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Abstract 

Climate Change and our Responsibility towards Future Generations 

 

 

 

Nowadays climate change is one of the most serious problems concerning global 

society. 

The climate on the planet earth was never stable but today there is an alarming 

increase in the planet’s temperature. 

More and more scientists confirm that the instability we are observing today is 

due to anthropogenic causes such as industrialization or  coal burning. 

The use of fossil fuel in industry on the one hand helps in energy production so 

that people can enjoy all the benefits of a comfortable and in many cases luxurious life, 

but on the other hand puts humanity at great risks as it causes a change in the climate by 

increasing the concentration of gas in the atmosphere that haw the property of trapping 

heat. 

The costs and the benefits of the extensive use of fossil fuel do not concern the 

same people. The benefits are reaped by modern generations but not all. Only by the 

inhabitants of the rich and Northern countries while the catastrophic consequences 

influence the poor developing countries of the South and their future generations. Here 

is the heart of the moral speculation.  

Based on this verification, in this project, I will try to show that the change in the 

climate and its impact on modern and future generations is not only an environmental 

issue but also an issue of morality and fairness. 

So after the initial analysis of the above mentioned phenomenon there will be the 

second part of this project where the climate change will be examined as a moral issue 

and in the third part it will be examined as a fairness issue. The approach can be 

characterized as anthropocentric. 

I consider it as inevitable because since and according to the project theme, we are 

seeking for the responsibilities of modern generations to future generations and we are 

talking about the deep and the true meanings of morality and fairness, it is necessary to 

refer to human actions which men are liable as rational human beings. 
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Men’s interventions may cause Nature destruction but Nature constitutes the 

necessary condition not only for the existence but also for the free actions of other 

people. So the ethical relationship between humans and nature cannot be justified 

regardless to humans, but within the relation between humans. We are trying to ground 

on the normative principles of duty for the protection of nature from the climate change 

impacts for the wellbeing of today’s an upcoming generations. The regulatory 

Authorities bind and direct human actions. The parley of the theme concerns one of the 

two fields of Bioethics and environmental Bioethics. 

Through bibliography research we come to the conclusion that the impacts of the 

climate change are a threat to the fundamental human rights, especially the rights of the 

future generations. 

The principles of bioethics found the duty of modern generations to protect and 

not cause harm to future generations. It would be moral arbitrariness to recognize the 

duty towards others according to the generation they belong. 

Through the normative principle of environmental justice it is clear that the duty 

to future generations does not have to do with ensuring the appropriate environmental 

conditions but it has to do with much more. It ordains the existence of a quality 

humanity in the future reserving not only the suffice of the basic needs according to the 

principle of sustainable development but also  reserving the right of  a choice. This right 

means freedom. 

By crediting future generations with the right for a choice we recognize them as 

humans capable of making their own legislations free of any compulsion according to 

the basic normative principles as well as the principle of autonomy.  

So as not to deprive them from the right to live a good life according to their 

perception to what a good life means. 

 

Key words: climate change, future generations, human rights, duty, autonomy, no 

harm, environment, intergenerational justice 
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Διατμηματικό πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών Βιοηθική 

 

Περίληψη 

Τίτλος εργασίας: Η κλιματική Αλλαγή και Η Ευθύνη μας στις Μελλοντικές Γενεές 

 

Η κλιματική αλλαγή έχοντας παγκόσμιες διαστάσεις ,αποτελεί σήμερα ένα από τα 

σημαντικότερα προβλήματα που απασχολούν τον πλανήτη γη. Το κλίμα της γης δεν 

ήταν ποτέ σταθερό. Όμως τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ανησυχητική αύξηση 

της θερμοκρασίας του πλανήτη. Όλο και περισσότεροι επιστήμονες επιβεβαιώνουν ότι 

η αποσταθεροποίηση του κλίματος οφείλεται σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες όπως η 

αποδάσωση, η ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριμμάτων, τα μέσα μεταφοράς, η ευρεία 

χρήση λιπασμάτων στη γεωργία, και κυρίως η βιομηχανοποίηση και η καύση του 

άνθρακα.  

         Η χρήση των ορυκτών καυσίμων στη βιομηχανία είναι ένα νόμισμα με δυο όψεις. 

Από τη μια βοηθά στην παραγωγή ενέργειας και έτσι οι άνθρωποι απολαμβάνουν τα 

οφέλη μιας άνετης και σε πολλές περιπτώσεις υπερπολυτελούς ζωής ,ικανοποιώντας 

τρυφηλούς στόχους, και από την άλλη θέτει την ανθρωπότητα σε μεγάλους κινδύνους 

,καθώς προκαλεί την αλλαγή του κλίματος  αυξάνοντας στην ατμόσφαιρα τη 

συγκέντρωση αερίων που έχουν την ιδιότητα να παγιδεύουν τη θερμότητα. Όμως τα 

κόστη και τα οφέλη της εκτεταμένης χρήσης των ορυκτών καυσίμων δεν αφορούν τους 

ίδιους ανθρώπους. Τα οφέλη τα καρπώνονται οι σύγχρονες γενεές ,και μάλιστα όχι 

όλοι, αλλά οι κάτοικοι των πλουσίων κρατών του Βορρά ,ενώ οι καταστροφικές 

συνέπειες αφορούν τις φτωχές αναπτυσσόμενες χώρες του Νότου και τις μελλοντικές 

γενεές. Εδώ βρίσκεται η καρδιά του ηθικού προβληματισμού.  

Με βάση αυτή τη διαπίστωση θα προσπαθήσω να δείξω στην εργασία αυτή, ότι η 

κλιματική αλλαγή και οι συνέπειές της τόσο στις σύγχρονες όσο και στις μελλοντικές 

γενεές είναι ζήτημα όχι μόνο περιβαλλοντικό ,αλλά και ζήτημα ηθικής και δικαιοσύνης. 

Έτσι αφού πρώτα γίνεται μια ανάλυση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, στη 

συνέχεια εξετάζεται η κλιματική αλλαγή από την πλευρά της ηθικής και της 

δικαιοσύνης.  
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Η προσέγγιση μπορεί να χαρακτηριστεί ανθρωποκεντρική. Θεωρώ πως αυτό είναι 

αναπόφευκτο γιατί εφόσον ,σύμφωνα και με το θέμα της εργασίας, αναζητάμε την 

ευθύνη των σύγχρονων γενεών προς τις μελλοντικές και μιλάμε για έννοιες ηθικής και 

δικαιοσύνης, υποχρεωτικά αναφερόμαστε στην ανθρώπινη πράξη για την οποία ο 

άνθρωπος ως έλλογο ον είναι υπόλογος. Με τις παρεμβάσεις του μπορεί να προκαλέσει 

καταστροφή στη φύση η οποία αποτελεί απαραίτητο όρο όχι απλά ύπαρξης , αλλά της 

ελεύθερης δράσης των άλλων ανθρώπων. Έτσι η ηθική σχέση ανθρώπου φύσης δεν 

μπορεί να δικαιολογηθεί ανεξάρτητα από τον άνθρωπο, αλλά μέσα από την σχέση των 

ανθρώπων μεταξύ τους. Αναζητούμε λοιπόν να θεμελιώσουμε σε κανονιστικές αρχές 

καθήκον προστασίας της φύσης από τις συνέπειες των κλιματικών αλλαγών για χάρη 

των σημερινών και επερχόμενων γενεών. Οι κανονιστικές αρχές ως καθολικές και 

κατηγορικές, δεσμεύουν και κατευθύνουν την ανθρώπινη πράξη. Η πραγμάτευση του 

θέματος αφορά τον έναν από τους δυο κλάδους της Βιοηθικής την Περιβαλλοντική 

(βιο)ηθική.  

Μέσα από τη βιβλιογραφική έρευνα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι 

συνέπειες της κλιματικής αλλαγής απειλούν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα , 

ιδιαίτερα των μελλοντικών γενεών. Οι αρχές της βιοηθικής θεμελιώνουν καθήκον των 

συγχρόνων γενεών προστασίας και μη πρόκλησης βλάβης απέναντι στους  

μεταγενέστερους παρά του ότι είναι ανύπαρκτοι προς το παρόν, γιατί αναγνωρίζουμε σε 

αυτούς την ανθρώπινη ιδιότητα. Όταν υπάρξουν δε θα είναι τίποτα λιγότερο από 

άνθρωποι  αφού η ανθρώπινη φύση είναι τέτοια που δεν αλλάζει στον χρόνο. Θα ήταν 

ηθική αυθαιρεσία αν αναγνωρίζαμε τα καθήκοντα προς τους άλλους ανάλογα  με τη 

γενεά στην οποία ανήκουν. Μάλιστα το κάθηκον προς τις μελοντικούς ανθρώπους δεν 

έχει να κάνει με την εξασφάλιση των κατάλληλων περιβαλλοντικών συνθηκών απλά 

για την μελλοντική ύπαρξή τους ,αλλά έχει να κάνει με κάτι πολύ περισσότερο. 

Επιτάσσει την συμβολή μας για την ύπαρξη μιας ποιοτικής ανθρωπότητας στο μέλλον 

εξασφαλίζοντας γι αυτή ,όχι μόνο την ικανοποίηση των βασικών αναγκών όπως 

διατυπώνεται στην αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης , αλλά διασφαλίζοντάς της  το 

δικαίωμα στην επιλογή. Το δικαίωμα στην επιλογή σημαίνει ελευθερία. Έτσι τους 

αναγνωρίζουμε ως πρόσωπα ικανά να αυτονομοθετούν ελεύθερα από κάθε 
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εξαναγκασμό ,σύμφωνα και με την βασική αρχή της Βιοηθικής την αρχή της 

αυτονομίας. 

 

Λέξεις κλειδιά: κλιματική αλλαγή, μελλοντικές γενεές, ανθρώπινα δικαιώματα, 

καθήκον, αυτονομία, μη βλάβη, φυσικό περιβάλλον,διαγενεακή δικαιοσύνη 
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          ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί σήμερα μια παγκόσμια απειλή. Προκαλείται από 

φυσικά αίτια ,όπως είναι τα ηφαίστεια ,αλλά και από ανθρωπογενή αίτια, όπως η χρήση 

άνθρακα στην βιομηχανία. Στην εργασία αυτή θα ασχοληθώ με την ανθρωπογενή 

κλιματική αλλαγή ,η οποία ενώ προκαλείται από τα πλούσια βιομηχανοποιημένα 

κράτη, οι καταστροφικές συνέπειες ήδη πλήττουν τα φτωχά αναπτυσσόμενα κράτη , 

αλλά και θα φανούν πιό έντονα στο μέλλον  απειλώντας τις μελλοντικές γενεές.    

Τίθεται ζήτημα ηθικής αλλά και δικαιοσύνης το κατά πόσο μπορούμε να 

επιβάλλουμε σε αθέλητους περιβαλλοντικούς κινδύνους τους άλλους σύγχρονους αλλά 

και μελλοντικούς ,μέσω της ανθρωπογενούς επιβάρυνσης του περιβάλλοντος
1
 και με 

βάση αυτό, στόχος της εργασίας είναι να θεμελιωθεί το καθήκον προστασίας του 

περιβάλλοντος από την κλιματική αλλαγή για χάρη των σύγχρονων και επερχόμενων 

γενεών. Το θέμα αφορά ένα νέο επιστημονικό πεδίο την περιβαλλοντική (βιο)ηθική.    

Η περιβαλλοντική (βιο)ηθική αναδείχθηκε μέσα από τα μεγάλα περιβαλλοντικά 

προβλήματα και προβληματίζεται για την ορθή σχέση ανθρώπου και φύσης και 

προσπαθεί να θεμελιώσει ηθικό καθήκον προστασίας της φύσης από την ανθρωπογενή 

παρέμβαση του ανθρώπου σ’ αυτή. 

Δύο είναι οι επικρατέστερες θεωρίες περιβαλλοντικής ηθικής που προσπαθούν να 

εξηγήσουν τη σχέση ανθρώπου και φύσης, αντιμάχοντας η μια την άλλη. Η μια είναι η 

ανθρωποκεντρική θεωρία και η άλλη είναι η  οικοκεντρική. Σύμφωνα με την 

ανθρωποκεντρική θεωρία ο φυσικός κόσμος θεωρείται ως αποθήκη υλικών 

εργαλειακής αξίας ,τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με σκοπό να αυξήσουμε 

την ανθρώπινη ευημερία καθώς ο άνθρωπος είναι το μοναδικό είδος πάνω στον 

πλανήτη με εγγενή αξία και θεωρείται κυρίαρχος της φύσης.
2
  

 

1 Τσινόρεμα, Σ., «Φύση Βιοτεχνολογία και Ηθική: Αρχές μιας σύγχρονης περιβαλλοντικής ηθικής» ,στο Βούλα 

Τσινόρεμα  και Κίτσος Λούης ,Θέματα βιοηθικής.,Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης , 2013,σελ. 381 

2Γεωργόπουλος, A., Περιβαλλοντική Ηθική,Αθήνα: Gutemberg, 2002, σελ. 45-46                                                                                                                              
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Στον αντίποδα της ανθρωποκεντρικής παράδοσης διατυπώθηκαν οικοκεντρικές 

θεωρίες ,οι οποίες κατηγορούν τον ανθρωποκεντρισμό ως την κύρια αιτία των 

περιβαλλοντικών προβλημάτων. Τέτοιες θεωρίες είναι αυτή του Paul Taylor η «Ηθική 

της Γης», του Aldo Leopold και του συνεχιστή του Baird Callicott, η Βαθιά Οικολογία 

(Deep Ecology) του Νορβηγού φιλόσοφου Arne Naess.  Τόσο ο Aldo Leopold όσο και 

ο Arne Naess, αποδέχονται την εγγενή αξία του μη ανθρώπινου κόσμου. Η αποδοχή της 

εγγενούς αξίας της φύσης ως όλον και των μερών της συνεπάγεται υποχρεώσεις του 

ανθρώπου απέναντί της.
3
  

Όμως οι θεωρίες που επικαλούνται  οικολογικές αρχές ή την εγγενή αξία της 

φύσης δεν μπορούν να θεμελιώσουν υποχρεώσεις του ανθρώπου σε σχέση με την 

προστασία της φύσης ή να ορίσουν το όριο επέμβασής του σ’ αυτή. Ο λόγος είναι πως 

αυτές οι θεωρίες παρουσιάζουν αδυναμία ρεαλιστικής δικαιολόγησης. 
4 

Αν η φύση 

διέθετε εγγενή αξία τότε το ανθρώπινο είδος θα όφειλε ηθικά να προτιμήσει να πεθάνει 

παρά να θίξει την αυταξία της βιόσφαιρας χρησιμοποιώντας ζώα ,νερό για την 

επιβίωσή του
5
. 

Δεν μπορούμε να θεμελιώσουμε τα ηθικά καθήκοντα σε σχέση με το περιβάλλον 

ανεξάρτητα από τον άνθρωπο, σε παραδοχές του τύπου έχουμε καθήκον προστασίας 

της φυσικής τάξης ή καθήκον σεβασμού των δικαιωμάτων της φύσης. Τα καθήκοντα θα 

πρέπει να είναι σε συνάρτηση με τον άνθρωπο και την πράξη του. Έτσι θα πρέπει να 

αναζητήσουμε αρχές που να δεσμεύουν και να κατευθύνουν την ανθρώπινη πράξη. 

Αυτές οι αρχές είναι οι βασικές αρχές της βιοηθικής (η αρχή της αυτονομίας, της 

αγαθοεργίας και μη βλάβης και της δικαιοσύνης), οι οποίες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και στην Περιβαλλοντική (βιο)ηθική ,η οποία μαζί με την Ιατρική 

ηθική αποτελούν τους δυο κλάδους της Βιοηθικής. Οι δυο κλάδοι δεν είναι τόσο 

διαφορετικοί μεταξύ τους. Και οι δυο απευθύνονται σε σε ανθρώπους ως φορείς 

πράξεων.  

 

 

3 Καραγεωργάκης, Σ., «Περιβαλλοντική Ηθική», Cogito, Τεύχος 5, Εκδόσεις Νεφέλη, Νοέμβριος 2006, σελ.50-52 

4Τσινόρεμα ,Σ., «Βιοτεχνολογία και Ηθική: Αρχές μιας σύγχρονης περιβαλλοντικής ηθικής», σελ.383 

5Σταμάτης, Κ.., Φιλοσοφία και Οικολογική Ηθική., Αθήνα :νήσος, 2013, σελ.115                                                                                                                                                         
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Ηθικές υποχρεώσεις υπάρχουν εκεί που υπάρχει ικανότητα για πράξη και 

συλλογισμό γύρω από την πράξη. Εξαιτίας του αυτοπροσδιορισμού μας είμαστε 

υπόλογοι για τις πράξεις μας. Απαραίτητο όρο της πράξης αποτελεί ένα υγιές και 

ασφαλές περιβάλλον. Καταστρέφοντας το περιβάλλον καταστρέφουμε και την 

ελεύθερη δράση των άλλων.  

Έτσι λοιπόν η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή μας αφορά από ηθικής πλευράς 

όχι επειδή το κλίμα έχει εγγενή αξία και δεν πρέπει να το αλλάζουμε ,αλλά επιδή οι 

επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος απειλούν το φυσικό περιβάλλον στερώντας από 

τη φύση για τον άνθρωπο τους όρους που είναι αναγκαίοι όχι μόνο για την ύπαρξή του 

αλλά και για την πράξη του
6
.  

Στα κεφάλαια που ακολουθούν θα θεμελιώσω το καθήκον προστασίας του 

περιβάλλοντος από την κλιματική αλλαγή για χάρη των σύγχρονων και επερχόμενων 

γενεών, που είναι και ο στόχος της εργασίας, σε κανονιστικές  αρχές. Το καθήκον αυτό 

ισχύει και προς τις μελλοντικές γενεές  γιατί αναγνωρίζουμε στα μέλη τους την 

ανθρώπινη ιδιότητα. 

Για την επίτευξη του στόχου μας η εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο 

μέρος αναλύεται το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και οι συνέπειές του. Ως 

πολέμιοι της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής παρουσιάζονται οι σκεπτικιστές και 

αναφέρονται τα επιχειρήματά τους. Απάντηση στα επιχειρήματα των σκεπτικιστών  

δίνει η διακυβερνητική επιτροπή για την κλιματική αλλαγή λέγοντας ότι  η 

υπερθέρμανση του κλιματικού συστήματος είναι αδιαμφισβήτητη και δεδομένου ότι 

δεν μπορούμε να ζήσουμε περιμένοντας τις καταστροφικές επιπτώσεις τις κλιματικής 

κρίσης για να δράσουμε γιατί θα είναι πολύ αργά ,το πρώτο μέρος κλείνει με την αρχή 

της προφύλαξης. 

 

 

 

 

 

 

6Τσινόρεμα, Σ., «Βιοτεχνολογία και Ηθική: Αρχές μιας σύγχρονης περιβαλλοντικής ηθικής», σελ.380-403                                                                                                 
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Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρακάμπτοντας το σκεπτικισμό και τις 

επιστημονικές διαμάχες στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, θα επικεντρωθώ στη 

θεμελίωση των υποχρεώσεων που επωμίζονται οι σύγχρονες γενεές να προστατέψουν  

τις μελλοντικές από τις επικείμενες κλιματικές καταστροφές ,ξεκινώντας μάλιστα με τα 

αντεπιχειρήματα της ελλείπουσας ταυτότητας  του Πάρφιτ και της οντολογικής 

αβεβαιότητας, για να καταλήξω στη θεωρία των καθηκόντων  τα οποία θεμελιώνονται 

στις βασικές αρχές της βιοηθικής οι οποίες δεσμεύουν και κατευθύνουν την ανθρώπινη 

πράξη. 

Στο τρίτο μέρος της εργασίας υποστηρίζεται πως οι υποχρεώσεις που προκύπτουν 

από την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, είναι και ζήτημα Δικαιοσύνης. Και ενώ το 

θέμα της εργασίας αφορά την διαγενεακή περιβαλλοντική δικαιοσύνη, πρώτα γίνεται 

αναφορά στην κλιματική αλλαγή ως ζήτημα της ενδογενεακής και διορθωτικής 

δικαιοσύνης, αφού για να προσεγγίσει κανείς το άγνωστο μέλλον δε θα πρέπει να 

ξεκινήσει από αυτό αλλά από το γνωστό παρόν. Τέλος αναφέρεται ο ρόλος των 

περιβαλλοντικών κινημάτων. Ως το κίνημα των κινημάτων χατακτηρίζεται το κίνημα 

της  κλιματικής δικαιοσύνης που  σκοπός της είναι η δημιουργία μιας παγκόσμιας 

οικολογικής κοινωνίας. Ακολουθεί ο επίλογος. 
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    Κεφάλαιο 1
ο
- Κλιματική αλλαγή 

Σήμερα γίνεται λόγος για μια ανησυχητική αλλαγή του κλίματος ,καθώς 

παρατηρείται από τους επιστήμονες μια άνοδος της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας 

και την αποδίδουν στην αυξημένη συγκέντρωση των αερίων του θερμοκηπίου στην 

ατμόσφαιρα. Tο 1990 είναι η θερμότερη δεκαετία , και το 1998 είναι η θερμότερη 

χρονιά από το 1861
7
,ενώ τα τελευταία 100 χρόνια είναι τα πιο ζεστά της χιλιετίας

8
. 

Όλοι σχεδόν έχουμε ακούσει για τις «κλιματικές αλλαγές» οι οποίες συνοδεύονται με 

απειλητικά καταστροφικά σενάρια  που αφορούν ολόκληρο τον πλανήτη γη στο 

μέλλον. 

Κατά καιρούς χρησιμοποιήθηκαν εσφαλμένοι όροι προκειμένου να περιγραφεί το 

πρόβλημα. Έτσι από τον όρο «φαινόμενο του θερμοκηπίου», περάσαμε στον όρο 

«παγκόσμια υπερθέρμανση», για να καταλήξουμε  στον σύγχρονο όρο «Κλιματική 

Αλλαγή». 

Ο όρος φαινόμενο του θερμοκηπίου παραμένει ανεπαρκής για να περιγράψει το 

πρόβλημα της ανησυχητικής αύξησης της θερμοκρασίας. «Το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου είναι ένα φυσικό φαινόμενο ,το οποίο κρατά την επιφάνεια της γης στους 

34   με αποτέλεσμα οι περισσότεροι ζώντες οργανισμοί να οφείλουν την ύπαρξή τους 

σ’ αυτό το φαινόμενο. 

Το μέσο παγκόσμιο κλίμα προσδιορίζεται από την ισορροπία μεταξύ της 

εισερχόμενης ροής ηλιακής ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα, και την παγίδευση κάποιου 

μέρους αυτής της θερμότητας λόγω του φυσικού φαινομένου του θερμοκηπίου και την 

επανεκπομπή θερμότητας πίσω στο διάστημα ,ως υπέρυθρη λάμψη. Για να διατηρηθεί 

η μακροπρόθεσμη θερμική ισορροπία, η Γη πρέπει να επανεκπέμπει πίσω στο διάστημα 

κατά μέσο όρο όσο ποσοστό ενέργειας απορροφά.  

 

7Gardiner M. Stephen, “Ethics and Global Climate Change”, Ethics, 114, university of Chicago, 2004, pp 555-600 

,ειδικά 560 

8Leal Filho, W., Manolas, E.,The challenge of climate change .In: Leal Filho, W. and Manolas, E.(Eds). English 

through climate change, Orestiada :Department of Forestry and Management of Environment and Natural Resources, 

Democritus University of Thrace, 2012, pp.1-12)     
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Αν η Γη είχε απόλυτα απορροφητική επιφάνεια, η θερμοκρασία της θα ήταν 

περίπου -19 . Αυτή η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή σε σχέση με τη μέση ετήσια 

παγκόσμια θερμοκρασία της επιφάνειας που είναι 15 ».
9
 Χωρίς το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου η γη θα ήταν πολύ πιο κρύα από ότι είναι τώρα. Έτσι το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου δεν είναι το πρόβλημα. Το αντίθετο μάλιστα. Χωρίς αυτό η γη δε θα ήταν 

κατοικήσιμη. Το πρόβλημα έγκειται στην ενίσχυση του φαινομένου από τις ανθρώπινες 

ενέργειες. 

Από την άλλη  και  ο όρος «παγκόσμια υπερθέρμανση» ο οποίος 

χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει το πρόβλημα της αλλαγής του κλίματος δεν 

φαίνεται επίσης να είναι κατάλληλος. Αυτός ο όρος αποτυπώνει τις συνέπειες που έχει 

η αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Συγκεκριμένα δείχνει μια 

συγκεκριμένη συνέπεια, υψηλότερες θερμοκρασίες, και δηλώνει τη μια πλευρά του 

προβλήματος. Αλλά ενώ είναι αλήθεια ότι η άνοδος της θερμοκρασίας είναι ένας 

σημαντικός λόγος ανησυχίας, δεν είναι όμως αλήθεια ότι η θερμοκρασία ορίζει το 

βασικό πρόβλημα. Μια παγκοσμίως υψηλότερη θερμοκρασία δεν αποτελεί από μόνη 

της τη σημαντικότερη συνέπεια της κλιματικής αλλαγής. Πράγματι δε θα υπήρχε 

κάποιος συγκεκριμένος λόγος να προτιμούμε τον κόσμο όπως είναι τώρα παρά 

κάποιους βαθμούς θερμότερο, όπου σε μια σταθερή κατάσταση, έστω και θερμότερη 

,άνθρωποι ,ζώα και φυτά θα έχουν προσαρμοστεί αρμονικά. Το πρόβλημα που 

εμφανίζεται δεν είναι αυτού του είδους. 

Η πρωταρχική ανησυχία πολλών επιστημόνων είναι ότι το ενισχυμένο φαινόμενο 

του θερμοκηπίου προσθέτει επιπλέον ενέργεια στο σύστημα της γης και έτσι 

δημιουργείται ανισορροπία. Ως εκ τούτου υπάρχει πρόβλημα καθώς οι αλλαγές που 

επιφέρει η αλλαγή του κλίματος είναι πολύ μεγάλες και απότομες και είναι απίθανο τα 

υπάρχοντα είδη να προσαρμοστούν άμεσα , γρήγορα και εύκολα στις νέες συνθήκες ,με 

αποτέλεσμα τον αφανισμό τους. 

 

 

 

9Climate Change and India, Vulnerability Assessment and Adaption, Universities Press, 

https://books.google.gr/books?id (τελευταία πρόσβαση 15-11-2014) 

 

https://books.google.gr/books?id
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Γι αυτούς τους λόγους είναι προτιμότερος ο όρος « Κλιματική Αλλαγή » γιατί μας 

δείχνει ποιο είναι το ζήτημα και όχι ποιες ακριβώς επιπτώσεις θα έχει. 
10

   
 

Αν θέλουμε να δώσουμε έναν ορισμό για την  Κλιματική Αλλαγή θα μπορούσαμε 

να πούμε ότι είναι η αλλαγή που παρατηρείται στο κλίμα της γης, με την  οποία 

προκαλείται η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη. Αυτό οφείλεται στην 

υψηλή συγκέντρωση των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Τα θερμοκηπικά 

αέρια με κύριο πρωταγωνιστή το διοξείδιο του άνθρακα, προέρχονται άμεσα ή έμμεσα 

από ανθρώπινες δραστηριότητες ,όπως η καύση ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή 

ενέργειας, τη βιομηχανία, την αποδάσωση, τις μεταφορές, την ανεξέλεκτη διάθεση των 

απορριμάτων  και την ευρεία χρήση των λιπασμάτων στην γεωργία.
11 

Οι συνέπειες της 

κλιματικής κρίσης θα είναι καταστροφικές ιδιαίτερα για τις φτωχές χώρες του Νότου 

και τις μελλοντικές γενεές. 

                        

1.1 Τα Θερμοκηπικά Αέρια 

 

«Ο γάλλος επιστήμονας Ζαν Μπατίστ Ζοζέφ Φουριέ στις αρχές του 19
ου

 αιώνα 

διαπίστωσε ότι  το διοξείδιο του άνθρακα, που αποτελεί το βασικό αέριο του 

θερμοκηπίου από άποψη μεγέθους, μπορεί να λειτουργεί σαν μια κουβέρτα στην 

ατμόσφαιρα ,παγιδεύοντας την θερμότητα και αυξάνοντας τη θερμοκρασία στην 

επιφάνεια της γης.  Το διοξείδιο του άνθρακα δεν είναι το μόνο αέριο του θερμοκηπίου. 

Κυρίως αναφερομάστε σε αυτό γιατί η συνεισφορά του στο συγκεκριμένο φαινόμενο 

είναι καταλυτική. Εξαιτίας του μεγέθους του  λαμβάνεται ως πρότυπο μέτρο όταν 

γίνεται εκτίμηση των εκπομπών. Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν στις μετρήσεις τους τα 

μέρη ανά εκατομμύριο (1 ppm ισοδυναμεί με 0,0001%) για να μετρήσουν τα επίπεδα 

των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, αφού τα ποσοστά είναι πολύ μικρά.   

 

10 Gardiner M. Stephen, “Ethics and Global Climate Change”, 2004,pp. 557-559                    

11Σακελλάρη Μ. και Σκανάβη Κ., «Κλιματική αλλαγή:Μια νέα πρόκληση για το πεδίο της περιβαλλοντικής ηθικής» 

,στο Πρωτοπαπαδάκης Ε.και Μανωλάς Ε., Περιβαλλοντική Ηθική :Προκλήσεις και προοπτικές για τον 21ο αιώνα.., 

Ορεστιάδα, έκδοση Τμήματος Δασολογίας και διαχείρησης περιβάλλοντοςκαι φυσικών πόρων του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης, 2012, σελ 171-180 ,ειδικά 172. 
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Το διοξείδιο του άνθρακα συμμετέχει σε ποσοστό 0,04% στη σύσταση του αέρα, 

και τα άλλα αέρια του θερμοκηπίου ακόμα λιγότερο.  Τα στοιχεία δείχνουν ότι η 

περιεκτικότητα της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του άνθρακα δεν ήταν ποτέ τόσο υψηλή 

όσο σήμερα. Πάντα ήταν κάτω από 290 ppm. Στις αρχές του 2008 είχε φτάσει τα 387 

ppm και ανεβαίνει κατά 2 ppm κατ’ έτος».
12

 «Εκλύεται στην ατμόσφαιρα άμεσα από τη 

χρήση ορυκτών καυσίμων και έμμεσα από την εκχέρσωση δασικών εκτάσεων. Τα 

επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα αυξάνονται κατά 3-4% κάθε 

δεκαετία και κατά 0,4-0,5% περίπου κάθε χρόνο.Σημειώνουμε ότι έχει χρόνο ζωής στην 

ατμόσφαιρα 5-7 χρόνια.  Το ποσοστό συνεισφοράς του στο φαινόμενο του θερμοκηπίου 

εκτιμάται ότι είναι 50-60% 

Το Μεθάνιο ανήκει επίσης στα θερμοκηπικά αέρια. Παράγεται κυρίως κατά τη 

βακτηριακή αποσύνθεση της οργανικής ύλης (αναερόβια σήψη), στις καλλιέργειες 

ρυζιού, στους χώρους απόθεσης απορριμάτων και από το πεπτικό σύστημα των 

μηρυκαστικών ζώων. Αυξάνεται κάθε χρόνο 1-2% ως αποτέλεσμα της ολοένα 

αυξανόμενης κατανάλωσης τροφίμων από τους κατοίκους κυρίως των αναπτυγμένων 

περιοχών του πλανήτη. Το μεθάνιο έχει χρόνο ζωής 10 χρόνια στην ατμόσφαιρα και το 

ποσοστό συνεισφοράς του στο φαινόμενο του θερμοκηπίου εκτιμάται ότι είναι 12-20%. 

Άλλο αέριο του θερμοκηπίου είναι το Υποξείδιο του Αζώτου. Αυτό παράγεται 

από βακτηριακή δράση στο νερό και στο χώμα από τη διάσπαση αζωτούχων 

λιπασμάτων και από την καύση ορυκτών καυσίμων ως υποπροϊόν. Κάθε χρόνο τα 

επίπεδά του αυξάνονται κατά 0,25- 0,4%, ενώ μπορεί να παραμείνει στην ατμόσφαιρα 

μέχρι 170 χρόνια. Η συνεισφορά του στο φαινόμενο του θερμοκηπίου εκτιμάται ότι 

είναι 4-6% 

Τροποσφαιρικό Όζον είναι το επόμενο αέριο το οποίο , 75% παράγεται με τη 

φωτοχημική δράση του ηλιακού φωτός σε αέριους ρύπους ,όπως τα οξείδια του αζώτου 

και οι υδρογονάνθρακες. Η ετήσια αύξησή του φτάνει το 2%. Ο χρόνος παραμονής του 

στην ατμόσφαιρα δεν ξεπερνά τις 3 εβδομάδες. Το ποσοστό συνεισφοράς στο 

φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι 10-12%. 

 

 

12Giddens, Α., Η Πολιτική των Κλιματικών Αλλαγών, μτφρ. Κ.Δ.Γεωρμάς ,Αθήνα: Μεταίχμιο, 2009,σελ.  47-49 
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Το τελευταίο θερμοκηπικό αέριο είναι οι χλωροφθοράνθρακες. Πρόκειται για 

χημικές ενώσεις που χρησιμοποιούνταν μέχρι πρόσφατα, ευρέως στα ψυγεία και στα 

συστήματα κλιματισμού, ως ψυκτικά υγρά και στα διάφορα σπρέι ως προωθητικά 

αέρια. Ευτυχώς σήμερα η παραγωγή τους έχει μειωθεί στο ελάχιστο. Ο χρόνος 

παραμονής τους στην ατμόσφαιρα ανέρχεται σε εκατοντάδες χρόνια. Είναι ευρύτερα 

γνωστά λόγω του ρόλου τους στην αραίωση της στοιβάδας του όζοντος. Η συνεισφορά 

τους στο φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι 15-20%»
13

. 

Έτσι λοιπόν σύμφωνα με τα προηγούμενα διαπιστώνουμε πως οι ανθρώπινες 

δραστηριότητες προκαλούν την αύξηση των επικίνδυνων θερμοκηπικών αερίων και 

επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα. 

 

1.2 Συνέπειες Των Κλιματικών Αλλαγών                          

 

Η Διακυβερνητική Επιτροπή για τις Κλιματικές Αλλαγές (IPCC) παρακολουθεί 

τις δραστικές αλλαγές του κλίματος και έχει προειδοποιήσει για τις συνέπειες. 

Σύμφωνα με τα πορίσματά της η αλλαγή του κλίματος έχει ήδη ισχυρές επιδράσεις σε 

παγκόσμιο επίπεδο ,στα οικοσυστήματα, στους υδάτινους πόρους και τις παράκτιες 

περιοχές. Aναφέρεται ότι ως το τέλος του 21
ου

 αιώνα το CO2 θα είναι το κυρίαρχο 

αέριο του θερμοκηπίου.  Αυτή η συγκέντρωση θα είναι πάνω από τα προβιομηχανικά 

επίπεδα. Αν αυτό ισχύσει τότε η θερμοκρασία θα αυξηθεί από 1,4-5,8  βαθμούς 

κελσίου
14

. Οι συνέπειες από μια τέτοια αύξηση θα είναι: 

1) «Τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ακραία ονομάζονται τα φαινόμενα τα οποία 

αποκλίνουν σημαντικά από τη φυσιολογική κατάσταση των καιρικών και κλιματικών 

συστημάτων. Σαν παράδειγμα τέτοιων φαινομένων μπορούμε να αναφέρουμε, 

πλημμύρες, ξηρασίες, καύσωνες, παγετώνες. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα μπορεί να 

αποτελούν τις πρώτες ενδείξεις περί κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμια κλίμακα» 
15

. 

  

 

13 Μελάς Δ., Ασωνίτης Γ.,Αμοιρίδης Β., Κλιματική Αλλαγή.(οδηγός εκπαιδευτικών) , Αθήνα, ΥΠΕΠΘ ,2000, σελ.9-

13 

14 Gardiner M. Stephen, “Ethics and Global Climate Change”,2004,σελ. 562 

15 Μελάς Δ. ,Ασωνίτης Γ., Αμοιρίδης Β.,Κλιματική Αλλαγή. ,σελ 15 
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 «Στο τέλος της δεκαετίας του 21
ου

 αιώνα ήταν δύσκολο να μην παρατηρήσει 

κανείς τις ανησυχητικές αλλαγές στον καιρό και στις εποχές που παρουσίαζαν κάποτε 

μια ομοιομορφία. Στις περισσότερες περιοχές ειδικά των ΗΠΑ η άνοιξη ξεκινά μερικές 

εβδομάδες νωρίτερα και το φθινόπωρο έρχεται αργότερα. Στην Αριζόνα και σε 

περιοχές της Ελλάδας και της Τουρκίας οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 

45 βαθμούς κελσίου» 
16

. 

2) «Το φαινόμενο El Nino. Το φαινόμενο αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη 

μεμονωμένη καιρική διαταραχή στον πλανήτη. Συμβαίνει στην Ν.Αμερική στον 

Ειρηνικό Ωκεανό ,  κάθε 2-7 χρόνια ,την περίοδο των Χριστουγέννων,και γι αυτό οι 

ντόπιοι το αποκαλούν El Nino που σημαίνει «το θείο βρέφος». Κατά την εμφάνισή του 

η θερμοκρασία στη θάλασσα ανεβαίνει μέχρι και 7 βαθμούς κελσίου.Η αύξηση αυτή 

εμποδίζει τα ψάρια , που αποτελούν την σημαντικότερη πλουτοπαραγωγική πηγή της 

περιοχής ,να ανέβουν στα μικρά βάθη και έτσι η αλιεία υφίσταται μεγάλες απώλειες 

στη διάρκεια του φαινομένου αυτού. Τα θερμά νερά παρασύρουν μεγάλα σύννεφα 

βροχής. Όσο πιο υψηλή είναι η θερμοκρασία τόσο περισσότερες και εντονότερες είναι 

οι βροχές ,οι οποίες πλημμυρίζουν τις περιοχές αυτές και προκαλούν πολλές 

καταστροφές. Αντίθετα στις δυτικές περιοχές του Ατλαντικού επικρατεί εξοντωτική 

ξηρασία, μέχρι και τις περιοχές της ανατολικής Αφρικής. 

3) Η στάθμη της θάλασσας. Σήμερα ο ρυθμός της στάθμης της θάλασσας ,από 1,5 

mm ανά έτος ,που ήταν στις αρχές του αιώνα ,έχει ανέβει στα 2,5 mm ανά έτος. Μέσα 

στα επόμενα 100 χρόνια η πιο αισιόδοξη εκτίμηση προβλέπει αύξηση κατά μισό μέτρο , 

ενώ δεν λείπουν τα σενάρια που προβλέπουν ανύψωση της στάθμης των ωκεανών μέχρι 

και 2 μέτρα. Οι συνέπειες από μια τέτοια ανύψωση είναι ποικίλες. Οι πρώτες άμεσες 

συνέπειες αφορούν κυρίως την καταστροφή των παράκτιων οικισμών»
17

. Αρκετά 

εκατομμύρια ανθρώπων θα έρθουν αντιμέτωποι με τις πλημμύρες , γεγονός που θα 

οδηγήσει σε μαζικές μεταναστεύσεις  πληθυσμών
18

. 

 

 

16Tokar Brian, Κλιματική Δικαιοσύνη, προοπτικές για την κλιματική κρίση και την κοινωνική αλλαγή., μτφρ. 

Καραγεωργάκης Σταύρος,Θες/νικη: Αντιγόνη, 2013,σελ 28 

17 Μελάς Δ. ,Ασωνίτης Γ., Αμοιρίδης Β.,Κλιματική Αλλαγή. ,σελ16-18 

18Giddens A., Η Πολιτική των Κλιματικών Αλλαγών.,σελ. 55 
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Συχνά οι μεταναστεύσεις αυτές συνοδεύονται από βίαιες συγκρούσεις μεταξύ των 

πληθυσμών που μεταναστεύουν και αυτών που κατοικούν σε περιοχές που δέχονται τη 

μετανάστευση
19

. «Ιδιαίτερο πρόβλημα θα αντιμετωπίσουν  οι χώρες του τρίτου κόσμου 

λόγω του υψηλού κόστους κατασκευής προστατευτικών έργων , αλλά και οι 

παραθαλάσσιες μεγαλουπόλεις ,εξαιτίας της μετακίνησης του τεράστιου αριθμού 

ανθρώπων που κατοικούν σ’ αυτές. Ακόμη θα υπάρξουν επιπτώσεις στα θαλάσσια 

οικοσυστήματα (βιότοποι) και ειδικά τα υποθαλάσσια οικοσυστήματα , μερικά από τα 

οποία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στη θερμοκρασία ,όπως τα κοράλια. Πολύ σημαντική 

επίσης είναι η μείωση των πάγων. Οι πάγοι χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό 

ανακλαστικότητας της ηλιακής ακτινοβολίας. Η μείωσή τους θα αυξήσει την 

απορρόφηφη αυτής της ακτινοβολίας, συμβάλλοντας περισσότερο στη θέρμανση της 

γης» 
20 

.Επίσης η κατάρρευση  του καλύμματος πάγου της Ανταρκτικής θα μπορούσε 

να αυξήσει την παγκόσμια στάθμη της θάλασσας κατά 4-6 μέτρα
21

.  

4) Υδάτινοι πόροι. «Στον όρο υδάτινοι πόροι , συμπεριλαμβάνονται όλα τα 

αποθέματα γλυκού νερού που είναι ή μπορούν να μετατραπούν σε πόσιμο. Θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για έλλειψη του νερού σε 

παγκόσμια κλίμακα. Αντίθετα η ανισότροπη κατανομή του ,η οποία ανέκαθεν υπήρχε 

,αναμένεται να ενισχυθεί» 
22

 . «Σύμφωνα με την IPCC μόνο στην Αφρική 75 με 250 

εκατομμύρια άνθρωποι θα αντιμετωπίσουν μια αυξανόμενη έλλειψη νερού. Αγροτικές 

περιοχές στη Λατινική Αμερική θα υποστούν ερημοποίηση και αύξηση του βαθμού 

αλατότητας των νερών τους»
23

. 

 

 

 

 

 

 

 

19Tokar Brian, Κλιματική Δικαιοσύνη, προοπτικές για την κλιματική κρίση και την κοινωνική αλλαγή.,σελ 45 

20 Μελάς Δ. ,Ασωνίτης Γ., Αμοιρίδης Β.,Κλιματική Αλλαγή., σελ             

21 Gardiner M. Stephen, “Ethics and Global Climate Change”, 2004, σελ.562 

22 Μελάς Δ. ,Ασωνίτης Γ., Αμοιρίδης Β.,Κλιματική Αλλαγή. ,σελ.19-20 

23 Tokar Brian, Κλιματική Δικαιοσύνη, προοπτικές για την κλιματική κρίση και την κοινωνική αλλαγή., σελ 42 
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5) Βιοποικιλότητα και οικοσυστήματα. «Η βιοποικιλότητα του πλανήτη 

απειλείται από την κλιματική αλλαγή ,καθώς το κάθε είδος πρέπει σε μικρό σχετικά 

χρονικό διάστημα να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες. Τα είδη που δεν θα μπορέσουν 

να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες αρκετά γρήγορα θα κινδυνέψουν με 

εξαφάνιση.Τα δάση βρίσκονται ήδη σε μια αργή πορεία προς την εξαφάνιση λόγω της 

πολύ αργής προσαρμογής τους στην κλιματική αλλαγή. Υπολογίζεται ότι μέσα στον 21
ο
 

αιώνα θα επηρεαστεί αρνητικά το 1/3 των παγκοσμίων δασικών οικοσυστημάτων. 

Ολόκληρα δάση μπορεί να εξαφανιστούν , αλλά δεν αποκλείεται και να εμφανιστούν 

καινούρια. 

6)  Λοιμώδη νοσήματα και υγεία. Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι εκτίθενται 

σε αρρώστιες από τη μόλυνση και ρύπανση του περιβάλλοντος ,όπως διάρροιες, άσθμα 

και άλλες αλλεργικές παθήσεις»
24

.  «Είναι σημαντικό να πούμε ότι η μέση άνοδος της 

θερμοκρασίας μπορεί να αυξήσει εντυπωσιακά την πιθανότητα εμφάνισης ορισμένων 

λοιμωδών νόσων . Πρόκειται κυρίως για τις νόσους εκείνες που μεταδίδονται με κάποιο 

έντομο –φορέα όπως η ελονοσία, ο δάγκειος πυρετός ,η χολέρα. Έχει υπολογιστεί ότι 

μια αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 2 βαθμούς κελσίου θα 

μπορούσε να προκαλέσει μια εντυπωσιακή αύξηση της διασποράς των νόσων αυτών  

από τις τροπικές και στις υποτροπικές περιοχές»
25

.  

 

1.3 0ι Σκεπτικιστές 

 

Οι Σκεπτικιστές αντιδρούν στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή υποστηρίζοντας 

ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι μέτρια και δεν αποτελεί δημιούργημα του 

ανθρώπου. Κατηγορούν τις περιβαλλοντικές ομάδες και τα ΜΜΕ, τα οποία  

ερμηνεύουν κάθε  καιρικό φαινόμενο ως συνέπεια των κλιματικών αλλαγών 

προκαλώντας, χωρίς λόγο, ανησυχία στην κοινωνία.                                        

 

24Μελάς Δ. ,Ασωνίτης Γ., Αμοιρίδης Β.,Κλιματική Αλλαγή. ,σελ.21 

25Κούβελας, Η., «Οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στην υγεία εξαρτώνται από κοινωνικούς παράγοντες»,στο 

Βούλα Τσινόρεμα και Κίτσος Λούης, Θέματα Βιοηθικής., Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2013, 

σελ.453-458 
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Από την κριτική τους δε λείπουν και τα ευρήματα της IPCC τα οποία 

χαρακτηρίζονται εσφαλμένα και σκοπεύουν στην υποστήριξη συμφερόντων ατόμων ή 

ομάδων. Μόνο το ένα τρίτο από τα μέλη της IPCC είναι στην πραγματικότητα 

επιστήμονες, ενώ στην πλειοψηφία τους είναι γραφειοκράτες διαφόρων υπηρεσιών.
26

  

  Επιπλέον ισχυρίζονται ότι τα σενάρια της IPCC για την κλιματική κατάσταση  

στο μέλλον στηρίζονται σε πιθανότητες και μάλιστα ακόμη και μεταξύ των 

υποστηρικτών της ανθρωπογενούς υπερθέρμανσης δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία. 

Καμιά πρόγνωση μελλοντική δεν μπορεί να γίνει με βεβαιότητα και αυτό γιατί δεν 

υπάρχει ακόμη μια ικανοποιητική θεωρία για την αλλαγή του κλίματος. Κανείς, μέχρι 

σήμερα, όπως λέγεται από τους ειδικούς, όσο και αν φαίνεται περίεργο ,δεν γνωρίζει 

ακόμη πως αλλάζει το κλίμα του πλανήτη.
27

 Σύμφωνα με τη χρήση των 

μετεωρολογικών δορυφόρων λαμβάνεται με συνεχή ροή τεράστιος αριθμός κλιματικών 

δεδομένων για την πρόβλεψη του καιρού. Η πρόβλεψη δε ξεπερνά τις 3 εώς 5 ημέρες. 

Άρα τα κλιματικά  μοντέλα που χρησιμοποιούνται για να υπολογίσουν τη θερμοκρασία 

του πλανήτη μετά από 50 ή 100 χρόνια 
 
δεν είναι αξιόπιστα.

28 

Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως,σύμφωνα με τους σκεπτικιστές, η βεβαιότητα στο 

θέμα της μελλοντικής κατεύθυνσης του κλίματος είναι αδύνατη γιατί δεν υπάρχει 

θεωρητική βάση για την πρόγνωσή του. 

Επιπλέον οι σκεπτικιστές δεν παραδέχονται ότι το ανθρωπογενές διοξείδιο του 

άνθρακα μπορεί να προκαλέσει αλλαγές σημαντικές στην κλιματική κατάσταση. Αυτό 

γιατί ο άνθρωπος είναι πολύ μικρός μπροστά στη δύναμη της φύσης και ό, τι και να 

κάνει δεν μπορεί να έχει μεγάλες επιπτώσεις στους μηχανισμούς που ορίζουν την 

αλλαγή του κλίματος.  

 

 

 

26 Giddens A., Η Πολιτική των Κλιματικών Αλλαγών., σελ.56-57 
27Λουλούδης Λεωνίδας , «Από το φαινόμενο του θερμοκηπίου στην κλιματική αλλαγή.Η υπερθέρμανση των 

σχέσεων επιστήμης και πολιτικής» στο Σφενδουράκης Σ. Τρούμπης Α.,Στάμου Γ.,Σταμάτης Κ., Λουλούδης Λ., 

Πυρίντσος Σ.,Τα αγκάθια του καλού. ,Αθήνα: Αρμός, 2014,σελ.162 
28Αλεξανδρής Σ. Η κλιματική Αλλαγή, Μια καλοστημένη απάτη, http://www.inlaw.gr/content.aspx?id=44 (τελευταία 

πρόσβαση 20-8-2014) 

 

 

http://www.inlaw.gr/content.aspx?id=44
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Αδίκως πασχίζουμε να ενοχοποιήσουμε το ανθρωπογενές διοξείδιο του άνθρακα 

που παράγει η βιομηχανία σήμερα. Συγκριτικά με το παρελθόν βρισκόμαστε σε πολύ 

χαμηλά επίπεδα  CO2. Σχεδόν σε όλη την κλιματική ιστορία το CO2 είχε πολύ 

μεγαλύτερη συγκέντρωση από ότι έχει σήμερα. Πριν από 35 εκατ. χρόνια η 

συγκέντρωση του CO2 ήταν δεκαπλάσια και παρόλα αυτά και πλούσια βλάστηση 

υπήρχε και η βιολογία λειτουργούσε κανονικά, σύμφωνα και με τον καθηγητή Πέτρο 

Ιωάννου.
29 

Πολύ πιο ισχυρό από το ανθρωπογενές διοξείδιο του άνθρακα είναι από τη μια το 

διοξείδιο του άνθρακα και το μεθάνιο ,που αναδύονται από το λιώσιμο των πάγων, και 

από την άλλη οι υδρατμοί που προέρχονται από τη διαδικασία εξάτμισης από τους 

ωκεανούς
30

. Αυτά τα αέρια διαδραματίζουν πολύ ισχυρότερο ρόλο στην υπερθέρμανση 

της ατμόσφαιρας από το διοξείδιο του άνθρακα που προέρχεται από τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες.  Για παράδειγμα, το στρώμα πάγου στην Αρκτική συγκρατεί μεγάλες 

ποσότητες αποσυνθεμένης βλάστησης ,η οποία είναι παραγεμισμένη με διοξείδιο του 

άνθρακα. Καθώς λιώνει ο πάγος , τα φύλλα , οι ρίζες και τα βρύα που βρίσκονται από 

κάτω  αρχίζουν να αποσυντίθενται και να απελευθερώνουν διοξείδιο του άνθρακα αλλά 

και μεθάνιο. Σύμφωνα με μια εκτίμηση, το μεθάνιο που απελευθερώνεται από τους 

τυρφώνες της δυτικής Σιβηρίας ξεπερνά ήδη το ποσό των αερίων του θερμοκηπίου που 

εκλύονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα έτος.
31

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29Πέτρος Ιωάννου,Μύθος ή αλήθεια η κλιματική αλλαγή; 

http://www.alopsis.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=1797   

(τελευταία πρόσβαση 20-8-2014) 

30Αλεξανδρής Σ. Η κλιματική Αλλαγή , Μια καλοστημένη απάτη, http://www.inlaw.gr/content.aspx?id=44. 

(τελευταία πρόσβαση 20-8-2014) 
31 Giddens A, Η Πολιτική των Κλιματικών Αλλαγών ,σελ.56-65 

 

http://www.alopsis.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=1797
http://www.inlaw.gr/content.aspx?id=44


  

24 
 

 1.4  Η Αρχή της Προφύλαξης 

Παρά τις αντιδράσεις των σκεπτικιστών η ουσία είναι ότι η κλιματική αλλαγή 

είναι ένα πραγματικό πρόβλημα με απειλητικές παγκόσμια διαθέσεις. .«Η  IPCC  στην 

τέταρτη έκθεση που δημοσιεύτηκε το 2007 , δηλώνει ότι η υπερθέρμανση του 

κλιματικού συστήματος είναι αδιαμφισβήτητη».
32

 Η επιστημονική αβεβαιότητα δεν 

αφορά το ότι η παγκόσμια υπερθέρμανση είναι πραγματική απειλή 
 
,αλλά έχει να κάνει 

με επιστημονικές συζητήσεις που αφορούν τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα στην 

ατμόσφαιρα, τις αλλαγές στη μέση παγκόσμια θερμοκρασία και τη σχέση τους με τα 

θερμοκηπικά αέρια, και λιγότερο έχουν να κάνουν με τα πραγματικά αποτελέσματα της 

κλιματικής αλλαγής.
33

 

Με αφορμή την αβεβαιότητα της επιστήμης πολλοί αρνούνται να ενεργήσουν 

ανάλογα, πράγμα που σημαίνει είτε ότι δεν αποδέχονται την κλιματική αλλαγή ως 

παγκόσμιο πρόβλημα ή ότι υιοθετούν την αρχή του να μην κάνουν τίποτα. Το πρώτο 

είναι στρουθοκαμηλισμός και το δεύτερο  ηθικά απαράδεκτο. 
34

 

Παρά την απουσία της βεβαιότητας σχετικά με τις ακριβείς επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής, υπάρχει το ηθικό πρόβλημα  σχετικά με τις μελλοντικές γενεές οι 

οποίες θα βρεθούν σε σοβαρούς κινδύνους . Αυτό υπονοεί ένα κίνητρο δράσης και εδώ 

μιλάμε πια για την αρχή της προφύλαξης η οποία είχε εγγραφεί στην Διάσκεψη του 

Ρίου το 1992 και εστιάζει στην πιθανότητα της βλάβης.  

Όταν μια δραστηριότητα αυξάνει τις απειλές της βλάβης στην υγεία του 

ανθρώπου ή στο περιβάλλον, προληπτικά μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται ακόμη και 

αν κάποιες σχέσεις αιτίας και αποτελέσματος δεν έχουν τεκμηριωθεί πλήρως 

επιστημονικά.
35

 Όταν υπάρχουν απειλές σοβαρής βλάβης ,η έλλειψη βεβαιότητας της 

επιστημης δε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την αναβολή της πρόληψης μέτρων.
36 

   

 

32Giddens, Α.,Η Πολιτική των Κλιματικών Αλλαγών., σελ.53 

33 Tokar Brian, Κλιματική Δικαιοσύνη, προοπτικές για την κλιματική κρίση και την κοινωνική αλλαγή.,σελ30 

34Gardiner M. Stephen, “Ethics and Global Climate Change”,σελ. 565 

35 Gardiner M. Stephen, “Ethics and Global Climate Change”,σελ. 577 

36Gardiner M. Stephen, Ethics and Climate  Change: an introduction, Department of philosophy and program of 

values in society university of Washington, Vol 1, 2010,pp 54-66 ,ειδικά σελ.55 
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Η πρόληψη βλάβης αναγνωρίζεται και από την έννομη τάξη. Ο Σταμάτης 

υποστηρίζει πως  «από θέση αρχής φέρουμε την ευθύνη να επιδιώκουμε η δράση μας 

,πρώτον, να βασίζεται στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της εκάστοτε διαθέσιμης 

γνώσης σχετικά με τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία. Και 

δεύτερον να επωφελούμαστε υπεύθυνα των τεχνολογικών δυνατοτήτων που 

προσφέρονται. Βέβαια δεν μπορούν να απαγορεύονται από το νόμο όλες οι 

δραστηριότητες και οι καινοτομίες που ενδέχεται να προκαλέσουν οποιαδήποτε βλάβη 

στο περιβάλλον ,έστω και ανεπαίσθητη. Μπορεί όμως να δικαιολογηθεί η υποχρέωση 

των υποκειμένων να προλαμβάνουν αρκετά σοβαρές βλάβες στο περιβάλλον 

,αποφεύγοντας πράξεις ή παραλείψεις, των οποίων ο χαρακτήρας είναι αμφίβολος» .
37

  

Οι συνέπειες των κλιματικών αλλαγών απειλούν τα θεμελιώδη  αγαθά, όπως 

αναμφίβολα είναι η ζωή και η υγεία, τόσο τώρα αλλά πολύ περισσότερο στο  μέλλον. 

Το καθήκον του μη βλάπτειν αφορά ένα καθήκον σεβασμού προς τα θεμελιώδη αγαθά 

των άλλων. Η αρχή της προφύλαξης βοηθά στην προστασία αυτών πριν ο κίνδυνος 

γίνει πραγματικότητα.
38

  

Θύματα των καταστροφικών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής δε θα είναι μόνο 

οι σύγχρονοι άνθρωποι ,αλλά κυρίως οι μελλοντικοί. Και λέω κυρίως γιατί οι 

επιπτώσεις των αλλαγών του κλίματος θα είναι μεγαλύτερες και εντονότερες στο 

μέλλον. Παρακάμπτοντας τον σκεπτικισμό και την επιστημονική διαμάχη της 

κλιματικής αλλαγής ,θα περάσω στο δεύτερο μέρος του πονήματος αυτού και θα 

επικεντρωθώ στην αναζήτηση υποχρεώσεων σεβασμού και προστασίας των 

μελλοντικών γενεών, σύμφωνα με το θέμα της εργασίας. Θα ξεκινήσω με τα 

αντεπιχειρήματα, «το πρόβλημα της ελλείπουσας ταυτότητας» και της «οντολογικής 

αβεβαιότητας» για να καταλήξω στις βασικές αρχές της Βιοηθικής με την βοήθεια των 

οποίων θα θεμελιώσω το καθήκον προστασίας του περιβάλλοντος για χάρη των 

σύγχρονων και επερχόμενων γενεών. 

 

 

 

 

37 Σταμάτης Κ.,Φιλοσοφία και Οικολογική Ηθική, σελ.171 

38 Gardiner M. Stephen, “Ethics and Global Climate Change, 2004, σελ.569 
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 Κεφάλαιο 2
ο
- Το Πρόβλημα Της Ελλείπουσας Ταυτότητας 

 

O Parfit έχει   ένα   ισχυρό επιχείρημα  στο ερώτημα γιατί οι σύγχρονοι άνθρωποι 

δεν έχουν καμία υποχρέωση προστασίας των μεταγενέστερων. Σύμφωνα με αυτό 

υποστηρίζει περίτεχνα, ότι σύγχρονες επιλογές πράξεων δεν μπορούν να επηρεάσουν 

αρνητικά τoυς μελλοντικούς ανθρώπους, γιατί χωρίς τις συγκεκριμένες επιλογές δεν θα 

υπήρχαν τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Άρα κανείς μελλοντικός άνθρωπος δεν μπορεί να 

κρίνει τις πράξεις μας. Αντίθετα ,όποιες και να είναι αυτές, μας χρωστά ευγνωμοσύνη 

,αφού αν πράτταμε διαφορετικά αυτός δε θα υπήρχε. 

Πιο αναλυτικά η σκέψη του Parfit έχει ως εξής. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι «ο 

καθένας μας έχει γεννηθεί από ένα συγκεκριμένο ζευγάρι κυττάρων. Κάθε ζευγάρι είναι 

ένα ωάριο κα ένα σπερματοζωάριο το οποίο ανάμεσα σε εκατομμύρια 

σπερματοζωάρια, γονιμοποίησε αυτό το ωάριο. Από αυτό το συγκεκριμένο ζευγάρι 

κυττάρων ο άνθρωπος αποκτά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, τα οποία είναι 

μοναδικά για τον καθένα και προσδιορίζουν την ταυτότητά του. 

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό της χρονικής εξάρτησης αν ένα συγκεκριμένο 

πρόσωπο δεν είχε συλληφθεί όταν στην πραγματικότητα συνελλήφθη , είναι πράγματι 

αλήθεια ότι δε θα υπήρχε ποτέ. Ακόμη και αν αυτό το πρόσωπο είχε συλληφθεί μερικά 

δευτερόλεπτα αργότερα ή νωρίτερα, είναι σίγουρο ότι θα δημιουργούνταν από 

διαφορετικό σπερματοζωάριο αλλά από το ίδιο ωάριο. Θα μπορούσαμε λοιπόν να 

μιλάμε για το ίδιο παιδί; Σίγουρα θα είχε μερικά αλλά όχι όλα τα γονίδια ίδια. Έτσι δε 

μιλάμε για ταυτότητα αλλά για ομοιότητα και η ομοιότητα δεν είναι αρκετή. Ενώ αν η 

σύλληψη δεν είχε γίνει αυτό το μήνα κανένα παιδί δε θα είχε δημιουργηθεί από τα 

συγκεκριμένα κύτταρα». 
39

  

 

 

 

 

 

 

39Parfit Derek, «The non- identity problem», source : Reasons and Persons., Oxford :Clarendon Press, 1984, pp. 271-

274 
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Διαμορφώνοντας τις αποφάσεις μας σήμερα μπορούμε να επηρεάσουμε όχι μόνο 

την ύπαρξη, αλλά και την ταυτότητα των μελλοντικών προσώπων. Για παράδειγμα «μια 

πλούσια γιαγιά αποφασίζει να γράψει τη διαθήκη της. Θέλοντας να είναι δίκαιη με τα 

εγγόνια της που δεν έχουν ακόμη γεννηθεί ,δηλώνει ότι ένα μέρος της περιουσίας της 

θα μοιραστεί ίσα μεταξύ των εγγονών της που θα υπάρξουν τη στιγμή μετά το θάνατό 

της, άσχετα αν δεν υπάρχουν τη στιγμή που γράφει τη διαθήκη της. Βάζει όμως τον όρο 

τα παιδιά αυτά να έχουν γεννηθεί σε δίσεκτο έτος. Αυτό κάνει τους γονείς να 

συλλάβουν τα παιδιά τους σε διαφορετική στιγμή από την οποία θα το έκαναν. Έτσι η 

γιαγιά έχει επηρεάσει την ύπαρξη αυτών των παιδιών».
40

   

Όμως τι σχέση έχει αυτή η θεωρία με το θέμα των περιβαλλοντικών κινδύνων και 

των μελλοντικών γενεών; 

Ο Parfit  προσπαθώντας να μας εξηγήσει το πρόβλημα της ελλείπουσας  

ταυτότητας, μας ζητά να φανταστούμε «ένα 14χρονο κορίτσι που μένει έγκυος και 

αποφασίζει να κρατήσει το μωρό, παρότι είναι τόσο μικρή και πιθανότατα θα δώσει στο 

παιδί της μια κακή αρχή. Αν το κορίτσι περίμενε μερικά χρόνια ,σίγουρα θα του έδινε 

μια καλύτερη αρχή στη ζωή του. Ας υποθέσουμε ότι προσπαθούμε να πείσουμε αυτό το 

το κορίτσι ,ότι οφείλει να περιμένει σκεπτόμενη το μωρό της και ότι θα είναι χειρότερο 

γι αυτό να το γεννήσει τώρα. Αν αποτύχουμε να την πείσουμε και όντως γεννά το μωρό 

και του δίνει μια κακή αρχή στη ζωή του,  όπως είχαμε προβλέψει, μπορούμε να 

ισχυριστούμε ότι η απόφασή της να κρατήσει το παιδί ήταν λάθος; Όμως από την άλλη 

,αν περίμενε , αυτό το συγκεκριμένο παιδί δε θα υπήρχε και παρά την κακή αρχή , η 

ζωή του είναι κάτι που αξίζει. 

Πράγματι δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η απόφαση του κοριτσιού ήταν η 

χειρότερη για το παιδί της , αφού αν έπρατε διαφορετικά δε θα υπήρχε το συγκεκριμένο 

παιδί».
41

 Αν η ανήλικη μητέρα δεν έμενε έγκυος στη συγκεκριμένη στιγμή  το μωρό 

αυτό δε θα υπήρχε. Αν αποφάσιζε να διακόψει την κύηση ,πάλι το συγκεκριμένο μωρό 

δε θα ερχόταν στη ζωή.  

 

40Nickel James and Magraw Daniel, «Philosophical issues in international environmental law» ,pp. 458-461 

41 Parfit Derek, «The non- identity problem»,  pp.277-278   
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Άρα αν και η στιγμή της συγκεκριμένης σύλληψης ήταν εντελώς ακατάλληλη για 

το κορίτσι αυτό, ήταν η πιο κατάλληλη για την δημιουργία του συγκεκριμένου παιδιού. 

«Ο Parfit αντιστοιχεί αυτό το συμπέρασμα στις μελλοντικές γενεές. Δείχνει ότι 

είναι αδύνατο για τις τωρινές γενεές να βλάψουν τα συμφέροντα των μελλοντικών 

γενεών ,αφού δε μιλάμε για συγκεκριμένα πρόσωπα. Ακολουθώντας διαφορετικές 

πολιτικές προσπαθώντας να προστατέψουμε το περιβάλλον, θα επηρεαστούν τα 

μελλοντικά ζευγαρώματα και διαφορετικοί άνθρωποι θα γεννηθούν. Έτσι οι επιλογές 

μας δεν μπορούν να θεωρηθούν χειρότερες για κανέναν. 

Αυτό εξηγείται με βάση το εξής παράδειγμα: Σαν κοινότητα έχουμε τη 

δυνατότητα να επιλέξουμε ανάμεσα σε δυο πολιτικές ενέργειας, την πολιτική του 

Ρίσκου και την Ασφαλή πολιτική. Και οι δυο θα είναι απόλυτα ασφαλείς για 

τουλάχιστον τρεις αιώνες, αλλά η πολιτική του Ρίσκου θα έχει σίγουρους κινδύνους στο 

μακρινό μέλλον. Αυτή η πολιτική αφορά το θάψιμο πυρηνικών αποβλήτων ,τα οποία θα 

είναι ραδιενεργά για χιλιάδες χρόνια. 

Αν ακολουθήσουμε αυτή τη πολιτική το επίπεδο διαβίωσης θα είναι υψηλό τον 

επόμενο αιώνα. Όμως μετά από πολλούς αιώνες, εξαιτίας γεωλογικών αλλαγών στην 

επιφάνεια της γης θα απελευθερωθούν ακτινοβολίες οι οποίες θα σκοτώσουν χιλιάδες 

ανθρώπους, οι οποίοι θα ζουν ως τότε μια ζωή άξια να τη ζει κανείς. Μπορούμε να 

πούμε ότι αυτή η καταστροφή αφορά ανθρώπους που δεν έχουν συλληφθεί ακόμη και 

τα αποτελέσματα της πολιτικής μας θα τους επηρεάσουν στην ηλικία των 40. Αν 

διαλέξουμε την Ασφαλή πολιτική οι άνθρωποι αυτοί δε θα γεννηθούν ποτέ αφού θα 

έχουμε ένα άλλο επίπεδο διαβίωσης με διαφορετικές συνθήκες και διαφορετικοί 

άθρωποι θα υπάρξουν στη θέση τους. 

Άρα η επιλογή μας για την πολιτική του ρίσκου , είναι επιβλαβής για κάποιον; Αν 

και η πολιτική μας αυτή θα προκαλέσει προβλεπόμενη καταστροφή δε θα είναι 

χειρότερη για κανέναν. Μπορούμε να βλάψουμε τους άλλους όταν ξέρουμε ότι η πράξη 

μας δε θα είναι χειρότερη για τους ανθρώπους αυτούς; Σωστό θα ήταν να ζητήσουμε τη 

συγκατάθεσή τους, γιατί χωρίς αυτή παραβιάζουμε την αυτονομία τους. Όμως αυτό 

είναι αδύνατο για τους ανθρώπους του μέλλοντος, αφού μαζί τους δεν πρόκειται να 

συναντηθούμε ποτέ. Αφού δεν μπορούμε να ζητήσουμε την συγκατάθεσή τους 

,μπορούμε να αναρωτηθούμε αν αυτά τα πρόσωπα αργότερα μας κατηγορήσουν για ό,τι 
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κάναμε. Αυτά λοιπόν τα άτομα που αργότερα θα πεθάνουν εξαιτίας δικών μας 

επιλογών,  μπορούν να κατακρίνουν την πολιτική του Ρίσκου που ακολουθήσαμε; 

Από μικρή ηλικία γνωρίζουν ότι μια ανίατη ασθένεια θα τους σκοτώσει στην 

ηλικία των 40. Γνωρίζουν ακόμα ότι αν είχαμε ακολουθήσει την Ασφαλή πολιτική δε 

θα είχαν γεννηθεί ποτέ. Αυτοί οι άνθρωποι σίγουρα στεναχωρούνται για το ότι θα 

πεθάνουν νέοι, αλλά αφού οι ζωές τους αξίζουν να βιωθούν ,δεν μετανιώνουν το 

γεγονός  ότι έχουν γεννηθεί. Άρα δέχονται την πολιτική του Ρίσκου, γιατί δε θα 

μπορέσουν να υπάρξουν αν δεν γίνουν τα θύματα της πολιτικής αυτής». 
42

   

Το πρόβλημα της ελλείπουσας ταυτότητας λοιπόν, προκύπτει εξαιτίας μιας 

συγκεκριμένης πράξης η οποία θα επηρεάσει  τη σύλληψη ενός προσώπου σε χρόνο t, 

όμως θα προκαλέσει το θάνατό του σε χρόνο t+150 χρόνια. Αν λείψει αυτή η πράξη το 

θύμα δε θα υπάρξει ποτέ. 
43

  

Έτσι ενώ η πράξη μας προκαλεί θάνατο σ’ αυτούς τους ανθρώπους, αφού όμως 

τους φέρνει στην ύπαρξη με μια άξια να βιωθεί ζωή , τους δίνει ένα όφελος , το οποίο 

υπερσκελίζει αυτή τη βλάβη. 
44

  

Ο Robert Adams ,συμφωνώντας με τον Parfit λέει ότι κάθε γενεά ,όπως και κάθε 

ατομικότητα, είναι το αποτέλεσμα τόσο ορισμένων καλών , όπως και ορισμένων 

κακών. Είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι δε θα υπήρχαμε εμείς αν δεν υπήρχαν ορισμένα 

κακά που συνέβησαν σε μεγάλο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας.
45

 Αν ο Δεύτερος 

Παγκόσμιος πόλεμος δε γινόταν , το πιο πιθανό είναι να μην είχαμε γεννηθεί και να 

ζούσαν σήμερα άλλοι εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι στη θέση μας.
46

 

 

 

42 Parfit Derek, «The non- identity problem»., σελ.290-293 

43Bell Derek, “Does anthropogenic climate change violate human rights?”, Critical Review of International Social 

and Political Philosophy, Vol.14, No.2 (2011): 99-124,ειδικά σελ.109 

44Parfit Derek, «The non- identity problem»., σελ. 290-293 

45Intergenerational justice :can future people have rights now  ? 

http://www.academia.edu/440639/INTERGENERATIONAL_JUSTICE_Can_Future_People_Have_Rights_Nοw(τελ

ευταία πρόσβαση  10-6-2013) 

 46Σούρλας Παύλος, «Μέλλοντα πρόσωπα», Επιθεώρηση Βιοηθικής, Τόμος 1,Τεύχος  1, Φθινόπωρο 2007/Χειμώνας 

2008, σελ 67 

 

 

http://www.academia.edu/440639/INTERGENERATIONAL_JUSTICE_Can_Future_People_Have_Rights_Nοw
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Αν αυτή τη λογική την εφαρμόσουμε στην περιβαλλοντική ηθική , δεν έχει 

σημασία πόσο επιβλαβείς είναι οι πολιτικές μας , καθώς κανείς από τους αρχικούς 

ανθρώπους δε θα υπάρξει κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Επομένως οποιαδήποτε 

προσπάθεια να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης στο μέλλον δεν ωφελεί κανέναν. 

O De Salit θέλοντας να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ελλείπουσας ταυτότητας, 

ισχυρίζεται ότι πιο σωστά θα πρέπει να μιλάμε για μελλοντική κοινωνία παρά  για 

μελλοντικούς ανθρώπους. Η μελλοντική κοινωνία σίγουρα θα υπάρχει ακόμα και αν 

μιλάμε για τους διαφορετικούς ανθρώπους του Parfit. Η ταυτότητά τους είναι άσχετη με 

το γεγονός ότι πρόκειται για κοινωνία ανθρώπων στο μέλλον. Μπορούμε να κάνουμε 

τις συνθήκες διαβίωσης μιας ομάδας ανθρώπων χειρότερες ή καλύτερες. Το ποιοι θα 

είναι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχει ηθική σημασία.
47

  

Ο Ed. Page υποστηρίζει και αυτός την ομαδοκεντρική άποψη καθώς φαίνεται πως 

αυτή αποφεύγει το πρόβλημα της ελλείπουσας ταυτότητας, γιατί η ύπαρξη των ομάδων  

δεν επηρεάζεται από τις περιβαλλοντικές πολιτικές αποφάσεις του παρελθόντος. 

Υπάρχει εγγενής αξία στην επιβίωση των κοινωνιών.
48

  

Ο Parfit δεν εστιάζει το πρόβλημα στα χαρακτηριστικά των μελλοντικών 

ανθρώπων και ποιοι ακριβώς θα είναι αυτοί για να τους αναγνωρίσουμε δικαιώματα. 

Αυτό που λέει ο Parfit είναι πως εμείς δεν έχουμε  υποχρέωση να αλλάξουμε τις 

πολιτικές που έχουμε σκοπό να ακολουθήσουμε γιατί  δεν βλάπτουμε κανένα 

συγκεκριμένο άνθρωπο. Για να θεωρηθεί ότι κάτι είναι κακό, πρέπει να είναι κακό για 

κάποιον. Αντίθετα, ακολουθώντας κάποιες πολιτικές φέρνουμε στην ύπαρξη κάποιους 

ανθρώπους και με αυτόν τον τρόπο τους ευεργετούμε. Έτσι με τον τρόπο αυτό 

υπερσκελίζεται η βλάβη που ίσως τους εμφνιστεί αργότερα. Άρα ποιός είναι ο ηθικός 

λόγος να μην ακολουθήσουμε την πολιτική του Ρίσκου;  

 

 

 

47http://www.academia.edu/440639/INTERGENERATIONAL_JUSTICE_Can_Future_People_Have_Rights_Now(τ

ελευταία πρόσβαση 10-6- 2013) 

48 Ed. Page , «International Justice and climate change» 
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Ο λόγος είναι ότι όποια πολιτική και αν επιλέξουμε επηρεάζουμε τις συνθήκες 

διαβίωσης των μελλοντικών ανθρώπων. Δε θα πρέπει να ακολουθούμε πολιτικές που 

συμβάλλουν στη δημιουργία φτωχότερων όρων διαβίωσης για τους μεταγενέστερους. 

Όσο πιο υψηλό είναι το επίπεδο ευημερίας της σύγχρονης γενεάς τόσο πιο κατώτατο θα 

πρέπει να είναι το όριο της βλάβης που θα υποστούν οι μελλοντικές γενεές από τις 

πράξεις των πρώτων.
49

  

Δεν ευεργετούμε τα μέλλοντα πρόσωπα όταν τα φέρνουμε στη ζωή και τα 

εξαναγκάζουμε να ζήσουν σε συνθήκες πολύ κατώτερες αυτών που ζούμε εμείς σήμερα 

και τους στερούμε τη δυνατότητα να έχουν την ποιότητα ζωής που δικαιούνται να 

έχουν.
50

  

 

2.1 Το Πρόβλημα Της Οντολογικής Αβεβαιότητας 

 

«Ο όρος «οντολογική αβεβαιότητα» αποδίδεται στην Annette Baier και αφορά όχι 

μόνο την τωρινή ανυπαρξία των μελλοντικών ανθρώπων ,αλλά και την αμφιβολία αν θα 

υπάρξουν ποτέ. Αυτή η αβεβαιότητα της ύπαρξης κάνει πολλούς φιλοσόφους να μην 

αναγνωρίζουν τους μελλοντικούς ανθρώπους ως αντικείμενο ηθικής θεώρησης. Και 

αφού δεν υπάρχουν αρνούνται κατηγορηματικά να τους αναγνωρίσουν δικαιώματα». 
51

 

Αλλά και αν ακόμη δεχτούμε ότι θα υπάρξουν ,πως μπορούμε να τους 

αναγνωρίσουμε δικαιώματα στο δικό μας παρόν; Τα δικαιώματα πρέπει να είναι      

σύγχρονα με τον κομιστή τους. Ένα δικαίωμα δεν μπορεί να υπάρξει σε χρόνο t αν ο 

κομιστής του δικαιώματος δεν υπάρχει σ’ αυτό το χρόνο t. Έτσι και η υποχρέωση προς 

ένα δικαίωμα δεν μπορεί να υπάρχει σε διαφορετικό χρόνο από το αντίστοιχο 

δικαίωμα.
52

  

 

 

 

 

49How to specify the threshold, http://plato.stanford.edu/entries/justice-intergenerational (τελευταία πρόσβαση 25-8-

2013) 

50 Parfit Derek, «The non- identity problem»., σελ. 284  

51Παιονίδης Φιλήμων, Υπερ του Δέοντος, Δοκίμια πρακτικής φιλοσοφίας., Αθήνα:εκδόσεις Εκκρεμές, 2007, σελ. 124 

52Bell Derek, “Does anthropogenic climate change violate human rights?”,2011, σελ.105 

http://plato.stanford.edu/entries/justice-intergenerational
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Επιπλέον σύμφωνα με τη θεωρία των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων ,οι 

μελλοντικοί άνθρωποι δεν μπορούν να έχουν δικαιώματα στο δικό μας παρόν γιατί δεν 

έχουν αντίστοιχες υποχρεώσεις. «Κάθε ανθρώπινο δικαιώμα ,πρέπει να έχει το 

αντίστοιχό του σε μια υποχρέωση. Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τα δικαιώματα από 

τις υποχρεώσεις. Είναι οι δύο όψεις ενός και του αυτού ηθικού προτύπου και 

αλληλοκαθορίζονται. Εκεί που δεν υπάρχουν υποχρεώσεις δεν υπάρχουν και 

δικαιώματα».
53

 Άρα λοιπόν το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι δεν υπάρχουν οι 

μελλοντικοί άνθρωποι τώρα ή ότι δεν ξέρουμε και αν θα υπάρξουν ,το πρόβλημα είναι 

και τι είδους δικαιώματα μπορούν να έχουν σε ένα παρόν που δεν είναι δικό τους. 

Το επιχείρημα της οντολογικής αβεβαιότητας δεν θεωρείται και τόσο ισχυρό αν 

παρουσιαστεί μόνο του. Οι μελλοντικοί άνθρωποι είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν, εκτός 

και αν συμβεί κάποια καταστροφή σε παγκόσμιο επίπεδο.Επειδή αυτό σύμφωνα και με 

τον Παιονίδη, δε θα συμβεί ,τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, θα υπάρξουν μελλοντικοί 

άνθρωποι. 

Αυτοί δε θα είναι κάτοικοι ενός φανταστικού κόσμου, δηλαδή ενός κόσμου που 

δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Όταν θα έρθουν στην ύπαρξη ,θα κατοικήσουν στον 

κόσμο αυτόν τον οποίο κατοικούμε και μεις σήμερα. Διαφορετικά δε θα είχε νόημα να 

αναφερόμαστε στην προστασία των δικαιωμάτων τους ,όπως δε θα είχε νόημα να 

προστατεύουμε τα δικαιώματα των μονόκερων ή άλλων φανταστικών όντων. Οι 

μελλοντικοί άνθρωποι θα είναι μέρος του πραγματικού κόσμου. Ενός κόσμου που θα 

είναι όπως ήταν και όπως είναι. 
54

  

Οι απόγονοί μας είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν, τόσο σίγουρο όσο ένα έμβρυο 

στη μήτρα της μητέρας του. Με αυτή την έννοια η ύπαρξη των μελλοντικών ανθρώπων 

δεν είναι τόσο πολύ απομακρυσμένη ,παρά τόσο όσο το συγκεκριμένο παιδί που 

βρίσκεται ήδη στο δρόμο του. 
55

  

 

 

53Οnora O’Neill, Αυτονομία και Εμπιστοσύνη στη Βιοηθική. ,μετάφραση Δρίτσας Θεόδωρος, Αθήνα:εκδόσεις 

Αρσενίδη ,2011, σελ.102-108 

54 Παιονίδης Φιλήμων, Υπερ του Δέοντος, Δοκίμια πρακτικής φιλοσοφίας., σελ.126 

55Bell Derek, “Does anthropogenic climate change violate human rights?”,2011, σελ.106 
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Το γεγονός ότι δεν είναι ζωντανά πρόσωπα στο παρόν δεν δικαιολογεί ηθικά να 

αγνοούμε τις συνέπειες των πράξεών μας , οι οποίες σίγουρα θα επηρεάσουν τη ζωή 

τους ή για καλό ή για κακό. Η ηθική σημασία μιας πράξης δεν επηρεάζεται καθόλου 

από το χρόνο κατά τον οποίο η πράξη καθεαυτή ή οι συνέπειές της γίνονται γνωστές.
56

 

Σε πολλές περιπτώσεις τωρινές πράξεις μπορούν να βλάψουν μελλοντικά πρόσωπα που 

ακόμη δεν υπάρχουν. Δε μοιάζει λοιπόν τόσο παράξενο να τα σκεφτούμε ως τα θύματα 

των δικών μας τωρινών πράξεων. Ο Joel Feinberg δίνει ένα παράδειγμα. Ένας 

κακοποιός βάζει μια βόμβα σε ένα νηπιαγωγείο και την προγραμματίζει να σκάσει σε 6 

χρόνια. Μετά από 6 χρόνια η βόμβα εκρήγνυται και σκοτώνει δεκάδες πεντάχρονα 

παιδιά. Ήταν η κακή πράξη ενός κακοποιού , 6 χρόνια πριν ακόμη συλληφθούν αυτά τα 

παιδιά που έβλαψε.
57

 Κανείς δεν μπορεί να πει ότι ο κακοποιός δεν είχε καμιά 

υποχρέωση να σεβαστεί τα δικαιώματα των μελλοντικών θυμάτων του ,προβάλλοντας 

τη δικαιολογία ότι δεν υπήρχαν όταν αυτός τοποθετούσε την βόμβα, άρα δεν είχαν 

κανένα δικαίωμα. Συνεπώς και οι σύγχρονοι άνθρωποι δεν μπορούν να προβάλλουν την 

αντίστοιχη δικαιολογία. Δηλαδή ότι μπορούν να χρησιμοποιούν τα ορυκτά καύσιμα με 

την αιτιολογία ότι οι επιπτώσεις δεν απειλούν τους ανθρώπους που βρίσκονται στο δικό 

τους παρόν ,αλλά τους μακρινούς άλλους που τώρα ούτε καν έχουν συλληφθεί. 

Μάλιστα το καθήκον των υπάρχουσων γενεών δεν είναι απλά να προστατέψουν 

την ύπαρξη των μελλοντικών προσώπων ,αδιαφορώντας για τις συνθήκες ζωής που θα 

έχουν. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα προσπαθήσω να δείξω πως δεν επιζητούμε 

απλά την διαιώνιση του είδους μας ,αλλά ο ενδόμυχος σκοπός κάθε γενεάς είναι να 

φροντίζει για την ύπαρξη μιας ποιοτικής ανθρωπότητας στο μέλλον. 

 

 

 

 

 

 

56 Παιονίδης Φ., Υπέρ του Δέοντος, Δοκίμια πρακτικής φιλοσοφίας., σελ.129 

57Wolf, Clark, problems for a theory of intergenerationaljustice 

,http://www.public.iastate.edu/~jwcwolf/Papers/Wolf_Intergenerational_Justice.pdf  (τελευταία πρόσβαση 12-7-

2013) 
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2.2 Ηθικό Καθήκον Η Συνέχιση της Ανθρωπότητας στο Μέλλον 

 

Όπως αναφέραμε οι μελλοντικοί άνθρωποι θα υπάρξουν ,εκτός και αν συμβεί 

κάποια γενική καταστροφή του κόσμου. Μάλιστα όχι μόνο θα υπάρξουν αλλά αποτελεί 

και ηθικό καθήκον των εκάστοτε υπάρχουσων γενεών να συνεχίσουν την ανθρωπότητα 

στο μέλλον.  Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε υποχρέωση να κάνουμε παιδιά ακόμη και 

αν δεν το επιθυμούμε. Η αναπαραγωγική αυτονομία θεμελιώνει το δικαίωμα στην 

επιλογή, πράγμα που είναι ουσιαστικό στοιχείο της ατομικής ή προσωπικής 

αυτονομίας. Η αναπαραγωγική αυτονομία αποτελεί ουσιαστική μορφή της 

αυτοέκφρασης και του αυτοκαθορισμού του κάθε ανθρώπου.
58

 Έτσι η απόφασή μας να 

απέχουμε από την αναπαραγωγή είναι ηθικά επιτρεπτή ,γιατί με αυτή ούτε 

διασφαλίζεται ,αλλά ούτε και παραβιάζεται κάποιο δικαίωμα των μελλοντικών 

προσώπων. 
59

  

Το καθήκον μας δεν αφορά την στάση μας αν είμαστε θετικοί ή αρνητικοί στην 

αναπαραγωγή. Αφορά κάτι πιο ουσιαστικό. Να φροντίσουμε να μην καταστρέψουμε 

τους όρους που είναι απαραίτητοι για να συνεχιστεί η ανθρώπινη ζωή στο μέλλον. Έτσι 

το καθήκον μας σε σχέση με την κλιματική αλλαγή που είναι το θέμα της εργασίας , 

είναι να διασφαλίσουμε την ύπαρξη των κατάλληλων περιβαλλοντικών συνθηκών ώστε 

να μην αφανιστεί η ανθρωπότητα στο μέλλον. Ποιός άραγε άνθρωπος θα επιθυμούσε 

τον αφανισμό της ανθρωπότητας; Μια τέτοια διάθεση αντικατοπτρίζει την απουσία 

ανθρώπινων χαρακτηριστικών , τα οποία θαυμάζουμε και θεωρούμε σημαντικά από 

ηθική άποψη. Πρέπει μάλλον να στερούμαστε ταπεινότητας για να θεωρούμε ότι 

έχουμε το δικαίωμα να προκαλέσουμε τέτοια περιβαλλοντική καταστροφή με συνέπεια 

τον αφανισμό της ανθρωπότητας και να μην αντιλαμβανόμαστε τη θέση μας.
60

 Σωστά 

λοιπόν και ο Κώστας Σταμάτης χαρακτηρίζει μια τέτοια στάση  ηθικό ξεπεσμό, καθώς 

αυτό θα είναι μια «πράξη συλλογικού ηθικού εγωϊσμού»
61 

. 

 

 

58 Onora O’ Neill,  Αυτονομία και Εμπιστοσύνη στη Βιοηθική.,σελ. 77  

59 Παιονίδης Φιλήμων, Υπερ του Δέοντος, Δοκίμια πρακτικής φιλοσοφίας., σελ 134 

60Hill, Thomas E, «Ιδεώδη ανθρώπινης τελείωσης και η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος»,μτφρ.Σπ. 

Πετρουνάκος, Δευκαλίων, 28/1(2011):111-129. 

61 Σταμάτης Κ., Φιλοσοφία και Οικολογική Ηθική,σελ.117 
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Ο Ronald Dworkin στο βιβλίο του «Η Επικράτεια της ζωής», με τη θεωρία του 

για τις εγγενείς αξίες υποστηρίζει ότι οφείλουμε να προστατεύουμε την ανθρώπινη ζωή 

και να φροντίζουμε για την ύπαρξή της. Αναφέρει ότι «υπάρχουν α) εργαλειακές, 

β)υποκειμενικές και γ)εγγενείς αξίες. Κάτι είναι εργαλειακώς σημαντικό ,αν η αξία του 

εξαρτάται από τη χρησιμότητά του. Τέτοιο παράδειγμα είναι το χρήμα ,τα φάρμακα. 

Κανείς δε θεωρεί ότι το χρήμα έχει αξία πέρα από την αγοραστική του δύναμη.  

 Κάτι είναι υποκειμενικώς πολύτιμο μόνο σε όσους τυχαίνει να το αποζητούν. Για 

παράδειγμα η παρακολούθηση ενός αγώνα ποδοσφαίρου. Αντίθετα κάτι είναι εγγενώς 

πολύτιμο αν η αξία του είναι ανεξάρτητη από την απόλαυση ή την επιθυμία των 

ατόμων. Είναι σημαντικό καθ’ εαυτό. Εγγενή αξία έχει η ανθρώπινη ζωή ,πράγμα που 

σημαίνει ότι η αξία της είναι ανεξάρτητη από οτιδήποτε.  

Έτσι διακρίνεται από τις εργαλειακές και υποκειμενικές αξίες Πολλοί βέβαια 

υποστηρίζουν ότι η ανθρώπινη ζωή έχει και εργαλειακή και υποκειμενική και εγγενή 

αξία. Εργαλειακή αξία έχει η ζωή κάποιου όταν την αξιολογούμε ως κατά πόσο η 

διατήρησή της υπηρετεί τα συμφέροντα των άλλων. Για παράδειγμα ένας μεγάλος 

μουσικός με τη μουσική του υπηρετεί τη ζωή των άλλων, και έτσι λέμε ότι η ζωή του 

είναι εργαλειακώς πολύτιμη. Από την άλλη ,η ζωή ενός προσώπου είναι υποκειμενικώς 

πολύτιμη όταν την αξιολογούμε με βάση κατά πόσον αυτός ο ίδιος επιθυμεί να ζήσει. 

Όταν λέμε ότι η ζωή για κάποιον έχει χάσει την αξία της καθώς αυτός υποφέρει, τότε 

αξιολογούμε τη ζωή από μια υποκειμενική σκοπιά. 

 Σημασία έχει πως αν θεωρήσουμε ότι η ζωή οποιουδήποτε ανθρώπινου 

οργανισμού έχει εγγενή αξία ,τότε σε κάθε μορφή ανθρώπινης ζωής πρέπει σεβασμός 

,τιμή και προστασία, επειδή είναι θαυμαστή καθ’ εαυτήν. 

Μέσα από πράξεις που οδηγούν στη βλάβη ή  στην εξαφάνιση της ανθρώπινης 

ζωής ,δείχνουμε καταφρόνηση της εγγενούς αξίας της. Κάποιος μπορεί εύλογα να 

αναρωτηθεί αν η ζωή έχει εγγενή αξία ,τότε μήπως αποτελεί καθήκον η αύξηση του 

ανθρώπινου πληθυσμού στον πλανήτη γη. Για να απαντήσουμε σ’ αυτό θα πρέπει να 

επισημάνουμε ότι  ορισμένα πράγματα αξιολογούνται ως αυξητικώς πολύτιμα και 

επιθυμούμε να τα αυξήσουμε ασχέτως της ποσότητας που ήδη διαθέτουμε. Ένα τέτοιο 

παράδειγμα είναι η γνώση. Επιθυμούμε να διευρύνουμε τη γνώση μας για όσα 

περισσότερα έχουμε τη δυνατότητα. 
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Δεν μπορούμε όμως να αξιολογούμε τη ζωή με τον ίδιο τρόπο.   Η αυξηση του 

πληθυσμού δεν είναι σημαντική, ωστόσο η ανησυχία μας για την ανθρωπότητα στους 

αιώνες που θα ακολουθήσουν αποκτά νόημα μόνο αν υποθέσουμε ότι είναι εγγενώς 

σημαντικό να συνεχίσει να υπάρχει  το ανθρώπινο είδος.  Η επιβίωση της 

ανθρωπότητας στο μέλλον ,αλλά και η ευημερία της έχει ιερή σημασία και δεν 

περιλαμβάνεται στις αυξητικώς πολύτιμες αξίες.  

Το διακριτό γνώρισμα του ιερού από το αυξητικώς πολύτιμο, έγκειται στο ότι 

είναι εγγενώς πολύτιμο. Είναι απαραβίαστο λόγω ακριβώς εκείνου που αναπαριστά ή 

ενσωματώνει. Η εκ προθέσεως καταστροφή του ατιμάζει ό, τι οφείλουμε να τιμούμε. Ο 

τρόπος που καθίσταται κάτι ιερό έγκειται στη διαδρομή του, στον τρόπο που προήλθε.  

Δυο είναι οι κυρίαρχες θεωρίες γύρω από την αρχή της ανθρώπινης  ζωής. Η μια είναι η 

θωρία της θεϊκής δημιουργίας κατά την οποία ο Θεός είναι ο δημιουργός όλων ,τόσο 

της φύσης όσο και του ανθρώπου.  Υπό αυτή την παραδοχή ,προκαλώντας την 

ολοκληρωτική εξαφάνιση του είδους μας, καταστρέφουμε το δημιουργικό σχέδιο του 

Υψίστου.  Όσοι δεν υιοθετούν αυτή τη σκοπιά δέχονται τη θέση του Δαρβίνου, ότι η 

εξέλιξη των ειδών αποτελεί ζήτημα τυχαίων μεταλλάξεων και όχι θεϊκού σχεδιασμού 

και είναι επιτεύγματα και όχι ατυχήματα. 

Όπως  και να χει αποτελεί όνειδος για τα ανθρώπινα όντα να καταστρέψουν ό,τι 

δημιουργήθηκε  μετά από αιώνες φυσικής εξελικτικής επιλογής. Όχι επειδή το 

δημιούργησε ένας θεϊκός ή επίγειος καλλιτέχνης, αλλά επειδή αποτελεί πράγματι 

όνειδος, κάτι εγγενώς κακό». 
62 

Ο Κώστας Κουκουζέλης στην ομιλία του «το Μέλλον και η Βιοηθική» ,διευρύνει 

το καθήκον προς την μελλοντική ανθρωπότητα. Αναφέρει ότι έχουμε καθήκον όχι απλά 

να συνεχίσουμε την ανθρωπότητα στο μέλλον, αλλά να φροντίσουμε για την ύπαρξη 

μιας ποιοτικής ανθρωπότητας. Διαφορετικά κινδυνεύουμε να προκαλέσουμε πρόβλημα 

στην δική μας ύπαρξη. Αυτό συμβαίνει γιατί μια σειρά από δραστηριότητες που έχουν 

αξία για εμάς σήμερα θα χάσουνε τη σημασία τους και θα χαθεί το νόημα της ζωής μας. 

Χρειαζόμαστε την ανθρωπότητα να έχει μέλλον έτσι ώστε να μπορέσουμε να 

συνεχίσουμε να δίνουμε αξία σε κάποια πράγματα στη ζωή μας τώρα. Πιο ειδικά  για 

να δίνουμε αξία και αιτία στις πράξεις μας. 
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Μέσα από τις καθημερινές μας πράξεις δείχνουμε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον , 

πολλές φορές ασυναίσθητα, για ανθρώπους που έζησαν ή που θα ζήσουν σε 

διαφορετικές χρονικές περιόδους από εμάς. Την ικανότητα αυτή ο Patridge την 

παρουσιάζει  ως την ιδέα της αυτοϋπερβατικότητας, κατά την οποία δεν μας ενδιαφέρει 

μόνο η δική μας εμπειρία, αλλά και πράγματα που την υπερβαίνουν. 
63

  

Τα συμφέροντα των επόμενων γενεών μας κινητοποιούν ήδη προς ορισμένες 

πρακτικές κατευθύνσεις και θέλουμε κάποια πράγματα που κάνουμε σήμερα να 

διατηρηθούν και στο μέλλον, άσχετα με το ότι εμείς  θα υπάρχουμε.  Οικοδομούμε 

μουσεία και βιβλιοθήκες, επενδύουμε στην εκπαίδευση ,τη βιομηχανία ,τις τέχνες, 

φυτεύουμε δέντρα.
 64

 Όλα αυτά μας αποδεικνύουν πως υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον όχι 

απλά για την ύπαρξη των μελλοντικών ανθρώπων ,αλλά και για την ποιότητα ζωής την 

οποία θα έχουν. Δε μας ενδιαφέρει λοιπόν η μελλοντική ύπαρξη μιας οποιασδήποτε 

ανθρωπότητας ,αλλά μιας συγκεκριμένης ποιοτικά ανθρωπότητας. 

Ο σκοπός λοιπόν δεν είναι απλά η βιολογική μας συνέχεια ,αλλά θέλουμε να 

συνεχιστεί η ικανότητά μας να δίνουμε αξία μέσω της σκοποθεσίας. Δηλαδή θέλουμε 

να διατηρήσουμε την ανθρωπότητα ως φέρουσα την ικανότητα να θέτει σκοπούς.
65

 Το 

καθήκον είναι να μεριμνούμε η μελλοντική ανθρωπότητα να μη ζήσει σε ένα κατώτερο 

επίπεδο από το σημερινό και να έχει τη δυνατότητα να ορίσει το δικό της τρόπο ζωής 

μέσα από τις επιλογές που εμείς φροντίσαμε να υπάρχουν γι αυτή. 

 

 

 

 

 

 

62Dworkin Ronald , H Eπικράτεια της Ζωής: Αμβλώσεις, ευθανασία και ατομική ελευθερία., μτφρ. Βασιλόγιαννης 

Φίλιππος, επίμετρο Σούρλας Παύλος, Αθήνα:εκδόσεις Αρσενίδη, 2013, σελ.116-135 

63.http://www.academia.edu/440639/INTERGENERATIONAL_JUSTICE_Can_Future_People_Have_Rights_Now(

10-6-2013) 

64Γεωργόπουλος Α., Περιβαλλοντική Ηθική, σελ.166-168. 

65 Κουκουζέλης ,Κ., «Η δύναμη του μέλλοντος και η βιοηθική», ομιλία στο 8ο Retreat του ΠΜΣ «Βιοηθική», 

Ρέθυμνο 10-12 Οκτωβρίου 2014 
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         2.3 Η Αρχή Της Αυτονομίας 

 

H αρχή της αυτονομίας είναι η πρώτη βασική αρχή της βιοηθικής από την οποία 

προέρχονται και οι υπόλοιπες αρχές. Για να κατανοήσουμε την αρχή αυτή θα πρέπει να 

διευκρινιστεί ότι δεν μιλάμε για ατομική αυτονομία αλλά για την αυτονομία που είναι 

σύμφωνη με τον ηθικό νόμο ελευθερία. Ο Κάντ δε μιλά για ένα αυτόνομο εαυτό ,αλλά 

για την αυτονομία του Λόγου. Έτσι αναφέρεται σε όλους τους ανθρώπους γιατί η 

αυτονομία του Λόγου  δεν είναι κάτι που κάποια άτομα έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό και 

κάποια άλλα σε μικρότερο.
66 

Ο άνθρωπος αντιμετωπίζεται ως πρόσωπο που έχει την ικανότητα λόγου και 

αυτοπροσδιορισμού. Επειδή έχει την ικανότητα να πράττει αυτόνομα είναι υπεύθυνος 

για τις πράξεις του ,οι οποίες καθορίζονται από την αυτονομία της βούλησης. Η 

αυτονομία της βούλησης είναι η μοναδική αρχή όλων των ηθικών νόμων και των 

συμφώνων με αυτούς καθηκόντων. Ο ηθικά δρων είναι ικανός να νομοθετεί, αλλά και 

να δεσμεύεται ο ίδιος από το νόμο που έθεσε. Ένα νόμο που να μπορεί να είναι 

καθολικός ,δηλαδή οι αρχές της πράξης να μπορούν να υιοθετηθούν από όλους και να 

γίνουν καθολικοί νόμοι.
67

  Η αυτονομία βάσει αρχών ορίζει ένα τρόπο ζωής όπου 

υπάρχει ο σεβασμός προς τους άλλους και τα δικαιώματά τους. Έτσι σε καμιά 

περίπτωση δεν μιλάμε για μια ατομικιστική αρχή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

66Οnora O’Neill, Αυτονομία και Εμπιστοσύνη στη Βιοηθική.,σελ.109 

67Τσινόρεμα, Σ. «Βιοηθική και η σύγχρονη κριτική της πράξης», Δευκαλίων, 24/2(Δεκ.2006): 213-250 και ειδικά 

σελ.236-240\ 
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Καθήκον μας είναι να αντιμετωπίζουμε και τους άλλους ως πρόσωπα ώστε να 

μπορούν να είναι και αυτοί αυτόνομοι. Σύμφωνα με την κατηγορηματική προσταγή, 

«Πράττε έτσι ώστε την ανθρωπότητα ,τόσο στο πρόσωπό σου ,όσο και στο πρόσωπο 

οποιουδήποτε άλλου να τη χρησιμοποιείς πάντοτε συγχρόνως ως σκοπό και ουδέποτε 

απλώς και μόνο ως μέσον»
68

, ο Κάντ ισχύρίζεται ότι   «όλοι οι άνθρωποι έχουν την 

ηθική απαίτηση για μια αξιοπρεπή συμπεριφορά από τους άλλους ,η οποία να μην τους 

υποβαθμίζει σε απλά αντικείμενα ,αλλά να τους αναγνωρίζει ως ελεύθερα και 

ορθολογικά όντα με τους δικούς τους σκοπούς και επιθυμίες. Καθήκον δεν είναι μόνο 

να μην καταπολεμά η πράξη την ανθρωπότητα στο πρόσωπό μου, αλλά οι πράξεις θα 

πρέπει να συμφωνούν με την ανθρωπότητα και να την προωθούν».
69

  

Ο  όρος ανθρωπότητα δεν δηλώνει το σύνολο από πλευράς εκτάσεως αλλά την 

ιδιότητα του ανθρώπου ή ακριβέστερα την ανθρώπινη φύση.
70

 Ο Καντ αναφέρει ότι η 

ανθρώπινη φύση είναι τέτοια που δεν μπορεί να είναι διαφορετική ακόμη και στην πιο 

απομακρυσμένη εποχή.
71

 Άρα στην ηθική μας θεώρηση μπορούν να συμπεριληφθούν 

και οι μελλοντικοί άνθρωποι ώς αυτοσκοποί και τίποτα λιγότερο. 

Είναι λοιπόν καθήκον να φροντίσουμε και τα μελλοντικά πρόσωπα να μπορούν 

να είναι αυτόνομα, να μπορούν να ζήσουν μια ζωή που θα προάγουν τους δικούς τους 

σκοπούς ,θέτοντας τους δικούς τους νόμους, πετυχαίνοντας την αυτοπραγμάτωσή τους. 

Αποτελεί αίτημα της αυτονομίας να αντιμετωπίζουμε τους άλλους ως πρόσωπα με τους 

δικούς τους στόχους και να συμβάλλουμε στην αποφυγή της ετερονομίας. 

Όταν όμως τους εξαναγκάζουμε να ζήσουν σε ένα περιβάλλον επικίνδυνο και 

κατεστραμένο υπονομεύουμε την δυνατότητα της ελευθερης δράσης τους.  Προάγοντας 

συμφέροντα που εμείς θεωρούμε απαραίτητα για την ευημερία μας και αδιαφορώντας 

για το μελλοντικές συνέπειες, μεταβιβάζουμε στις επόμενες γενεές τις συνέπειες των 

πράξεών μας, ακόμα και αν αυτοί δεν συμφωνούν με αυτό, μιας και θα βρεθούν προ 

τετελεσμένων καταστάσεων.  

 

68Kant, I., Τα Θεμέλια της Μεταφυσικής των Ηθών., μτφρ Γ.Τζαβάρας , Αθήνα: Δωδώνη, 1984, σελ.81  

69 Καnt, I., Τα Θεμέλια της Μεταφυσικής των Ηθών., σελ.83 

70Ανδρουλιδάκης , Κ.,Καντιανή Ηθική., Αθήνα: Ιδεόγραμμα, σελ.108 

71Weston Burns , H.,“Climate change, intergenerational justice: foundational Reflections”,vol 19, 2008, pp375-430, 

και ειδικά, σελ.383. http://sehn.org/wp-content/uploads/2013/01/VJEL10067.pdf 
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Έτσι παρεμβαίνουμε στη ζωή τους προκειμένου να επιτευχθεί εκείνο που 

συμφέρει εμάς σήμερα ,απορρίπτοντας την υποχρέωσή μας να μη δεχόμαστε ωφέλη 

από την καταπάτηση των δικαιωμάτων των άλλων.
72

 Έτσι τους χρησιμοποιούμε ως 

μέσο προκειμένου να ικανοποιήσουμε το ΄΄ΕΓΩ΄΄ μας και καταπατούμε την 

αξιοπρέπειά τους. Το αποτέλεσμα σύμφωνα με τον Wood, είναι ότι δεν φέρνω τις 

πράξεις μου σε αρμονία με την ανθρωπότητα. Πρέπει να αναγνωρίζουμε την αξία των 

άλλων , ακόμη και των μελλοντικών ανθρώπων,  ως έλλογα όντα και να συμβάλλουμε 

στη διατήρηση της αξιοπρέπειάς τους, γιατί στο πρόσωπό τους αναγνωρίζουμε την 

ανθρωπότητα ως αυτοσκοπό.
73 

Καταστρέφοντας το περιβάλλον καταστρέφουμε όρους που όχι μόνο είναι 

απαραίτητοι για την ύπαρξή τους ,αλλά και για την πράξη τους απειλώντας την 

αυτονομία τους. 

 

2.4 Η Αρχή Της Αγαθοεργίας Και Μη Βλάβης 

 

Το καθήκον της μη βλάβης συνάγεται από την αρχή της αυτονομίας και ισχύει 

και στην περιβαλλοντική ηθική. Αυτό γιατί η ηθική αρχή της απόρριψης της 

συστηματικής ή ανώφελης βλάβης σε άλλους, περιλαμβάνει την υποχρέωση της 

απόρριψης της καταστροφής του περιβάλλοντος ως απαραίτητου όρου όχι μόνο της 

ανθρώπινης ύπαρξης αλλά και της ανθρώπινης πράξης. Η ραγδαία ανάπτυξη της 

επιστήμης δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να επεμβαίνουν στη φύση με πολλούς 

τρόπους και να επηρεάζουν τη ζωή όχι μόνο των συγχρόνων τους αλλά και των 

μελλοντικών γενεών, μηδενίζοντας τον ηθικό χώρο και χρόνο. 

 

 

 

 

 

72Bell Derek, “Does anthropogenic climate change violate human rights?”, 2011, σελ. 115 

73Wood A., W., Kant’s ethical thought., Cambridge university press, Cambridge, 1999, σελ.149  
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Ο Σούρλας στο άρθρο του «Μέλλοντα πρόσωπα» αναφέρει ένα παράδειγμα που 

δείχνει πως οι σημερινές μας αποφάσεις μπορούν να βλάψουν τους μελλοντικούς 

ανθρώπους. «Αν εναποθέσουμε πυρηνικά απόβλητα σε απομακρυσμένα βαθιά ορυχεία 

μπορεί προς το παρόν να αποτρέπονται άμεσες βλάβες από την ακτινοβολία που 

εξακολουθούν να εκλύουν, γνωρίζουμε όμως ότι τα απόβλητα θα παραμείνουν 

ραδιενεργά για πολλούς ακόμη αιώνες και αυτό ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την 

ανθρωπότητα και τον πλανήτη στο απώτερο μέλλον.  

Θα πρέπει η πραγμάτωση αυτών των κινδύνων να μας αφορά λιγότερο όσο με την 

πάροδο του χρόνου μειώνεται η πιθανότητα εκείνοι που θα υποστούν τις βλάβες να 

είναι σύγχρονοί μας; Η διαίσθησή μας ,μας λέει να απαντήσουμε αρνητικά έστω και αν 

όταν επέλθουν οι βλάβες δε θα είμαστε πια στη ζωή ,ώστε εκείνοι που θα τις υποστούν 

να να έχουν απέναντί μας νομικές αξιώσεις αποκατάστασης.»
74

 

Άρα το καθήκον της μη βλάβης ισχύει αφηρημένα έναντι παντός , αρκεί αυτός να 

φέρει την ανθρώπινη ιδιότητα, αδιάφορο αν τώρα ή στο απώτερο μέλλον. Βαρύνει τον 

καθένα από εμάς κατά τρόπο προσωποπαγή ,είναι όμως απρόσωπο ως προς τον φορέα 

αξίωσης σεβασμού. Η βλάβη αφορά τα θεμελιώδη αγαθά όπως η ζωή και η υγεία που 

απορρέουν από την ιδιότητά μας ως ανθρώπινα όντα.
75

   

Προϋπόθεση ικανοποίησης των θεμελιωδών αγαθών αποτελεί ένα υγιές και 

ασφαλές περιβάλλον. Επομένως υπάρχει ένα καθήκον προστασίας της φύσης το οποίο 

μπορεί να θεμελιωθεί με την κατηγορική προσταγή του Καντ και να ισχύσει ως 

καθολικός νόμος. 

«Δε θα μπορούσαμε να θέσουμε ως καθολικό νόμο την εκ διαμέτρου αντίθετη 

στάση, δηλαδή να μπορούμε να ελεύθερα να καταστρέφουμε τη φύση. Αυτό όχι μόνο 

παράλογο μπορεί να είναι ,αλλά και αυτοαναιρούμενο γιατί έρχεται σε αντίθεση με τη 

φυσική συντήρηση των ανθρώπων. Καταστρέφοντας τη φύση συστηματικά 

,μακροπρόθεσμα ναρκοθετούμε τόσο την ίδια την ύπαρξή μας ,όσο και τη δυνατότητα 

της πράξης μας.  

 

  

 

74Σούρλας, Παύλος, «Μέλλοντα πρόσωπα».,σελ.63 

75Σούρλας , Παύλος,«Μέλλοντα πρόσωπα».,σελ.61 
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Από την άλλη ένας γνώμονας στάσης αδιαφορίας για την προστασία της φύσης, 

ίσως να φαίνεται λιγότερο κατακριτέος από ένα γνώμονα καταστροφής της φύσης.   

Όμως θα ήταν και αυτός ανήθικος γιατί θα καταργούσε την συμβολή του καθενός μας 

στην ευζωία των άλλων μέσα στη Φύση».
76

  Είναι ηθική υποχρέωση όχι να κυνηγάω 

την ευτυχία μου ,αλλά να επιδιώκω την ευτυχία των άλλων. 

Το να θέλει κανείς η αδιαφορία να γίνει καθολική αρχή ,σημαίνει ότι θέλει να 

υπονομεύσει τη βοήθεια που μπορεί να είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση των 

σχεδίων και την υλοποίηση των στόχων των άλλων, αλλά και των στόχων του ίδιου του  

εαυτού. Εξάλλου σύμφωνα με τον Καντ χωρίς την παροχή βοήθειας στους άλλους 

στερώ από τον εαυτό μου την ελπίδα, αφού κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη τη βοήθεια ,την 

αγάπη, και την συμπόνια των άλλων. 
77 

Έτσι τέτοιος γνώμονας δεν μπορεί να αποτελέσει καθολικά ισχύουσα ηθική αρχή 

μέσα στην ανθρώπινη θέληση. «Αν προσπαθήσουμε να καταστήσουμε την αδιαφορία 

καθολική αρχή ,τότε συνηγορούμε σε τρόπους δράσης και ζωής ,στους οποίους 

διακυβεύεται η ίδια η επιβίωση και η ποιότητα ζωής μας. Το να θέλει κανείς την αρχή 

της αδιαφορίας ως καθολικό νόμο είναι ασύμβατο με τη δέσμευση να επιζητούμε 

επαρκή μέσα για όλους τους στόχους που θέτουμε». 
78 

Ο σεβασμός και το καθήκον προστασίας του περιβάλλοντος και γενικώς πως 

φέρομαι στον εξωανθρώπινο κόσμο,  αποτυπώνει τη σχέση που έχω με τους άλλους και 

τον εαυτό μου. 

«Έχουμε ευθύνη προς τον ίδιο μας τον εαυτό να μην καταστρέφουμε βάναυσα 

την εξωανθρώπινη φύση με την έννοια ότι είμαστε λιγότερο άνθρωποι όταν αλόγιστα 

και συστηματικά προκαλούμε πόνο και καταστροφή γύρω μας. Αντίθετα όταν 

μεριμνούμε για τα φυσικά συστήματα γι αυτό που είναι τα ίδια ,και όχι ως μέσα για την 

δική μας ωφέλεια ,συμβάλλουμε στη δική μας προσωπική ηθική ανάπτυξη. 

 

 

 

76 Σταμάτης Κ., Φιλοσοφία και Οικολογική Ηθική., σελ.102-106 

77 Kant I. Τα Θεμέλια της Μεταφυσικής των Ηθών., σελ.74 

78 Σταμάτης Κ., Φιλοσοφία και Οικολογική Ηθική., σελ. 106-107 
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Η ευθύνη μας απέναντι στη φύση σκιαγραφεί και τη στάση μας απέναντι στους 

άλλους. Καταστρέφοντας τη φύση καταστρέφουμε όρους που είναι απαραίτητοι όχι 

μόνο για την επιβίωσή τους ή την ύπαρξή τους αλλά καταστρέφουμε και τους όρους 

που είναι αναγκαίοι για την πράξη τους. Υπονομεύουμε λοιπόν την ελεύθερη δράση 

των  άλλων προκαλώντας συστηματική ή ανώφελη βλάβη. 

Ασκούμε λοιπόν κριτική στην ανθρώπινη επέμβαση στο φυσικό περιβάλλον , όχι 

επειδή διαταράσσει μια υποτιθέμενη προϋπάρχουσα φυσική τάξη , αλλά επειδή απειλεί 

να στερήσει από τη φύση για τον άνθρωπο εκείνα τα όρια ,τα μέτρα και τους όρους που 

είναι αναγκαία για κάθε πράξη. Στην ηθική κανείς δεν μπορεί να προκαλεί άσκοπη 

βλάβη ή να καταστρέφει την  ελεύθερη δράση του άλλου. Αρχές που υπονομεύουν την 

άσκηση της ελεύθερης δράσης και που προκαλούν συστηματική ή ανώφελη βλάβη 

είναι αδύνατον να υποστηριχθούν ηθικά. Η ηθική αρχή της απόρριψης της 

συστηματικής ή ανώφελης βλάβης σε άλλους περιλαμβάνει την υποχρέωση της 

απόρριψης της καταστροφής ή υπονόμευσης των δυνάμεων αναπαραγωγής και 

αναζωογόνησης του φυσικού κόσμου». 
79 

Κεφ.3
ο
- Η Κλιματική Αλλαγή Ως Ζήτημα Της Δικαιοσύνης                            

 

3.1 Ενδογενεακή  Δικαιοσύνη 

 

Η κλιματική αλλαγή εγείρει όχι μόνο ηθικά ζητήμτα όπως ήδη εξετάσαμε , αλλά 

και ζητήματα δικαιοσύνης ,τόσο ενδογενεακής όσο και διαγενεακής. Και ενώ το θέμα 

της εργασίας αφορά την διαγενεακή δικαιοσύνη πρώτα θα αναφερθώ στην κλιματική 

αλλαγή ως ζήτημα της ενδογενεακής δικαιοσύνης. Αυτό το κρίνω απαραίτητο γιατί για 

να προσεγγίσει κανείς το άγνωστο μέλλον δε θα πρέπει να ξεκινήσει από αυτό αλλά 

από το γνωστό παρόν. 

 

 

 

 

79Τσινόρεμα Σ., «Φύση Βιοτεχνολογία και Ηθική: Αρχές μιας σύγχρονης περιβαλλοντικής ηθικής»,σελ. 392-395 

 



  

44 
 

 Επίσης οι σημερινές πράξεις είναι αυτές που θα ορίσουν  τις περιβαλλοντικές 

συνθήκες ζωής των ανθρώπων του μέλλοντος, ο αριθμός και η ταυτότητά τους όπως 

υποστηρίζει και ο Πάρφιτ.  Τέλος οι υποχρεώσεις προς τους μεταγενέστερους ορίζονται 

στο παρόν και με τη βοηθεια της διορθωτικής δικαιοσύνης προσπαθούμε να μην 

κληροδοτήσουμε μια άδικη περιβαλλοντική κατάσταση στο μέλλον. Έτσι λοιπόν γι 

αυτούς τους λόγους κρίνω απαραίτητο πριν περάσω στην διαγενεακή δικαιοσύνη 

πρώτα να μιλήσω για την ενδογενεακή. 

Η ενδογενεακή δικαιοσύνη ασχολείται με την κοινωνική ανισότητα. Η κλιματική 

αλλαγή αν και αποτελεί ένα παγκόσμιο περιβαλλοντικό πρόβλημα, το κόστος και οι 

συνέπειές της  δεν επιβαρύνουν με τον ίδιο τρόπο όλα τα έθνη και όλες  τις περιοχές 

του πλανήτη. Αν και οι αναπτυγμένες χώρες είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου υπεύθυνες για 

τις υψηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου με την έκλυση των οποίων επιβαρύνεται 

η ατμόσφαιρα, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής πλήττουν δυσανάλογα τις 

αναπτυσσόμενες.
80

 Οι κάτοικοι των φτωχών χωρών βιώνουν ήδη ξηρασίες, καύσωνες, 

πλημμύρες, ενώ τα μικρά φτωχά κρατίδια-νησιά έρχονται αντιμέτωπα με τον κίνδυνο 

του αφανισμού τους από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας που προκαλεί το 

λιώσιμο των πάγων.
81 

Οι λόγοι που επιδεινώνουν την κατάσταση των φτωχών κρατών κάνοντάς τα 

ευάλωττα στις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών είναι οικονομικοί αλλά και 

πολιτικοί. Από τη μια οι αναποτελεσματικές και διεφθαρμένες κυβερνήσεις ,η έλλειψη 

σταθερών πολιτικών θεσμών, η εξάρτηση από χαμηλής αξίας τροπικές καλλιέργειες ,η 

έλλειψη τεχνολογικών υποδομών, η εξάπλωση των παραγκουπόλεων, τα ανεπαρκή 

επικοινωνιακά και μεταφορικά δίκτυα, κάνουν τα κράτη αυτά πιο ευάλωττα.
82

  

 

 

 

80.Σακελλάρη Μ. και Σκανάβη Κ., «Κλιματική αλλαγή:Μια νέα πρόκληση για το πεδίο της περιβαλλοντικής ηθικής», 

σελ. 173-176. 

81Tokar Brian, Κλιματική Δικαιοσύνη, προοπτικές για την κλιματική κρίση και την κοινωνική αλλαγή.,σελ.103 

82Giddens, Α., Η Πολιτική των Κλιματικών Αλλαγών., σελ.328-330 
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Επιπλέον η γεωγραφική τους θέση δεν τα βοηθά. Οι περισσότεροι φτωχοί 

άνθρωποι ζουν σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές ,δηλαδή σ’ένα κόσμο που ήδη 

επικρατούν ολοένα και πιο άστατες βροχοπτώσεις ,συνεχείς ξηρασίες υπερχείληση 

ακτών, απώλεια των εύφορων εδαφών και των ψαρότοπων και στον οποίο λιγοστεύει 

συνεχώς το πόσιμο νερό.
83

  

Τα πλούσια έθνη ,συμπεριλαμβανομένου και των ΗΠΑ είναι σε πολύ καλύτερη 

θέση και δεν πλήττονται τόσο όσο οι φτωχότερες χώρες από τις συνέπειες των 

κλιματικών αλλαγών για τρεις λόγους. Πρώτον έχουν πολύ καλύτερη ικανότητα 

προσαρμογής στις αλλαγές που επιφέρει η υπερθέρμανση της ατμόσφαιρας. Δεύτερον 

,μικρό ποσοστό των οικονομιών τους εξαρτάται από τη γεωργία ,ένας τομέας που είναι 

πολύ ευάλωττος στις κλιματικές αλλαγές. Τρίτον ,οι πλούσιες χώρες ευνοούνται από τη 

γεωγραφική τους θέση. Είναι πιο δροσερές καθώς βρίσκονται σε υψηλότερα 

γεωγραφικά πλάτη και έτσι μειώνεται η ευπάθειά τους.  Σύμφωνα με τους αναλυτές αν 

η θερμοκρασία αυξηθεί 2,5
ο
 C ,οι ΗΠΑ, Κίνα και Ρωσία θα είναι οι λιγότερο 

ζημιωμένες σε αντίθεση με την Ινδία και την Αφρική ,που θα είναι οι πλέον ζημιωμένες 

χώρες. Η Ινδία αναμένεται να καταστραφεί στον τομέα της γεωργίας και της υγείας. Για 

την Αφρική το μεγαλύτερο πρόβλημα αφορά την υγεία, καθώς θα αυξηθούν 

τρομακτικά οι ασθένειες που σχετίζονται με το κλίμα.
84 

 
Έτσι οι πλούσιες χώρες του βορρά ευνοημένες από τη γεωγραφική τους θέση , 

και όντας οικονομικά πολύ πιο δυνατές, πρώτες γνώρισαν την βιομηχανική ανάπτυξη 

και πρώτες χρησιμοποίησαν την ατμόσφαιρα ως δοχείο ρύπων .Ακολουθώντας την 

αρχή «όποιος έφτασε πρώτος ,σερβιρίστηκε πρώτος», υπερεκμεταλεύτηκαν την 

ατμόσφαιρα εξαντλώντας τη δυνατότητά της να απορροφά τους ρύπους. Και όταν το 

δοχείο γέμισε ,σύμφωνα με τον εύστοχο χαρακτηρισμό του  Peter Singer, δεν 

επιτρέπουν στον επόμενο να το χρησιμοποιήσει ,γιατί θα προκληθεί σοβαρή μόλυνση 

σε όλους. 

 

 

 

83 Tokar Brian, Κλιματική Δικαιοσύνη, προοπτικές για την κλιματική κρίση και την κοινωνική αλλαγή., σελ.41-47 

84 Eric A.Posner and Cass R. Sunstein, “Global Warming and social justice”, Regulation, Spring 2008: 14-20 ,ειδικά 

σελ.16 
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 Έτσι τα αναπτυσσόμενα κράτη παρά του ότι σήμερα έχουν τις δυνατότητες να 

κυνηγήσουν τη δική τους ανάπτυξη, δεν τους επιτρέπεται να υιοθέτησουν το ίδιο 

μοντέλο βιομηχανικής ανάπτυξης ,μέσω του οποίου τα πλούσια κράτη  απέκτησαν τον 

πλούτο και το βιοτικό επίπεδο που διαθέτουν, χάνοντας το δικαίωμά τους να 

χρησιμοποιήσουν και αυτά το μερίδιό τους στην ατμόσφαιρα. Άρα τα ανεπτυγμένα 

κράτη περιόρισαν και προσδιόρισαν τη δραστηριότητα των φτωχών λαών και 

μετέτρεψαν την ατμόσφαιρα από κοινό αγαθό ,σε αγαθό των ελίτ.
85

  

Τίθεται λοιπόν ζήτημα δίκαιης χρήσης της ατμόσφαιρας από την πλευρά της 

διανεμητικής δικαιοσύνης. 

Επομένως, η κλιματική αλλαγή ενισχύει ακόμη περισσότερο την παγκόσμια 

διάκριση μεταξύ φτωχών και πλουσίων. Όχι μόνο φέρνοντας τα καταστροφικότερα 

αποτελέσματα στους ανθρώπους του υποβαθμισμένου φτωχού Νότου, αλλά 

αναδεικνύοντας και την άδικη απαίτηση των ισχυρών του Βορρά να εγκαταλείψουν  οι 

αναπτυσσόμενες χώρες το δικαίωμα στην ανάπτυξη, θέτοντας ως επιχείρημα την 

παγκόσμια περιβαλλοντική μόλυνση. 

 

        3.2 Η Διορθωτική Δικαιοσύνη 

 

Στα πλαίσια της προσπάθειας άμβλυνσης της κοινωνικής ανισότητας μεταξύ των 

κρατών  που επιδεινώνεται με την κλιματική αλλαγή ,έχουν γίνει διάφορες σύνοδοι οι 

οποίες καταλήγουν λόγω ,συνήθως υπόγειων χειρισμών ,σε άχρηστα «σύμφωνα», 

κάνοντας τη διεθνή δικαιοσύνη να μην υπάρχει τελικά για τους φτωχούς λαούς. 

Έτσι και το 1997 στο Κιότο της Ιαπωνίας ,έπειτα από επίπονες διαπραγματεύσεις 

για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ,συμφωνήθηκε ότι οι αναπτυγμένες 

χώρες θα μείωναν τις εκπομπές 5,2% κατά μέσο όρο από τα επίπεδα του 1990 μέχρι την 

περίοδο 2008-2012.  

 

 

 

 

85 Κουκουζέλης Κ., «Κλιματική αλλαγή και κοινωνική δικαιοσύνη», στο Βούλα Τσινόρεμα και Κίτσος 

Λούης,Θέματα Βιοηθικής, Ηράκλειο:Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης,2013, σελ 461-468 



  

47 
 

Για να γεφυρωθεί το οικονομικοπολιτικό χάσμα μεταξύ των κρατών 

αποφασίστηκε σύμφωνα με την αρχή «κοινές αλλά διαφοροποιημένες ευθύνες», τα 

πλούσια αναπτυγμένα κράτη υποχρεώνονται να μειώσουν τις εκπομπές τους ,ενώ οι 

αναπτυσσόμενες χώρες θα κυνηγήσουν την ανάπτυξή τους και θα αναλάβουν δράση 

σημαντική στο μέλλον.
86

  

Όμως με τη μείωση της έκλυσης ρύπων τα φτωχά κράτη δεν ωφελούνται 

ουσιαστικά σε κάτι, αφού η κατάστασή τους δεν αλλάζει. Μάλλον θα ωφεληθούν οι 

μελλοντικές γενεές παρά οι τωρινές που είναι φτωχές. Τα φτωχά κράτη θα προτιμούσαν 

μια οικονομική αποζημίωση, με τα χρήματα της οποίας να μπορέσουν να 

αντιμετωπίσουν τις βασικές τους ανάγκες, όπως τροφή, στέγη, υγεία.
87

  

Είναι προτιμότερο τα ανεπτυγμένα κράτη να βοηθήσουν οικονομικά τα φτωχά 

κράτη σήμερα , παρά να μειώσουν τις εκπομπές ρύπων. Ένα σχέδιο μείωσης ρύπων , 

όπως αυτό του Κιότο, κοστίζει 150 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο, ενώ  70- 80 

εκατομμύρια δολάρια το χρόνο θα μπορούσαν να δοθούν σε χώρες του τρίτου κόσμου 

και να έχουν οι κάτοικοι πρόσβαση στα βασικά αγαθά. Είναι αξιοσημείωτο ότι  

βοηθώντας οικονομικά τα αναπτυσσόμενα κράτη  σήμερα, βοηθάμε και τους 

απογόνους τους.
88 

  

Αυτή η οικονομική βοήθεια στην πραγματικότητα δεν τους παρέχεται ως 

ελεημοσύνη αλλά ως αποζημίωση για τις τραγικές καταστροφές που υπέστησαν από 

την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή ,για την οποία υπαίτιοι είναι τα 

βιομηχανοποιημένα κράτη του Βορρά. Θα πρέπει λοιπόν να απαιτηθεί ,με βάση την 

άσκηση της διορθωτικής δικαιοσύνης, και η ανάληψη ευθυνών από τους κυρίως 

υπεύθυνους, η αποζημίωση των φτωχών κρατών. Αυτό όμως αν και είναι λογικό, είναι 

και εξαιρετικά δύσκολο ,καθώς δημιουργεί μια σειρά από εύλογες ενστάσεις, γιατί 

παραδόξως σε κάποιες περιπτώσεις ναι μεν δικαιώνει τους φτωχούς του Νότου , αδικεί 

όμως τους πλούσιους του Βορρά. 

 

 

86 Giddens, A., Η Πολιτική των Κλιματικών Αλλαγών.,σελ.345 

87 Κουκουζέλης Κ., «Κλιματική αλλαγή και κοινωνική δικαιοσύνη», σελ 470 

88Gardiner M. Stephen , “Ethics and Climate  Change: an introduction” 2010,  σελ 60. 
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Πιο αναλυτικά ,αν σκεφτούμε ότι είναι πολύ πιθανό οι προηγούμενες γενεές να 

μην  γνώριζαν ότι τα ορυκτά καύσιμα εκλύουν τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του 

άνθρακα ,αφού δεν υπήρχαν οι σχετικές επιστημονικές μελέτες, ποιός θα αναλάβει το 

κόστος για τις μελλοντικές συνέπειες που οφείλονται σε εκείνο το διάστημα;
89

  Πως 

μπορούμε λοιπόν να κατηγορήσουμε τους παρελθοντικούς ανθρώπους και πως 

μπορούμε να τους θεωρήσουμε υπεύθυνους;  

Απάντηση στο ερώτημα αυτό δίνεται αρκεί να διακρίνουμε  την ευθύνη από την 

κατηγορία. Είναι αλήθεια ότι δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε αυτούς που αγνοούν 

αυτό που κάνουν. Όμως μπορούμε να τους θεωρήσουμε υπεύθυνους για τις συνέπειες. 

Για παράδειγμα αν κατά λάθος καταστρέψω κάτι που ανήκει σε κάποιον άλλον , έχω 

υποχρέωση να το αποκαταστήσω ,ακόμα και αν δεν ήξερα ότι η συμπεριφορά μου ήταν 

επικίνδυνη. Αρκεί ακόμη να σκεφτούμε ότι θα ήταν εντελώς άδικο να καταστρέψω κάτι 

που δεν μου ανήκει και να αφήσω τον κάτοχό του να το φτιάξει εντελώς μόνος του. 
90

  

Όμως πόσο δίκαιο είναι να απαιτηθεί από την τωρινή γενεά να πληρώσει για τις 

παρελθοντικές εκπομπές των προγόνων της ,μιας και η σημερινή κατάσταση είναι 

αποτέλεσμα  ανθρώπων που τώρα πια δεν βρίσκονται στη ζωή; Βέβαια τα ωφέλη των 

παρελθοντικών εκπομπών τα καρπώνονται οι τωρινές γενεές ,αλλά αυτός που 

προκάλεσε τη μόλυνση με αυτόν που επωφελήθηκε είναι δυο διαφορετικά πρόσωπα. 

Έτσι η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»  μετατρέπεται στην αρχή «αυτός που 

επωφελήθηκε πληρώνει».
91

 Αυτός που προκάλεσε τη μόλυνση και πρέπει να πληρώσει 

δεν ζει πια και πρέπει να πληρώσει αυτός που επωφελήθηκε. Αυτό είναι άδικο γιατί 

θεωρεί τους σύγχρονους υπεύθυνους για κάτι που δεν έκαναν οι ίδιοι ,αλλά και ούτε 

μπορούσαν να εμποδίσουν. Όμως ας αναρρωτηθούμε πως μπορούμε και έχουμε το 

δικαίωμα να κληρονομούμε όλα τα ωφέλη των δραστηριοτήτων  , χωρίς να είμαστε και 

εμείς υπεύθυνοι για τουλάχιστον κάποια από τα χρέη των προγόνων μας.  

 

 

89Κουκουζέλης Κ., «Κλιματική αλλαγή και κοινωνική δικαιοσύνη», σελ 465-466 

90 Gardiner M. Stephen,  “Ethics and Climate  Change: an introduction”,2010, σελ.56 

91 Κουκουζέλης Κ., «Κλιματική αλλαγή και κοινωνική δικαιοσύνη», σελ 465-466 
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Αν κατακρίνουμε σήμερα τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από την καύση 

ορυκτών καυσίμων ,θα πρέπει  να παραιτηθούμε και από τα δικαιώματα που μας 

άφησαν οι πρόγονοί μας. Με βάση αυτά συμπεραίνουμε ότι κάθε προσπάθεια να 

αποκλείσουμε το παρελθόν από τις ευθύνες του, είναι εξωπραγματική και τα πλούσια 

κράτη που επωφελήθηκαν από την βιομηχανία οφείλουν να αποζημιώσουν τα 

φτωχότερα.
92 

 

3.3  Οι Εκπομπές Διαβίωσης Και Το Εμπόριο Άνθρακα 

 

Ένας ακόμη τρόπος να βοηθηθούν τα φτωχά κράτη κράτη είναι «οι εκπομπές 

διαβίωσης». Όπως ήδη αναφέρθηκε με το πρωτόκολλο του Κιότο εξαιρέθηκαν οι 

αναπτυσσόμενες χώρες από την απόφαση της μείωσης των εκπομπών τους. 

Ο Singer συμφωνεί πως τα βιομηχανικά κράτη θα πρέπει να επιτρέψουν στα 

φτωχά κράτη όπως η Κίνα και η Ινδία να αυξήσουν τις εκπομπές τους ,ενώ τα ίδια να 

τις μειώσουν. Αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί ηθικά  αν λάβουμε υπόψη το διαφορετικό 

ρόλο που παίζουν οι εκπομπές στη ζωή των ανθρώπων του πλούσιου Βορρά και του 

φτωχού Νότου. Οι πρώτοι τις χρησιμοποιούν για να πετύχουν υπερπολυτελείς στόχους 

ενώ οι δεύτεροι για να αποκτήσουν τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους. 

Οι αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να έχουν ένα αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα 

στις απαραίτητες εκπομπές για την επιβίωσή τους, και για κάποια στοιχειώδη ποιότητα 

ζωής. Αν κάποιες εκπομπές θεωρούνται ηθικά απαραίτητες, τότε πρέπει να 

διασφαλίζονται με κάθε τρόπο.Αυτές οι εκπομπές ονομάζονται «εκπομπές διαβίωσης»  

και πρέπει να διασφαλίζονται ακόμη και αν επιφέρουν προβλέψιμη σοβαρή βλάβη 

στους άλλους, όπως οι μελλοντικές γενεές.  

 

 

 

 

 

 

92 Gardiner M. Stephen, “Ethics and Climate  Change: an introduction”,2010, σελ.57-58 
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Ο Τraxler δικαιολογεί αυτό ,λέγοντας πως ακόμη και αν οι εκπομπές διαβίωσης 

προκαλούν βλάβη ,μπορεί να είναι ηθικά αποδεκτές γιατί μην ξεχνάμε ότι 

παρουσιάζεται μια επιλογή μεταξύ της αποφυγής βλάβης σήμερα και της αποφυγής 

βλάβης στο μέλλον.
93 

Και ενώ λοιπόν το Πρωτόκολλο του Κιότο ,με βάση τις εκπομπές 

διαβίωσης, δίνει την δυνατότητα στις φτωχές χώρες να αναπτυχθούν ,με δόλο ενισχύει 

την ανισότητα μεταξύ των κρατών ,καθως μέσα από τις διαπραγματεύσεις ξεπηδά το 

εμπόριο των ρύπων ή αλλιώς το εμπόριο άνθρακα, ενισχύοντας τη δυνατότητα στα  

αναπτυγμένα κράτη  να συνεχίσουν να μολύνουν σε βάρος των φτωχών.
94

 

Πιο αναλυτικά «η Αμερικανική κυβέρνηση έφερε αντιρήσεις στην απόφαση οι 

αναπτυσσόμενες χώρες να εξαιρεθούν από την υποχρέωση της μείωσης των ρύπων, 

ανησυχώντας μήπως η Κίνα αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ΗΠΑ.  

Μάλιστα   προς το τέλος του συνεδρίου του Κίοτο, απείλησε να εκτροχιάσει τις 

διεργασίες. Ο τότε αντιπρόεδρος των ΗΠΑ , υποστήριξε ότι θα υπέγραφαν το 

πρωτόκολλο αν γινόταν δεκτοί δυο όροι: Πρώτον οι δεσμευτικές μειώσεις των 

εκπομπών να ορίζονταν στο μισό απ’ ότι είχε προταθεί αρχικώς ,και δεύτερον ,οι 

περικοπές των εκπομπών να γίνονταν μέσω του εμπορίου «δικαιωμάτων ρύπανσης» 

μεταξύ των εταιριών και των κρατών. Αυτή ήταν η αρχή του εμπορίου ρύπων, γνωστού 

και ως σύστημα ανταλλαγής ποσοστώσεων εκπομπών».
95

 

Έτσι στο Κιότο έχουμε την ανάδυση μιας διεθνούς αγοράς άνθρακα και μιλάμε 

πια για συναλλαγές σε άνθρακα, ο οποίος  θεωρείται εμπόρευμα προς διαπραγμάτευση. 

Συμφωνήθηκε λοιπόν οι βιομηχανικές χώρες να μπορούν να πουλήσουν η μια στην 

άλλη «μονάδες μείωσης εκπομπών», ενώ ήταν δυνατή και η εμπορία τους με τις 

αναπτυσσόμενες χώρες.
96

  

 

 

 

 

 

93Gardiner M. Stephen, “Ethics and Global Climate Change”, 2004,σελ.585 

94 Gardiner M. Stephen, “Ethics and Climate  Change: an introduction”,2010, σελ 59 

95.Tokar Brian,Κλιματική Δικαιοσύνη.,  σελ. 90 

96 Giddens,  Α.,Η Πολιτική των Κλιματικών Αλλαγών.,σελ.364 
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Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι τα αναπτυγμένα έθνη θα καταλήξουν να 

αγοράζουν μεγάλα ποσά αχρησιμοποίητου δυναμικού από τις φτωχές χώρες. Αυτό 

δημιουργεί νέα θέματα. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται να αφορά μια μαζική μεταφορά 

πλούτου από τις φτωχές χώρες στις πλούσιες και από την άλλη να οδηγείται η 

κατάσταση ακόμα πιο μακριά από την αρχική διάθεση για την επίτευξη της ισότητας. Η 

αγορά άνθρακα θα αποτελέσει έναν ακόμη πόρο για τις ελίτ. Τι λοιπόν και αν δόθηκαν 

τα δικαιώματα στις φτωχές χώρες; Οι εμπορίες ρύπων δεν βοηθούν στο πρόβλημα. 

Απλά ενισχύουν τη δυνατότητα των πλουσίων χωρών να συνεχίσουν να μολύνουν και 

μάλιστα νόμιμα, αγοράζοντας από τις φτωχές.
97

 

Η εμπειρία δείχνει ότι οι αγορές άνθρακα είναι τουλάχιστον το ίδιο επιρρεπείς 

στις απάτες και το «μαγείρεμα» όσο και οι υπόλοιπες οικονομικές αγορές.
98

 Ο 

Τimmons Roberts στο άρθρο του για την κλιματική δικαιοσύνη αναφέρει ότι 

χαρακτηρίζονται από πολλούς, αποικιοκρατία άνθρακα, καθαρή απάτη και τις 

συγκρίνουν με τα συγχωροχάρτια που αγόραζαν οι αμαρτωλοί από την Καθολική 

Εκκλησία κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. 

Στο ίδιο άρθρο ο Roberts αναφέρει επίσης ότι το Πρωτόκολλο του Κιότο απέτυχε 

να διευθετήσει την κρίση της κλιματικής αλλαγής γιατί προώθησε την ιδιοτέλεια των 

επιχειρήσεων και των βιομηχανικών χωρών ,περιθωριοποιώντας τα θέματα της 

παγκόσμιας δικαιοσύνης και του περιβάλλοντος.
99

 

Ο ρόλος των ΗΠΑ δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί στην επιδείνωση του 

οικονομικοπολιτικού χάσματος μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών. Οι ΗΠΑ έχουν το 

4% του παγκόσμιου πληθυσμού και εκπέμπουν περίπου 25% των αερίων του 

θερμοκηπίου παγκόσμια. Από τα πρώιμα στάδια του συνεδρίου του Κιότο 

μορφοποίησαν τη συμφωνία και επίμονα αντιτίθονταν όταν οι άλλες χώρες 

προσπαθούσαν να την κάνουν ισχυρότερη. Στη συνέχεια εγκατέλειψαν τη συμφωνία 

αποκηρύσοντας ακόμη και εκείνα τα σημεία για τα οποία είχαν συμφωνήσει. Αυτή η συ 

μπεριφορά έχει κατακριθεί ως ανήθικη. 

 

97 Gardiner M. Stephen, “Ethics and Climate  Change: an introduction”,  2010,σελ 59 

98 Tokar Brian, Κλιματική Δικαιοσύνη., ,σελ 123 

99Timmons J. Roberts, Bradley C. Parks, “Ecologically Unequal Exchange, Ecological Debt and Climate Justice”, 

International Journal of Comparative Sociology, Vol.50, (3-4), 2009, pp.385-409 
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 Ο Singer υποστήριξε ότι ήταν τόσο ανήθικη ,ώστε οι ηθικές επιπτώσεις της 

οικονομικής πολιτικής των κυρώσεων των ΗΠΑ είναι ισχυρότερες απ’ ότι ήταν το 

Απαρχάιντ στη Νότια Αφρική ,δεδομένου ότι το καθεστώς της Νοτίου Αφρικής 

,απαίσιο καθώς ήταν έβλαψε μόνο τους κατοίκους του, ενώ οι ΗΠΑ βλάπτουν τους 

κατοίκους άλλων χωρών.
10

 

 

 3.4  Διαγενεακή  Δικαιοσύνη 

 

 3.4.1 Το Πρόβλημα Της Αμοιβαιότητας                     

 

Η δικαιοσύνη μεταξύ διαδοχικών ανθρώπινων γενεών ονομάζεται διαγενεακή 

δικαιοσύνη. Η διαγενεακή δικαιοσύνη διαφέρει από τον αλτρουϊσμό. Αν αποτύχουμε να 

είμαστε συμπονετικοί ή φιλάνθρωποι, έχουμε μόνο τη συνείδησή μας να μας κρίνει. 

Αλλά όταν είμαστε άδικοι, αυτοί τους οποίους αδικούμε έχουν ένα βάσιμο επιχείρημα 

εναντίον μας.
101

 Όμως τι υποχρεώσεις δικαιοσύνης μπορεί να προκύπτουν από το 

ζήτημα της κλιματικής αλλαγής μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών γενεών; Το ηθικό 

καθήκον να παραδώσουμε στις επόμενες γενεές ένα περιβάλλον αξιοβίωτο μπορεί να 

έχει και δικαιϊκό χαρακτήρα; 

Πολλοί θεωρούν αδύνατη την εφαρμογή της  δικαιοσύνης μεταξύ ανθρώπων που 

ζουν σε εντελώς διαφορετικές εποχές. Το επιχείρημά τους είναι ότι το πεδίο της 

δικαιοσύνης προσδιορίζεται με όρους κοινωνικού συμβολαίου ,στο οποίο είναι 

αδύνατον τα πρόσωπα που δεν έχουν ακόμη γεννηθεί να συγκανανεύσουν με αυτούς 

που ήδη υπάρχουν.
102

 Έτσι  οι διαγενεακές σχέσεις χαρακτηρίζονται από μια 

ασυμμετρία καθώς δεν μπορούν να έχουν οι σύγχρονοι και οι μελλοντικοί άνθρωποι 

κάποια αμοιβαία συνεργασία και γενικώς καμία συναλλαγή.
103

   

 

100Gardiner M. Stephen, “Ethics and Global Climate Change”,2004, σελ.594 

101Clark Wolf, problems for a theory of intergenerationaljustice,pp.279, 

http://www.public.iastate.edu/~jwcwolf/Papers/Wolf_Intergenerational_Justice.pdf  

(τελευταία πρόσβαση 12-7-2013) 

102Σταμάτης, Κ., Φιλοσοφία και Οικολογική Ηθική.,σελ.167 

103How intergenerational relations differ from relations among contemporaries, 

http://plato.stanford.edu/entries/justice-intergenerational/ (τελευταία πρόσβαση 25-8-2013) 

http://www.public.iastate.edu/~jwcwolf/Papers/Wolf_Intergenerational_Justice.pdf
http://plato.stanford.edu/entries/justice-intergenerational/
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 Οι μελλοντικοί άνθρωποι εκ των πραγμάτων δεν έχουν κανένα αντάλλαγμα να 

προσφέρουν στους σημερινούς , ώστε να εξασφαλίσουν το σεβασμό των συμφερόντων 

τους.  Από την άλλη και αυτοί που ζουν τώρα δεν έχουν να κερδίσουν κάτι από τους  

μεταγενέστερους, και έτσι δεν έχουν λόγο να επιθυμούν τη σύναψη κάποιας  

συμφωνίας.
104

 

Έτσι προκύπτει το πρόβλημα της αμοιβαιότητας ,η αρχή της οποίας είναι 

απαραίτητη σε κάθε συμβολαιϊκή θεωρία.  Η παραδοσιακή αντίληψη περί 

αμοιβαιότητας συνοψίζεται στο ότι έχουμε υποχρέωση να ανταποδώσουμε τα ίσα σε 

αυτούς που μας έχουν ωφελήσει. Όμως  η διαγενεακή αμοιβαιότητα αναφέρεται με την 

έννοια της ισότητας και αφορά ίσες αξίες. Ο Gosseries αναλύει τρία μοντέλα 

αμοιβαιότητας α)φθίνουσα, β)αύξουσα γ)και τα δυο.  Για να εξηγήσει ο Gosseries την 

αύξουσα αμοιβαιότητα χρησιμοποιεί  το συνταξιοδοτικό σύστημα. Η ενεργός γενεά 

οφείλει σε μια άλλη γενεά, επειδή και η προηγούμενη έκανε το ίδιο για τους γονείς 

τους.     Στο τρίτο μοντέλο ο αρχικός συνεισφέρων είναι και ο τελικός οφειλόμενος σε 

μια αμφίδρομη σχέση. Η αμοιβαιότητα είναι εδώ άμεση καθώς ο πατέρας οφείλει στο 

γιο του και ο γιός στον πατέρα του.
105

 

Η φθίνουσα αμοιβαιότητα ή έμμεση αμοιβαιότητα εισάγει μια διευρυμένη έννοια 

αμοιβαιότητας κατά την οποία υποστηρίζεται ότι ναι μεν είναι αδύνατο να ωφεληθούμε 

από το μέλλον, έχουμε όμως υποχρέωση να βοηθήσουμε τις μελλοντικές γενεές γιατί 

έχουμε ωφεληθεί από τις παρελθοντικές. Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη, επειδή είναι 

αδύνατο να ανταποδώσουμε το καλό σ’ αυτόν που κάποτε μας ωφέλησε, έχουμε 

υποχρέωση στη θέση του να βοηθήσουμε κάποιον άλλον.
106

 Οι περισσότεροι θα 

συμφωνούσαν ότι είναι δίκαιο να επιστρέφεται στους μελλοντικούς ό,τι κληροδοτήθηκε 

από τους προηγούμενους. Δηλαδή χρωστάμε στα παιδιά μας αυτά που πήραμε από τους 

γονείς μας. Αυτή η αμοιβαιότητα βασίζεται στην ακριβοδικία και έχει εφαρμογή τόσο 

διαγενεακά όσο και ενδογενεακά.
107

  

 

104 Παιονίδης, Φ., Υπέρ του Δέοντος, Δοκίμια πρακτικής φιλοσοφίας.,σελ. 117 

105http://www.academia.edu/440639/INTERGENERATIONAL_JUSTICE_Can_Future_People_Have_Rights_Now  

(τελευταία πρόσβαση 10-6-2013) 

106 Παιονίδης, Φ., Υπέρ του Δέοντος, Δοκίμια πρακτικής φιλοσοφίας.,σελ.117 

107Weston Burns H., “Climate change, intergenerational justice: foundational Reflections”,2008,  σελ.412 
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Ο Σταμάτης αντιμετωπίζει το πρόβλημα της αμοιβαιότητας υποστηρίζοντας ένα 

καθήκον διαγενεακής αλληλεγγύης. Μας αναλύει ότι «τέτοιο καθήκον διαγενεακής 

αλληλεγγύης προσλαμβάνει και δικαιική υφή , εφόσον αντιληφθούμε σωστά την απλή 

διάκριση ανάμεσα σε υποκείμενο και αντικείμενο μιας ηθικής υποχρέωσης με νομικό 

ενδιαφέρον.  

Πιο απλά, τέτοιο καθήκον ήδη είναι δεσμευτικό κι εξαναγκαστό μεταξύ των 

ζώντων υποκειμένων δικαίου , με αντικείμενο τη διασφάλιση καλών όρων ζωής για τις 

γενεές του μέλλοντος.  Αξίζει να σημειωθεί ότι το ισχύον Σύνταγμα στην Ελλάδα ορίζει 

ακριβώς ότι «το Κράτος δικαιούται να αξιώνει από όλους τους πολίτες την εκπλήρωση 

του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης». Το χρέος κοινωνικής 

αλληλεγγύης μπορεί να έχει ως αντικείμενο το μέλημα πως θα εξασφαλισθεί χάριν των 

επερχόμενων γενεών ανθρώπων, ανάμεσα σε άλλα, και φυσικό περιβάλλον αξιοβίωτο. 

Συνεπώς το χρέος αυτό ανταποκρίνεται στην αλληλεγγύη ως αρχή δικαιοσύνης . Μια 

αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών ως προς τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος».
108

 

 

 3.4.2  Ο Ρώλς Και Η Αρχή Της Αποταμίευσης          

 

Και αφού είδαμε ότι η αμοιβαιότητα μεταξύ των γενεών ισχύει με μια διευρυμένη 

έννοια, μπορούμε να μιλάμε πια για την διαγενεακή δικαιοσύνη. Η διαγενεακή 

δικαιοσύνη ασχολείται με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μεταξύ των γενεών. 

Για να διασφαλιστεί η Δικαιοσύνη στις επόμενες γενεές ο Ρωλς υποστηρίζει την 

δίκαιη αρχή της Αποταμίευσης. Σύμφωνα με την αρχή της αποταμίευσης κάθε γενεά 

αποκτά από τις προηγούμενες και συνεισφέρει για τις επόμενες. Πρέπει να 

διευκρινιστεί ότι το μέλημα κάθε γενεάς για τις μεταγενέστερες δεν είναι να τους 

εξασφαλίσει ένα υψηλό υλικό επίπεδο ζωής και να είναι πλουσιότερες, αλλά να 

προφυλάξει γι’ αυτές τους δίκαιους θεσμούς και τις ίσες ευκαιρίες που έχουν 

καθιερωθεί. Πολλοί θεωρούν άδικο το ότι αυτοί που θα ζήσουν αργότερα θα έχουν 

επωφεληθεί από τους προηγούμενους χωρίς να καταβάλουν το ανάλογο τίμημα.  

 

 

 

108 Σταμάτης, Κ., Φιλοσοφία και Οικολογική Ηθική., σελ.167 
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    Αυτό όμως αποτελεί ένα φυσικό δεδομένο, γιατί οι γενεές αναπτύσσονται στο 

χρόνο και τα πραγματικά οφέλη ρέουν προς τη μια μόνο κατεύθυνση. Αυτή η 

κατάσταση δεν μπορεί να αλλάξει ,το βέλος του χρόνου πάει μονάχα προς τα εμπρός. 

Επομένως δεν τίθεται ως προς αυτό ζήτημα δικαιοσύνης. Δίκαιος ή άδικος είναι ο 

τρόπος με τον οποίο οι θεσμοί αντιμετωπίζουν τους φυσικούς περιορισμούς ή 

επωφελούνται από τις ιστορικές δυνατότητες.
109

 

Ο Ρωλς εξασφαλίζει την επιλογή δίκαιων θεσμών με το περίφημο «πείραμα της 

σκέψης»,
110 

 όπου τα δρώντα υποκείμενα βρίσκονται στην «Πρωταρχική θέση». Η 

πρωταρχική θέση δεν είναι μια γενική συνέλευση που γίνεται σε συγκεκριμένο χρόνο 

και αφορά τους ανθρώπους που ζούνε τότε, αλλά είναι ένα νοητικό πείραμα.. Είναι μια 

κατάσταση στην οποία νοερά μπορούμε να εισέλθουμε ακολουθώντας συγκεκριμένη 

συλλογιστική πορεία. Θεωρείται το έσχατο δικαστήριο του πρακτικού Λόγου και 

προσπαθεί να συλλάβει όσα χαρακτηριστικά των δρώντων υποκειμένων και της 

κοινωνίας έχουν μονιμότερο χαρακτήρα και αρκούν για να θεμελιώσουν την εύκτακτη 

κοινωνία..
111

  

Ο σκοπός της είναι να ακολουθηθεί μια δίκαιη διαδικασία που θα διασφαλίσει τη 

συμφωνία δίκαιων αρχών ανεξάρτητα από προσωπικά συμφέροντα. Αυτό επιτυγχάνεται 

με το πέπλο της άγνοιας ,που αποτελεί βασική προϋπόθεση για να επιλέγονται οι ίδιες 

αρχές εξουδετερώνοντας όλες τις επιρροές που παρασύρουν τους ανθρώπους και τους 

ωθούν να εκμεταλλευτούν περιστάσεις προς το συμφέρον τους. Αυτό συμβαίνει γιατί 

τα μέρη δεν γνωρίζουν βασικά γεγονότα ,όπως την κοινωνική τους θέση ,τη δύναμή 

τους, το κύρος τους ,ούτε τη γενεά στην οποία ανήκουν. Κάτω από αυτές τις συνθήκες 

κανείς και καμιά γενεά δεν μπορεί να διαλέξει ιδιοτελείς σκοπούς.  

 

 

109Rawls John, Θεωρία της Δικαιοσύνη.,μτρφ. Βασιλόγιαννης Φίλιππος κ.α, επίμετρο Κ.Παπαγεωργίου,εκδόσεις 

Πόλις, Αθήνα, 2001, σελ.341-345   

110 Χατζής Ν.Α.,Ο ωφελιμιστής πίσω από το πέπλο, http://old.phs.uoa.gr/~ahatzis/Hatzis_Rawls.pdf  (τελευταία 

πρόσβαση 10-1-2015) 
111Μολύβας Γρηγόρης, Ο Rawls και η σύγχρονη Αγγλο-Αμερικανική πολιτική φιλοσοφία, 

http://www.koinpolpanteion.gr/pdf/510153%2029-4-2014.pdf (τελευταία πρόσβαση 10-1-2015) 

 

 

http://old.phs.uoa.gr/~ahatzis/Hatzis_Rawls.pdf
http://www.koinpolpanteion.gr/pdf/510153%2029-4-2014.pdf
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Ο καθένας αναγκάζεται να επιλέξει για όλους όποια και να είναι η θέση του, την 

αρχή που εύχεται να την είχαν ακολουθήσει και όλοι οι προηγούμενοι. Κανείς δεν 

μπορεί να αντιδράσει στις αρχές που έχουν αποφασιστεί γιατί δεν ξέρει ποιες αρχές τον 

συμφέρουν για να τις απαιτήσει.
112

  

Η αρχή της αποταμίευσης μπορεί να θεωρηθεί ως ένας διακανονισμός μεταξύ των 

γενεών , προκειμένου καθεμιά να φέρει το ακριβοδίκαιο μερίδιο του βάρους που της 

αντιστοιχεί για την πραγματοποίηση και τη διατήρηση μιας δίκαιης κοινωνίας.
113

 

 

 3.4.3  Η Αρχή Των Βασικών Αναγκών 

 

Αυτό λοιπόν που είναι αναγκαίο και επιδιώκεται με την αρχή της αποταμίευσης 

είναι να διατηρηθεί για τις μεταγενέστερες γενεές η δυνατότητα να ζήσουν κάτω από 

θεσμούς σταθερούς και δίκαιους. «Οι θεσμοί  προστατεύουν τα βασικά δικαιώματα και 

τις ελευθερίες , διασφαλίζοντας δίκαιες και ίσες ευκαιρίες, όπως διασφαλίζει η 

δικαιοσύνη ως ακριβοδικία. . Η δικαιοσύνη ως ακριβοδικία περιγράφει μια δίκαιη 

διευθέτηση των κοινωνικών και πολιτικών θεσμών μιας φιλελεύθερης κοινωνίας. Οι 

δίκαιοι θεσμοί διανέμουν τα κύρια οφέλη και βάρη της κοινωνικής ζωής, επηρεάζοντας 

ουσιαστικά τη ζωή των ανθρώπων. Σε αυτούς τους θεσμούς που αποτελούν τη βασική 

δομή της κοινωνίας, βρίσκεται η έδρα της Δικαιοσύνης. Όταν απειλούνται οι θεσμοί 

αυτοί, από τις κακές περιβαλλοντικές συνθήκες , απειλείται και η Δικαιοσύνη».
114

 

Ο  Ρωλς υποστηρίζει πως η δικαιοσύνη ως ακριβοδικία βασίζεται σε δυο αρχές. Η 

πρώτη είναι η αρχή των ίσων ελευθεριών και ίσων δικαιωμάτων. Κάθε άτομο έχει το 

ίδιο δικαίωμα σε ένα καθεστώς ίσων βασικών ελευθεριών ,το οποίο είναι το ίδιο για 

όλους.  Η δεύτερη αρχή ρυθμίζει τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες και 

διακρίνεται στην αρχή των ίσων ευκαιριών ,δηλαδή τα καθήκοντα και οι θέσεις να είναι 

ανοιχτά σε όλους και στην αρχή της διαφοράς, δηλαδή να προσφέρεται το μεγαλύτερο 

όφελος στα λιγότερο ευνοημένα μέλη της κοινωνίας. 

 

112Rawls John, Θεωρία της Δικαιοσύνης., σελ.173-178 

113Rawls John, Θεωρία της Δικαιοσύνης., σελ.344 

114Λέιφ Βέναρ, Τζων Ρολς: Η Δικαιοσύνη ως ακριβοδικία, http://www.solon.org.gr/index.php/politiki-igesia-

epikoinonia/129-politiki-igesia-epikoinonia/2225-dikaiosini-akrivodikia-john-rawls.html (18-1-2015) 

http://www.solon.org.gr/index.php/politiki-igesia-epikoinonia/129-politiki-igesia-epikoinonia/2225-dikaiosini-akrivodikia-john-rawls.html
http://www.solon.org.gr/index.php/politiki-igesia-epikoinonia/129-politiki-igesia-epikoinonia/2225-dikaiosini-akrivodikia-john-rawls.html
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Όμως για να υπάρξουν αυτές οι αρχές και να προστατευτεί η δικαιοσύνη θα 

πρέπει να προηγηθεί η αρχή των βασικών αναγκών. Η ικανοποίηση των βασικών 

αναγκών αποτελεί  προϋπόθεση για να μπορούν οι πολίτες να απολαύσουν τα 

δικαιώματα και τις ελευθερίες τους. Αν δεν ικανοποιηθούν πρώτα οι βασικές ανάγκες 

,τα δικαιώματα και οι ελευθερίες δε θα έχουν καμία αξία γι αυτούς που τις κατέχουν 

,γιατί δε θα έχουν τη δυνατότητα ούτε να τις ασκήσουν ούτε να τις κατανοήσουν. Ο 

Ρωλς λεξικογραφικά θέτει πρώτα τις ανάγκες, μετά τις ελευθερίες και τέλος τα 

δικαιώματα.
115

 

Οι σημερινές πράξεις που έχουν τις συνέπειες στο μέλλον απειλούν τις συνθήκες 

που είναι απαραίτητες για την ικανοποίηση των βασικών αναγκών των μελλοντικών 

ανθρώπων απειλώντας κατά συνέπεια την εφαρμογή των δυο βασικών αρχών της 

δικαιοσύνης για ίσες ελευθερίες και ίσες ευκαιρίες. Η ικανοποίηση των βασικών 

αναγκών είναι αυτό που έχει ουσιαστική σημασία και είναι απαραίτητος όρος για τη 

διαμόρφωση μιας καλής ζωής. Θα πρέπει να διατηρηθεί στις μελλοντικές γενεές η 

ευκαιρία να ζήσουν μια καλή ζωή. Λέγοντας μια καλή ζωή εννοούμε να δώσουμε στα 

μελλοντικά πρόσωπα  τη δυνατότητα να ζήσουν τη δική τους ζωή έτσι όπως αυτοί την 

αντιλαμβάνονται .Θα ήταν άδικο από την μεριά μας να προκαταλάβουμε τις 

δυνατότητες των επιλογών τους και να τους στερήσουμε την ευκαιρία να ζήσουν καλές 

ζωές σύμφωνα με τη δική τους αντίληψη για το τι συνιστά την καλή ζωή.
116

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

115Clark Wolf ,intergenerational justice, Human needs, and Climate policy, in Axel Gosseries and Lukas Meyer, 

chap.13tex, V1, 2008,pp 349-378 

116Barry Brian, Sustainability and intergenerational justice, Theoria, Vol 45,No 89, 1997 
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3.5  Περιβαλλοντική Διαγενεακή Δικαιοσύνη  

 

Όμως η αξιοβίωτη ζωή δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την εγγύηση ενός υγιούς 

φυσικού περιβάλλοντος.Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί απαρασάλευτο όρο για την 

επιβίωση, διαβίωση και την ιστορική ανάπτυξη της κοινωνικότητας των ανθρώπων.
117  

Έτσι περνάμε στην διαγενεακή περιβαλλοντική δικαιοσύνη. Η ιδέα της διαγενεακής 

περιβαλλοντικής δικαιοσύνης εμφανίστηκε πρώτη φορά το 1972 στη Διάσκεψη της 

Στοκχόλμης που είχε ως κύριο στόχο την υπεράσπιση και διαφύλαξη του 

περιβάλλοντος για τις σύγχρονες και μελλοντικές γενεές. Με βάση το πνεύμα της 

Διάσκεψης της Στοκχόλμης,  το 1987 η έκθεση της  Bruntland με θέμα «το κοινό μας 

μέλλον» όρισε την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης
118

, η οποία ορίζει την ανάπτυξη που 

ικανοποιεί τις ανάγκες των σύγχρονων ανθρώπων χωρίς να επηρεάζει αρνητικά την 

ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες.
119

  

Η Brown Weiss  στα πλαίσια της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης υποστηρίζει πως 

οι μελλοντικές γενεές ,αν και προς το παρόν ανύπαρκες, μπορούν να έχουν νόμιμα 

δικαιώματα στην προστασία από τις καταστροφές των κλιματικών αλλαγών. Αυτά τα 

δικαιώματα τα ονομάζει περιβαλλοντικά δικαιώματα και μπορούν να ορίσουν τις 

περιβαλλοντικές υποχρεώσεις των σύγχρονων γενεών. Διακρίνονται από τα ατομικά 

δικαιώματα ,καθώς αφορούν δικαιώματα που διακατέχονται από  μια γενεά σε σχέση με 

τις άλλες, προηγούμενες, σύγχρονες και μελλοντικές.
120

  

Ακολουθώντας τη βασική ιδέα ότι όλες οι γενεές είναι συνεργάτες, νοιάζονται και 

χρησιμοποιούν τη γη έχοντας την υποχρέωση να την παραδώσουν σε όχι χειρότερη 

κατάσταση απ’ότι την παρέλαβαν, θέτει τρεις αρχές της περιβαλλοντικής διαγνεακής 

δικαιοσύνης τις οποίες κάθε σύγχρονη γενεά είναι υποχρεωμένη να τις τηρεί για χάρη 

των επόμενων. Οι αρχές αυτές είναι : 

 

 

117Σταμάτης, Κ., Φιλοσοφία και Οικολογική Ηθική.,σελ.175 

118Weston Burns , H.,“Climate change, intergenerational justice: foundational Reflections”, 2008 ,σελ. 382-390 

119Gosseries Axel, “Theories of intergenerational justice: a synopsis”, S.A.P.I.E.N.S, Vol 1. No 1. , 2008, pp61-71 

120 Weston Burns , H.,“Climate change, intergenerational justice: foundational Reflections”, 2008, σελ. 382 
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1)Διατήρηση των επιλογών .Σύμφωνα με αυτή κάθε γενεά θα πρέπει να διατηρεί 

την ποικιλομορφία φυσική και πολιτιστική και να μην περιορίζει αδικαιολόγητα τις 

επιλογές που είναι διαθέσιμες στις μελλοντικές γενεές. 

2)Διατήρηση της ποιότητας του πλανήτη. Κάθε γενεά θα πρέπει να διατηρεί τον 

πλανήτη ,έτσι ώστε να τον κληροδοτεί σε όχι χειρότερη κατάσταση απ’ ότι τον 

παρέλαβε, αναγνωρίζοντας ότι οι μελλοντικές γενεές δικαιούνται να παραλάβουν ένα 

πλανήτη ποιοτικά συγκρίσιμο με εκείνον που απολάμβαναν οι προηγούμενες. 

3)Διατήρηση της ισότιμης πρόσβασης στους πόρους. Δηλαδή κάθε γενεά πρέπει 

να παρέχει στα μέλη της ισότιμα δικαιώματα πρόσβασης στην κληρονομιά της γης που 

παρέλαβε από τις προηγούμενες γενεές. Αυτή τη δυνατότητα θα πρέπει να τη 

διατηρήσει και για τις μελλοντικές γενεές.
121 

 

  Με τις αρχές αυτές η περιβαλλοντική δικαιοσύνη διευρύνεται θέτοντας υψηλότερους 

στόχους. Επιτάσσει όχι απλά στην επιβίωση της ανθρωπότητας στο μέλλον αλλά και 

κάτι παραπάνω. Την επιβίωση μιας ποιοτικής ανθρωπότητας, εξασφαλίζοντας γι αυτή 

,όχι μόνο την ικανοποίηση των βασικών αναγκών όπως διατυπώνεται στην αρχή της 

βιώσιμης ανάπτυξης , αλλά διασφαλίζοντάς της  το δικαίωμα στην επιλογή. Το 

δικαίωμα στην επιλογή σημαίνει ελευθερία. Δηλαδή αναγνωρίζοντας στους 

μελλοντικούς ανθρώπους το δικαίωμα της επιλογής ,τους αναγνωρίζουμε ως πρόσωπα 

ικανά να αυτονομοθετούν   ελεύθερα από κάθε εξαναγκασμό, σύμφωνα και με την αρχή 

της αυτονομίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

121Weston Burns H, “The theoretical foundations of intergenerational ecological justice :an overview”, Human rights 

quarterly, 34, university of Lowa, 2012 ,pp.251-266 ,ειδικά253-254 
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        3.6 Ο Ρόλος Των Περιβαλλοντικών Κινημάτων Στην Κλιματική Αλλαγή 

 

Όλη αυτή την πραγμάτευση του ζητήματος της κλιματικής αλλαγής σε σχέση με 

τις μελλοντικές γενεές , μπορεί να τη δει κανείς σήμερα στην ανάδυση των 

περιβαλλοντικών κινημάτων , τα οποία  υποστήριξαν ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι 

απλά ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα, αλλά στην ουσία του είναι ζήτημα   δικαιοσύνης  

και αναδεικνύει  την παγκόσμια κοινωνική αδικία.  

Η κλιματική αλλαγή αρχικά θεωρήθηκε ένα εσωτερικό επιστημονικό ζήτημα. Οι 

συζητήσεις για την αλλαγή του κλίματος, για τα επικίνδυνα θερμοκηπικά αέρια , την 

επιβάρυνση της ατμόσφαιρας ,τις μετρήσεις της θερμοκρασίας είχαν προκαλέσει 

ποικίλες διαμάχες στους επιστημονικούς κύκλους. Από τις συζητήσεις αυτές ο απλός 

πολίτης έλειπε καθώς δεν είχε ακόμη συνειδητοποιηθεί πως τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα είναι πρωτίστως κοινωνικοπολιτικά προβλήματα.  Τα κοινωνικά κινήματα 

του ’60 και του ’70 είναι αυτά που πρώτα υποστήριξαν ότι η φύση δεν είναι  μια 

εξωτερική πραγματικότητα ,αλλά βρίσκεται μέσα στην κοινωνία.
122 

Έτσι η κλιματική 

αλλαγή δεν είναι ένα θέμα που αφορά τις συζητήσεις στους επιστημονικούς κύκλους 

προκαλώντας διαφωνίες μεταξύ των ειδικών, αλλά είναι ένα θέμα που αντανακλά βαθιά  

κοινωνικά ζητήματα. Πιο συγκεκριμένα αναδεικνύει την  κοινωνική ανισότητα 

ιδιαίτερα μεταξύ των χωρών του πλούσιου βορρά και του φτωχού νότου, θέτοντας έτσι 

ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης όπως είδαμε πιο πριν. Παρουσιάζουν λοιπόν τα 

κινήματα τις βαθύτερες αιτίες του προβλήματος, το οποίο δεν αντιμετωπίζεται με 

τετριμμένες λύσεις και προωθούν την ουσιαστική ανάγκη  ενός ολοκληρωτικού 

οικολογικού μετασχηματισμού της κοινωνίας.
123

 

 

 

 

 

122 Κούση Μαρία, «Περιβαλλοντικά κινήματα: Επιστήμη, υγεία και Πολιτικές Ζωής.», στο Μεταξάς Ι. (Υπό 

έκδοση), Πολιτική Επιστήμη: Διακλαδική και κριτική προσέγγιση της πολιτικής πράξης , Αθήνα: Σαββάλας 

123 Tokar Brian, Κλιματική Δικαιοσύνη., σελ.30 
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Η ουσία είναι ότι όσο το θέμα της αλλαγής του κλίματος μονοπωλούσε το 

ενδιαφέρον μόνο των επιστημονικών  κύκλων , ως καθαρά επιστημονικό ζήτημα, 

απάλλασσε την κοινωνία από τις δικές της ευθύνες στην επιδείνωση της κλιματικής 

κατάστασης. Τα κινήματα φέρνοντας το ζήτημα στην κοινωνία ,άρχισαν να αναζητούν  

ευθύνες και υποχρεώσεις που προκύπτουν από την έκλυση ρύπων στην ατμόσφαιρα 

από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Τα περιβαλλοντικά κινήματα αφουγκράστηκαν πρώτα τις φωνές των φτωχών 

λαών που πλήττονταν δυσανάλογα από τις κλιματικές συνέπειες και τις έκαναν γνωστές 

στο ευρύ κοινό.  Με προκλήσεις διαρκείας στους κατόχους εξουσίας, στο όνομα των 

πληθυσμών, σύγχρονων και μελλοντικών, που γίνονται θύματα του περιβαλλοντικού 

ρατσισμού, προσπαθούν να ασκήσουν πιέσεις ώστε να ακολουθηθούν πολιτικές για το 

περιβάλλον δίκαιες για όλους, χωρίς να προωθούνται ιδιωτικά συμφέροντα σε βάρος 

τόσο της φύσης όσο και των άλλων ανθρώπων σύγχρονων και μελλοντικών.  Στον 

περιβαλλοντικό ρατσισμό συμβάλλει και η επιστήμη όταν τάσσεται υπέρ των 

επιχειρήσεων, εκθέτοντας τους φτωχότερους και τις μειονότητες σε περιβαλλοντικούς 

κινδύνους. Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα στον τρίτο κόσμο και στην Νότια Ευρώπη.
 
 Με 

δημόσιες μορφές διαμαρτυρίας και άλλες δράσεις τα κινήματα κατακρίνουν την 

εμπορευματοποίηση της επιστήμης και επιζητούν τη συνεργασία των επιστημόνων και 

των πολιτών για την συμπαραγωγή γνώσης. 

Το ρόλο της ενεργοποίησης των πολιτών έχουν αναλάβει οι Πολιτικές Ζωής ,οι 

οποίες προωθούν τη συμμετοχική διακυβέρνηση, προσπαθώντας να διαμορφώσουν την 

ταυτότητα του πολίτη ως παραγωγού και καταναλωτή της γνώσης. Για την παραγωγή 

της γνώσης πάνω στα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι απαραίτητη η συμβολή της 

επιστήμης. Οι επιστήμονες και οι πολίτες θα πρέπει να μπορούν να συμπαράγουν 

γνώση. Μέσα από αυτή τη συνεργασία χαλιναγωγείται η έπαρση της επιστήμης και 

προβάλεται η ανάγκη ευρέσης των «κοινωνικών τεχνολογιών της ταπεινότητας», που 

έρχονται σε αντίθεση με τις «τεχνολογίες της ύβρεως». Οι «τεχνολογίες της ύβρεως» 

στήριξαν τις κλασσικές δομές λήψης αποφάσεων του περασμένου αιώνα, δεν 

αναγνώρισαν την αξία των πολιτών και τους παραγκώνισαν από το δημόσιο διάλογο με 

την υπερβολική επιστημονικοποίηση της λήψης των αποφάσεων. Οι «κοινωνικές 
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τεχνολογίες ταπεινότητας» δείχνουν την ανάγκη για θεσμοθετημένους τρόπους σκέψης, 

που λαμβάνουν υπόψη την αβεβαιότητα και τα όρια ελέγχου και πρόβλεψης και 

αναζητούν νέους τρόπους συμμετοχικής αντιμετώπισης από την πλευρά των ειδικών, 

των φορέων λήψης αποφάσεων ,αλλά και των πολιτών ως δημιουργικών φορέων 

γνώσης.
124 

Έτσι ο βασικός στόχος των κινημάτων είναι να οδηγήσουν τη συζήτηση για τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα από τους ακαδημαϊκούς κύκλους στα ευρύτερα πεδία της 

κοινωνίας και της πολιτικής. Στην Ολλανδία επιστημονικά μαγαζιά εγκαταστάθηκαν σε 

διάφορα πανεπιστήμια με σκοπό να ενδυναμώσουν τη σχέση του ακαδημαϊκού κόσμου 

και της ευρύτερης κοινωνίας. Φοιτητές καθηγητές ,μαθητές ξεκίνησαν περιβαλλοντικές 

εκστρατείες ενημέρωσης των ανθρώπων για το ρόλο του διοξειδίου του άνθρακα στην 

ατμόσφαιρα και των άλλων θερμοκηπικών αερίων ,αλλά και προβολής ενός τρόπου 

ζωής σύμφωνα με τις εναλλακτικές ,φιλικές στο περιβάλλον λύσεις για την παραγωγή 

ενέργειας. Η γνώση για έναν οικολογικό τρόπο ζωής  άρχισε να γίνεται πιο 

εξειδικευμένη ,περισσότερο επαγγελματική και τεκμηριωμένη μέσω των 

πανεπιστημίων. 

Στη Βόρεια Αμερική και στην Ευρώπη πολλές περιβαλλοντικές ομάδες όπως «οι 

Φίλοι της Γης», έχουν αρχίσει να περιλαμβάνουν την αλλαγή του κλίματος στις 

δραστηριότητές τους με διάφορες δράσεις σε διεθνές επίπεδο. Το κοινό πια 

ενημερώνεται μέσω των ακτιβιστών για το ευρύ φάσμα των προκλήσεων που θέτει η 

κλιματική αλλαγή σε σχέση με την κοινωνική δικαιοσύνη και την κοινωνική ανισότητα     

,τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προάσπιση των δικαιωμάτων των 

μειονοτήτων.
125

 Μέσα από τα κοινωνικά κινήματα καθορίζεται ο συλλογικός τύπος 

κοινωνικής συμπεριφοράς που έχει οργανωθεί για να επηρεάσει τις πολιτικές αλλαγές 

και να πιέσει την κρατική εξουσία , ακολουθώντας ήπιες ή συμβατικές στρατηγικές 

πίεσης και αναζητούνται οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες όλων της κρατικής εξουσίας, 

της επιστήμης , του πολίτη στο ζήτημα της υπερθέρμανσης του πλανήτη. 

 

124Κούση Μαρία, «Περιβαλλοντικά κινήματα: Επιστήμη, υγεία και Πολιτικές Ζωής.», στο Μεταξάς Ι. (Υπό έκδοση), 

Πολιτική Επιστήμη: Διακλαδική και κριτική προσέγγιση της πολιτικής πράξης , Αθήνα: Σαββάλας              

125 Jamison Andrew, “Climate change knowledge and social movement theory”, Vol 1, 2010, pp.811-823 
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 3.6.1 Το Κίνημα Της Κλιματικής Δικαιοσύνης 

 

Ως το κίνημα των κινημάτων χαρακτηρίστηκε το κίνημα της κλιματικής 

δικαιοσύνης. Η κλιματική δικαιοσύνη βασίζεται στην ιδέα πως πρέπει να 

προχωρήσουμε ως παγκόσμια κοινότητα .Σκοπός της είναι να προβάλλει τις φωνές των 

ομάδων που αντιμετωπίζουν ήδη τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και μάλιστα 

έχουν συμβάλει ελάχιστα στην επιδείνωση του φαινομένου αυτού.  

Κατακρίνει το εμπόριο του άνθρακα ,την αντικατάσταση της χρήσης των 

ορυκτών καυσίμων στην βιομηχανία από την πυρηνική ενέργεια και γενικώς κατακρίνει 

όλες τις λάθος λύσεις που προτείνονται για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.  

Το κίνημα της κλιματικής δικαιοσύνης προσπαθεί να φέρει στη ζωή της σημερινής 

κοινωνίας μια αλλαγή στον τρόπο της παραγωγής ενέργειας. Με τις ανανεώσιμες 

μορφές ενέργειας, και με τη συμβολή της επιστήμης και των νέων τεχνολογιών 

στοχεύει στη δημιουργία μιας οικολογικής και μάλιστα παγκόσμιας  κοινωνίας.   Για να 

το πετύχει αυτό θα πρέπει να προσπαθήσει να γεφυρώσει το χάσμα των οικονομικών 

και ποιλιτικών διαφορών μεταξύ Βορρά και Νότου και να  αποζημιώσει τους κατοίκους 

του Νότου, με κάποιο τρόπο για τις ζημιές που υπέστησαν. Η πρώτη δυσκολία που έχει 

να αντιμετωπίσει είναι ότι πρέπει να είναι παγκόσμιο στις προοπτικές και τις 

δυνατότητές του ,και να προσπαθεί για την εύρεση νέων δεσμών μεταξύ των 

ακτιβιστών όλου του κόσμου.
126

 Πως θα γίνει αυτό αφού οι ακτιβιστές του Νότου είναι 

διαφορετικοί από τους ακτιβιστές του Βορρά; Οι διαφορετικές εμπειρίες ζωής 

καθιστούν δύσκολο να αναπτυχθεί μια κοινή αντίληψη μεταξύ των ακτιβιστών.  Η 

έννοια της δικαιοσύνης και της ισότητας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ιστορία 

του κάθε τόπου. Άρα υπάρχει θεμελιώδης διαφορά στην έννοια της κλιματικής 

δικαιοσύνης ανάμεσα σε Βορρά και Νότο.  

 

 

 

126Tokar Brian, Κλιματική Δικαιοσύνη., σελ.13-22 
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Έτσι προς το παρόν δεν έχουμε ένα παγκόσμιο κίνημα κλιματικής δικαιοσύνης 

γιατί τα μέλη που το υποστηρίζουν ως ιδέα έχουν διαφορετικό υπόβαθρο και 

διαφορετικά κίνητρα ,άρα δεν υπάρχει μια συλλογική ταυτότητα, ένα κοινό πρόγραμμα, 

και ένα κοινό σύνολο αξιών, για να οριστεί ως ένα παγκόσμιο κίνημα.
127

  

Έτσι τα κινήματα για την κλιματική δικαιοσύνη είναι πολλά και ποικιλόμορφα. 

Όμως για πολλούς λόγους η ανομοιογένεια είναι η δύναμή τους. Τα διαφορετικά 

κινήματα εκπροσωπούν και τους διαφορετικούς ανθρώπους ανά τον κόσμο που είτε 

ήδη έχουν γίνει τα θύματα της κλιματικής αλλαγής ,είτε κινδυνεύουν να γίνουν. Όλοι 

έχουν τη δυνατότητα να ακουστεί η φωνή τους μέσα από τα κινήματα της κλιματικής 

δικαιοσύνης και εξαιτίας αυτής της διαφορετικότητας να δοθεί η δυνατότητα ανάπτυξης 

και διαφορετικών πολιτικών για την αντιμετώπιση των καταστροφικών επιπτώσεων. 

 

         Επίλογος 

 

Η κλιματική αλλαγή αρχικά θεωρούνταν ένα επιστημονικό περιβαλλοντικό 

ζήτημα και αποδιδόταν αποκλειστικά σε φυσικά αίτια. Σιγά σιγά όλο και περισσότεροι 

επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι κλιματικές αλλαγές οφείλονται σε μεγάλο βαθμό και 

στις ανθρώπινες δραστηριότητες και ιδιαίτερα στη χρήση των ορυκτών καυσίμων στη 

βομηχανία, με τα οποία ενισχύονται τα αέρια του θερμοκηπίου. Αυτά με τη σειρά τους 

επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα καθιστώντας την αδύναμη πια να απορροφά ρύπους. Οι 

συνέπειες αυτής της κατάστασης είναι καταστροφικές και μάλιστα πιο έντονες θα 

γίνουν στο απώτερο μέλλον βάζοντας σε μεγάλους κινδύνους και τις μελλοντικές 

γενεές.  

Συνειδητοποιώντας ότι τα κόστη και τα οφέλη από την  εκτεταμένη χρήση των 

ορυκτών καυσίμων δεν αφορούν τους ίδιους ανθρώπους ,γεννάται ο ηθικός 

προβληματισμός,  κατά πόσο μπορούμε να επιβάλλουμε στους άλλους αθέλητους 

περιβαλλοντικούς κινδύνους ,τους οποίους μάλιστα προκαλούμε εμείς ,προκειμένου να 

ικανοποιήσουμε τις υπερκαταναλωτικές μας επιθυμίες.  

 

 

                 127Jamison Andrew, “Climate change knowledge and social movement theory”, Vol 1, 2010, pp.811-823 
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Με τη βοήθεια  της Περιβαλλοντικής (βιο)ηθικής θεμελιώθηκαν στην παρούσα 

εργασία ,υποχρεώσεις προστασίας της φύσης για χάρη των σύγχρονων και 

επερχόμενων γενεών.  Σύμφωνα με τη θεωρία των καθηκόντων ,θεμελιώθηκε με τις 

αρχές της αυτονομίας ,της μη πρόκλησης βλάβης και της δικαιοσύνης, ένα καθήκον 

σεβασμού του περιβάλλοντος ,το οποίο αποτελεί απαραίτητο όρο όχι απλά της ύπαρξης 

των άλλων , αλλά και της πράξης τους.  Οι υποχρεώσεις γίνονται αντιληπτές και 

αποδεκτές όταν αναφερόμαστε σε ήδη υπάρχοντα πρόσωπα, υπάρχουν όμως  ενστάσεις 

από πολλούς στο κατά πόσο έχουμε υποχρεώσεις και καθήκοντα σε ανύπαρκτους, 

μελλοντικούς ανθρώπους .Εύλογο φαίνεται και το ερώτημα ,πως μπορώ να βλάψω 

κάποιον που δεν υπάρχει.  Αν σκεφτούμε όμως την ραγδαία ανάπτυξη της 

βιοτεχνολογίας θα καταλάβουμε πως τα επιτεύγματά της έχουν δώσει τεράστιες 

δυνατότητες στους σημερινούς ανθρώπους. Οι δυνατότητες αυτές είναι σε πολλές 

περιπτώσεις μεγαλύτερες από τις δυνάμεις μας και πέρα από την ικανότητά μας να 

ελέγξουμε τις επιπτώσεις τους. Ο χρόνος και ο χώρος παύουν να υπάρχουν και 

σύγχρονες πράξεις μπορούν να έχουν τις επιπτώσεις τους στο μακρινό μέλλον. Ακριβώς 

αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση της κλιματικής αλλαγής. Η χρήση του άνθρακα 

γίνεται σήμερα και οι καταστροφικές συνέπειες θα πλήξουν τις μελλοντικές γενεές. Το 

καθήκον της μη βλάβης, εφόσον ισχύει αφηρημένα έναντι παντός , ισχύει και προς τις 

μελλοντικές γενεές. Στα μέλη των επόμενων γενεών όσο μακριά στο χρόνο και αν 

υπάρξουν , αναγνωρίζουμε την ανθρώπινη ιδιότητα. Όταν υπάρξουν δε θα είναι τίποτα 

λιγότερο από άνθρωποι  αφού η ανθρώπινη φύση είναι τέτοια που δεν αλλάζει στον 

χρόνο. Θα ήταν ηθική αυθαιρεσία αν αναγνωρίζαμε τα καθήκοντα προς τους άλλους 

ανάλογα  με τη γενεά στην οποία ανήκουν.  Προκαλώντας συστηματική βλάβη στο 

περιβάλλον καταστρέφουμε τις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για την ύπαρξη 

των βασικών θεμελιωδών ανθρώπινων αγαθών και δικαιωμάτων, ιδιαίτερα των 

μελλοντικών ανθρώπων. Η διασφάλιση αυτών των αγαθών ,είναι ζήτημα ηθικής και 

δικαιοσύνης.  

Από ηθικής πλευράς η διαφύλαξη των θεμελιωδών ανθρώπινων αγαθών 

προστατεύει την αυτονομία των ανθρώπων. Οι κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες 

συμβάλλουν στο να αποφεύγει ο άνθρωπος την ετερονομία και τον εξαναγκασμό και 

έχει τη δυνατότητα να πράττει ελεύθερα και να ορίζει τη ζωή που αυτός επιθυμεί να 
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ζήσει. Έτσι σύμφωνα με την αρχή της αυτονομίας οφείλουμε να αναγνωρίσουμε και τα 

μελλοντικά πρόσωπα ως αυτοσκοπούς και να μην τους στερήσουμε τη δυνατότητα να 

ζήσουν τη ζωή τους μέσα από το σχήμα του αυτοπροσδιορισμού και της υπεύθυνης 

πράξης.  Οφείλουμε να τους παραδώσουμε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον ώστε 

αποφεύγοντας τις εξωτερικές πιέσεις να μπορούν να αυτονομοθετούν.   

Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής εγείρουν και σημαντικά ζητήματα 

δικαιοσύνης. Αυτό γιατί ,θέτουν σε κίνδυνο τα βασικά δικαιώματα ,τις ελευθερίες και 

τις ευκαιρίες των μελλοντικών γενεών, που προστατεύονται από τους δίκαιους θεσμούς 

,στους οποίους εδράζει η δικαιοσύνη. Πιο αναλυτικά σε κακές περιβαλλοντικές 

συνθήκες οι άνθρωποι δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις βασικές τους ανάγκες που 

αποτελούν προϋπόθεση για να μπορούν οι πολίτες να απολαύσουν τα δικαιώματα και 

τις ελευθερίες τους. Αν δεν ικανοποιηθούν πρώτα οι βασικές ανάγκες τα δικαιώματα 

και οι ελευθερίες δεν έχουν καμιά αξία γι’αυτούς που τις κατέχουν ,γιατί δεν έχουν τη 

δυνατότητα να τις κατανοήσουν και να τις ασκήσουν.  

Οι σημερινές πράξεις είναι αυτές που θα ορίσουν  τις περιβαλλοντικές συνθήκες 

ζωής των ανθρώπων του μέλλοντος. Η ουσία είναι ότι δε θα πρέπει απλά να μας 

ενδιαφέρει η ύπαρξη της ανθρωπότητας στο μέλλον. Ο σκοπός δεν είναι να υπάρξει μια 

οποιαδήποτε ανθρωπότητα σε οποιεσδήποτε συνθήκες, αλλά έχουμε καθήκον να 

φροντίζουμε για την ύπαρξη μιας ποιοτικής ανθρωπότητας. Αν το καλοσκεφτούμε θα 

διαπιστώσουμε ότι ήδη μια σειρά από σημερινές δραστηριότητες που έχουν αξία για 

μας σήμερα ,έχουν μια ιδιαίτερη σημασία γιατί αναφέρονται στους μεταγενέστερους. 

Άρα λοιπόν οι πράξεις μας μπορεί να χαρακτηριστούν αντιφατικές όταν ,από τη μια 

φροντίζουμε για την ύπαρξη μια ποιοτικής μελλοντικής ανθρωπότητας ,οικοδομώντας 

μουσεία,βιβλιοθήκες ,επενδύοντας στις τέχνες και στην εκπαίδευση, και από την άλλη 

επιβάλλουμε στην ίδια ανθρωπότητα να ζήσει μια ζωή σ’ένα περιβάλλον που δεν 

μπορούν να ικανοποιηθούν τα βασικά δικαιώματα των μελών της. 

Η διαγενεακή δικαιοσύνη φροντίζει για τις σχέσεις μεταξύ των γενεών ,ώστε να 

μην αδικηθούν οι επόμενες από καταχρήσεις των προηγούμενων και να μην βρεθούν σε 

κατώτερο επίπεδο από αυτό που βρίσκονταν οι πρόγονοί τους. Διασφαλίζει έτσι για 

τους μεταγενέστερους τη δυνατότητα να ζήσουν μια αξιοβίωτη ζωή. 
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Απαραίτητη προϋπόθεση για μια αξιοβίωτη ζωή αποτελεί ένα υγιές φυσικό 

περιβάλλον ,το οποίο η Περιβαλλοντική διαγενεακή δικαιοσύνη έχει ως κύριο στόχο να 

διαφυλάξει για τις σύγχρονες και μελλοντικές γενεές. Θέτοντας τρεις αρχές 

α)διατήρηση των επιλογών,β)διατήρηση της ποιότητας του πλανήτη, γ) διατήρηση της 

ισότιμης πρόσβασης στους πόρους, διευρύνεται ορίζοντας υψηλότερους στόχους. Έτσι 

επιτάσσει όχι απλά στην επιβίωση της ανθρωπότητας στο μέλλον αλλά και κάτι 

παραπάνω. Την επιβίωση μιας ποιοτικής ανθρωπότητας, εξασφαλίζοντας γι αυτή ,όχι 

μόνο την ικανοποίηση των βασικών αναγκών όπως διατυπώνεται στην αρχή της 

βιώσιμης ανάπτυξης , αλλά διασφαλίζοντάς της  το δικαίωμα στην επιλογή. Το 

δικαίωμα στην επιλογή σημαίνει ελευθερία. Δηλαδή αναγνωρίζοντας στους 

μελλοντικούς ανθρώπους το δικαίωμα της επιλογής ,τους αναγνωρίζουμε ως πρόσωπα 

,που έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν μια καλή ζωή, σύμφωνα με τη δική τους αντίληψη 

για το τι συνιστά την καλή ζωή, χωρίς εμείς να προκαταβάλουμε τις δυνατότητες των 

επιλογών τους και των ευκαιριών τους. 
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