όχι µόνο τη δράση ενός εξατοµικευµένου δρώντος φορέα, αλλά και του 

συνόλου της ανθρώπινης δράσης, ιδωµένης σε θεσµικό πλέον επίπεδο.   

 

Επίκεντρο, λοιπόν, της προσοχής µας όσον αφορά στη διαπραγµάτευση αυτών των 

ζητηµάτων αποτελεί ο άνθρωπος και το πλήθος και το είδος των πράξεών του, όσον 

αφορά στα ζητήµατα της διατήρησης του περιβάλλοντος και οποιουδήποτε άλλου 

στοιχείου διακυβεύεται εντός αυτών. Βάση µάλιστα της ανάληψης δραστηριοτήτων 

τους πρέπει να αποτελέσει η ηθικότητά τους, η οποία τους υποδεικνύει και την 

τήρηση αντίστοιχης στάσης έναντι του συνόλου των υπολοίπων έλλογων όντων, 

µελών της βιόσφαιρας. Κατά συνέπεια, ένα σύνολο ηθικών αρχών, βασικών 

γνωρισµάτων της ιδιότητας του προσώπου, που θα µπορούσαν να αποτελέσουν 

καθολικούς νόµους, οφείλει να αποτελέσει την κινητήριο δύναµη ανάληψης ηθικών 

ευθυνών και υποχρεώσεων, ανεξαρτήτως, κατά την  O’Neil (1997), της ύπαρξης ή µη 

αναφαίρετων αντιστοίχων δικαιωµάτων της άλλης πλευράς, ικανών να καθορίσουν ή 

να επιβάλλουν αυτή τη δράση µας. Ωστόσο, µία τέτοια κατηγορία δραστηριοτήτων, η 

οποία στηρίζεται σε µία σειρά ηθικών αρχών µπορεί να υποδείξει το σύνολο και το 

είδος των υποχρεώσεων των ανθρωπίνων έλλογων όντων µεταξύ τους. Μάλιστα, η 

επικέντρωσή µας στην ηθικότητα της ανθρώπινης δράσης αναδεικνύεται ιδιαιτέρως 

σηµαντική, καθώς, αφενός µπορεί να αποτελέσει το ηθικό υπόβαθρο δικαιολόγησης 

και αναγνώρισης δικαιωµάτων στο σύνολο των έλλογων όντων, αλλά και µπορεί να 

κατευθύνει την ανθρώπινη δράση, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ενός συγκεκριµένου 

αποδέκτη της δράσης µας. 

 

Καταλήγουµε ότι η προστασία των ειδών προς εξαφάνιση και ο έντονος 

προβληµατισµός περί αυτού δεν αφορά στη φυσική εξαφάνιση των ειδών, αλλά 

προέκυψε, κυρίως, εξ αιτίας της παρέµβασης του ανθρώπου και των τεχνολογικών 

επιτευγµάτων, απαύγασµα της διανόησης του, στη φύση. Ένα πρώτο συµπέρασµα στα 

πλαίσια της βιοηθικής ενασχόλησής µας µε το ζήτηµα της διατήρησης της βιολογικής 

ποικιλοµορφίας, είναι ότι αυτό που αποτελεί αντικείµενο επεξεργασίας µας δεν 

αποτελεί η ανίχνευση του πλήθος των αξιών που ενέχονται στα πλαίσιά του και, εν 
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τέλει, η ηθική αξιολόγηση της βιοποικιλότητας καθ’ αυτής, βάσει ενός καθολικά 

αποδεκτού ορισµού της έννοιας, γεγονός που όπως διαπιστώσαµε στην παραπάνω 

διαπραγµάτευσή µας καθίσταται ιδιαιτέρως δύσκολη και  διφορούµενη, αλλά η 

αξιολόγηση των πράξεων των ανθρώπων πάνω σ’ αυτή, ως των µοναδικά ηθικά 

έλλογα δρώντων υποκειµένων, φορέων ηθικών υποχρεώσεων και δικαιωµάτων. Η 

φυσική εξαφάνιση των ειδών ως γεγονός θεωρούνταν αφ’ εαυτής µία φυσική 

διαδικασία, κατά την οποία τα είδη αντικαθιστούνταν από κάποια άλλα. Η διαφορά 

και ο προβληµατισµός στην προκειµένη περίπτωση ξεπήδησε από την έξαρση της 

ανθρώπινης γνώσης και της αναπόφευκτης ανθρωπογενούς δραστηριότητας πάνω στη 

φύση και την φυσική ιστορική εξέλιξή της.  

 

Βάσει και των παραπάνω ότι καθίσταται αδύνατη οποιαδήποτε αναγνώριση 

δικαιωµάτων στη µη έλλογη φύση. Αν όµως αποδεχτούµε την παραπάνω θεώρηση, τι 

θα µπορούσε να αποτελέσει ηθικό κριτήριο αξιολόγησης της ανθρώπινης πράξης και 

έναντι τίνος; Αν θεωρήσουµε εκ των παραπάνω ότι οποιαδήποτε µορφή ηθικών 

υποχρεώσεων περιορίζεται µεταξύ των ανθρώπων και αναφέρεται κυρίως στα 

υπόλοιπα ανθρώπινα όντα, κατόχους της ίδιας έλλογης φύσης, γιατί τελικά η 

προστασία και η διατήρηση του περιβάλλοντος και της βιολογικής ποικιλοµορφίας 

αφορά εµάς τους ανθρώπους; Θα µπορούσαµε να αναφερθούµε στην ύπαρξη ενός 

δικαιώµατος των ανθρώπων υπέρ της διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος; 

Και αν όχι, τι είναι αυτό που δεσµεύει τις πράξεις µας προς µία συγκεκριµένη 

κατεύθυνση; Προς ποιους ανάγονται οι ηθικές υποχρεώσεις µας διατήρησης του 

περιβάλλοντος και των συστατικών τους και τι αποτελεί τελικά κριτήριο αξιολόγησης 

και δέσµευσης των πράξεών µας; Θα µπορούσαµε, µε άλλα λόγια, αντιστρέφοντας την 

προαναφερθείσα αναλογία, να καταλήξουµε και στο συµπέρασµα, ότι τινί τρόπω η 

ανθρωπότητα στο σύνολό της είναι άµεσα εξαρτηµένη ή εν τέλει βρίσκεται στο έλεος 

της βιοποικιλότητας;   Τι είναι λοιπόν τελικά αυτό που είναι άξιο προστασίας και 

ενέχει δική µας ευθύνη και υποχρεώσεις;   

 

Η ηθική αξιολόγηση της ανθρώπινης πράξης προβάλλει ως πρώτιστος στόχος για την 

πραγµάτευση ζητηµάτων που αφορούν στα ζητήµατα της διατήρησης της 

βιοποικιλότητας. Η Βιοηθική µπορεί να λειτουργήσει ως το κατάλληλο ηθικό 

υπόβαθρο που θα µπορούσε να θέσει το σύνολο των ηθικών αρχών της (αρχή της 

αυτονοµίας, της δικαιοσύνης, της αγαθοεργίας, της µη πρόκλησης βλάβης) ως βάση 

πραγµάτευσης τέτοιων ζητηµάτων, εντός των οποίων διακυβεύεται η εγγενής αξία της 

ζωής των ανθρώπων και η εγγενής ή µη αξία της ζωής του συνόλου της µη έλλογης 

φύσης, δηλαδή των οικοσυστηµάτων και της βιολογικής ποικιλοµορφίας, 



 

 129

ανεξαρτήτως της έννοιας και του ορισµού που δίνεται στην τελευταία. Αυτό που 

πρωτίστως διακυβεύεται και αποτελεί σηµείο πραγµάτευσης, σύγκρουσης και 

ανάληψης πολιτικών, νοµικών και επιστηµονικών στρατηγικών είναι η αξία της 

ανθρώπινης ζωής, η αξιοπρέπεια του ανθρώπου, η αυτονοµία του προσώπου και η 

ικανότητά του να διάγει έναν αξιοπρεπή βίο, ο οποίος τελικά αποδεικνύεται ότι 

βρίσκεται σε άµεση αλληλεξάρτηση µε το σύνολο της βιοτικής κοινότητας, ως 

αλληλένδετο τµήµα της τελευταίας. Η αξιοπρέπεια και η αυτονοµία του προσώπου, 

του έλλογου ηθικού δρώντος φορέα, προκύπτουν, βάσει των παραπάνω, να είναι 

καίριο υποβάθρο και κοµβικό σηµείο των συζητήσεων, όσον αφορά στη διατήρηση 

της βιοποικιλότητας και της πολυσήµαντης αξίας της ζωής ( εγγενούς ανθρώπινης και 

εγγενούς ή µη των υπόλοιπων έµβιων όντων ), αλλά και βάση για τον καταλογισµό 

ηθικών ευθυνών έναντι οποιουδήποτε τον οποίο αφορά η διατήρηση της βιολογικής 

ποικιλοµορφίας στο σύνολο της βιόσφαιρας και, πρωτίστως, έναντι του ίδιου µας του 

εαυτού. Αυτό, λοιπόν, που θα αποτελούσε ένα καθολικά αποδεκτό αξιακό υπόβαθρο, 

ικανό να οδηγήσει όλους τους έλλογους δρώντες φορείς στην ανάληψη και την 

αποδοχή των καθολικών και θεµελιωδών υποχρεώσεών τους έναντι του 

περιβάλλοντος και των περιεχοµένων του, και, ως εκ τούτου, σε µία ορθολογική 

ηθικοπρακτική δράση και ανάληψη κοινής στρατηγικής δεν είναι τίποτα άλλο από µία 

αρχή, θεµελιωµένη σε µία εγγενή αξία, που χαίρει καθολικής αποδοχής και η οποία, 

βάσει και της παραπάνω διαπραγµάτευσής µας δε θα µπορούσε παρά να ενέχεται στην 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια.  

 

Η διατήρηση λοιπόν της βιοποικιλότητας αποτελεί προσωπική υπόθεση των 

ανθρώπων, ιδωµένη και από την πλευρά του θύµατος και του θύτη. Εντός αυτού του 

πλαισίου, ο άνθρωπος οφείλει να κατανοήσει ότι η εξαφάνιση των ειδών µπορεί 

µακροπρόθεσµα να σηµάνει και την εξαφάνιση του ίδιου του ανθρωπίνου είδους, αν 

όχι σε βιολογικό επίπεδο, τουλάχιστον µε την έννοια της απώλειας του εγγενούς 

χαρακτηριστικού γνωρίσµατος της αυτονοµίας και της αξιοπρέπειάς του. Γι αυτό και 

η ηθική ευθύνη ανήκει στους ίδιους και µόνο, µέσω της κατανόησης του πολύπλευρου 

ρόλου τους σ’ αυτή την υπόθεση της προστασίας της βιολογικής ποικιλοµορφίας και 

της τελικής υιοθέτησης των σωστών στρατηγικών σε όλα τα επίπεδα, στα οποία 

επιφανειακά εντοπίζεται µία σύγκρουση αξιών.   

 

Καταλήγουµε, λοιπόν, ότι η προστασία της βιοποικιλότητας, όπως έχει αυτή 

διαµορφωθεί µέχρι και σήµερα, ξεκινώντας από την προστασία ειδών και 

καταλήγοντας στη µορφή της γενετικής ποικιλοµορφίας στις σηµερινές της 

διαστάσεις, και η σχέση ανθρώπινου βίου και µη ανθρώπινου, όπως αυτή 
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αναδεικνύεται µέσω των προβληµατισµών και ενασχολήσεων που έχουν ανακύψει 

στην πορεία της ιστορίας του ανθρωπίνου είδους και των σύγχρονων ανά εποχή 

δράσεων του, ξεκινώντας από την πρώτη βιοµηχανική και τεχνολογική ανάπτυξη και 

παρέµβαση έως τη σύγχρονη βιοτεχνολογία, δικαιολογεί την ανάγκη να 

συµπεριλάβουµε την προστασία και τη διατήρηση των ειδών προς εξαφάνιση και των 

οικοσυστηµάτων τους στα πλαίσια του βιοηθικού προβληµατισµού και 

ενδιαφέροντος. Η ανθρωπότητα αποτελεί κοµµάτι αυτού του ευρύτερου συστήµατος, 

µέσα στο οποίο ο σεβασµός στην αξία της ζωής, ανθρώπινης ή µη, µεταξύ των 

ποικίλων ειδών του οικοσυστήµατος, αποτελεί παράγοντα υιοθέτησης της κατάλληλης 

ηθικοπρακτικής πολιτικής, η οποία θα διασφαλίσει πάνω από όλα την αυτονοµία του 

ίδιου του ανθρώπου.   
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ii. MA Thesis Summary 

 

Bioethics and Biodiversity: The Caretta caretta Case in Greece. 

 

 

The multi-disciplinary field of Bioethics aims to explore, discuss and analyze the current 

emerging moral dilemmas related to  techno-scientific development (Jonsen, 1993). However, 

bioethical concern is not only restricted to issues directly related to the notion of the human 

life (‘bios’), but also deals with issues related to the general sphere of every living being’s 

life. Consequently, biodiversity conservation became a focal point of both the international, 

national and local societal concern and arrangements, but also of bioethical debate. Thus, the 

‘neologism’ of biodiversity, which dates back to 1985, when Dr. Waltzer G. Rosen coined the 

term (Wilson, 1998), entered the political agenda with an unexpected force and became one 

of the focal issues of global political concern. Biodiversity conservation had been constructed 

as a big environmental crisis-driven issue (Haila, 2004). 

 

The aim of this thesis is to investigate and analyze the ethical dilemmas related to biodiversity 

and nature conservation, which could shed light on the relatiosnship between biodiversity and 

bioethics. This thesis: a. explores the concepts and definitions that shape the phenomenon of 

biodiversity. b. Investigates the moral value, which is attributed to the notion of ‘biodiversity’ 

according to several ethical theoretical- philophical frameworks, c. discusses and evaluates 

our ethical approach towards an issue, which has currently adopted normative dimensions, 

playing a pivotal role in the shaping of the international legal and institutional ‘status quo’, d. 

identifies and analyzes the conflicts stemming from the weak implementation of the relevant 

procedures, e. examines the related moral agents’ understanding (e.g. principles and values) 

through discourse analysis, f. assesses why and how the multi-disciplinary field of ‘Bioethics’ 

has a pivotal role to play in dealing with this issue, and g. assesses the need to include the 

value of biodiversity and its conservation in bioethics. 

 

Biodiversity is a dynamic social construction that has become ‘the organising center’ of a 

variety of environmental and social concerns (Haila, 2004). Biodiversity still lacks a 

universally agreed upon definition and is often redefined depending on the context and the 

author’s goal, while it has become a central issue of global scientific and political concern 

(Markku Oksanen,2004). In spite of the different conceptual meanings given to the notion of 

biodiversity (Koricheva & Siipi, 2004), it is of great interest to investigate the values and the 

human purposes and aspirations, hidden behind each interest group’s choice of biodiversity 
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index and definition, since “both what you are measuring  and how you are measuring it 

reveals something about what you most value” (Gaston & Spicer in  Koricheva & Siipi, 

2004). 

 

As Tackacs argues (1996), the differences in the meaning of popular and scientific concepts 

of biodiversity need not be the cause for concern, as  long as scientists and policy makers are 

aware of them. The primary aim of this sociopolitical construct is to draw the attention of all 

relevant moral agents towards a convincing and commonly agreed upon strategy. An 

investigation of the moral values and perceptions placed on biodiversity per se and its 

elements since ancient times may act as an indicator of the human-nature relationship.  This, 

in turn, could help identify a common basis of a multi-disciplinary negotiation of global 

environmental crisis issues (Western,1992). 

 

This thesis explores the theoretical (philosophical and socio-political) frameworks which 

shape the human-nature relationship worldwide and aims to contribute to the gradually 

increasing societal environmental concern at several levels of negotiations. In addition, the 

goal of ‘nature conservation history’, is to assess why nature and biodiversity conservation 

should be an issue of bioethical concern. Data come from secondary sources ( ancient greek, 

christian and modern philosophical theories, socio-political theories and legislature of the 20th 

century), but also from the EC funded project on ‘Participatory Governance and Institutional 

Innovation’. The material drawn from internet sites, interviews, press releases assist in the 

undertaken investigation of the values, the current conceptual and symbolic dimensions given 

to the notion of life and nature. Following discourse analysis, the focus is on  interest groups 

related to a conflict arising from the implementation of EC’s  Habitats Directive 92/43/EEC 

on the protection of the endangered species Caretta caretta (‘Mediterranean loggerhead sea 

turtle’) in Greece (Haila et al. forthcoming 2007 – see  www.paganini-project.net). More 

specifically, the Caretta caretta case has emerged with an unexpected force since the 1980s, 

when two significant, though confictual, events took place in Greece.  First, the drastic 

change in people’s economic activities at a sub-national level (e.g. the development of 

tourism in protected areas with endangered species) and, secondly, the intense 

europeanisation of the country and, thus, the inevitable change in the legal framework as far 

as the protection of this endangered species is concerned. Consequently, a series of conflictual 

relationships, perspectives and attitudes towards the protection of Caretta caretta emerged in 

the Ionian island of Zakinthos, where a National Marine Park was eventually established. 

Discourse analysis highlights the reasons which enflamed this conflictual dimension in 

people’s attitudes, but,  also, identifies the deeper aspirations of the engaged interest groups, 

as well as the values attributed to nature and its contents. This thesis, explores the values 
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which have eventually shaped people’s attitude towards nature and attempts to answer the 

question: Is there a real conflict of values?  Could we observe any values which could work as 

a common framework for  reconciliation? In other words, could we explore through a 

discourse analysis both the value of nature and the way in which the latter either shapes or 

could shape human-nature relationship towards a more sustainable future for both people and 

the endangered species?  

 

The analysis offered shows that ‘nature’ has been included in the discourse of  several 

philosophical, scientific and sociocultural theoretical perspectives since antiquity. Nature has 

been a focal issue in topics debates, concerns and interests related to human life and well-

being. In spite of the differences revealed at the theoretical and the interpretive framework 

adopted by several agents, the significance of the notion of nature and its conservation is 

considered to be a central point of discussion. Within this context, human beings have a 

pivotal role to play in both evaluating the notion of nature and biodiversity and  shaping their 

attitudes towards them. 

 

Human needs, purposes, preferences, interests and intentions had a central role in discussing 

issues of nature conservation. Their perceptions of the value of nature were intricately 

interwoven with human life and well-being, but also with the human-nature relationship and 

human beings’ dependence on it, as well as the attitude they have to adopt towards it on the 

basis of their rationality and morality. However, most of the time, an instrumental value had 

been identified and attributed to nature and its contents, revealing  a utilitarian approach. 

  

Within these anthropocentric approaches, the need for conserving the value of nature was 

recognised. Biodiversity loss had been considered as a negative phenomenon, which drew 

public attention towards the adoption of the radical and convincing political intruments and 

strategies, based on a more rational, limited use of  the natural sources (Lee, 2004).  However, 

respect towards nature’s independent value, as a basic element of the health of the biosphere, 

has also been revealed. Thus, the need for nature conservation was associated with 

sustainability on earth and, in turn, with human  autonomy and personal satisfaction.  

 

Nevertheless, there have been several interpretations of the notion of human autonomous 

agency. Some interpretive frameworks focused on the independent and unconstrained human 

action and knowledge production, or else on the human superiority and unjust domination 

over the rest of living beings on earth (O’Neil, 2002). As a result, a watershed of ‘non-

anthropocentric’ arguments was constructed, in an attempt to attribute to ‘nature’ intrinsic 

value, mainly independent from any human perception of it.  
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Within this watershed of conceptualisations, we conclude that, independent of 

anthropocentric or non-anthropocentric  approaches to the issue, the instrumental or intrinsic 

value attributed to it, human rationality attains a central role in the discussion. As Hargrove 

argues (2002), humans are the only living beings known as owners of the capacity of rational 

critique and moral agency. Thus, any kind of value attributed to nature is a result of human 

deliberations. According to Rolston, ecosystem may be considered as the producer and the 

holder of values, in which the value of human life is included, whereas human beings are the 

beholders, capable of  investigating, evaluating and using these values. 

 

All these symbolic dimensions of nature and its components, the human-nature 

interdependency and the value of life have been currently playing a decisive role in debates 

related to the environmental crisis and the emerging conflicts. As Haila and Dyke argue 

(2006), symbolic dimensions of the struggeles have been important, too, since the more so, 

the more successfully nature conservation has been framed as an issue of the survival of 

humanity (Haila, 2004, Haila & Dyke, 2006). Thus, as Loeber argues (2005), a new field of 

‘politics of life’ of the 21st century is revealed, where issues regarding life attain a key-role. 

Human understanding of the value of life and human-nature relationship remain the two 

critical points in our discussion. 

 

On the basis of this hypotesis, the identification of  several interpretive frameworks related to 

nature conservation discussions and conflicts may help us investigate and identify  a common 

thread which could act as a new starting point for discussing this issue, in an attempt of 

reaching a reconciliation. Within this context, we aim to address the question: Could the 

multi-disciplinary field of Bioethics contribute to this emerging discussion on ‘value of life’- 

laden issues, and, finally, suggest and provide a universally accepted ethical principle towards 

biodiversity conservation? At last, is biodiversity conservation an issue of bioethical concern?  

 

As we have already pointed out, rationality is the basic characteristic leading to the distinction 

between humans and the rest of the living beings. That particular feature gives humans a 

superiority over the rest of nature, that is the capacity of autonomous moral agency, but also 

enforces them with a range of  responsibilities and duties towards every other living (human 

or non-human, rational or irrational) creature. As O’Neil argues(2002;2005), following 

Immanuel Kant, human rationality is not regarded as a kind of ‘dictatorship’, but the basic 

parameter for an agency respectful to the dignity of the rest of the humanity. Within this 

context, autonomous agency focuses on a range of  duties towards the rest of the humanity, 

who is considered to act in the same way. Consequently, this kind of human rationality, based 
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on the human moral agency, may act as a basis of an anthropocentric approach, which could 

formulate and shape human attitudes towards nature and biodiversity conservation. 

Considering that humans are the only living beings known as capable of rational and, thus, 

moral agency, we conclude that, within the framework of the bioethical concern over the 

nature conservation issues, an investigation of a commonly accepted/ absolute principle 

should center upon both the individual and the collective human direct and indirect duties 

towards humanity (human individuals, human community, but also their own selves). In turn, 

that parameter could act as a constraint of their attitude towards the rest of the living beings. 

However, human dignity is the basic motive for a moral agency based on responsibilities and 

duties towards others, even if these others are not owners or capable of defending their 

rights(e.g. future generations) (O’Neil,1997). Such a kind of a human duties-based approach 

may act as a basis for discussing issues of uncertainty, where we are not able to foresee the 

grade and the way in which populations/individuals will be finally affected by our current 

practices.  

 

As regards ‘biodiversity conservation’, we assume that bioethical concern does not  focus on 

the physical extinction of the species per se, but, mainly, on human agency and its impacts on 

the natural environment and its contents. In other words, the human-induced changes on 

nature, mainly due to the modern revolution of human knowledge and the emerging techno-

scientific development are the ones to be examined and redefined. Thus, on the basis of our 

argumentation and the ‘fundamental undefinability’ of the term biodiversity, the evaluation of 

biodiversity per se could not be the focal point of the bioethical discussion. Neither could be 

any kind of  rights attributed to the non-rational living beings. On the contrary, human 

rational and moral autonomous agency, human rights and duties are to be analyzed, criticised 

and discussed. 

 

Bioethical dilemmas on nature and biodiversity conservation should center upon a moral 

evaluation of human actions. The multidisciplinary field of Bioethics and its moral principles 

(autonomy, justice, beneficence and non-maleficence) may act as a basis for discussing 

issues, where the intrinsic value of human life and the intrinsic or non-intrinsic value of the 

non-rational nature (ecosystems and biodiversity) are discussed. The intrinsic value of human 

life, the notions of human dignity and personal autonomy, as well as the emerging capability 

of leading a life with dignity prove to be focal points in the discourse of both the political, 

legal and scientific proceedings towards a conservation strategy, aiming to ameliorate the 

conflictual relationships among the related interest groups. Thus, autonomy and dignity of 

every rational moral agent seem as the first issues to be discussed. The morality of the human 

agency on the basis of their moral duties towards nature and humanity have to be 
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investigated. Every moral agent’s duties towards himself/helself as an end in itself should be 

the basic parameter for shaping his/her action and attitude towards nature and its 

contents.Thus, an international strategy towards biodiversity conservation should be 

centralised on the fundamental principle of ‘respect towards human dignity’.      

 

In other words, biodiversity conservation is basically an issue of human concern, since 

humans could be considered as the hunter and the victim at the same time. People are the first 

to realise both that biodiversity is at the human mercy, but also that humans are at the mercy 

of biodiversity, since , in the long run, biodiversity loss and species’ extinction may also lead, 

at least literally, to human beings’ extinction. The latter may not lead to human’s extinction 

on the basis of their biological characteristics, although there might be a change in their 

biological structure, but it could lead to a gradually increasing loss of some fundamental 

dinstinctive characteristics of the human beings, such as autonomy and dignity. Thus, a 

bioethical approach towards biodiversity conservation could provide a common ground of 

reconciliation on the basis of the fundamental principle of human dignity.  

 

In general, anthropogenic interventions and impacts on biodiversity loss, which emerge 

mainly from the current advances in the field of human techno-scientific knowldge and 

development justify the increasing bioethical concern over biodiversity and nature 

conservation. Humanity is a part of the whole biotic community on earth and, thus, respect for 

the value of life, human or non-human, intrinsic or non-intrinsic, is essential for establishing a 

reasoned moral agency and political strategy, which could conserve the conditions, in which 

current and future generations will be able to flourish and human autonomy will be secured. 

 

 


