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Περίληψη 

Ο φυσικός κόσμος και τα περιβαλλοντικά αγαθά, είναι απόλυτα συνυφασμένα με την 

ανθρώπινη επιβίωση, την ορθή πολιτική συνύπαρξη και την ευημερία. Οπότε, στην παρούσα 

μελέτη θα τα προσεγγίσουμε μέσα από τη σφαίρα της ορθοπρακτικής ηθικής και της ηθικής του 

αγαθού, ενώ ταυτόχρονα θα γίνει λόγος για την αξία που εκείνα κατέχουν (ποια κατέχουν 

εργαλειακή και ποια εγγενή αξία, και άραγε είναι πάντοτε έγκυρη μια τέτοια διάκρισή τους;).  

Ενώ, τα παραπάνω δεδομένα αφορούν στη σπουδαιότητα των περιβαλλοντικών αγαθών, θα 

έπρεπε να οδηγούν στην απαραίτητη κατοχύρωσή τους για χάρη της σύγχρονης γενιάς ανθρώπων, 

κάτι τέτοιο δεν απαντά στη σύγχρονη εμπειρική πραγματικότητα. Οπότε, ήδη μπορεί να γίνει 

λόγος για έλλειμα δικαιοσύνης. Με το σκεπτικό δε, ότι η μη διατήρησή αυτών των αγαθών στο 

παρόν, αναπόφευκτα θα καταλήξει σε ολοκληρωτική απώλειά τους στο μέλλον, η κατάσταση 

γίνεται πιο επιτακτική- αυτή τη φορά με την ανησυχία μας να εστιάζει στους μελλοντικούς 

ανθρώπους. 

 Στα παραπάνω ζητήματα, έρχονται να προστεθούν ακόμη δύο. Πρώτον, ότι δεν είναι 

αυταπόδεικτο, πως η σύγχρονη γενιά ανθρώπων, οφείλει οτιδήποτε στις μελλοντικές, εξαιτίας 

κάποιων ουσιαστικών προβλημάτων που διέπουν το καθεστώς των μελλοντικών προσώπων, αλλά 

και τη σχέση μας με εκείνες. Κατά συνέπεια, και η διατήρησή των περιβαλλοντικών αγαθών  για 

χάρη των μελλοντικών ανθρώπων, τίθεται από κάποιους συγγραφείς σε αμφισβήτηση. Και 

διερωτόμαστε «Έχουμε, τελικά λόγους - που αφορούν στη δικαιοσύνη - να διατηρήσουμε αυτά 

τα αγαθά για χάρη των μελλοντικών προσώπων;». Με αυτά, βλέπουμε ότι η συζήτηση μεταβαίνει 

σε δύο πολύ σημαντικές κανονιστικές έννοιες, εκείνη της διαγενεακής δικαιοσύνης και εκείνη 

της βιωσιμότητας, σύμφωνα με τις οποίες θα επιχειρήσουμε να δώσουμε απαντήσεις αναφορικά 

με τη διασαφήνιση των καθηκόντων μας (ως γενεών του παρόντος). Το δεύτερο ζήτημα , που 

εξετάζεται ταυτόχρονα με το πρώτο, αφορά στην διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων προσέγγισης 

του περιεχόμενου της βιωσιμότητας, συνδυάζοντάς εκείνο με διαφορετικούς τρόπους 

κατανόησης της ανθρώπινης ευημερίας. 

Η κλιματική αλλαγή, που αποτελεί τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική κρίση παγκοσμίως, συνιστά 

ταυτόχρονα και ευκαιρία για αναστοχασμό. Αφενός, μας υπενθυμίζει τα οικολογικά όρια, 

αφετέρου την παγκόσμια οικολογική διασύνδεση. Έχοντας αυτά κατά νου, σημαντικά ζητήματα 

αναφορικά με τη δίκαιη «συνεργασία», τη «διανομή» και τη «διόρθωση», πρόκειται να 

ανακύψουν. Εστιάζοντας την έρευνά μας στα ερωτήματα: α. τα κανονιστικά ιδεώδη, στα οποία 



v 

 

καταλήξαμε, βρίσκουν αντίκρισμα στο λόγο και τη δράση των κοινωνικών κινημάτων κλιματικής 

αλλαγής;, β. ποια είναι, εν προκειμένω, τα κινήματα που εκπροσωπούν αυτά τα ιδεώδη; · 

μεταβαίνουμε στον κεντρικό σκοπό της μελέτης μας, που έγκειται στο να αποδείξουμε 

ικανοποιητικά, ότι οι «συγκρούσεις οικολογικής διανομής», αναδεικνύουν τη συγκρουσιακότητα 

σαν το καταλληλότερο παράδειγμα της «επικοινωνιακής δράσης στην πράξη». Θα 

υποστηρίξουμε, ότι η παραπάνω έννοια αποτελεί τον τρόπο που το κίνημα κλιματικής 

δικαιοσύνης, ως παγκόσμια, «από τα κάτω κοινότητα», έχει έμπρακτα αναλάβει το καθήκον 

απαλλαγής από την κυριαρχία καθώς και το καθήκον αυτοπροσδιορισμού, αποκαθιστώντας τη 

δικαιοσύνη ενδογενεακά και θέτοντας το ζήτημα διαγενεακά, εξίσου. Τελικά, υποστηρίζουμε, 

πως μέσα από το λόγο και τη δράση των κινημάτων περιβαλλοντικής και κλιματικής δικαιοσύνης, 

προκύπτει ένα νέο κανονιστικό ιδεώδες, που ενισχύει την άποψη, ότι η δικαιοσύνη μπορεί να 

αποτελεί την πρώτιστη αρετή ανάμεσα στους θεσμούς, αλλά δεν μπορεί να αποτελεί τη μόνη. 

Λέξεις κλειδιά: διαγενεακή δικαιοσύνη, διανεμητική δικαιοσύνη, διορθωτική δικαιοσύνη, 

βιωσιμότητα, ανθρώπινη ευημερία, βιώσιμη ανάπτυξη, αδύναμη αντίληψη βιωσιμότητας,  

ισχυρή βιωσιμότητα, φυσικό κεφάλαιο, αρχή της δίκαιης αποταμίευσης, φυσικό απόθεμα, 

κοινωνική βιωσιμότητα, πράσινος καπιταλισμός, κλιματική δικαιοσύνη, επικοινωνιακή δράση 

στην πράξη, συγκρούσεις οικολογικής διανομής, περιβαλλοντικό χρέος, κλιματικό χρέος. 
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Intergenerational Justice, Sustainable Development and 

Climate Change Movements 

 

Abstract 

Natural world and environmental goods are absolutely interwoven with human survival, 

right political coexistence, and human welfare. Thus, in the present study we will approach 

them through the categories of  “ethics of the right” and “ethics of the good”. Meanwhile, we 

will seek the value they possess (“which of them possess instrumental and which of them 

possess inherent value” and, moreover,  “is it always the case that this discrimination is 

valid?”). 

Whilst, all the above knowledge regarding the great significance of the environmental 

goods, should have led us to the necessary assurance of them – so that all the members of the 

current generation are satisfied – we see that this does not reflect to the modern empirical 

reality. Therefore, we already speak of a justice deficit. Moreover, bearing in mind that, a 

possible failure in the maintenance of these goods in the present, will inevitably lead to their 

total loss in the future, the situation becomes more imperative; though this time concerning 

future people. 

In the above issues, two more are to be dealt with. Firstly, it’s not self- evident that the 

current generation of people owes anything at all to the future ones, due to some crucial 

problems that determine the status of future people, as well as our relation to them. 

Consequently, the preservation of environmental goods “in the name” of future people falls 

under the limitation mentioned above. And the question is “ Do we have reasons (reasons of 

justice) to preserve environmental goods for the sake of future people?”. Having defined these, 

we notice that the conversation shifts in some very important normative concepts; 

intergenerational justice and sustainability, according to which we will attempt to elaborate our 

moral obligations (as the current generation of people). The second issue, that is being 

examined in parallel with the first, illustrates a number of alternative understandings in 

approaching the content of sustainability, while combining it with different visions of  what 

human welfare should mean. 

Climate change, which is the greatest environmental crisis globally, could at the same time 

be an opportunity for our (moral) reflection. On the one hand, reminding us the existence of 
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“ecological limits”, on the other hand highlighting “global interconnection”. Bearing these in 

mind, important issues -regarding fair “cooperation”, “distribution” and “correction” 

(restoration)- shall arise. Focusing our study in the following questions: a. do the normative 

ideals, in which we reached, converge with the narrative and action of social movements of 

climate change?, b. which are, in this particular case, the movements that represent these 

ideals?, we shift to the main purpose of our study, which is to satisfactorily establish that, 

“ecological distribution conflicts”, could give prominence to the notion of “conflict” as a 

perfect example of “communicative action in practice”. And we will argue, that the above 

“concept”, is mobilized from the climate justice movement, in order to show that this social 

movement understands it’s purpose to be the embodiment of a global community “from below” 

that has taken over the responsibility to liberate from domination, to enable the determination 

of their normative vision – restoring justice intragenerationally and, at the meantime, shaping 

the issues intergenerationally, as well. Eventually, we argued that through the narrative and 

action of movements of environmental and climate justice, emerges a normative ideal that 

reinforces the claim that justice may be the first virtue of social institutions, but that it cannot 

be the only one. 

Key words: intergenerational justice, distributive justice, corrective justice, sustainability, 

human welfare, sustainable development, weak sustainability, strong sustainability, natural 

capital, just savings principle, physical stock, social sustainability, green capitalism, climate 

justice, communicative action in practice, ecological distribution conflicts, ecological debt, 

climate debt.  
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Εισαγωγή 

Αυτή η εργασία ασχολείται με το φαινόμενο της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής 

κατανοώντας το ως ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Η κλιματική κρίση απειλεί τη 

βιωσιμότητα του πλανήτη και την ικανότητά του να συντηρήσει την ανθρώπινη και μη 

ανθρώπινη ζωή εντός του. Είναι φανερό, ότι οι πιο ευάλωτοι αναφορικά με αυτές τις απειλές, 

είναι οι κάτοικοι του «φτωχού Νότου» και οι μελλοντικές γενεές. Πέρα από την απειλή στα 

ανθρώπινα δικαιώματα ωστόσο, αναδύεται συνάμα ο κίνδυνος να τερματιστεί για την 

ανθρωπότητα η δυνατότητα διαμόρφωσης μιας νοηματικά προσδιορισμένης ζωής. 

Οι προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας να επιλύσει αυτά τα προβλήματα και να μετριάσει 

την επιτάχυνση του φαινομένου, διεξάγονται με όρους «βιώσιμης ανάπτυξης». Ωστόσο, το 

αφήγημα της βιώσιμης ανάπτυξης είναι αμφισβητήσιμο. Οι λύσεις που προτείνονται είναι 

μονομερώς προσδιορισμένες, σύμφωνες στα πρότυπα του «πλούσιου Βορρά», και 

επικεντρώνονται στην «αναγκαιότητα» της οικονομικής ανάπτυξης,  μεταβιβάζοντας τα κόστη 

της δεύτερης στα φτωχά κράτη και στις μέλλουσες γενιές. Περαιτέρω, στις αδυναμίες αυτού 

του οράματος, προστίθεται το γεγονός ότι προωθείται η άποψη, πως η ευημερία με 

οικονομικούς όρους, είναι το μόνο σημαντικό για την ανθρώπινη ζωή. 

Τα παραπάνω παρουσιάζονται μέσα στο πλαίσιο της ενδογενεακής και διαγενεακής 

δικαιοσύνης. Στην πρώτη μορφή δικαιοσύνης γίνεται λόγος για τη σχέση της γενιάς του 

παρόντος έναντι των μελών της ίδιας, ενώ στη δεύτερη μορφή δικαιοσύνης, αναπαρίσταται η 

σχέση που συνδέει τη γενιά του παρόντος με τις παρελθούσες και τις μέλλουσες γενιές. Στόχος 

είναι να ανευρεθεί το περιεχόμενο των καθηκόντων της δικαιοσύνης. Παράλληλα με την 

έννοια της δικαιοσύνης ερευνάται το περιεχόμενο της έννοιας της βιωσιμότητας (μια εκδοχή 

της οποίας είναι και η βιώσιμη ανάπτυξη) και των συναφών καθηκόντων που απορρέουν από 

αυτή. Τα καθήκοντα αυτά συνοψίζονται στο ερώτημα «τι πρέπει να διασφαλιστεί στο παρόν 

(ενδογενεακά) και να διασωθεί για χάρη της ανθρωπότητας (διαγενεακά);». 

Οι δύο παραπάνω κανονιστικές έννοιες (διαγενεακή δικαιοσύνη και βιωσιμότητα), 

εξετάζονται αναφορικά με τον φυσικό κόσμο και τα περιβαλλοντικά αγαθά. Οπότε, στόχος 

είναι να φανεί, το πώς θεμελιώνονται και το πού εδράζονται τα καθήκοντα που απαιτούν την 

εξασφάλισή των περιβαλλοντικών αγαθών στο (παρόν) και τη μεταβίβασή τους (μέλλον) με 

τρόπο «ποιοτικό». Σκοπός, σε ένα δεύτερο επίπεδο, είναι να αποδειχτεί, πώς η παγκόσμια «από 

τα κάτω» κοινότητα, με τη μορφή των κοινωνικών κινημάτων κλιματικής δικαιοσύνης, έχει 
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έμπρακτα αναλάβει το καθήκον της απαλλαγής της από την κυριαρχία του «πλούσιου Βορρά», 

καθώς και του καθήκον του αυτοπροσδιορισμού της. 

Στο πρώτο μέρος αυτής της εργασίας επιχειρείται να παρασχεθεί η κανονιστική θεμελίωση 

για τα καθήκοντα δικαιοσύνης και βιωσιμότητας που αντιστοιχούν στις σύγχρονες γενεές 

αναφορικά με το φυσικό κόσμο και τα περιβαλλοντικά αγαθά και ερευνάται το ζήτημα της 

επέκτασής τους στις μελλοντικές γενεές. Έτσι, το πρώτο κεφάλαιο επιχειρεί να δώσει 

απάντηση στο ερώτημα για το ποια προσέγγιση μεταξύ του βιοκεντρισμού, οικοκεντρισμού 

και ανθρωποκεντρισμού, μπορεί να ορίσει με ακριβή τρόπο την εισαγωγή και τη θεμελίωση 

του ανθρώπινου ενδιαφέροντος για το φυσικό κόσμο, και τελικά καταλήγει στην οπτική ενός 

«μετριασμένου ανθρωποκεντρισμού». Το δεύτερο κεφάλαιο επιδιώκει να θεμελιώσει ένα 

συσχετισμό μεταξύ, αφενός της ηθικής του ορθού και των περιβαλλοντικών αγαθών, όπου τα 

συμπεριλαμβάνει ως σχετικά με την επιβίωση καθώς και με τη δημιουργία των όρων για τη 

σύσταση μιας δίκαιης κοινωνίας, και αφετέρου ανάμεσα στην ηθική του αγαθού και τα 

περιβαλλοντικά αγαθά, τα οποία συμπεριλαμβάνει στα πλαίσια της ανθρώπινης «ανάγκης» για 

διαμόρφωση της «αγαθής ζωής». Το τρίτο κεφάλαιο μελετά το status των μελλοντικών 

προσώπων και παρουσιάζονται και απαντώνται οι πιο σημαντικοί περιορισμοί στην απόδοση 

δικαιωμάτων σε εκείνα, καθώς δεν είναι αυταπόδεικτο, ότι τα πρόσωπα του μέλλοντος 

δικαιούνται κάτι από τα σύγχρονα ή ότι τους οφείλεται εν γένει οτιδήποτε, 

συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης των περιβαλλοντικών αγαθών. Το τέταρτο κεφάλαιο 

ασχολείται με τον ορισμό και τη διερεύνηση των κανονιστικών εννοιών που αφορούν στη 

δικαιοσύνη, (ενδό-) και (δια-) γενεακή, και τη βιωσιμότητα, ώστε να γίνει κατανοητό το τι 

οφείλεται στα πρόσωπα της σύγχρονης γενιάς, αλλά και των μελλοντικών, διακρίνοντας 

μεταξύ τεσσάρων διαφορετικών στάσεων για το περιεχόμενο και τα συμπεράσματά εκείνων 

και επιχειρώντας να καταλήξει στην πιο ικανοποιητική. Στο τέταρτο κεφάλαιο, ακόμη, 

αποσαφηνίζονται τα αίτια που έφεραν στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη βιωσιμότητα, και 

δίνονται εναλλακτικές νοηματοδοτήσεις της. Σημαντικό είναι, ότι στην έννοια της 

βιωσιμότητας, προσδίδεται αναπόφευκτα μια κατανόηση αναφορικά με την ευημερία (με 

στενή ή ευρύτερη έννοια), ενώ ενσωματώνεται, επιπλέον, μια κατανόηση για το τι ορίζει η 

δικαιοσύνη, συμπεριλαμβανομένης της διαγενεακής. Οπότε, τα ζητήματα διερευνώνται 

ταυτόχρονα. 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας ερευνάται, το αν τα κανονιστικά ερωτήματα που 

θεμελιώθηκαν στο πρώτο, αποκτούν υπόσταση εμπειρικά, αναδυόμενα στη δράση των 

κοινωνικών κινημάτων. Το πέμπτο κεφάλαιο ασχολείται με τον ορισμό των κοινωνικών 
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κινημάτων και επιχειρεί να δημιουργήσει έναν σημαντικό συσχετισμό ανάμεσα στην πολιτική 

πτυχή εκείνων και στην πολιτισμική. Το έκτο επιχειρεί να παρουσιάσει το πώς τα κοινωνικά 

κινήματα συμπεριλαμβάνουν στο αφήγημα και τη δράση τους, την κλιματική αλλαγή, που 

συνιστά τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική κρίση και αναλύονται το περιβαλλοντικό κίνημα του 

εβδομήντα, το κίνημα των κλιματικών σκεπτικιστών, εκείνο του πράσινου καπιταλισμού και 

εκείνο της κλιματικής δικαιοσύνης. Το έβδομο ασχολείται διεξοδικά με το κίνημα του 

πράσινου καπιταλισμού, ενός «κινήματος» που ενσωματώνει στην προοπτική του την 

παγκόσμια διασύνδεση (παγκοσμιοποίηση), την οποία κατανοεί με νεοφιλελεύθερους όρους. 

Η σύλληψη της παγκόσμιας διασύνδεσης με αυτόν τον τρόπο, επηρεάζει το χαρακτήρα και την 

κατεύθυνση των λύσεων που υποστηρίζονται από το «κίνημα» στο ζήτημα της αντιμετώπισης 

της κλιματικής αλλαγής. Στα παραπάνω επιχειρείται μια πρώτη κριτική. Το όγδοο κεφάλαιο 

καταπιάνεται με το κίνημα κλιματικής δικαιοσύνης, κίνημα που αφομοιώνει επίσης στην 

προοπτική του την παγκόσμια διασύνδεση, με τη σημαντική διαφορά παρόλα αυτά, ότι εκείνο 

θέτει στο επίκεντρό του το σεβασμό για ανθρώπινα δικαιώματα και τους όρους διεξαγωγής 

μιας δίκαιης παγκόσμιας συνεργασίας. Σύμφωνα με αυτά τα αιτήματα σμιλεύει την κατανόησή 

του για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Το ένατο 

κεφάλαιο ασχολείται με την ανάδειξη της κριτικής του κινήματος της κλιματικής δικαιοσύνης 

στα αντισταθμιστικά στον άνθρακα μέτρα, με κύριους άξονες εκείνους της δικαιοσύνης, της 

βιωσιμότητας και της αποδοτικότητας. Το δέκατο κεφάλαιο ερευνά τα αποτελέσματα της 

συνεργασίας ανάμεσα σε κοινωνικά κινήματα, επιστήμονες και τοπικές κοινότητες. Το 

ενδέκατο εστιάζει συγκεκριμένα στο οικολογικό και κλιματικό χρέος, σαν σημαντικότητα 

ζητήματα διανεμητικής και διορθωτικής δικαιοσύνης, που προκύπτουν από την ανωτέρω 

συνεργασία. Το δωδέκατο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην έννοια της «αγαθής ζωής», που τα 

κινήματα προτείνουν σαν ένα πολιτισμικό πρότυπο, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί επιπλέον 

με σκοπό να αναμορφώσει το αξιακό, κοινωνικό και θεσμικό σύστημα. 
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1. Σε αναζήτηση μιας εννοιολογικά1 ακριβούς προσέγγισης: ο 

«μετριασμένος ανθρωποκεντρισμός» 

Ο τρόπος που εισάγεται, και θεμελιώνεται το ενδιαφέρον για το φυσικό κόσμο, σε αυτή την 

εργασία, φαίνεται να απαντά σε μια «ανθρωποκεντρική οπτική»2. Τώρα, επειδή οι 

ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις συναντούν επικριτές, κυρίως από το στρατόπεδο των 

«βιοκεντρικών» και «φυσιοκεντρικών» προσεγγίσεων, πρέπει να παρασχεθεί ο λόγος που 

επιλέγονται οι πρώτες. Αυτό θεωρείται επιτυγχάνεται καλύτερα μέσα από μια συγκριτική 

αποτίμηση εκείνων. Είναι, ακόμη, σημαντικό να γίνει κατανοητό, πως η προσέγγιση που 

υιοθετείται, εν προκειμένω, είναι «μετριασμένα ανθρωποκεντρική», το νόημα του οποίου 

εξηγείται στη συνέχεια. 

Οι υπέρμαχοι των επονομαζόμενων βιοκεντρικών ή οικοκεντρικών προσεγγίσεων 

κατηγορούν τις ανθρωποκεντρικές για μειωμένο ηθικό ενδιαφέρον προς τη μη ανθρώπινη 

φύση, για την εγκαθίδρυση ιεραρχιών εντός του φυσικού κόσμου και για τη διαιώνιση ενός 

κοσμοειδώλου που καθιστά τον άνθρωπο κυρίαρχο του πλανήτη. Σε αυτές τις προσεγγίσεις, η 

ίδια η οικολογική κρίση αναγιγνώσκεται ως αποτέλεσμα του ανθρωποκεντρισμού, οπότε 

εκείνες αναπτύσσονται ως εναλλακτική των ανθρωποκεντρικών, με το φιλοσοφικό τους 

σύστημα, να επιτρέπει να ιδρύεται μεταξύ των διαφορετικών όντων, αλλά και μεταξύ των 

επιμέρους στοιχείων του φυσικού κόσμου, μια εξισωτική τοποθέτηση3. Βασικό κριτήριο με το 

οποίο εισάγεται ο εξισωτισμός ανθρώπου- φύσης είναι η «εγγενής αξία» που αποδίδεται σε 

πρόσωπα και μη πρόσωπα, πιστεύοντας πως πρέπει να συνυπάρχουν στο ίδιο ηθικό καθεστώς 

και να απολαμβάνουν άμεσα ίση προστασία και μέριμνα. Επειδή, στις ανθρωποκεντρικές 

προσεγγίσεις (που είναι μη εξισωτικές) μόνο τα πρόσωπα είναι φορείς εγγενούς αξίας, οι βιο- 

και οικο- κεντρικές προσεγγίσεις πρέπει να στηρίξουν το λόγο που εκχωρούν μια τέτοια αξία 

 
1 Η αναζήτηση της «εννοιολογικά ακριβούς προσέγγισης» – αναφορικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των ηθικών 

κατηγοριών του ανθρώπου και του περιβάλλοντος – σημαίνει ότι γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν ερωτήματα 

σχετικά με τη φύση και το status των παραπάνω οντοτήτων, ώστε να υπάρξει σαφήνεια στον τρόπο με τον οποίο 

κατοχυρώνεται η μέριμνα έναντι εκείνων. Έτσι, εξετάζονται σημαντικές προσεγγίσεις, που παρέχουν 

διαφορετικούς ορισμούς σχετικά με τις ανωτέρω οντότητες. Η προσέγγιση που υιοθετείται τελικά, είναι εκείνη 

που πιστεύω πως ανταπεξέρχεται καλύτερα στις εννοιολογικές αντιπαραθέσεις που προκύπτουν. 

2 Ανθρωποκεντρική προσέγγιση σχηματικά αναφέρεται στο ότι τοποθετείται από τη σκοπιά του ανθρώπου και για 

χάρη του ανθρώπου. 

3 Arne Naess, Βαθιά Οικολογία: το ρηχό και το βαθύ, ευρέος φάσματος οικολογικό κίνημα. Μια περίληψη, στο, 

Σταυρακάκης Γ. (επιμ), Φύση, Κοινωνία και Πολιτική , Αθήνα: Νήσος, 1998, σελ.147 
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στο φυσικό περιβάλλον και τα στοιχεία του. Συχνά, λοιπόν, οι δεύτερες φέρεται να τη 

στηρίζουν σε οικοσυστημικές ιδιότητες, που παρατηρούν οι υποστηρικτές τους στη φύση και 

που αποτελούν για εκείνους ποιότητες ηθικά σημαντικές όπως: η «φυσική τάξη», η 

«ακεραιότητα», η «σταθερότητα» και η «ποικιλομορφία»4, ενώ η εγγενής αξία των οργανικών 

μερών της φύσης5 εκμαιεύεται από την παρατήρηση ύπαρξης μιας δομής και μιας οργάνωσης6 

που χαρακτηρίζει τα φυσικά στοιχεία και τους οργανισμούς (τουλάχιστον με μια ερμηνεία των 

οπαδών τους) και που πρέπει να προκαλεί στον άνθρωπο ένα αίσθημα δέους. Ουσιαστικά η 

θεμελιώδης δικαιολόγηση της εγγενούς αξίας της φύσης, φέρεται να είναι πως αυτά τα 

θαυμαστά χαρακτηριστικά της προέκυψαν μέσα από αιώνες φυσικών διαδικασιών7 και η ίδια 

η «φυσικότητα» διαθέτει στις προσεγγίσεις αυτές κάποιο είδος ιερότητας. Αυτό καθιστά τη 

βιόσφαιρα, τα οικοσυστήματα και τα μέρη του μη αντικαταστάσιμα και συνεπάγεται πως μια 

ανθρώπινη παρέμβαση, που επιφέρει την διατάραξή ή την καταστροφή τους, ταυτίζεται με την 

παραβίαση της εγγενούς τους αξίας.  

Ένας ακόμη ισχυρισμός των προσεγγίσεων, που στη βιβλιογραφία ομαδοποιούνται κάτω 

από το όνομα «περιβαλλοντικός ριζοσπαστισμός», είναι ότι ο άνθρωπος οφείλει να παρατηρεί 

την πολλαπλότητα με την οποία εκδηλώνονται οι σχέσεις στον φυσικό κόσμο και να τις 

καθιστά πρότυπο της ανθρώπινης κοινωνικής συμβίωσης8. Βέβαια, τούτο υπονοεί την 

υιοθέτηση συγκεκριμένης ερμηνείας για τις σχέσεις των μη ανθρώπινων όντων. Συγκεκριμένα 

απορρίπτει την ανάγνωσή τους υπό το φως του «ο ισχυρότερος επιβιώνει» και αντ’ αυτής 

επιλέγει την αφομοίωση των φυσικών προτύπων που φανερώνουν συνεργασία και 

συνύπαρξη9. Σύμφωνα με αυτά οι ανθρώπινες κοινωνίες πρέπει να «ευνοούν τη 

διαφορετικότητα των ανθρώπινων μορφών ζωής, των πολιτισμών, των ενασχολήσεων και των 

οικονομιών» και να αποθαρρύνουν στάσεις υπέρ της «οικονομικής και πολιτισμικής, όσο και 

της στρατιωτικής επέμβασης και κυριαρχίας και να αντιτίθενται στην εξαφάνιση τόσο της 

 
4 Τσινόρεμα Σ., Φύση, Βιοτεχνολογία και Ηθική: Αρχές μιας Σύγχρονης Περιβαλλοντικής Ηθικής, στο συλλογικό 

έργο: Θέματα Βιοηθικής: Η ζωή, η κοινωνία και η φύση μπροστά στις προκλήσεις των βιοεπιστημών,  

(επιμ.)Τσινόρεμα Σ., Λούης Κ., εκδ. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο: 2013 σελ. 383- 384 

5 Χωρίς εξαίρεση μάλιστα ανάμεσά τους (από τους έμβιους οργανισμούς, στην αβιοτική ύλη, μέχρι και τα 

αφηρημένα στοιχεία του περιβάλλοντος) 

6 Στο ίδιο σελ. 384 

7 Στο ίδιο σελ. 384 

8 Στο ίδιο σελ. 385 

9 Arne Naess, Βαθιά Οικολογία: το ρηχό και το βαθύ, ευρέος φάσματος οικολογικό κίνημα. Μια περίληψη, στο 

Σταυρακάκης Γ. (επιμ.), Φύση, Κοινωνία και Πολιτική, Αθήνα: Νήσος, 1998, σελ., 147- 148 
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φώκιας και της φάλαινας όσο και των ανθρώπινων φυλών ή πολιτισμών»10. 

Από την άλλη, οι εκπρόσωποι του ανθρωποκεντρισμού πιστεύουν ότι οι προσεγγίσεις του 

βιοκεντρισμού και του οικοκεντρισμού στηρίζονται σε ένα εσφαλμένο μεθοδολογικό μοντέλο 

που εκκινεί από περιγραφικές προτάσεις για τη δομή και για την οργάνωση του φυσικού 

κόσμου για να συνάγει από εκείνες έναν «δεοντολογικό» κανόνα υπέρ της ακέραιης 

διατήρησής του11. Μοναδικό κριτήριο στη θεμελίωση του παραπάνω καθήκοντος δείχνει να 

είναι μια έννοια «φυσικότητας» των τμημάτων του μη ανθρωπίνου κόσμου, που φέρεται να 

δικαιολογείται αφ’ εαυτής. Βέβαια, το συμπέρασμα εμπεριέχει έναν αρκετά μυστικιστικό, 

σκιώδη και μεταφυσικό χαρακτήρα, αφού δε συνοδεύεται καν από κάποια απάντηση στο «γιατί 

είναι απαραβίαστο και μη- αντικαταστάσιμο το «φυσικό»;», οπότε οι εκπρόσωποι του 

ανθρωποκεντρισμού τον απορρίπτουν σαν κανόνα του πράττειν. Όσον αφορά τώρα τον 

ισχυρισμό για τη φύση- πρότυπο της κοινωνικής οργάνωσης, πρόκειται για ακόμη μια 

προβληματική τοποθέτηση, που εξιδανικεύει τη φύση12, ενώ αναπόφευκτα κάνει προβολές 

ανθρώπινων αξιών στις σχέσεις εκείνες (οπ. συνεργασία και συμβίωση). Παράλληλα, ενώ το 

τελευταίο επιχείρημα του περιβαλλοντικού ριζοσπαστισμού, επιθυμεί την επανασύνδεση 

ανθρώπου- φύσης, εισάγεται τελικά από τον ίδιο ο διαχωρισμός, γιατί η τοποθέτηση του 

επιχειρήματος δείχνει να παραγνωρίζει ότι ο άνθρωπος είναι εξίσου μέρος της φύσης13. 

Επιπλέον, οι εκπρόσωποι των ανθρωποκεντρικών προσεγγίσεων είναι σε θέση να 

απαντήσουν στην κατηγορία που τους απευθύνεται, για το ότι εκείνες μεροληπτούν υπέρ του 

ανθρώπινου είδους. Μάλιστα το πρώτο επιχείρημά τους είναι, ότι μια έννοια 

ανθρωποκεντρισμού είναι αναπόφευκτη όταν γίνεται λόγος για ηθική, εφόσον μόνο τα 

ανθρώπινα όντα χαρακτηρίζονται από την ικανότητα να προσδίδουν περιεχόμενο, νόημα και 

αξία στα πράγματα και κατόπιν να διαμορφώνουν ενεργά αρχές – κοινά αποδεκτές από τα 

υπόλοιπα ανθρώπινα όντα – και να ενεργοποιούν πράξεις βάσει αυτών14. Παράλληλα με αυτό 

παρατηρούν, ότι τα μη ανθρώπινα όντα δεν διαθέτουν ούτε αξιοδοτική ικανότητα ούτε και 

 
10 Στο ίδιο, σελ. 147- 148 

11 Τσινόρεμα Σ., Φύση, Βιοτεχνολογία και Ηθική: Αρχές μιας Σύγχρονης Περιβαλλοντικής Ηθικής, στο 

συλλογικό έργο: Θέματα Βιοηθικής: Η ζωή, η κοινωνία και η φύση μπροστά στις προκλήσεις των βιοεπιστημών,  

(επιμ.)Τσινόρεμα Σ., Λούης Κ., εκδ. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο: 2013 σελ, 384 

12 Στο ίδιο, σελ. 385 

13 Στο ίδιο, σελ. 385 

14 Στο ίδιο, σελ. 390 
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μπορούν να προσανατολίσουν τις πράξεις τους με γνώμονα καθήκοντα, και αυτό γιατί 

ενεργούν με την απόλυτη καθοδήγηση των ενστίκτων15. Από αυτή τη διαπίστωση συνάγεται, 

ότι όσο δεν υπάρχει η απαραίτητη ελευθερία στην επιλογή πράξεων και όσο είναι η φυσική 

νομοτέλεια που κατευθύνει τη συμπεριφορά στα μη ανθρώπινα όντα, δεν είναι δυνατό να 

αναμένεται από εκείνα ηθική συμπεριφορά, ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν το καθεστώς 

εκείνο που τα εξομοιώνει με τα πρόσωπα. Επομένως, είναι η έλλογη ικανότητα το κριτήριο 

που κάνει τους υποστηρικτές των ανθρωποκεντρικών προσεγγίσεων, να υποστηρίζουν την 

απόδοση εγγενούς αξίας αποκλειστικά στα ανθρώπινα όντα, με την τελευταία να ταυτίζεται 

συχνά με την έννοια του αυτοσκοπού (όπου: ο,τιδήποτε γίνεται οφείλει να γίνεται στο όνομα 

του ανθρώπου). Επειδή μεγάλο μέρος της πολεμικής που έχει δεχτεί ο ανθρωποκεντρισμός 

οφείλεται στην υιοθέτηση του κριτηρίου της «έλλογης ικανότητας», αφού είναι αρκετοί που 

πιστεύουν ότι η ανάδυση των ιεραρχιών προκύπτει από εκείνη, πρέπει να ξεκαθαριστεί τι αυτή 

σημαίνει στην πράξη. Φαίνεται πως από την υπεράσπιση που επιχειρείται, προκύπτει το 

δεύτερο επιχείρημα των ανθρωποκεντρικών προσεγγίσεων υπέρ των θέσεών τους. 

Ουσιαστικά, το γεγονός πως οι άνθρωποι μπορούν και στοχάζονται υπό το καθεστώς 

ελευθερίας σημαίνει αναπόδραστα πως για τις πράξεις φέρουν ευθύνη, που αναγνωρίζεται 

όμως έναντι άλλων προσώπων, που μπορούν να πράττουν ελεύθερα και να δεσμεύονται16. 

Αυτό σημαίνει, ότι η μη ανθρώπινη φύση και τα μη ανθρώπινα ζώα, εισάγονται στην 

ανθρώπινη μέριμνα, μόνο που αυτό γίνεται εφικτό μέσω αναγνώρισης καθηκόντων «σε σχέση 

με εκείνα». Μια τέτοια μέριμνα δικαιολογείται στη βάση της σημασίας της μη ανθρώπινης 

φύσης για την ανθρώπινη επιβίωση και την ηθική τελείωση, πράγματα για το οποία γίνεται 

αναφορά παρακάτω. Οπότε επουδενί, δε φαίνεται να υπάρχει μειωμένο ενδιαφέρον για αυτά 

και η κριτική είναι πάντως άτοπη.  

Στις τοποθετήσεις που προλόγισαν το κεφάλαιο, υποστηρίχτηκε ότι η οπτική που 

υιοθετείται εν τέλει είναι «μετριασμένα ανθρωποκεντρική». Τούτο σημαίνει δύο πράγματα. 

Πρώτον, πως μπορεί η ανθρωποκεντρική οπτική να είναι η εννοιολογικά ακριβέστερη 

προσέγγιση, τούτο δεν αποκλείει όμως μια ενσωμάτωση διαφορετικών κατανοήσεων εντός 

της. Ορισμένοι άνθρωποι καθώς και κάποιες κοινότητες καταλαβαίνουν τη σχέση τους με το 

φυσικό κόσμο, στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού ριζοσπαστισμού. Εδώ υποστηρίζεται πως μια 

αδυναμία συμπερίληψης της διαφορετικής αυτής οπτικής, διαμορφώνει τους όρους για έναν 

 
15 Στο ίδιο, σελ. 390 

16 Στο ίδιο, σελ. 391 



8 

 

νέο ιμπεριαλισμό17. Δεύτερον, η προσέγγιση αποκαλείται «μετριασμένα ανθρωποκεντρική», 

επειδή σε αντίθεση με το κυρίαρχο ρεύμα του ανθρωποκεντρισμού, εδώ υιοθετείται η άποψη 

που θέλει τον φυσικό κόσμο να κατέχει πράγματι εγγενή αξία. Αυτό ωστόσο, δεν ισχύει όπως 

την εννοούν οι βιο- και οικο- κεντρικές προσεγγίσεις, αλλά όπως την καταλαβαίνει η 

Korsgaard, το επιχείρημα της οποίας παρουσιάζεται στο επόμενο κεφάλαιο. 

  

 
17 Για την παρουσίαση του επιχειρήματος που συναντάται ευρέως μεταξύ των υποστηρικτών μιας «ριζοσπαστικής 

σύλληψης της βιώσιμης ανάπτυξης» βλ., Jacobs M., Sustainable development as a contested concept, in Fairness 

and Futurity: Essays on Environmental Sustainability and Social Justice, ed. by A. Dobson, Oxford: Oxford 

University Press, 1999, page. 93 
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2. Ανθρώπινη επιβίωση και ευημερία: η ιδιαίτερη αξία των 

περιβαλλοντικών αγαθών 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο υποστηρίχτηκε, πως εντός μιας ανθρωποκεντρικής 

προσέγγισης  συναντάται ειδική μέριμνα για τη μη ανθρώπινη φύση, που θεμελιώνεται μέσω 

(ανθρώπινων) καθηκόντων «σε σχέση με εκείνη». Επίσης, φάνηκε πως μια τέτοια προσέγγιση, 

δικαιολογεί το ενδιαφέρον για τη μη ανθρώπινη φύση στη σημασία της για τον άνθρωπο. Στο 

παρόν κεφάλαιο επιδιώκεται να αναδειχτεί το πώς τα «περιβαλλοντικά αγαθά» συνεισφέρουν 

στην ανθρώπινη ζωή και τον ανθρώπινο βίο. Επειδή, όμως όπως εξηγείται και μετέπειτα, τα 

περιβαλλοντικά αγαθά συνιστούν μια ευρεία και ετερογενή κατηγορία, γίνονται οι 

απαραίτητες κατηγοριοποιήσεις και πλαισιώσεις, που τα συνδέουν εν τέλει με την ανθρώπινη 

επιβίωση και την ανθρώπινη ευημερία. Μέσα από τη συζήτηση που διεξάγεται αναδεικνύεται 

και το «είδος» της αξίας των διαφορετικών κατηγοριών των περιβαλλοντικών αγαθών και σε 

εκείνο το σημείο συναντάται μια επιπλέον ρήξη με τον αυστηρά νοούμενο 

«ανθρωποκεντρισμό»18. 

Προτού ξεκινήσει η πραγμάτευση του ζητήματος, πρέπει να γίνει αντιληπτό το τι ακριβώς 

εννοείται με τον όρο «περιβαλλοντικά αγαθά». Σίγουρα, πρόκειται για ένα ευρύ φάσμα 

ετερόκλητων μεταξύ τους στοιχείων, με το καθένα να κατέχει διαφορετική αξία και σημασία. 

Οπότε και ο όρος πρέπει να γίνεται αντιληπτός, όπως εξηγεί ο Miller, με μια κάπως «χαλαρή» 

έννοια19. Στα περιβαλλοντικά αγαθά, μπορεί να ενσωματώνονται για παράδειγμα το κλίμα του 

πλανήτη, τα φυσικά οικοσυστήματα, τα «άγρια» είδη ζώων, τα σπάνια είδη φυτών κ.α. Επειδή 

τώρα, στην ολότητά τους αντιπροσωπεύουν κάτι σημαντικό για τον άνθρωπο, κατ’ αρχήν 

αντιμετωπίζονται ως ενιαία. Εντούτοις, η κατηγοριοποίηση «περιβαλλοντικά αγαθά» δε 

συνεισφέρει σε κάτι περισσότερο στη συζήτηση, οπότε εγκαταλείπεται και αναζητείται μια 

εναλλακτική πλαισίωση. Θεωρείται, πως ιδανικό πλαίσιο αναφοράς είναι εκείνο της «ηθικής 

του ορθού» και εκείνο της «ηθικής του αγαθού»20. Εφεξής γίνεται λόγος για δύο μεγάλες 

 
18 Υπονοείται η εισαγωγή της διάκρισης («εγγενής αξία» - «αυτοσκοπός») 

19 Miller D., Social Justice and Environmental Goods, in Fairness and Futurity: Essays on Environmental 

Sustainability and Social Justice, ed. by A. Dobson, Oxford: Oxford University Press, 1999, page 152 

20 Τα δύο «πλαίσια» αφορούν ουσιαστικά στις δύο σφαίρες της ηθικής, (αφήνοντας κατά μέρους το γεγονός ότι 

στη σύγχρονη φιλοσοφία οι δύο σφαίρες πάντως συγκλίνουν, όπως γίνεται φανερό παρακάτω). Στη διάκριση 

μεταξύ των όρων, από τη μια του “right” που απαντά στην ηθική του ορθού και αφορά σε κανόνες (διαφορετικά 

συναντάται και ως “morality”), και από την άλλη του “good” που αφορά στην ηθική του αγαθού και όπου γίνεται 
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κατηγορίες περιβαλλοντικών αγαθών: α. όσα εμπίπτουν στην κατηγορία «αγαθά σημαντικά για 

την ανθρώπινη επιβίωση» και αντιστοιχούν στο πρώτο πλαίσιο και β. όσα υπάγονται στην 

κατηγορία «αγαθά σημαντικά για την ανθρώπινη ευημερία» και αντιστοιχούν στο δεύτερο. 

Προτού παρατεθούν τα πλαίσια και πριν ακόμη γίνει εναργής η αξία των περιβαλλοντικών 

αγαθών εντός τους, πρέπει να σημειωθεί, ότι ο τρόπος ανάλυσής τους (εν. των πλαισίων) 

αντανακλά το πώς εκείνα εκδηλώνονται από τη νεωτερικότητα και ύστερα, όπου 

παρατηρούνται κάποιες ουσιαστικές ανακατευθύνσεις. Πρώτον, η ηθική του ορθού παραμένει 

στη δημόσια σφαίρα, ενώ η ηθική του αγαθού περιέρχεται στην ιδιωτική21 και, δεύτερον, 

τονίζεται η προτεραιότητα της ορθοπρακτικής ηθικής έναντι της ηθικής του αγαθού22. Αξίζει να 

συγκρατήσει κανείς τις δύο επισημάνσεις, γιατί αποκτούν μεγάλη σημασία στη συνέχεια. 

Πλαίσιο α’ : ηθική του ορθού & περιβαλλοντικά αγαθά 

Στη μεν σφαίρα της ορθοπρακτικής ηθικής αναγνωρίζονται ως πρώτιστες αξίες η 

δικαιοσύνη και η ισότητα, που δείχνουν πως αυτή η σφαίρα της ηθικής αφορά κατ’ ουσίαν στο 

δίκαιο. Εντός του πεδίου αυτού συστήνονται καθήκοντα που αφορούν στα άτομα και 

στηρίζονται στην αρχή της ίσης ηθικής εκτίμησης των προσώπων23. Αυτή η αρχή στο πεδίο 

του δικαίου (κατά τη νεωτερικότητα) υπαγορεύει πως οι πολιτικοί θεσμοί πρέπει να 

θεσπίζονται και να ισχύουν έναντι όλων των προσώπων με τρόπο γενικό και καθολικεύσιμο24. 

Με την εισαγωγή της αντικειμενικότητας, της «ουδετερότητητας» και της απροσωποληψίας 

στη σφαίρα του δικαίου ο ηθικός χαρακτήρας των προσώπων25 και οι υποκειμενικές, 

«μεταφυσικές» και ενδόμυχες πεποιθήσεις που δίνουν νόημα στη ζωή τους26, θεωρούνται 

στοιχεία μη σχετικά με τα καθήκοντα, διότι σε διαφορετική περίπτωση εγκαθιδρύονται 

αθέμιτες ανισότητες και ιεραρχίες μεταξύ των προσώπων. Με τούτη την έννοια θεωρείται 

 
λόγος κυρίως για αξίες (συναντάται εναλλακτικά και ως  “ethics”), γίνεται ίσως καθαρότερη η «διαφορά» μεταξύ 

τους. 

21 Σούρλας Π., Μια βασική διάκριση στην ηθική: το αγαθό και το ορθό «παραδοσιακές αρεταϊκές και νεωτερικές 

ορθοπρακτικές θεωρίες, στο Ρυθμίζοντας τα του βίου: ο νομοθέτης και η βιοηθική, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 

Κρήτης, Ηράκλειο: 2020 σελ.102 

22 “Priority of the right over the good” 

23 Στο ίδιο, σελ. 99 

24 Στο ίδιο, σελ. 103 

25 Κατά αντιδιαστολή με παλαιότερες διακρίσεις των προσώπων «ενάρετοι» ή «φαύλοι» 

26 Στην νεωτερικότητα καταργείται η πεποίθηση πως πρέπει να υπηρετείται κάποιο «κοινό αγαθό» (bonum 

communae) ως πολιτική αξία 
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άλλωστε, πως τα καθήκοντα είναι προσωποπαγή (αφορούν πάντοτε στα πρόσωπα) και 

ταυτόχρονα απροσωπόληπτα (αφορούν στα πρόσωπα, κατ’ αρχήν, μη εξατομικευμένα).  

Το «κατ’ αρχήν»27 φανερώνει σε ένα πρώτο επίπεδο, πως αφού αποβάλλονται από το πεδίο 

του δικαίου ηθικο-πολιτικά πρότυπα, έπεται ότι το αντικείμενο αυτού περιορίζεται στην 

«εξασφάλιση της ζωής»28 των προσώπων και των μέσων που την καθιστούν δυνατή. Αξίζει δε 

να σημειωθεί πως οι δύο μορφές των παρακάτω καθηκόντων θεμελιώνονται στην αξία της 

προστασίας και της κατοχύρωσης ανθρώπινης ζωής (αρχικά ως ζωής, όχι ως βίου29) και 

δικαιολογούνται στην ύψιστη αξία που εκείνη διαθέτει. Εκεί μάλιστα στηρίζεται η 

«επιτακτικότητά» τους (ως επιταγή μη- παράλειψης), καθώς και ο «εξαναγκαστικός» 

χαρακτήρας τους (ως επιταγή συμμόρφωσης). Έχοντας εξηγήσει αυτά γίνεται λόγος για 

σύσταση δικαιικών καθηκόντων εκφερόμενων «αρνητικά», που σημαίνει πως στόχος τους 

είναι η εξασφάλιση των προσώπων από βλάβες σχετικές με τα συμφέροντά τους (με μια στενή 

έννοια) και από παραβιάσεις στα θεμελιώδη δικαιώματά τους (με μια ευρεία έννοια). 

Ταυτόχρονα συστήνονται και καθήκοντα δικαιοσύνης εκφερόμενα «θετικά», δείχνοντας προς 

την αναγκαιότητα εξασφάλισης των πόρων εκείνων που επιτρέπουν την επιβίωση των 

ανθρώπων. 

Σημαντική για τη συζήτηση εδώ είναι, ακόμη, η διάκριση που εισάγεται εντός της σφαίρας 

της δικαιοσύνης, αφορώντας στη διανεμητική και στη διορθωτική της μορφή. Η ανακάλυψη 

της ανωτέρω διάκρισης οφείλεται στον Αριστοτέλη, ο οποίος ισχυρίστηκε πως η διανεμητική 

ασχολείται με το ερώτημα του «πώς οφείλονται να διανέμονται τα αγαθά εντός της πόλεως;», 

υποστηρίζοντας ότι το σωστότερο είναι να παρέχεται στο κάθε πρόσωπο εκείνο που του 

αναλογεί σύμφωνα με κάποιο κριτήριο προσωπικής αξίας30, και ταυτόχρονα θεώρησε ότι η 

διορθωτική τοποθετεί το ερώτημα του «πώς οφείλονται να διεξάγονται οι ανταλλαγές (σε 

διμερείς σχέσεις) που αφορούν αγαθά;», με την πεποίθηση ότι το καταλληλότερο κριτήριο 

είναι, αυτή τη φορά, η αντικειμενική αξία των ίδιων των παροχών31. 

 
27 Στο ίδιο, σελ. 101 βλ. υποσημείωση αρ. 63  

28 Έτσι και η παρούσα σύνδεση ορθοπρακτική ηθική- επιβίωση. 

29 Στο ίδιο, στο κεφ. «Ηθική του βίου», υποενότητα «Ζωή και βίος» αναφορικά με τη διάκριση μεταξύ ζωής και 

βίου και τη θέση της ορθοπρακτικής ηθικής εντός της  

30 Σούρλας Π., Διορθωτική δικαιοσύνη: αυτοτελής ή υποτελής στη διανεμητική: Σχόλια στον John Rawls, στο 

Δημοκρατία και Αυτονομία: Δοκίμια πολιτικής φιλοσοφίας, εκδ. Πόλις, 2017, σελ. 332 

31 Στο ίδιο, σελ. 332 
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Με σύγχρονους όρους, πλέον, η διάκριση τοποθετείται ως εξής: η διανεμητική δικαιοσύνη 

(distributive justice) εμπίπτει στο δημόσιο δίκαιο, και υποδεικνύει πως πρέπει «να δίνεται στον 

καθένα αυτό που δικαιούται»32, ενώ η διορθωτική δικαιοσύνη (corrective justice) εμπίπτει 

(σήμερα) στο ιδιωτικό δίκαιο (ή δίκαιο των συμβάσεων), και δηλώνει ότι «οι συμφωνίες πρέπει 

να τηρούνται»33. Τοποθετώντας έτσι το ερευνητικό πεδίο των δύο αυτών μορφών δικαιοσύνης 

φέρεται να δημιουργείται η εντύπωση πως η πρώτη ταυτίζεται με μια κανονιστική σύλληψη 

των δικαιωμάτων, ενώ η δεύτερη παραπέμπει -σύμφωνα με αρκετούς αναλυτές τουλάχιστον- 

σε μια μη- κανονιστική και μάλλον μια συνεπειοκρατική κατανόησή τους. 

Εντός του συστήματος των αρχών που διέπουν τη διανεμητική, πρώτιστες αξίες είναι η 

ισότητα και η αμεροληψία, για τούτο κρίνει ο Rawls, πως όταν πρέπει να αποφασιστούν οι 

αρχές που διέπουν την κοινωνική συνεργασία εντός μιας πολιτικής κοινότητας, ο σωστότερος 

τρόπος να γίνει είναι εντός ενός «υποθετικού συμβολαίου»34, στο οποίο έλλογοι δρώντες35 και 

αμοιβαία αδιάφοροι36 καλούνται να αποκρύψουν πίσω από ένα «πέπλο άγνοιας» κάθε γνώση 

τους σχετική με το φύλο, τη φυλή, τις σωματικές ή διανοητικές τους ικανότητες, την 

κοινωνικο- οικονομική τους θέση και τις απόψεις τους για την αγαθή ζωή κ.α., εφόσον μια 

τέτοια γνώση θα επέτρεπε σε καθέναν από εκείνους να μεροληπτήσει υπέρ του εαυτού του 

(κατά τη διαμόρφωση των αρχών) και κατ’ επέκταση εις βάρος των υπολοίπων. Μέσα από την 

κατάσταση της «πρωταρχικής θέσης» (όπου κατάσταση ισότητας) ο Rawls πιστεύει πως 

εύλογο είναι τα άτομα να καταλήξουν από κοινού στις αρχές (1.) της ισότητας των βασικών 

ελευθεριών, (2.) της αρχής της διαφοράς (δλδ. «οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες 

πρέπει να διαρρυθμίζονται με τρόπο τέτοιο, ώστε να αποβαίνουν προς το μέγιστο 

προσδοκώμενο όφελος των λιγότερο ευνοημένων37») και της αναπόσπαστης σε αυτή (2.1) 

αρχής των ίσων ευκαιριών (δλδ. οι ανισότητες του παραπάνω τύπου «πρέπει να συνδέονται με 

 
32 Στο ίδιο, σελ. 333 (με τη διανεμητική αρχή να αποδίδεται ως “suum cuique tribue”) 

33 Στο ίδιο, σελ. 333 (με τη διορθωτική αρχή αποδιδόμενη ως “pacta sunt servanda”) 

34 Να σημειωθεί, ότι «το υποθετικό» σημαίνει πως εκείνο δεν συνάπτεται πραγματικά και αυτό διαφοροποιεί 

σημαντικά το περιεχόμενό του. Δείχνει ότι η υπακοή που αξιώνεται στις επιταγές του, δε δημιουργείται επειδή οι 

συμβαλλόμενοι «συμφώνησαν» και πως αντίθετα, είναι οι όροι μέσα από τους οποίους οι επιταγές προέκυψαν, 

που φανερώνουν ποιο είναι εκείνο στο οποίο εύλογα θα μπορούσαν να συμφωνήσουν τα άτομα, αναδεικνύοντας 

ταυτόχρονα τι ορίζει η δικαιοσύνη. Από εκεί, λοιπόν, προκύπτει το καθήκον συμμόρφωσης. 

35 Το γεγονός πως είναι «έλλογοι» καλύπτει μια βασική δικαιική απαίτηση -την καθολικευσιμότητα και τη 

γενικότητα των καθηκόντων που θα διαμορφωθούν, ώστε να μπορούν να αξιώνεται η συμμόρφωση όλων. 

36 Η ακριβής έννοια του τι σημαίνει «αμοιβαία αδιάφοροι» παρέχεται παρακάτω. 

37 Rawls J., A Theory of Justice: Revised Edition, ed. Harvard University Press, 1999, p. 266 
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θέσεις και αξιώματα ανοικτές σε όλους υπό συνθήκες ακριβοδίκαιης ισότητας των 

ελευθεριών38»). Αυτές οι αρχές τώρα θεωρείται πως στηρίζονται σε ιδανικά που σέβονται το 

καθεστώς των ατόμων ως προσώπων, γιατί εντός του συστήματος της διορθωτικής 

δικαιοσύνης «η υπόσταση όλων μας από κοινού ως προσώπων, ίση για όλους μας, δεν αποτελεί 

ενιαίο και αυτοτελές αγαθό επιδεκτικό διανομής και κανείς δεν μπορεί να μας το έχει 

διανείμει»39. Έτσι, άλλωστε προκύπτει και η «κανονιστική σύλληψη των δικαιωμάτων» στη 

διανεμητική δικαιοσύνη, για την οποία έγινε αναφορά προηγουμένως. 

Από την άλλη, το σύστημα των αρχών στο οποίο δομείται η διορθωτική δικαιοσύνη, που 

συνοψίζεται σε μερικές από τις παρακάτω απαιτήσεις: α. ακώλυτος σχηματισμός της βούλησης 

των συμβαλλόμενων μερών, β. απουσία συνυπολογισμού της κοινωνικής ή οικονομικής θέσης 

των συμβαλλόμενων μερών, γ. αποκλεισμός ελέγχου πάνω στον τρόπο απόκτησης και 

μεταβίβασης αγαθών και δικαιωμάτων)40 δεν μπορεί να εξασφαλίσει έτσι (στενά νοούμενο) 

την ακριβοδικία και την ισότητα στην κοινωνική συνεργασία41. Αυτό αποδεικνύεται μάλιστα, 

όταν επιχειρείται η μεταφορά των παραπάνω κανόνων (της διανεμητικής δικαιοσύνης) στο 

πεδίο της δικαιοσύνης που ασχολείται με τη βασική κοινωνική διάρθρωση/δομή. Στο 

διανεμητικό πεδίο το παραπάνω σύστημα αρχών θα δημιουργούσε ανισότητες τόσο έντονες, 

που θα μπορούσαν να ανατρέψουν το στάτους των πολιτών ως ελεύθερων και ίσων42 ακόμη 

 
38 Στο ίδιο, σελ. 266 

39 Στο ίδιο, σελ. 335 

40 Στο ίδιο, σελ. 341 

41 Τούτες οι αρχές διαθέτουν εξίσου ένα κανονιστικό περιεχόμενο, που στηρίζεται στα ιδανικά της «αυτονομίας» 

και της «αμοιβαιότητας». Η μεν αυτονομία παίρνει υπόσταση εδώ (αρνητικά) ως κατάργηση των εμποδίων στο 

δικαίωμα του προσώπου να μπορεί να σχηματίζει ελεύθερα τη βούλησή του. Η δε αμοιβαιότητα εφαρμόζεται εν 

προκειμένω ως υποχρέωση να ανταμείβει το πρόσωπο για τα οφέλη που λαμβάνει. Εντούτοις, αυτά δεν είναι 

ιδανικά δε διαθέτουν ηθική υπόσταση εκτός της συμφωνίας. για τα επιχειρήματα αυτά βλ. Sandel M., Δικαιοσύνη. 

Τι είναι το σωστό; , μετ. Κιουπκιολής Α., Πόλις: Αθήνα, δεύτερη έκδοση, 2011, σελ. 204- 205 

42 Στο ίδιο, σελ. 335 : Ο Σούρλας παραθέτει σχετικά ένα ενδεικτικό παράδειγμα του πώς αυτό μπορεί να συμβεί. 

Συναφές με την παρούσα εργασία παράδειγμα που αφορά στις σχέσεις μεταξύ κρατών τούτη τη φορά, είναι να 

φανταστεί κανείς το πόσο ενάντιο στην αρχή της (παγκόσμιας) δικαιοσύνης θα ήταν, ΑΝ προβλέπονταν 

αναγνώριση ενιαίας ευθύνης πλούσιων και φτωχών κρατών (και όχι διαφοροποιημένης) να περιορίσουν στον ίδιο 

βαθμό τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γιατί έχουν εξίσου υποβαθμίσει το αγαθό της ατμόσφαιρας). 

Αφήνοντας κατά μέρους το άδικο που εκκινεί από την περιβόητη «ιστορική ευθύνη» των πλούσιων κρατών, το 

γεγονός ότι σε αυτή τη συναλλαγή τα πιο φτωχά κράτη θα έπρεπε- για να συμμορφωθούν με τις δεσμεύσεις τους- 

να θυσιάσουν την επιβίωση των ανθρώπων τους (σύμφωνα πάντα με την επιταγή της διορθωτικής δικαιοσύνης 
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και με τη συνθήκη ότι οι συναλλασσόμενοι θα λειτουργούσαν με τις καλύτερες των προθέσεων 

και ακόμη και αν φανταζόταν κανείς μια τέλεια λειτουργία της αγοράς43.  

Όσοι κατάλαβαν το διακύβευμα, μεταξύ εκείνων και ο Rawls, πρότειναν την υπαγωγή της 

διορθωτικής στην διανεμητική δικαιοσύνη. Ωστόσο, δε θεωρείται πως αυτό είναι αναγκαίο, 

καθώς στη σύγχρονη θεωρία δικαίου, είναι αρκετοί οι φιλόσοφοι που αντιμάχονται την άποψη 

πως η διορθωτική δικαιοσύνη διαθέτει συνεπειοκρατικό χαρακτήρα. Αρκεί να προσέξει κανείς 

πως ανάμεσα στις αρχές που διέπουν το σύστημα της διορθωτικής δικαιοσύνης, 

συμπεριλαμβάνονται, ακόμη: δ. η αμοιβαία δέσμευση των συμβαλλόμενων για μη- βλάβη, και 

ε. η κατοχύρωση αξιώσεων αποζημίωσης σε περίπτωση που συντελεστεί η βλάβη. Θεωρείται, 

πως αυτές οι αρχές διαθέτουν ουσιαστικό κανονιστικό περιεχόμενο, αφού σε αυτό το σημείο 

δεν παραγράφεται ότι οι συμβαλλόμενοι είναι πρόσωπα. Θεμέλιο της διορθωτικής δικαιοσύνης 

με τούτη την έννοια δεν πρέπει να είναι η πρώτη αρχή του κοινωνικού συμβολαίου (όπου: οι 

συμφωνίες πρέπει να τηρούνται), αν εκείνη είναι να αφομοιωθεί ως εξής «η μη- συμμόρφωση 

στην τήρηση των συμφωνιών συνεπάγεται την κατάργηση της απαραίτητης εμπιστοσύνης 

ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη και τούτο μοιραία καταλήγει στο να μην επιθυμείται να 

συνάπτεται η οποιαδήποτε συμφωνία»44. Αντίθετα η συμβολαϊκή αρχή πρέπει να αφομοιώνεται 

ως συνέπεια του παρακάτω συλλογισμού «η μη- συμμόρφωση στην τήρηση των συμφωνιών 

συνεπάγεται, τη μη αναγνώριση των συμβαλλομένων ως προσώπων ελεύθερων και ίσων». Στο 

τελευταίο συμπέρασμα στηρίζεται το θεμελιωτικό επιχείρημα του Σούρλα, γιατί αυτό είναι 

που αποδεικνύει την κανονιστικότητα των αρχών της διορθωτικής δικαιοσύνης και αυτό είναι 

και το στήριγμα για την αυτοτέλεια εκείνης έναντι της διανεμητικής. 

Έχοντας εκθέσει τα παραπάνω πλέον είναι δυνατό να γίνει πιο συγκεκριμένη η συζήτηση 

αναφορικά με τις επιταγές της δικαιοσύνης για τα «περιβαλλοντικά αγαθά» και σχετικά με την 

αξία που εκείνα ενσωματώνουν στο δικαιικό επίπεδο. Στην πρώτη «ομάδα» αγαθών, για την 

οποία γίνεται λόγος, περιλαμβάνονται όσα συμβάλλουν «στη φέρουσα ικανότητα του 

πλανήτη», διαμορφώνοντας τις κατάλληλες συνθήκες που επιτρέπουν τη συνέχιση της 

ανθρώπινης και της μη ανθρώπινης ζωής εντός του. Τούτα τα αγαθά θεωρούνται «προ- 

 
“να μη δίνεται σημασία στο κοινωνικό ή οικονομικό στάτους των συναλλασσόμενων”) βλέπει εύκολα κανείς το 

παράλογο της υπόθεσης. 

43 Στο ίδιο, σελ. 338  

44 Τι εννοείται; Αν αφεθεί να πιστεύεται, ότι κάθε συμφωνία μπορεί να σπάσει οποιαδήποτε στιγμή, κανείς δε θα 

θέλει να συνάπτει οποιαδήποτε συμφωνία με κανένα, γιατί εκ των προτέρων θα γνωρίζει πως θα εξαπατηθεί 
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διανεμητικά», και μια καλή εξήγηση για το τι σημαίνει αυτό δίνει ο Miller υποστηρίζοντας 

πως «αν οι αρχές της δικαιοσύνης (σ.σ. εννοεί την διανεμητική) υπάρχουν για να μας 

κατευθύνουν, στη διανομή των καρπών της κοινωνικής μας συνεργασίας, τότε ο,τιδήποτε 

μετρά ως αναγκαία προϋπόθεση της οποιασδήποτε συνεργασίας εν γένει πρέπει να 

αντιμετωπίζεται ως προγενέστερο πιο εξειδικευμένων διανεμητικών αρχών»45. Ο Rawls 

διατυπώνει έναν τέτοιο ισχυρισμό χαρακτηρίζοντας αυτά τα αγαθά «κοινά» και «αδιαίρετα» 

μεταξύ των προσώπων και πως «μπορούν να παρασχεθούν είτε σε όλους είτε σε κανένα»46. 

Παρόλα αυτά ο Rawls, προσπαθώντας να καλύψει τις περιπτώσεις “free- riding”47, εξηγεί πως 

δεν πρέπει τέτοια αγαθά να παρέχονται από τις οικονομικές αγορές και ότι είναι προτιμότερο 

να τα παράσχει κατευθείαν το κράτος το οποίο θα «διορθώνει» τα προκαλούμενα κόστη μέσω 

φόρων ή επιδοτήσεων48. Βέβαια, όπως  φαίνεται στο δεύτερο μέρος της εργασίας, επειδή τα 

αγαθά αυτά (οπ. ατμόσφαιρα) χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση της οικονομικής 

ανάπτυξης – γεγονός που προκαλεί την υποβάθμισή τους- , μια κατάχρηση τούτων των αγαθών 

(από κάποιους) αφαιρεί – εκτός από το δικαίωμα των προσώπων σε έναν βιώσιμο πλανήτη –  

το δικαίωμα να γίνει χρήση εκείνων - για τον ίδιο σκοπό - (από κάποιους άλλους). Συνέπεια 

ήταν να αντιμετωπιστούν ως αγαθά που ανήκουν και στην «ομάδα» των διανεμητέων πόρων. 

Στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών αγαθών ως διανεμητέων πόρων ανήκουν και 

κάποια «κρίσιμα» περιβαλλοντικά αγαθά που μπορούν να ενταχθούν στα «ρωλσιανά» 

«πρωταρχικά αγαθά» (όπου: ελευθερίες, δικαιώματα, υλικοί πόροι κλπ.) και τούτα συνδέονται 

με τη δικαιοσύνη όσο έργο εκείνης είναι η «ανεύρεση των αρχών που καθορίζουν τη βασική 

διάρθρωση μιας κοινωνίας, εννοώντας τους θεσμούς που άμεσα ή έμμεσα κατανέμουν 

ελευθερίες, δικαιώματα, πόρους και άλλα ωφελήματα στα μέλη της (...) η κοινωνική 

δικαιοσύνη αποτελείται από αρχές που ρυθμίζουν το νομικό σύστημα, τη δομή της οικονομίας, 

τις πολιτικές πρόνοιας, (...) με όρους διανομής ωφελημάτων και βαρών που καταλήγουν 

 
45 Miller D., Social Justice and Environmental Goods, in Fairness and Futurity: Essays on Environmental 

Sustainability and Social Justice, ed. by A. Dobson, Oxford: Oxford University Press, 1999, page. 159 

46 Rawls J., A Theory Of Justice, Cambridge, Massachusetts : The Belknap Press of Harvard University Press, 

1971, sect. 42 

47 Το “free- rider problem”, αναφέρεται σε προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των «κοινών 

αγαθών». Ως «συμπεριφορά» χαρακτηρίζει τη βιομηχανία ή τα κράτη που επωφελούνται πχ. από τη χρήση της 

ατμόσφαιρας (το κατ’ εξοχήν κοινό αγαθό) χωρίς όρια ή δεσμεύσεις για μια «δίκαιη» χρήση εκείνης. Μια χρήση  

δηλαδή, που δε θα συνεπάγεται την απόκλιση των άλλων κρατών και των μελλοντικών γενεών από αυτή. 

48 Miller D., Social Justice and Environmental Goods, in Fairness and Futurity: Essays on Environmental 

Sustainability and Social Justice, ed. by A. Dobson, Oxford: Oxford University Press, 1999, page 156- 157 
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ατομικά στους ανθρώπους»49. Πολλές φορές η δημιουργία τέτοιων αγαθών «μπορεί να 

διαταράξει την δίκαιη κατανομή των πόρων και άλλων πρωταρχικών αγαθών»50. Τέτοιες 

περιπτώσεις συνήθως συναντώνται κατά τη διεξαγωγή οικονομικών δραστηριοτήτων 

στηριζόμενων στην «εκμετάλλευση» του περιβάλλοντος (οπ. εξορυκτικές δραστηριότητες). 

Πρόβλημα είναι πως κατά τη διεξαγωγή τους εγκαθιδρύεται ασυμμετρία μεταξύ των ωφελειών 

και των βαρών, όπου ορισμένα πρόσωπα εξάγουν τα κέρδη που αυτές αποφέρουν και 

μεταβιβάζουν την προκαλούμενη ρύπανση ή υποβάθμιση (με ό,τι κόστη συνεπάγεται) σε άλλα 

πρόσωπα ή κοινότητες51. Στα κόστη που προκύπτουν, ο ρόλος της διορθωτικής δικαιοσύνης, 

αυτή τη φορά, δεν είναι να αποζημιώσει για τις ζημίες σαν να ήταν το ζήτημα απλά οι δίκαιες 

συναλλαγές (υποστηρίχτηκε ήδη η απόρριψη του συνεπειοκρατικού χαρακτήρα της 

διορθωτικής δικαιοσύνης52), αλλά ο γνώμονας πίσω από τις οφειλές αποζημίωσης, είναι να 

γίνει σεβαστό το καθεστώς των προσώπων των οποίων τα δικαιώματα πλήττονται, εννοώντας 

με άλλα λόγια πως σε αυτή την περίπτωση διακυβεύεται το στάτους των προσώπων ως 

ελεύθερων και ίσων.  

Όπως καταλαβαίνει κανείς με την παραπάνω ανάλυση, στο επίπεδο της ορθοπρακτικής 

ηθικής και συγκεκριμένα στο επίπεδο της δικαιοσύνης, τα «περιβαλλοντικά αγαθά», 

ενσωματώνουν το φυσικό περιβάλλον εντός της ανθρώπινης μέριμνας με όρους συνεισφοράς 

στην πραγμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επομένως, τους αποδίδεται μια 

«εργαλειακή αξία», που τα καθιστά σημαντικά, γιατί υπηρετούν υπέρτερες αξίες και έτσι 

διατηρούν κάποιο κανονιστικό νόημα, μονάχα εμμέσως53. Εντούτοις, φαίνεται απογοητευτικό 

να εξαντλείται η αξία της φύσης σε αυτό το επίπεδο και διαισθητικά αναγνωρίζεται 

μεγαλύτερη αξία σε εκείνη. 

Ο ίδιος ο Rawls, που αφιερώνει μέρος του έργου του σε αυτή τη συζήτηση δε βρίσκει 

επίσης ικανοποιητική αυτή την «εργαλειακή» αποτίμηση της φύσης, καταλαβαίνοντας ότι 

 
49 Miller D., Social Justice and Environmental Goods, in Fairness and Futurity: Essays on Environmental 

Sustainability and Social Justice, ed. by A. Dobson, Oxford: Oxford University Press, 1999, page 152 

50 Στο ίδιο, σελ.159 

51 Ανάλογα παραδείγματα στο «διακρατικό» επίπεδο τούτη τη φορά (όπου: πλούσιος Βορράς- φτωχοποιημένος 

Νότος), απαντώνται στο δεύτερο μέρος της εργασίας. 

52 Μια πρακτική εφαρμογή σε αυτά συναντάται στο δεύτερο μέρος της εργασίας αναφορικά με την έννοια της 

«άνισης οικολογικά διανομής», «οικολογικό» και «κλιματικό» χρέος. 

53 Σούρλας Π., Ηθική του βίου, στο Ρυθμίζοντας τα του βίου: ο νομοθέτης και η βιοηθική, Πανεπιστημιακές 

Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο: 2020 σελ. 144- 145 



17 

 

«μια τέτοια ανθρωποκεντρική προσέγγιση αποτυγχάνει να αποδώσει την αξία που αρμόζει στη 

φύση»54, παρόλα αυτά «αναγκάζεται» να παραδεχτεί πως «το καθεστώς του φυσικού κόσμου 

και η πρέπουσα σχέση μας με εκείνον δεν είναι θεσμικά ουσιώδης ή βασικό ερώτημα της 

δικαιοσύνης».55 Αυτή η παραδοχή στην οποία καταλήγει, θεωρείται πως είναι ακριβώς το 

αποτέλεσμα της διάσπασης της ηθικής κατά την νεωτερικότητα (όπου: δικαιοσύνη και ηθική). 

Οπότε για τον Rawls ο πολιτικός- δημόσιος χώρος, που είναι πλέον το πεδίο της αμοιβαίας 

«αλληλοδέσμευσης» πάνω σε ζητήματα που μπορούν να γίνουν έλλογα και εύλογα αποδεκτά 

«από κοινού» ανάμεσα στους πολίτες, αποκλείει αυτόματα την επίκληση, εκ μέρους των 

πολιτών,  «μεταφυσικών» αληθειών56 (εν. πώς αποδίδουν τα άτομα σε «προσωπικό» επίπεδο 

αξία σε κάτι., εδώ «φύση») προκειμένου να κατοχυρωθεί η προστασία κάποιου 

περιβαλλοντικού αγαθού, που πάντως δε συνδέεται αμιγώς με τη διασφάλιση της ανθρώπινης 

επιβίωσης ή με την εξασφάλιση της ισορροπίας στη διανομή των ωφελειών και των βαρών εντός 

της πολιτικής κοινότητας. Εφόσον, εν ολίγοις, τέτοιου τύπου «αλήθειες» ενέχουν ένα 

σημαντικό βαθμό «υποκειμενισμού» καθώς και «μη- ορθολογική» θεμελίωση, δεν είναι εφικτό 

να αξιώνεται δέσμευση πάνω σε εκείνες, πόσο μάλλον τη στιγμή που στις σύγχρονες 

πλουραλιστικές κοινωνίες δεν συναντάται κάποιο κοινά αποδεκτά πρότυπο για το τι συνιστά 

μια αγαθή ζωή. Έτσι μια πιθανή προσπάθεια εισαγωγής τους στην πολιτική διαβούλευση, 

αναμφίβολα για εκείνον θα καταστρατηγούσε την «αρχή της ευμένειας» που πρέπει να 

καθοδηγεί τους πολίτες στη μεταξύ τους συμβίωση57. Εξάλλου, θεωρείται πως τέτοιες αλήθειες 

περιέρχονται και προστατεύονται εντός της ιδιωτικής σφαίρας, πεδίο που ο εξαναγκασμός 

γίνεται αθέμιτος και μη-επιβεβλημένος. Ο Rawls εν τέλει καταλήγει, πως η μόνη συνθήκη για 

να υιοθετηθεί η προστασία περιβαλλοντικών αγαθών, τα οποία δε συνάδουν με τα παραπάνω 

οφέλη, είναι μετά από πολιτική ομοφωνία. Πάλι όμως η ομοφωνία αυτή θα πρέπει να είναι 

αποτέλεσμα «ορθολογικών» επιχειρημάτων58. Και όπως γίνεται αντιληπτό, και σε αυτή την 

περίπτωση, το αίτιο «προστασίας» τους δεν ανάγεται, σύμφωνα με το φιλόσοφο, σε κάποια 

 
54 Miller D., Social Justice and Environmental Goods, in Fairness and Futurity: Essays on Environmental 

Sustainability and Social Justice, ed. by A. Dobson, Oxford: Oxford University Press, 1999, page, σελ.156 

55 Rawls J., Political Liberalism, New York: Columbia University Press, 1993, page. 246 

56 Σούρλας Π., Βιοηθική και δημοκρατικός νομοθέτης: αρχές και όρια μιας νομοθετικής παρέμβασης, στο 

Ρυθμίζοντας τα του βίου: ο νομοθέτης και η βιοηθική, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο: 2020, σελ. 

194 

57 Στο ίδιο, σελ. 195 

58 Στο ίδιο, σελ. 195 
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«πολιτική αξία». 

Πλαίσιο β’: η ηθική του αγαθού & τα περιβαλλοντικά αγαθά 

Εντός της σφαίρας της ηθικής του αγαθού, που όπως προαναφέρθηκε κατά τη 

νεωτερικότητα μεταβαίνει από το δημόσιο στον ιδιωτικό χώρο, κεντρικό σημείο του 

ενδιαφέροντος καθίσταται η ηθική τελείωση του προσώπου. Με άλλα λόγια, η εστίαση είναι 

σε εκείνα τα γνωρίσματα που κατέχει, επίσης, το πρόσωπο ως έλλογο ον, και αφορούν στην 

αξιοδοτική και την στοχοθετική του ικανότητα. Αμφότερες, κατευθύνουν στην αναγνώριση, 

ότι κάθε πρόσωπο είναι ικανό να διαμορφώσει μια ζωή με προσωπικό νόημα και περιεχόμενο. 

Με μια έννοια, λοιπόν, αν για την ορθοπρακτική ηθική πρώτιστα ιδανικά είναι η δικαιοσύνη 

και η ισότητα, για την ηθική του αγαθού είναι ατομική αυτονομία59 (ως αυτοπροσδιορισμός). 

Σημαντικό είναι να γίνει κατανοητό, ότι όταν γίνεται λόγος για τις αρετές, τις αξίες και τους 

βιοτικούς στόχους του εκάστοτε προσώπου, είναι μη- αναγκαίο εκείνα να υπακούν σε 

«ορθολογικά κριτήρια» με τη στενή έννοια. Αναφορικά με εκείνα, όχι μόνο δεν απασχολούν 

με έναν τρόπο τουλάχιστον τη δικαιοσύνη, αλλά δε θα έπρεπε και να την απασχολούν. Το αν 

για παράδειγμα ένα πρόσωπο αποδίδει αξία στη διατήρηση του φυσικού κόσμου, επειδή 

υιοθετεί την άποψη, ότι ο φυσικός κόσμος είναι ένα «καλλιτεχνικό δημιούργημα» με 

καλλιτέχνη την ίδια τη φύση και ως προς αυτό, αναγνωρίζει ισάξια «βανδαλισμού» την 

καταστροφή της, αυτό είναι μια μη- ορθολογική αλήθεια (πάλι με τη στενή έννοια), που 

παρόλα αυτά, «νομιμοποιείται» να ασπάζεται το πρόσωπο στην ιδιωτική του σφαίρα, δίχως να 

πρέπει να λογοδοτεί για εκείνη60. Με τούτο τον τρόπο μάλιστα, παραπάνω αναφέρθηκε πως ο 

εξαναγκασμός στην ηθική του αγαθού ισοδυναμεί με ανελευθερία, αφού ο τρόπος με τον οποίο 

τα πρόσωπα στην ατομικότητάς τους, καταλαβαίνουν το νόημα του κόσμου, είναι ένα πεδίο 

που το δίκαιο δεν πρέπει να παρεμβαίνει. Αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί – όπως εύστοχα 

αναδεικνύει ο Βασιλόγιαννης το επιχείρημα του Dworkin – στο γεγονός, ότι τέτοια ζητήματα 

αφορούν σε «ουσιωδώς θρησκευτικές πεποιθήσεις» των προσώπων, που σημαίνει, ότι οι 

αντιλήψεις του κάθε υποκειμένου σε αυτό το πεδίο προσιδιάζουν με τη θρησκεία στο βαθμό 

που και εκείνη προσπαθεί να συνδέσει «τον εδώ και τώρα βίο μας με απρόσωπες αξίες και τον 

 
59 Σούρλας Π., Μια βασική διάκριση στην ηθική: το αγαθό και το ορθό «παραδοσιακές αρεταϊκές και νεωτερικές 

ορθοπρακτικές θεωρίες, στο Ρυθμίζοντας τα του βίου: ο νομοθέτης και η βιοηθική, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 

Κρήτης, Ηράκλειο: 2020 σελ. 107 

60 Στο ίδιο, σελ. 110 
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ίδιο το Θεό» και ως εκ τούτου οφείλουν να γίνονται σεβαστές61. Παρόλα αυτά, πρέπει να 

σημειωθεί πως ούτε και εκείνες οι αντιλήψεις δεν μπορούν να προωθούνται ακριβώς άκριτα, 

αλλά ο πυρήνας (ή η ρίζα εκείνων) πρέπει να αντιστοιχεί σε αξίες που θα μπορούσαν να είναι 

κοινά αποδεκτές από κάθε έλλογο ον62 («από τη σκοπιά όλων»63), με τούτη την έννοια αν 

κάποιο πρόσωπο αναγνωρίζει την ηθική εξομοίωση του μη ανθρώπινου κόσμου με τα 

πρόσωπα, με σκοπό να θεμελιώσει από αυτή μισανθρωπικές πεποιθήσεις, αυτό δεν καθίσταται 

εύλογο, αποδεκτό και εν τέλει ηθικό. 

Από την πραγμάτευση του ζητήματος της ηθικής του αγαθού μέχρι αυτό το σημείο, γίνεται 

αντιληπτό, πως ο σκοπός εκείνης – εν αντιθέσει με την ορθοπρακτική ηθική – δεν είναι να 

εξασφαλιστεί ότι τα πρόσωπα πρέπει να μπορούν να συνεχίσουν να επιβιώνουν και να μη 

δέχονται πιέσεις που προκαλούν την ισορροπία ανάμεσα στα ωφελήματα και τα βάρη που 

διανέμονται μεταξύ αυτών. Η «απαίτηση» που απορρέει από την ηθική αγαθού, αναφέρεται 

σε κάτι βαθύτερο. Στην κατοχύρωση, ότι η ανθρώπινη ζωή πρέπει να μπορεί να υφίσταται 

παράλληλα με την έννοια της «αγαθής ζωής», όπως εκείνη στοιχειοθετείται για το κάθε 

πρόσωπο ξεχωριστά (προσωποπαγώς). Για να γίνει κατανοητή τούτη η αναγκαία διάκριση, 

αρκετοί διαχωρίζουν ανάμεσα στη ζωή ως «βιολογική συνέχεια» και βίου ως «τη σκόπιμη και 

μακροπρόθεσμη οργάνωση της συνολικής δραστηριότητας του έτσι ώστε στην όλη βιοτική 

πορεία να προσδοθεί ένας συνεκτικός ειρμός ως ενότητα χαρακτήρα (...) ως σταδιακή 

κατάκτηση της ευδαιμονίας και της αρετής»64. Μάλιστα τη σπουδαιότητα τούτης της σφαίρας 

για τον άνθρωπο, ανέδειξε ο Kant στην Αρετολογία του, όπου υποστήριξε πως αποτελεί 

«ατελές καθήκον» τόσο απέναντι στον εαυτό να μοχθεί κάθε πρόσωπο για την τελείωση των 

φυσικών, διανοητικών ικανοτήτων του, όσο και καθήκον του προσώπου απέναντι στα άλλα 

πρόσωπα, το να τους παρέχεται αρωγή, προκειμένου εκείνα να πραγματώσουν τις αντιλήψεις 

τους για την αγαθή ζωή65. Σπουδαίο σημείο να σταθεί κανείς ωστόσο, είναι η ιδιαίτερη 

«ποικιλομορφία» που παρουσιάζει τόσο μεταξύ προσώπων όσο και στο ίδιο το πρόσωπο, η 

διάσταση των αξιών που χαρακτηρίζουν την ηθική του αγαθού, ώστε να υπάρχει «ευκαμψία» 

 
61 Βασιλόγιαννης Φ., Αυτονομία και βιοηθικός εξαναγκασμός. Μια κριτική περιπτωσιολογία: από τις αμβλώσεις 

και την ευθανασία στο ιατρικό λειτούργημα και τη βιοτεχνολογία., Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 

Ηράκλειο: 2020, σελ. 50 

62 Στο ίδιο, σελ. 113 

63 Υπάρχει με άλλα λόγια και εδώ η απαίτηση για «καθολικευσιμότητα». 

64 Στο ίδιο, σελ. 130 

65 Στο ίδιο, σελ. 113 
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(όπου: μη δεσμευτικότητα) κατά την επιλογή ή την παραίτησή από τέτοια πλάνα, αξίες, 

στόχους πχ. ένα άτομο μπορεί να αποδίδει ισχυρότερη αξία στη σύναψη ουσιαστικών 

συναισθηματικών δεσμών με τα οικεία του πρόσωπα, από το να επιδιώκει την τελείωση των 

διανοητικών του ικανοτήτων, ενώ σε επόμενο χρόνο μπορεί το ίδιο το άτομο να αποφασίσει 

το αντίστροφο66.  

Από τα παραπάνω δεδομένα, συνάγεται πως παρά το γεγονός της σημαντικότητας της 

ηθικής του αγαθού εκείνη πάντα έπεται του ορθού, λειτουργώντας μόνο (στη νεωτερικότητα 

τουλάχιστον) συμπληρωματικά προς τη δεύτερη. Μάλιστα, άποψη με την οποία εμφορούνται 

οι φιλόσοφοι των νεότερων χρόνων, είναι πως όταν αρετές, αξίες, βιοτικοί σκοποί τυγχάνει να 

συγκρούονται με δικαιικά καθήκοντα, οφείλει να επιλέγεται πάντοτε η συμμόρφωση με τα 

δεύτερα67. Πλέον, εύλογα θα μπορούσε να διερωτηθεί κανείς «πώς συνυπήρχαν τελικά οι δύο 

σφαίρες; Συναντώταν μεταξύ εκείνων κοινό σημείο;». Για να δοθεί απάντηση σε αυτό, πιστεύω 

πως πρέπει να γίνει επιστροφή στη σφαίρα της ορθοπρακτικής ηθικής και συγκεκριμένα στο 

«υποθετικό συμβόλαιο» του Rawls. Όταν εκείνο παρουσιάστηκε, έγινε ξεκάθαρο ότι τα άτομα 

στην πρωταρχική θέση οφείλουν να είναι αμοιβαία αδιάφορα σε συνάρτηση με κάποια 

γνωρίσματα, ώστε να εξασφαλιστεί η αμεροληψία και η ακριβοδικία. Εντούτοις, η «αμοιβαία 

αδιαφορία» που ο Rawls επικαλέστηκε, δεν επεκτείνεται στα παρακάτω καίρια σημεία : τα 

άτομα στην πρωταρχική θέση διατηρούν α. ένα αίσθημα δικαιοσύνης (οπωσδήποτε 

απαραίτητο για τη διαμόρφωση δίκαιων αρχών) 68 και β. την ικανότητα «να διεκδικούν και 

να αναθεωρούν πάνω στο τι δίνει αξία στην ανθρώπινη ζωή»69. Η δεύτερη ουσιαστικά 

«ηθική δύναμη» (moral power), οδηγεί σύμφωνα με το φιλόσοφο στην ανάγκη κατοχύρωσης 

της «ουδετερότητας» (neutrality). Η τελευταία σημαίνει τη δέσμευση των ατόμων στην 

πρωταρχική θέση, ότι οι αρχές της δικαιοσύνης στις οποίες θα καταλήξουν, δε θα 

προσδιορίζουν το περιεχόμενο της «αγαθής ζωής»70. Με αυτό γίνεται φανερό, πως 

 
66 Στο ίδιο, σελ. 103- 104 

67 Στο ίδιο, σελ. 104 

68 Η διατήρηση ενός «αισθήματος δικαιοσύνης» (a sense of justice) στην πρωταρχική θέση απαντά εν ολίγοις 

στην «ικανότητα ορθολογικών πολιτών να συμμορφώνονται με δίκαιους όρους συνεργασίας, ακόμη και με 

κόστος των δικών τους συμφερόντων, με τη συνθήκη ότι και οι άλλοι είναι πρόθυμοι να κάνουν κάτι τέτοιο», 

αναφέρεται στο έργο του Rawls “ Justice as fairness”, βλ. Leif Wenar, John Rawls, in Stanford Encyclopedia of 

Philosophy, ed. Zalta, 2021, https://plato.stanford.edu/archives/sum2021/entries/rawls/  

69 Απορρέει από το γεγονός ότι πρόκειται για «ορθολογικούς δρώντες», βλ. παραπάνω παραπομπή. 

70 Σούρλας Π., Διορθωτική δικαιοσύνη: αυτοτελής ή υποτελής στη διανεμητική: Σχόλια στον John Rawls, στο 

Δημοκρατία και Αυτονομία: Δοκίμια πολιτικής φιλοσοφίας, εκδ. Πόλις, 2017, σελ. 345- 346 

https://plato.stanford.edu/archives/sum2021/entries/rawls/
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αρμοδιότητα της δικαιοσύνης είναι να προστατεύσει τους όρους και τα μέσα που επιτρέπουν στα 

πρόσωπα να διάγουν – τουλάχιστον στην ιδιωτική τους ζωή- το βίο τους, όπως εκείνα κρίνουν. 

Εφόσον αυτά γίνουν κατανοητά μπορεί πια να μεταβεί η συζήτηση στο ερώτημα του «πώς 

συνδέονται τα περιβαλλοντικά αγαθά με την ηθική του αγαθού και τη συναφή με εκείνη 

«ευδαιμονία»;» καθώς, επίσης, και στο ουσιαστικό ερώτημα του «ποια αξία αποδίδεται στα 

περιβαλλοντικά αγαθά εντός μιας συζήτησης για το περιεχόμενο και το νόημα μιας «αγαθής 

ζωής»;». Εντός αυτής της σφαίρας, τα αγαθά του περιβάλλοντος συνεισφέρουν στην 

ευδαιμονία του ανθρώπου, ενσωματώνοντας αισθητικές και πολιτισμικές αξίες. Έτσι, 

καθίσταται εύλογο το να επιθυμεί ο οποιοσδήποτε άνθρωπος να τα απολαμβάνει στην ολότητα 

και την ακεραιότητά τους, επειδή τούτα συνεισφέρουν στην ηθική του τελείωση. Οπότε μια 

πιθανή καταστροφή τους ή αντικατάσταση εκείνων από πανομοιότυπα τέτοια αγαθά -

κατασκευασμένα από ανθρώπινο χέρι- που παρόλα αυτά ταυτίζονται στη μορφολογία και τη 

λειτουργία στην οποία εξυπηρετούν τα «γνήσια», δε θα ικανοποιούσε σίγουρα τους σκοπούς 

αυτούς. Επί παραδείγματι, τα «πλαστικά δέντρα» και τα «ηλεκτρονικά πουλιά» δε θα ήταν 

ουδέποτε σε θέση να υποκαταστήσουν τα «έργα της φύσης»71. Με τούτο τον τρόπο, μπορεί να 

ειπωθεί πως η αξία εκείνων είναι «εγγενής» με τον τρόπο που η Korsgaard εννοεί. Για τη 

σημαντική αυτή φιλόσοφο, η έννοια της εγγενούς αξίας και εκείνη του αυτοσκοπού είναι 

διακριτές, και με τούτο εννοεί πως η πρώτη αποδίδεται σε κάτι λόγω της ιδιοσυστασίας του 

και μόνο, δηλαδή ανεξάρτητα των ωφελειών που μπορεί να παρέχει, ενώ την ίδια στιγμή η 

δεύτερη αποδίδεται αναγκαστικά μόνο σε πρόσωπα, επειδή είναι τα μόνα όντα με 

«αυτογνωσία» και ικανότητα για «αναστοχασμό»72. Επομένως, μπορεί τα περιβαλλοντικά 

αγαθά να είναι εγγενή, χωρίς να θεωρούνται αυτοσκοποί. Με άλλα λόγια ο σκοπός της 

προστασίας τους, επιδιώκεται πάντοτε «στο όνομα» και «για χάρη» του ανθρώπου, αλλά επίσης 

ξεκαθαρίζεται πως η αξία τους είναι πάντως ανεξάρτητη από την ωφέλειά τους για εκείνον. 

Από τα παραπάνω συμπεράσματα, κατοχυρώνεται η σημασία των περιβαλλοντικών αγαθών 

για τους ανθρώπους της γενιάς του παρόντος και στα δύο σημαντικά επίπεδα (επιβίωση, 

ευδαιμονία), μα παραμένει ανοικτό ζήτημα, το αν όσα παρουσιάστηκαν μπορούν να 

 
71 Zwarthoed, D. Should Future Generations be Content with Plastic Trees and Singing Electronic Birds?, in 

Journal of Agricultural and Environmental Ethics, Vol 29, pages 219- 236, 2016 

72 Korsgaard M., Two Distinctions in Goodness, in Creating the Kingdom of Ends, Cambridge University Press, 

1996, page. 249, μέσω της ανάλυσης στο: Σούρλας Π., Ρυθμίζοντας τα του βίου. Ο νομοθέτης και η βιοηθική, 

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2020, σελ. 146 
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επεκταθούν και σε ένα διαγενεακό επίπεδο, για τις γενιές που ακολουθούν. 
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3. Για το ηθικό καθεστώς των μελλοντικών προσώπων και τους συναφείς 

περιορισμούς 

Αυτό το κεφάλαιο ασχολείται με την περιγραφή των πιο κρίσιμων περιορισμών που 

παρουσιάζονται όταν επιχειρούνται να συμπεριληφθούν τα μελλοντικά πρόσωπα στην μέριμνα 

των προσώπων του παρόντος. Οι περιορισμοί καταλήγουν στο συμπέρασμα πως μόνο 

υποχρεώσεις δύνανται να συστηθούν έναντι μελλόντων προσώπων, ενώ ο πιο ριζοσπαστικός 

μεταξύ τους καταλήγει (με παράδοξο τρόπο), πως «το ενδιαφέρον για τα μέλλοντα πρόσωπα 

είναι κενό νοήματος». Προτού γίνει οποιαδήποτε συζήτηση για διαγενεακή δικαιοσύνη ή 

βιωσιμότητα (αφορά στα επόμενα κεφάλαια), πρέπει να ξεκαθαριστεί το πώς διαφέρουν τα 

πρόσωπα του παρόντος από τα μέλλοντα. 

Εκτός από την ηθική κατηγορία του φυσικού κόσμου, που δεν μπορούν να της εκχωρηθούν 

δικαιώματα, όπως μάλιστα τεκμηριώθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, έτσι και στην ηθική κατηγορία 

των μελλοντικών προσώπων συναντάται μια ανάλογη δυσφορία. Υποστηρίζεται πως τα 

δικαιώματα είναι «δευτερογενής» έννοια, που πάντοτε απαιτεί αιτιακά τη σύσταση 

αντίστοιχων υποχρεώσεων και για τούτο, οι κατά τα άλλα ηθικά σημαντικές αυτές κατηγορίες, 

«προστατεύονται» μέσω ανθρώπινων καθηκόντων. Αναφορικά με τη μη- ανθρώπινη φύση (και 

τα μη- ανθρώπινα ζώα) είναι γνωστό πως οντολογικά διαφέρουν από τον άνθρωπο, εφόσον δε 

διαθέτουν Λόγο. Τούτο τα καθιστά «φύσει» ανίκανα να εισαχθούν στο ηθικό καθεστώς των 

προσώπων και για αυτό δε χρησιμοποιείται για εκείνα το λεξιλόγιο των δικαιωμάτων73. 

Παρόλα αυτά, τα μελλοντικά πρόσωπα – όταν αποκτήσουν υπόσταση – τότε θα εμπίπτουν στο 

καθεστώς των ανθρώπων (καθεστώς των προσώπων). Με άλλα λόγια θα μπορούσε να ειπωθεί, 

πως τα μέλλοντα πρόσωπα είναι μόνο «θέσει ανίκανα» στο να τους εκχωρηθούν δικαιώματα. 

Αυτό σημαίνει πως η παραπάνω συνθήκη τερματίζεται από τη στιγμή της πραγματικής 

ύπαρξής τους στον κόσμο. Οπότε, οι περιορισμοί βρίσκονται αλλού, και επιλέγεται να 

αναδειχτούν μέσα από τις δύο πιο διαδεδομένες προσεγγίσεις για τα κριτήρια απόδοσης 

δικαιωμάτων . 

Σύμφωνα με τη θεωρία των δικαιωμάτων ως συμφερόντων (interests theory of rights), η 

έννοια «δικαίωμα» ευθυγραμμίζεται με την ικανοποίηση του συμφέροντος του φορέα του. 

Αυτό σημαίνει, πως η λειτουργία του δικαιώματος είναι να προάγει το συμφέρον κάποιου, έτσι 

 
73 Ωστόσο, υπάρχουν ήδη πολλές προσπάθειες να θεμελιωθεί φιλοσοφικά η ύπαρξή τους και για τα μη ανθρώπινα 

όντα. Βλ. π.χ. Peter Singer. 
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ώστε η κατάσταση του προσώπου εκείνου να καθίσταται καλύτερη από ό,τι άλλως θα ήταν 

(better off)74. O J. Raz για παράδειγμα, έχει συνδέσει την έννοια δικαίωμα με την ευημερία 

(well- being) και θεωρεί ότι το συμφέρον κάποιου πάνω σε κάτι είναι επαρκής λόγος για να 

αποκτά κάποιος άλλος μια αντίστοιχη υποχρέωση75. Βέβαια, οι υποστηρικτές της θεωρίας των 

δικαιωμάτων ως συμφερόντων πρέπει να αναγνωρίσουν, ότι δεν είναι όλα τα συμφέροντα 

ποιοτικά σημαντικά για να τα αναβαθμίσει κανείς σε δικαιώματα. Αυτό σημαίνει, ότι εν τέλει 

αποδέχονται πως μπορεί να έχει κάποιος ένα συμφέρον πάνω σε κάτι X, χωρίς ταυτόχρονα να 

του αναγνωρίζεται δικαίωμα πάνω σε αυτό (εν. το Χ). Οπότε, ουσιαστικά κάνουν λόγο για την 

ικανοποίηση των «ζωτικών συμφερόντων»76. Σε κάθε περίπτωση, το θετικό σημείο της 

θεωρίας είναι ότι ορίζοντας τα δικαιώματα με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να συμπεριληφθούν 

ευκολότερα οντότητες που δεν είναι πρόσωπα όπως μη ανθρώπινα ζώα, ή μέλλοντα πρόσωπα77.  

Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα προβληματική η εκτίμηση πως η κανονιστική σημασία των 

δικαιωμάτων εξαντλείται στην κατοχύρωση των «ζωτικών συμφερόντων»78. Στον αντίποδα 

της παραπάνω προσέγγισης βρίσκεται η  θεωρία της βουλήσεως (will theory of rights), η οποία 

ξεπερνά την παραπάνω αδυναμία, υποστηρίζοντας ότι τα δικαιώματα λειτουργούν ως «ζώνες 

ελευθερίας» και αποσκοπούν στην πραγμάτωση επιθυμιών. Περαιτέρω, για τους θιασώτες της 

θεωρίας της βουλήσεως, με αντιπροσωπευτικό παράδειγμα εκείνο του H.L.A Hart, ο κάτοχος 

ενός δικαιώματος, είναι ένας «μικρός ηγεμόνας» (a small sovereign) έναντι του προσώπου από 

το οποίο το διεκδικεί. Αυτό σημαίνει, ότι ο κάτοχος του δικαιώματος έχει την «εξουσία» 

(authority) να ασκεί έλεγχο «στον σχετικό με το καθήκον τομέα συμπεριφοράς» του προσώπου 

στο οποίο αντιστοιχεί η σχετική με το δικαίωμα υποχρέωση. Αυτή η ανάγνωση σχετικά με τη 

λειτουργία των δικαιωμάτων είναι σε θέση να διακρίνει ανάμεσα σε συμφέρον και δικαίωμα 

και να υπενθυμίσει, πως μέσω συγκεκριμένων πράξεων ένα πρόσωπο μπορεί να ικανοποιεί τα 

 
74 Bix B., Φιλοσοφία του Δικαίου. Θεωρία και ερμηνευτικό πλαίσιο, μτφ. Καραστάθη Α., επιμ. Χατζής Α. , 

Αθήνα: Κριτική, σελ. 195 

75 Raz J., The Morality of Freedom, Oxford: Oxford University Press, 1986 

76 Gosseries A., On Future Generations’ Future Rights, in The Journal of Political Philosophy: Vol. 16, No. 4, 

2008, p. 449 

77 Wenar L., Rights, in The Stanford Encyclopedia of Philosophy, ed. Zalta, 2021, 

https://plato.stanford.edu/archives/spr2021/entries/rights/  

78 Gosseries A., On Future Generations’ Future Rights, in The Journal of Political Philosophy: Vol. 16, No. 4, 

2008, p. 449  

https://plato.stanford.edu/archives/spr2021/entries/rights/
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συμφέροντα ενός άλλου, ταυτόχρονα όμως να καταστρατηγεί τα δικαιώματά του79. Βέβαια, 

προϋπόθεση σε αυτή την κατηγορία, είναι ο φορέας του δικαιώματος να μπορεί και είναι 

πράγματι σε θέση να διατυπώσει τη βούλησή του ασκώντας το δικαίωμα ή παραιτούμενος από 

αυτό80. Κάτι τέτοιο, μοιραία καταλήγει στο γεγονός πως οντότητες, όπως η μη ανθρώπινη φύση 

και τα μέλλοντα πρόσωπα, δεν εισάγονται χωρίς τροποποιήσεις εντός της κατηγορίας αυτής. 

Εστιάζοντας στα μέλλοντα πρόσωπα, τι σημαίνει για τις παραπάνω θεωρίες το γεγονός ότι 

τα μελλοντικά πρόσωπα, βρίσκονται στο καθεστώς της ανυπαρξίας81; Για την πρώτη 

προσέγγιση, τούτο σημαίνει πως είναι αδύνατο να γίνουν εκτιμήσεις για τη ζωτικότητα των 

συμφερόντων «ανύπαρκτων» προσώπων, έστω και αν σε πρώτο επίπεδο θεωρητικά κάτι τέτοιο 

δεν αποκλείεται. Για παράδειγμα τι θεωρείται «ζωτικό συμφέρον» για αγέννητα ακόμη 

πρόσωπα και σε πόσους τέτοιους φορείς πρέπει να αναγνωριστούν συμφέροντα; Στη δεύτερη 

περίπτωση εξορισμού, η κατάσταση της ανυπαρξίας σημαίνει πως τα μελλοντικά πρόσωπα 

είναι «ανίσχυρα» στην διατύπωση των επιθυμιών τους (δεν υπάρχει πρόσωπο πώς να υπάρχει 

βούληση; πώς ένα πρόσωπο που δεν υπάρχει ακόμη να έχει κάποια «εξουσία» πάνω σε άλλα); 

Επιπλέον περιορισμός είναι η έλλειψη συνύπαρξης82 που για τους θεωρητικούς της πρώτης 

προσέγγισης σημαίνει πως για να καταλήξει μια πράξη στην καταστρατήγηση των 

δικαιωμάτων των προσώπων (εδώ «βλάβης στα συμφέροντά τους») οι επιπτώσεις εκείνης 

πρέπει να αφορούν πρόσωπα που υπάρχουν ταυτόχρονα με την πρόκλησή της (πρόσωπα που 

συνυπάρχουν), ενώ για τους θεωρητικούς της δεύτερης προσέγγισης η απουσία συνύπαρξης 

ισοδυναμεί με την έλλειψη της δυνατότητας των «απόντων» να δεσμεύσουν ή να απαιτήσουν. 

Τώρα, ο Gosseries επιχειρεί να διασώσει το εγχείρημα της απόδοσης δικαιωμάτων στα 

μέλλοντα πρόσωπα με δύο τρόπους, όπου ο πρώτος ικανοποιεί τους θεωρητικούς της πρώτης 

κατηγορίας, αλλά όχι επαρκώς εκείνους της δεύτερης, ενώ ο δεύτερος μπορεί να επιλύσει τους 

σχετικούς περιορισμούς για τους θεωρητικούς και των δύο κατευθύνσεων.  

 
79 πχ. Μπορώ να απαγορεύσω την πρόσβαση ενός ατόμου σε ένα μεταφορικό μέσο, γιατί εκείνο είναι έγχρωμο. 

Ακολουθεί ένα δυστύχημα και οι επιβάτες χάνουν τη ζωή τους. Έτσι, φαίνεται, ότι με την πράξη μου προστάτευσα 

το συμφέρον του ατόμου στη συνέχιση της ζωής του, έστω και αν το έκανα εν αγνοία μου. Παρόλα αυτά, βλέπει 

κανείς ότι καταστρατήγησα θεμελιώδη δικαιώματά του ατόμου με τη ρατσιστική συμπεριφορά μου. 

80 Στο ίδιο, σελ. 449 

81 Στο ίδιο., σελ. 450 

82 Στο ίδιο., σελ. 454 
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Αρχικά, μιλώντας για «τωρινά- δικαιώματα- για- τωρινά- πρόσωπα» (present- rights- for- 

present- persons)83, επιχειρεί να κατοχυρώσει τα δικαιώματα των προσώπων των μελλοντικών 

γενεών σε παρόντα χρόνο, δηλαδή διεκδικώντας τα από την τωρινή γενιά. Το σύστημα που 

σκιαγραφεί το ονομάζει «μεταβατικό» (transitive) και είναι ένα σύστημα (έμμεσης) 

εκπροσώπησης, στηριζόμενο στη γενεακή σύμπτωση (generational overlap). Εκεί θεωρεί πως 

τα μέλη μιας γενιάς Γ1 κάποια στιγμή συνυπάρχουν με τη γειτονική τους γενιά Γ2, όπως τα 

μέλη της γενιάς Γ2 σε κάποιο χρονικό σημείο συνυπάρχουν με τη γειτονική τους γενιά Γ3. 

Επομένως, είναι δυνατό η Γ2 να διεκδικήσει από τη Γ1 την εκπροσώπηση των συμφερόντων 

της Γ3 από τώρα. Έτσι, επιλύεται το πρόβλημα της απουσίας συνύπαρξης για τους 

εκπροσώπους της θεωρίας της βούλησης αφού υπάρχει το έρεισμα (δύναμη για απαίτηση), 

ώστε να διεκδικηθούν τα δικαιώματα. Βέβαια, για τους θεωρητικούς των δικαιωμάτων ως 

συμφερόντων η «μεταβατική λύση» δεν έχει νόημα, αφού πιστεύουν πως τα συμφέροντα 

ορίζονται από τους φορείς τους. 

Έτσι, ο Gosseries, κάνει λόγο για «μελλοντικά- δικαιώματα- για μελλοντικούς- 

ανθρώπους»84 (future- rights- of- future- people) πιστεύοντας πως έτσι ξεπερνάται το εμπόδιο 

που δημιουργεί η ανυπαρξία της βλάβης που συστήνεται στο παρόν, αλλά πλήττει τα 

μελλοντικά πρόσωπα. Αρχικά, είναι προφανές, ότι οι συνέπειες πράξεων της παρούσας γενιάς 

επηρεάζουν κατ’ αρχήν τα μέλη της ίδιας, όμως αρκετές φορές οι επιπτώσεις τους 

επεκτείνονται και στο πιο μακρινό μέλλον. Παρόλα αυτά, όταν τα πρόσωπα μελλοντικών 

γενεών υπάρξουν, τα δικαιώματά τους (ή τα συμφέροντά τους) πρόκειται να παραβιαστούν, 

αλλά το σημαντικό είναι ότι τότε θα μπορούν να διεκδικήσουν αποζημίωση, έστω αναδρομικά 

για τη βλάβη που υπέστησαν (θα έχουν τη δύναμη), καθιστώντας υπόλογη την προηγούμενη 

γενιά. Αυτή τη φορά, για το φιλόσοφο αναδεικνύεται μια διαφορετικού τύπου 

συγχρονικότητα (εν. από τη γενεακή) που αφορά στη συγχρονικότητα πράξης- αποτελέσματος. 

Τελευταίος μα σημαντικός περιορισμός, ικανός να καταρρίψει από τα θεμέλιά τους τις 

όποιες προσπάθειες γίνονται για να συσταθούν υποχρεώσεις της παρούσας γενιάς έναντι των 

μελλοντικών, είναι το πρόβλημα της ελλείπουσας ταυτότητας (non- identity- problem) που 

έκανε ευρέως γνωστό ο Parfit85. Είναι γεγονός, εξηγεί, ότι η γενετική ταυτότητα ενός 

 
83 Στο ίδιο, σελ. 453 

84 Στο ίδιο, σελ. 455 

85 Parfit D., The non- identity problem, in Reasons and Persons, Oxford: Oxford University Press, 1984, pp. 351- 

380 
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προσώπου καθορίζεται από το ζευγάρι ανθρώπων που το φέρνουν στον κόσμο σε μια 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή από την οποία και προκύπτει η σύλληψή του86. Κανείς δεν 

μπορεί να αμφισβητήσει τον ισχυρισμό, πως η προσωπική ταυτότητα είναι απόλυτα 

εξαρτημένη από το χρόνο σύλληψης ενός προσώπου “time dependence claim”87. Ο Parfit 

διατυπώνει έναν δεύτερο ισχυρισμό ως συνέπεια του προηγούμενου, ότι οποιαδήποτε απόφαση 

σε ατομικό ή γενεακό επίπεδο ληφθεί από τα πρόσωπα του παρόντος, μπορεί να επηρεάσει τόσο 

το ποια είναι τα ζευγάρια που θα τεκνοποιήσουν όσο και το ποια χρονική στιγμή θα το κάνουν. 

Σύμφωνα με αυτό, τον εξίσου αδιαμφισβήτητο ισχυρισμό, ο Parfit καταλήγει στο παράδοξο 

συμπέρασμα, πως ακόμη και αν επιλεγεί στο παρόν μια μακροπρόθεσμα άδικη πράξη, εάν 

εκείνη αποδίδει τώρα τουλάχιστον κάποια οφέλη88, τότε μπορεί να υιοθετηθεί, αφού οι 

επιπτώσεις της δε φαίνεται να βλάπτουν κανένα (συγκεκριμένο) μελλοντικό πρόσωπο. 

Διαισθητικά το συμπέρασμα είναι αποκρουστικό και παράλογο, παρόλα αυτά αναρωτιέται 

κανείς «πώς προκαλείται βλάβη σε κάποιο μελλοντικό πρόσωπο και πώς εκείνη καθιστά τη 

θέση του χειρότερη από ό,τι διαφορετικά θα ήταν89, εφόσον η παράλειψή της σημαίνει την 

απουσία του (συγκεκριμένου) προσώπου»; Παρότι κάποιοι το επιχείρησαν90, μεταξύ εκείνων 

και ο Benatar, στην πραγματικότητα δεν είναι εφικτό να συγκριθεί μια κατάσταση ύπαρξης με 

μια αντίστοιχη ανυπαρξίας. Αυτό γιατί κανείς δεν καταλαβαίνει την (προ της δημιουργίας) 

ανυπαρξία σα μια κατάσταση ουδέτερη για τα πρόσωπα (υπάρχουν καν πρόσωπα εκεί;), 

αντίθετα το καθεστώς της, κατανοείται (σωστά) ως συνοδευόμενο από κενό και απουσία. 

Σε ένα μικρής κλίμακας επίπεδο, όπου πρόκειται για ατομικές αποφάσεις, σε σενάρια από 

τα οποία θα προκύψει ο ίδιος αριθμός ατόμων πιθανόν υπάρχει διέξοδος. Για τον ίδιο τον Parfit, 

είναι η υιοθέτηση μιας απρόσωπης οπτικής (impersonal view), όπου ισχύει ο κανόνας του 

 
86 Στο ίδιο., σελ. 351 

87 Στο ίδιο, σελ. 351 

«Αν οποιοδήποτε πρόσωπο δεν συλλαμβάνονταν όταν πραγματικά συνελήφθη, είναι στην πραγματικότητα 

αληθές ότι ποτέ δε θα υπήρχε» και είναι γεγονός πως κάθε πρόσωπο υπήρξε από έναν μοναδικό συνδυασμό 

γαμετών (ωαρίου και σπερματοζωαρίου) μια δεδομένη χρονική στιγμή. Εάν η στιγμή αυτή άλλαζε, τότε 

αναπόδραστα θα γεννιόταν κάποιο άλλο πρόσωπο. 

88 Είναι προϋπόθεση να καταλήγει μια άδικη πράξη τουλάχιστον στο παρόν σε κάποια σημαντικά οφέλη, 

διαφορετικά η πράξη κινείται από ελατήρια που προκαλούν ανώφελη βλάβη και κάτι τέτοιο σε οποιοδήποτε 

σύστημα ηθικής θα ήταν κατακριτέο. 

89 Ο ορισμός της βλάβης ως «κάνω την κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάποιος, χειρότερη από ό,τι άλλως θα 

ήταν», είναι πάντως μια ωφελιμιστικού τύπου ερμηνεία, που εν προκειμένω αντιστοιχεί και στον Parfit. 

90 Benatar D., Better never to have been?, Oxford: Oxford University Press, 2006 
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ισχυρισμού περί της «ποιότητας ζωής» (quality claim), και προτείνεται πως δεν πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη η ταυτότητα του προσώπου στην απόφαση να το φέρει κάποιος στη ζωή, 

αν είναι γνωστό, ότι οι όροι της ύπαρξης εκείνου πρόκειται να είναι δυσμενείς και αν 

ταυτόχρονα υπάρχει σχέδιο να συλληφθεί ένα άλλο πρόσωπο στο μέλλον (εν. και στη θέση 

του), όταν οι συνθήκες πρόκειται να είναι ευνοϊκότερες91. Παρόλα αυτά, στο γενεακό επίπεδο 

όπου γίνεται λόγος για μεγάλης κλίμακας περιπτώσεις, και από όπου προκύπτουν και 

διαφορετικοί αριθμοί ανθρώπων, η διέξοδος δεν είναι ικανοποιητική. Το πρόβλημα εδώ αποκτά 

διαφορετική χροιά, γιατί δεν υπάρχει κάπως πρόσβαση στον αριθμό ανθρώπων που πρόκειται 

να προκύψουν, οπότε η σύγκριση των προσώπων στα διαφορετικά σενάρια ύπαρξης είναι 

ατελέσφορη (δλδ. επιστροφή στη σύγκριση ύπαρξης- ανυπαρξίας). Επομένως, και ο 

ισχυρισμός πάνω στην «ποιότητα ζωής» χάνει εντελώς το νόημά του. Εντούτοις, ο Parfit, 

εισάγει μια αρχή που ο ίδιος αντιλαμβάνεται ως τροποποίηση της ωφελιμιστικής και την 

αποκαλεί «αρχή της αγαθοεργίας»92 (principle of beneficence), η οποία εξαντλεί το νόημά της 

στο ότι «είναι ηθικά εσφαλμένο για χάρη μικρών ωφελημάτων που μπορούν να απολαύσουν 

τα πρόσωπα στο παρόν, να αρνούνται (μέσω άδικων πράξεων) μεγαλύτερα οφέλη στα 

μελλοντικά πρόσωπα.» 

Ενώ υπάρχουν τρόποι να διασωθεί το εγχείρημα της απόδοσης δικαιωμάτων σε μελλοντικά 

πρόσωπα και να ξεπεραστεί ικανοποιητικά το πρόβλημα της ελλείπουσας ταυτότητας, (κάποιοι 

από τους τρόπους παρουσιάστηκαν ήδη), δεν είναι σκοπός της παρούσας εργασίας να 

εξαντλήσει το ζήτημα. Το παραπάνω εγχείρημα αναλήφθηκε για δύο λόγους, πρώτον για να 

δείξει τις δυσκολίες συμπερίληψης των μελλοντικών προσώπων στη μέριμνα των σύγχρονων 

και δεύτερον, επειδή, όπως ο Gosseries υποστήριξε, τα δικαιώματα λειτουργούν ως «τίτλοι 

σπουδαιότητας»93 και αυτό έχει κάποιο νόημα. Ωστόσο, αν αναλογιστεί κανείς ότι τα 

δικαιώματα είναι αποτελεσματικοί τρόποι να αξιώνουν τα πρόσωπα προστασία έναντι των 

άλλων, οδηγείται στο συμπέρασμα πως κάτι τέτοιο δεν επιλύεται με τον τρόπο που αρχικά 

πρότεινε ο φιλόσοφος. Τα μέλλοντα πρόσωπα ωστόσο, μπορούν να «προστατευθούν» και μέσα 

από υποχρεώσεις των σύγχρονων, που είναι μια εννοιολογικά ακριβέστερη τοποθέτηση. Οπότε 

είναι και αυτή η λύση που ακολουθείται. Οπότε, το ζήτημα μετατοπίζεται στο να γίνει 

 
91 Στο ίδιο., σελ. 359- 361 

92 Στο ίδιο., σελ. 366 

93 Gosseries A., On Future Generations’ Future Rights, in The Journal of Political Philosophy: Vol. 16, No. 4, 

2008, p.453 
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κατανοητό το σε τι αφορούν αυτές οι υποχρεώσεις. 
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4. Προσεγγίσεις για τη βιωσιμότητα και το είδος των διαγενεακών μας 

καθηκόντων 

Αυτό το κεφάλαιο καταπιάνεται με την περιγραφή των κυρίαρχων στάσεων αναφορικά με 

το περιεχόμενο των επιταγών για βιωσιμότητα και δικαιοσύνη (ενδό- και δια- γενεακή). 

Σημαντικό είναι πως οι δύο έννοιες αντιμετωπίζονται κανονιστικά, δηλαδή αφορούν σε 

εναλλακτικές νοηματοδοτήσεις του «πρέπει» και συνδέονται με κρίσιμες ηθικές δεσμεύσεις 

και όχι με απλές προτιμήσεις, δηλαδή ηθικά αδιάφορες επιλογές. Αν αυτό μάλιστα δεν ήταν 

πραγματικό, τότε μια κριτική εκτίμηση του περιεχομένου τους δε θα είχε καμία σημασία. 

Αναφορικά με τη διασαφήνιση του τελευταίου, το περιεχόμενο της βιωσιμότητας 

καταλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα νοηματοδοτήσεων που αφορούν στον προβληματισμό του τι 

οφείλεται να κατοχυρωθεί στο παρόν και να διατηρηθεί στο μέλλον με γνώμονα ότι εκείνο 

καθιστά την ατομική και συλλογική ζωή άξια να βιωθεί (με όρους διασφάλισης ενός επιπέδου 

αξιοπρεπούς ανθρώπινης συνέχειας ή/ και ευημερίας94). Σύμφωνα με αυτό καταλαβαίνει 

κανείς, πρώτον, ότι η όποια ερμηνεία της επιταγής αφορά πάντα σε μια κατανόηση για το σε 

τι συνίσταται η ανθρώπινη ευημερία, δεύτερον, γίνεται αντιληπτή μια εμπειρική παρατήρηση, 

ότι τα μέσα, οι όροι και τα πράγματα που καθιστούν την ανθρώπινη συνέχεια ή/ και την 

ευημερία δυνατή (περιεχόμενο βιωσιμότητας)– παρότι ενσωματώνουν υπέρτατη αξία για τα 

άτομα – δεν είναι κατοχυρωμένα ούτε για τα άτομα της παρούσας γενιάς, ούτε για τα 

μελλοντικά. Ιδιαίτερα όμως στην περίπτωση των μελλοντικών, το καθήκον της βιωσιμότητας 

αποκτά τεράστια σημασία, επειδή μέσω πράξεων (ή παραλείψεων) τα πρόσωπα της γενιάς του 

παρόντος μπορούν να καταστρέψουν εν γένει την όποια δυνατότητα των μελλόντων να 

ευημερήσουν. 

Αν τώρα διερευνηθεί το «γιατί» διακυβεύεται η ανθρώπινη ευημερία (ή η δυνατότητα για 

εκείνη), καταλήγει κανείς στα εξής σενάρια: είτε τα πρόσωπα του παρόντος αδυνατούν να 

αποδώσουν την απαραίτητη αξία στο τι είναι σημαντικό για την ανθρώπινη ζωή (δε 

γνωρίζουν;), είτε εκείνα γνωρίζουν τι είναι εκείνο που καθιστά δυνατή την ευημερία, αλλά 

παρόλα αυτά εκείνα (εν. τα σύγχρονα πρόσωπα) δεν τα ενδιαφέρει το επίπεδο και ο βαθμός 

διανομής τους στο παρόν, ούτε και το αντίστοιχο για τη μεταβίβασή τους στο μέλλον. Αυτό 

 
94 Ο όρος ευημερία μπορεί να λάβει πολλές νοηματοδοτήσεις. Στην εργασία ωστόσο απαντάται περισσότερο με 

την έννοια της ευδαιμονίας (αγαθή ζωή), παρά με την έννοια της απλής αξιοπρεπούς ανθρώπινης συνέχειας. 

Παρόλα αυτά, όσον αφορά τη σύνδεση εκείνης με τη βιωσιμότητα, επιλέγεται η χρήση της ευημερίας ως όρου, 

γιατί καλύπτει και προσεγγίσεις, που δεν ενσωματώνουν καθόλου τη δυνατότητα του προσώπου να ευδοκιμήσει 
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δείχνει ότι κάθε προσέγγιση αναφορικά με τη βιωσιμότητα πέρα από το ότι αναφέρεται σε μια 

συγκεκριμένη κατανόηση για την ευημερία ταυτίζεται εξίσου με μια συγκεκριμένη κατανόηση 

για το τι ορίζει η δικαιοσύνη, εφόσον είναι η τελευταία που διαμορφώνει τα αδιαπραγμάτευτα 

κριτήρια για το τι οφείλεται και το βαθμό και επίπεδο που εκείνο πρέπει να απαντάται ανάμεσα 

στα πρόσωπα, παρόντα και μέλλοντα. Συγκεκριμένα το ερώτημα που απασχολεί τη δικαιοσύνη 

είναι το: τι οφείλεται στα άτομα και πώς πρέπει να διανεμηθεί, ούτως ώστε να κατοχυρωθεί 

αφενός η προστασία του προσώπου τους, αφετέρου η ορθή πολιτική τους συνύπαρξη. 

Σύμφωνα με τούτα και όπως έχει ήδη υπονοηθεί, οι δύο έννοιες «δικαιοσύνη» και 

«βιωσιμότητα» είναι αλληλένδετες και για αυτό συναντώνται εν προκειμένω ταυτόχρονα. 

4.1. Το ενδιαφέρον για τη «βιωσιμότητα» 

Με την έκδοση της μελέτης, τα Όρια στην Ανάπτυξη (1972), η Λέσχη της Ρώμης έδειξε πως 

μια αέναη οικονομική ανάπτυξη είναι ένα όραμα που δεν ανταποκρίνεται στην 

πραγματικότητα. Οι μελετητές στηρίχτηκαν πάνω σε πέντε σημαντικά πεδία προκειμένου να 

το αποδείξουν: α. την επιταχυνόμενη εκβιομηχάνιση, β. την ταχεία πληθυσμιακή αύξηση, γ. 

τον εκτεταμένο υποσιτισμό, δ. τη μείωση των μη- ανανεώσιμων πόρων, και ε. ένα 

υποβαθμιζόμενο περιβάλλον, και εισήγαγαν τις αντίστοιχες μεταβλητές: το κατά κεφαλήν 

βιομηχανικό προϊόν, τον πληθυσμό, την κατά κεφαλήν τροφή και τη ρύπανση95. Σύμφωνα με 

αυτά, «προέβλεψαν» πως εξαιτίας τριών κρίσεων που η μια έπεται της άλλης, το όραμα της 

ανάπτυξης θα αποτύγχανε παταγωδώς. Συγκεκριμένα, η πρώτη κρίση θα αφορούσε την 

κατάρρευση των φυσικών πόρων εξαιτίας της υπερεκμετάλλευσής τους και θα επιλύονταν με 

τεχνικές και οικονομικές διευθετήσεις. Έπειτα, θα ακολουθούσε μια δεύτερη κρίση– 

αποτέλεσμα της ραγδαίας εκβιομηχάνισης (δηλ. αποτέλεσμα της πρώτης κρίσης)– που θα 

έφερνε στην επιφάνεια τη δημιουργούμενη περιβαλλοντική υποβάθμιση και την ατμοσφαιρική 

ρύπανση. Εκείνη η κρίση θα επιχειρούνταν να επιλυθεί μέσω οικονομικών κινήτρων που ωθούν 

την επιστήμη στην εύρεση τεχνολογιών που συγκρατούν τη ρύπανση και κινητοποιούν στην 

ίδια κατεύθυνση τη βιομηχανία. Βέβαια, από εδώ θα προέκυπτε η τρίτη κρίση, η οποία θα 

σηματοδοτούσε και το τέλος της ανάπτυξης, αφορώντας στην κρίση της έλλειψη της τροφής96. 

Βάσει αυτών των δυστοπικών σεναρίων, αρκετοί στράφηκαν προς την πρόταση της 

 
95 Ντόμπσον Α., Πράσινη Πολιτική Σκέψη, μετ. Πετρουνάκος Σ., επιμ. Αγογλωσσάκης Σ., Πράσινο Ινστιτούτο: 

Αθήνα, 2013, σελ., 93 

96 Στο ίδιο., σελ. 94- 96 
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μηδαμινής μεγέθυνσης (zero growth), πιστεύοντας ότι η οικονομική ανάπτυξη είναι ανέφικτο 

να ενσωματώσει ποτέ μακροπρόθεσμα την οικολογική προστασία, ενώ την ίδια χρονιά στη 

Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Ανθρώπινο Περιβάλλον ενθαρρύνθηκε και η 

αντίθετη άποψη, που καταδίκαζε μεν την περιβαλλοντική υποβάθμιση, δίχως ωστόσο να 

απορρίπτει την οικονομική ανάπτυξη, αλλά περισσότερο στρέφονταν σε έναν οικο- 

αποδοτικότερο τρόπο διεξαγωγής της αναπτυξιακής διαδικασίας. Τελικά, το 1987 πλέον, η 

Επιτροπή για το Παγκόσμιο Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, στην έκθεση Το κοινό μας μέλλον 

(αναφέρεται και ως Έκθεση Μπράντλαντ), προέβαλε τον ισχυρισμό πως η οικονομική 

ανάπτυξη είναι αναγκαία, εφόσον μέσω εκείνης κατοχυρώνεται η ανθρώπινη ευημερία, 

ιδιαίτερα επιτακτική για τις υπό- ανάπτυξη χώρες. Επομένως, η έκθεση Μπράντλαντ, 

συνένωσε τον όρο «βιωσιμότητα» που αναφέρεται στο στόχο της «ισορροπίας», της 

«σταθερότητας» και της «διατήρησης» με τον όρο «ανάπτυξη» που προτείνει συνδηλώσεις 

«δυναμισμού» και «αλλαγής»97, ώστε να συμφιλιώσει τα δύο κατά τα άλλα αντικρουόμενα 

αιτήματα, κάτω από τον όρο «βιώσιμη ανάπτυξη». Με την αφομοίωση των περιορισμών που 

επιβάλλουν τα «οικολογικά όρια» και η «σπάνις των πόρων», η έκθεση εστίασε στην 

ικανοποίηση των (ουσιωδών) αναγκών, της ανθρωπότητας, με έμφαση την ανθρωπότητα του 

«Τρίτου Κόσμου» και στην ανθρωπότητα του μέλλοντος, όπου κατά τον διάσημο ορισμό της, 

το αίτημα υπερασπίζονταν μια «ανάπτυξη που να καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να 

θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες». 

Οι ανάγκες – το σημείο κλειδί98 – αναγνωρίστηκε πως πάντα είναι κοινωνικά και πολιτισμικά 

καθορισμένες και τούτο έπρεπε να διαφυλαχτεί, ενώ με το ίδιο σημείο εκκίνησης, προτάθηκε 

η διάκριση μεταξύ των «αναγκών» και των «προτιμήσεων», ώστε να γίνουν οι απαραίτητες 

αναδιαμορφώσεις στον τρόπο ζωής (για τις χώρες του ανεπτυγμένου ουσιαστικά κόσμου). 

Επιπλέον, η έκθεση αναγνώρισε την ανάγκη μετασχηματισμού των κοινωνικών και πολιτικών 

θεσμικών συνθηκών, δίνοντας στη βιωσιμότητα περαιτέρω αξιακά γνωρίσματα. Έτσι, η 

ανακούφιση από την ανέχεια, ο περιορισμός της φτώχειας, η ίση διανομή των παγκόσμιων 

πόρων, ο περιορισμός των στρατιωτικών δαπανών, ο σωστός πληθυσμιακός έλεγχος, ο 

εκδημοκρατισμός των κοινωνιών και η συμμετοχικότητα στη λήψη αποφάσεων, προσέδιδαν 

 
97 Γκίντενς Α., Η πολιτική των κλιματικών αλλαγών: αναμετρήσεις με τον 21ο αιώνα, μετ. Γεώρμας Κ., Μεταίχμιο: 

Αθήνα, 2010, σελ. 125 

98 Baker S., Kousis M., Richardson D., Young S., The politics of sustainable development: theory policy and 

practice within the European Union, Routledge 1999, page 3 
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περιεχόμενο στην έννοια της «βιώσιμης ανάπτυξης» και σε εκείνη της ευημερίας99. 

Παρόλα αυτά, ακόμη και αν αφήσει κανείς κατά μέρος το ότι η οικονομική ανάπτυξη 

αντιμετωπίστηκε στην έκθεση ως αδιαπραγμάτευτη αναγκαιότητα, παρέμενε αμφισβητήσιμο 

το γεγονός το αν Το κοινό μας μέλλον, διέθετε πράγματι κάποια πρακτική σπουδαιότητα. Πιο 

συγκεκριμένα, φάνηκε πως πέρα από τη διατύπωση κάποιων ουσιωδών αιτημάτων, δε 

συναντώνταν πουθενά οδηγίες για την υλοποίησή τους ή οι οποιεσδήποτε προτάσεις για την 

ίδρυση κάποιου αναδιανεμητικού συστήματος αναφορικά με τους παγκόσμιους πόρους. 

Αντίθετα, παρουσιάστηκε σαν μια πολιτική διακήρυξη γενικού χαρακτήρα, που άφηνε το 

περιθώριο στα κράτη – τα οποία διαφοροποιούνταν ως προς το κοινωνικο-οικονομικό τους 

σύστημα και τις οικολογικές τους συνθήκες – να ερμηνεύσουν τα ίδια τα αιτήματα100. 

Έκτοτε, ο όρος «βιώσιμη ανάπτυξη» γνώρισε τεράστια απήχηση και κατέστη επιδεκτικός 

διαφορετικών ερμηνειών, γεγονός που οδήγησε κάποιους να διατυπώσουν τον ισχυρισμό πως 

«η βιώσιμη ανάπτυξη αναφέρεται σε όλα και σε τίποτε», επικρίνοντας την αοριστία του όρου 

και συμπεραίνοντας ότι «πλέον είναι εντελώς άχρηστη ως αναλυτική έννοια»101. Από την άλλη, 

αρκετοί ισχυρίστηκαν πως η απροσδιοριστία του όρου, είναι και το δυνατό του σημείο, αφού 

επιτρέπει να υιοθετείται «καθολικά» από άτομα που διαφωνούν κατά τα άλλα μεταξύ τους ως 

προς τις αξίες, τις πολιτικές πεποιθήσεις και τις προσωπικές τους επιλογές102. Για τον Jacobs 

για παράδειγμα μια τέτοια θέση ισχύει και εξηγεί πως η «βιώσιμη ανάπτυξη» μπορεί να 

παραλληλιστεί με έννοιες όπως η «κοινωνική δικαιοσύνη». Και οι δύο έννοιες σε ένα πρώτο 

επίπεδο νοήματος», ως προς την έννοια «πυρήνα», μπορούν να διεκδικήσουν απόλυτη 

ομοφωνία μεταξύ διαφορετικών προσώπων, και να αποτελέσουν αξίες αδιαπραγμάτευτες. Την 

ίδια στιγμή σε ένα «δεύτερο επίπεδο νοήματος», όταν η συζήτηση βαθαίνει, και μεταβαίνει σε 

ερμηνείες των εννοιών, παρουσιάζονται οι διαφωνίες, που όμως για τον Jacobs έχει σημασία 

να εξετάζονται103. Στις παρακάτω ενότητες αντιμετωπίζονται «ιδεοτυπικά» οι σημαντικότερες 

αναγνώσεις της «βιώσιμης ανάπτυξης» και της «βιωσιμότητας», ώστε να βρεθεί η ορθότερη.  

 
99 Στο ίδιο, σελ. 3 

100 Στο ίδιο, σελ. 4  

101 Γκίντενς Α., Η πολιτική των κλιματικών αλλαγών: αναμετρήσεις με τον 21ο αιώνα, μετ. Γεώρμας Κ., Μεταίχμιο: 

Αθήνα, 2010, σελ. 127 

102 Baker S., Kousis M., Richardson D., Young S., The politics of sustainable development: theory policy and 

practice within the European Union, Routledge 1999, page 5 

103 Στο ίδιο, σελ. 5 
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4.1.1. «ευημερία ως ικανοποίηση των ουσιωδών αναγκών»: διατήρηση του κρίσιμου 

φυσικού κεφαλαίου 

Στην κατηγορία της «ευημερίας των ουσιωδών αναγκών» ενώ γίνεται αντιληπτό ότι το 

νόημα της ευημερίας δεν είναι δυνατό να εξαντλείται στην ικανοποίηση των πιο στοιχειωδών 

ανθρώπινων αναγκών (οπ. τροφή, στέγη, ασφάλεια κλπ), παρόλα αυτά παρατηρείται μια 

απροθυμία να διευρυνθεί ο στόχος της, εξαιτίας ορισμένων κρίσιμων προβλημάτων. Πρώτον, 

οι περιορισμοί που επιβάλλουν τα οικολογικά όρια και η σπανιότητα των φυσικών πόρων 

κάνουν δύσκολο να προταθεί μια επιταγή υπέρ της ικανοποίησης περισσότερο φιλόδοξων 

σκοπών (όπως η ικανοποίηση προτιμήσεων, επιθυμιών κλπ)104, γιατί πέρα από το ότι κάτι 

τέτοιο είναι ανέφικτο (οικολογικά όρια), στην πράξη καθίσταται άδικο επίσης. Πιο 

συγκεκριμένα, αν σκοπός της βιωσιμότητας ήταν να εξασφαλίσει ενός είδους ευημερία που 

διεκδικεί την ικανοποίηση υποκειμενικών προτιμήσεων, τούτο θα ήταν δίκαιο, αν και μόνο αν 

είχε διασφαλιστεί πρώτα ένα ελάχιστο αγαθών – στόχος των οποίων θα ήταν να εξασφαλίσουν 

την ανθρώπινη επιβίωση – για όλα τα παρόντα και μελλοντικά πρόσωπα (ως δυνατότητα στα 

δεύτερα). Εντούτοις, μέχρι τώρα κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες δε δείχνουν ούτε στο 

ελάχιστο να κατοχυρώνουν την ανθρώπινη επιβίωση, τουλάχιστον όχι για όλους. Ακόμη, όμως 

και αν δημιουργούνταν αυτές οι συνθήκες, είναι κατανοητό, ότι οι σύγχρονες γενιές (κάπως 

αφηρημένα) θα έπρεπε να αναλάβουν ένα πολύ απαιτητικό διαγενεακό καθήκον, αν τους 

ζητούνταν τάχα να δημιουργήσουν τις ευκαιρίες εκείνες που θα επιτρέψουν στις μελλοντικές 

γενιές να ικανοποιήσουν τις όποιες υποκειμενικές προτιμήσεις θα τύχει να έχουν οι τελευταίες. 

(δλδ. πόσες θυσίες θα έπρεπε να κάνουν οι σύγχρονες γενιές στη δική τους ευημερία για χάρη 

των μελλοντικών και πόσες γενιές πρέπει να συμπεριλάβουν στα καθήκοντά τους;). 

Επιπλέον, στα επιχειρήματα υπεράσπισης μιας «ευημερίας των ουσιωδών αναγκών» 

τοποθετείται το παρακάτω. Αφού αυτό που διεκδικείται είναι η ανεύρεση ενός καθολικού 

κανόνα βιωσιμότητας, τότε είναι απαραίτητο να διαμορφωθεί μια διαπολιτισμικά έγκυρη 

κατανόηση των αναγκών. Αυτό σημαίνει, πως εκείνη πρέπει να δομηθεί πάνω σε ένα κοινό 

γνώρισμα των ανθρώπων ανεξάρτητα του μέρους του πλανήτη που κατοικούν ή των ιδιαίτερων 

προτιμήσεων που μπορεί να έχουν. Έτσι, το αίτημα για κατοχύρωση των στοιχειωδών μέσων 

 
104 Τώρα το ότι η σύγκριση γίνεται ανάμεσα σε ουσιώδεις ανάγκες και προτιμήσεις, είναι επιλογή που αποδίδεται 

στην ανάγνωση που χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη κατηγορία, που εν προκειμένω θεωρείται ότι προσιδιάζει στην 

εκτίμηση της έκθεσης Μπράντλαντ. Προφανώς, με άλλα λόγια, οι προτιμήσεις δεν είναι η αντίθετη όψη των 

αναγκών (ως ουσιαστικότερη) και υπάρχουν οπωσδήποτε πιο σημαντικοί στόχοι, άξιοι να επιδιώκονται. 
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για επιβίωση γίνεται ο μοναδικός κοινός παρονομαστής της ανθρώπινης φύσης. Ένας 

παρόμοιος, επίσης, ισχυρισμός μπορεί να διατυπωθεί και για καθήκοντα που αφορούν στα 

μελλοντικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα, εικάζεται, ότι εφόσον είναι άγνωστο το ποιες μπορεί να 

είναι οι προτιμήσεις/ επιθυμίες των μελλοντικών προσώπων (δεν υπάρχει πρόσβαση σε τέτοια 

γνώση, δεν είναι γνωστή η βούληση των μελλοντικών ανθρώπων), τότε το κριτήριο που 

θεμελιώνει το καθήκον βιωσιμότητας, είναι εκείνο της ικανοποίησης των ουσιωδών αναγκών. 

Αρχικά είναι σημαντικό να αναγνωριστούν για την κατηγορία τα παρακάτω ισχυρά σημεία. 

Πρώτον, κάνοντας λόγο για «ανάγκες», κατ’ ουσίαν εισάγεται ένα κριτήριο ικανό να 

φανερώσει, ότι τα περιβαλλοντικά όρια οφείλουν να υπενθυμίσουν την αναγκαιότητα 

επαναδιαπραγμάτευσης των ανθρώπινων προτεραιοτήτων. Έτσι, πέρα από το ότι ασκείται η 

κριτική, που αφορά στο ότι η ικανοποίηση πολυτελών προτιμήσεων εισάγει αθέμιτη βλάβη 

(σημαντικό ηθικό ζήτημα) διαμορφώνεται, επιπλέον, μια στάση πάνω σε αυτό. Δεύτερον, 

ενσωματώνεται – έστω και στοιχειωδώς – μια εξισωτική συμπερίληψη των προσώπων 

ανεξαρτήτως χωρικής και χρονικής απόστασης. Επομένως, ιδρύεται μια αμερόληπτη στάση  στην 

εκτίμηση της αξίας της ανθρώπινης ζωής, όπου εμπειρικά στοιχεία δεν είναι ηθικά σημαίνοντα 

για να αποτελέσουν στοιχεία καθορισμού του εύρους της ηθικής μας μέριμνας. 

Εντούτοις, η προσέγγιση ενέχει αρκετά προβλήματα. Πρώτον, το κριτήριο των αναγκών, 

είναι ιδιαίτερα επισφαλές, καθότι δεν είναι καθόλου εύκολο να διακρίνει κανείς μεταξύ 

αναγκών και προτιμήσεων. Έπειτα, η εξισωτική μέριμνα, η οποία αποδίδεται στα πρόσωπα 

ουσιαστικά οριοθετείται από το κριτήριο των αναγκών, και έτσι γίνεται λόγος για μια «ισότητα 

των απολύτως αναγκαίων» (sufficientarianism) 105, που δεν τοποθετεί καθόλου αιτήματα 

διόρθωσης ή αναδιανομής και δεν μπορεί να κατέχει μεγαλύτερη σπουδαιότητα πέρα από 

αυτή. Ακόμη, και ίσως τούτη είναι και η πιο σημαντική κριτική κατά της προσέγγισης, επειδή 

είναι οι ανάγκες το κριτήριο για την κατάκτηση της ευημερίας, επικρατεί εν τέλει μια 

αναγωγιστική ανάγνωση για την ουσία της ανθρώπινης φύσης, όπου παραγνωρίζεται η όποια 

παράμετρος αφορά στη στοχοθεσία και στη δυνατότητα για νοηματικό προσδιορισμό του βίου 

και στόχος γίνεται μόνο η κάλυψη των αναγκών επιβίωσης. Ωστόσο, εμπειρικά παρατηρείται 

αρκετές φορές, πως οι άνθρωποι θυσιάζουν και τις πιο ουσιώδεις ανάγκες τους ή και την ίδια 

τους τη ζωή ακόμη στο όνομα «αφηρημένων ιδεών» όπως ελευθερία, πατρίδα, εθνοτική 

 
105 Gosseries A., Theories of intergenerational justice: a synopsis, in SAPIENS, Vol. 1, No. 1, 2008 
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ταυτότητα κ.α.106, πράγμα που δείχνει πόσο εσφαλμένος είναι ο παραπάνω αναγωγισμός. Με 

μια έννοια μάλιστα, οι παραπάνω παράμετροι (στοχοθεσία και προσδιορισμός του βίου) είναι 

τόσο σημαντικές για την ευημερία, ώστε να μπορούν να συμπεριληφθούν σε αυτό που 

αποκαλείται «ουσιώδεις ανάγκες». Έτσι, καθίσταται εσφαλμένη η ιεράρχηση των αναγκών, με 

ουσιώδεις μόνο εκείνες της επιβίωσης. 

Ένα τελευταίο σημείο ενδιαφέροντος, είναι το πώς εισάγεται η περιβαλλοντική 

βιωσιμότητα κάτω από την προσέγγιση της «ευημερίας των ουσιωδών αναγκών». Πιθανώς, 

στη συγκεκριμένη προσέγγιση το περιβάλλον θα αποτελούσε αγαθό σημαντικό, στο μέτρο που 

εξασφαλίζει την ευημερία (ευζωία) της παροντικής και μέλλουσας ανθρωπότητας με όρους 

«κρίσιμου φυσικού κεφαλαίου» (critical natural capital). Σε αυτό το ενσωματώνονται «αυτά 

τα αγαθά, τα αποθεματικά επίπεδα ή τα ποιοτικά επίπεδα που εκτιμώνται ως ιδιαίτερα 

σημαντικά και επίσης ουσιαστικά για την ανθρώπινη υγεία, ουσιαστικά για την αποδοτική 

λειτουργία των συστημάτων που υποστηρίζουν τη ζωή, είτε αναντικατάστατα είτε μη 

υποκαταστήσιμα για όλες τις πρακτικές λειτουργίες107». Σε τούτη την εκδοχή γίνεται 

αντιληπτό, ότι «τα τωρινά επίπεδα φυσικού κεφαλαίου δεν είναι ταυτόχρονα και αυτά που 

πρέπει να διατηρηθούν», όπως επίσης και το ότι «το μη- υποκαταστήσιμο δεν είναι και 

κρίσιμο»108. Οπότε το ανθρώπινο κεφάλαιο – που μπορεί να αξιοποιείται αναφορικά με τη 

διατήρηση της ζωής –  μπορεί να μην είναι περισσότερο κρίσιμο από το φυσικό, μα ταυτόχρονα 

μπορεί να ισχύει και το αντίστροφο. Με άλλα λόγια, σε κάθε περίπτωση η κρισιμότητα 

καθορίζεται από το σκοπό, που εν προκειμένω είναι η ευημερία ως κατοχύρωση της 

δυνατότητας για βιολογική συνέχεια. Επομένως, ο φυσικός κόσμος και τα ανθρώπινα 

επιτεύγματα, είναι μόνο εργαλειακά σημαντικά ως προς τη συνεισφορά τους στην υγεία, την 

κατ’ εξοχήν «ουσιώδη» ανάγκη προς ικανοποίηση.  

 
106 Benton T., Sustainable Development and the Accumulation of Capital: Reconciling the Irreconcilable ?, in 

Fairness and Futurity: Essays on Environmental Sustainability and Social Justice, ed. by A. Dobson, Oxford: 

Oxford University Press, 1999, p. 203- 204 

107 Holland A., Sustainability: should we start from here?, in Fairness and Futurity: Essays on Environmental 

Sustainability and Social Justice, ed. by A. Dobson, Oxford: Oxford University Press, 1999, pp. 52- 56 note: 

15.,from: English Nature 1994 

108 Στο ίδιο, σελ. 53 
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4.1.2. «ευημερία ως δυνατότητα για οικονομική ανάπτυξη»: ισχυρή και αδύναμη 

αντίληψη βιωσιμότητας 

Σε τούτη την κατηγορία η ευημερία διατυπώνεται ουσιαστικά με οικονομικούς όρους, οπότε 

κριτήριο που αποτιμά το αν και το πόσο εκείνη κατοχυρώνεται, υποστηρίζεται πως είναι το 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). Εκείνο συνίσταται στη «συνολική αγοραία αξία όλων 

των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται σε ένα δεδομένο έτος»109 και 

συμπεριλαμβάνει «προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες, τις εγχώριες ιδιωτικές επενδύσεις, τις 

κυβερνητικές αγορές και τις καθαρές εξαγωγές»110. Είναι γεγονός, πως ο συγκεκριμένος 

δείκτης εφευρέθηκε για να εκτιμά την ευρωστία των εθνικών οικονομιών, άρα τα 

αποτελέσματα στα οποία αναφέρεται, εξ’ ορισμού δεν αντανακλούν την ανθρώπινη ευημερία. 

Οπότε δίδεται και μια πρώτη εικόνα, για το γεγονός ότι η εισαγωγή του στο πεδίο της 

κοινωνικής ή της «κατά κεφαλήν» ευημερίας, είναι προβληματική. Συγκεκριμένα, το ΑΕΠ δεν 

παρέχει εικόνα για το πώς κατανέμεται η παραγωγή ή τα κέρδη από εκείνη ανάμεσα στους 

πολίτες, άρα η οικονομική ανισότητα μένει εκτός των υπολογισμών του111. Έπειτα, στο δείκτη, 

όχι απλά δεν προσμετράται η περιβαλλοντική υποβάθμιση – απαιτούμενη για την οικονομική 

ανάπτυξη – μα αντίθετα η περιβαλλοντική καταστροφή αναγιγνώσκεται σα δημιουργός του 

πλούτου112. 

Προσεγγίσεις όπως αυτές, κατά βάση ωφελιμιστικές –που συμφωνούν στην ανάγνωση 

«ευημερία ως οικονομική ωφέλεια» – είναι δύσκολο να αποφανθούν για το είδος της ευημερίας 

που οφείλεται να μεγιστοποιηθεί, όσο και για τον τρόπο να εξαχθεί σωστό αποτελέσματα 

αναφορικά με αυτό. Στη βιβλιογραφία τούτο απαντάται ως πρόβλημα μεταξύ του ωφελιμισμού 

που απαιτεί τη μεγιστοποίηση της ευημερίας του συνόλου (aggregate welfare) και ωφελιμισμού 

που απαιτεί τη μεγιστοποίηση της ευημερίας του μέσου όρου (average welfare)113. 

Στην πρώτη περίπτωση, σημασία αποκτά να επωφεληθεί ο μέγιστος δυνατός αριθμός ατόμων 

(από ωφέλειες που αφορούν σε αγαθά ή υπηρεσίες). Με παράλογο τρόπο η συγκεκριμένη αρχή 

 
109 Γκίντενς Α., Η πολιτική των κλιματικών αλλαγών: αναμετρήσεις με τον 21ο αιώνα, μετ. Γεώρμας Κ., Μεταίχμιο: 

Αθήνα, 2010, σελ. 131 

110 Στο ίδιο, σελ. 131 

111 Στο ίδιο, σελ. 132 

112 Στο ίδιο, σελ. 132 

113 Holland A., Sustainability: should we start from here?, Fairness and Futurity: Essays on Environmental 

Sustainability and Social Justice, ed. by A. Dobson, Oxford: Oxford University Press, 1999, page 62 
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θα μπορούσε να ικανοποιηθεί μεγιστοποιώντας τη μεταβλητή του πληθυσμού, ώστε να 

απολαύσουν έτσι, τα περισσότερα άτομα ωφέλεια. Κάτι τέτοιο είναι αρχικά παράλογο, ακόμη 

και αν ήταν καθολικά αποδεκτό το παραπάνω σκεπτικό και η ωφέλεια ήταν το μόνο ζητούμενο, 

το ζήτημα είναι όταν επιδιώκεται εκείνη να μεγιστοποιηθεί, προφανώς εννοείται για τα ήδη 

υπάρχοντα πρόσωπα, οπότε πρόκειται για μια υπό όρους συνθήκη. Έπειτα, μια ηθελημένη 

αύξηση του πληθυσμού – ιδιαίτερα όταν υποκινείται από τον παραπάνω γνώμονα – είναι 

ανεπιθύμητη, γιατί θα συνεισέφερε στην εξάντληση των φυσικών πόρων και στην περαιτέρω 

πίεση του πλανήτη114. Και πέρα από αυτό, όταν πρόκειται να διαμοιραστεί μια ωφέλεια σε 

έναν τόσο μεγάλο αριθμό ατόμων, τότε το πιο πιθανό είναι το ποσοστό που διανέμεται στον 

καθένα ατομικά να είναι ελάχιστο, τόσο ελάχιστο δε, που το να γίνεται ακόμη λόγος για 

ωφέλεια μπορεί να φαντάζει αστείο. Σε κάθε περίπτωση, τέτοιο καθήκον δεν μπορεί να 

θεμελιωθεί. 

Στον ωφελιμισμό του μέσου όρου, από την άλλη, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στη 

μεγιστοποίηση του ποσοστού της ωφέλειας ανάμεσα στα άτομα. Κατά αντίστοιχο τρόπο με 

τον προηγούμενο, τούτο θα μπορούσε να ικανοποιηθεί με μια μείωση του πληθυσμού χωρίς 

να ενδιαφέρει το ποια θα μπορούσαν να είναι τα μέσα. Επιπλέον, μια τέτοια πρακτική θα 

μπορούσε εξίσου να οδηγήσει σε μια εξάντληση των φυσικών πόρων. Οι πιο σημαντικές 

συνέπειες όμως εδώ, αφορούν στην έλλειψη διανεμητικού κριτηρίου για τον διαμοιρασμό της 

παραγόμενης ωφέλειας ανάμεσα στα άτομα. Και σε τούτη την περίπτωση δε θα μπορούσε να 

αποφευχθεί το σενάριο της απόδοσης της ωφέλειας στο πιο προνομιούχο τμήμα του 

πληθυσμού115, προκειμένου να είναι αρκετά μεγάλο το ποσοστό της ωφέλειας που τα άτομα 

θα απολαύσουν 116. Πρόκειται πάλι, δηλαδή, για παράλογα και αποκρουστικά συμπεράσματα. 

Στα πλαίσια του ωφελιμισμού υπάρχουν συγκεκριμένοι δικαιολογητικοί ισχυρισμοί, που 

πυροδοτούν συμπεράσματα αντίθετα στην κοινή ηθική διαίσθηση, και αρκετά από αυτά 

φανερώνονται στο διαγενεακό επίπεδο. Συγκεκριμένα, στη διαγενεακή σφαίρα, η μεταβίβαση 

κεφαλαίων στις επόμενες γενιές, υποστηρίζεται, ότι υποκινείται από τα κίνητρα α. της 

 
114 Αυτή η εργασία δεν υιοθετεί κατ’ αρχήν την άποψη ότι ο παράγοντας «πληθυσμός» ευθύνεται για την 

παγκόσμια πίεση των πόρων, την περιβαλλοντική υποβάθμιση και την ατμοσφαιρική πίεση. Αντίθετα, η άποψη 

είναι, πως κατά πρώτο λόγο ο τρόπος ζωής των κατοίκων των ανεπτυγμένων κρατών είναι υπεύθυνος για αυτά. 

115 Holland A., Sustainability: should we start from here?, Fairness and Futurity: Essays on Environmental 

Sustainability and Social Justice, ed. by A. Dobson, Oxford: Oxford University Press, 1999, page 62 

116 Στο ίδιο, σελ. 62 
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παραγωγικής επένδυσης (productive investment) και β. του αλτρουϊσμού προς τους απογόνους 

(descending altruism)117. Κεντρική ιδέα στην έννοια της «παραγωγικής επένδυσης» αποτελεί, 

ότι είναι προτιμότερο το κεφάλαιο που υπάρχει στο παρόν να μην σπαταληθεί άμεσα, αλλά να 

επενδυθεί, ούτως ώστε να πολλαπλασιαστεί και να αποδώσει μεγαλύτερη ωφέλεια στα άτομα. 

Τούτος ο «κανόνας» δείχνει, ότι τα άτομα πρέπει να κάνουν μια τέτοια «επένδυση», ακόμη και 

με τη συνθήκη ότι τους καρπούς εκείνης θα απολαύσουν οι μελλοντικές γενιές και όχι τα ίδια. 

Συμπληρωματικά σε αυτόν τον κανόνα, ο ωφελιμισμός εισάγει την υπόθεση περί αλτρουϊσμού 

έναντι των απογόνων, μιας ηθικής εκτίμησης για το πώς είναι ή το πώς θα έπρεπε να λειτουργεί 

η ανθρώπινη ψυχολογία118, και όπου σύμφωνα με αυτή, τα άτομα της παρούσας γενιάς 

«εθελοντικά» αυτή τη φορά, οφείλουν να επιθυμούν να βελτιώσουν το δυνατό περισσότερο 

την ευημερία των απογόνων τους. Σε κάθε περίπτωση, κανένας από τους κανόνες δεν παρέχει 

καμία πληροφορία για το πόσα πρέπει να στερηθούν οι παρούσες γενιές για χάρη των 

επερχόμενων, ούτε και το πόσες γενιές είναι απαραίτητο να συμπεριλάβουν στα καθήκοντά τους. 

Αν υπονοείται ότι πρέπει να συμπεριληφθεί ένας άπειρος αριθμός μελλοντικών γενεών, ποια 

ακριβώς είναι τα καθήκοντα των σύγχρονων; Ακόμη, αν υποτεθεί ότι η σύγχρονη γενιά δεν 

έχει την οικονομική ευρωστία να στηρίξει μια εκτεταμένη παραγωγική επένδυση, οφείλει 

άραγε παρόλα αυτά να το κάνει με κόστος τη δική της ευημερία; Θα έπρεπε να φτωχοποιηθεί 

μια ολόκληρη γενιά για χάρη των μελλοντικών; Προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτά τα 

προβλήματα, κάποιοι ωφελιμιστές συστήνουν το «δείκτη κοινωνικής έκπτωσης» (social 

discount rate), το νόημα του οποίου είναι ότι «θα ήταν δυνατό να αποδοθεί μια χαμηλότερη 

(με έκπτωση) αξία σε μια μελλοντική ωφέλεια λόγω της αβεβαιότητας της πραγματικής 

μελλοντικής της ύπαρξης»119. Με άλλα λόγια, προτείνεται ότι πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη 

αξία στην ωφέλεια που μπορεί να αποδοθεί στα σύγχρονα πρόσωπα, εφόσον μόνο τότε εκείνη 

είναι υπαρκτή και βέβαιη, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, η ίδια ωφέλεια αφορώσα στα μέλλοντα 

πρόσωπα (ίδιου βαθμού, αποτελούμενη από τα ίδια αγαθά και υπηρεσίες) είναι χωρίς 

σημαντικό νόημα, γιατί αβέβαιο πως εκείνα τότε θα τη θεωρούν όρο για την ευημερία τους. 

Στην πραγματικότητα η τελευταία αρχή είναι επισφαλής και ο Gosseries υποστηρίζει 

 
117 Gosseries A., Theories of intergenerational justice: a synopsis, in SAPIENS, Vol. 1, No. 1, 2008 

118 Σημαντική σημείωση εδώ, είναι μια κλασική κριτική που ασκείται στον ωφελιμισμό εν γένει και αφορά στο 

ότι περιπίπτει στο σφάλμα να συνάγει συμπεράσματα για το πρέπει βασιζόμενα σε υποθέσεις για το πως είναι 

κάτι (εν προκειμένω: ανθρώπινη ψυχολογία – αλτρουϊσμός – καθήκον). Το παραπάνω σφάλμα αναφέρεται ως 

«φυσιοκρατική πλάνη». 

119 Στο ίδιο 
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μάλιστα πως ενέχει ένα σημαντικό βαθμό μεροληψίας υπέρ των προσώπων του παρόντος120, 

παρότι είναι γνωστό, πως τα μελλοντικά πρόσωπα πρόκειται να έχουν το ίδιο καθεστώς με τα 

σύγχρονα (όταν έρθουν στη ζωή). Άρα, το σωστό είναι να στραφεί κανείς σε μια αρχή που 

υπονοεί την ίση ηθική μεταχείρισή τους (διαγενεακά). Και συμπληρωματικά με τούτο, μπορεί 

να διατυπωθεί μια επόμενη κριτική, όπου προτείνει ότι σε ελάχιστες περιπτώσεις εκείνο που 

διαθέτει εν γένει αξία σήμερα, μπορεί να χάσει μέρος της αξίας του αύριο, εκτιμώμενο από 

μελλοντικούς ανθρώπους που αξιοδοτούν. Η αξία, με άλλα λόγια, ορισμένων πραγμάτων 

δύναται να μειωθεί, όταν εκείνα αφορούν σε προτιμήσεις, που κατέχουν έναν ευμετάβλητο και 

πρόσκαιρο χαρακτήρα. Από την άλλη όμως, υπάρχουν πράγματα που δίνουν συγκεκριμένο 

νόημα στην ανθρώπινη ζωή, και τούτα δεν χάνουν την αξία τους για τον άνθρωπο με την 

πάροδο του χρόνου, αλλά αντίθετα τη διατηρούν σταθερή και αναλλοίωτη. 

Τώρα σύμφωνα με μια εκδοχή του ωφελιμισμού, όπου γίνεται προσπάθεια να ιδρυθεί ένας 

αμερόληπτος και εξισωτικός κανόνας για την ωφέλεια διαγενεακά, το καθήκον της 

βιωσιμότητας γίνεται αντιληπτό με τον τρόπο που προτείνουν οι Turner και Pearce: «να αφήσει 

η παρούσα γενιά στην επόμενη ένα κεφάλαιο που θα της παρέχει τη δυνατότητα (εν. εάν το 

αξιοποιήσει) να παράγει τουλάχιστον την ίδια ανάπτυξη που πέτυχε η γενιά του παρόντος»121. 

Ωστόσο, το λεγόμενο «πρόβλημα της άγνοιας», που αναφέρεται στην αδυναμία των παρόντων 

προσώπων να έχουν πρόσβαση στη γνώση αναφορικά με το ποιες πρόκειται να είναι οι 

επιθυμίες των μελλοντικών γενεών, παραμένει παρόν. Εν προκειμένω, δύο διακριτές 

περιπτώσεις, αναφερόμενες ως «προσέγγιση της αδύναμης αντίληψης βιωσιμότητας» και 

«προσέγγιση της ισχυρής βιωσιμότητας», συγκροτούνται κάτω από την ιδέα πως πρέπει να 

διατηρηθεί «μια μη- μειούμενη δυνατότητα για ανθρώπινη ευημερία». Οι διαφοροποιήσεις 

μεταξύ των δύο αφορούν στο περιεχόμενο της ωφέλειας (δηλ.  κεφαλαίου), ή με άλλα λόγια 

στο πώς ενσωματώνουν και στο τι αξία αποδίδουν στο «φυσικό» και στο «ανθρωπογενές» 

κεφάλαιο. 

Στη μεν προσέγγιση της αδύναμης αντίληψης για τη βιωσιμότητα (weak sustainability), που 

θεωρητικοποιείται παραδειγματικά από τον Solow, υποστηρίζεται πως δεν είναι αναγκαίο να 

γίνει μια επιλογή ανάμεσα στα ανωτέρω είδη κεφαλαίου και με τα δικά του λόγια «δεν υπάρχει 

 
120 Στο ίδιο, αναφερόμενος σε αυτό ως “presentism” 

121 Turner R.K. & Pearce D., Sustainable Economic Development: Economic and Ethical Principles, in E. Barbier 

(ed.), Economics and Ecology: New Frontiers and Sustainable Development, London: Chapman & Hall, 1993, p. 

180 
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κανένα συγκεκριμένο αντικείμενο που ο στόχος της βιωσιμότητας, η υποχρέωση της 

βιωσιμότητας, απαιτεί από εμάς να αφήσουμε άθικτο (ανέγγιχτο)»122. Αντίθετα είναι η 

διατήρηση ενός συνολικού και πάντως αδιαμόρφωτου κεφαλαίου που αποκτά σπουδαίο 

νόημα123. Επομένως, το κεφαλαιακό απόθεμα συστήνεται με γνώμονα την «παραγωγική 

ικανότητα» (productive capacity), και ως εκ τούτου μπορεί να απαντά σε «χρήματα για 

επενδύσεις» ή «τεχνογνωσία για παραγωγή» ή «τεχνολογικό εξοπλισμό», σημαντικά για την 

ευημερία. Μόνη απαίτηση είναι πάντα να μην πέφτουν τα επίπεδα του συνολικού αποθέματος 

(θυμ. μη- μειούμενη δυνατότητα για ευημερία), ενώ κατά τα άλλα τα περιβαλλοντικά αγαθά 

κατανοούνται, εν προκειμένω, ως εντελώς υποκαταστήσιμα και αναλώσιμα124 (fungible), 

χωρίς αξία πέρα από εκείνη των πόρων. 

Στη δε προσέγγιση της ισχυρής βιωσιμότητας (strong sustainability), με σπουδαίους 

εκπροσώπους τους Daly και Cobb, προτείνεται πως «φυσικό κεφάλαιο» και «ανθρωπογενές 

κεφάλαιο» είναι συμπληρωματικά σε όσα προσφέρουν στην ανθρώπινη ευημερία και τούτο 

σημαίνει ότι αποτελούν ατελή υποκατάστατα το ένα για το άλλο125. Με αυτή την έννοια, 

δημιουργείται η εντύπωση πως τα περιβαλλοντικά αγαθά – ουσιώδη για τον άνθρωπο – πρέπει 

να εξασφαλίζονται για λόγους αρχής. Παρόλα αυτά, οι οικολόγοι των οικονομικών, 

υπερασπιστές της προσέγγισης, επικαλούνται οικονομικούς παρά ηθικούς λόγους για τη 

διατήρηση του φυσικού κεφαλαίου126, υποστηρίζοντας πως (α.) η σχέση μεταξύ των 

διαφορετικών κατηγοριών κεφαλαίου δεν είναι πια ανταγωνιστική, γιατί το ανθρώπινο 

κεφάλαιο βρίσκεται πλέον σε πλεόνασμα, επομένως η εξάντληση του φυσικού για την 

παραγωγή ανθρωπογενούς είναι άνευ νοήματος και (β.) η ωφελιμότητα που επιδιώκεται να 

μεγιστοποιηθεί εκτός από την τωρινή εμπλέκει και τη μελλοντική, οπότε στο όνομα των 

μελλοντικών σοδειών κατοχυρώνεται η προστασία του φυσικού αποθέματος127. Όταν όμως 

επιστρατεύονται οικονομικού τύπου επιχειρήματα για τη διαφύλαξη περιβαλλοντικών αγαθών 

 
122 Solow R., Sustainability An Economist’s Perspective, in Dorfman R. and Dorfman N. (eds.), Selected Readings 

in Environmental Economics, 3rd edn., New York: Norton, 1993, p.181 

123 Norton B., Ecology and Opportunity: Intergenerational Equity and Sustainable Options, in Fairness and 

Futurity: Essays on Environmental Sustainability and Social Justice, ed. by A. Dobson, Oxford: Oxford University 

Press, 1999, page. 125 

124 Στο ίδιο, σελ. 125 

125 Στο ίδιο, σελ.126 

126 Holland A., Sustainability: should we start from here?, in Fairness and Futurity: Essays on Environmental 

Sustainability and Social Justice, ed. by A. Dobson, Oxford: Oxford University Press, 1999, p. 60 

127 Στο ίδιο, σελ. 60 
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– που ενσωματώνουν υπέρτερη αξία από την ωφέλεια – δεν μπορεί να απαντηθεί το «γιατί 

είναι ανεπαρκές για την ανθρώπινη ευημερία να αντικατασταθούν τα φυσικά δέντρα από 

γενετικά τροποποιημένα, πανομοιότυπα των φυσικών;», ενώ ακόμη χειρότερα, δεν μπορεί να 

απαντηθεί το πού βρίσκεται το πρόβλημα στο υποθετικό σενάριο όπου «τα τεχνητά δάση 

πρέπει να προστατευτούν από τα φυσικά, σε περίπτωση που τα πρώτα «απειλούν» την ύπαρξη 

των δεύτερων»128. Ένσταση των υποστηρικτών της ισχυρής βιωσιμότητας, εν προκειμένω, 

αποτελεί, ότι επειδή οι ίδιοι νοούν το αποθεματικό κεφάλαιο «δομημένα», πιστεύουν πως 

διαφυλάσσονται έτσι αυτόματα και τα επίπεδα της κάθε διακριτής κατηγορίας κεφαλαίου (άρα 

και το φυσικό «άθικτο»), οπότε θεωρούν, ότι τα παραπάνω ζητήματα δε θα ανακύψουν ποτέ. 

Με μια προσεκτική ανάγνωση, αναγνωρίζεται ότι δεν ευσταθεί μια τέτοια ένσταση. Οι 

θιασώτες της ισχυρής βιωσιμότητας πιστεύουν πως είναι προτέρημα στην προσέγγισής, ότι 

μπορεί εκείνη να ιδρύσει συγκρίσεις μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών κεφαλαίου, ενώ στην 

πραγματικότητα αυτό λειτουργεί ενάντιά της. Ακολουθώντας, ωστόσο, αυτή τη συλλογιστική, 

τα περιβαλλοντικά αγαθά (εδώ το φυσικό κεφάλαιο) διαφυλάττονται κατ’ ουσίαν για την 

αποφυγή της οικονομικής διακινδύνευσης, όπου το σκεπτικό είναι ότι «η περιβαλλοντική 

ρύπανση, υποβάθμισή και η εξάντληση φυσικών πόρων προκαλεί «κρυμμένες» απώλειες στο 

εισόδημα των προσώπων (ειδικά των μελλοντικών)» και για τούτο προτείνεται η κατοχύρωσή 

τους129. Επειδή, όμως για τους οικολόγους των οικονομικών τα περιβαλλοντικά αγαθά είναι εν 

τέλει ένα ακόμη τμήμα της ευημερίας, οι συγκρίσεις, μπορούν να δείξουν στην υποκατάστασή 

τους. Έχοντας αυτό υπόψη οι οικολόγοι των οικονομικών προτείνουν τη δυνατότητα 

αποζημίωσης για μη αναστρέψιμες απώλειες σε φυσικό κεφάλαιο (οπ. εξάντληση των μη 

ανανεώσιμων πόρων), ενώ σημαντικό είναι να εστιάσει κανείς στο «χαρακτήρα» της 

αποζημίωση, που προτείνεται ουσιαστικά για να εξισορροπήσει τον περιορισμό των 

δυνατότητων των προσώπων να ευημερήσουν, ή με άλλα λόγια για να διορθώσει τις ευκαιρίες 

που θα εκλείψουν στα μέλλοντα πρόσωπα130. Έτσι, παίρνει τη μορφή είτε ενός αποταμιευτικού 

λογαριασμού που συστήνεται για το μέλλον είτε κάποιου τεχνολογικού επιτεύγματος που θα 

αναπληρώσει τις χαμένες λειτουργίες του φυσικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, γίνεται 

αντιληπτό ότι εφόσον η απώλεια φυσικού κεφαλαίου – ακόμη και αν θεωρείται ανεπιθύμητη, 

 
128 Στο ίδιο, σελ. 60 

129 Norton B., Ecology and Opportunity: Intergenerational Equity and Sustainable Options, in Fairness and 

Futurity: Essays on Environmental Sustainability and Social Justice, ed. by A. Dobson, Oxford: Oxford University 

Press, 1999, page. 126 - 127 

130 Στο ίδιο, σελ. 127 
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και ακόμη και αν η υποκατάσταση εκείνης είναι ατελής – εφόσον επιδέχεται εν γένει 

αποζημίωση, ωθεί στο να καταρρέει το πρόταγμα υπέρ της διατήρησης φυσικού κεφαλαίου, 

και τότε και η ισχυρή βιωσιμότητα καταρρέει σε αδύναμη131. 

Αυτά τα συμπεράσματα, μπορούν γενικά να οδηγήσουν στην αμφισβήτηση της αιτιώδους 

σχέσης ανάμεσα σε «οικονομική μεγέθυνση» και «ανθρώπινη ευημερία», γεγονός που 

αναδεικνύει πολύ πειστικά η άποψη πως: «μια στασιμότητα του κεφαλαίου (...) δε συνεπάγεται 

στασιμότητα στην ανθρώπινη βελτίωση. Θα υπήρχε το ίδιο όπως πάντα πεδίο για κάθε είδους 

πνευματική καλλιέργεια, και για ηθική και κοινωνική πρόοδο, εξίσου μεγάλο περιθώριο για τη 

βελτίωση της Τέχνης της Ζωής και πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να βελτιωθεί132». Παρόλα 

αυτά, οι οικονομολόγοι («κλασσικοί» και «οικολόγοι των οικονομικών»), όπως φάνηκε δεν 

ασπάστηκαν αυτή την πεποίθηση, και αντίθετα αντιπρότειναν επιδιορθώσεις στα 

προκαλούμενα κόστη που να αντιστοιχούν σε ζητήματα «περιβαλλοντικά» και «κοινωνικά». 

4.1.3. «ευημερία ως δυνατότητα πραγμάτωσης των πολιτικών ελευθεριών»: 

βιωσιμότητα των δίκαιων θεσμικών συνθηκών 

Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτει η ρωλσιανή προσέγγιση για τη διαγενεακή δικαιοσύνη και 

τη βιωσιμότητα. Ο J. Rawls στο έργο του «Θεωρία της Δικαιοσύνης» μεταβαίνει από τη 

δικαιοσύνη στο ενδογενεακό πλαίσιο στη δικαιοσύνη ανάμεσα στις γενεές, αφού σύμφωνα με 

τον ίδιο η θεωρία της «δικαιοσύνης ως ακριβοδικία», οφείλει να επεκτείνεται και σε αυτή τη 

σφαίρα133. Σκοπός, όπως φαίνεται στη συνέχεια είναι οι σύγχρονες και μελλοντικές γενεές να 

μπορούν να ασκήσουν αποτελεσματικά τις πολιτικές τους ελευθερίες, πράγμα το οποίο 

καθορίζει και το περιεχόμενο εκείνων που πρέπει να διατηρηθούν (περιεχόμενο της 

βιωσιμότητας). Ουσιαστικά, η πραγμάτευση του ζητήματος ξεκινά μέσα σε μια προσπάθεια 

απάντησης του ερωτήματος για το αν οι δύο θεμελιώδεις αρχές της δικαιοσύνης του ίδιου 

φιλοσόφου– όπου «ισότητα των βασικών ελευθεριών» και «αρχή της διαφοράς» – μπορούν να 

λειτουργήσουν ταυτόχρονα και ως επιταγές της διαγενεακής. 

Εν προκειμένω, το εγχείρημα εξετάζεται από την αντίστροφη πορεία, δηλαδή γίνεται 

 
131 Holland A., Sustainability: should we start from here?, in Fairness and Futurity: Essays on Environmental 

Sustainability and Social Justice, ed. by A. Dobson, Oxford: Oxford University Press, 1999, p. 52 

132 Meadows et al., The Limits to Growth: A report for the Club of Rome’s Project in the Predicament of Mankind, 

New York: Universe Books 1974, pp. 175 

133 Rawls J., A Theory of Justice: Revised Edition, ed. Harvard University Press, 1999, p. 251 
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προσπάθεια να φανεί εάν τα καθήκοντα που απορρέουν από την «αρχή της διαφοράς» 

αποτελούν περιορισμούς στην εκπλήρωση των διαγενεακών καθηκόντων. Ελάχιστα, βέβαια, 

έχουν ειπωθεί στην παρούσα εργασία για τη συγκεκριμένη αρχή. Μια σύντομη ανασκόπηση, 

υπενθυμίζει, ότι εκείνη είναι προϊόν ενός υποθετικού συμβολαίου που σκοπός του είναι να 

αναδείξει τις αρχές της δικαιοσύνης, και όπου οι συμβαλλόμενοι είναι αμοιβαία αδιάφοροι με 

στόχο τη μεγιστοποίηση του προσωπικού τους συμφέροντος, το οποίο όμως «οριοθετείται» 

από το πέπλο της άγνοιας, ενώ το περιεχόμενό της ρωλσιανής αρχής ορίστηκε ως «οι 

κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες πρέπει να διαρρυθμίζονται με τρόπο τέτοιο ώστε να 

είναι προς το μέγιστο προσδοκώμενο όφελος των λιγότερο ευνοημένων»134. Παρόλα αυτά, 

παραμένουν ασαφή δύο σημαντικά σημεία αναφορικά με την αρχή, χωρίς τα οποία δεν είναι 

δυνατό να εξασφαλιστεί απάντηση στον παραπάνω ισχυρισμό: (α.) πώς δικαιολογείται η 

επιλογή της; και (β.) σε τι αποσκοπεί; Στην πρώτη περίπτωση η αρχή είναι εύλογο να 

υιοθετηθεί, αφού τα συμβαλλόμενα μέλη, που δεν γνωρίζουν σε ποια κοινωνική ομάδα θα 

τύχουν (λόγω του πέπλου της άγνοιας), έχουν συμφέρον στο να προνοήσουν και για τη θέση 

των λιγότερο ευνοημένων κοινωνικών τάξεων. Με άλλα λόγια, σε ένα πρώτο επίπεδο, η 

επιλογή φέρεται να απορρέει από μια καθαρά «υπολογιστική» λογική που αφορά στη 

διαχείριση του ρίσκου135. Εντούτοις, ο Αμερικανός φιλόσοφος ισχυρίζεται πως πρόκειται για 

μια αρχή δικαιοσύνης, και ως εκ τούτου αντιλαμβάνεται ότι το νόημά της υπερβαίνει την απλή 

μεγιστοποίηση των ωφελειών (εδώ των πρωταρχικών αγαθών), που θα επεδίωκαν οι 

συμβαλλόμενοι με γνώμονα τη συνθήκη αβεβαιότητας αναφορικά με την κοινωνική νομή. 

Έτσι, το νόημά της ως αρχή δικαιοσύνης, δικαιολογείται μέσω εκείνου στο οποίο αποσκοπεί, 

που είναι η κατοχύρωση ενός «κοινωνικού ελαχίστου»136 (social minimum), μιας «δέσμης από 

αγαθά που ένα πρόσωπο έχει ανάγκη προκειμένου να διάγει μια ελάχιστα αξιοπρεπή ζωή εντός 

 
134 Στο ίδιο, σελ. 266 

135 Ο Rawls, με αυτή την έννοια τη συνδέει με το maximin κριτήριο, εμπνευσμένο από τους οικονομολόγους, 

χωρίς όμως να την ταυτίζει απόλυτα, βλ. Rawls J., A Theory of Justice: Revised Edition, ed. Harvard University 

Press, 1999, pp.72- 73 

136 Σημαντικό σημείο είναι να φανεί η διαφορά του κοινωνικού ελαχίστου ανάμεσα σε ωφελιμισμό και ρωλσιανή 

προσέγγιση (κοινωνικό ελάχιστο στον ωφελιμισμό η ιδέα της «οριακής ωφελιμότητας» (marginal utility), 

αναφέρεται στο ανώτατο επίπεδο ωφέλειας, πάνω από το οποίο η μεγιστοποίησή της, δεν ωφελεί περαιτέρω το 

άτομο. Ακόμη, το επίπεδο της οριακής ωφελιμότητας, είναι μη -προσδιορισμένο αναφορικά με κάποιο σκοπό. 

Πρώτο πρόβλημα είναι, πως το ποσοστό της ωφέλειας μπορεί να είναι ανεπαρκές για τα άτομα. Δεύτερον, ότι ο 

λόγος σύστασής του μοιάζει να είναι περισσότερο για να διευκολυνθεί η διανομή, παρά για να κατοχυρώσει κάτι 

σημαντικό στα πρόσωπα. Στη ρωλσιανή θεωρία από την άλλη το κοινωνικό ελάχιστο έχει μεγάλη σημασία για 

την κοινωνική δικαιοσύνη και ορίζεται με σαφήνεια από το τι οφείλεται με γνώμονα εκείνη. 
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της κοινωνίας»137. Αυτό ταυτόχρονα αποτελεί και το ελάχιστο κατοχύρωσης της κοινωνικής 

ευημερίας, που εν προκειμένω αφορά στην αποτελεσματική δυνατότητα πραγμάτωσης όλων των 

ίσων (πολιτικών) ελευθεριών (εν. αρχή της «ισότητας των βασικών ελευθεριών»)138. Ακόμη 

όμως, και αν συναντώνται ενστάσεις στην πρόσδοση δικαιικού περιεχομένου στην αρχή, στη 

ρωλσιανή επιχειρηματολογία ανευρίσκεται ένα αμιγώς δικαιικό επιχείρημα υπέρ του 

κοινωνικού ελαχίστου, που καλείται «περιορισμοί της δέσμευσης»139 (strains of commitment) 

και προτείνει ότι οι αρχές που θα συμφωνηθούν οφείλουν να διαμορφωθούν από ειλικρινή 

κριτήρια, γιατί θα διέπουν εφ’ όρου ζωής τον κοινωνικό βίο των ατόμων. Αυτό πηγαίνει τη 

συζήτηση σε ένα βήμα παρακάτω, ακόμη και αν τα άτομα είχαν γνώση της κοινωνικής ομάδας 

στην οποία θα τύχαιναν (άρα ήταν τα ίδια κατοχυρωμένα), πρέπει να αναλογιστούν αν τους 

είναι επιθυμητό τελικά, να συμφωνήσουν στην ίδρυση ενός κοινωνικού συστήματος, όπου 

κάποιοι συμπολίτες τους, θα βρίσκονταν στην απόλυτη ανέχεια. Επειδή, η απάντηση είναι 

αρνητική, το κοινωνικό ελάχιστο θεωρείται προαπαιτούμενο στην (ενδογενεακή) δικαιοσύνη.  

Όταν τοποθετείται η αρχή της διαφοράς στη σφαίρα της διαγενεακής δικαιοσύνης, τότε θα 

έπρεπε να αναμένεται πως «οι μακροπρόθεσμες προοπτικές των λιγότερο ευνοημένων 

εκτείνονται στις μελλοντικές γενεές»140. Εδώ, όμως μπορεί να αναδυθεί ο περιορισμός που 

διατυπώθηκε αρχικά. Επειδή το κοινωνικό ελάχιστο δεν είναι προκαθορισμένο σε ένα 

συγκεκριμένο επίπεδο στο παρόν, εάν αποφασιστεί μια υπέρμετρη αύξησή του από μια 

σύγχρονη γενιά (εν. για χάρη των λιγότερο ευνοημένων της κοινωνίας της), τότε η αρχή της 

διαφοράς δεν μπορεί να ικανοποιηθεί διαγενεακά141. Από την άλλη όμως, ο φιλόσοφος 

αντιλαμβάνεται την ανθρώπινη κοινωνία σαν ένα «σύστημα συνεργασίας ανάμεσα στις γενιές 

και μέσα στο χρόνο»142. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί έτσι από το (υποθετικό) συμβόλαιο, 

υπαγορεύεται εξίσου και η αρχή της αποταμίευσης (savings principle), δείχνοντας ότι ο σκοπός 

της αποτελεσματικής πραγμάτωσης όλων των ίσων ελευθεριών, δεν πρέπει να ικανοποιείται 

μόνο ενδογενεακά, αλλά να έχει πληρωθεί από τις γενεές που έχουν προηγηθεί και ταυτόχρονα 

 
137 White, Stuart, "Social Minimum", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2015 Edition), Edward 

N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2015/entries/social-minimum/>. 

138 Όταν γίνεται λόγος για πολιτικές ελευθερίες, κάποια παραδείγματα εκείνων αφορούν στην ελευθερία της 

σκέψης, της συνείδησης και του συναιτερίζεσθαι 

139 Rawls J., A Theory of Justice: Revised Edition, ed. Harvard University Press, 1999, pp. 153 

140 Στο ίδιο, σελ. 252 

141 Στο ίδιο, σελ. 252 

142 Στο ίδιο, xv 
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να πληρείται και για τις γενιές που θα ακολουθήσουν. Σύμφωνα με αυτή την ιδέα θεμελιώνεται 

η υποχρέωση (έναντι της οποιασδήποτε σύγχρονης γενιάς) για: διατήρηση των συνεισφορών 

της στην κουλτούρα και τον πολιτισμό, διατήρηση των δίκαιων θεσμών της, και υποχρέωση 

αποταμίευσης ενός πραγματικού κεφαλαίου σε κάθε χρονική στιγμή143, το οποίο μπορεί να είναι 

διαφόρων μορφών «από την επένδυση στον εξοπλισμό και σε άλλα μέσα παραγωγής στην 

επένδυση στη μάθηση και στην εκπαίδευση»144, πάντοτε με σκοπό να μπορούν να έχουν νόημα 

τα παραπάνω (πραγμάτωση ελευθεριών, δικαιωμάτων, ευκαιριών κλπ). Έτσι, και αναφορικά 

με το σκοπό της, η αποταμίευση γίνεται υπόθεση δύο σταδίων145, όπου στο πρώτο, «στάδιο 

της συσσώρευσης» (accumulation stage) η αποταμίευση είναι υποχρεωτική, και συνεχίζει να 

είναι έως ότου να μπορεί να ικανοποιείται η παραπάνω συνθήκη διαγενεακά146, ενώ στο 

δεύτερο «στάδιο της εύτακτης πολιτείας» (steady state society), όπου η ευτεταγμένη πολιτεία 

είναι επιτεύξιμη, η αποταμίευση μπορεί να πέσει στο μηδέν (εν. δεν υπάρχει υποχρέωση να 

επιδιώκεται πια)147. 

Παρόλα αυτά, εύλογα μπορεί να αμφισβητήσει κανείς την υποχρέωση της αποταμίευσης, 

εφόσον «δεν υπάρχει κανένας τρόπος για τις επόμενες γενιές να βοηθήσουν την κατάσταση 

της λιγότερο ευνοημένης προηγούμενης γενιάς»148. Στη «Θεωρία της Δικαιοσύνης», ο 

φιλόσοφος αντιμετωπίζει αυτή την ασυμμετρία στην δυνατότητα για αποταμίευση μεταξύ των 

 
143 Στο ίδιο, σελ. 252 

144 Στο ίδιο, σελ. 252 

145 Gosseries A., Theories of intergenerational justice: a synopsis, in SAPIENS, Vol. 1, No. 1, 2008 

146 Παρατηρείται πως σε αντίθεση  με τον ωφελιμισμό, η μεγιστοποίηση της υλικής ευημερίας (οικονομική 

ωφέλεια) στη ρωλσιανή προσέγγιση, δεν αντιμετωπίζεται ως απόλυτος σκοπός, αλλά υπάρχει, ώστε να 

συνεισφέρει στην πραγμάτωση πολιτικών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Ο Rawls μάλιστα, σχολιάζει σχετικά με 

αυτό, ότι μια κοινωνία τεράστιας υλικής αφθονίας ενδέχεται να αποπροσανατολίζει τους πολίτες της αναφορικά 

με τους σκοπούς που αξίζει να επιδιώκουν (όπως την επιδίωξη της ελεύθερης συνεργασίας μεταξύ τους κ.α.) 

βλ. σχετικά Rawls J., A Theory of Justice: Revised Edition, ed. Harvard University Press, 1999, pp. 257- 258 

 “It is a mistake to believe that a just and good society must wait upon a high material standard of life. What men 

want is meaningful work in free association with others, these associations regulating their relations to one another 

within a framework of just basic institutions. To achieve this state of things great wealth is not necessary. In fact, 

beyond some point it is more likely to be a positive hindrance, a meaningless distraction at best if not a temptation 

to indulgence and emptiness” 

147 Εννοείται προφανώς, ότι η δικαιοσύνη δεν απαιτεί από τούτο το στάδιο και έπειτα τη συσσώρευση. Ο Rawls 

εξηγεί, πως αν η όποια σύγχρονη γενιά παρόλα αυτά επιθυμεί να αποταμιεύσει για την επόμενη γενιά, για άλλους 

λόγους, μπορεί να συνεχίσει να το κάνει, μα τούτο δεν είναι δικαιική απαίτηση. 

148 Rawls J., A Theory of Justice: Revised Edition, ed. Harvard University Press, 1999, pp. 255 
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γενεών, σαν έναν μη αναστρέψιμο «φυσικό περιορισμό»149, που ως τέτοιος δεν μπορεί να φέρει 

κανένα αξιολογικό περιεχόμενο (ούτε δίκαιος μπορεί να είναι, ούτε άδικος). Οπότε, για τον 

Rawls, τα ερωτήματα δικαιοσύνης προκύπτουν από τον τρόπο που αφομοιώνεται ο 

περιορισμός μέσα στους κοινωνικούς θεσμούς. Έτσι, για να επιλύσει τη δυσκολία του να 

αποδίδεται το δίκαιο μερίδιο (με τη μορφή της αποταμίευσης) στην κάθε γενιά, ο φιλόσοφος 

επιστρέφει στην νοητική κατασκευή του υποθετικού συμβολαίου, μόνο που αυτή τη φορά το 

προσαρμόζει ώστε να αφορά στο γενεακό επίπεδο. Εδώ, το πέπλο της άγνοιας αποκρύπτει από 

τα συμβαλλόμενα μέλη τη γενιά στην οποία ανήκουν, το επίπεδο της κουλτούρας της και 

παρόμοια χαρακτηριστικά, ώστε να μην υπάρχει τρόπος να γνωρίζουν αν ανήκουν σε γενιά 

«φτωχή ή σχετικά πλούσια, σε μεγάλο βαθμό αγροτική ή ήδη βιομηχανοποιημένη κ.α.»150 . Το 

ζήτημα παρόλα αυτά είναι, πως τα συμβαλλόμενα μέλη αναπόφευκτα ξέρουν, ότι ανήκουν στη 

σύγχρονη γενιά, μιας και από εκείνα απαιτείται να συμφωνήσουν στις αρχές της συνεργασίας 

τους151. Με αυτή τη γνώση όμως, και επειδή στην πρωταρχική θέση τα άτομα είναι αμοιβαία 

αδιάφορα και υποκινούμενα από το ιδιοτελές συμφέρον, το αρχικό πρόβλημα επιστρέφει και 

είναι δύσκολη η εξαγωγή μιας αρχής αποταμίευσης. Γιατί άραγε οφείλει να προνοήσει η 

σύγχρονη γενιά για τις επόμενες και να μην μεγιστοποιήσει το δικό της συμφέρον; 

Πρόκειται για το «πρόβλημα του κινήτρου152», που κάθε θεωρία διαγενεακής δικαιοσύνης 

οφείλει να λύσει. Την πρώτη φορά που ο Rawls επιχειρεί να δώσει απάντηση σε αυτό, είναι 

στη «Θεωρία της δικαιοσύνης», όπου προτείνει ότι τα συμβαλλόμενα μέλη, μπορούν να 

φανταστούν τους εαυτούς τους ως εκπροσώπους «μελών μιας γενεαλογίας153», ή διαφορετικά 

ως «πατέρων μιας οικογένειας154». Σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με το φιλόσοφο, το 

κίνητρο για την αποταμίευση προκύπτει «φυσικά» και έγκειται στα αλτρουϊστικά155 αισθήματα 

από τα οποία υποστηρίζεται πως εμφορείται η (κάθε φορά) σύγχρονη γενιά έναντι 

(τουλάχιστον) των άμεσων απογόνων της. Ωστόσο, αυτή η απάντηση δε θεωρείται 

 
149 Στο ίδιο, σελ. 254 

150 Στο ίδιο, σελ. 254 

151 Στο ίδιο, σελ. 254 

152 MacClellan J., How (Not) to Defend a Rawlsian Approach to Intergenerational Ethics, in Ethics and the 

Environment, Vol. 18, No. 1, Indiana University Press, 2013, p. 68 

153 Rawls J., A Theory of Justice: Revised Edition, ed. Harvard University Press, 1999, pp. 255 

154 Στο ίδιο, σελ. 256 

155 Το κίνητρο πάντως στη ρωλσιανή θεωρία, εδώ συγκλίνει με το κίνητρο του ωφελιμισμού (“descending 

altruism”), αλτρουϊσμός από τους «γονείς» προς τα «παιδιά», κατ’ επέκταση από τη μια γενιά στην επόμενη. 
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ικανοποιητική. Πρώτα από όλα, δε συμβαδίζει καθόλου με την ιδέα της «αμοιβαίας 

αδιαφορίας» των ατόμων (εδώ της όποιας σύγχρονης γενιάς) στην πρωταρχική θέση. Έπειτα, 

ο «αλτρουϊσμός» έναντι των απογόνων, όπως εύστοχα σχολίασε ο Anver de- Shalit, «δεν είναι 

σαν να αφήνει την ιδέα της αγαθής ζωής να εισέρχεται από την πίσω πόρτα;»156. Ένα τέτοιο 

κίνητρο δημιουργεί αντιφάσεις και ασυνέπειες, αφού παραγνωρίζεται το γεγονός, ότι η 

σημασία που αποδίδει ο καθένας στις οικογενειακές του σχέσεις, και το πόσο αισθάνεται ότι 

πρέπει να προσφέρει σε εκείνες (εν. πέρα από κάποια σαφώς ορισμένα δικαιικά γονεϊκά 

καθήκοντα), είναι ένα ζήτημα που αφορά στην ηθική του αγαθού και όχι στην ορθοπρακτική 

ηθική (και τη δικαιοσύνη)157. Οπότε, το θεμέλιο είναι επισφαλές, το κίνητρο δεν είναι απόλυτα 

καθολικεύσιμο, και σίγουρα δεν είναι τόσο «φυσικό» όσο εκείνος προτείνει, κυρίως όμως το 

κίνητρο είναι ασυμβίβαστο με την τοποθέτηση του φιλοσόφου για την προτεραιότητα της 

ορθοπρακτικής ηθικής έναντι εκείνης του αγαθού158.  

Έτσι, ο Rawls, υιοθετεί μια διαφορετική στρατηγική με την οποία τα συμφέροντα των 

μελλοντικών γενεών εκπροσωπούνται έμμεσα, χωρίς να υπάρχει ανάγκη επιστράτευσης του 

κινήτρου του αλτρουϊσμού. Ωστόσο, το θεμέλιο της παραπάνω στρατηγικής, το παρέχει ήδη 

από τη «Θεωρία της Δικαιοσύνης» του, όταν τοποθετεί πλάι στην πρώτη συνθήκη για την 

εδραίωση της αρχής της αποταμίευσης (δλδ. τον αλτρουϊσμό) την περαιτέρω προϋπόθεση ότι 

«η αρχή που υιοθετείται πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εύχονταν (εν. αφηρημένα η 

οποιαδήποτε σύγχρονη γενιά) όλες οι προηγούμενες γενιές να την είχαν ακολουθήσει». Στον 

«Πολιτικό Φιλελευθερισμό» όμως, περισσότερο άμεσα πια, ο φιλόσοφος εισηγείται ότι 

«μπορεί να απαιτηθεί από τους συμβαλλόμενους να συμφωνήσουν σε μια αρχή 

αποταμίευσης»159, εφόσον τούτη συμβαδίζει με την προϋπόθεση που έθεσε προηγουμένως. 

Πρόκειται για μια σημαντικότατη προσθήκη στους όρους της πρωταρχικής θέσης που δεν 

περιπίπτει σε καμία αντίφαση με τις προηγούμενες δεσμεύσεις του φιλοσόφου160 και που 

ταυτόχρονα μπορεί να μετατρέψει την πρακτική αδυναμία του υποθετικού συμβολαίου για 

 
156 De-Shalit A., Why Posterity Matters: Environmental Policies and Future Generations, New York: Routledge, 

1995, pp.105 

157 MacClellan J., How (Not) to Defend a Rawlsian Approach to Intergenerational Ethics, in Ethics and the 

Environment, Vol. 18, No. 1, Indiana University Press, 2013, pp. 70- 71 

158 Στο ίδιο, σελ. 70 – 71 

159 Rawls J., Political Liberalism, New York: Columbia University Press, 1993 

160 Με άλλα λόγια, δεν αντιφάσκει με την ιδέα της προτεραιότητας της ορθοπρακτικής ηθικής έναντι της ηθικής 

του αγαθού, 
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διαγενεακή συμπερίληψη – όπου αμοιβαία αδιάφοροι συμβαλλόμενοι στην πρωταρχική θέση 

– στον τρόπο επίλυσης του προβλήματος161. Έτσι, η αρχή της αποταμίευσης συγκροτείται 

πάνω στην αμοιβαία ωφέλεια και στο «ιδιοτελές» ενδογενεακό συμφέρον162. Αρκεί να θυμηθεί 

κανείς τη ρωλσιανή ιδέα για την ανθρώπινη κοινωνία ως συστήματος συνεργασίας μεταξύ των 

γενεών, και τότε εύλογα η αρχή της αποταμίευσης μπορεί να γίνει αμοιβαία ωφέλιμη. Ο 

επιπρόσθετος όρος- κίνητρο «όλες οι προηγούμενες γενιές να την έχουν ακολουθήσει», κάνει 

όλη τη δουλειά. Επειδή, οποιαδήποτε γενιά έχει συμφέρον στο να της παρασχεθεί κάποιο 

κεφάλαιο για να ξεκινήσει τη ζωή της, και καμιά γενιά δε θα ήθελε να έρθει στη ζωή σε συνθήκες 

στέρησης, επί της ουσίας, (εν. η οποιαδήποτε γενιά) καλείται να κάνει εκείνο που θα 

επιθυμούσε να είχαν κάνει για εκείνη163. Τώρα μένει να φανεί ποιος είναι ο λόγος που 

υπαγορεύει, ότι η τήρηση του καθήκοντος για αποταμίευση, συμφωνεί εξίσου με την προώθηση 

του ιδιοτελούς (ενδογενεακού) συμφέροντος. Τούτο είναι απαραίτητο να ισχύει, γιατί από τη 

στιγμή που ορίστηκε πως στην πρωταρχική θέση τα «ιδιοτελή»164 κίνητρα κινητοποιούν τους 

συμβαλλομένους, μπορεί να ειπωθεί, πως το συμφέρον αυτών προωθείται καλύτερα, όταν 

μέσα στο «σύστημα συνεργασίας των γενεών» επιλέξει κάποια (σύγχρονη) γενιά να λάβει τα 

οφέλη της αποταμίευσης (από τους προκατόχους της) και μετά «σπάσει» τη συμφωνία, μη 

 
161 Wissenburg M., An Extension of the Rawlsian Savings Principle to Liberal Theories of Justice in General, in 

Fairness and Futurity: Essays on Environmental Sustainability and Social Justice, ed. by A. Dobson, Oxford: 

Oxford University Press, 1999, page 176 

162 Στο ίδιο, σελ. 176 

163 Ο MacClellan, διαβάζει το ρωλσιανό όρο «μπορεί να απαιτηθεί από τα συμβαλλόμενα μέλη να συμφωνήσουν 

σε αρχές που υπόκεινται στον περιορισμό ότι εύχονται όλες οι προηγούμενες γενιές να είχαν ακολουθήσει τις 

ίδιες αρχές», ως «αρχή της καθολικευσιμότητας» (universalizability principle). Αυτή η ανάγνωση επιτρέπει στην 

αρχή να λειτουργεί σε ένα πλαίσιο εκτός της γενεακής σύμπτωσης (generational overlap), και δημιουργεί μια 

συνθήκη, όπου οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται προς την οποιαδήποτε μελλοντική γενιά. Αυτή η ανάγνωση 

επιτρέπει στη θεωρία να αποκτά ισχύ έναντι απομακρυσμένων στο χρόνο γενεών. Σε αντίθεση με το παραπάνω, 

ο Wissenburg, ερμηνεύει με την αρχή σε συνθήκες γενεακής σύμπτωσης, που σημαίνει ότι οι δεσμεύσεις των 

σύγχρονων συμβαλλόμενων ισχύουν, γιατί η προηγούμενη και η επόμενη γενιά τους καθιστούν υπόλογους και 

αυτό λειτουργεί για πιο μακρινές γενιές - έχοντας έκταση στο χρόνο- γιατί η ανθρωπότητα είναι μια γενεακή 

αλυσίδα. Αυτό δεν είναι πάντα χωρίς προβλήματα (ενδεικτικά ο MacClellan παραθέτει το παράδειγμα Mulgan 

για την «χρονική βόμβα»). Ακόμη, η πρώτη ανάγνωση συνάδει με την καντιανή ερμηνεία του διαγενεακού 

συμβολαίου, ενώ η δεύτερη ανάγνωση έχει το μειονέκτημα ότι αν οι προηγούμενες γενεές δεν έχουν 

αποταμιεύσει, τότε κι εμείς δεν οφείλουμε τίποτα. Σε κάθε περίπτωση, η πρώτη ανάγνωση είναι πιο ορθή. Η 

συζήτηση αυτή όμως, δεν απασχολεί περαιτέρω εδώ. 

164 Να τονιστεί, πως παρά το καθεστώς της αμοιβαίας αδιαφορίας τα άτομα στην πρωταρχική θέση διαθέτουν 

«ένα αίσθημα δικαιοσύνης», όπως έχει αναφερθεί ξανά στα πλαίσια της εργασίας αυτής. 
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εκπληρώνοντας το δικό της μερίδιο σε αυτή165 (όπου: το να αποταμιεύσει για τους επόμενους). 

Στην πραγματικότητα, η αθέτησης της συμφωνίας δεν μπορεί να προκύψει εύκολα μέσα 

στη συνθήκη του (υποθετικού) κοινωνικού συμβολαίου και αυτό γιατί, υποτίθεται, ότι οι 

συμβαλλόμενοι, πρώτον, διακατέχονται από ένα αίσθημα δικαιοσύνης (a sense of justice), και, 

δεύτερον, γιατί επίσης υποτίθεται, ότι πρόκειται για δρώντες ορθολογικούς (εν. τους 

συμβαλλόμενους), το οποίο νοείται166 με τη «στενή», «υπολογιστική» έννοια του 

ορθολογισμού (rationality). Στην πρώτη περίπτωση, το αίσθημα της δικαιοσύνης167, 

αναφέρεται αποκλειστικά στην ιδρυτική αρχή της κοινωνίας, υπαγορεύοντας πως «οι 

συμφωνίες πρέπει να τηρούνται». Τώρα εάν αυτή η συνθήκη δεν πληρούνταν, και ο κάθε 

ατομικός δρων καρπωνόταν τα οφέλη, αλλά δε συμμορφωνόταν στις εκ μέρους του 

δεσμεύσεις, κανένα κοινωνικό εγχείρημα δε θα ευδοκιμούσε ποτέ και το συμβόλαιο θα 

κατέρρεε προτού καλά- καλά θεμελιωθεί. Και για να διατυπωθεί ακόμη πιο ξεκάθαρα, το 

αίσθημα της δικαιοσύνης, είναι απαραίτητο γιατί ιδρύει ανάμεσα στα πρόσωπα την 

εμπιστοσύνη168, ότι κατ’ αρχήν δε θα τους εξαπατήσουν τα υπόλοιπα μέλη της συμφωνίας. Αυτό 

είναι που κρατά σε ισχύ και το συμβόλαιο μεταξύ των γενεών, που επικαλείται ο Rawls. Έτσι, 

έπεται ότι, αφού στην πρωταρχική θέση πρόκειται να συμφωνηθεί μια αρχή της αποταμίευσης, 

τότε υποχρεωτικά εκείνη πρέπει να τηρείται από την κάθε γενιά, αν επιθυμεί η όποια γενιά, 

τουλάχιστον, να λάβει ένα πρωταρχικό κεφάλαιο. Από εδώ και ύστερα, ο ορθολογισμός των 

συμβαλλομένων λειτουργεί συμπληρωματικά στην υπεράσπιση της αποταμίευσης, 

ενισχύοντας κατ’ ουσίαν την απόφαση για τήρηση της διαγενεακής συμφωνίας. Το σκεπτικό 

είναι – σύμφωνα πάντα με το επινόημα του συμβολαίου – ότι τα συμβαλλόμενα μέλη που 

αψηφούν την υποχρέωση να τηρούν τις συμφωνίες, χάνουν το προνόμιο να αντιμετωπίζονται 

ως έμπιστα μέλη μέσα στην κοινωνία, με αποτέλεσμα οι υπόλοιποι να επιδιώκουν τον 

αποκλεισμό τους. Αυτό για τους «προδότες» είναι ένα τεράστιο κόστος, αφού όπως εύστοχα 

επισημαίνει και ο Wissenburg, εκείνοι δε θα χάσουν απλά τα οφέλη που απολαμβάνουν από 

 
165 Wissenburg M., An Extension of the Rawlsian Savings Principle to Liberal Theories of Justice in General, in 

Fairness and Futurity: Essays on Environmental Sustainability and Social Justice, ed. by A. Dobson, Oxford: 

Oxford University Press, 1999, p. 177 

166 Με άλλα λόγια, εν προκειμένω, ο ορθολογισμός δεν έχει καθόλου ηθικές συνδηλώσεις. Ωστόσο, θα μπορούσε 

να κατανοηθεί ταυτόχρονα, με την έννοια που εξηγήθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο (όπου αίσθημα δικαιοσύνης 

= σεβασμός στο καθεστώς των προσώπων/ πολιτών ως ελεύθερων και ίσων).  

167 Στο ίδιο, σελ. 177 

168 Στο ίδιο, σελ. 177 
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τη ζωή εντός της κοινωνίας, που σημαίνει ότι δε θα έχουν πλέον πρόσβαση στα πρωταρχικά 

αγαθά, όπου «δικαιώματα, ελευθερίες, ευκαιρίες, δύναμη, εισόδημα και αυτοσεβασμός», αλλά 

πολύ περισσότερο θα οδηγηθούν στην απομόνωση, με μόνη πλέον ανοικτή επιλογή να 

συναλλάσσονται με άλλα μη- αξιόπιστα μέλη169. Αυτό στο διαγενεακό κοινωνικό συμβόλαιο, 

σημαίνει, ότι όταν μια γενιά εισάγεται στο διαγενεακό κοινωνικό εγχείρημα –το οποίο απαιτεί 

μια ακριβοδίκαιη και υγιή συνεργασία – και επιλέγει να προδώσει τις υπόλοιπες καταπατώντας 

τις αρχές και τους κανόνες που είναι ήδη σε ισχύ, θα αποκλειστεί από τα αγαθά που οι 

υπόλοιπες γενεές απολαμβάνουν (τα οφέλη της αποταμίευσης), και αυτό δεν είναι μια εύλογη, 

ορθολογική ή συμφέρουσα επιλογή. 

Τώρα ενώ έχει γίνει εκτενής συζήτηση σχετικά με την αρχή της αποταμίευσης, τίποτε δεν 

έχει αναφερθεί για το μέγεθος εκείνης και αυτό εγείρει σημαντικά προβλήματα. Στην μεν 

περίπτωση της αρχής της διαφοράς, μια απροσδιοριστία του κοινωνικού ελαχίστου θα 

μπορούσε να κοστίσει στη διαμόρφωση κατάλληλων αποταμιεύσεων για τις μελλοντικές 

γενεές170, και στην αντίστοιχη περίπτωση της αρχής της αποταμίευσης, μια εκτεταμένη 

συσσώρευση στο όνομα των μελλοντικών γενεών, μπορεί αντίστροφα να κοστίσει στη 

σύγχρονη γενιά171. Βέβαια, ο σκοπός της αρχής και ο τρόπος με τον οποίο έρχεται εις πέρας, 

(όπου υπενθυμίζεται πως ικανοποιείται μέσω της στρατηγικής των δύο σταδίων), μπορεί 

φυσικά να δώσει μια κατεύθυνση, όμως δε λύνει επαρκώς το πρόβλημα. Με άλλα λόγια, 

ελλείψει ενός καθορισμένου μεγέθους αποταμίευσης, ίσως αφήνεται ανοικτό το ενδεχόμενο 

μια πολύ φτωχή γενιά να πρέπει να αναλάβει να μεταβιβάσει ένα κεφάλαιο, για τη δημιουργία 

του οποίου δεν κατέχει τους απαραίτητους πόρους, είτε να αναγκαστεί να προκαλέσει βλάβη 

στα μέλη της μέσω της αποταμίευσης, επειδή ακριβώς εκείνη βρίσκεται ήδη σε συνθήκες 

στέρησης. Επομένως, πρέπει να βρεθεί μια λύση, ώστε να μη θυσιαστεί καμία γενιά, και ώστε 

τελικά να μπορεί να γίνεται λόγος για μια αρχή δίκαιης αποταμίευσης (just savings principle). 

 
169 Στο ίδιο, σελ. 178- 179 

170 Υπενθυμίζεται ότι τούτο ανακύπτει με μια απόφαση της σύγχρονης γενιάς να μεγιστοποιήσει υπέρμετρα τις 

παροχές για την λιγότερο ευνοημένη κοινωνική ομάδα της. 

171 Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το Rawls, η αρχή της αποταμίευσης ορίζεται «από την οπτική των λιγότερο 

ευνοημένων της κάθε γενιάς. Είναι οι εκπρόσωποι από αυτή την ομάδα που εκτείνεται στο χρόνο οι οποίοι με 

εικονικές προσαρμογές καλούνται να εξειδικεύσουν το βαθμό της συσσώρευσης (...) Σε οποιαδήποτε γενιά οι 

προσδοκίες τους πρέπει να μεγιστοποιούνται υποκείμενες στη συνθήκη του να αφήσουν στην άκρη τις 

αποταμιεύσεις (εν. το απόθεμα) που θα αναγνωρίζονταν», Rawls J., A Theory of Justice: Revised Edition, ed. 

Harvard University Press, 1999, p. 258 
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Τα παραπάνω ενδεχόμενα, παρόλα αυτά, δεν συνιστούν πρόβλημα για τη ρωλσιανή θεωρία. 

Σκοπός στην αρχής της αποταμίευσης , σύμφωνα με το φιλόσοφο, δεν είναι να καταλήξει σε 

ένα προκαθορισμένο μέγεθος για εκείνη, αλλά αντίθετα επιδιώκει να «ορίσει έναν βαθμό (είτε 

ένα φάσμα βαθμών) σε κάθε επίπεδο εξέλιξης, το οποίο σημαίνει, έναν κανόνα που καθορίζει 

ένα σχέδιο από δείκτες172». Για τον MacClellan είναι μια απόλυτα ικανοποιητική αρχή, και 

αυτό επειδή είναι ευέλικτη και όχι στατική173. Και πράγματι είναι, αφού το σχέδιο που 

διαμορφώνει τους βαθμούς της αποταμίευσης, απαιτεί πολύ εύλογα από μια φτωχή γενιά να 

αποταμιεύσει σε χαμηλότερους βαθμούς, και από μια πλούσια γενιά σε μεγαλύτερους174. Το 

ουσιαστικό ερώτημα είναι και σε αυτή την περίπτωση το «πόσο είναι πρόθυμοι να 

αποταμιεύσουν σε κάθε στάδιο εξέλιξης με την υπόθεση ότι όλες οι άλλες γενιές έχουν 

αποταμιεύσει, είτε θα αποταμιεύσουν, σε συμφωνία με το ίδιο κριτήριο175», και εκείνο που 

πρέπει να θυμούνται οι εκάστοτε γενιές στην πρωταρχική θέση, είναι ότι «οι βαθμοί που 

προτείνουν πρόκειται να καθορίσουν όλο το διάστημα της συσσώρευσης176». 

Το τελευταίο ερώτημα, που καλείται να απαντήσει η ρωλσιανή θεωρία είναι το πώς 

περιλαμβάνει τα περιβαλλοντικά αγαθά εντός του πλαισίου της. Η συζήτηση ωστόσο, πάνω 

στο συγκεκριμένο ζήτημα έχει ήδη απασχολήσει την παρούσα εργασία στο δεύτερο κεφάλαιο 

και συγκεκριμένα, στην ενότητα σχετικά με τα περιβαλλοντικά αγαθά και την ηθική του ορθού. 

Συνοψίζοντας το συμπέρασμα αυτής, ο MacClellan τονίζει πως τα περιβαλλοντικά αγαθά στον 

Rawls, «προστατεύονται» στο μέτρο που αποτελούν την υλική βάση διατήρησης των δίκαιων 

θεσμών177. Αυτό όμως δείχνει προς μια ελάχιστη και αμφιλεγόμενη περιβαλλοντική μέριμνα. 

4.1.4. «ευημερία ως δυνατότητα πραγμάτωσης της αγαθής ζωής»: κοινωνική 

βιωσιμότητα και φυσικό απόθεμα 

Μέχρι τούτο το σημείο, οι προσεγγίσεις για τη βιωσιμότητα, την ευημερία και τα 

διαγενεακά καθήκοντα, έχουν αποδειχθεί είτε ανεπαρκείς είτε προβληματικές αναφορικά με 

 
172 Rawls J., A Theory of Justice: Revised Edition, ed. Harvard University Press, 1999, p. 255 

173 MacClellan J., How (Not) to Defend a Rawlsian Approach to Intergenerational Ethics, in Ethics and the 

Environment, Vol. 18, No. 1, Indiana University Press, 2013, p. 78 

174 Rawls J., A Theory of Justice: Revised Edition, ed. Harvard University Press, 1999, p. 255 

175 Στο ίδιο, σελ. 255 

176 Στο ίδιο, σελ. 255 

177 MacClellan J., How (Not) to Defend a Rawlsian Approach to Intergenerational Ethics, in Ethics and the 

Environment, Vol. 18, No. 1, Indiana University Press, 2013, p. 78 
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τις θεμελιώδεις παραδοχές ή τα καταληκτικά συμπεράσματά τους. Ωστόσο, στο επιχείρημα 

που περιγράφεται σε αυτή την ενότητα αντανακλάται η πιο ορθή και συμπεριληπτική 

προσέγγιση. 

Σε αντίθεση με την παράδοση που επικρατεί από τη νεωτερικότητα και έπειτα – στην οποία 

η ορθοπρακτική ηθική τοποθετείται σε προτεραιότητα έναντι της ηθικής του αγαθού – η 

σύγχρονη συζήτηση πάνω στο θέμα επιδιώκει την εναρμόνιση των δύο πεδίων, με το 

δικαιολογητικό λόγο πως «ο ηθικός προβληματισμός είναι εν τέλει ενιαίος»178. Πλέον, 

μάλιστα, δε θεωρείται καν αρκετό το να αφήνει η ορθοπρακτική ηθική έναν χώρο (όπου: βασικά 

εντός της ιδιωτικής σφαίρας) για την ηθική του αγαθού, αλλά υποστηρίζεται πως κάποιες φορές 

είναι δίκαιο και σωστό, οι απαιτήσεις της ορθοπρακτικής ηθικής (δικαιικές απαιτήσεις), να 

υποχωρούν όταν έρχονται σε σύγκρουση με εκείνες της αγαθής ζωής179. Για παράδειγμα, το να 

καταπατώνται οι όροι που συνδέονται με την ευδαιμονία κάποιων ανθρώπων (ή κοινοτήτων), 

καθίσταται από οποιαδήποτε σκοπιά μη ανεκτό180. Τώρα έχοντας εξηγήσει αυτό, 

συμπεραίνεται πως ανεξάρτητα από το ότι η ρωλσιανή προσέγγιση, αντιμετωπίστηκε σαν η 

σπουδαιότερη και συνεκτικότερη όλων, δεν γίνεται παρά να δεχτεί κάποια κριτική σχετικά με 

τα παραπάνω. 

Από τις σπουδαιότερες τοποθετήσεις του Rawls είναι η παρακάτω: «Η δικαιοσύνη είναι η 

πρώτιστη αρετή των κοινωνικών θεσμών (...) οι νόμοι και οι θεσμοί ανεξάρτητα το πόσο 

αποτελεσματικοί ή καλώς οργανωμένοι είναι πρέπει να αναμορφώνονται ή να καταργούνται 

αν είναι άδικοι. Κάθε πρόσωπο είναι απαραβίαστο και αυτό εδραιώνεται στη δικαιοσύνη ώστε 

ούτε η ευημερία του συνόλου της κοινωνίας να μην μπορεί να υπερισχύσει εκείνου»181. Με 

τούτη επανέφερε την ηθική και τη δικαιοσύνη στον τρόπο αξιολόγησης των κοινωνικών 

θεσμών. Ωστόσο, αρκετοί εύλογα αναρωτήθηκαν αν η δικαιοσύνη είναι όντως πρώτη αρετή 

των θεσμών καθώς και αν τελικά είναι η μόνη που πρέπει να επιδιώκεται σε εκείνους. Πιο 

συγκεκριμένα, γιατί να μην συμπεριλαμβάνεται η ελευθερία ή η ευδαιμονία ανάμεσά τους; 

 
178 Σούρλας Π., Ρυθμίζοντας τα του βίου: Ο νομοθέτης και η βιοηθική, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 

Ηράκλειο: 2020, σελ.122 

179 Στο ίδιο, σελ. 123 

180 Περισσότερα για αυτό θα αναφερθούν στο δεύτερο μέρος αυτής της εργασίας. 

181 Rawls J., A Theory of Justice: Revised Edition, ed. Harvard University Press, 1999, pp.3- 4 
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Eίναι τάχα μικρότερης σπουδαιότητας αξίες182; Παράδειγμα προς αυτή την κατεύθυνση 

αποτελεί ο  Dworkin, που ισχυρίζεται πως οι θεσμοί οφείλουν να ενσωματώνουν αξίες παιδείας 

και πολιτισμού και πως η πολιτεία οφείλει να παράσχει στα άτομα τις μεγαλύτερες δυνατές 

ευκαιρίες για τη διαμόρφωση εκείνων των αξιών που συνιστούν μια αγαθή ζωή183. 

Παράλληλα, στο πεδίο λήψης πολιτικών αποφάσεων, εν αντιθέσει με τον Rawls, o Dworkin 

φέρεται να πιστεύει πως στη διαβούλευση ούτε είναι δυνατό ούτε και αναγκαίο να 

παραιτούνται οι πολίτες από τις περιεκτικές αντιλήψεις τους για την αγαθή ζωή και αυτό ισχύει 

για μια σειρά λόγων. Πρώτον, γιατί αυτές οι πεποιθήσεις των πολιτών διατρέχουν όλο το 

φάσμα της ζωής τους, οπότε δεν γίνεται να τις αποχωριστούν. Δεύτερον, γιατί δεν πιστεύει ότι 

υπάρχει λόγος που να υπαγορεύει πως πρέπει να αποκλειστούν από τον πολιτικό διάλογο 

τέτοια επιχειρήματα. Και τέλος, σε συνδυασμό με το προηγούμενο, γιατί η ευμένεια που 

οφείλει πράγματι να χαρακτηρίζει τις σχέσεις μεταξύ συμπολιτών, δε θεωρεί ότι παραβιάζεται 

από τη διατύπωση τέτοιων πεποιθήσεων184. Με τούτο, λοιπόν, τον τρόπο ο φιλόσοφος 

διεκδικεί την εναρμόνιση ανάμεσα στα δύο πεδία. 

Σημαντικότατο σημείο είναι ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνει ο Dworkin την εναρμόνιση 

των δύο πεδίων (όπου ορθοπρακτική ηθική και ηθική του αγαθού). Σύμφωνα με την ερμηνεία 

του Σούρλα, τούτο το καταφέρνει μέσω μιας εναλλακτικής σύλληψης των δικαιωμάτων. Για 

τον φιλόσοφο, τα θεμελιώδη δικαιώματα συμπίπτουν με θεμελιώδη αγαθά και αξίες. Έτσι, τα 

ανθρώπινα δικαιώματα στον ίσο σεβασμό και στην ίση μέριμνα αποτελούν τα έσχατα αγαθά 

και τις υπέρτατες αξίες185. Οπότε βάσει αυτών, πρέπει, σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο, 

 
182 Στην πραγματικότητα ο Rawls, μπορεί να δέχεται τη δικαιοσύνη ως πρώτιστη αρετή των θεσμών, σίγουρα 

όμως δε θεωρεί ότι είναι η μόνη. Ως εκ τούτου, πιστεύω πως η κριτική που του ασκείται σχετικά είναι άτοπη. 

Συγκεκριμένα ο ίδιος αναφέρει: “A conception of social justice, then, is to be regarded as providing in the first 

instance a standard whereby the distributive aspects of the basic structure of society are to be assessed. This 

standard, however, is not to be confused with the principles defining the other virtues, for the basic structure, and 

social arrangements generally, may be efficient or inefficient, liberal or illiberal, and many other things, as well 

as just or unjust. A complete conception defining principles for all the virtues of the basic structure, together with 

their respective weights when they conflict, is more than a conception of justice; it is a social ideal. The principles 

of justice are but a part, although perhaps the most important part, of such a conception.”, στο Rawls J., A Theory 

of Justice: Revised Edition, ed. Harvard University Press, 1999, pp. 8-9 

183 Σούρλας Π., Ρυθμίζοντας τα του βίου: Ο νομοθέτης και η βιοηθική, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 

Ηράκλειο: 2020, σελ 201 

184 Στο ίδιο, σελ. 196 - 197 

185 Στο ίδιο, σελ. 198- 199 (υποσημείωση 125) 
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τα άτομα να μπορούν να «διαμορφώνουν υπεύθυνα το βίο τους» και απαραίτητη συνθήκη για 

τούτο, είναι να μην τοποθετούνται περιορισμοί και παρεμβάσεις στη δυνατότητα διαμόρφωσης 

μιας αγαθής ζωής, γιατί τούτο στην ουσία «τραυματίζει τον αυτοσεβασμό του προσώπου»186. 

Με την έννοια που υποδεικνύει η σύγχρονη παράδοση για την ενότητα της ορθοπρακτικής 

ηθικής με εκείνη του αγαθού, φαίνεται πως η μείωση και η εξάντληση κάποιων αγαθών 

(ιδιαίτερη αναφορά στα περιβαλλοντικά), δε θεωρείται ότι είναι άδικες μονάχα επειδή από την 

απώλειά τους κινδυνεύουν τόσο η επιβίωση, όσο και η δίκαιη διανομή των δικαιωμάτων και 

των βαρών ανάμεσα στους πολίτες. Αντίθετα, η παραπάνω περίπτωση θεωρείται αδικία, επειδή 

η απώλειά των αγαθών αυτών, συνδέεται με μια αντίστοιχη απώλεια των δυνατοτήτων για 

πραγμάτωση της αγαθής ζωής. Τώρα κάτι τέτοιο απαντά στον ίσο σεβασμό που θα έπρεπε να 

δείχνεται ανάμεσα στα διαφορετικά βιοτικά πλάνα ή τις προσωπικές ηθικές δεσμεύσεις των 

πολιτών στην ατομικότητά τους, και οπωσδήποτε αφορά τη δικαιοσύνη. Σε αυτή την 

κατεύθυνση βρίσκεται η τοποθέτηση του Barry, που υπαγορεύει πως πρέπει διαγενεακά «να 

διατηρηθεί ένα φάσμα πιθανών νοηματοδοτήσεων του τι σημαίνει αγαθή ζωή»187, όπως επίσης 

είναι κατανοητή μια αντίστοιχη τοποθέτηση του Norton188, ότι μια σύγχρονη γενιά αδικεί τις 

επερχόμενες, όχι μονάχα όταν τις καθιστά φτωχότερες από άποψη υλικών πόρων, αλλά 

ταυτόχρονα και όταν αδικαιολόγητα περιορίζει τις δυνατότητές τους να διαμορφώσουν μια 

αγαθή ζωή (συνδέει την απώλειά της με την εξάντληση των περιβαλλοντικών αγαθών).  

Με μια έννοια, περιβαλλοντικά αγαθά που τοποθετήθηκαν στο πλαίσιο της ορθοπρακτικής 

ηθικής, μπορούν να ανήκουν ταυτόχρονα και στο πλαίσιο της ηθικής του αγαθού. Ο Benton, 

το αναδεικνύει με μεγάλη ενάργεια ισχυριζόμενος, ότι είναι εσφαλμένο να κατηγοριοποιεί 

κανείς τις ανάγκες, γιατί πολύ απλά εκείνες είναι «εσωτερικά ενσωματωμένες η μια στην 

άλλη»189 και τούτο σημαίνει, ότι πολλές ανάγκες που φαίνεται να είναι απλά ανάγκες 

επιβίωσης μπορούν να διαθέτουν ταυτόχρονα ένα βαθύτατο πολιτισμικό νόημα, και έτσι να 

 
186 Στο ίδιο 199 (υποσημείωση 125) 

187 Barry B., Sustainability and Intergenerational Justice, in Fairness and Futurity: Essays on Environmental 

Sustainability and Social Justice, ed. by A. Dobson, pp 71- 92, Oxford: Oxford University Press, 1999, p 105 

188 Norton B., Ecology and Opportunity: Intergenerational Equity and Sustainable Options, in Fairness and 

Futurity: Essays on Environmental Sustainability and Social Justice, ed. by A. Dobson, pp. 118 - 150, Oxford: 

Oxford University Press, 1999, p 131 

189 Benton T., Sustainable Development and the Accumulation of Capital: Reconciling the Irreconcilable ?, in 

Fairness and Futurity: Essays on Environmental Sustainability and Social Justice, ed. by A. Dobson, Oxford: 

Oxford University Press, 1999, p. 205 
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είναι σημαντικές επειδή ενδυναμώνουν τις ιδιαίτερες σχέσεις των ανθρώπων μιας κοινότητας 

ή επειδή επιτρέπουν στα άτομα να επιβεβαιώσουν τη σχέση τους με τη φύση190. Όλα τούτα 

δείχνουν προς την υπεράσπιση ενός τύπου βιωσιμότητας που καλείται κοινωνική και αφορά 

στην «ικανότητα να διατηρούνται οι επιθυμητές191 κοινωνικές αξίες, παραδόσεις, θεσμοί, 

κουλτούρες ή άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά».192 Εδώ, απαραίτητος όρος για τη βιωσιμότητα 

είναι να διατηρείται, αυτό που αποκαλείται «φυσικό απόθεμα» (physical stock) και διεκδικεί 

τη διατήρηση των περιβαλλοντικών αγαθών στα επίπεδα που ήδη συναντώνται και στην 

«ακεραιότητά» τους193. Σύμφωνα με τα παραπάνω συμπεράσματα, επειδή είναι αμφίβολο εάν 

τα περιβαλλοντικά αγαθά θα συνεχίσουν να υφίστανται λόγω της περιβαλλοντικής κρίσης και 

των διαφόρων λανθασμένων τρόπων διαχείρισής της ή άδικων πολιτικών επιλογών, είναι 

σημαντικό να γίνει κατανοητό, ότι η διασφάλισή τους στο παρόν είναι ο μόνος τρόπος να 

διατηρηθούν στο μέλλον. 

  

 
190 Για παράδειγμα, όπως θα φανεί και στη συνέχεια η ικανοποίηση της ανάγκης για τροφή (απαντά στην 

επιβίωση), μπορεί να έχει ταυτόχρονα και ένα πολιτισμικό νόημα (απαντά στην πραγμάτωση της ευδαιμονίας). 

Η καλλιέργεια ενός συγκεκριμένου είδους τροφής, η συλλογή της και η κατανάλωσή της, επιβεβαιώνουν τις 

σχέσεις των μελών μιας κοινότητας. Τούτο δε σημαίνει ότι εξαλείφεται η διάκριση μεταξύ ηθικής του αγαθού και 

ορθοπρακτικής ηθικής, αλλά δείχνει ότι η προτεραιότητα της ηθικής του ορθού (στη νεωτερικότητα), χάνει το 

νόημά της και η εναρμόνιση των δύο πεδίων γίνεται επιτακτικότερη. 

191 Ο όρος «επιθυμητές» είναι που πρέπει να τονιστεί εδώ. Το επιθυμητό και το λιγότερο επιθυμητό, καθορίζονται 

από τα πρόσωπα, τους πολίτες. Οι «πολιτικές ελευθερίες» (όπως ελευθερία του λόγου, ελευθερία του 

συνεταιρίζεσθαι), επιτρέπουν στους πολίτες να διεκδικούν και να προάγουν τον τρόπο ζωής τους (συλλογικά). 

Μέσα από διαφορετικούς, πολλές φορές αντιμαχόμενους μεταξύ τους τρόπους θέασης της αγαθής ζωής, κάποιοι 

θα προτιμηθούν και κάποιοι άλλοι όχι, με αποτέλεσμα οι δεύτεροι να εκλείψουν. Αυτό δεν είναι απαραίτητα 

αρνητικό. Παρότι, ο πολιτικός φιλελευθερισμός έχει βασική του αξία το «ουδέτερο πολιτικό ενδιαφέρον» (neutral 

political concern), που σημαίνει ότι το κράτος οφείλει να προάγει διαφορετικά βιοτικά πλάνα σε ίσο επίπεδο, 

αυτό δε σημαίνει ότι όλες οι θεάσεις του αγαθού τυγχάνουν της ίδιας αναγνώρισης ή αποδοχής, οπότε δε σημαίνει 

πως και τα αποτελέσματα από το ουδέτερο πολιτικό ενδιαφέρον είναι και αυτά ουδέτερα. Ενδεχομένως, μια 

πλειοψηφία είναι εκείνη που καθορίζει το «πόσο καλά μπορεί να τα πάει ένας τρόπος ζωής σε αυτή την αγορά 

(σ.σ. αγορά ιδεών) (…)».  Στο Kymlicka W., Liberal Individualism and Liberal Neutrality, in Ethics, Vol 99, no 

4, University of Chicago Press, 1989, pp. 883- 905 

192 Barbier E., The Concept of Sustainable Economic Development', Environmental Conservation, 14 1987 

193 Εδώ πλέον τα περιβαλλοντικά αγαθά γίνονται αντιληπτά «εγγενώς» (με τον τρόπο της Korsgaard), δηλαδή 

διαθέτουν αξία ανεξάρτητη της ωφέλειας και διατηρούνται στο όνομα εκείνων των προσώπων που είναι για 

εκείνα ιδιαίτερα σημαντικά (ως μέρος προσωπικής νοηματοδότησης) 
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5. Τι είναι τα κοινωνικά κινήματα και πώς γίνεται αντιληπτός ο ρόλος τους. 

Δεν υπάρχει ένας ορισμός για το τι είναι τα κοινωνικά κινήματα, αντίθετα διαφορετικές 

κοινωνιολογικές προσεγγίσεις προσφέρουν διαφορετικές κατανοήσεις γύρω από το ζήτημα, 

δίνοντας διαφορετική έμφαση ή διαφορετική νοηματοδότηση σε χαρακτηριστικά όπως: 

συγκρουσιακότητα με την εξουσία, συλλογική ταυτότητα, μη θεσμοθετημένος χαρακτήρας των 

κινημάτων. Επίσης, οι περισσότερες θεωρίες, που εξετάζουν τα κοινωνικά κινήματα, βλέπουν 

σε αυτά έναν αμιγώς πολιτικό χαρακτήρα. Ωστόσο, αυτός μπορεί να συνυπάρχει και με έναν 

πολιτισμικό, μια οπτική που εξηγεί την ανάδυση νέων ρεπερτορίων δράσης. Σε αυτό το 

κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τρεις βασικές προσεγγίσεις στη μελέτη των κινημάτων, 

προκειμένου να γίνει μια σύνθεση, από όπου θα προκύψει ο τρόπος προσέγγισης των 

κινημάτων κλιματικής αλλαγής, όπως αυτά θα παρουσιαστούν μετέπειτα.  

Η προσέγγιση της δομής των ευκαιριών και περιορισμών, δίνει έμφαση στις δομές εκείνες 

του πολιτικού περιβάλλοντος που λειτούργησαν ως ενδείξεις ή αντενδείξεις για τους 

κοινωνικούς δρώντες στην ανάληψη συλλογικής δράσης194. Έτσι, το πολιτικό περιβάλλον 

θεωρείται μεγάλης σημασίας για την ανάδυση κινηματικής δράσης. Αυτό σημαίνει για 

παράδειγμα, ότι σε ένα δημοκρατικό κράτος, υπάρχει πιο εύκολα κινητοποίηση σε σχέση με 

ένα ελλειμματικά δημοκρατικό ή ένα μη δημοκρατικό κράτος, όπου οι πολίτες απέχουν από 

κινητοποιήσεις, λόγω του φόβου της βίαιης καταστολής, της στοχοποίησης ή ακόμη και τη 

δολοφονίας τους. Επιπλέον, το πολιτικό περιβάλλον, καθορίζει σε ένα βαθμό και το 

ρεπερτόριο δράσης των κινητοποιούμενων. Αν σε ένα κράτος, υπάρχουν πολιτικά 

περιθωριοποιημένες ομάδες, που υφίστανται δυσανάλογα μεγαλύτερες πιέσεις στην υγεία, το 

περιβάλλον και τον τρόπο ζωής τους, τότε είναι πιο πιθανόν για εκείνες, να προσπαθήσουν να 

επιδιώξουν δράσεις που αποβλέπουν στην σύναψη «συμμαχιών» με ισχυρότερους δρώντες για 

να κερδίσουν επιρροή. Τακτικές, όπως συνεργασία με τοπικούς επιστήμονες, με ΜΚΟ και 

εργατικά συνδικάτα195, εξηγούνται υπό αυτό το πρίσμα. Το πολιτικό περιβάλλον, για τη 

συγκεκριμένη προσέγγιση καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και την έκβαση της κινηματικής δράσης. 

Αν το κράτος έχει οικονομικό συμφέρον από δραστηριότητες που προκαλούν πιέσεις στην 

υγεία και την ευζωία των πολιτών (οπ. εξορυκτικές δραστηριότητες ή εγκατάσταση 

υδροηλεκτρικών φραγμάτων) είναι πιο πιθανό να τηρήσει άκαμπτη στάση απέναντι σε 

 
194 Κούση Μ., Σημειώσεις Μαθήματος, Κοινωνία και Περιβάλλον, 2015 

195 Martinez- Alier J., Temper L, Bene D., Scheidel A., Is there a global environmental justice movement? , in The 

Journal of Peasant Studies, Vol. 43, No. 3, 2016, p. 737 
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αιτήματα κινημάτων, που ζητούν την απομάκρυνση τέτοιων δραστηριοτήτων και ως εκ τούτου 

η δράση να καμφθεί. Εν αντιθέσει, όταν το κράτος δεν θεωρεί ότι απειλούνται σημαντικά 

συμφέροντα από την μη εγκατάσταση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, είναι πιο πιθανό η 

έκβαση της κινηματικής δράσης να είναι επιτυχής196.  

Από όσα έχουν παρατεθεί, φαίνεται πως η προσέγγιση, εστιάζει στην συγκρουσιακότητα που 

αναπτύσσεται μεταξύ κινημάτων και κράτους, για την διεκδίκηση της εξουσίας της λήψης 

πολιτικών αποφάσεων καθώς και της εξουσίας καθορισμού της πολιτικής διαδικασίας. Αυτό 

είναι σημαντικό, γιατί δείχνει, ότι ο ρόλος των κοινωνικών κινημάτων, δεν περιορίζεται στην 

εκδήλωση απλής δυσαρέσκειας, αλλά στην εκδήλωση ουσιαστικής πολιτικής δράσης. Αυτό 

δεν ήταν πάντα δεδομένο στην κοινωνική θεωρία, αλλά είχε προταθεί για πρώτη φορά από τον 

C. Tilly, μόλις στα τέλη της δεκαετίας του εβδομήντα. Ο ίδιος, κατηγοριοποίησε τα κοινωνικά 

κινήματα αναφορικά με το πώς οργανώνουν την συγκρουσιακότητα που εκδηλώνουν, σε 

οργανώσεις κοινωνικών κινημάτων, κινήματα ρίζας (τοπικά κινήματα) και κινήματα 

κοινοτισμού. Παρατήρησε ακόμη, ότι για την οργάνωση της συγκρουσιακότητας, είναι 

απαραίτητη η ύπαρξη κοινών χαρακτηριστικών ή αξιών που ενώνουν τους κινητοποιούμενους 

(συλλογική ταυτότητα). Έτσι, θεώρησε, πώς στα τοπικά κινήματα, η συλλογική ταυτότητα 

είναι δεδομένη, εφόσον τα άτομα ανήκουν στην ίδια κοινότητα και έτσι μπορούν να αναλάβουν 

την υπεράσπιση οποιουδήποτε συμφέροντος θίγεται. Από την άλλη τα κινήματα κοινοτισμού, 

των οποίων οι εκπρόσωποι δεν ανήκουν στην ίδια κοινότητα, συγκροτούν εκ των υστέρων 

συλλογική ταυτότητα, βάσει της ανάληψης υπεράσπισης ενός κοινού σκοπού197, κάνει να 

αναγνωρίζονται μεταξύ τους ως σύμμαχοι, υπερασπιστές κοινών αξιών. 

Τα ζητήματα με την αυτή την είναι πρώτον, ότι προσδιορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα 

κινήματα, από παράγοντες σχετικά εξωγενείς με τα ίδια, εφόσον επικεντρώνεται τόσο στο 

ζήτημα του πολιτικού περιβάλλοντος και δεύτερον, ότι έχει μια πολύ στατική εικόνα για το πώς 

αναδύεται η συλλογική ταυτότητα τόσο για την περίπτωση των κινημάτων ρίζας και όσο και 

για την περίπτωση κινημάτων κοινοτισμού. 

 
196 Κούση Μ. και Tilly C., Οι κρατικές απαντήσεις ως οικονομικές και πολιτικές απειλές και ευκαιρίες στην 

περιβαλλοντική σύγκρουση στη Νότια Ευρώπη, στο Οικονομικές και Πολιτικές Συγκρούσεις σε Συγκριτική 

Προοπτική, Επίκεντρο: Θεσσαλονίκη, 2008 

197 Κούση Μ. και Tilly C., Περιβάλλον, Οικονομική Κρίση και Κινήματα στην Ελλάδα των Μνημονίων και των 

Πολιτικών Λιτότητας, Ζαμπαρλούκου Σ. και Κούση Μ., στο Κοινωνικές Όψεις της Κρίσης στην Ελλάδα, Πεδίο: 

Αθήνα, 2014 
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Μια διαφορετική προσέγγιση στη μελέτη των κοινωνικών κινημάτων, μελετά το πώς 

αναδύεται η συλλογική δράση μέσα από δίκτυα κινητοποιούμενων, εστιάζει δηλαδή σε 

παράγοντες συναφείς με το ίδιο το κίνημα για να μελετήσει την ανάδυση, τις τακτικές και την 

αποτελεσματικότητά του. Η εν λόγω προσέγγιση είναι εκείνη των κοινωνικών δικτύων. 

Χαρακτηρίζοντας τα κινήματα ως δίκτυα, σημαίνει ότι σε αυτά αναγνωρίζεται ένας μη 

θεσμοποιημένος (άτυπος) χαρακτήρας198, που τα διαχωρίζει από πολιτικές οργανώσεις ή 

πολιτικά κόμματα, παρότι και οι τρεις αυτές μορφές κοινωνικού σχηματισμού, διαθέτουν 

συλλογική ταυτότητα. Κάθε απόκλιση από αυτό το «ανεπίσημο» στοιχείο, δε συμβαδίζει με 

τον όρο κίνημα και θεωρείται αντίφαση199, για αυτό και οι οργανώσεις των κοινωνικών 

κινημάτων στην προσέγγιση των δικτύων, δεν μπορούν να αποτελέσουν μια ξεχωριστή 

κινηματική κατηγορία, όπως συμβαίνει στη δομή των πολιτικών ευκαιριών και περιορισμών. 

Τα παραπάνω, εξαντλούν την αξία τους σε ένα είδος μέσου, πρόκειται για: «οχήματα, ή 

εργαλεία για τη διάδοση ή τη μεταφορά ή ακόμη και την παραγωγή νοήματος του κινήματος», 

όπως αναφέρουν οι Jamison και Eyerman200. Έτσι, η ουσία των κινημάτων εντοπίζεται στη 

διαμεσολάβηση, που λαμβάνει χώρα εντός τους. Στα (άτυπα) δίκτυα κοινωνικών δρώντων, 

διαμεσολαβείται η ανάγνωση του κοινωνικού κόσμου (νοηματικό πλαίσιο)201 του ατομικού 

κοινωνικού δρώντα με εκείνη του κινήματος, και μέσα από μια διαπραγμάτευση των δύο 

αναγνώσεων, γίνεται μια προσπάθεια ευθυγράμμισης, δηλαδή παραγωγής κοινής γνώσης στην 

ερμηνεία της κοινωνικής πραγματικότητας και από κοινού συμφωνίας αναφορικά με τις 

στρατηγικές για την ανατροπής της, στο βαθμό που εκείνη παρουσιάζει στοιχεία 

ανορθολογικά. Αυτή η διατύπωση, εξηγεί πολύ ικανοποιητικά, το πώς σχηματίζεται και τι 

σημασία έχει, η συλλογική ταυτότητα, η οποία εν προκειμένω, δεν σχηματίζεται σε «κοινωνικό 

κενό»202 και σίγουρα δεν βλέπει τα κοινά χαρακτηριστικά και πρότυπα, ως υπάρχοντα a priori. 

Αντίθετα, αυτή στοιχειοθετείται «ως αποτέλεσμα της συμμετοχής μέσα σε δομημένες 

κοινωνικές σχέσεις»203. 

 
198 Μποτετζάγιας Ι, Καραμίχας Γ., Τι είναι το «κοινωνικό κίνημα»;, στο Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία, Κριτική: 

Αθήνα, 2008, σ. 138 -139 

199 Στο ίδιο, σ. 138- 139 

200 Στο ίδιο, σ. 138 

201 Μποτετζάγιας Ι, Καραμίχας Γ, Ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων στα κοινωνικά κινήματα, στο Περιβαλλοντική 

Κοινωνιολογία, Κριτική: Αθήνα, 2008, σ. 162 

202 Στο ίδιο, σ. 162 

203 Στο ίδιο, σ. 163 
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Πρόκειται για μια πολύ ικανοποιητική προσέγγιση στη μελέτη των κοινωνικών κινημάτων, 

που αναγνωρίζει στον ρόλο των κινημάτων ως δικτύων, μια σημαντικότατη πολιτική 

συνεισφορά. Πρώτον, όπως σημειώνει η Passy204, τα δίκτυα «δημιουργούν μια ευνοϊκή 

συνθήκη», «για να διαμορφώσει ή να στερεώσει ένα άτομο πολιτική συνείδηση», που του 

παρέχεται, μέσω της επαφής του με το κίνημα, όπου και δημιουργείται η ευκαιρία 

διαπραγμάτευσης «νέων» νοηματικών πλαισίων. Δεύτερον, τα δίκτυα λειτουργούν ως 

«κανάλια», μέσα από τα οποία η «πολιτική συνείδηση των ατόμων βρίσκει δίοδο για δράση», 

που σημαίνει πως η ύπαρξη δικτύων, δημιουργεί ένα αίσθημα εμπιστοσύνης ανάμεσα στα 

άτομα πολύ ουσιαστικό για την ανάληψη συλλογικής δράσης. Τρίτον, τα κοινωνικά δίκτυα 

σμιλεύουν το τελικό αποτέλεσμα των επιμέρους ατομικών αντιλήψεων και προτιμήσεων, 

ούτως ώστε να διευκολυνθεί ο συντονισμός μιας συλλογικής κινηματικής δράσης. 

Εντούτοις, ένα λιγότερο ικανοποιητικό σημείο της προσέγγισης, είναι, ότι παρά το ότι 

αναγνωρίζει τη σημασία της κοινωνικής αλληλόδρασης και της διαμόρφωσης κοινών 

νοημάτων, εξαντλεί την αξία τους, στη συνεισφορά τους στην ανάπτυξη συλλογικής δράσης. 

Υπάρχει όμως μια τελευταία προσέγγιση που αντιμετωπίζει με μεγαλύτερο βάθος την 

έννοια της κοινωνικής αλληλόδρασης, και αναγνωρίζει σαν σκοπό αυτής, την «επικοινωνία», 

το πιο θεμελιώδες στοιχείο στον πολιτικό, κοινωνικό και ηθικό ανθρώπινο βίο. Υποστηρίζεται, 

πιο συγκεκριμένα, πως από την επικοινωνία μπορούν να διαμορφωθούν οι συνθήκες είτε για 

την ανθρώπινη κυριαρχία είτε για την ανθρώπινη χειραφέτηση. 

Στην κοινωνική θεωρία του Habermas, εντοπίζει κανείς μια κατανόηση του κόσμου, με 

βάση τη (γλωσσική) επικοινωνία. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ανθρώπινα όντα αλληλεπιδρούν 

μέσω της γλώσσας, σκοπός (τέλος) της οποίας είναι η επίτευξη της συνεννόησης205. Παρότι 

όμως, οι δομές της γλώσσας προδίδουν την ύπαρξη του ορθολογισμού στα ανθρώπινα όντα, 

οι γλωσσικές αλληλεπιδράσεις φανερώνουν επίσης, και έναν εργαλειακό ορθολογισμό206 (μια 

«υπολογιστική» χρήση της έλλογης ικανότητας). Αυτός αναδύεται σύμφωνα με τον Habermas 

στην νεωτερικότητα, όπου η ικανότητα της γλώσσας για παραγωγή νοήματος, υπονομεύεται 

 
204 Στο ίδιο, σ. 163- 165 

205 Habermas J., The Theory of Communicative Action I: Reason and Rationalization of Society, Boston, Beacon, 

1984, pg. 287 

206 Schlosberg D., Communicative Action in Practice: Intersubjectivity and New Social Movements, in Political 

Studies, XLIII, , 1995, pg. 296 



61 

 

διαρκώς με τη συστηματική στρέβλωσή207 του και σκοπό έχει την εξυπηρέτηση ιδιοτελών 

κινήτρων. Με αυτόν τον τρόπο, επικρατεί μια λογική χειραγώγησης και εκμετάλλευσης, όπου 

ο άνθρωπος επιθυμεί να ορίσει τον άλλο άνθρωπο και τη μη ανθρώπινη φύση. 

Υπάρχει όμως τρόπος, να αποκατασταθεί η ανθρώπινη επικοινωνία, και αυτός είναι μέσω 

της «επικοινωνιακής δράσης» (communicative action). Η επικοινωνιακή δράση, θέτει την 

ανθρώπινη επικοινωνία σε ορθές βάσεις, όπου σκοπός γίνεται η κατάκτηση της «ιδεώδους 

ομιλιακής κατάστασης». Σε αυτή οι λεκτικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ανθρωπίνων όντων, 

απαιτείται συντελούνται μέσα σε σχέσεις συμμετρικές, από τις οποίες θα προκύψουν 

«ομόφωνες λεκτικές νόρμες»208 (consensual norms). Η απαίτηση δημιουργίας ομόφωνων 

νορμών, προκύπτει από την ίδια τη φύση της ανθρώπινης επικοινωνίας, που είναι το πεδίο της 

διυποκειμενικότητας209 (intersubjectivity), ως χώρου που εγγυάται την αναγνώριση του άλλου 

ως υποκειμένου (και όχι ως ετεροκαθοριζόμενου όντος) και θεμελιώνεται στο ότι ο άλλος 

εξίσου με εμένα είναι ικανός να παράγει λόγο και νόημα. Οπότε, σύμφωνα και με την 

Benhabib, αναλύτρια του Habermas, οφείλω στον άλλο το δικαίωμα να «επικοινωνεί» το 

νόημά του και να διαμορφώνει αναλόγως τους όρους της συζήτησης210. Και αυτό μπορεί να 

ισχύει τόσο στο ηθικό επίπεδο (αναγνώριση της «αξιοπρέπειας» του άλλου), όσο και στο 

πολιτικό επίπεδο (αναγνώριση του άλλου ως ελεύθερου και ίσου). Σύμφωνα με αυτά, πρέπει 

το φάσμα της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης, να διέπεται από συμμετρικές σχέσεις, οι οποίες 

προκύπτουν, όταν ικανοποιούνται ορισμένες αξιώσεις των ατόμων έναντι των άλλων. 

Αξιώσεις211 αλήθειας, από εκείνον που εκφέρει λόγο και αφορά στον αντικειμενικό κόσμο, 

ορθότητας για εκείνον που επικοινωνεί προτάσεις αναφερόμενος στον κοινωνικό κόσμο και 

ειλικρίνειας για όποιον εκφέρει λόγο που αφορά στον υποκειμενικό κόσμο. 

Η θεωρία της «επικοινωνιακής δράσης», πέρα από το θεωρητικό της σκέλος, έχει και 

πρακτικές διαστάσεις. Το σύστημα (system), που για τον Habermas, είναι η αρένα των 

συμφερόντων του κράτους και των εταιρειών, υιοθετεί τις αξίες του κέρδους και της 

 
207 Στο ίδιο, pg. 293 

208 Habermas J., Toward a Rational Society, Boston, Beacon, 1971 pg. 91 

209 Habermas J., Toward a Theory of Communicative Competence, Inquiry, 1970, p 371 

210 Schlosberg D., Communicative Action in Practice: Intersubjectivity and New Social Movements, in Political 

Studies, XLIII, , 1995, pg.295 

211 Habermas J., The Theory of Communicative Action I: Reason and Rationalization of Society, Boston, Beacon, 

1984, pg.392 
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«ανάπτυξης» αξιοποιώντας τον εργαλειακό λόγο και ταυτόχρονα περιθωριοποιώντας τον 

κόσμο της ζωής (lifeworld)212. Ο δεύτερος, είναι το πεδίο της κοινωνικής αλληλεγγύης και της 

πολιτιστικής αναπαραγωγής213, οι αξίες του οποίου συνδέονται με την οικολογική ακεραιότητα 

και την πολιτιστική επιβίωση. Βασικός ρόλος των κινημάτων, σε αυτόν τον τρόπο 

προσέγγισης, είναι να προκαλούν το κράτος για ελιτιστικούς τρόπους παραγωγής γνώσης. 

Οπότε, η δράση των κινημάτων σχετίζεται με τη δημιουργία ενός «οργανωτικού χώρου214», 

στον οποίο η γνώση για τον κόσμο παράγεται πλουραλιστικά, μέσα από τη συνεργασία των 

«ειδικών», των κοινωνικών κινημάτων και του λαού. Εδώ, οι κοινωνικοί δρώντες έχουν τη 

δυνατότητα να μοχλεύσουν στη διαμόρφωση των αιτημάτων τους αξίες, πεποιθήσεις, 

κοσμοείδωλα και την ανθρώπινη εμπειρία των εφαρμογών των πολιτικών και των τάχα 

«αντικειμενικών» επιστημονικών αποφάσεων (επικοινωνιακή δράση στην πράξη). Με αυτόν 

τον τρόπο τα κανονιστικά ιδεώδη των κοινωνικών δρώντων μετουσιώνονται σε νέα 

«ερμηνευτικά σχήματα» του κόσμου, ικανά να αντιμετωπίσουν τον εργαλειακό ορθολογισμό, 

ενώ ταυτόχρονα η επιστήμη επαναφέρεται στην υπηρεσία της ανθρωπότητας. Και κάπως έτσι, 

τα κοινωνικά κινήματα αποκτούν και μια πολιτιστική πτυχή, πολύ σημαντική για την πολιτική 

και κοινωνική σφαίρα, που σκοπό έχει τη συμπερίληψη και τη χειραφέτηση από την ιεραρχία. 

Σύμφωνα με όσα ήδη αναλύθηκαν, αλλά και με όσα θα δειχθούν μετέπειτα, ο 

καταλληλότερος τρόπος να αντιμετωπιστούν τα κινήματα κλιματικής αλλαγής είναι ο εξής: τα 

κοινωνικά κινήματα είναι δίκτυα κοινωνικών δρώντων, που αξιοποιούν την επικοινωνιακή 

δράση για την παραγωγή γνωστικών πόρων, προκειμένου να αναπτύξουν συγκρουσιακότητα με 

τους φορείς εξουσίας, ώστε να διαμορφωθεί μια πλουραλιστική πολιτική διαδικασία και ένα 

παραχθεί ένα ομόφωνο αποτέλεσμα, που ικανοποιεί την αρχή της δικαιοσύνης215.  

 
212 McCormick S., The Brazilian Anti- Dam Movement: Knowledge Contestation as Communicative Action, in 

Organization & Environment, Vol. 19, No. 3, 2006, pg. 325 

213 Στο ίδιο, σ. 325 

214 Jamison A., Climate change knowledge and social movement theory, in Wires Climate Change., Vol. 1, 2010, 

pg. 813 

215 η επιδίωξη μιας «πλουραλιστικής πολιτικής διαδικασίας» καθώς και η προσπάθεια για παραγωγή ενός 

«ομόφωνου αποτελέσματος», δεν ικανοποιούν την αρχή της δικαιοσύνη, επειδή απλά αποτελούν δημοκρατικές 

διαδικασίες (δλδ. με τρόπο ουσιοκρατικό). Αντίθετα, ικανοποίηση της αρχής της δικαιοσύνης στηρίζεται στο, ότι 

παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους να εκφράσουν λόγο. Εκείνο είναι τελικά, που έμπρακτα 

δείχνει την αναγνώρισή των άλλων ως ελεύθερων και ίσων. 
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6. Πώς πλαισιώνουν τα κοινωνικά κινήματα το ζήτημα της κλιματικής 

αλλαγής; 

Το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, αποτελεί τον πρώτο παράγοντα αναφορικά με την 

διακινδύνευση της ανθρώπινης ασφάλειας και ευημερίας και της διατήρησης των 

περιβαλλοντικών αγαθών. Οπότε, τα κοινωνικά κινήματα που θα εξεταστούν στοχεύουν στην 

πλαισίωση αυτού. Σχετικά με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, πρέπει να γίνει 

κατανοητό, πως δεν γίνονταν πάντοτε αντιληπτό ως πρόβλημα που έπρεπε να απασχολεί την 

παγκόσμια κοινότητα. Αντίθετα, για δεκαετίες αντιμετωπίζονταν ως ένα αυστηρά 

επιστημονικό πρόβλημα, με το οποίο έπρεπε να αναμετρηθεί η επιστήμη. Σε αυτό το πλαίσιο, 

υπονοούνταν με άλλα λόγια, πρώτον, ότι η επιστήμη και η κοινωνία ανήκουν σε δύο 

διαφορετικές σφαίρες και, δεύτερον, ότι δεν είναι στις αρμοδιότητα του «μέσου ανθρώπου» 

να αποκτά άποψη για πράγματα που δεν μπορεί να κατέχει. Επιπλέον, η διάχυση αντι- 

περιβαλλοντικής γνώσης, αποτελούσε εμμενές εμπόδιο στην ενασχόληση με το ζήτημα, ενώ 

μέχρι και σήμερα αποτελεί κώλυμα, στον συντονισμό της παγκόσμιας συνεργασίας. Χώρες 

του ανεπτυγμένου κόσμου ανάλογα με την κυβέρνησή τους το αμφισβητούν και αρκετές χώρες 

του αναπτυσσόμενου, το έχουν θεωρήσει άλλο ένα τέχνασμα του παγκόσμιου Βορρά, που 

στόχο έχει να αποτρέψει την ανάπτυξή τους. Σήμερα, το κλιματικό αλλά και το περιβαλλοντικό 

πρόβλημα, αντιμετωπίζονται ως παγκόσμια, και η διαμάχη που επικρατεί είναι μεταξύ του 

οικολογικού εκσυγχρονισμού και της κλιματικής δικαιοσύνης. Σε αυτό το κεφάλαιο, φαίνεται 

ο ρόλος, η συνεισφορά και η πλαισίωση των περιβαλλοντικών και των κλιματικών κινημάτων 

σχετικά με την κλιματική αλλαγή. 

6.1. Το περιβαλλοντικό κίνημα του 1970 

Τα κοινωνικά κινήματα στα τέλη της δεκαετίας του 1960, ασχολήθηκαν με το γυναικείο 

ζήτημα, τον αντιιμπεριαλισμό και το περιβάλλον. Σύμφωνα με τον Habermas και τα τρία, 

ανήκουν στο παράδειγμα των «νέων κοινωνικών κινημάτων», και εκπροσωπούνται από μια 

αναδυόμενη νέα μεσαία τάξη, η οποία λόγω των χαρακτηριστικών της, (υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο, πρόσφατη εκπαιδευτική εμπειρία και οικονομική ασφάλεια) είναι σε θέση να 

αντιληφθεί με εναργέστερο τρόπο την ανορθολογικότητα, που διέπει την κοινωνική 
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πραγματικότητα216 σε όλο της το φάσμα. Ένας από τους τρόπους, που συντελείται η ιεραρχία 

για αυτά τα κινήματα, είναι ο τρόπος παραγωγής γνώσης, μέσα στην κοινωνία, που όπως 

αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, αποκρύπτει σημαντικές πτυχές της κοινωνικής 

πραγματικότητας, επειδή είναι διαμορφωμένος από τα πάνω. Για τα κινήματα του εβδομήντα 

όμως, που συγκεντρώνουν τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά, οι αξίες τους δεν μπορούν να 

περιοριστούν στον υλισμό, δηλαδή στην καλύτερη δυνατή εξασφάλιση του ζην, κάτι τέτοιο 

μάλλον χαρακτήριζε τα κατά Habermas «παραδοσιακά κοινωνικά κινήματα»217. Οι 

μεταϋλιστικές αξίες των «νέων» κινητοποιούμενων, δείχνουν προς την διεκδίκηση του ευ ζην, 

που σχετίζεται με την συνδιαμόρφωση218  των όρων της κοινής μας ζωής. Έτσι, ιδρύεται μια 

κοινή πεποίθηση για κινήματα του εβδομήντα, ότι η γνώση πρέπει να παράγεται συνεργατικά 

και να διαχέεται μέσα στην κοινωνία. 

Όσον αφορά το περιβαλλοντικό κίνημα του εβδομήντα, αυτό πλαισιώνει το ζήτημα της 

κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μια ευρύτερη ατζέντα που κάνει λόγο για «περιβαλλοντική 

κρίση»219. Το εν λόγω κίνημα, βλέπει την οικολογική ακεραιότητα, να απειλείται από τον 

σύγχρονο τρόπο οργάνωσης της ζωής, όπου βλαβερά χημικά χρησιμοποιούνται στη γεωργική 

παραγωγή και επικίνδυνα αέρια του θερμοκηπίου παράγονται από την βιομηχανία. Οι 

επιπτώσεις μιας τέτοιας οργάνωσης, όπως παρατηρεί το κίνημα, ήδη πλήττουν την ανθρώπινη 

ζωή στο πεδίο της ασφάλειας τροφίμων, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της υπερθέρμανσης 

του πλανήτη220. Εφόσον, λοιπόν, η περιβαλλοντική κρίση και η κλιματική αλλαγή επηρεάζουν 

σε τέτοιο βαθμό την ανθρώπινη ζωή, θα έπρεπε αυτές να αποτελούν θέμα πολιτικής 

διαβούλευσης και να αναζητηθούν διαφορετικοί τρόποι κοινωνικής οργάνωσης. Παρά τις 

σημαντικές αυτές διαπιστώσεις, το κίνημα βλέπει, πως η γνώση γύρω από την περιβαλλοντική 

κρίση και την κλιματική αλλαγή, περιχαρακώνονται στους επιστημονικούς κύκλους221. Κάτι 

τέτοιο όμως, υποκρύπτει κυριαρχία, εφόσον επιτρέπει στις διάφορες κυβερνήσεις να 

προωθούν συμφέροντα κέρδους, εις βάρος της ανθρώπινης ζωής. Μέσα από αυτό το πλαίσιο, 

 
216 Μποτετζάγιας Ι, Καραμίχας Γ., Οι αιτίες εμφάνισης του περιβαλλοντικού κινήματος: Νέα κοινωνικά κινήματα 

και μεταϋλιστικές αξίες, στο Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία, Κριτική: Αθήνα, 2008, σελ. 143-144 

217 Στο ίδιο, σελ.144 

218 Στο ίδιο, σελ.146 

219 Jamison A., Climate change knowledge and social movement theory, στο WIREs Climate Change, Volume 1, 

2010, page 814 

220 Στο ίδιο, 814 

221 Στο ίδιο, 814 
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το κίνημα αναλαμβάνει χειραφετητική δράση, με συνεργασία ακτιβιστών και επιστημόνων, 

πάνω στην εκμάθηση δημιουργίας εναλλακτικών τρόπων παραγωγής ενέργειας (ηλιακά πάνελ, 

αιολικά εργοστάσια) και καλλιέργειας γεωργικών τροφίμων, χωρίς τη χρήση χημικών 

(βιολογική γεωργία). Η συνεργατική μάθηση, οδηγεί στην έννοια της «επιστήμης των 

πολιτών» και η περιβαλλοντική γνώση διαχέεται στην ευρύτερη κοινωνία μέσω εγκαθίδρυσης 

«καταστημάτων επιστήμης»222. 

6.2. Το κίνημα των κλιματικών σκεπτικιστών 

Την επόμενη δεκαετία, το 1980, αναπτύχθηκαν κινήματα σε μια εκ διαμέτρου αντίθετη 

κατεύθυνση, καθώς το πολιτικό περιβάλλον σε Ευρώπη και Αμερική στρεφόταν στη δεξιά223. 

Πεποιθήσεις νεο- συντηρητικές και νεο- εθνικιστικές, διαμόρφωναν την ατζέντα κινημάτων 

ενάντια στο δικαίωμα της αυτοδιάθεσης της γυναίκας, ενάντια στην ενσωμάτωση μεταναστών 

και ενάντια στην περιβαλλοντική γνώση, που αφορούσε την κλιματική αλλαγή.224 Σε κάθε 

περίπτωση, τυπικά επιτέλεσαν εξίσου το ρόλο τους ως κινήματα, παρέχοντας έναν οργανωτικό 

χώρο, για επικοινωνιακή αλληλεπίδραση225. 

Συγκεκριμένα, ο σκεπτικισμός σχετικά με την κλιματική αλλαγή, που επιβιώνει σε έναν 

βαθμό μέχρι και σήμερα μπορεί να ανευρεθεί σε τέσσερις βασικές κατηγορίες επιχειρημάτων. 

Οι υποστηρικτές της πρώτης, αποδέχονται πως οι κλιματικές συνθήκες μεταβάλλονται, αλλά 

δεν ανησυχούν σχετικά, θεωρώντας, ότι το κλίμα ήταν πάντοτε ρευστό226. Αυτή άποψη 

αποδέχεται την κλιματική αλλαγή, αλλά δεν αναγνωρίζει τη συνεισφορά του ανθρώπου σε 

αυτή, οπότε δεν θεωρεί και απαραίτητο να αναζητηθούν τρόποι περιορισμού της ή 

προσαρμογής στις επιπτώσεις της. Στη δεύτερη κατηγορία επιχειρημάτων, παρατηρείται μια 

αμφισβήτηση των επιστημονικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται για να αποδείξουν την 

ύπαρξη κλιματικής αλλαγής. Τα κινήματα της δεκαετίας του ογδόντα ανέπτυξαν μια τέτοια 

επιχειρηματολογία, στη βάση διαφορετικών κατανοήσεων της επιστήμης. Σήμερα η άποψη, 

επιβιώνει λίγο διαφορετικά, καθώς οι σκεπτικιστές, θεωρούν εσφαλμένα τα πορίσματα, που 

 
222 Στο ίδιο, 814 

223 Στο ίδιο, 815 

224 Στο ίδιο, 815 

225 Στο ίδιο, 815 

226 Γκίντενς Α., Κλιματικές Αλλαγές: Ρίσκο και Κίνδυνος, στο Πολιτική των Κλιματικών Αλλαγών: αναμετρήσεις 

με τον 21ο αιώνα, μτφ Κωνσταντίνος Δ. Γεωρμάς, Μεταίχμιο, 2010 , σελ. 57 



66 

 

αποκαλύπτουν την ύπαρξη της κλιματικής αλλαγής, επειδή πιστεύουν πως οι οντότητες που τα 

παρουσιάζουν (όπ. η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή) δεν είναι αρμόδιες 

(μη επιστημονικές) ή έχουν συμφέροντα να προάγουν μια τέτοια γνώση227. Μια τρίτη 

κατηγορία σκεπτικιστών, σύμφωνα με τον Giddens, δεν αμφισβητεί ούτε την ύπαρξη 

κλιματικής αλλαγής, ούτε την συνεισφορά της ανθρώπινης δραστηριότητας σε αυτή, 

υποστηρίζει όμως, ότι η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί μείζον πρόβλημα. Προβλήματα που 

μαστίζουν την ανθρωπότητα, όπως η φτώχεια, το AIDS και τα πυρηνικά όπλα, θεωρούν ότι 

αξίζουν μεγαλύτερης προσοχής και δαπάνης χρημάτων228. Τελευταία κατηγορία σκεπτικιστών, 

είναι όσοι αμφισβητούν εντελώς την ύπαρξη της κλιματικής αλλαγής, και υποστηρίζουν ότι 

εκείνη αποτελεί δεισιδαιμονία, μια παράλογη εμμονή, που κατακλύζει την ανθρωπότητα229. 

6.3. Κίνημα πράσινου καπιταλισμού και κίνημα κλιματικής δικαιοσύνης 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, τα αναδυόμενα κοινωνικά κινήματα, μετουσιώνονται σε 

παγκόσμια, καθώς η παγκοσμιοποίηση οριζόμενη ως «τεράστια επέκταση της επικοινωνίας, 

της κινητικότητας του εργατικού κεφαλαίου και των περιβαλλοντικών προβλημάτων» 

διευρύνει την προοπτική τους230. Πλέον, η κλιματική αλλαγή αντιμετωπίζεται ως ζήτημα που 

θέτει την ανθρωπότητα κάτω από μια κοινή οικολογική μοίρα, για αυτό αναγνωρίζεται πως οι 

όποιες απαντήσεις σε αυτή πρέπει να παρέχονται μέσα από τη συνεργασία της παγκόσμιας 

κοινότητας. Βέβαια, το πώς κατανοείται το ποιο πρέπει να είναι το περιεχόμενο αυτής της 

συνεργασίας διαφοροποιείται. Έτσι, από τη μια συναντώνται κινήματα, τα οποία 

ενσωματώνουν στις κατανοήσεις και τις δράσεις τους, μια νεο-φιλελεύθερη αντίληψη για τον 

κόσμο και αυτό καθοδηγεί και τους τρόπους, που απευθύνουν την κλιματική αλλαγή. Από την 

άλλη συναντώνται τα κινήματα, που αντιτίθενται στην (νεοφιλελεύθερη) παγκόσμια δομή, την 

οποία βιώνουν ως ιεραρχική, οπότε προσαρμόζουν ανάλογα το αφήγημα και τη δράση τους, 

προς μια προοπτική χειραφέτησης και δικαιοσύνης, γεγονός που αντανακλάται και στον τρόπο 

που αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή. Σχηματικά, λοιπόν, τα πρώτα (οπ. κινήματα 

πράσινου καπιταλισμού) αντιπροσωπεύουν την κατανόηση του βιομηχανοποιημένου Βορρά, 

 
227 Στο ίδιο, σελ. 57 

228 Στο ίδιο, σελ. 58 

229 Στο ίδιο, σελ. 58 

230 Koukouzelis K., Climate Change Social Movements and Cosmopolitanism, in Globalizations, Vol 14, No 5, 

2017, page 2 
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και τα δεύτερα (οπ. κινήματα κλιματικής δικαιοσύνης) του φτωχού Νότου. 
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7. Κίνημα πράσινου καπιταλισμού: το δόγμα οικολογικού εκσυγχρονισμού, 

η παγκόσμια συνεργασία και οι λύσεις στην αντιμετώπιση της κλιματικής 

κρίσης 

Η πρώτη κατηγορία κινημάτων κλιματικής αλλαγής, που αναδύεται το 1990, υιοθετεί το 

δόγμα του λεγόμενου οικολογικού εκσυγχρονισμού, και θεωρητικές τους καταβολές 

εντοπίζονται στις κοινωνικές ζυμώσεις που προέκυψαν 1980, δεκαετία κατά την οποία, 

σύμφωνα με τον Jamison, εκτός από τον κλιματικό σκεπτικισμό, χαρακτηρίστηκε από την 

ανάδυση του πράσινου καπιταλισμού231. Οι ακτιβιστές του ογδόντα, ασπάζονταν τα ιδεώδη 

του πρώτου περιβαλλοντικού κινήματος, υποστηρίζοντας την περιβαλλοντική προστασία, την 

γυναικεία χειραφέτηση και τον αντι-ιμπεριαλισμό. Στην πράξη όμως, η οργάνωση, η δράση 

και  οι αξίες των ακτιβιστών του, σε τίποτα δε θύμιζαν εκείνες του εμπνευσμένου κινήματος 

του εβδομήντα. Η οργάνωση των ακτιβιστών, έπαιρνε τη μορφή ΜΚΟ, επαγγελματικών 

οργανώσεων και πράσινων πολιτικών κομμάτων232, δηλαδή δεν είχε σχέση με τον μη 

θεσμοθετημένο και εν τέλει αυτόνομο χαρακτήρα του πρώτου περιβαλλοντικού κινήματος. 

Έπειτα, η δράση που ανέπτυσσαν αναφορικά με την παραγωγή γνώσης βασίζονταν πάλι σε 

«από τα πάνω» μοντέλα, όπου επιστήμονες χρηματοδοτούνταν από τις επιχειρήσεις για την 

επιστημονική τους έρευνα και το όραμα περί συμπαραγωγής της γνώσης μέσα στην κοινωνία 

και περί ανάπτυξης εναλλακτικής επιστήμης και τεχνολογίας είχε σβήσει233. Οι αξίες τους δεν 

υποστήριζαν εν τέλει κάποιο χειραφετητικό όραμα, αλλά διαμορφώνονταν μέσα σε ένα 

γενικότερο κλίμα νεο-φιλελευθερισμού234, όπου η επιστημονική γνώση, η τεχνολογία και οι 

πολιτικές τόνιζαν, ότι πρέπει να συνδυαστεί η ανησυχία για το περιβάλλον με την οικονομική 

ανάπτυξη, κατά τον γνωστό ορισμό της έκθεσης Brundtland. Για τα εν λόγω κινήματα, η 

παγκόσμια κοινότητα, έπρεπε να οδηγηθεί σε μια κοινωνία χαμηλού άνθρακα, ώστε να 

περιοριστεί η συμβολή της στην κλιματική αλλαγή και να βελτιωθεί η οριακή κατάσταση του 

Νότου και των μελλοντικών γενεών.  

Οι λύσεις άρχισαν να διαμορφώνονται, όταν έγινε πλέον σαφές, ότι η κλιματική αλλαγή δεν 

ήταν δυνατό να περιοριστεί δίχως την παγκόσμια συνεργασία. Αυτό ήταν και το συμπέρασμα 

 
231 Jamison A., Climate change knowledge and social movement theory, στο WIREs Climate Change, Volume 1, 

2010, page 815 

232 Στο ίδιο, σελ. 815 

233 Στο ίδιο, σελ. 816 

234 Στο ίδιο, σελ. 816 
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της πρώτης διεθνούς συμφωνίας για το κλίμα, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την 

Κλιματική Αλλαγή στο Ρίο ντε Τζανέιρο235 το 1992. Στα πλαίσια της Σύμβασης η 

αναγκαιότητα για την ανάληψη συλλογικής δράσης, στηρίχθηκε στο επιχείρημα της 

ανθρώπινης συνεισφοράς στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, που συνεπαγόταν την «κοινή 

αλλά διαφοροποιημένη ευθύνη» των κρατών για τη σταθεροποίηση των εκπομπών τους. Εκείνο 

που έλειπε, ήταν η στοιχειοθέτηση συγκεκριμένων λύσεων. 

Ακόμη και οι οικολογικοί εκσυγχρονιστές, υπέρμαχοι της νεοφιλελεύθερης 

παγκοσμιοποίησης, δεν μπορούσαν παρά να αναγνωρίσουν, ότι τα πορίσματα της διεθνούς 

συμφωνίας236 - ιδιαίτερα εκείνο της «κοινής αλλά διαφοροποιημένης ευθύνης» - ήταν η 

απόδειξη της αποτυχίας της αγοράς, να διανείμει τα αγαθά σε διεθνές επίπεδο με έναν δίκαιο 

για το κοινωνικό όφελος τρόπο. Οι υπέρμετρες εκπομπές του Βορρά, έδειχναν δηλαδή στην 

πράξη, ότι το παγκόσμιο ελεύθερο αγαθό της ατμόσφαιρας δεν κατανέμονταν με τρόπο ίσο. 

Παρόλα αυτά, οι οικολογικοί εκσυγχρονιστές στράφηκαν στους μηχανισμούς της ελεύθερης 

αγοράς για τη «διόρθωση» αυτής της αδικίας. Στα πλαίσια του «διεθνικού καπιταλισμού στην 

πράξη»237 σκοπός έγινε η παροχή κινήτρων έναντι των κρατών, ώστε αυτά να δεσμευτούν στην 

υποχρέωση σταθεροποίησης των εκπομπών τους. Οι λύσεις, εν τέλει, πήραν τη μορφή 

αντισταθμιστικών μέτρων για τις εκπομπές άνθρακα, και υπήρξε η υπόσχεση δημιουργίας ενός 

νέου παραγωγικού μοντέλου, που θα έκανε δυνατή τη συνέχεια της ανάπτυξης, χωρίς να 

απαιτούνται μειώσεις στα επίπεδα παραγωγής και κατανάλωσης.  

Ακριβώς με αυτό το σκεπτικό διαμορφώθηκαν οι «ευέλικτοι» μηχανισμοί, του Πρωτοκόλλου 

του Κιότο238 (1997). Ο μηχανισμός της «από κοινού υλοποίησης» (joint implementation) 

αξιοποίησε το «προνόμιο», που έδινε η ίδια διασυνοριακή φύση της κλιματικής αλλαγής, να 

μην καθίσταται αναγκαίος ο παράγοντας περιορισμού εκπομπών σε κάθε τόπο, αλλά να 

ικανοποιεί το αποτέλεσμα ο περιορισμός τους σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη. Ο 

μηχανισμός αυτός, λειτουργούσε συμπληρωματικά με τον «μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης» 

 
235 United Nations Framework Convention on Climate Change. New York: United Nations, General Assembly, 

1992. 

236 Η αρχή υπεδείκνυε, ότι η ιστορική συμβολή των βιομηχανοποιημένων κρατών στην κλιματική αλλαγή, έπρεπε 

να δείξει προς την ανάληψη του μεγαλύτερου μεριδίου της ευθύνης από το Βορρά. 

237 Sklair, L., Social movements for global capitalism: The transnational capitalist class in action. Review of 

International Political Economy, 4, 1997, pp. 514–538 

238 Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, Dec. 10, 1997 
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(clean development mechanism), και όριζε ότι τα ανεπτυγμένα έθνη θα μπορούσαν να 

ικανοποιήσουν μέρος των υποχρεώσεών τους για περιορισμό των εθνικών τους εκπομπών, με 

έργα που θα επέτρεπαν τη μείωση των αερίων σε άλλες χώρες του πλανήτη (αναπτυσσόμενες 

χώρες), κάτι προφανώς λιγότερο δαπανηρό για τις πρώτες. 

Έτσι, ο μηχανισμός καθαρής ανάπτυξης παρείχε τρεις επιλογές, με τις δύο πρώτες να 

στηρίζονται στην από κοινού υλοποίηση. Η πρώτη επιλογή, όριζε, ότι οι ανεπτυγμένες χώρες 

μπορούσαν να δημιουργήσουν και να μεταφέρουν τεχνολογία χαμηλών ρυπαντικών εκπομπών 

προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε εκείνες να είναι σε θέση να καλύψουν τις ενεργειακές 

τους απαιτήσεις με το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό κόστος. Τεχνολογίες, που 

προωθήθηκαν αργότερα σε αυτήν την κατεύθυνση, αφορούσαν την πυρηνική και την 

υδροηλεκτρική ενέργεια, καθώς και την τεχνολογία των βιοκαυσίμων. Η δεύτερη επιλογή για 

τις αναπτυγμένες χώρες ήταν να στοχεύσουν, είτε στη φύτευση δασών στις αναπτυσσόμενες 

χώρες, είτε στη δημιουργία και τη μεταφορά τεχνολογιών σε εκείνες, που θα δεσμεύουν από την 

ατμόσφαιρα τα αέρια του θερμοκηπίου. Η τρίτη επιλογή όριζε, ότι οι ανεπτυγμένες χώρες, θα 

μπορούσαν να αναβαθμίσουν τα εργοστάσιά τους, ώστε κατά την παραγωγή να εκλύονται 

μικρότερες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. 

Ο τρίτος, «ευέλικτος» μηχανισμός, αξιοποιούσε επίσης τη δυνατότητα της από κοινού 

υλοποίησης και ονομαζόταν «σύστημα εμπορίας ρύπων» (emission trading system). Ο 

μηχανισμός αυτός, ήταν εμπνευσμένος από το «σύστημα ανώτατων ορίων και εμπορίας 

δικαιωμάτων εκπομπών» (cap- and- trade) στη λογική, ότι στα ενδιαφερόμενα κράτη θα 

προσφέρονταν άδειες ρύπων, ρυθμιζόμενες σύμφωνα με ένα ανώτατο όριο, το οποίο θα 

μειώνονταν σταδιακά και το οποίο θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν για να τηρήσουν τις 

υποχρεώσεις τους. Εάν τα κράτη εξέπεμπαν λιγότερους από τους προβλεπόμενους τόνους 

άνθρακα, θα μπορούσαν είτε να κρατήσουν το πλεόνασμα για μελλοντική χρήση, είτε να το 

πουλήσουν σε άλλα κράτη. Τα κράτη που εξέπεμπαν μεγαλύτερες εκπομπές, από αυτές που 

προέβλεπε η άδεια, επωφελούνταν από την αγορά του μεριδίου άλλων κρατών. Συνήθως, στην 

πρώτη κατηγορία ανήκαν τα φτωχά κράτη και στη δεύτερη τα πλούσια κράτη. Αυτός ο 

μηχανισμός, στηρίζονταν στην πεποίθηση, ότι είναι πιο εύκολο τα πλούσια κράτη να δεχτούν 

το σύστημα εμπορίας, παρά μια φορολόγηση στον άνθρακα. 

Θα μπορούσε να πει κανείς, ότι το εμπόριο ρύπων αποτέλεσε ένα πολιτικό εργαλείο ή  έναν 

ευρηματικό τρόπο παροχής κινήτρων στα πλαίσια της αγοράς, που δεν εισήγαγε κάτι 

θεμελιωδώς καινούργιο, αλλά εν αντιθέσει έστρεφε το ενδιαφέρον μακριά από την καινοτομία 
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και τις επενδύσεις, που θα αναδομούσαν ευρέως το σύστημα και θα έδιναν ώθηση στη 

μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα239. Δε θα μπορούσε όμως, να ειπωθεί το ίδιο και για τον 

μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης, τουλάχιστον, όχι με μια πρώτη ανάγνωση. Πίσω από το 

μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης και στις τρεις εκδοχές του, υπήρχε μια πολλά υποσχόμενη 

πρόταση, που υποστήριζε, πως η αναχαίτιση των εκτεταμένων εκπομπών και των 

περιβαλλοντικών πιέσεων, δεν ήταν απαραίτητο για οποιαδήποτε χώρα, να συντελεστεί άμεσα, 

με μια μείωση των επιπέδων παραγωγής και κατανάλωσης. Στόχος ήταν η αναδιαμόρφωση του 

παραγωγικού μοντέλου, με όρους (οικο)-αποδοτικότητας, δηλαδή εύρεσης των τεχνολογιών 

εκείνων, που θα επέτρεπαν να παράγονται περισσότερα αγαθά με λιγότερες απαιτήσεις σε 

πόρους και ενέργεια. Τοποθετώντας το με οικονομικούς όρους, η πρόκληση αφορούσε τη 

μείωση των εισροών πρώτων υλών και χρησιμοποιούμενης ενέργειας ανά μονάδα 

παραγόμενου ΑΕΠ240. Στη πιο φιλόδοξη εκδοχή της δε, θα μπορούσε να γίνει λόγος για μια 

αποϋλοποιημένη οικονομία, η οποία θα συνέχιζε τη συσσώρευση, αποσυνδέοντάς την όμως 

πλήρως από την απαίτηση για ύλη και ενέργεια, άρα αποτρέποντας εξολοκλήρου την 

περιβαλλοντική «καταστροφή». Με τούτον τον τρόπο θα πετύχαινε διπλή ικανοποίηση στους 

στόχους, της διαφύλαξης της οικολογικής ακεραιότητας και της εξασφάλισης της δυνατότητας 

των χωρών για θετική οικονομική μεγέθυνση, γεγονός με ιδιαίτερη σημασία για τις πλούσιες 

χώρες του Βορρά. 

Μια σύντομη αποτίμηση των μηχανισμών του Κιότο έδειχνε, ότι οι λόγοι διαμόρφωσής 

τους, ενώ αποσκοπούσαν σε έναν ορθά καθορισμένο σκοπό (τη σταθεροποίηση των εκπομπών 

των κρατών για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής), ο τρόπος απεύθυνσής του ήταν 

ιδιαίτερα προβληματικός. Στην ουσία οι μηχανισμοί δεν αντανακλούσαν κανένα πολιτικό 

ιδανικό, αντίθετα επιχειρούσαν μια πραγματιστική συμμόρφωση σε μια ιεραρχική παγκόσμια 

δομή. Εν προκειμένω, το κύριο μέλημα των υποστηρικτών τους (των οικολογικών 

εκσυγχρονιστών) ήταν να μην απειληθούν οι αναπτυξιακές ανάγκες του Βορρά, ούτως ώστε 

να υπάρχει από εκείνον επιθυμία συμμόρφωσης στις υποχρεώσεις του. Εκείνο, που 

επισκιαζόταν παρόλα αυτά σταθερά ήταν, ότι τα υψηλά επίπεδα παραγωγής του Βορρά, που 

αποσκοπούσαν στην κάλυψη των υπέρμετρων και εν τέλει πολυτελών «αναγκών» του, ήταν 

εκείνα που οδηγούσαν στην κλιματική κρίση και υπονόμευαν τη συνέχεια της παγκόσμιας και 

 
239 Lohmann L., Carbon Trading, Climate Justice and the Production of Ignorance: Ten examples, in Development, 

51 (3), 2006, page 361 

240 Buttel F., Environmental Sociology and the explanation of environmental reform, in Organization & 

Environment, Sage, Vol. 16, Issue:3, 2003, pg. 325 
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διαγενεακής ανθρώπινης κοινότητας. Επιπλέον, ακόμη και στο επίπεδο που οι μηχανισμοί 

πρότειναν την στροφή προς ένα πιο βιώσιμο μοντέλο παραγωγής (αποϋλοποίηση), η 

βιωσιμότητα επικεντρώνονταν περισσότερο στη συνέχιση της μεγέθυνσης, παρά στη συνέχιση 

της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης ζωής. 

  



73 

 

8. Κίνημα κλιματικής δικαιοσύνης: οι προκλήσεις στα ανθρώπινα 

δικαιώματα 

Μέσα από το κίνημα παγκόσμιας δικαιοσύνης το 1990, αναδύεται και το κίνημα κλιματικής 

δικαιοσύνης, το μοναδικό εκ των κινημάτων κλιματικής αλλαγής, που ευθέως συνδέει το 

φαινόμενο και τις προτεινόμενες σε αυτό λύσεις με τη δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Οι ακτιβιστές του, είναι κάτοικοι διαφορετικών χωρών, κοινοτήτων και 

πληθυσμών και ως εκ τούτου κατανοούν την απειλή στα δικαιώματά τους μέσα σε ένα 

διαφορετικό πλαίσιο. Εκείνο, σχετίζεται με τις ιδιαίτερες ταυτότητές των ανθρώπων 

(πολιτισμικά, φυλετικά, ταξικά), όσο και με τους περιορισμούς που επιβάλει ο τόπος τους.  

Αγροτικοί πληθυσμοί και αυτόχθονες λαοί, που κατοικούν στη Λατινική Αμερική, 

συσχετίζουν την κλιματική αλλαγή με την καταστρατήγηση του δικαιώματός τους στην τροφή. 

Λόγω της καταστροφής των φυσικών κύκλων οι ξηρασίες, οι πλημμύρες και το ξέσπασμα 

παρασίτων συνθλίβει τις σοδειές τους κάθε χρόνο. Επιπλέον, κάτοικοι παράκτιων περιοχών 

και νησιωτικών κρατών, όπως κάτοικοι των νησιών του Ειρηνικού, συνδέουν την κλιματική 

αλλαγή με την καταπάτηση των δικαιωμάτων τους στην εύρεση νερού και στην απώλεια στέγης. 

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, εξαιτίας της τήξης των πάγων, επιτρέπει στο θαλασσινό 

νερό να διεισδύσει στις πηγές πόσιμου νερού των ανθρώπων και να αφανίσει τις κατοικίες 

όσων κατοικούν κοντά στις ακτές. Συχνά, οι διεκδικήσεις τους εκδηλώνονται ως αγώνας για 

«κυριαρχία επί της γης»241 και συνδέεται με όλα τα προαναφερθέντα δικαιώματα (τροφή, 

στέγη, νερό), που καταστρατηγούνται εξαιτίας της κλιματικής αποδιοργάνωσης και των 

λανθασμένων λύσεων που προτείνονται για την αντιμετώπισή της. Αξιομνημόνευτο 

παράδειγμα κινήματος αυτής της κατηγορίας, είναι η συνομοσπονδία μικρών αγροτών και 

ακτημόνων εργατών γης “La Via Campesina”, που διεκδικεί την αποζημίωση των αγροτών για 

τις οφειλόμενες στην κλιματική αλλαγή απώλειες γεωργικής παραγωγής, καθώς και την 

απαίτηση διόρθωσης αδικιών από τις λανθασμένες διευθετήσεις της κλιματικής κρίσης, όπως 

εκείνες θα παρουσιαστούν σε επόμενα κεφάλαια.  

Έγχρωμοι και χαμηλού εισοδήματος πληθυσμοί, συσχετίζουν τη διάχυση μη βιώσιμων 

μοντέλων παραγωγής, τα οποία αναπόφευκτα καταλήγουν στην απόρριψη τόνων τοξικών 

αποβλήτων, με την προτίμηση του κράτους να τα ενταφιάζει στις περιοχές τους. Ήδη από το 

 
241 Tokar. B, On the evolution and continuing development of the climate justice movement, for the Routledge 

Handbook of climate justice, 2019, p. 6 
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1982, στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, υπήρχε πλήθος τέτοιων αντιδράσεων, όπου οι 

διαμαρτυρόμενοι επικαλούνταν την εκτεταμένη εμφάνιση καρκίνου ανάμεσά τους, ως 

απόδειξη της καταπάτησης του δικαιώματός τους στην υγεία. Εξαιτίας δε, της παρατήρησής 

τους, ότι υπάρχει αιτιώδης σχέση μεταξύ της φυλής ή της τάξης τους και της δυσανάλογης 

έκθεσής τους σε τοξικά απόβλητα, κάνουν λόγο για «περιβαλλοντικό ρατσισμό». Αυτό, 

επηρεάζει και το πώς απευθύνουν τις διεκδικήσεις τους, οι οποίες έχουν συσχετιστεί με έναν 

αγώνα για την κατοχύρωση των πολιτικών τους δικαιωμάτων, καθώς και με τη συνέχεια ενός 

αγώνα για την ισότητα, την ακριβοδικία και τη δικαιοσύνη242. Ένα τελευταίο σημείο που αξίζει 

να αναδειχθεί είναι, ότι ο προκάτοχος της συγκεκριμένης κατηγορίας του κινήματος 

κλιματικής δικαιοσύνης, είναι το κίνημα περιβαλλοντικής δικαιοσύνης. Παρόλα αυτά, επειδή 

η εξάπλωση και η κυριαρχία του πλούσιου Βορρά, είναι ο κοινός παρονομαστής ανάμεσα στις 

δύο έννοιες, οι αγώνες τους άρχισαν να θεωρούνται κοινοί. 

Μαθητές και σπουδαστές σε διεθνές επίπεδο, αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή ως το 

αποτέλεσμα μιας διαγενεακής μεροληψίας σε βάρος των δικαιωμάτων τους243. Κοινή 

πεποίθηση μεταξύ τους αποτελεί, πως είναι ηθικά απαράδεκτο η νέα γενιά ανθρώπων να 

επωμιστεί σε τις πιο άσχημες επιπτώσεις μιας κλιματικής κρίσης, για την οποία η ίδια δε φέρει 

ευθύνη. Ένα κεντρικό σημείο του μαθητικού αγώνα, αποτέλεσε η εκδήλωση διαγενεακής 

αλληλεγγύης, καθώς σταδιακά το κίνημα διευρύνθηκε και συμμετείχαν ενήλικοι προς ένδειξη 

συμπαράστασης και στήριξης στα αιτήματά τους. Αυτό είναι τουλάχιστον το συμπέρασμα από 

 
242 Στο ίδιο, σελ. 7 

243 Η διαγενεακή δικαιοσύνη στο κίνημα των νέων, έχει την έννοια της παραβίασης των δικαιωμάτων της 

μελλοντικής γενιάς, την οποία όμως εκείνοι εκπροσωπούν. Με μια έννοια, επομένως, η διαγενεακή αδικία δεν 

αφορά σε παραβιάσεις κάποιου αδιαφοροποίητου συνόλου γενεών που προηγήθηκαν, έναντι των δικαιωμάτων 

ενός (μη καθορισμένου ακόμη) συνόλου γενεών που θα ακολουθήσουν. Αντίθετα, αφορά σε συναπτές μεταξύ 

τους γενεές, οι οποίες έχουν ευθύνη για συγκεκριμένες πράξεις ή παραλείψεις έναντι των διαδόχων τους. Με άλλα 

λόγια η γενιά Α επέλεξε πράξεις που δημιούργησαν την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, απειλώντας τα 

δικαιώματα της γενιάς Β. Προφανώς, η γενιά Α φέρει ευθύνη απέναντι στη Β εξαιτίας της αδιαφορίας της για τη 

γενιά Β. Την ίδια στιγμή, η γενιά Β δεν φέρει ευθύνη απέναντι στην Γ, για την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, 

διότι δεν μπορεί να φέρει ευθύνη για ό,τι δεν μπορεί να επηρεάσει. Από την άλλη, φέρει όμως ευθύνη για την δίκαιη 

και αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, γιατί έχει έλεγχο πάνω σε αυτή. Εν ολίγοις, το κίνημα 

των νέων απευθύνεται με όρους «δικαιωμάτων των μελλοντικών γενεών», στο μέτρο που η μελλοντική γενιά σε 

απειλή, είναι η υπαρκτή τωρινή γενιά. 
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την έρευνα244 πάνω στο γνωστότερο κίνημα αυτής της κατεύθυνσης, το Fridays For Future, 

που ξεσπά για πρώτη φορά μαζικά στην Ευρώπη το Νοέμβριο του 2018, και έχει ταυτιστεί με 

την μαθήτρια Greta Thunberg, της οποίας η δράση αποτέλεσε σημαντικό έναυσμα, 

προκειμένου οι ανησυχίες των νεαρών ακτιβιστών να μετουσιωθούν σε πολιτική κινητοποίηση. 

Κίνητρό των νέων για κινητοποίηση, υπήρξε η ανάγκη τους να διεκδικήσουν τα δικαιώματά 

τους, προσπαθώντας να πετύχουν μια θετική πολιτική αλλαγή. Σε αυτό το πλαίσιο, ασκούν 

πίεση στις κυβερνήσεις τους, ούτως ώστε να πάψουν να θεωρούνται λύσεις του προβλήματος, 

οι μηχανισμοί της ελεύθερης αγοράς και η παροχή κινήτρων στις εταιρίες για περιορισμό των 

εκπομπών τους. Για τους ενήλικες, από την άλλη, ελατήρια της συμμετοχής τους είναι συχνά 

το αίσθημα ευθύνης, απέναντι στους νέους. Επίσης, πολλοί από τους νέους που συμμετέχουν 

στις κινητοποιήσεις για το κλίμα, έχουν δηλώσει ως κίνητρό τους για ανάληψη πολιτικής 

δράσης την ανάγκη τους να εκφράσουν τις απόψεις και τις πεποιθήσεις τους. Αυτές, οι δηλώσεις 

σε συνδυασμό με εμπειρικές παρατηρήσεις ερευνητών του κινήματος, ότι οι περισσότεροι 

κινητοποιούμενοι έχουν λάβει μια υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, επιτρέπει να συνδεθεί το 

προφίλ των ακτιβιστών αυτών, με τα «νέα κοινωνικά κινήματα» για τα οποία έκανε λόγο ο 

Habermas.  

Παρότι σκιαγραφήθηκαν τρεις κατηγορίες κινημάτων κλιματικής δικαιοσύνης, ανάλογα 

του πώς οι διαφορετικοί κοινωνικοί δρώντες καταλαβαίνουν την απειλή στα δικαιώματά τους, 

ο αγώνας τους δεν πρέπει να κατανοηθεί ως διαφοροποιημένος. Αντίθετα πρόκειται για κοινό 

αγώνα, ο οποίος αποσκοπεί στην αποκατάσταση της ενδογενεακής δικαιοσύνης και εξασφάλιση 

των όρων της διαγενεακής245. O πιο ευρέως διαδεδομένος ορισμός της κλιματικής δικαιοσύνης 

στο ίδιο πνεύμα υπαγορεύει ότι: «κλιματική δικαιοσύνη σημαίνει, πρώτα από όλα, την 

εξάλειψη των αιτιών της παγκόσμιας υπερθέρμανσης και την παροχή δυνατότητας στη Γη να 

συνεχίζει να θρέφει τις ζωές μας και τις ζωές όλων των έμβιων όντων. Αυτό συμπεριλαμβάνει 

τη ριζική μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων του 

θερμοκηπίου. Κλιματική δικαιοσύνη ακόμη σημαίνει, την αντίσταση στην καταστροφή που 

επιφέρουν οι Γκάνγκστερ του Κλίματος σε κάθε στάδιο της διαδικασίας παραγωγής και 

 
244 Wahlstrom M., Kocyba P., Vydt M., Moore J. (ed.), Protest for a future: Composition, mobilization and motives 

of the participants in Fridays for Future climate protests on 15 March, 2019 in 13 European cities, July 2019 

245 Με μια έννοια και κάπως αφαιρετικά, μπορεί να ειπωθεί ότι το κίνημα κλιματικής δικαιοσύνης (ειδικότερα το 

κίνημα των νέων) αφομοιώνει μέσα από τις ηθικές δεσμεύσεις και τη δράση των ακτιβιστών του τη ρωλσιανή 

κατανόηση για την «ανθρώπινη κοινωνία ως συστήματος συνεργασίας ανάμεσα στις γενιές και μέσα στο χρόνο», 

και αγωνίζεται, ώστε να είναι η συνεργασία ακριβοδίκαιη. 
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διανομής- από την επιβολή αναστολής στις νέες εξορύξεις πετρελαίου, στο να σταματήσουν 

να δηλητηριάζονται οι κοινότητες από τις εκπομπές των διυλιστηρίων.246»  

9. Η κριτική της κλιματικής δικαιοσύνης στις προτάσεις του οικολογικού 

εκσυγχρονισμού: η απουσία των αρχών της βιωσιμότητας και της 

δικαιοσύνης και η έλλειψη αποδοτικότητας στο χαρακτήρα των 

αντισταθμιστικών μέτρων 

Η πιο καίρια κριτική που έχει ασκηθεί έναντι των προτάσεων του οικολογικού 

εκσυγχρονισμού, προέρχεται από το κίνημα κλιματικής δικαιοσύνης, το οποίο αξιολογεί την 

εγκυρότητα των προτάσεων του περιορισμού της κλιματικής αλλαγής, υπό το πρίσμα της 

ικανοποίησης των αρχών της βιωσιμότητας και της δικαιοσύνης και απομακρύνεται από 

αναλύσεις κόστους- οφέλους ή αρχές μεγιστοποίησης του κέρδους, που εξυπηρετούν 

βραχυπρόθεσμα μονάχα τα συμφέροντα ενός προνομιούχου τμήματος του πλανήτη. Έχει όμως 

σημασία να εξηγηθεί, ο λόγος για τον οποίο τα επιχειρήματα που παρέχονται εστιάζουν και 

στην αποδοτικότητα των μηχανισμών. Σίγουρα η αποδοτικότητα, μια καπιταλιστική αρχή, δεν 

θα μπορούσε ποτέ να διαθέτει κάποιο ηθικό βάρος. Επομένως, ο μόνος λόγος, που κρίνεται 

αναγκαία η απεύθυνση σε εκείνη είναι, να αποδειχθεί εάν το κίνητρο της μείωσης των 

εκπομπών με όρους αποδοτικότητας είναι ειλικρινές και στοχεύει στη διευθέτηση της 

κλιματικής αλλαγής στα πλαίσια μιας δίκαιης διεθνούς συνεργασίας ή εάν εν τέλει είναι μια 

«ψεύτικη υπόσχεση», με στόχο την εγκαθίδρυση μιας νέας κυριαρχίας. 

i. Για το σύστημα εμπορίας ρύπων 

Σχετικά με το σύστημα εμπορίας ρύπων, παρατηρείται ένα εγγενές εμπόδιο στην υλοποίησή 

του, το οποίο το καθιστά ανίκανο να συμπλεύσει με την αρχή της βιωσιμότητας. Εν ολίγοις, 

υποστηρίζεται, πως ο μηχανισμός συνεχίζει, επί της ουσίας, να προωθεί τη διεξαγωγή 

επιχειρήσεων με το συνήθη τρόπο και εξακολουθεί να προωθεί την κουλτούρα του άνθρακα, 

συνεισφέροντας έτσι στην άνοδο της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας. 

Βέβαια, το σύστημα εμπορίας ρύπων αποδεικνύεται μια κακώς διαμορφωμένη λύση και στο 

επίπεδο της δικαιοσύνης. Πρώτα από όλα, ο μηχανισμός επέτρεπε τη συνέχιση της απόστασης 

μεταξύ αναπτυσσόμενου Νότου και ανεπτυγμένου Βορρά, εφόσον οι βιομηχανικές χώρες 

 
246 CorpWatch, Greenhouse Gangsters vs. Climate Justice, Bruno K., Karliner J., Brotsky C., November 1991 
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μπορούσαν να εξαγοράσουν το δικαίωμα να πλουτίσουν μέσω της καταστροφής. Αυτό 

καθιστούσε απόλυτα αληθή τον ισχυρισμό, ενός ένθερμου υποστηρικτή της κλιματικής 

δικαιοσύνης, ότι το σύστημα εμπορίας ρύπων συνιστά έναν ακόμη τρόπο «αναδιανομής του 

πλούτου από τους φτωχούς στους πλούσιους»247. Έπειτα, το σύστημα εμπορίας ρύπων 

αντιμετωπίζει τη διανομή του κοινού της ατμόσφαιρας μέσα σε μια εξισωτική βάση, η οποία 

δεν συμπεριλαμβάνει, πρώτον το γεγονός, ότι ιστορικά αλλά και σύγχρονα δεν έχουν εκλύσει 

πλούσια και φτωχά κράτη το ίδιο ποσοστό εκπομπών, και έπειτα δεν λαμβάνει υπόψη το 

γεγονός, ότι δεν μπορεί να συμψηφιστεί ο λόγος για τον οποίο εκπέμπουν τα ανεπτυγμένα κράτη 

με τον λόγο για τον οποίο εκπέμπουν τα αναπτυσσόμενα. Κάτι το οποίο, πρόκειται να 

αναδειχθεί στη συνέχεια αναφορικά με τα ζητήματα χρέους. 

Όσον αφορά την ικανότητα του συστήματος εμπορίας ρύπων να αποτελέσει, 

αποτελεσματική (ή αποδοτική) λύση στο επίπεδο περιορισμού των εκπομπών, υπάρχει μια 

μεγάλη και δικαιολογημένη δυσπιστία σχετικά. Ήδη, κατά την περίοδο όπου συντάσσονταν το 

Πρωτόκολλο του Κιότο, ο Al Gore – ο τότε αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών – 

αρνήθηκε να συμμετάσχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις κοινές υποχρεώσεις περιορισμού των 

εκπομπών τους, εάν πρώτα το όριο δεν μειώνονταν κατά το ½.248 Αυτό είχε σημασία, διότι 

παρείχε μια πρώτη εικόνα για το πώς θα υλοποιούνταν το μέτρο στην πράξη. Οι χώρες του 

πλούσιου Βορρά, μέσα στις κλιματικές διαπραγματεύσεις προσπαθούν σταθερά να πετύχουν 

περισσότερο ευνοϊκούς για εκείνες όρους, δηλαδή να κατοχυρώσουν το προνόμιο, ότι θα 

μπορούν να συνεχίσουν να παράγουν εκπομπές, επιδιώκοντας να μειώσουν το όριο στην 

αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας249. Ακόμη όμως και στην περίπτωση που 

συμφωνούνταν η δέσμευση με τους όρους, παρατηρούνταν, πως παρά τις τεράστιες 

επιχορηγήσεις που λάμβαναν οι εταιρίες, εκείνες δεν μείωναν τις εκπομπές τους250. 

ii. Για την αποϋλοποίηση της οικονομίας και το μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης 

Η αποϋλοποίηση της οικονομίας, όπως περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, έχει 

παρουσιαστεί από τον οικολογικό εκσυγχρονισμό ως μια από τις μεγαλύτερες νίκες του, με τον 

 
247 Tokar B., Κλιματική Δικαιοσύνη: προοπτικές για την κλιματική κρίση και την κοινωνική αλλαγή, μετ. 

Καραγεωργάκης Σ., (επιμ.) Γεωργόπουλος Α., Κολοβού Ε., Αντιγόνη: Θεσσαλονίκη, 2013, σελ. 76 

248 Στο ίδιο, σελ. 90 

249 Στο ίδιο, σελ. 123 

250 Στο ίδιο, σελ. 128  
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ισχυρισμό, πως η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να συνδυαστεί με τη βιωσιμότητα του 

περιβάλλοντος. Μάλιστα, ολοένα και περισσότερο προωθούνταν η πεποίθηση, ότι τα κράτη 

του ανεπτυγμένου Βορρά, έχουν πετύχει αυτό το στόχο. Εντούτοις, αρκετοί ερευνητές από τον 

επιστημονικό κλάδο των οικολογικών οικονομικών και συνάμα ένθερμοι υποστηρικτές της 

κλιματικής δικαιοσύνης, των οποίων η συνεισφορά θα μελετηθεί διεξοδικά στο επόμενο 

κεφάλαιο, έχουν αποδείξει, πως πρόκειται για μια κατ’ επίφαση βιωσιμότητα, που αποκρύπτει 

την εντεινόμενη καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην πραγματικότητα, εξηγούν, 

η αποϋλοποίηση των οικονομιών στα κράτη του Βορρά κρινόταν επιτυχής, για το μοναδικό 

λόγο, ότι αξιολογούνταν η εγχώρια παραγωγή τους251. Με αυτόν τον τρόπο, υποστηρίζουν, δε 

γινόταν ορατό, ότι τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής με την υψηλότερη ένταση στη χρήση 

πόρων και ενέργειας, απλά μετατοπίζονταν από τον πλούσιο Βορρά στα εδάφη του φτωχού 

Νότου. Έτσι, τα ανεπτυγμένα κράτη μπορούσαν να μεγεθύνουν την οικονομία τους, χωρίς να 

δέχονται το βάρος των περιβαλλοντικών πιέσεων. 

Γενικότερα, οι μηχανισμοί καθαρής ανάπτυξης, που επενδύουν στην δημιουργία 

τεχνολογιών χαμηλών ρυπαντικών εκπομπών, αποτελούν παραδείγματα μιας προσπάθειας για 

μια αποϋλοποιημένη οικονομία. Αυτό σημαίνει πως, οι προβλεπόμενες άδειες ρύπων και οι 

τεράστιες επιχορηγήσεις, που παρέχονταν από τα κράτη στις εταιρίες παραγωγής ενέργειας, 

ενώ συνέχιζαν να τοποθετούν σε εξέχουσα θέση τη βιομηχανία του άνθρακα, του πετρελαίου 

και του φυσικού αερίου252, επιδοτούσαν, επιπλέον, τα προγράμματα πυρηνικής, 

υδροηλεκτρικής και ενέργειας παρεχόμενης από τα (βιο-) ή (αγρο-) καύσιμα στις 

αναπτυσσόμενες χώρες του παγκόσμιου Νότου για τον περιορισμό των εκπομπών. 

Α. η πυρηνική ενέργεια 

Η πυρηνική ενέργεια που παράγεται από την πυρηνική σχάση, στα πλαίσια των μηχανισμών 

καθαρής ανάπτυξης ήταν μια τεχνολογία που έπρεπε να αναβιωθεί, υποθέτοντας ότι εκείνη 

αποτελεί μια «πράσινη» και οικονομική λύση. 

Βέβαια, στην πραγματικότητα η αποδοτικότητα της τεχνολογίας, είναι επισφαλής. 

Συγκεκριμένα, το ουράνιο, το προϊόν που αξιοποιείται για την πυρηνική σχάση, απαιτεί μια 

 
251 Parks B and Roberts T., Climate Change, Social Theory and Justice, in Theory Culture and Society, 27 (2-3): 

134- 166, 2019, p. 143 

252 Tokar B., Κλιματική Δικαιοσύνη: προοπτικές για την κλιματική κρίση και την κοινωνική αλλαγή, μετ. 

Καραγεωργάκης Σ., (επιμ.) Γεωργόπουλος Α., Κολοβού Ε., Αντιγόνη: Θεσσαλονίκη, 2013, σελ. 71 



79 

 

σειρά διαδικασιών για να χρησιμοποιηθεί ως «καύσιμο»· για να υπάρξει πρόσβαση σε αυτό, 

απαιτείται εξόρυξη, για να διαχωριστεί το ουράνιο από το ορυκτό, χρειάζεται άλεση, και για 

να χρησιμοποιηθεί το ουράνιο ως τελικό προϊόν καύσης, απαιτείται ο εμπλουτισμός του. Σε 

αυτές τις βιομηχανικές διαδικασίες, καταναλώνεται ενέργεια, προερχόμενη από τα ορυκτά 

καύσιμα, οπότε προκύπτουν αντίστοιχες εκροές. Ακόμη, στην εξίσωση πρέπει να προστεθούν 

και οι τόνοι εκροών ύλης, που είναι τα ραδιενεργά κατάλοιπα του ουρανίου, τα οποία 

ενταφιάζονται στη γη. Πώς μπορεί, επομένως, η αποδοτικότητα να συμβαδίσει με τέτοιες 

εκροές ενέργειας καθώς και με μια εκτεταμένη οικολογική υποβάθμιση; 

Επιπλέον, η πυρηνική βιομηχανία ιστορικά έχει αποδείξει πόσο προβληματική είναι  στο 

επίπεδο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κύριο παράδειγμα αποτελούν οι ιθαγενείς πληθυσμοί 

του Νέου Μεξικού, Navajo253, που έχουν υποφέρει από τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων 

της εξόρυξης και της άλεσης ουρανίου. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που εγκαταστάθηκαν 

στα εδάφη των κοινοτήτων, παρότι είχαν γνώση των βλαβερών για την υγεία συνεπειών από 

την επαφή με το ουράνιο, δεν παρείχαν καμία προφύλαξη, αλλά ούτε και ενημέρωση στους 

εργάτες τους. Εκείνοι δούλευαν σε συνθήκες κακού έως και ανύπαρκτου εξαερισμού σε μέρη 

όπου η συγκέντρωση ραδιενέργειας υπερέβαινε από τέσσερις έως εφτακόσιες φορές την 

επιτρεπόμενη δόση, με τους εργάτες της φυλής Navajo, να εξαναγκάζονται να εισέρχονται στα 

ορυχεία αμέσως μετά την προκαλούμενη έκρηξη για την πρόσβαση στο ουράνιο, όπου το 

ορυκτό ερχόταν σε επαφή με το δέρμα τους και εισχωρούσε στα πνευμόνια τους. Αξίζει δε να 

σημειωθεί, πως την ίδια στιγμή οι «λευκοί» εργάτες, δεν εξαναγκάζονταν σε κάτι τέτοιο. 

Επιπλέον, ολόκληρη η κοινότητα των Navajo εκθέτονταν σε κίνδυνο από τη μόλυνση του 

νερού, του εδάφους, της κατανάλωσης κτηνοτροφικών ζώων που τρέφονταν από τη βλάστηση 

της περιοχής, εν αγνοία τους. Σε μερικά μόνο χρόνια, οι ιθαγενείς παρουσίασαν σοβαρές 

πνευμονικές παθήσεις, καρκίνο, εκδήλωναν υψηλό άγχος και κατάθλιψη εξαιτίας της χρόνιας 

ραδιενεργού έκθεσης, ζητήματα για τα οποία ελάχιστοι έλαβαν κάποια αποζημίωση. 

Το πρόβλημα της απόθεσης, είναι ακόμη μεγαλύτερο σε πλαίσιο διαγενεακό. Εάν η 

πυρηνική ενέργεια αρχίζει να αντιμετωπίζεται ως «πράσινη λύση», τόνοι ραδιενεργών 

αποβλήτων, πρόκειται να αποτελέσουν το «δώρο» της σύγχρονης γενιάς στην ανθρωπότητα. 

 
253 Johnston B., Dawson S. and Madsen G, Uranium Mining and Milling: Navajo Experiences in the American 

Southwest, in the energy reader, Laura N. (ed.), Wiley- Blackwell, 2010 
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Β. η επένδυση στα βιοκαύσιμα 

Μια ακόμη «πράσινη λύση»,  που προτάθηκε στα πλαίσια υλοποίησης του μηχανισμού 

καθαρής ανάπτυξης, ήταν τα αγροκαύσιμα ή βιοκαύσιμα πιστεύοντας, ότι πρόκειται 

«ανανεώσιμη ενέργεια», χαμηλών ρυπαντικών εκπομπών. Στα πρώτης γενιάς αγροκαύσιμα, 

χρησιμοποιούνται βρώσιμα προϊόντα. Μεγάλες καλλιέργειες γεωργικών προϊόντων, όπως του 

ζαχαρότευτλου στη Βραζιλία και του καλαμποκιού στις Ηνωμένες Πολιτείες, περνούν από 

ειδική επεξεργασία για να αντληθεί η αιθυλική αλκοόλη, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

καύσιμο254. Μονοκαλλιέργειες σόγιας και φοίνικα στη Βραζιλία και στη Μαλαισία, 

επιβάλλονται, επίσης, για την εξαγωγή «ελαίων», από όπου προέρχεται το λεγόμενο βιοντίζελ, 

που χρησιμοποιείται ως καύσιμο αυτοκινήτων255. Στα δεύτερης γενιάς βιοκαύσιμα, από την 

άλλη, στόχος γίνεται να περιοριστεί η χρήση βρώσιμων προϊόντων για παραγωγή και η 

τεχνολογία να εστιάσει στην ενέργεια από την κυτταρίνη (cellulosic ethanol), μέσω της 

αξιοποίησης υποπροϊόντων από την γεωργία και θρύμματα από ξύλο256. 

Είναι γεγονός, ότι η αποδοτικότητα των βιοκαυσίμων είναι μικρή. Στις καλλιέργειες 

καλαμποκιών ως αγροκαυσίμων, καταναλώνονται ορυκτά καύσιμα, στον αγροτικό εξοπλισμό, 

στην παραγωγή των λιπασμάτων, στη μεταφορά και στην διύλιση της αιθανόλης257. Επιπλέον, 

τα αγροκαύσιμα από καλαμπόκι, χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά με τη βενζίνη σε ένα 

μείγμα που ονομάζεται “gasohol”, το οποίο έχει περιεκτικότητα σε αιθανόλη μονάχα ένα 

10%258. Και στην περίπτωση όμως, των αγροκαυσίμων από τα ζαχαρότευτλα, παρότι η 

αιθανόλη αντιπροσωπεύει ένα ποσοστό 85%, συνεχίζει να υπάρχει η ανάγκη 

συμπληρωματικότητάς259. Αυτά τα δεδομένα καθιστούν απόλυτα αληθές το συμπέρασμα των 

οικολόγων των οικονομικών, πως στη βιομηχανική οικονομία δεν μπορεί να συναντηθεί ποτέ 

απόλυτη αποϋλοποίηση. Αυτό συμβαίνει, γιατί εκείνη από τη φύση της καταστροφική ή με τα 

 
254 Selin, Noelle Eckley and Lehman, Clarence. "biofuel". Encyclopedia Britannica, 15 Sep. 2021, 

https://www.britannica.com/technology/biofuel. Accessed 13 October 2021. 

255 Στο ίδιο 

256 Denault, Jean-Francois. "Cellulosic ethanol". Encyclopedia Britannica, 23 Nov. 2015, 

https://www.britannica.com/technology/cellulosic-ethanol. Accessed 13 October 2021. 

257 Lehman, Clarence and Selin, Noelle Eckley. "biofuel". Encyclopedia Britannica, 15 Sep. 2021, 

https://www.britannica.com/technology/biofuel. Accessed 13 October 2021. 
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λόγια τους «εντροπική260», και αν η ύλη μπορεί να «επαναχρησιμοποιηθεί», δεν συμβαίνει το 

ίδιο και με την ενέργεια. Οι ενεργειακές απαιτήσεις, στη βιομηχανική οικονομία συνεχίζουν 

καλύπτονται μέσω της εκμετάλλευσης των ορυκτών πόρων, που σίγουρα δε βρίσκονται σε 

αφθονία. 

Στην καλλιέργεια και στη χρήση βιοκαυσίμων, αναδύονται σημαντικές οικοσυστημικές 

επιπτώσεις, που συγκρούονται με την αρχή της βιωσιμότητας. Μελέτη που επικεντρώθηκε σε 

ένα από τα πιο πλούσια σε βιοποικιλότητα του πλανήτη οικοσυστήματα, στο Cerrado της 

Νοτίου Αμερικής, έφερε τέτοιες επιπτώσεις στην επιφάνεια261. Αρχικά, εστίασε στη 

συνεισφορά της αγροτικής παραγωγής βιοκαυσίμων στην κλιματική αλλαγή εξαιτίας των 

αποψιλώσεων, οι οποίες είναι αναγκαίες για τη δημιουργία καλλιεργήσιμης γης. Βέβαια οι 

αποψιλώσεις, σημαίνουν απώλεια δέντρων, που δεσμεύουν μεγάλες ποσότητες CO2, αλλά 

σημαίνουν και τεράστιες εκλύσεις CO2 στην ατμόσφαιρα, οι οποίες είναι δεσμευμένες στις 

ρίζες των δέντρων που αποψιλώνονται. Έπειτα, η μελέτη εστίασε στις τεράστιες ανάγκες σε 

νερό, που έχουν τα ζαχαρότευτλα που καλλιεργούνται στη Νότια Αμερική, καθώς και στη 

μόλυνση των υδάτινων πόρων από το άζωτο και το φώσφορο, που περιέχονται στα συνθετικά 

λιπάσματα που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια βιοκαυσίμων, ενώ τονίστηκε η 

καταστροφή της βιοποικιλότητας του οικοσυστήματος, εξαιτίας των μονοκαλλιεργειών. 

Η καλλιέργεια και η χρήση αγροκαυσίμων, έχει χαρακτηριστεί ως «έγκλημα κατά της 

ανθρωπότητας», ισχυρισμός που αντιστοιχεί στο γεγονός της ανόδου της τιμής των τροφίμων 

εξαιτίας της χρήσης τους ως καυσίμων262. Στις περιόδους 2007- 2008 και 2010- 2011, όπου οι 

τιμές των τροφίμων γνώρισαν δραματική αύξηση, ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων σε φτωχές 

και πολιτικά ασταθείς χώρες υπέφερε από την πείνα. Αυτό το δεδομένο μάλιστα, ώθησε 

αρκετούς ερευνητές στην αναγνώριση ενός συσχετισμού ανάμεσα στην τροφική ανασφάλεια, 

ως αποτελέσματος της απορρύθμισης των τιμών των τροφίμων, και στις αιματηρές εξεγέρσεις 

του 2010-11, περιόδου της επονομαζόμενης «αραβικής άνοιξης»263. Ακόμη, πρέπει να 

 
260 Martinez-Alier J., Temper L., Bene D., Scheidel A., Is there a global environmental justice movement?, in 

Journal of Peasant Studies, 43 (3), 2016, pg. 1 

261 Sawyer D., Climate change, biofuels and eco- social impacts in the Brazilian Amazon and Cerrado, in 

Philosophical Transactions of the Royal Society, Vol. 365, Issue 1498, 2008, 1747–1752 

262 Moreta M. L., Biofuels a threat to human rights? An analysis of the impact of production of feedstock for 

agrofuels on the rights to water, land, and food, in European Journal of Legal Studies, Vol. 4, No. 1, 2011 pg. 123- 

143, pg. 134 

263 https://necsi.edu/the-math-that-explains-the-world-the-arab-spring  
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σημειωθεί, πως η ηγεμονία των αγροκαυσίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες, συνδέθηκε με 

αδικίες έναντι των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού τους, δηλαδή τις ιθαγενείς 

κοινότητες, τους μικρούς αγρότες και τις γυναίκες. Πρόκειται για την καταστρατήγηση του 

δικαιώματος στην περιουσία264, ένα δικαίωμα που συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα διατήρησης 

της αγροτικής γης των ανθρώπων, των μέσων βιοπορισμού και της στέγης τους, ενώ 

ταυτόχρονα ενσωματώνει και σημαντικές πολιτισμικές συνδηλώσεις. Γενικότερα, οι 

παραβιάσεις του δικαιώματος στην περιουσία, εκκινούν από τον «αναγκαίο» δομικό 

μετασχηματισμό του αγροτικού συστήματος, που σκοπό έχει τη συγκέντρωση τεράστιων 

εκτάσεων γης, ως προϋπόθεση για τη μεγάλης κλίμακας καλλιέργεια αγροκαυσίμων265. Σε 

αυτό το πλαίσιο, οι εθνικές κυβερνήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών κατά κανόνα 

ενθαρρύνουν τις απαλλοτριώσεις γης των ευάλωτων πληθυσμών και τον συνεπαγόμενο 

αναγκαστικό εκτοπισμό των τοπικών κοινοτήτων, παρέχοντας στους μεγαλογαιοκτήμονες και 

τους ξένους επενδυτές, πρόσβαση στη γη. 

Επομένως, τα παραπάνω παραδείγματα αναπτυξιακών προγραμμάτων που σχεδιάστηκαν 

για να υλοποιηθούν στον αναπτυσσόμενο κόσμο, έδειξαν κατά την εφαρμογή τους ασυμφωνία 

με την αποδοτικότητα, την αρχή της βιωσιμότητας και την αρχή της δικαιοσύνης και έδωσαν 

την εντύπωση πως στόχος του παγκόσμιου Βορρά ήταν η εγκαθίδρυση μιας νέου τύπου 

κυριαρχίας, παρά μια συνεργασία με τον παγκόσμιο Νότο. 

  

 
264 Moreta M. L., Biofuels a threat to human rights? An analysis of the impact of production of feedstock for 

agrofuels on the rights to water, land, and food, in European Journal of Legal Studies, Vol. 4, No. 1, 2011 pp. 123- 

143, pg. 130 

265 Στο ίδιο, σελ. 130 
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10. Το κίνημα κλιματικής δικαιοσύνης και οι διαμάχες οικολογικής 

διανομής: η συγκρουσιακότητα ως επικοινωνιακή δράση στην πράξη266 

Έχει υποστηριχτεί η τοποθέτηση, ότι τα οικολογικά όρια, τα οποία υπενθυμίζει η ύπαρξη 

της κλιματικής αλλαγής, φανερώνουν την αναγκαιότητα της παγκόσμιας συνεργασίας και του 

αναστοχασμού της ανθρώπινης δράσης267. Έχει ακόμη γίνει κατανοητό, ότι η παγκόσμια 

κοινότητα στρέφεται προς επισφαλείς και τεχνικές προτάσεις, που μονόπλευρα 

διαμορφώνονται κατά τα πρότυπα του Βορρά, ακυρώνοντας το τι σημαίνει η υλοποίησή τους 

για τις χώρες του Νότου. Οπότε, γνωρίζοντας αυτά είναι απαραίτητη η υιοθέτηση του 

συμπεράσματος, πως η παγκόσμια «από τα κάτω» κοινότητα, πρέπει να επιφορτιστεί με την 

υποχρέωση της αποκατάστασης της ενδογενεακής δικαιοσύνης και συνάμα της εξασφάλισης 

των όρων για τη διατήρηση της διαγενεακής δικαιοσύνης268. Οπότε, σκοπός πλέον είναι να 

αποδειχθεί, πως το κίνημα κλιματικής και περιβαλλοντικής δικαιοσύνης, έχει πράγματι 

αναλάβει το παραπάνω καθήκον, που είναι διττό, και αφορά αφενός στην «απαλλαγή από την 

αθέμιτη κυριαρχία» (αρνητικό καθήκον), αφετέρου στον «αυτοκαθορισμό» με τη 

συμμετοχικότητα στη διαμόρφωση και λήψη των πολιτικών αποφάσεων (θετικό καθήκον)269. 

Το επιχείρημα είναι, πως το καθήκον πραγματώνεται, στο πλαίσιο των συγκρούσεων 

οικολογικής διανομής, που αντιμετωπίζονται ως «συγκρουσιακότητα με τη μορφή 

επικοινωνιακής δράσης στην πράξη». 

Συνεργασία κοινωνικών κινημάτων, επιστημόνων και κοινού 

Η επικοινωνιακή δράση στην πράξη, όπως αυτή αναλύθηκε στο κεφάλαιο για τα κοινωνικά 

κινήματα, στοχεύει στη χειραφέτηση του «κόσμου της ζωής» από την εργαλειακή 

ορθολογικότητα του «συστήματος», το οποίο εξυπηρετεί συμφέροντα κέρδους ενάντια στην 

ανθρώπινη ευζωία και την κοινωνική και πολιτιστική επιβίωση. Εδώ, οι επιστήμονες και οι 

 
266 Από την McCormick, προτείνεται η ανάγνωση της «αμφισβήτησης» (contestation) ως επικοινωνιακής δράσης 

στην πράξη, ωστόσο εδώ αξιοποιείται ο όρος της «συγκρουσιακότητας» ή «σύγκρουσης» (conflict), γιατί αυτό 

υποδηλώνουν και οι  «διαμάχες/συγκρούσεις οικολογικής διανομής» (ecological distribution conflicts), και γιατί 

θεωρείται πως η συγκρουσιακότητα είναι μια έννοια που αντιστοιχεί πιο άμεσα στην πολιτική δράση (θυμ. ακόμη 

γνώρισμα των κοινωνικών κινημάτων είναι πάντως η «συγκρουσιακότητα» με την εξουσία). 

267 Koukouzelis K., Sustainable Development, liberty, and global social justice, in Public Reason, 4 (1-2): 165- 

181, 2012, pp. 165- 81, p. 178 

268 Στο ίδιο σελ. 176 

269 Στο ίδιο σελ. 178 
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ακτιβιστές των κοινωνικών κινημάτων είναι σημαντικοί, γιατί εκτός του ότι οι ίδιοι είναι 

σύμμαχοί τους, είναι εξίσου διαμεσολαβητές των αγώνων τους. Τοπικές κοινότητες, 

επιστήμονες και κινήματα, «συμπαράγουν» εκείνο που αποκαλεί ο Habermas «ομόφωνες 

λεκτικές νόρμες» (εδώ, ταυτίζεται με το λεξιλόγιο της σύγκρουσης) με σκοπό τη χειραφέτηση. 

Έτσι, μπορεί να δημιουργηθεί ένας τρόπος να αποκαλυφθούν οι προκλήσεις που δέχονται οι 

κοινότητες από τις εσφαλμένες και άδικες πολιτικές αποφάσεις για τον περιορισμό και την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και για την οικονομία που την παράγει και να 

διεκδικηθούν αποζημιώσεις και τερματισμός των ανωτέρω. Ακόμη, έτσι μπορούν να 

θεωρητικοποιηθούν οι τοπικοί αγώνες, και να αναγνωσθούν τα βαθύτερα αίτια των αδικιών 

που είναι εν τέλει κοινά. Και τέλος, από την συνεργασία και τη συμπαραγωγή γνώσης, οι 

αγώνες μπορούν να δημοσιοποιηθούν, και να φανεί ότι οι τοπικές κοινότητες μεταβαίνουν από 

την αγανάκτηση και την αμφισβήτηση στη συγκρουσιακότητα (δηλαδή στην ανάληψη 

ουσιαστικής πολιτικής δράσης). Τα παραπάνω, ενισχύουν τη δυνατότητα εύρεσης συμμάχων 

στον αγώνα των κοινοτήτων, στην παρότρυνση περισσότερων κοινοτήτων για κινητοποίηση, 

και στην συμπερίληψη της «φωνής» των κοινοτήτων στις  διεθνείς πολιτικές 

διαπραγματεύσεις, προκειμένου οι τελευταίες να είναι δίκαιες και την επαναφορά της 

επιστήμης στην υπηρεσία της ανθρωπότητας. 

Θεωρητικοποίηση του χαρακτήρα των συγκρούσεων μέσα από τα οικολογικά 

οικονομικά: οι «διαμάχες οικολογικής διανομής» 

Οι επιστήμονες που ενισχύουν τους αγώνες των κινημάτων, θεωρητικοποιώντας τις 

προκλήσεις, προέρχονται κατά το ένα μέρος τους από τον κλάδο των οικολογικών 

οικονομικών. Ευρύτερος στόχος των οικολόγων των οικονομικών, είναι να προσφέρουν μια 

συνεκτική εκτίμηση του πως αλληλεπιδρούν η (ανθρώπινη) οικονομία με το περιβάλλον270. 

Μελετώντας τον «κοινωνικό μεταβολισμό», δηλαδή τις συγκεντρώσεις ροών ύλης και 

ενέργειας μέσα στην ανθρώπινη οικονομία, αναδεικνύουν σημαντικά ευρήματα271. Ένα από 

αυτά είναι, πως στη βιομηχανική οικονομία οι ροές ύλης και ενέργειας είναι αυξημένες και 

αυτό οδηγεί σε προβλήματα, τα οποία τα «κλασικά οικονομικά» αντιμετωπίζουν ως 

εξωτερικότητες272. Αυτό όμως, είναι λάθος, σύμφωνα με τους ερευνητές, γιατί οι ροές αυτές 

 
270 Martinez- Alier J., Environmental Justice and Economic Degrowth: An Alliance between two Movements, in 

Capitalism Nature Socialism, Vol. 23, No. 1, 2011, 51- 63, pg. 52 

271 Στο ίδιο, σελ. 52 

272 Στο ίδιο, σελ. 52 
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συνδέονται με σημαντικά κόστη273. Μια κατηγορία είναι τα οικονομικά κόστη, και οι 

οικολόγοι των οικονομικών επηρεασμένοι από την κοσμο-συστημική ανάλυση, επισημαίνουν, 

ότι στην παγκόσμια οικονομική δομή τα αναπτυσσόμενα κράτη σημειώνουν μεγάλες εκροές 

ύλης και ενέργειας κατά την παραγωγή των εξαγωγικών τους προϊόντων274. Εκείνες, 

μεταφράζονται σε οικονομικές απώλειες, που παρόλα αυτά δεν ενσωματώνονται στην τιμή 

των προϊόντων τους. Μια δεύτερη κατηγορία είναι τα περιβαλλοντικά κόστη, τα οποία οι 

ερευνητές, συνδέουν με τα κόστη της αυξημένης βιομηχανοποίησης και τα αντιστοιχίζουν με 

την ατμοσφαιρική ρύπανση και την απόθεση αποβλήτων, ενώ οι ίδιοι σημειώνουν, πως οι 

πιέσεις που δέχονται τα αναπτυσσόμενα κράτη στο περιβάλλον τους, δεν συγκρίνονται με 

αντίστοιχες στα ανεπτυγμένα. Μια τρίτη κατηγορία, είναι τα κοινωνικά (ή ανθρώπινα) κόστη. 

Εδώ οι ερευνητές, ασχολούνται με την καταστρατήγηση δικαιωμάτων, που συνδέεται 

αναπόσπαστα με τις ροές ύλης και ενέργειας στη βιομηχανικής οικονομίας. Οι οικολόγοι των 

οικονομικών, έχουν συγκεκριμένη πρόταση, για το πώς θα αντιμετωπιστούν αυτά τα κόστη, 

αλλά αυτές θα παρουσιαστούν σε επόμενη ενότητα.  

Επιστρέφοντας στη συμβολή των επιστημόνων, πρέπει να σημειωθεί, πως σύμφωνα με τα 

παραπάνω συμπεράσματα των ερευνητών, έχει γίνει πλέον σαφές, ότι οι παρατηρούμενες 

αδικίες, είναι αποτέλεσμα της ηγεμονικής επικράτησης της βιομηχανικής οικονομίας, ως 

απόρροιας άνισων παγκόσμιων οικονομικών δομών. Για τους ερευνητές, αποτελεί γεγονός, ότι 

τα αναπτυσσόμενα κράτη βρίσκονται σε μια μόνιμα μειονεκτική θέση σε σχέση με τα 

αναπτυγμένα, και αυτό οι ίδιοι το αποδίδουν, στο ότι εκείνα δέχτηκαν να ανοίξουν τα σύνορά 

τους στο ελεύθερο εμπόριο, την κουλτούρα και τις επιχειρηματικές πρακτικές, που 

ακολουθούσαν τα ανεπτυγμένα275. Αναγνωρίζουν δε, ως αίτιο της επιθυμίας των κρατών του 

Νότου να συμμετάσχουν σε αυτές τις δομές, την υπόσχεση που δόθηκε σε εκείνα, ότι 

ακολουθώντας αυτή την οδό, θα πετύχαιναν την «πολυπόθητη» ανάπτυξη. Μια τέτοια 

υπόσχεση δεν μπορούσε να καταστεί όμως αληθής, εφόσον στην παγκόσμια οικονομική δομή, 

αποδείχτηκε, πως τα ανεπτυγμένα κράτη λειτουργούν ως κράτη στον πυρήνα της οικονομίας 

(σα μια διεθνή αστική τάξη) και τα αναπτυσσόμενα ως κράτη αντίστοιχα λειτουργούν ως 

κράτη στις περιφέρειες εκείνης (σαν ένα διεθνές προλεταριάτο). Απόδειξη για τους ανωτέρω 

 
273 Parks B and Roberts T., Climate Change, Social Theory and Justice, in Theory Culture and Society, 27 (2-3): 

134- 166, 2019, p.142 

274 Στο ίδιο, σελ.142 

275 Στο ίδιο, σελ.140 
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ισχυρισμούς, ήταν τα δημιουργούμενα κόστη στο Νότο. 

Παρόλα αυτά, η κατάσταση δε θεωρήθηκε αδιέξοδη, όπως αποδείκνυε, ο ολοένα 

αυξανόμενος αριθμός συγκρούσεων276, ανάμεσα στις τοπικές κοινότητες με τις ξένες εταιρίες. 

Στις συγκρούσεις αυτές, στόχος γίνονταν η αναχαίτηση των εξαγωγικών, παραγωγικών και 

απορριπτικών δραστηριοτήτων, που επιβάλλονταν εντός των εδαφών των κοινοτήτων. Οι 

οικολόγοι των οικονομικών, πλαισίωσαν, τις συγκρούσεις αναφερόμενοι σε αυτές ως 

«διαμάχες οικολογικής διανομής»277. Βέβαια, πρέπει να τονιστεί, ότι η έννοια ακολούθησε την 

ήδη υπάρχουσα δράση. Αυτό σημαίνει, ότι οι κοινότητες αναγνώριζαν με έναν τρόπο τη ρίζα 

των αδικιών και κινητοποιούνταν, δεν έμεναν απλά στην αγανάκτηση. 

Μέσα από τις «διαμάχες οικολογικής διανομής», οι τοπικές κοινότητες είτε μόνες τους είτε 

σε συνεργασία με τους τοπικούς επιστήμονες, παρήγαγαν ένα ευρύ (χειραφετητικό) λεξιλόγιο 

με το οποίο περιέγραφαν τις προκλήσεις, αποκάλυπταν τις διεκδικήσεις τους και πρότειναν 

εναλλακτικές. Μια έννοια, που περιγράφει τους αναγκαστικούς εκτοπισμούς των τοπικών 

πληθυσμών και των ιθαγενών κοινοτήτων, στα πλαίσια της συγκέντρωσης γης για 

αγροκαύσιμα, στρέφεται ενάντια στην ίδια την ιδέα της κεφαλαιακής συσσώρευσης για να 

καταδείξει την απώλεια του δικαιώματος στην περιουσία και παίρνει το όνομα του 

«περιβαλλοντισμού των εκτοπισμένων»278 (environmentalism of the dispossessed). 

Παράλληλα, μια έννοια που απευθύνει την παραπάνω πίεση, είναι η «αρπαγή γης»279 (land 

grabbing). Μόνο που αυτή τη φορά, επίκεντρο γίνεται η απώλεια των συναφών με την 

ιδιοκτησία δικαιωμάτων, καθώς η αρπαγή γης για τους τοπικούς πληθυσμούς σημαίνει τροφική 

ανασφάλεια, για τους ιθαγενείς σημαίνει την καταπάτηση του δικαιώματος του πολιτισμικού 

αυτοπροσδιορισμού και της άσκησης θρησκευτικών ελευθεριών, ενώ για τις γυναίκες η 

αρπαγή της (αγροτικής) γης, σημαίνει την περιθωριοποίησή τους από την οικογένειά τους και 

την έκθεσή τους σε βία280. Γνωρίζοντας αυτά, η έννοια που προτείνεται, είναι η «επισιτιστική 

 
276 Martinez- Alier J., Temper L, Bene D., Scheidel A., Is there a global environmental justice movement? , in The 

Journal of Peasant Studies, Vol. 43, No. 3, 2016, pg. 731 

277 Στο ίδιο, σελ.732 

278 Στο ίδιο, σελ. 732 

279 Στο ίδιο, σελ.744 

280 Moreta M. L., Biofuels a threat to human rights? An analysis of the impact of production of feedstock for 

agrofuels on the rights to water, land, and food, in European Journal of Legal Studies, Vol. 4, No. 1, 2011 pg. 123- 

143, pg. 133- 134 
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κυριαρχία»281 (food sovereignty). Εκείνη, αφορά πρώτα, στην απεμπόληση της επιβλαβούς 

τεχνολογίας των αγροκαυσίμων, και έπειτα, στην απαίτηση της παροχής της δυνατότητας 

στους αυτόχθονες λαούς, να συνεχίσουν να αξιοποιούν τις παραδοσιακές μορφές γεωργικής 

καλλιέργειας, οι οποίες είναι περιβαλλοντικά βιώσιμες και επιτρέπουν ταυτόχρονα να 

παράγεται θρεπτική τροφή και συνάμα πολιτισμικά καθορισμένη (δλδ. επιβεβαιώνει την 

ταυτότητά τους)282. Ακόμη, σημαντικές έννοιες, που αποδίδουν τις προκλήσεις με τις οποίες 

έρχονται αντιμέτωπες οι τοπικές κοινότητες στις οποίες έχουν εγκατασταθεί τα υδροηλεκτρικά 

φράγματα είναι η «δικαιοσύνη του νερού» και το «νερό ως ανθρώπινο δικαίωμα»283. Η πρώτη 

έννοια, αφορά τη διανεμητική αδικία, που αποδίδεται με τον όρο/σλόγκαν «το νερό ρέει εκεί 

που υπάρχουν τα χρήματα». Κινήματα, που κατευθύνονται ενάντια τέτοιων αδικιών, 

αποκηρύττουν τις ιδιοποιήσεις του νερού, οι οποίες συνεπάγονται συχνές εκτροπές ποταμών, 

απώλεια γης των κοινοτήτων και περιορισμό της βιοποικιλότητας των περιοχών τους. 

Επιπλέον, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και διαμορφώθηκε για πρώτη φορά και ο όρος της 

«περιβαλλοντικής δικαιοσύνης» και του «περιβαλλοντικού ρατσισμού», οι κοινότητες, που 

δέχονται δυσανάλογες πιέσεις στην υγεία τους, ανέπτυξαν τις έννοιες της «λαϊκής 

επιδημιολογίας», της «γνώσης του λαού» και της «επιστήμης των δρόμων»284. Και οι τρεις 

έννοιες, περιγράφουν την καταπάτηση του δικαιώματος στην υγεία, εξαιτίας της έκθεσης σε 

τοξικά απόβλητα. Οι τοπικοί ακτιβιστές και οι κοινότητες, κινητοποιούνται για να 

αποκαλύψουν, πως η θνησιμότητα και η νοσηρότητα ποτέ δεν έρχονταν στην επιφάνεια, γιατί 

δεν υπήρχαν οι υποδομές σε αυτές τις περιοχές (δλδ. γιατροί και νοσοκομεία). Με τις έννοιες 

 
281 Martinez- Alier J., Temper L, Bene D., Scheidel A., Is there a global environmental justice movement? , in The 

Journal of Peasant Studies, Vol. 43, No. 3, 2016, pg.  743 

282 Δεν υπάρχει πιο κατάλληλο λεξιλόγιο από εκείνο της «επισιτιστικής κυριαρχίας» και της «αρπαγής γης», για 

να αποδείξει εκείνο στο οποίο κατέληξε το φιλοσοφικό μέρος της εργασίας, δηλαδή την ενότητα της 

ορθοπρακτικής ηθικής με την ηθική του αγαθού. Η απώλεια της περιουσίας, της γης, της τροφής, δεν είναι μόνο 

παραβιάσεις δικαιικών καθηκόντων με τη στενή έννοια, αλλά όσο τα παραπάνω συνδέονται με τον 

αυτοκαθορισμό των προσώπων – εδώ μάλιστα ολόκληρων κοινοτήτων –  ταυτόχρονα είναι παραβιάσεις 

δικαιικών καθηκόντων με την ευρύτερη έννοια αναφερόμενες στον περιορισμό των δυνατοτήτων πραγμάτωσης 

της συνθήκης για την ευδαιμονία (την αγαθή ζωή, όπου εδώ: δικαίωμα στην πολιτισμικά καθορισμένη τροφή, 

στη θρησκευτική ελευθερία, στον παραδοσιακό τρόπο γεωργικής παραγωγής κλπ.) και αυτό πάντως αντιβαίνει 

στον ίσο σεβασμό που θα έπρεπε να δείχνεται μεταξύ των πολιτών. Με τη σημαντική διαφοροποίηση πως εδώ 

γίνεται λόγος για «κοινότητες», οπότε η συζήτηση διεξάγεται ορθότερα με όρους που απαντούν στην «κοινωνική 

βιωσιμότητα» και στο δικαίωμα στην «κοινωνική αναπαραγωγή». 

283 Στο ίδιο, σελ. 745 

284 Στο ίδιο, σελ. 742- 743 
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αυτές, θέλουν ακόμη να δείξουν, ότι η επιστήμη πρέπει να συμπεριλαμβάνει ως γνώση την 

ανθρώπινη εμπειρία, και ότι η δεύτερη είναι τόσο σημαντική όσο η πρώτη. 

1. Διεθνοποίηση των συγκρούσεων μέσα από την πολιτική οικολογία 

Μέχρι τώρα, ενώ αναδείχτηκαν οι επιμέρους τοπικές συγκρούσεις, δεν έχει γίνει σαφές το 

πώς μπορεί να γίνεται λόγος για ένα παγκόσμιο και ενιαίο κίνημα κλιματικής και 

περιβαλλοντικής δικαιοσύνης , ούτε έχει γίνει εναργές το πώς τοπικές κοινότητες από όλο τον 

κόσμο χρησιμοποιούν ένα κοινό λεξιλόγιο στις συγκρούσεις τους. Σε αυτό το επίπεδο, η 

συμβολή των επιστημόνων της πολιτικής οικολογίας, είναι σημαντική. 

Οι πολιτικοί οικολόγοι, μελετούν τις διαμάχες οικολογικής διανομής, όπως εκείνες 

εκδηλώνονται στις χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου. Οι εν λόγω επιστήμονες 

επικεντρώνονται στο πώς η χρήση δύναμης, επιβαλλόμενη από τις εταιρίες του ανεπτυγμένου 

κόσμου, εξασφαλίζει σε εκείνες πρόσβαση σε περιβαλλοντικά αγαθά και υπηρεσίες στα 

αναπτυσσόμενα κράτη285. Κεντρικό πρόβλημα σε αυτό είναι, ότι ο τρόπος με τον οποίο 

εκδηλώνονται οι συναλλαγές ανάμεσα σε ανεπτυγμένα και αναπτυσσόμενα κράτη, δείχνει να 

ευνοεί τις ωφέλειες για τα πρώτα και τα βάρη για τα δεύτερα. 

Αρκετοί από τους πολιτικούς οικολόγους, είναι ταυτόχρονα ακτιβιστές και έχουν συμβάλει 

επίσης, στην ανάπτυξη του χειραφετητικού λεξιλογίου. Εντούτοις, το σημαντικότερο μέρος 

της συνεισφοράς τους εντοπίζεται στη μελέτη των ίδιων των κινημάτων, η οποία 

ολοκληρώνεται με την κοινοποίηση του κινηματικού αγώνα στο διαδίκτυο. Μέσα από 

διαδικτυακούς τόπους, τοπικές κοινότητες ανά τον κόσμο αποκτούν ένα κοινό πλαίσιο 

αναφοράς, σημαντικό για την ανάπτυξη συλλογικής δράσης. Ταυτόχρονα δε, η κοινοποίηση 

των κινητοποιήσεων επιτρέπει σε ισχυρότερους δρώντες (οπ. πολιτικά κόμματα, εργατικά 

συνδικάτα, οργανωμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις) να γνωρίσουν τις προκλήσεις και τις 

διεκδικήσεις τους και να συνεισφέρουν ως σύμμαχοι286. 

Ακόμη, μεγάλης σημασίας είναι το πώς παράγεται το ερευνητικό αποτέλεσμα των 

συγκρούσεων οικολογικής διανομής. Οι επιστήμονες, ενισχύουν επί της ουσίας τη 

 
285 Martinez- Alier J., Environmental Justice and Economic Degrowth: An Alliance between two Movements, in 

Capitalism Nature Socialism, Vol. 23, No. 1, 2011, 51- 63, pg. 52 

286 Martinez- Alier J., Temper L, Bene D., Scheidel A., Is there a global environmental justice movement? , in The 

Journal of Peasant Studies, Vol. 43, No. 3, 2016, pg.  737 



89 

 

χειραφέτηση των τοπικών κοινοτήτων, με την αναγνώρισή τους ως ενεργών παραγωγών 

γνώσης287 σχετικά με τις πιέσεις που εκείνες δέχονται. Άρα σίγουρα δεν πρόκειται για την 

κλασική επιστημονική μελέτη, στην οποία θα είχαν ρόλο απλού συμμετέχοντα. Κάτι τέτοιο 

σημαίνει, ότι και η έκβαση των συγκρούσεων δεν κρίνεται από μια οπτική παρατηρητή. 

Σχετικά συμπεράσματα δείχνουν, ότι τοπικοί ακτιβιστές εκτιμούν μια σύγκρουση ως επιτυχή 

ανάλογα με τη συμμετοχικότητα που υπήρχε ή ανάλογα με το αν η αποζημίωση του κράτους 

ανταποκρίνονταν σε αυτό που περίμεναν ή με το αν οι τοπικοί ακτιβιστές αναχαίτισαν την 

εγκατάσταση προγραμμάτων288. Αντίστοιχα, συμπεράσματα δείχνουν, ότι οι ακτιβιστές έχουν 

θεωρήσει αποτυχία, όχι μόνο την αδυναμία εκπλήρωσης των παραπάνω, αλλά περισσότερο τη 

βίαιη καταστολή του κράτους, τη στοχοποίηση τους ή τον αναγκαστικό εκτοπισμό τους289. 

  

 
287 Στο ίδιο, σελ. 733 

288 Στο ίδιο, σελ. 738 

289 Στο ίδιο, σελ. 738- 739 
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11. Οικολογικό και κλιματικό χρέος: περιγραφή, δυνατότητες και 

περιορισμοί  

Εντός των συγκρούσεων οικολογικής διανομής, αναδύονται σημαντικοί ισχυρισμοί περί 

χρέους, ιστορικού όσο σύγχρονου, που χρωστάται από τα ανεπτυγμένα κράτη έναντι των 

αναπτυσσόμενων κρατών αλλά και των μελλοντικών γενεών. Και επειδή αντιμετωπίζονται, ως 

μέγιστα ζητήματα διανεμητικής και διορθωτικής δικαιοσύνης, αξίζουν ξεχωριστής αναφοράς. 

Η πρώτη κατηγορία, το «οικολογικό χρέος», αναφέρεται σε οικονομικά και περιβαλλοντικά 

κόστη. Πρέπει να τονιστεί, πως δεν υπάρχει επίσημος ορισμός για εκείνο, αλλά το περιεχόμενό 

του συνάγεται εμμέσως. Η έννοια σχετίζεται με τις άνισες συναλλαγές στις διεθνείς εμπορικές 

σχέσεις και δίνει έμφαση: α. (στα οικονομικά κόστη) «οι χαμηλές τιμές των πρώτων υλών 

επιτρέπουν στις βιομηχανοποιημένες χώρες του καπιταλιστικού πυρήνα να ιδιοποιούνται 

τεράστιες ποσότητες βιοφυσικών πόρων από τις περιφερειακές οικονομίες του Νότου, ενώ 

διατηρούνται ισόρροπες οι εξωτερικές εμπορικές σχέσεις με νομισματικούς όρους290», β. (στα 

περιβαλλοντικά κόστη) «εκείνο που στο σύστημα των τιμών παρουσιάζεται ως μια δίκαιη και 

αμοιβαία ανταλλαγή, υποκρύπτει μια βιοφυσική ανισότητα στην ανταλλαγή, στην οποία το 

ένα μέρος (σ.σ. τις αναπτυσσόμενες χώρες) δεν έχει άλλη επιλογή παρά να εκμεταλλευτεί και 

πιθανώς να εξαντλήσει τους φυσικούς του πόρους και να χρησιμοποιήσει το περιβάλλον του 

ως αποθετήριο για απόβλητα, ενώ το άλλο μέρος (σ.σ. τις ανεπτυγμένες χώρες) μπορεί να 

διατηρήσει υψηλή περιβαλλοντική ποιότητα εντός των συνόρων του291». 

Οι οικολόγοι των οικονομικών και αρκετοί εκπρόσωποι των αναπτυσσόμενων χωρών 

αξιοποιούν την έννοια για να διαμορφώσουν συγκεκριμένα αιτήματα. Μάλιστα, στα 

οικολογικά οικονομικά υπάρχει πρόταση περί ποσοτικοποίησης των διαφόρων χρεών μέσω 

λιγότερο ή περισσότερο σύνθετων μαθηματικών μοντέλων και η συνακόλουθη ενσωμάτωση 

τους στην αγορά292. Αφομοιώνοντας με έναν τρόπο αυτές τις προτάσεις, αρκετοί εκπρόσωποι 

των αναπτυσσόμενων χωρών, διεκδικούν από τις ανεπτυγμένες οικονομική αποζημίωση για 

οικολογικά χρέη ή αντί για αυτό απαιτούν να διαγραφούν οικονομικά χρέη, που εκείνες 

 
290 Giljum, S. Trade, Material Flows and Economic Development in the South: The Example of Chile, in Journal 

of Industrial Ecology 8(1–2): 241–61, 2004 

291 Στο ίδιο 

292 Martinez- Alier J., Temper L, Bene D., Scheidel A., Is there a global environmental justice movement? , in The 

Journal of Peasant Studies, Vol. 43, No. 3, 2016, p. 732 
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οφείλουν στις ανεπτυγμένες χώρες. Εντούτοις, πρέπει να επισημανθεί, ότι όπως περιγράφεται 

η έννοια, δεν φαίνεται να απευθύνονται τα κοινωνικά κόστη (ως ανθρώπινα δικαιώματα)293.  

Η δεύτερη κατηγορία, αναφέρεται στο «κλιματικό χρέος», και προκύπτει ως ξεχωριστό 

τμήμα του οικολογικού. Επειδή, το κλιματικό, αναφέρεται στη διανομή ενός παγκόσμιου 

κοινού, και όχι στην διανομή «πόρων» που ανήκουν ούτως ή άλλως στο Νότο, έχει υπάρξει 

ανάγκη σχετικής διαφοροποίησής του. Πεδίο αναφοράς του κλιματικού χρέους, είναι η 

διανεμητική αδικία της εκτεταμένης χρήσης του ατμοσφαιρικού χώρου από τα ανεπτυγμένα 

κράτη. Σε πρώτο επίπεδο, αυτό οδήγησε στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, την οποία 

ακολούθησαν επιταγές για περιορισμό των εκπομπών των αναπτυσσόμενων κρατών, πράγμα 

το οποίο έχει αναγνωσθεί ως διανεμητική αδικία. Σε δεύτερο επίπεδο, η υπέρμετρη χρήση τους 

ατμοσφαιρικού χώρου από τα ανεπτυγμένα κράτη, δεν έφερε μόνο την ανθρωπογενή κλιματική 

αλλαγή, αλλά συνοδεύτηκε από δυσανάλογες επιπτώσεις για τα αναπτυσσόμενα κράτη, τα 

οποία είναι ταυτόχρονα και τα πιο ευάλωτα στην αφομοίωση των επιπτώσεων. 

Βέβαια, επειδή στην κλιματική αποδιοργάνωση έχει συνεισφέρει και ο αναπτυσσόμενος 

κόσμος, πρέπει να γίνει κατανοητό το «γιατί θεωρείται άδικο να επιβάλλονται περιορισμοί στις 

εκπομπές των αναπτυσσόμενων χωρών». Οι ερευνητές του Κέντρου για την Επιστήμη και το 

Περιβάλλον, Agarwal και Narain, παρέχουν τα κατάλληλα επιχειρήματα για αυτό, 

οδηγούμενοι μάλιστα στο συμπέρασμα, πως η ατμόσφαιρα «αποικιοποιείται» από τον 

ανεπτυγμένο κόσμο. Μέσα από τη δημοσίευση του Global warming in an unequal world: a 

case of environmental colonialism294, υποστήριξαν, πως τα ανεπτυγμένα κράτη εκλύουν 

υπέρμετρες εκπομπές, αναλογικά με το μικρό ποσοστό που καταλαμβάνουν οι κάτοικοί τους 

επί του παγκόσμιου πληθυσμού και για αυτό οι εκπομπές τους χαρακτηρίστηκαν «εκπομπές 

πολυτελείας» (luxury emissions). Πρόκειται, δηλαδή, για εκπομπές που αποσκοπούν στην 

ικανοποίηση πολυτελών προτιμήσεων και επιθυμιών, ενώ είναι γνωστά τα όρια στην 

απορροφητική ικανότητα της ατμόσφαιρας. Πρακτικά τούτο σημαίνει, ότι τα ανεπτυγμένα 

κράτη αναγνωρίζουν την ατμόσφαιρα ως απόλυτη ιδιοκτησία τους, απαλλοτριώνοντας το 

μερίδιο του παγκόσμιου Νότου και των γενεών που πρόκειται να ακολουθήσουν. 

Επισημαίνουν δε το μέγεθος της αδικίας, όταν αναγνωρίζεται, ότι η επιβάρυνση που τα 

ανεπτυγμένα κράτη προκαλούν στην ατμόσφαιρα συντελείται για να ικανοποιήσει έναν 

 
293 Ίσως γίνεται μια αναφορά σε αυτά, ως εμμέσων εκροών ύλης, αλλά τούτο πάντως δεν είναι κεντρικό. 

294 Agarwal A. and Narain S., Global warming in an unequal world: a case of environmental colonialism, New 

Delhi, Centre for Science and Environment, 1991 
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γνώμονα (σ.σ. προτιμήσεις), ο οποίος δε δύναται να δικαιολογήσει την προκληθείσα βλάβη 

(σ.σ. συνεισφορά στην κλιματική αλλαγή). Συμπληρωματικά, υποστήριξαν, πως τα 

αναπτυσσόμενα κράτη, αναλογικά με το μεγάλο ποσοστό των κατοίκων τους επί του 

παγκόσμιου πληθυσμού, εκλύουν σημαντικά μικρότερες εκπομπές (κυρίως μέσω δασικών 

αποψιλώσεων), λόγος για τον οποίο οι εκπομπές αποκλήθηκαν εκπομπές (επι) ή (δια) βίωσης 

(subsistence emissions). Συμπερασματικά, η αντίστοιχη συνεισφορά των αναπτυσσόμενων 

κρατών στην κλιματική αλλαγή, μπορεί να δικαιολογηθεί εξολοκλήρου, εφόσον φαίνεται να 

αποσκοπεί στην ικανοποίηση του απόλυτα σεβαστού δικαιώματος στη ζωή.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω στο «κλιματικό χρέος», εισάγεται ένα κριτήριο διανεμητικής 

δικαιοσύνης, που βασίζεται στη θέση πως, το «δίκαιο μερίδιο» των κρατών επί της 

ατμόσφαιρας, πρέπει να στηριχτεί στους παράγοντες της κατά κεφαλήν διανομής και του 

σκοπού έκλυσης. Άρα, το πρώτο σκέλος του κλιματικού χρέους αφορά σε διανεμητικά κόστη 

- κόστη εκπομπών (emission costs) και στοιχειοθετεί, πρώτον, το επιχείρημα περί παραβίασης 

του «δίκαιου μεριδίου», που πρέπει να καταλαμβάνει ο παγκόσμιος Βορράς στην ατμόσφαιρά, 

και, δεύτερον, το επιχείρημα περί «μη δικαιολογημένης – άδικης συνεισφοράς» του 

παγκόσμιου Βορρά στα αίτια και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, το 

κλιματικό χρέος, εισάγει και ένα κριτήριο διορθωτικής δικαιοσύνης, το οποίο όμως δεν 

αναδεικνύεται άμεσα από τα επιχειρήματα Agarwal και Narain, αλλά οφείλεται σε περεταίρω 

ανάλυση της έννοιας της κλιματικής δικαιοσύνης. Αυτό, έχει να κάνει με κόστη διορθωτικά – 

κόστη προσαρμογής (adaptation costs), όπου και αναδύεται ο ισχυρισμός, της υποχρέωσης να 

καλυφθεί το κόστος για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τώρα και μελλοντικά. 

Όσον αφορά, ειδικότερα ζητήματα του κλιματικού χρέους, είναι σημαντικό να σημειωθεί, 

ότι προτείνεται να αποπληρωθεί στα πλαίσια του οικολογικού. Επιπλέον, και στα δύο είδη 

χρεών υπάρχει η διαγενεακή οπτική, που στις «Αρχές του Μπαλί για την Κλιματική 

Δικαιοσύνη295», τοποθετείται στο πλαίσιο των «δικαιωμάτων των γενεών που δεν έχουν 

γεννηθεί ακόμη, στους φυσικούς πόρους, σε ένα σταθερό κλίμα και σε έναν υγιή πλανήτη.»  

Κάνοντας μια κριτική αποτίμηση των εννοιών, καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα του 

Warlenius, πως παρότι οι έννοιες δεν ανήκουν σε διαφορετικές σφαίρες ακριβώς, 

παρατηρείται, πως οι απαιτήσεις της κοινωνικής δικαιοσύνης, ικανοποιούνται καλύτερα μέσα 

από ισχυρισμούς για «κλιματικό χρέος», παρά μέσα από αντίστοιχους ισχυρισμούς για 

 
295 CorpWatch et al., Bali Principles of Climate Justice, 2002 
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«οικολογικό». Αυτό ισχύει, γιατί στο πρώτο υπάρχει ξεκάθαρη απεύθυνση σε δικαιώματα (εν. 

μέσω του «χρέους προσαρμογής»)296 για χάρη του σεβασμού στην ανθρωπότητα, ενώ στο 

δεύτερο το ενδιαφέρον εστιάζει στα ανθρώπινα δικαιώματα, για χάρη της ακριβοδίκαιης 

συνεργασίας στο πλαίσιο των διεθνών εμπορικών και συναλλαγματικών σχέσεων297. 

Εντούτοις, υπάρχουν σημαντικά διλλήματα μα και περιορισμοί, που δεν είναι εύκολο να 

τους παρακάμψει κανείς, αναφορικά με το πώς γίνεται εν προκειμένω κατανοητή η διορθωτική 

δικαιοσύνη, αλλά και σχετικά με το πώς μπορεί να κατοχυρωθεί η εξασφάλιση των 

υποχρεώσεων των σύγχρονων γενεών διακρατικά και έναντι των μελλοντικών , σε ένα πλαίσιο 

όπου το ιδεολόγημα της ανάπτυξης, προβάλλεται σαν δικαίωμα των αναπτυσσόμενων χωρών. 

Στο πλαίσιο των διατυπώσεων του κλιματικού και οικολογικού χρέους, δημιουργείται η 

αποκρουστική εντύπωση, πως το αντιστάθμισμα για παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων 

αλλά και για απώλειες περιβαλλοντικών αγαθών, μπορεί να πάρει τη μορφή ενός αντίτιμου 

οικονομικού. Εκείνο, όμως που πρέπει να έχει κανείς στο νου του, όταν διατυπώνει προτάσεις 

αντισταθμιστικές, είναι ότι η σύγκριση οφείλει, καταρχήν, να συμπεριλαμβάνει αξίες ποιοτικά 

όμοιες. Μια τέτοια συνθήκη δεν πληρείται στη συγκεκριμένη περίπτωση, εφόσον οι 

κοινωνικές και περιβαλλοντικές αξίες είναι εγγενείς (οι τελευταίες ως σημαντικές για τον 

ανθρώπινο βίο), ενώ οι χρηματικές έχουν εργαλειακό χαρακτήρα, και αποκτούν κάποιο 

ιδιαίτερο νόημα μόνο σε ένα στενό πλαίσιο ικανοποίησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων298. 

 
296 Warlenius R., Decolonizing the Atmosphere: The Climate Justice Movement on Climate Debt, in Journal of 

Environment and Development, Vol. 27 (2), 2018, pg. 131- 155 

297 Με μια έννοια, τούτο συνδέεται με τα συμπεράσματα του φιλοσοφικού μέρους αυτής της εργασίας αναφορικά 

με το χαρακτήρα της διορθωτικής δικαιοσύνης. Έτσι, υπενθυμίζεται πως σε μια συνεπειοκρατική ανάγνωση 

εκείνης, «οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται», για χάρη των ίδιων των συμφωνιών (δλδ. να υπάρχει η απαραίτητη 

εμπιστοσύνη και κατ’ επέκταση η επιθυμία να συνεχίσουν να συνάπτονται και να υφίστανται) και ταιριάζει με 

τον τρόπο που απευθύνει τις απαιτήσεις για διόρθωση το οικολογικό χρέος. Την ίδια στιγμή, η ερμηνεία του 

χαρακτήρα της διορθωτικής δικαιοσύνης ως «δεοντοκρατικού», που αναγιγνώσκει το «οι συμφωνίες πρέπει να 

τηρούνται», για χάρη του σεβασμού στο ηθικο-πολιτικό status των προσώπων ως ελεύθερων και ίσων, αντιστοιχεί 

στο πώς απευθύνει την αξίωση για διόρθωση το κλιματικό χρέος. 

298 Με άλλα λόγια θεωρείται πως ενώ η διόρθωση για ζητήματα που αφορούν σε άνισες οικονομικές σχέσεις, 

μπορούν να ισοδυναμούν – δίχως πρόβλημα – με αντίστοιχες οικονομικές αποζημιώσεις, ταυτόχρονα θεωρείται 

πως για καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή για απώλειες «περιβαλλοντικών αγαθών» με εγγενή αξία, η 

οικονομική αποζημίωση δε διορθώνει ποτέ τη βλάβη για τον άνθρωπο, γιατί παραβιάζεται ο απαραίτητος 

σεβασμός στην αξιοπρέπειά του, μάλιστα με τρόπο μη αναστρέψιμο. 
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Επιστρέφοντας, λοιπόν, τη συζήτηση στους οικολόγους των οικονομικών, από τους οποίους 

εκκινούν οι προτάσεις για οικονομικά ανάλογα έναντι κοινωνικών και περιβαλλοντικών 

κόστων, σκοπός γίνεται να αναδειχτεί ο πυρήνας των επιχειρημάτων τους299. Εκείνοι, 

υποστηρίζουν, πως οι προτάσεις τους, δεν καταλήγουν σε τέτοια συμπεράσματα. Αντίθετα, 

θεωρούν, ότι αναγνωρίζουν τη μη ισοδυναμία (incommensurability) ανάμεσα σε διάφορες 

αξίες, εντούτοις δε θεωρούν πως εκείνη καταργεί την εφαρμογή της αναλογικότητας μεταξύ 

τους, η οποία πιστεύουν πως είναι εφικτή, μονάχα στα πλαίσια μιας «αδύναμης 

συγκρισιμότητας» (weak comparability). Εξηγούν μάλιστα ότι η «αδύναμη συγκρισιμότητα», 

που προτείνουν, σημαίνει πως μια αξία κρίνεται υπέρτερη ή όχι αναφορικά με κάτι (X) κάθε 

φορά, άρα δεν υπάρχει κατηγορηματικός χαρακτήρας, για να συμπεράνει κανείς, ότι κάποιες 

αξίες μπορεί να θεωρηθούν ανώτερες ή κατώτερες. Ακόμη, πιστεύουν, ότι επειδή στις 

συγκρίσεις του λαμβάνουν πληθώρα κριτηρίων υπόψη, το συναγόμενο αποτέλεσμα είναι ορθό, 

αφού αποτρέπει αναγωγισμούς. Καταληκτικό επιχείρημα πάντως είναι, ότι αν απορριφθεί 

εξολοκλήρου η δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ διαφορετικών αξιών, το πιο σίγουρο 

αποτέλεσμα είναι, ότι θα παραμείνουν κρυμμένες οι σχέσεις εξουσίας ή οι σχέσεις 

συμφερόντων, και θα παραλύσει και κάθε δυνατότητα διόρθωσης ή χειραφέτησης.  

Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να συμπαραταχθεί κανείς με μια τόσο διαχειριστική οπτική 

για τη διορθωτική δικαιοσύνη. Στη μόνη βάση, που μπορούν τα οικολογικά οικονομικά να 

αποδώσουν απόλυτα σωστά συμπεράσματα, είναι για οικονομικά κόστη, που οφείλει ο 

ανεπτυγμένος στον αναπτυσσόμενο κόσμο εξαιτίας εκτεταμένων ροών ύλης και ενέργειας στα 

εδάφη του δεύτερου, μα και αυτό θα περιορίζεται στο επίπεδο, που το περιβάλλον 

αναγνωρίζεται ως οικονομικός πόρος, και είναι βέβαιο, ότι η αξία του δεν εξαντλείται εκεί. 

Κατά τα άλλα, μια χρηματική αποζημίωση για κοινωνικά ή περιβαλλοντικά κόστη, φέρει 

σίγουρα μια κάποια ισορροπία για σύγχρονες, ιστορικές και διαγενεακές αδικίες, όμως δεν 

μπορεί να αποτελέσει τη μακροπρόθεσμη (βιώσιμη) λύση και σίγουρα δεν πρέπει να διαιωνίσει 

την ηγεμονία της βιομηχανικής οικονομίας. Σε βάθος χρόνου, πρέπει να υπάρξει αναμόρφωση 

του κοινωνικού και οικονομικού συστήματος συνολικά. Αυτό θα αποτρέψει περαιτέρω κόστη.   

 
299 Martinez-Alier J., Munda G., O’Neill J., Weak comparability of values as a foundation of ecological economics, 

in Ecological Economics, 26, 1998 pg. 277–286 
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12. “Buen vivir”: το νόημα μιας «αγαθής ζωής» 

Επιδιώκοντας μια τελική απάντηση, επιστρέφουμε στο κεντρικό ερώτημα “είναι πράγματι 

το κίνημα κλιματικής δικαιοσύνης η παγκόσμια «από τα κάτω κοινότητα» ικανή να 

διαμορφώσει τους δίκαιους όρους μιας διακρατικής και «διαγενεακής» συνεργασίας»; Μέχρι 

τώρα το χειραφετητικό λεξιλόγιο, που αναπτύσσει το κίνημα, για να αντιμετωπίσει τις 

διανεμητικές αδικίες και να διεκδικήσει αντίστοιχες διορθώσεις στις παραβιάσεις 

δικαιωμάτων, δείχνει προς τη μερική ικανοποίηση του ερωτήματος. Εκείνο όμως, που θα μας 

επιτρέψει να δοθεί μια οριστική καταφατική απάντηση, είναι να αποδειχτεί, πως το κίνημα 

κλιματικής δικαιοσύνης διαμορφώνει αιτήματα, που προτείνουν ένα εναλλακτικό κοινωνικό 

και αξιακό όραμα. Τούτο θεωρείται, πως υπάρχει στο λεξιλόγιο των ακτιβιστών. Το “buen 

vivir”, μια πλούσια σε πολιτισμική σημασία έννοια, μπορεί να υποστηρίξει μια θετική αλλαγή 

κοινωνικο- πολιτική στους όρους ανθρώπινης συμβίωσης και συνεργασίας. 

Στη Λατινική Αμερική αναδύεται για πρώτη φορά η έννοια του buen vivir (της αγαθής 

ζωής), και νοηματοδοτείται μέσα από τις παραδόσεις των τοπικών κοινοτήτων. Συγκεκριμένα 

στη Βολιβία η έννοια αποδίδεται με τον όρο “suma qamana”, ενώ αντίστοιχα στο Εκουαδόρ 

παίρνει το όνομα “suma kawsay”. Και στις δύο περιπτώσεις εισηγείται μια πολιτισμικά 

διαμορφωμένη πρόταση, που δείχνει προς μια κοινοτική και οικολογική ζωή300. 

Το κίνημα κλιματικής δικαιοσύνης έχει χρησιμοποιήσει ιδιαίτερα την έννοια. Μέσω του 

buen vivir, μπορεί να ασκηθεί κριτική στο ιδεολόγημα της ανάπτυξης και των οικονομικών 

αξιών, που ανταγωνίζονται αξίες αισθητικές, πνευματικές, περιβαλλοντικές για να επιβάλουν 

κεφαλαιακούς όρους οπ. “φυσικό κεφάλαιο” ή “ανθρώπινο κεφάλαιο”. Στις ιθαγενείς 

κοινότητες, το νόημα της ζωής περιστρέφεται γύρω από πνευματικές αξίες, οπότε η 

συσσώρευση αγαθών ή η κατανάλωση δε θεωρούνται ότι οδηγούν στην ευδαιμονία. Τέτοιες 

κοινότητες, ακόμη, απομακρύνονται από κατανοήσεις που θέλουν τις κοινωνίες να 

ακολουθούν μια γραμμική πορεία προς την «πρόοδο», και μια τέτοια έννοια λείπει από τον 

πολιτισμό τους. Αυτά τα στοιχεία έχουν φέρει επιστήμονες στο συμπέρασμα, ότι το “buen 

vivir” μπορεί να συνδυαστεί με την έννοια της «από- μεγέθυνσης» (de-growth), όπως εκείνη 

διατυπώθηκε από τον Serge Latouche, η οποία και συμφωνεί με το πνεύμα μιας «ηθελημένης 

λιτότητας» καθώς και με την προοπτικής μιας «ποιοτικά καλής ζωής» σε αρμονία με τα 

 
300 Gudynas E., Buen Vivir: Todays tomorrow, in Development, 54 (4), 2011, pp. 441-447 
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οικολογικά όρια. 

Βέβαια, η έννοια έχει αποτελέσει αντικείμενο κριτικής που συνήθως επικεντρώνεται, σε 

διατυπώσεις ισχυρισμών σχετικά με την αδυναμία της να αποτελέσει μια ουσιαστική πρακτική 

πρόταση. Παρόλα αυτά, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να έχει αντίκρισμα στην πραγματικότητα. 

Για την ακρίβεια, το buen vivir, ως έννοια έχει ενσωματωθεί στους θεσμούς της Βολιβίας και 

του Εκουαδόρ, στα πλαίσια μιας αντίδρασης στις νέο- φιλελεύθερες ρυθμίσεις και ως μέρος μιας 

διαδικασίας πολιτισμικής αναγνώρισης των αυτόχθονων κοινοτήτων. Στη Βολιβία, το “suma 

qamana”, ήταν το πλαίσιο όπου έγιναν αποδεκτές οι αξίες των αυτόχθονων οπ. «αρμονική 

ζωή», «ταπεινή ζωή», «γη απαλλαγμένη από το κακό», πλάι στις «δυτικές» αναγνώσεις των 

αρχών για την «ενότητα», την «ισότητα» και την «αλληλεγγύη» , ενώ η οικολογική 

ακεραιότητα κατοχυρώθηκε έμμεσα, μέσα από την αναγνώριση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 

(< εδώ η προστασία του περιβάλλοντος κατοχυρώνεται μέσα από τη σημασία του για την 

ποιότητα της ανθρώπινης ζωής). Στο Εκουαδόρ, από την άλλη, το “sumak kawsay” 

ενσωματώθηκε στους πολιτικούς θεσμούς, μέσα από την αναγνώριση της αναγκαιότητας 

«προστασίας των αυτόχθονων κοινοτήτων», ενώ η αρμονική σχέση με τη φύση ταυτίστηκε με 

μια βιοκεντρική προσέγγιση, που θέλει την αναγνώριση δικαιωμάτων σε εκείνη, καθώς και 

την αναγωγή της σε υποκείμενο. Και στις δύο περιπτώσεις, η «αγαθή ζωή», αποτέλεσε αφορμή 

για τη δημιουργία ενός νέου κοινωνικού και νέου πλουραλιστικού οικονομικού μοντέλου, που 

ανταποκρίνεται στις παραπάνω απαιτήσεις. 
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Συμπεράσματα 

Στο πρώτο μέρος αυτής της εργασίας ερευνήθηκε το είδος των καθηκόντων των σύγχρονων 

γενεών απέναντι στα μέλη των ίδιων και απέναντι στα μέλη των μελλοντικών γενεών, 

συνδέοντας τα καθήκοντα με το φυσικό κόσμο και τα περιβαλλοντικά αγαθά. Αρχικά, 

υποστηρίχτηκε η υιοθέτηση μιας «μετριασμένα ανθρωποκεντρικής» προσέγγισης που 

εισηγείται, ότι το ενδιαφέρον για τον φυσικό κόσμο στηρίζεται στη σημασία εκείνου για την 

ανθρώπινη επιβίωση και ευημερία. Φάνηκε πως τα «περιβαλλοντικά αγαθά» κατ’ αρχήν 

συνδέονται με την ορθοπρακτική ηθική, και συγκεκριμένα με δικαιικές απαιτήσεις, όπου 

υποστηρίζεται, πως σε ένα πρωταρχικό και πάντως προ- διανεμητικό επίπεδο, εκείνα 

συμβάλλουν στην ανθρώπινη επιβίωση και για τούτο πρέπει να διατηρούνται. Σε αυτή την 

κατηγορία περιβαλλοντικών αγαθών ανήκουν εκείνα που επιτρέπουν να γίνεται λόγος για 

«βιωσιμότητα του πλανήτη» (όπου: φέρουσα ικανότητα του πλανήτη). Παράλληλα, 

φανερώθηκε, πως σε ένα δεύτερο επίπεδο τα «περιβαλλοντικά αγαθά» λειτουργούν ως «υλικοί 

πόροι», που διανέμονται μεταξύ των πολιτών μέσω των κοινωνικών και οικονομικών θεσμών. 

Ωστόσο, ο τρόπος διανομής τους– όπως υπαγορεύει η ρωλσιανή θεωρία – πρέπει να είναι 

τέτοιος που να μην επιβάλλει διατάραξη στη δίκαιη ισορροπία των ωφελημάτων και των 

βαρών, όπως αυτά διανέμονται μεταξύ των πολιτών (διανεμητική δικαιοσύνη). Στο σημείο 

τούτο υποστηρίχτηκε, ότι εάν τέτοιες ανισορροπίες προκληθούν, τότε – με όρους διορθωτικής 

δικαιοσύνης πλέον (που δεν κατανοήθηκε συνεπειοκρατικά) – το status των πολιτών ως 

ελεύθερων και ίσων θα τραυματιστεί ανεπανόρθωτα και καμία αποζημίωση δε θα μπορούσε 

να αντισταθμίσει την προκληθείσα βλάβη. Σε κάθε περίπτωση, φανερώθηκε πως η αξία των 

περιβαλλοντικών αγαθών εν προκειμένω, μόνο «εργαλειακά» μπορεί να συλληφθεί.  

Ταυτόχρονα, διαφάνηκε, ότι ορισμένα «περιβαλλοντικά αγαθά» συνδέονται με την ηθική 

του αγαθού, αφού είναι άρρηκτα συνυφασμένα με την ηθική τελείωση των προσώπων και κατ’ 

επέκταση με την ευδαιμονία τους. Το τελευταίο απαντά στην πτυχή της έλλογης ανθρώπινης 

φύσης που διεκδικεί τον αυτοπροσδιορισμό και την προσωπική νοηματοδότηση του βίου, ώστε 

να μπορεί να πραγματώνεται η συνθήκη για την «αγαθή ζωή». Στη σφαίρα τούτη, δίνεται 

σημασία στην ιδιαίτερη «σχέση» ανθρώπου- φύσης, που μάλιστα μπορεί να θεμελιώνεται σε 

προσωπικές πίστεις και ενδόμυχες ανθρώπινες δεσμεύσεις, γιατί όπως το διατυπώνει ο 

Dworkin πρόκειται για «ουσιωδώς θρησκευτικές πεποιθήσεις». Έτσι, ο φυσικός κόσμος 

ενσωματώνεται στο ανθρώπινο ενδιαφέρον μέσα από την ανάγκη ικανοποίησης αισθητικών, 

πολιτισμικών κ.α. αξιών. Σε αυτή την κατηγορία, το φυσικό περιβάλλον ενσωματώνει εγγενή 
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αξία, δηλαδή «ανεξάρτητη» της ανθρώπινης ωφέλειας. 

Παρακάτω, διατυπώθηκε το ερώτημα για το αν οι ανάγκες (επιβίωσης, ευημερίας) που 

συνδέονται με τα «περιβαλλοντικά αγαθά», μπορούν να επεκταθούν σε μελλοντικά πρόσωπα, 

παρά την (προσωρινή) διαφορά στο καθεστώς τους. Έμφαση δόθηκε στα προβλήματα της 

ανυπαρξίας, της μη- συγχρονικότητας και της ελλείπουσας ταυτότητας, και φάνηκε μια 

δυσκολία συμπερίληψης των μελλοντικών προσώπων – στη χειρότερη περίπτωση εν γένει, 

στην καλύτερη όχι με όρους που χρησιμοποιούνται για τα σύγχρονα – (με όρους δικαιωμάτων). 

Οι περιορισμοί στην απόδοση δικαιωμάτων ξεπεράστηκαν, μα παρόλα αυτά αποφασίστηκε να 

χρησιμοποιείται το λεξιλόγιο των υποχρεώσεων για εκείνα, ως λιγότερο προβληματική λύση, 

και ταυτόχρονα το ίδιο ικανοποιητική. Έτσι, το ζήτημα μετατοπίστηκε στην ανεύρεση του 

περιεχομένου των υποχρεώσεων απέναντι στα μέλλοντα πρόσωπα. Με αυτό το σκεπτικό, 

ορίστηκαν τα αιτήματα που απορρέουν από τη δικαιοσύνη και τη βιωσιμότητα, ώστε να 

ερευνηθεί το τι απαιτείται από κάθε σύγχρονη γενιά αναφορικά με τη διανομή – εκείνων που 

θεωρούνται απαραίτητα συστατικά για την ανθρώπινη ζωή και ευημερία – έναντι τόσο των 

μελών της ίδιας αυτής γενιάς, όσο και της μεταβίβασης εκείνων στις γενιές που θα 

ακολουθήσουν.  

Αργότερα, δόθηκε έμφαση στο πώς προέκυψε το ενδιαφέρον για τη βιωσιμότητα, που 

συνδέθηκε κατ’ ουσίαν με τη συνειδητοποίηση των κινδύνων που έφερε στην ανθρώπινη 

επιβίωση και ευημερία, τόσο το «κλασικό» παραγωγικό μοντέλο, που επεδίωκε την αέναη 

οικονομική ανάπτυξη και το οποίο ακολουθούνταν για χρόνια, όσο και το νέο παραγωγικό 

μοντέλο, που προσδοκούσε να συνδυάσει την ανάπτυξη με την περιβαλλοντική προστασία. 

Στη συνέχεια, έγινε προσπάθεια να σχηματιστούν οι κύριες ερμηνείες αναφορικά με την 

κατανόηση των επιταγών που απορρέουν από τη βιωσιμότητα και εκείνων που εκπορεύονται 

από τη δικαιοσύνη (ενδό- και δια- γενεακή), ενώ σημαντικό είναι να τονιστεί, ότι εκείνες 

εξετάστηκαν εντός του ίδιου πλαισίου κάθε φορά, με την πεποίθηση ότι είναι αλληλένδετες.  

Στην πρώτη περίπτωση, εξετάστηκε το καθήκον ικανοποίησης των ουσιωδών αναγκών, 

κατά το γνωστό ορισμό της έκθεσης Μπράντλαντ και ενώ φάνηκαν τα προτερήματα μια 

τέτοιας ερμηνείας, εκείνη επικρίθηκε για τον αναγωγισμό σε σχέση με την ανθρώπινη φύση, 

για μια αντίληψη ισότητας εξαιρετικά μικρού περιεχομένου που προτείνει, καθώς και για το 

άτοπο του εγχειρήματος ιεράρχησης των αναγκών. Επίσης, φάνηκε πως διαπνέεται από μια 

απελπιστικά μη -ικανοποιητική αναγνώριση της αξίας του φυσικού κόσμου και των αγαθών 

του. Στη δεύτερη περίπτωση, διερευνήθηκε το καθήκον ικανοποίησης των οικονομικών όρων 
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της ευημερίας, κατά τον ωφελιμισμό. Παρουσιάστηκαν τα προβλήματα του τρόπου και του 

είδους της ευημερίας, που εκείνος προτείνει, όπως επίσης και τα αμφίβολα κίνητρα 

μεγιστοποίησης της ωφέλειας, (ως περιεχομένου της ευημερίας). Δείχτηκε, περαιτέρω ότι η 

προσέγγιση αφομοιώνει τις εκδοχές «αδύναμη» και «ισχυρή» βιωσιμότητα, ως καθηκόντων 

για μη μειούμενη ευημερία, ενώ φάνηκε ότι τα περιβαλλοντικά αγαθά ενσωματώνονται ως 

«κεφάλαιο» και θεωρούνται αναλώσιμα. Στην τρίτη προσέγγιση, ερευνήθηκε το καθήκον 

διατήρησης των συνθηκών που επιτρέπουν τη συνέχιση του εγχειρήματος για μια δίκαιη 

κοινωνία, όπως πρότεινε ο Rawls. Η προσέγγιση έδωσε την πιο ολοκληρωμένη θεωρία 

διαγενεακής δικαιοσύνης, και αντιμετώπισε με τον πιο σωστό (έως τότε) τρόπο τον ειδικότερο 

σκοπό της βιωσιμότητας, όπου «αποτελεσματική πραγμάτωση όλων των ίσων πολιτικών 

ελευθεριών» διαγενεακά! Παρόλα αυτά, δεν ενσωμάτωσε ικανοποιητικά τα περιβαλλοντικά 

αγαθά, αφού τα συμπεριέλαβε ουσιαστικά μεταξύ των «πρωταρχικών αγαθών». Στην τέταρτη 

προσέγγιση, ερευνήθηκε το καθήκον διατήρησης των δυνατοτήτων πραγμάτωσης της «αγαθής 

ζωής», σε μια προσπάθεια εναρμόνισης ορθοπρακτικής ηθικής και ηθικής του αγαθού, κατά 

την επιχειρηματολογία του Dworkin. Φάνηκε, πως η ευδαιμονία πρέπει να συγκαταλέγεται 

στις αξίες των πολιτικών θεσμών, με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Η κοινωνική 

βιωσιμότητα, αντιμετωπίστηκε ως αντιπροσωπευτική του παραπάνω καθήκοντος, ενώ 

δείχτηκε ότι τα περιβαλλοντικά αγαθά ενσωματώνονται (ως φυσικό απόθεμα) στην «ολότητα» 

και «ακεραιότητά» τους, διαθέτοντας αξία εγγενή. 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, επιχειρήθηκε να φανεί, αν και πώς τα καθήκοντα 

ενδογενεακής και διαγενεακής δικαιοσύνης σε σχέση με το περιβάλλον, αποκτούν εμπειρική 

υπόσταση, όπως εκείνα εκφράζονται από το λόγο και τη δράση των κοινωνικών κινημάτων. 

Ταυτόχρονα ερευνήθηκε αν τα κοινωνικά κινήματα, μπορούν να αποτελέσουν το 

«υποκείμενο» της αναγκαίας θεσμικής αλλαγής, που θα οδηγήσει από την ιεραρχία στη 

χειραφέτηση. Αρχικά, εξετάστηκαν οι κυρίαρχες κοινωνιολογικές προσεγγίσεις αναφορικά με 

τα κοινωνικά κινήματα και ερευνήθηκε το πώς αναγιγνώσκεται ο σκοπός των τελευταίων, που 

είναι η πολιτική αλλαγή. Η πρώτη την εντόπισε απλά στη συγκρουσιακότητα με την εξουσία, 

η δεύτερη στο σχηματισμό πολιτικής συνείδησης που επιτρέπει την έκφραση συλλογικής 

δράσης και η τρίτη στην πολιτιστική παράμετρο που στηρίζεται στην ανάγκη για κοινωνική 

και πολιτιστική αναπαραγωγή, κινητοποιώντας γλωσσικούς πόρους με σκοπό τη χειραφέτηση. 

Από τις παραπάνω οδηγηθήκαμε σε έναν συνδυαστικό ορισμό των κοινωνικών κινημάτων. 

Έπειτα, αναζητήθηκε το πώς τα κινήματα πλαισιώνουν τον αγώνα τους ενάντια στην 

περιβαλλοντική και κλιματική κρίση, και του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, που είναι 
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ο μεγαλύτερος παράγοντας διακινδύνευσης στην ασφάλεια και στην ευδαιμονία της 

ανθρωπότητας.  

Φάνηκε, ότι τα περιβαλλοντικά κινήματα του εβδομήντα, οδηγούνται από «μεταϋλιστικές 

αξίες», αναπτύσσοντας ένα χειραφετητικό αγώνα αμφισβήτησης της ιεραρχίας, που 

επιβάλλεται από την εξουσία, το κράτος, και την επιστήμη, έναντι της κοινωνίας και της μη 

ανθρώπινης φύσης. Η σύνδεση που επιχειρούν μεταξύ της «περιβαλλοντικής ανησυχίας» και 

των υπόλοιπων εκφάνσεων οργάνωσης της κοινωνικής και πολιτικής ζωής, υποστηρίχτηκε πως 

είναι καθοριστική για τη δράση και τον αγώνα τους. Αργότερα, παρουσιάστηκαν τα κινήματα 

των σκεπτικιστών, που διαμόρφωσαν και διέδωσαν μια αντι- περιβαλλοντική γνώση, εμπόδιο 

στην ενασχόληση με το περιβαλλοντικό ζήτημα.  

Περαιτέρω, ερευνήθηκαν τα κινήματα που ταύτισαν τον αγώνα τους άμεσα με την 

κλιματική αλλαγή – με κοινό παρονομαστή εκείνων –την παγκόσμια διασύνδεση 

(παγκοσμιοποίηση), όπου συναντήθηκαν τα κινήματα του πράσινου καπιταλισμού και της 

κλιματικής δικαιοσύνης. Υποστηρίχτηκε πως τα «κινήματα» πράσινου καπιταλισμού 

επεδίωξαν να παρουσιαστούν ως «διάδοχοι» του περιβαλλοντικού κινήματος του εβδομήντα, 

δίχως ωστόσο αυτό να αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Εν προκειμένω, τα κινήματα 

πράσινου καπιταλισμού επικρίθηκαν για την επιστροφή σε ένα ελιτιστικό μοντέλο παραγωγής 

γνώσης, για την έλλειψη προτάσεων αναφορικά με ένα νέο κοινωνικό όραμα, για τον 

επαναπροσδιορισμό του οικονομικού μοντέλου με σκοπό τη βελτίωση του ίδιου και όχι της 

ανθρώπινης ζωής και τελικά για την επιδίωξη μιας πραγματιστικής συμμόρφωσης με τις 

ιεραρχικές δομές της παγκόσμιας πολιτικής πραγματικότητας και όχι της αμφισβήτησής της. 

Ταυτόχρονα, υποστηρίχτηκε ότι τα κινήματα της κλιματικής δικαιοσύνης συνδέουν τον αγώνα 

τους ενάντια στην κλιματική αλλαγή και ενάντια στις τεχνοκρατικές λύσεις του πράσινου 

καπιταλισμού με έναν αγώνα για την κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 

δυνατότητας ώστε αυτά να μπορούν να ασκούνται στο μέλλον, ενώ τονίστηκε ότι παρά τις 

διαφορές στον τρόπο που απευθύνονται οι παραβιάσεις δικαιωμάτων, το κίνημα είναι ένα. Στη 

συνέχεια, μέσα από την κριτική της κλιματικής δικαιοσύνης εξήχθη το συμπέρασμα, ότι τα 

αντισταθμιστικά στον άνθρακα μέτρα, επιδεινώνουν την ανισότητα με την οποία ούτως ή 

άλλως οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής (δυσανάλογα) πλήττουν τον παγκόσμιο Νότο, 

επιτρέποντας κατά την υλοποίηση εκείνων την ίδρυση νέων ιεραρχιών. Συγκεκριμένα, φάνηκε 

ότι τα μέτρα επιτρέπουν την διεύρυνση των οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ πλούσιου Βορρά- 

φτωχού Νότου, ότι δεν αναγνωρίζουν ουσιαστικά την ιστορική ευθύνη, ότι παραμένουν στη 
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λογική διεξαγωγής των επιχειρήσεων με το συνήθη τρόπο και ότι προσβάλλουν τα δικαιώματα 

στην τροφή, την ασφάλεια, την υγεία, τη στέγη, την περιουσία και τον πολιτισμικό 

αυτοκαθορισμό. 

Μετέπειτα υποστηρίχτηκε πως το κίνημα κλιματικής δικαιοσύνης ανέλαβε έμπρακτα το 

καθήκον της αποκατάστασης της δικαιοσύνης για τη σύγχρονη γενιά και της διαφύλαξης των 

όρων για τη διαγενεακή δικαιοσύνη και υιοθετήθηκε το συμπέρασμα, πως τούτο αφορά τόσο 

στην εύρεση των τρόπων για την απαλλαγή από την κυριαρχία, όσο και στη διεκδίκηση της 

συμμετοχής στη διαμόρφωση και στη λήψη των πολιτικών αποφάσεων. Θεωρήθηκε ότι η 

επικοινωνιακή δράση στην πράξη, ταυτίζεται με τη συνεργασία κινημάτων, κοινοτήτων και 

επιστημόνων για τη συμπαραγωγή μιας γνώσης που: να ενσωματώνει στην πολιτική σφαίρα 

σημαντικές πτυχές της πολιτισμικής να αφομοιώνει την εμπειρία των επιστημονικών και 

τεχνολογικών εφαρμογών στον άνθρωπο, να θεωρητικοποιεί τις προκλήσεις. Θεωρήσαμε, ότι 

η επικοινωνιακή δράση στην πράξη, εν προκειμένω, εκδηλώθηκε στο πλαίσιο των 

συγκρούσεων οικολογικής διανομής, οπότε απαντά καλύτερα από την έννοια της 

αμφισβήτησης. Έπειτα, παρουσιάστηκε η συμβολή των οικολόγων των οικονομικών, 

ερευνητών του «κοινωνικού μεταβολισμού», στο κίνημα. Εκείνοι φανέρωσαν τα κρυμμένα 

«κόστη» της ανάπτυξης για τα κράτη του Νότου (οικονομικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά), 

αφομοιώνοντας στην κατανόησή τους την κοσμο- συστημική ανάλυση, μια εναλλακτική 

οπτική για την παγκόσμια οικονομική δομή, αντίθετη από το νεοφιλελεύθερο αφήγημα, που 

προσέφερε σημαντικές ενοράσεις. Επίσης, φάνηκε ότι, οι εν λόγω επιστήμονες, εφηύραν το 

λεξιλόγιο των «συγκρούσεων οικολογικής διανομής», το οποίο εστίαζε για αυτούς στα 

προαναφερθέντα κόστη. Αργότερα, αφού παρατέθηκαν παραδείγματα συγκρούσεων 

οικολογικής διανομής, συμπεράναμε ότι αρκετά από αυτά αντανακλούν την ενότητα ανάμεσα 

στην ηθική του ορθού και εκείνη του αγαθού, κύριου καταληκτικού συμπεράσματος του 

πρώτου μέρους της εργασίας. Στη συνέχεια, έγινε λόγος για τη συμβολή των επιστημόνων του 

κλάδου της πολιτικής οικολογίας, που μελετούν τις διαμάχες οικολογικής διανομής, 

εστιάζοντας στον τρόπο που χρήση δύναμης, εξασφαλίζει στα κράτη του Βορρά πρόσβαση 

στα περιβαλλοντικά αγαθά των κρατών του Νότου. 

Από τις διαμάχες οικολογικής διανομής, ξεχωριστή αναφορά έγινε στο «οικολογικό» και 

στο «κλιματικό χρέος», από τα σημαντικότερα ζητήματα διανεμητικής και διορθωτικής 

δικαιοσύνης, και ταυτόχρονα από τα πιο ουσιώδη θέματα των κλιματικών διαπραγματεύσεων. 

Παρουσιάστηκαν οι έννοιες, και αποδείχτηκε η συμβολή των οικολόγων των οικονομικών στη 
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σύσταση του συγκεκριμένου λεξιλογίου. Εκείνοι ποσοτικοποίησαν τα περιβαλλοντικά, 

οικονομικά και (κοινωνικά) κόστη για να ενσωματώσουν τις άλλοτε «εξωτερικότητες». 

Αξιολογώντας το λεξιλόγιο, φάνηκε πως το οικολογικό χρέος, αποκαλύπτει σπάνια κοινωνικά 

κόστη και συμπεράναμε, ότι ακόμη και όταν το κάνει το κάνει χάριν της ακριβοδίκαιης 

συνεργασίας στις συναλλαγές μεταξύ Βορρά- Νότου, κάτι που συνδέσαμε με μια 

συνεπειοκρατική ανάγνωση της διορθωτικής δικαιοσύνης. Ταυτόχρονα, δείχτηκε ότι το 

κλιματικό χρέος, απευθύνει τα κοινωνικά κόστη, για χάρη της ανθρωπότητας, κάτι που 

ερμηνεύσαμε ως δεοντοκρατική σύλληψη για τη διορθωτική δικαιοσύνη. Καταλήξαμε, ακόμη, 

πως οι παραβιάσεις σε ανθρώπινα δικαιώματα και η απώλεια περιβαλλοντικών αγαθών με 

εγγενή αξία, δε δύνανται να αποζημιωθούν ποτέ με οικονομικούς όρους. Έτσι, παρότι 

θεωρήσαμε τη σύσταση αποζημίωσης δίκαιη, υποστηρίξαμε, ότι δε θα έπρεπε να αποτελεί 

μοναδική και μακροπρόθεσμη λύση. Τέλος, φάνηκε ότι μέσα από το χειραφετητικό λεξιλόγιο, 

προκρίθηκε η έννοια του “buen vivir”, ως εναλλακτικού οράματος για την ανθρώπινη 

συμβίωση, τη σύνδεση ανθρώπου-φύσης, την κατανάλωση. Πιστεύουμε, ότι η έννοια του 

“buen vivir” (της αγαθής ζωής), αλλά και η παρατηρούμενη θεσμική ενσωμάτωσή του 

(Εκουαδόρ, Βολιβία) – είτε κανείς συμφωνεί με εκείνη, είτε διαφωνεί – αποτελεί σίγουρα, το 

κατ’ εξοχήν παράδειγμα, της ανάγκης να αφήσουμε πίσω μια παράδοση που θέλει τη 

δικαιοσύνη ως τη μοναδική αρετή των κοινωνικών θεσμών και να βρούμε τον κατάλληλο 

τρόπο να προωθήσουμε και την ευδαιμονία ως αρετή ανάμεσά τους. Και τελικά, η διατήρηση 

μιας τέτοιας δυνατότητας διαγενεακά, που σε αυτή την εργασία συνδέθηκε άρρηκτα με τα 

περιβαλλοντικά αγαθά, πρέπει να είναι ο γνώμονας για να αντιληφθούμε τα καθήκοντά μας 

έναντι των μελλοντικών προσώπων. 
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