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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.Οι λόγοι επιλογής του θέματος 

 

     Η επιλογή του θέματος της παρούσας μελέτης έγινε λαμβάνοντας υπόψιν το 

γεγονός ότι η οικολογική κρίση των ημερών μας είναι δεινή και δημιουργεί πολλά 

προβλήματα στη ζωή μας,. Τα οξυμένα σημερινά προβλήματα του περιβάλλοντος (η 

μόλυνση της ατμόσφαιρας και των θαλασσών , η αλόγιστη χρήση των πηγών 

ενέργειας , η μόλυνση των εδαφών και των υδάτινων πόρων , η εξαφάνιση των ειδών 

του πλανήτη κ.ά ) έχουν ήδη ευαισθητοποιήσει και ενεργοποιήσει πολλές συνειδήσεις 

των σύγχρονων ανθρώπων . Η αλόγιστη επέμβαση του ανθρώπου στη φύση , μπορεί 

να οδηγήσει στη διατάραξη της ισορροπίας και στη μη αναστρέψιμη βλάβη της και 

ως εκ τούτου στην καταστροφή της. Άλλωστε εδώ και καιρό διάφορα οικολογικά 

κινήματα επιχειρούν την αφύπνιση των πολιτών και προσπαθούν να ασκήσουν 

επίδραση ιδιαίτερα στους νέους και στους χωρίς προκαταλήψεις και αδέσμευτους από 

ειδικά οικονομικά συμφέροντα ανθρώπους που είναι υποχρεωμένοι , χωρίς να το 

θέλουν , να διέλθουν το βίο τους σ’ ένα ανθυγιεινό και επικίνδυνο περιβάλλον. 

     Η κατάσταση αυτή με παρώθησε να ασχοληθώ με τα της φύσεως και να 

προσπαθήσω μέσω αυτής της μελέτης να παρουσιάσω την αξία της φύσης και πώς 

μπορεί αυτή να αποτελέσει οδηγό και πρότυπο για όλους μας. Ζούμε σε μια εποχή 

όπου προτεραιότητα κατά κύριο λόγο δίδεται στις οικονομικές αξίες ,στην παραγωγή 

αγαθών και στη σχέση χρήματος – αγαθού ως αξία για τη διαμόρφωση των 

κοινωνικών σχέσεων. Υπάρχουν όμως και άλλες αξίες όπως οι ηθικές, οι οικολογικές 

που αν τις υιοθετήσουμε και δουλέψουμε όλοι με συνέπεια και πάθος θα σώσουμε το 

περιβάλλον, θα προστατεύσουμε την ποιότητα της ζωής του ανθρώπου και θα 

οδηγηθούμε εκτός από το ζην και στο ευ ζην. 

     Οι επιστήμες συνήθως αντιμετωπίζουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα ή τα 

ζητήματα της οικολογίας καθεμιά  από τη δική της οπτική γωνία , μόνο επιστημονικά 

και ως εκ τούτου αποσπασματικά και αποκομμένα από την κοινωνική τους σημασία. 
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Αυτό βέβαια έχει ως αποτέλεσμα να αποδίδεται διαφορετική βαρύτητα σ’ αυτά και να 

δυσχεραίνεται η κατανόηση και η επίλυσή τους. 

     Ο ρόλος της φιλοσοφίας αποδεικνύεται καθοριστικός καθώς με το εύρος του 

λόγου της , των επιχειρημάτων της, με τη μέθοδό της μπορεί να συνθέτει με το δικό 

της τρόπο τα πορίσματα των επιστημών , να επισημαίνει τις ελλείψεις τους και να 

υιοθετεί ένα κοινό πλαίσιο κατανόησης και δράσης έτσι ώστε να υπάρχουν θετικά 

αποτελέσματα για το κοινωνικό σύνολο. Από τη στιγμή που  στην απόπειρά μας θα 

ασχοληθούμε με το περιβάλλον και τα ζητήματα που το αφορούν 

συμπεριλαμβάνουμε και την εξέταση των αξιών έχουμε επιλέξει να τα  

προσεγγίσουμε στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Ηθικής , του κλάδου της Ηθικής 

Φιλοσοφίας που μετατοπίζει το αντικείμενο ηθικής θεώρησης από τον άνθρωπο στο 

περιβάλλον του και στις σχέσεις του με αυτό .Με άλλα λόγια η Περιβαλλοντική 

Ηθική ασχολείται με το αν και κατά πόσο μπορούν μέρη ή ολότητες του φυσικού 

περιβάλλοντος να τύχουν ηθικής αντιμετώπισης από τον άνθρωπο και εν συνεχεία με 

τη διατύπωση , αιτιολόγηση και θεμελίωση ηθικών και κανονιστικών αρχών. 

     Η επισκόπηση της ελληνικής και διεθνούς φιλοσοφικής και άλλης βιβλιογραφίας 

δεικνύει ότι το περιβάλλον είναι υψίστης προτεραιότητας θέμα και ανεκτίμητο αγαθό. 

Εμφανίζονται φιλοσοφικές τάσεις και απόψεις οι οποίες σε προηγούμενους αιώνες θα 

απορρίπτονταν εξαρχής ως ανούσιες ή χωρίς χρησιμότητα . Η κυρίαρχη άποψη που 

θέλει τα ηθικά μας καθήκοντα να έχουν νόημα μόνο όταν ασκούνται προς τους 

ανθρώπους , πλέον αμφισβητείται με δριμύτητα από αρκετούς φιλοσόφους. Η θέση 

του ανθρώπου μέσα στη φύση χρήζει πλέον επανεξέτασης και πιθανής αναθεώρησης. 

Είναι ο άνθρωπος απόλυτος κύριος  της φύσης όπως είχε μέχρι τώρα αυτοχριστεί ; 

Υπάρχει ανάγκη να διευρύνουμε την ηθική μας κοινότητα ώστε να συμπεριλάβει και 

μη ανθρώπινα όντα , και αν ναι, μέχρι ποιο σημείο ; Μήπως ο άνθρωπος δεν έχει 

υπερέχουσα θέση στη φύση αλλά είναι απλώς ένα ακόμη ισότιμο μέλος της βιοτικής 

κοινότητας; 

    Τέτοιου είδους ερωτήματα και θέσεις άρχισαν να διατυπώνονται από τους 

φιλοσόφους που ασχολούνται με το θέμα τις τελευταίες δεκαετίες. Εφόσον λοιπόν η 

Ηθική δεν εστιάζει πια μόνο στον άνθρωπο σαν το αποκλειστικό υποκείμενο και 

αντικείμενο της ηθικής συμπεριφοράς και από τη στιγμή που επανεκτιμείται η θέση 

και η αξία της φύσης, η Περιβαλλοντική Ηθική εμπλέκεται και με πεδία έρευνας από 
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άλλους χώρους της Φιλοσοφίας όπως της Κοινωνικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας, της 

Φιλοσοφίας της Παιδείας κ.ά. 

2. Η κατάσταση της έρευνας σε σχέση με το υπό διερεύνηση θέμα. 

     Προκειμένου να προχωρήσει η ανάλυση του θέματος κατά τρόπο ολοκληρωμένο 

έκρινα ότι είναι εύλογο να εξεταστεί κατά πόσον έχει προχωρήσει η έρευνα, δηλαδή 

κατά πόσον υπάρχουν έργα ή άρθρα που εξετάζουν την αξία της φύσης και τον τρόπο 

που αυτή μπορεί να μας διδάξει έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε μια οικολογική 

κοινωνία που θα αποδέχεται εξαρχής πως η φύση είναι κατ’ εξοχήν αγαθό και ως 

τέτοιο έχει προτεραιότητα οντολογική και αξιολογική έναντι των άλλων καλούμενων 

αγαθών . Αυτό σημαίνει ότι αποδίδεται στη φύση αξία για ό,τι ακριβώς είναι και ως 

εκ τούτου ως κάτι το άξιο πρέπει να προστατεύεται . 

       Τα πρώτα σπέρματα μιας καινούριας αντιμετώπισης προς τη φύση θα 

μπορούσαμε να πούμε με σχετική ασφάλεια ότι τα βρίσκουμε στο κίνημα του 

Ρομαντισμού. Ο Ρομαντισμός εμφανίστηκε στη Γερμανία κατά τα τέλη του 18
ου   

και 

στις αρχές του 19
ου

 αιώνα. Εκδηλώνει αποστροφή προς τα ιδεώδη του κλασικισμού – 

αρμονία, τάξη , αναλογία ,συμμετρία κ.ά Στο πλαίσιο του Ρομαντισμού προβλήθηκε 

το ιδανικό της ένωσης με τη φύση και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αξία του 

άλογου στοιχείου της ψυχής , του συναισθήματος ,της ενόρασης και της φαντασίας.
1
 

      Σημαντικότερος εκπρόσωπος του Ρομαντισμού υπήρξε ο  Jean-Jacques Rousseau 

καθώς ολόκληρο το σύστημα της κοινωνικής φιλοσοφίας που εισηγήθηκε , 

εμφορείται από την άποψη για τη χαμένη ενότητα του ανθρώπου με τη φύση και τις 

δυσμενείς επιπτώσεις του πολιτισμού στην ανθρώπινη ζωή. Τα δεινά του ανθρώπου , 

κατά το Rousseau , οφείλονται στην απομάκρυνσή του από τη φυσική κατάσταση , 

στην οποία ζούσε αθώος , ανεξάρτητος , ελεύθερος , υγιής και ευτυχισμένος. Ο 

άνθρωπος είναι εφοδιασμένος από τη φύση του με το συναίσθημα της 

φιλευσπλαχνίας ,το οποίο όμως , με την ανάπτυξη του πολιτισμού εκφυλίστηκε. Έτσι, 

η μετακίνηση του ανθρώπου από την ειδυλλιακή κατάσταση της φύσης στην 

κοινωνία ήταν η αιτία που αυτός εγκατέλειψε τον κόσμο της « ευγενούς αγριότητας » 

                                                 
1
 Πελεγρίνης,2004 ,σελ.553. 
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και της αθωότητας για να εισέλθει στον κόσμο του εγωισμού και του εκφυλισμού της 

φιλίας , της ανισότητας και της αδικίας, της κακίας και της δυστυχίας.
2 

       Στα μετέπειτα χρόνια και ιδιαίτερα στον 20
ο
αιώνα , γίνεται εμφανής μια 

βαθύτερη αλλαγή στις νοοτροπίες των δυτικών χωρών. Η αλόγιστη χρήση και 

κακοποίηση του φυσικού κόσμου παύει να είναι αυτομάτως δικαιωμένη για τον 

οποιονδήποτε . Η στροφή αυτή που ξεκίνησε στις συνειδήσεις και στις νοοτροπίες 

του δυτικού κόσμου τον περασμένο αιώνα αναφορικά με τη σχέση ανθρώπου – 

φύσης , δεν είναι αυτονόητη ούτε ευλογοφανής από μόνη της. Υπάρχει μια 

αλληλουχία ιστορικών γεγονότων και συγκυριών που συντέλεσε σε αυτή. Πρώτα από 

όλα , τον κυριότερο ρόλο έπαιξε η Τεχνολογική  Επανάσταση που σημειώθηκε τον 

περασμένο αιώνα . Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας οδήγησε στη σταδιακή 

υποβάθμιση του περιβάλλοντος καθώς και η εντατικοποίηση της παραγωγής και η 

αύξηση της βιομηχανίας επιβάρυναν συνεχώς με τα υποπροϊόντα τους τη βιόσφαιρα. 

Εκτός όμως από τη βαθμιαία καταστροφή της αλόγιστης τεχνολογικής προόδου , 

συνέβησαν και κάποια γεγονότα – καταλύτες για τη στροφή της κοινής γνώμης. 

Τέτοια ήταν οι ρίψεις ατομικών βομβών , η εκτεταμένη χρήση παρασιτοκτόνων που 

κατέδειξαν πόσο τεράστια καταστροφή μπορεί να προκαλέσει ο άνθρωπος επί της 

φύσης. Σημείο σταθμός επίσης θεωρείται  η έκδοση του βιβλίου Silent Spring από τη 

Rachel Carson.    Το βιβλίο αυτό καταδείκνυε πλέον ότι η παρατεταμένη χρήση 

παρασιτοκτόνου με σκοπό την εξόντωση των εντόμων που ήταν φορείς της 

ελονοσίας, εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και επιπλέον 

δηλητηριάζει την άγρια ζωή και καταστρέφει τα οικοσυστήματα. 

     Ένα άλλο βιβλίο που επίσης επηρέασε την οικολογική σκέψη ήταν το A Sand 

County Almanac του Aldo Leopold που εκδόθηκε αρχικά το 1949 αλλά πέρασε 

σχετικά απαρατήρητο και επανεκδόθηκε τη δεκαετία του 1970. Στο πιο διάσημο 

άρθρο της εργασίας αυτής , με τον τίτλο « Η Ηθική της Γης » ( The Land Ethics),ο 

συγγραφέας καταλήγει στη ρήση που έμελλε να γίνει από τις πιο αμφιλεγόμενες 

θέσεις της περιβαλλοντικής ηθικής : « κάθε πράγμα είναι ορθό, όταν τείνει να 

διατηρήσει την ακεραιότητα , τη σταθερότητα και την ομορφιά της βιοτικής κοινότητας . 

Είναι εσφαλμένο όταν τείνει στο αλλιώς.»
3
   Στο Leopold έχουμε για πρώτη φορά την 

εμφάνιση μιας νέας πρότασης αντιμετώπισης προς τη φύση. Αναγνωρίζει τη 

                                                 
2
 Πελεγρίνης,2004 ,σελ.1247. 

3
 Leopold, 1989, σελ.224-225. 
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δυναμική φύση των βιοτικών κοινοτήτων και ευρύτερα των οικοσυστημάτων και 

εισηγείται το σεβασμό της ζωής και της ακεραιότητας κάθε μέλους της βιοτικής 

κοινότητας. Η φιλοσοφική θεωρία του ,γνωστή ως ‘Land Ethics’ , μπορεί να 

συνοψισθεί με την ακόλουθη δήλωση του ιδίου: « Κακοποιούμε και εκμεταλλευόμεθα 

τη Γη , επειδή τη θεωρούμε ως ένα πράγμα που μας ανήκει. Όταν δούμε τη  Γη ως μια 

κοινότητα στην οποία ανήκουμε και εμείς , τότε ίσως αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε 

αυτή με αγάπη και με σεβασμό.»
4
 

     Ο Leopold υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τους εαυτούς μας ως 

κατακτητές της φύσης , της γης αλλά ως μέλη της ίδιας κοινότητας. Με τον τρόπο 

αυτό προτείνει ότι μπορεί να υπάρξει ηθικός μετασχηματισμός του ανθρώπου
. 
Ένας 

τέτοιος μετασχηματισμός θα συνίστατο στο ότι οι άνθρωποι ως άτομα οφείλουν να 

αλλάξουν τελείως την ηθική τους στάση και να δείξουν το σεβασμό τους στη φύση , 

αρχίζοντας από την εγγύτερη προς αυτούς βιοτική κοινότητα. 

     Η ηθική του Leopold υποστηρίχθηκε από τον John Baird Callicott ειδικά στο 

βιβλίο του In Defense of the Land Ethics: Essays in Environmental Philosophy , όπου 

τονίζει «την ανάγκη να υπάρχουν βιοτικά δικαιώματα για κάθε μέλος της βιοτικής 

κοινότητας , διότι η ακεραιότητα , η ομορφιά και η σταθερότητα της βιοτικής 

κοινότητας είναι δείκτης των ορθών ή των εσφαλμένων πράξεων , που μπορούν να 

γίνουν και που επηρεάζουν το περιβάλλον.»
5
  Όπως είναι φυσικό τέτοια δικαιώματα, 

μόνο ο άνθρωπος που δεν ασπάζεται τον ανθρωποκεντρισμό ,  μπορεί να αποδώσει 

στα όντα γιατί έχει άλλη αντίληψη για τη φύση και κρίνει ότι είναι ορθό να πράξει 

κάτι τέτοιο. Επίσης αξίζει να αναφερθεί και η άποψη του Holmes Rolston  III όπου 

γίνεται λόγος για την απόδοση της έννοιας της αξίας κυρίως στα οικοσυστήματα. Οι 

διαδικασίες που διέπουν τα της φύσεως και η οργάνωση  αυτών μας υποχρεώνει να 

δεχθούμε ότι υπάρχουν εγγενείς αξίες στη φύση και ότι , πέρα από τις εργαλειακές 

αξίες , υπάρχουν και οι συστημικές αξίες που συνάπτονται με τα οικοσυστήματα.
6
  

  Οι τρεις ανωτέρω διανοητές αποδέχονται , παρά τις διαφοροποιήσεις τους, την 

προτεραιότητα του όλου έναντι του μέρους και της κοινότητας έναντι της 

                                                 
4
 Callicott,1989,σελ.84. 

 
5
 Leopold,1966, σελ. Χ. 

 
6
 Rolston, 1988, σελ.186-191 
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ατομικότητας. Επί πλέον εξαίρουν για διαφορετικούς λόγους ο καθένας την ύπαρξη 

της ισορροπίας και συνεργασίας μεταξύ των βιοτικών κοινοτήτων. Επίσης 

εισηγούνται μια νέα θεώρηση που θα πρέπει να διέπει τη σχέση του ανθρώπου προς 

τη φύση.  

     Την ολοκρατική αντίληψη του Aldo Leopold και εν γένει τις αρχές της 

καλουμένης «Ηθικής της Γης » επεξεργάστηκαν και διεύρυναν οι λεγόμενοι 

υπέρμαχοι της Βαθιάς Οικολογίας (Deep Ecology ) όπως ο Arne Naess , ο G. 

Sessions , ο B. Devall κ.ά. Η Βαθιά Οικολογία είναι υπέρ μιας ολόπλευρης στροφής 

στην Ηθική Φιλοσοφία και υπέρ της αποδοχής της οικολογικής προοπτικής και ενός 

ανοίγματος προς όλη την πλάση. Ομοίως έχει διαμορφώσει ένα τρόπο ζωής , τον 

οποίο πρέπει να αποδεχθούν οι άνθρωποι , να ζήσουν σύμφωνα μ’ αυτόν , να 

πραγματώσουν το είναι τους και συγχρόνως διατείνεται ότι έτσι μπορεί να 

αντιμετωπιστεί το περιβαλλοντικό πρόβλημα. 

       Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση γίνεται και από τον David Worster στο έργο του 

Nature’s Economy όπου εξετάζει , εκτός των άλλων , το πόσον η φύση αποτελεί 

πρότυπο για όλους. Ο Worster ερωτά : Μπορεί η δομή και η κατάσταση της φύσεως 

να αποτελέσει οδηγό για τον άνθρωπο; Μπορεί ο άνθρωπος να ανακαλύψει από τη 

φύση πρότυπα σταθερότητας και αρμονίας που μπορεί να ακολουθήσει; Η απάντηση 

εξαρτάται από το πώς αντιλαμβανόμαστε τη φύση.  Η αντίληψη που επικρατεί περί 

της φύσεως διαφέρει από εποχή σε εποχή. Ο Worster  με σαφή τρόπο και με ιστορική 

τεκμηρίωση θέτει καίρια ερωτήματα για την πορεία του πολιτισμού μας σε σχέση με 

τη φύση και ομιλεί με πειστική επιχειρηματολογία για το τι συμβαίνει σήμερα στη 

φύση και πώς μπορούμε να διδαχθούμε από αυτή σημαντικά πράγματα , να 

ανακαλύψουμε καθοδηγητικές αρχές , να βρούμε πρότυπα που ενίοτε μπορούν να 

κατευθύνουν την πορεία μας και να δούμε τη σχέση μας προς τη φύση στο πλαίσιο  

της μεταβολής των καταστάσεων , αλλά ταυτόχρονα και της συνύπαρξης με αυτή.
7
                       

   Αναφορικά με την ελληνική βιβλιογραφία ,επειδή ίσως η φιλοσοφική οικολογική 

συνείδηση στάση ζωής και έρευνα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο , θα αναφερθώ στη  

διδακτορική διατριβή του κ. Σταύρου Καραγεωργάκη με τον τίτλο : Περιβαλλοντική  

ηθική και πολιτική οικολογία .Οι υποχρεώσεις μιας  οικολογικής κοινωνίας απέναντι  

στο μη ανθρώπινο κόσμο.
8
 

 
 Η κύρια θέση που υποστηρίζει στη διατριβή αυτή είναι 

ότι ο μη ανθρώπινος κόσμος πρέπει να προστατεύεται και ότι οι άνθρωποι έχουν 

                                                 
7
 Worster,1994, σελ. 429 – 433. 
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υποχρεώσεις έναντι αυτού όχι επειδή αυτός έχει κάποια εγγενή αξία αλλά διότι οι 

άνθρωποι έχουν βιολογική και πολιτισμική συνάφεια προς το μη ανθρώπινο κόσμο. « 

Η κοινή προέλευσή μας καθώς και οι βιολογικές και πολιτισμικές ομοιότητες που 

παρουσιάζουμε , μας δείχνουν ότι δεν αποτελούμε εμείς οι άνθρωποι ένα είδος 

διαφορετικό από τα άλλα.»
9
   Η συγκεκριμένη θέση θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι 

είναι ελάχιστα ηθική ,αφού το ηθικό είναι να ενδιαφέρεται κανείς όχι μόνο για 

κάποιον που έχει μαζί του βιολογική συνάφεια και συγγένεια αλλά για αυτόν που 

είναι διαφορετικός , ξένος.  

    Βέβαια σχετικά με την ελληνική βιβλιογραφική πραγματικότητα και το ενδιαφέρον 

για τα περιβαλλοντικά θέματα υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα που εντάσσονται 

κατά τη γνώμη μου στην περιοχή των εμπειρικών  οικονομικών επιστημών ή 

κινούνται στην περιοχή της οικολογικής διανόησης ή δε σχετίζονται με το θέμα της 

παρούσης μελέτης.
 

 

3.  Ερωτήματα και προβληματισμοί που απαιτούν διασάφηση 

 

     Τα κεντρικά ερωτήματα που τίθενται προς εξέταση στην παρούσα μελέτη είναι η 

αξία που πρέπει να αποδίδεται στη φύση για ότι ακριβώς είναι και ως εκ τούτου ως 

κάτι το άξιο πρέπει να προστατεύεται , ο ρόλος του ανθρώπου ως μέλος πλέον της 

βιοτικής κοινότητας και πώς η φύση μπορεί να διδάξει τον άνθρωπο έτσι ώστε να 

οδηγηθούμε σε μια κοινωνία οικολογική. 

  Θα επιδιωχθεί να προβληθεί ότι η υιοθέτηση των ηθικών ,οικολογικών, αισθητικών 

αξιών θα μας βγάλουν από το αδιέξοδο που έχουμε οδηγηθεί σε σχέση με την 

καταστροφή του περιβάλλοντος και το μέλλον του πλανήτη Γη. Η θέση αυτή θα 

διερευνηθεί σε σχέση με τους προβληματισμούς εκείνους που υπερασπίζονται την 

άποψη περί συνεχούς εκμετάλλευσης και σπατάλης της φύσεως , προκειμένου να 

υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευημερία για μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων στη 

Γη. Πρόκειται για τη λογική εκείνη που δίνει προτεραιότητα μόνο στις οικονομικές 

αξίες που διασφαλίζουν τη διαρκή παραγωγή αγαθών , ανεξαρτήτως του τρόπου 

χρησιμοποιήσεως της φύσεως. 

                                                                                                                                            
8
 Βλέπε Σταύρου Καραγεωργάκη , Περιβαλλοντική  ηθική και πολιτική οικολογία .Οι υποχρεώσεις μιας  

οικολογικής κοινωνίας απέναντι στο μη ανθρώπινο κόσμο ( Διδακτορική Διατριβή , Τμήμα ΜΙΘΕ ), 

Θεσσαλονίκη 2006. 
9
 Ό.π ,σελ.261. 
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    Η φύση , ως αγαθό , θα πρέπει να συγκριθεί και να αντιμετρηθεί με τις απόψεις 

εκείνες , που τείνουν να παραγνωρίζουν τη σημασία της και επηρεάζονται από 

ακραία ωφελιμιστικά , ατομοκεντρικά συμφέροντα . Ο προβληματισμός αυτός 

αναφέρεται στα αίτια της οικολογικής κρίσης που είναι ηθικά , πολιτικά, οικονομικά 

και έχουν σχέση με την έλλειψη της ανάλογης παιδείας ως προς την αντιμετώπιση και 

εκμετάλλευση της φύσεως. Τα προβλήματα αυτά σημασιοδοτούν τη μετάβαση από 

μια ανθρωποκεντρική και βιοκεντρική αντίληψη περί των όντων της φύσεως και των 

πραγμάτων σε μια οικοκεντρική θεώρηση των εν λόγω καταστάσεων . 

   Επομένως στο υπό διερεύνηση θέμα προς διασάφηση είναι τα ακόλουθα 

ερωτήματα: 

1. Τι είδους αξία μπορούμε να αποδώσουμε στη φύση ; 

2.  Μπορεί το περιβάλλον να έχει κάποια αξία ανεξάρτητη από εκείνη που οι 

άνθρωποι αποδίδουν σε αυτό και μήπως η αξία που του αποδίδουν μπορεί να 

νοείται απλώς ως έκφραση των δικών τους επιθυμιών , στάσεων και 

προτιμήσεων ; 

3. Μήπως το περιβάλλον δεν έχει αξία καθ’αυτό και αν συμβαίνει αυτό , γιατί 

χρειάζεται να τίθεται ως προτεραιότητα η προστασία του ; 

4. Αν η προστασία της φύσεως είναι το υπέρτατο αγαθό, μήπως με την αποδοχή 

συγκεκριμένων ηθικών προδιαγραφών και επιταγών μιας θεωρίας στην πράξη 

δια της κατάλληλης αγωγής και παιδείας μπορούμε να οδηγηθούμε στην 

προστασία του περιβάλλοντος; 

5. Τι είδους ηθική στάση θα πρέπει να υιοθετήσουμε ως έλλογα όντα προς τη 

φύση ; 

6. Τι εννοεί ο Rousseau με την έννοια φύση ; 

7. Ποιες είναι οι κύριες ηθικές αντιλήψεις του Rousseau που σχετίζονται με τη 

φύση και πώς η φύση μπορεί να μας διδάξει; 

8. Πώς μια αγωγή σύμφωνη με τη φύση κατά το  Rousseau μπορεί να οδηγήσει 

στη διαμόρφωση μιας υγιούς πολιτικής κοινωνίας; 

9. Ποιες οι απόψεις του Aldo Leopold όπως εκφράζονται στο άρθρο του Ηθική 

της Γης;  

10. Εάν η νέα ηθική αφετηρία και αντίληψη για τη σχέση του ανθρώπου προς τη 

φύση που παρουσιάζει ο Aldo Leopold μπορεί να θεωρηθεί ότι πληροί τις  

προϋποθέσεις για να νοηθεί η φύση ως οικολογικό αγαθό και να 



13 

 

αντιμετωπισθεί η σημερινή κατάσταση που οδηγεί στην καταστροφή της 

φύσης; 

11. Ποιες ηθικές και άλλες αξίες πρέπει να υιοθετηθούν και να γίνουν στοιχείο 

της ζωής και της διαγωγής των ανθρώπων μέσα σε μια κοινωνία ώστε να 

μπορεί να προστατεύεται το περιβάλλον ; 

12. Ποιο είναι το έργο της Παιδείας και της Περιβαλλοντικής ή Οικολογικής  

Ηθικής Φιλοσοφίας μέσα σε μια ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία για την 

προστασία της φύσεως ; 

13. Ποιες συνάφειες δημιουργούνται ανάμεσα στις παιδαγωγικές αντιλήψεις του 

Rousseau που σχετίζονται με τη φύση και στις οικολογικές θέσεις του 

Leopold για μια « Ηθική της Γης »; 

14. Μπορούν να καθιερωθούν κανόνες που να έχουν γενική ισχύ και που να 

μπορούν λογικά να γίνουν αποδεκτοί έτσι ώστε να αντιμετωπισθούν τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα; 

     Τα ανωτέρω ερωτήματα και άλλα συναφή που μπορούν να τεθούν και που 

θα προσπαθήσουμε με πειστικότητα να απαντηθούν θα μας απασχολήσουν 

στα επόμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης. 

 

 

4.   Αξιολογία 

 

       Πριν προχωρήσουμε στο κύριο μέρος της παρούσας μελέτης κρίνουμε 

απαραίτητο να αναφερθούμε σ’ ένα από τα πιο συζητημένα θέματα της 

Περιβαλλοντικής Ηθικής που είναι εκείνο της αξιολογικής αντιμετώπισης του 

φυσικού κόσμου, δηλαδή η συζήτηση για το τι είδους αξία μπορούμε να αποδώσουμε 

στη φύση και στα μέρη της. 

      Η απόδοση αξίας σ’ ένα πράγμα ή μια ενέργεια είναι θεμελιώδους σημασίας 

παρόλο που μερικές φορές αυτό δεν είναι εύκολα ορατό. Αυτό ισχύει γιατί σαν 

απόρροια της αξίας που δίνουμε σε κάτι , διατυπώνουμε και τις ανάλογες 

προστακτικές προτάσεις για την αντιμετώπισή του εκ μέρους μας. Το τι είδους στάση 

θα κρατήσουμε απέναντι σε κάποιον ή σε κάτι , εξαρτάται από την αξία που του 

δίνουμε. Έχουμε ηθικές υποχρεώσεις προς ένα πρόσωπο ή προς κάτι επειδή του 

δίνουμε μεγάλη αξία. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η αξιολόγηση οδηγεί αναγκαστικά 
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σε πράξη , υποδεικνύει τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουμε και οδηγεί ,έστω και 

έμμεσα , στη διατύπωση ηθικών επιταγών. Ο βαθμός επίδρασης της αξιολόγησης 

στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερος από ότι αυτός ενός γεγονότος ή μιας 

πράξης. Και τούτο , διότι το γεγονός είναι παγιωμένο και μοναδικό , ενώ η 

αξιολόγηση δυνητικά οδηγεί σε σύνολα γεγονότων και πλαίσιο δράσης.
10

      

Σύμφωνα με την αξιολογική προσέγγιση οι ηθικές προτάσεις γεννιούνται από την 

αξία που αποδίδουμε. Γι αυτό και οι ηθικές προτάσεις ονομάζονται και αξιολογικές 

προτάσεις (ή προτάσεις του πρέπει ). Οι αξιολογικές προτάσεις αντιδιαστέλλονται με 

τις περιγραφικές προτάσεις ( ή προτάσεις του είναι ) . Οι προτάσεις αυτές μας 

περιγράφουν ένα πράγμα , μας λένε για μια ιδιότητά του ή για την ουσία του. 

Αντίθετα οι αξιολογικές κρίσεις μας λένε τι πρέπει να γίνει. 

     Η μετάβαση από τις περιγραφικές κρίσεις στις αξιολογικές , δηλαδή η σχέση 

ανάμεσα στο πώς είναι τα πράγματα και στο πώς πρέπει να είναι έχει ταλανίσει τη 

φιλοσοφία από την εποχή του D.Hume που ήταν ο πρώτος ο οποίος ασχολήθηκε με 

αυτή. Η μετάβαση από το ένα είδος κρίσης  στο άλλο ενέχει ένα κοινό αλλά 

σημαντικό λογικό σφάλμα και ο φιλόσοφος που την επιχειρεί – δηλαδή εκφράζει τι 

πρέπει γίνει με βάση το πώς είναι τα πράγματα – υποπίπτει στην φυσιοκρατική 

πλάνη. Ο όρος « φυσιοκρατική πλάνη » ( naturalistic fallacy ) βέβαια , είναι αρκετά 

μεταγενέστερος και εισήχθη από τον G. Moore προκειμένου να επισημάνει το 

σφάλμα των φιλοσόφων που επιδίωξαν να ορίσουν με αυτό τον τρόπο, το αγαθό και 

άλλες ηθικές έννοιες, ταυτίζοντας τες με άλλες μη ηθικές όπως η ευδαιμονία, η ηδονή 

κ.ά
11

  

     Όσον αφορά το περιβάλλον ,ενώ εφοδιαζόμαστε με τις περιγραφικές προτάσεις 

για το πώς λειτουργούν οι πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ των μερών του φυσικού 

κόσμου (π.χ μέσα στα οικοσυστήματα ), δεν μπορούμε να βασιστούμε σε αυτές 

προκειμένου να διατυπώσουμε την ηθική που οφείλουμε προς το περιβάλλον γιατί θα 

περιπέσουμε στη φυσιοκρατική πλάνη. Ο τρόπος που ξεπεράστηκε αυτό από 

πολλούς φιλοσόφους είναι η αξιολόγηση, τι είδους αξία είναι αυτή που αποδίδουμε. 

 

                   

5. Εργαλειακή και Εγγενής αξία. 

                                                 
10

 Πρωτοπαπαδάκης, 2005, σελ.39. 
11

 Πελεγρίνης , 2004,σελ.685. 
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     Δύο είναι , κατά βάση , τα είδη αξίας που μπορούν να αναγνωριστούν στη φύση  

είτε θα τη μεταχειριστούμε ως έχουσα μόνο εργαλειακή  αξία ( instrumental value )  

είτε θα της αναγνωρίσουμε και εγγενή αξία  (intrinsic value ). Με τον όρο 

«εργαλειακή αξία» εννοούμε το να αποδίδουμε αξία σε κάτι λόγω της χρησιμότητάς 

του σε εμάς. Αντίθετα , με τον όρο « εγγενής αξία » εννοούμε το να αποδίδουμε αξία 

σε κάτι μόνο και μόνο επειδή υπάρχει , δηλαδή να αναγνωρίζουμε ότι έχει αξία αυτό 

καθαυτό. 

     Πιο συγκεκριμένα αναγνωρίζοντας χρηστική
12

 αξία στη φύση , αναλαμβάνουμε 

κάποιες συγκεκριμένες υποχρεώσεις απέναντι της γιατί μας είναι πολύτιμη ως μέσο 

για την επίτευξη των δικών μας σκοπών. Ο σεβασμός , η αγάπη , η προστασία μας , 

στην πραγματικότητα κατευθύνονται σε ένα σύστημα που υποστηρίζει την 

ανθρώπινη ύπαρξη και προωθεί τα ανθρώπινα συμφέροντα. Το σύστημα είναι 

ηθικώς αδιάφορο, οι συνέπειες της λειτουργίας του όμως έχουν ηθική αξία.
13

  Η 

ηθική αυτή θεώρηση έχει επικρατήσει να αποκαλείται ανθρωποκεντρισμός. 

    Η ανθρωποκεντρική τοποθέτηση αναγνωρίζει ηθική αξία  στο περιβάλλον επί τη 

βάσει τεσσάρων αξόνων : της προσφοράς αγαθών , της παροχής υπηρεσιών της 

προσφοράς πληροφοριών και της ψυχικής και πνευματικής αξίας που αυτό έχει.
14

  

Εμείς θα εστιάσουμε στον τέταρτο άξονα κατά τον οποίο η αξία του φυσικού κόσμου 

έγκειται στην ψυχική ανάταση που επιφέρει στον άνθρωπο όταν αυτός έρχεται σε 

επαφή μαζί της . Η φύση ανέκαθεν αντιμετωπιζόταν από τους διανοητές ως έχουσα 

διδακτική αξία . Η φύση αποτελεί το μόνο καταφύγιο του ανθρώπου απέναντι στους 

έντονους ρυθμούς ζωής και τις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής. Η αρμονία και η 

σοφία της φύσης αναδύουν από το σύγχρονο άνθρωπο αισθητικές , οικολογικές , 

ηθικές αξίες που έχουν παραγκωνισθεί στις μέρες μας από τα οικονομικά κυρίως 

συμφέροντα. Η αναγνώριση ηθικών αξιών στο περιβάλλον σύμφωνα με τα 

παραπάνω κινείται σε ωφελιμιστικά πλαίσια, διότι σε περίπτωση που η φύση έπαυε 

να μας είναι απαραίτητη τότε θα αίρονταν και οι ηθικές δεσμεύσεις απέναντι της. 

    Στον αντίποδα της ανθρωποκεντρικής παράδοσης διατυπώθηκαν οικοκεντρικές 

θεωρίες όπως η « Ηθική της Γης » ( Land Ethics) του Aldo Leopold και η βαθιά 

οικολογία (Deep Ecology ) του Νορβηγού φιλοσόφου Arne Naess.  Ο Leopold 

                                                 
12

 Εκτός από τους όρους εργαλειακή αξία και εγγενής αξία στην ελληνική βιβλιογραφία απαντώνται 

και άλλες λέξεις με συνώνυμη σημασία. Η εργαλειακή αξία πολλές φορές ονομάζεται και σχετική, 

χρηστική ή οργανική. Αντίστοιχα η εγγενής αξία πολλές φορές αναφέρεται ως ίδια , έμφυτη , απόλυτη 

αξία ή αυταξία. Στην παρούσα εργασία όλοι οι όροι θα χρησιμοποιούνται χωρίς διάκριση. 
13

 Πρωτοπαπαδάκης, 2005, σελ 43. 
14

 ό.π, σελ 43. 
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υποστήριξε  ότι οι άνθρωποι , οι  υπόλοιποι έμβιοι οργανισμοί και γενικά το φυσικό 

περιβάλλον συνιστούν την κοινότητα της γης. Ο άνθρωπος δεν είναι κατακτητής 

αλλά μέλος της κοινότητας και ως μέλος οφείλει να σέβεται τόσο τα άλλα μέλη όσο 

και την κοινότητα ως σύνολο. Και ο Leopold και ο Naess αποδέχονται την εγγενή 

αξία ( intrinsic value ) του μη ανθρώπινου κόσμου. Η συζήτηση για την εγγενή αξία 

του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί το βασικότερο θέμα του φιλοσοφικού 

στοχασμού για την Περιβαλλοντική Ηθική . Η αποδοχή της εγγενούς αξίας της 

φύσης ως όλου , αλλά και των μερών της , συνεπάγεται υποχρεώσεις του ανθρώπου 

απέναντι της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : JEAN JACQUES ROUSSEAU 

 

Οι παιδαγωγικές αντιλήψεις του σχετικά με τη φύση όπως 

παρουσιάζονται κυρίως στο έργο του Αιμίλιος ή Περί Αγωγής. 
 

 

Α. ΠΑΙΔΕΙΑ  

 
     Ένα από  τα θέματα που αναμφισβήτητα απασχόλησαν την ανθρώπινη διανόηση 

στο πέρας των αιώνων είναι αυτό της παιδείας με όλες τις διαστάσεις που κατά 

καιρούς έχει προσλάβει και με τις προβληματικές που δημιούργησε γύρω από το 

ρόλο της στη διαμόρφωση του κοινωνικού γίγνεσθαι και στην οριοθέτηση της 

ανθρώπινης δραστηριότητας εν γένει. Άλλωστε η έννοια της παιδείας συνυπήρχε 

υποκρυπτόμενη στο νόημα της φιλοσοφίας , στο πλαίσιο της οποίας εντάσσονταν το 

σύνολο των θεωρητικών και επιστημονικών γνώσεων.
15

    

     Η παρούσα μελέτη επικεντρώνει το ενδιαφέρον της σε ένα βασικό εκπρόσωπο 

του 18
ου

 αιώνα , το Rousseau ,και προβάλλει τις παιδαγωγικές απόψεις που 

διατρέχουν το πεντάτομο έργο του Αιμίλιος. Αρχικά γίνονται κάποιες βιογραφικές 

αναφορές που καταδεικνύουν τις συνθήκες μέσα στις οποίες μεγάλωσε και 

ανατράφηκε ο Rousseau,  τόσο οικογενειακές όσο και γενικότερα κοινωνικές και 

πολιτικές που εξηγούν κατά ένα μέρος τη θεωρία του για αγωγή. Ακολουθεί μια 

αναφορά στις γενικότερες απόψεις  του περί αγωγής του στα έργα του , προκειμένου 

να σχηματιστεί μια πρώτη εντύπωση του πλαισίου και των ορίων μέσα στα οποία 

αναπτύχθηκε η παιδαγωγική του σκέψη. Στη συνέχεια παρατίθενται τα εκπαιδευτικά 

ζητήματα με τα οποία ασχολήθηκε  στο έργο του και αφορούν τις απόψεις του για το 

ρόλο της φύσης. Τέλος μέσα από νοήματα  που άλλοτε είναι πυκνά και άλλοτε 

εκλαϊκεύονται ώστε να καταστούν εύληπτα και κατανοητά θα προσπαθήσουμε με 

σαφήνεια και ευκρίνεια να παρουσιάσουμε τη διδακτική αξία της φύσης . 

 

 

Β. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

     Ο Jean Jacques Rousseau φιλόσοφος , παιδαγωγός , συγγραφέας , πολιτικός , 

θεωρητικός και αυτοδίδακτος συνθέτης στην περίοδο του Διαφωτισμού , γεννήθηκε  

                                                 
15

 Καραφύλλης , 2005 , σελ. 25 -27 . 
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στη Γενεύη το 1712. Είναι ίσως ο μοναδικός ανάμεσα στους πρωτοπόρους του 

Διαφωτισμού , ο οποίος με την εμπνευσμένη κριτική του επηρέασε τα κυρίαρχα 

πνεύματα της εποχής του. Η φιλοσοφία του Rousseau  ήταν εκείνη που κυρίως 

εδραίωσε την πίστη των ηγετών της Γαλλικής Επανάστασης, προκειμένου να 

επιχειρήσουν την ανατροπή της πολιτικής πράξης και θεωρίας της εποχής του.
16

    

     Σε μια εποχή που οι καλύτερες διάνοιες φαίνονταν να έχουν ξεχάσει τη διάκριση 

που υφίσταται μεταξύ των απαιτήσεων των ηθών και της ηθικότητας , ο Rousseau 

χάραξε αυτή τη διαχωριστική γραμμή με απόλυτη ακρίβεια. Με την ενθουσιώδη 

εξύμνηση της φυσικής κατάστασης δε σκόπευε να αποξενώσει τους ανθρώπους από 

τον πολιτισμό , προκειμένου να τους οδηγήσει πίσω στη βαρβαρότητα. Επίσης , δεν 

προτείνει την αστόχαστη επιστροφή του ανθρώπου στη φυσική κατάσταση, αλλά 

διατυπώνει την άποψη ότι ο άνθρωπος οφείλει να αναστοχαστεί τη φυσική 

κατάσταση από την οπτική της δικής του εποχής.  

   Η γενέτειρά του και οι εμπειρίες των παιδικών του χρόνων καθόρισαν 

αδιαμφισβήτητα τη μετέπειτα ζωή του καθώς και την εξέλιξη της σκέψης του. Γιος 

ωρολογοποιού, του Ισαάκ Ρουσσώ και της Σουζάννας  Μπερνάρ ,μένει ορφανός 

καθώς η μητέρα του πεθαίνει λίγες μέρες μετά τη γέννησή του. Η έλλειψη της 

μητρικής επιρροής στα πρώιμα παιδικά χρόνια του επηρέασε  Rousseau σημαντικά τη 

μετέπειτα ζωή του και η παντελής απουσία μητρικής φροντίδας καταλήγει σε ένα 

υπερβολικό εγκώμιο της μητρότητας και των ευθυνών της στο πρώτο βιβλίο του 

Αιμίλιου.
17

 Ζει τα παιδικά  και νεανικά του χρόνια στη Γενεύη  , η οποία τότε 

αποτελούσε μια δημοκρατία ανάμεσα σε δουκάτα και μοναρχίες , σε μια εποχή 

ταξικής αντιπαράθεσης που το 1722 οδηγεί τον πατέρα του στην εξορία.
18

 Tη 

διαπαιδαγώγησή του σ’ αυτό το σημείο , αναλαμβάνει αρχικά ένας ιερέας , ο 

Λαμπερσιέ
19

 και ο θείος του. Κάτω από αυτές τις συνθήκες το παιδί δε μαθαίνει 

τίποτα από πειθαρχία , υπακοή και λιτότητα αλλά περισσότερο αποχτά μια απέχθεια 

απέναντι σε κάθε κανόνα που σημαδεύει τη ζωή του.
20

 
 
Σε ηλικία δώδεκα ετών 

επιστρέφει στη γενέτειρά του και ο θείος του τον τοποθετεί ως μαθητευόμενο γραφέα 

στην αρχή και αργότερα ως μαθητευόμενο ενός χαράκτη ,τον οποίο αντιπαθεί και 

                                                 
16

 Wokler, 2006, σελ.1. 
17

 Broom ,1963,σελ. 116 – 121. 
18

 Roussaeu ,2006, τομ. Ι – ΙΙΙ ,σελ.9. 
19

 Ό.π,σελ.9. 
20

 Hudson,1903,σελ. 4- 5. 
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απεχθάνεται.
21 

Η κακομεταχείριση που υφίσταται στη νέα  του δουλειά , τον ωθεί 

στην ανάγνωση απαγορευμένων βιβλίων και σε συντροφιές με άλλους νεαρούς , 

προκειμένου να βρει κάποια διέξοδο. Το 1728 φεύγει από την πόλη που γεννήθηκε 

καθώς ο εφημέριος του Κονφινιόν τον στέλνει στη Βαρόνη ντε Βαράν όπου και 

παραμένει μαζί της ως το 1740. Το 1741 εγκαθίσταται στο Παρίσι . Αργότερα 

εισέρχεται στον κύκλο των Εγκυκλοπαιδιστών και για ένα χρονικό διάστημα 

συνδέεται φιλικά με τον Ντιντερό ,με τον οποίο μοιραζόταν κοινά ενδιαφέροντα για 

το θέατρο, τις επιστήμες και ιδιαίτερα τη μουσική. 

     Στο μεταξύ γνωρίζεται με τη γυναίκα του Τερέζα Λεβασσέρ , με την οποία 

συμβιώνει και ένα χρόνο μετά ,το 1746 , αποκτούν το πρώτο τους παιδί , το οποίο 

εγκαταλείπουν στο γραφείο ευρυθέντων τέκνων. Τον επόμενο χρόνο αποκτούν το 

δεύτερο παιδί τους , το οποίο γνωρίζει την ίδια τραγική κατάληξη . Την ίδια μοίρα 

επιφυλάσσει και για τα δύο επόμενα τέκνα του. Το γεγονός αυτό έκανε πολλούς 

μελετητές να αναρωτηθούν πώς μπόρεσε ένας άνθρωπος που παρέδωσε τα παιδιά του 

στο ορφανοτροφείο να γράψει μια τόσο θαυμαστή πραγματεία για τη 

διαπαιδαγώγηση των παιδιών ,όπως ο Αιμίλιος. Η απάντηση που δίδεται συνήθως 

είναι ότι το έργο αυτό αποτελεί μια προσπάθεια επανόρθωσης και εξιλέωσης του 

φιλοσόφου. 

    Ο  ίδιος ,ο Rousseau, υπογραμμίζει όμως στο έργο του ότι δεν υπάρχει φρικτότερη 

δειλία από την εγκατάλειψη των παιδιών. « Ένας  πατέρας , όταν σπέρνει και 

ανατρέφει παιδιά , εκπληρώνει απλώς το ένα τρίτο του καθήκοντός του. Οφείλει 

ανθρώπους στο γένος των ανθρώπων, οφείλει κοινωνικούς ανθρώπους στην κοινωνία , 

οφείλει πολίτες στο κράτος. Κάθε άνθρωπος που μπορεί να εκπληρώσει αυτό το τριπλό 

χρέος και δεν το κάνει είναι ένοχος και πιο ένοχος ίσως όταν το εκπληρώνει κατά το 

ήμισυ. Όποιος δεν μπορεί να εκπληρώσει τα καθήκοντα του πατέρα , δεν έχει δικαίωμα 

να γίνει πατέρας. Ούτε η φτώχεια , ούτε οι δουλειές , ούτε ο ανθρώπινος σεβασμός τον 

απαλλάσσουν από το να τρέφει τα παιδιά του και να τα μεγαλώνει ο ίδιος. Αναγνώστες 

μου , μπορείτε να με πιστέψετε. Προβλέπω ότι όποιος έχει σπλάχνα μέσα του και 

παραμελεί τέτοια ιερά καθήκοντα θα χύσει πολλά πικρά δάκρυα για το σφάλμα αυτό και 

ποτέ δε θα βρει παρηγοριά. »
22
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 Roussaeu ,2006, τομ. Ι – ΙΙΙ ,σελ.9. 
22

 Ό.π,σελ.15. 
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Ως το τέλος της ζωής του , οι τύψεις έκαναν το Rousseau να αναζητεί προσχηματικές 

δικαιολογίες , οι οποίες όμως δεν τον ικανοποιούσαν . Η έμμονη ιδέα του 

αμαρτήματος που τον κυνηγούσε , τον ώθησε πιθανώς να γράψει τον  Αιμίλιο ( 1757 -

1762 ) και να αρχίσει τις Εξομολογήσεις του το 1765 . Ο θάνατός του διακόπτει τις 

Ονειροπολήσεις του , στις οποίες ακόμα προσπαθούσε να αποδείξει ότι δεν υπήρξε 

«απάνθρωπος πατέρας »  ( Ένατος Περίπατος ). Την  ίδια περίοδο με τον Αιμίλιο 

γράφει ένα από τα σημαντικότερα έργα του , το Κοινωνικό συμβόλαιο  (1762 ) . 

Σύμφωνα με τον Rousseau  , η τήρηση του κοινωνικού συμβολαίου αυξάνει και δεν 

καταστρέφει την αληθινή ελευθερία των πολιτών ,καθώς οι πολίτες καθίστανται ίσοι 

υπό την εξουσία του νόμου . Δημοσιεύοντας το Κοινωνικό Συμβόλαιο , ο Rousseau 

επιχειρεί να δείξει σε τι ακριβώς συνίσταται η ουσία του κράτους και το θεμέλιο της 

πολιτικής κοινωνίας . 

     Από το 1762 ως το 1770 κάνει αδιάκοπες περιπλανήσεις ( Ελβετία , Αγγλία κ. ά ) 

λόγω πολιτικών διωγμών ,όπου γίνεται αποδέκτης μιας δριμύτατης επίθεσης από το 

Βολταίρο για έργα που προηγήθηκαν και αντιστρατεύονταν την κυβερνητική 

πολιτική . Έρχεται σε σύγκρουση και με το Βρετανό φιλόσοφο David Hume και 

καταφεύγει στη Γαλλία  με το ψευδώνυμο Ρενού . Τελικά το 1770 μεταβαίνει στο 

Παρίσι όπου αποφασίζει να υπερασπιστεί τον εαυτό του κατά των διωκτών του και να 

δικαιολογηθεί έναντι των διάφορων παρισινών κύκλων . Το 1780 πηγαίνει στο 

Ερμενονβίλ και αποσύρεται στο μέγαρο του Μαρκήσιου Ρενέ ντε Ζιραρντέν , όπου 

και πεθαίνει.  

 

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ROUSSEAU ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ  

 

    Ο Jean Jacques Rousseau , ήταν ένας άνθρωπος με επαναστατικό πνεύμα που 

έζησε την εποχή του Διαφωτισμού και εναντιώθηκε στις συνήθειες των συγχρόνων 

του. Μνημονεύει τα παλιά ή τα υπάρχοντα συστήματα, αλλά μόνο για να τα 

καταδικάσει να δηλώσει πώς δε θεμελιώνονται μέσα στη φύση.
23

   
  

Ο φιλόσοφος 

αποτελεί το μεγάλο δάσκαλο και ως άγγελος του ευαγγελίου της ελευθερίας , της 

φύσης και της καρδιάς, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης 
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 Mialaret , 2008, σελ. 243. 
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αξιοπρέπειας είναι μια από τις κινητήριες φυσιογνωμίες στην ιστορία του ευρωπαϊκού 

πνεύματος.
24

    

     Ο Rousseau έδρασε σε τεράστιο βάθος ∙ η μεγάλη επίδραση που άσκησε με το 

πολυδιάστατο έργο του οφείλεται στη λάμψη της γλώσσας του , στο επαναστατικό 

του πάθος , στην αποστασιοποίησή του από τις προκαταλήψεις , τα παραδεδομένα και 

τις συμβατικότητες της εποχής καθώς και στην πνευματική του ευρύτητα. 

     Επίκεντρο των θεωρητικών του ενδιαφερόντων αποτέλεσαν τα προβλήματα της 

προέλευσης της κοινωνίας , της κοινωνικής ανισότητας και της επίδρασης του 

πολιτισμού στην ανάπτυξη της ανθρωπότητας. Όντας υπέρμαχος της ελευθερίας και 

της ισότητας του ατόμου στην κοινωνία όπου δρα και αναπτύσσεται εισηγείται την 

επιστροφή στη  « φυσική κατάσταση » επικρίνοντας κάθε πολιτισμό , κοινωνία , 

επιστήμη και κρατική τάξη πραγμάτων ως συμπτώματα φθοράς που οδηγούν σε 

ανελευθερία και δεσποτισμό.
25

  
 
Αρνητής της ιδιοκτησίας  που οδηγεί , κατά τη 

γνώμη του , στο σχηματισμό του κράτους και στην ανισότητα μεταξύ , κατά τα άλλα , 

ομοίων ,απορρίπτει οτιδήποτε αντιστρατεύεται τη φυσική εξέλιξη των πραγμάτων και 

αποτελεί σύμβαση που επιφέρει τη μετάβαση από το φυσικό στο ανελεύθερο.  

    Οι παιδαγωγικές απόψεις του που θα μπορούσαν να συνοψιστούν με τον όρο 

«φυσική αγωγή», δηλαδή αγωγή του παιδιού έξω από την κοινωνία , στην ύπαιθρο 

και κοντά στη φύση , που περιέχουν προοδευτικά για την εποχή τους στοιχεία όπως ο 

σεβασμός στην προσωπικότητα του παιδιού , ο υπολογισμός των ιδιαιτεροτήτων του 

και των ατομικών του κλίσεων ,συνηγορούν στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων 

προσωπικοτήτων που αυτοπροσδιορίζονται και δρουν αυτόνομα και ανεξάρτητα από 

κοινωνικές και άλλες σκοπιμότητες και περιορισμούς . Άλλωστε και ο ίδιος 

αποτέλεσε με τη ζωή του παράδειγμα φυσικής εκπαίδευσης , όπου η  ήπια εξέλιξή 

του , του επέτρεψε να γίνει ένας ώριμος ενήλικας.
26

  
 
Κατά τη γνώμη του Rousseau, 

το παιδί είναι από τη γέννησή του μια ιδιόμορφη ολότητα και αποστολή του 

παιδαγωγού είναι να δημιουργήσει τις πιο ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη των 

φυσικών του βάσεων απορρίπτοντας τις τιμωρίες και τα ηθικά αποφθέγματα.  

 

                                                 
24

 Reble ,1970,σελ. 228. 
25

 Αν και παραμένει ανοικτό το ερώτημα κατά πόσο η ηθική και πνευματική ολοκλήρωση του 

Rousseau είναι αποτέλεσμα της φύσης ή των κοινωνικών και θεσμικών δυνάμεων , οι μελετητές του 

αποδέχονται τη θεωρία περί φυσικής επιρροής και συμφωνούν ότι η φύση διαποτίζει όλο του το είναι . 

( Romain Rolland , 1953, σελ. 7 και  Jacques Maritain , 1928, σελ. 236.) 
26

 Roussaeu, 2006,σελ.12. 
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Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΑΙΜΙΛΙΟ. 

     Τη θεωρία του Rousseau περί αγωγής απασχολεί σε μεγάλο βαθμό το πώς 

αποφεύγεται η πλάνη κατά τη διαδικασία μέσα στην οποία συγκροτείται η έννοια του 

κοινού αγαθού από τις γνωστικές δυνάμεις του ανθρώπου. Κατεξοχήν προϋπόθεση 

της καλλιέργειας των γνωστικών δυνάμεων είναι η ελευθερία , η οποία αποτελεί 

βασική έννοια στην αγωγή και δεν έχει περιεχόμενο και πρότυπο. 

     Το βασικό ζήτημα , ειδικά στην αγωγή του παιδιού , είναι πώς θα είναι σε θέση να 

αντιλαμβάνεται τα όρια του , δίχως να του τα επιβάλλει κάποιος άλλος. Ο Rousseau  

δε διδάσκει το παιδί τι είναι ελευθερία αλλά τι δεν είναι. Διδάσκει με έμμεσους 

τρόπους τους μηχανισμούς εκείνους που μπορεί να χειραγωγηθεί. Αποκτά το παιδί το 

δικαίωμα στο σφάλμα , που θα το οδηγήσει μεταγενέστερα σε κάποιο επιθυμητό 

επίπεδο γνώσης.  

     Στο έργο του Αιμίλιος παρουσιάζονται τρία είδη αγωγής που διαμορφώνουν τον 

ανθρώπινο χαρακτήρα: η αγωγή της φύσης , η αγωγή των πραγμάτων και η αγωγή 

των ανθρώπων . Η αγωγή της φύσης είναι  η  εσωτερική ανάπτυξη των ικανοτήτων 

και των οργάνων του ανθρώπου . Η χρήση αυτής της ανάπτυξης είναι η αγωγή των 

ανθρώπων και τέλος η απόκτηση προσωπικής εμπειρίας για τα αντικείμενα που 

επηρεάζουν τον άνθρωπο είναι η αγωγή των πραγμάτων. 
27

 Έτσι οδηγούμαστε στο 

συμπέρασμα ότι αν για κάποιο μαθητή οι ως άνω διδασκαλίες συμπίπτουν και τείνουν 

προς ένα κοινό σκοπό , τότε σίγουρα αυτός διάγει το βίο του με συνέπεια αντιθέτως 

αν αυτές οι διαφορετικές διδασκαλίες αποκλίνουν η μια από την άλλη ,τότε ο 

εκπαιδευόμενος θα έχει διαπαιδαγωγηθεί κακώς και δε θα βρίσκεται ποτέ σε 

συμφωνία με τον εαυτό του. Η παρούσα μελέτη θα ασχοληθεί  με την αγωγή της 

φύσης , ή αλλιώς φυσιοκρατία , όρος που χρησιμοποιείται στην αγωγή  δηλώνει 

ορισμένη αντίληψη για την παιδεία και θεμελιώθηκε αρχικά από το Rousseau  και 

κατόπιν από το Pestalozzi , Herbart , Hall and J. Dewey. Ο Rousseau στον Αιμίλιο 

στρέφεται  κατά των σχηματοποιημένων καταστάσεων της κοινωνικής ζωής των 

Γάλλων του 18
ου

 αιώνα και ζητά επιστροφή στο φυσικό τρόπο ζωής.
28

 
  
Το κήρυγμα 

του Rousseau περί της επιστροφής προς τη φύση , όπου ο άνθρωπος δε διαφθείρεται 

αλλά γίνεται συνεχώς καλύτερος , σημείωσε και θεωρητικώς την αρχή της 

φυσιοκρατίας στην αγωγή . Αρχή των φυσιοκρατών είναι το στωικό δόγμα 
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«ομολογουμένως τη φύσει ζην».
29

  Η αγωγή θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως τέχνη 

και η επιτυχία της εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες . Κατά το Rousseau ο 

στόχος της αγωγής είναι να πλησιάσει ο εκπαιδευόμενος τη φύση . Η σύμπραξη των 

τριών τρόπων αγωγής είναι απαραίτητη για την τελειοποίησή τους. Λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η μόνο η φύση είναι εντελής από μόνη της, ο παιδαγωγός πρέπει να 

κατευθύνει ορθά τους άλλους δύο τρόπους αγωγής. Σε αυτή τη συνάφεια θα 

προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε περαιτέρω την έννοια της φύσης. 

 

 

Ε. ROUSSEAU ΚΑΙ ΦΥΣΗ 

     Ο όρος « φύσις » έχει ευρύτατο περιεχόμενο . Το εννοιολογικό περιεχόμενο του 

όρου αυτού αρχίζει από τους προσωκρατικούς φιλοσόφους ( Ηράκλειτος ), 

συνεχίζεται με τον Πλάτωνα , Αριστοτέλη και άλλους. Ενίοτε ως φύση νοείται ο 

φυσικός κόσμος . Οι Σοφιστές αντιπαρέβαλαν το « φύσει» προς το «θέσει ». Οι 

«φύσει» καταστάσεις  είναι σπουδαιότερες και πιο παραδεκτές από τις «θέσει » 

καταστάσεις που είναι δημιούργημα της ανθρώπινης δραστηριότητας , είναι δηλαδή 

αποτέλεσμα συμβάσεων. Την άποψη των Σοφιστών , σύμφωνα με τους οποίους το « 

φύσει» όν είναι σπουδαιότερο , ασπάζονται φιλόσοφοι του 18
ου

 αιώνα και κυρίως ο 

Rousseau.  

  Η  φύση , λέει  ο Rousseau , δεν είναι μια αόριστη έννοια την οποία μπορούμε να 

νοηματοδοτήσουμε κατά πως θέλουμε και δεν πρέπει με κανένα τρόπο να 

συσχετίζεται με τη συνήθεια, όπως έλεγαν οι Στωικοί : « η  έξις δευτέρα φύσις » .Το 

τι ακριβώς όμως είναι η φύση δεν είναι εύκολο να καθορισθεί με έναν ακριβόλογο 

ορισμό.
30

  Ο φιλόσοφος προσπαθεί να ορίσει τη φύση αναλογικά , με ένα 

παράδειγμα. Καμιά φορά , λέει, οι κηπουροί στην προσπάθειά τους να δώσουν το 

σχήμα που επιθυμούν στα δέντρα χρησιμοποιούν την εξής μέθοδο : « Για όσο καιρό 

χρειάζεται εμποδίζουν με μηχανικό τρόπο την κάθετη ανάπτυξη των φυτών , ώσπου 

αυτό να πάρει τη μορφή που θέλουν . Ύστερα ελευθερώνουν το φυτό από τα μηχανικά 

δεσμά. Αυτό όμως δε συμμορφώνεται με το σχήμα που του επέβαλαν αλλά μεγαλώνει 

όπως είναι φυσικό του. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τις κλίσεις των ανθρώπων . 

Όσο κάποιος μένει στην ίδια κατάσταση μπορεί να διατηρεί τις έξεις , που έχουν  κατά 

κάποιο τρόπο παγιωθεί στη ζωή του με την επανάληψη , όσο αφύσικες και αν είναι. 
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Όταν όμως κάποιος αποφασίζει ο ίδιος να αλλάξει ή αλλάζουν οι συνθήκες της ζωής 

του από κάποιο άλλο γεγονός ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο περιβάλλον , τότε η 

συνήθεια παύει να υφίσταται και το φυσικό επανέρχεται .»
31

    

     Ο Rousseau θα ξεχωρίσει και θα αποσυνδέσει τη φυσική κατάσταση από την 

πολιτική κοινωνία. Ξεκινά δηλαδή με το ακαδημαϊκό θέμα της φυσικής κατάστασης 

και κατασκευάζει μια νέα έννοια της φύσεως στην κοινωνία  η οποία δεν μπορεί να 

είναι αιτία της κοινωνίας.
32

  
  
Επιχειρεί να παραγάγει μια νέα έννοια της

 
φύσεως στην 

κοινωνία η οποία προσλαμβάνει μια πιο περίπλοκη και συγκεχυμένη μορφή . Φύση 

κατά βάση είναι το γνήσιο , το απλό , το αληθινό . Συνεπώς , αυτό που θέλει στην 

πραγματικότητα να αρνηθεί ο Rousseau , όντας υπέρμαχος της φυσικής αγωγής είναι 

ένας κατεστραμμένος πολιτισμός , μια ανήθικη κοινωνία. Έτσι λέει ο φιλόσοφος , 

«ενώ ότι υπάρχει είναι καλό και όλα είναι σωστά καθώς βγαίνουν από τα χέρια του 

Πλάστη , όλα εκφυλίζονται στα χέρια του ανθρώπου.»
33

  Οι κοινωνικοί θεσμοί 

απομακρύνουν τον άνθρωπο από τη φύση , επιφέρουν διχασμό του εαυτού του , εφ’ 

όσον τα καθήκοντα που του επιβάλλονται εναντιώνονται στις φυσικές του κλίσεις και  

τον οδηγούν σε σύγχυση και αβεβαιότητα. Ο φυσικός άνθρωπος πρέπει να ζει πέρα 

από τους θεσμούς και τις θεωρίες , να ζει ελεύθερος.  

   Αναπτύσσοντας τις πρωτοπόρες ιδέες του περί διαπαιδαγώγησης , ο Rousseau 

αναφέρεται σε μια αγωγή « μέσω της φύσης »
34 

δηλαδή μια αγωγή στην οποία ο 

μικρός μαθητής του , ο Αιμίλιος , θα αναπτύσσεται σωματικά και ψυχικά έχοντας ως 

συμπαραστάτη του και καθοδηγητή του την ίδια την φύση. 

     Από το πρώτο βιβλίο του Αιμίλιου ήδη ο Rousseau διατυπώνει τις ριζοσπαστικές 

του ιδέες περί κοινωνικότητας , αλλά και την απογοήτευσή του από τα εκφυλιστικά 

συμπτώματα του προϊόντος πολιτισμού : « Υποχρεωμένοι να καταπολεμήσουμε τη 

φύση ή τους κοινωνικούς θεσμούς , γράφει πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα στο να 

διαμορφώσουμε έναν άνθρωπο ή έναν πολίτη διότι δεν μπορούμε να κάνουμε 

ταυτόχρονα και τα δύο.» Και λίγο παρακάτω : « Ο άνθρωπος της φύσης είναι ένα όλον 

για τον εαυτό του. Είναι η αριθμητική ενότητα , το απόλυτο όλον, που σχετίζεται μόνο 

με τον εαυτό του ή με τον όμοιό του. Ο πολιτικός άνθρωπος είναι ενότητα κλασματική , 

                                                 
31
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που εξαρτάται από τον παρονομαστή και η αξία του βρίσκεται στην αναφορά του στην 

ολότητα που είναι το κοινωνικό σώμα.»
35

   

    Σε όλη την έκταση του βιβλίου του ο Rousseau δεν κουράζεται να υπογραμμίζει το 

πόσο σημαντικό είναι να συνδέεται η αγωγή με τη ζωή κοντά στη φύση. « Η 

εσωτερική ανάπτυξη των ικανοτήτων και των οργάνων μας είναι η αγωγή μέσω της 

φύσης».
36

   «Σκληραγωγήστε τα σώματά τους στις αλλαγές των εποχών , των κλιμάτων, 

των στοιχείων της φύσης , στην πείνα , στη δίψα ,στην κόπωση».
37

     

    « Οι άνθρωποι δεν είναι φτιαγμένοι να στοιβάζονται σε μυρμηγκοφωλιές , αλλά για 

να ζουν διάσπαρτοι στη γη , που οφείλουν να καλλιεργούν . Όσο περισσότερο 

συγκεντρώνονται , τόσο πιο πολύ διαφθείρονται.  Οι αναπηρίες του σώματος , καθώς 

και τα πάθη της ψυχής , είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα αυτής της τόσο συχνής 

σύμπραξης. Στο ζωικό βασίλειο , ο άνθρωπος είναι εκείνος που ζει πιο δύσκολα σε 

αγέλες. Άνθρωποι στριμωγμένοι σαν τα πρόβατα θα πέθαιναν σε ελάχιστο χρόνο. Η 

ανάσα του ανθρώπου είναι θανατηφόρα για τους ομοίους του κι αυτό αληθεύει και 

κυριολεκτικά και μεταφορικά. Οι πόλεις είναι η άβυσσος του ανθρώπινου γένους .  

Ύστερα από λίγες γενιές , οι φυλές φθείρονται ή εκφυλίζονται. Πρέπει να τις 

ανανεώσουμε και πάντα η ύπαιθρος είναι αυτή που τροφοδοτεί την ανανέωση των 

φυλών.»
38

    

    « 
Ζήσε σύμφωνα με τη φύση . Να είσαι υπομονετικός και διώξε τους γιατρούς».

39
    

«Στους ανθρώπινους θεσμούς τα πάντα είναι τρέλα και αντίφαση . Όσο χάνει την αξία 

της η ζωή μας τόσο περισσότερο ανησυχούμε γι αυτήν . Προτιμώ να  μου δείξει (ενν. ο 

Αιμίλιος ) το φύλλο κάποιου φυτού κι ας ζωγραφίσει με μικρότερη επιτυχία το φύλλωμα 

ενός κορινθιακού κιονόκρανου».
40

   

     Είναι προφανές από τις παραπάνω αναφορές ότι ο Rousseau θεωρεί ότι η ζωή 

κοντά στη φύση , όπως επίσης και η συνεχής αναφορά σ’ αυτή ,αποτελεί το θεμέλιο 

της ουσιαστικής μάθησης . Έτσι ενώ  η φύση είναι κοινή για όλους τους ανθρώπους , 

ο νόμος δημιουργεί ταξικές διαφορές και τις επιβάλλει λες και είναι φυσικές , 

καλλιεργώντας τον άνθρωπο να αναλάβει ένα συγκεκριμένο  κοινωνικό ρόλο 

σύμφωνα με τις ανάγκες  του πολιτισμού στον οποίο ανήκει. Με την έννοια αυτή  η 

εκπαίδευση κρίνεται ως καλή ή κακή με το πόσο καλά και γρήγορα εκφυλίζει τον 
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άνθρωπο αφαιρώντας του την απόλυτη ύπαρξή του και δίνοντας του μια σχετική. 

Ωστόσο , αυτό δε θα πρέπει να μας κάνει να παραγνωρίσουμε την αξία της 

εκπαίδευσης , αφού αυτή είναι ταυτόχρονα και η μόνη δύναμη που διαθέτει ο 

άνθρωπος προκειμένου να οδηγηθεί πίσω στη φύση και να γίνει ικανός για όλες τις 

συνθήκες ζωής και για κάθε κοινωνία.
41

    

 

 

ΣΤ.  Η ηλικία του βρέφους. 

« Στη φυσική τάξη , εφόσον οι  άνθρωποι είναι όλοι ίσοι, ο κοινός προορισμός τους 

είναι η κατάσταση του ανθρώπου.»
42

 Ο  Rousseau θεωρεί ότι αυτός που διαχειρίζεται 

με υπομονή τα ευχάριστα ή τα δυσάρεστα γεγονότα της ζωής του έχει δεχτεί την ορθή 

αγωγή . Η αληθινή αγωγή συνίσταται λιγότερο σε κανόνες και περισσότερο στην 

εξάσκηση. 

  Πότε αρχίζει η αγωγή του ανθρώπου ; Ο Rousseau απαντά ότι ξεκινά με τη γέννηση 

και ο πρώτος παιδαγωγός είναι η τροφός . Σε αυτό το στάδιο της αγωγής ο Rousseau 

θεωρεί ότι η μητρική στοργή είναι αναντικατάστατη.
43

 Συμβουλεύει λοιπόν τις 

μητέρες να παρατηρήσουν τη φύση και να ακολουθούν το δρόμο που αυτή χαράζει. 

Διότι , η φύση , κατά το φιλόσοφο ασκεί συνεχώς τα παιδιά , ενδυναμώνει την κράση 

τους με κάθε είδους δοκιμασίες , τα μαθαίνει από νωρίς τι είναι πόνος και κόπος , 

γιατί  σχεδόν όλη η πρώτη ηλικία χαρακτηρίζεται από ενδεχόμενες αρρώστιες και 

κινδύνους.  

     Η μοίρα του ανθρώπου είναι να υποφέρει σε όλους τους καιρούς. Η ίδια η 

φροντίδα της αυτοσυντήρησής του συνδέεται με τον πόνο. Ευτυχισμένος είναι , κατά 

το Rousseau ,εκείνος που βιώνει κατά την περίοδο της παιδικής του ηλικίας μόνο 

φυσικά δεινά , διότι αυτά είναι που ενδυναμώνουν ψυχικά και σωματικά τον άνθρωπο 

ενώ δεν πρόκειται ποτέ να τον οδηγήσουν στο να παραιτηθεί από τη θέληση για ζωή.  

     Σύμφωνα με το Rousseau, για να διατηρήσει το παιδί την αρχέγονη φύση του , 

πρέπει ο παιδαγωγός να τη διαφυλάξει από τη στιγμή που θα γεννηθεί .
44

   Πρέπει να 

προσέξει ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του τη συμβολή του αέρα και την 

επίδρασή του στην κράση του παιδιού . Ως παιδαγωγός του Αιμίλιου ο Rousseau 
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επιλέγει η τροφός του να κατάγεται από την ύπαιθρο . Θεωρεί ότι το βρέφος είναι 

ανάγκη να πάει σπίτι της , να αναπνεύσει τον καθαρό αέρα της εξοχής και εκεί να το 

ακολουθήσει φυσικά και ο παιδαγωγός του. 

    Στη συνήθη διαπαιδαγώγηση, ο Rousseau  παρατηρεί ότι ο παιδαγωγός προσέχει τη 

φυσική κατάσταση . Στην περίπτωση όμως της αγωγής που παρουσιάζει ο ίδιος , η 

αγωγή αρχίζει μαζί με τη ζωή , επομένως από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί είναι 

κιόλας μαθητής όχι του παιδαγωγού αλλά της ίδιας της φύσης.  

 

 

Ζ. « Η ηλικία της φύσης » Από το δεύτερο ως το δωδέκατο έτος. 

 
     Στο δεύτερο βιβλίο του Αιμίλιου  ο Rousseau διερευνά τις περαιτέρω δυνατότητες 

της αγωγής. Το παιδί  είναι από τη φύση του καλό και δε γνωρίζει τη διαφθορά και τα 

ηθικά παραπτώματα . Ωστόσο , καθώς διάγει το βίο του σε μια διεφθαρμένη 

κοινωνία, το παιδί χάνει τη συμφυή αγαθότητά του και μεταβάλλεται σε διεφθαρμένο 

ενήλικα . Στο σημείο του δεύτερου ορίου ζωής , όπως το ονομάζει ο Rousseau , 

τελειώνει η παιδικότητα του μαθητή.
45

  Κατά συνέπεια επέρχεται μια φυσική πρόοδος 

κατά την οποία η γλώσσα του κλάματος περιορίζεται και παραχωρεί τη θέση της στο 

λόγο. Το πλέον σημαντικό και αναγκαίο που οφείλει να μάθει ο Αιμίλιος είναι να 

υποφέρει . Αυτά τα μαθήματα δίνονται στον Αιμίλιο με τον καθημερινό περίπατο στη 

φύση , καθώς ο μαθητής είναι πλέον σε θέση να βαδίζει . Εκεί ο Αιμίλιος έχει τη 

δυνατότητα να τρέχει , να παίζει ακόμα και να πέφτει και η απόλαυση της ελευθερίας 

δεν τον αφήνει να διαμαρτύρεται για τις διάφορες σωματικές πληγές που ενδέχεται να 

υποστεί από τα παιχνίδια του στη φύση.
46 

     Η φύση προσφέρει στον άνθρωπο τις απαραίτητες ικανότητες να ικανοποιεί τις 

επιθυμίες του.
47

   Σ’ αυτή την πρωταρχική κατάσταση η δύναμη και η επιθυμία 

συναντιούνται και ο άνθρωπος δεν είναι δυστυχισμένος. Η ισορροπία αυτή 

διαταράσσεται όταν ενεργοποιείται η φαντασία του ανθρώπου . Όσο περισσότερο ο 

άνθρωπος παραμένει κοντά στη φυσική κατάσταση , τόσο η διαφορά των ικανοτήτων 

και των επιθυμιών του είναι μικρή συνεπώς τόσο λιγότερο απομακρύνεται από την 

ευτυχία. « Ο πραγματικός κόσμος έχει τα όρια του , αλλά ο φανταστικός είναι άπειρος . 
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Αδυνατώντας να διευρύνουμε τον έναν , ας περιορίσουμε τον άλλο , διότι μόνο από τη 

διαφορά τους γεννιούνται όλες οι οδύνες που μας κάνουν αληθινά δυστυχισμένους.»
48

    

Στη φυσική κατάσταση ο άνθρωπος αρκείται στα απολύτως αναγκαία. Αντιθέτως 

στην οργανωμένη κοινωνία ο άνθρωπος δεν είναι ευτυχισμένος, καθότι οι ανάγκες 

του ξεπερνούν τις δυνάμεις του. Συμπερασματικά όπως τα παιδιά απολαμβάνουν μια 

ατελή ελευθερία , ακόμη κι αν βρίσκονται στη φυσική κατάσταση, ομοίως και ο 

άνθρωπος έχει ατελή ελευθερία στην οργανωμένη κοινωνία.
49

      

 Υπάρχουν δύο είδη εξαρτήσεων : η εξάρτηση από τα πράγματα και  η εξάρτηση από 

τους ανθρώπους. Η πρώτη προέρχεται από τη φύση και η δεύτερη από την κοινωνία. 

Ο Rousseau πιστεύει ότι η εξάρτηση από τα πράγματα δεν είναι επιζήμια για την 

ελευθερία των ανθρώπων, διότι δεν έχει ηθικά στοιχεία . Αντιθέτως η εξάρτηση από 

τους ανθρώπους είναι επιβλαβής για την ελευθερία.
50

  Ο Rousseau διαπιστώνει ότι αν 

οι ανθρώπινοι νόμοι ακολουθούσαν τους νόμους της φύσης , τότε η εξάρτηση από 

τους ανθρώπους θα γινόταν και πάλι εξάρτηση από τα πράγματα. Συνεπώς η πολιτεία 

θα ήταν ο κοινός τόπος όχι μόνο για τα πλεονεκτήματα της οργανωμένης κοινωνίας 

αλλά και για όλα τα πλεονεκτήματα της φυσικής κατάστασης. 

     Αναλογικά , για τη μέθοδο της διαπαιδαγώγησης , ο Rousseau προτείνει στον 

παιδαγωγό να φροντίσει ώστε ο μαθητής του όχι μόνο να εξαρτάται από τα πράγματα 

αλλά και να ακολουθεί τη φυσική τάξη κατά την πρόοδο της αγωγής του.
51

 
 
Ο 

Rousseau επισημαίνει ότι ο παιδαγωγός οφείλει να προβάλει μόνο φυσικά εμπόδια 

στις απαιτήσεις του μαθητή του . Επιθυμεί την αναγνώριση της ελευθερίας τόσο στις 

πράξεις του μαθητή όσο και στις πράξεις του παιδαγωγού , διότι πιστεύει ότι η ίδια η 

φύση διαθέτει τους τρόπους για να δυναμώσει το σώμα του παιδιού , άρα ο 

παιδαγωγός δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να επεμβαίνει και να τους ακυρώνει. 

     Αν ο παιδαγωγός αφήνει το μαθητή του ελεύθερο , ακολουθεί την πιο σωστή 

μέθοδο όσον αφορά όχι μόνο το παρόν αλλά και το μέλλον του μαθητή του, διότι τον 

προετοιμάζει για τις δυσκολίες που πρόκειται να επέλθουν. Η φύση του μαθητή είναι 

τέτοια , που για να του επιτρέψει να νιώσει τα μεγάλα αγαθά πρέπει να γνωρίσει 

πρώτα τα μικρά δεινά . « Αν το φυσικό πάει πάντα πολύ καλά , το ηθικό 
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διαφθείρεται.»
52

   Δηλαδή, για το Rousseau, ο άνθρωπος που δε θα γνωρίσει πόνο στη 

ζωή του , δε θα νιώσει ούτε τρυφερότητα , ούτε ανθρωπιά, ούτε συμπόνια. 

   Όταν ένα παιδί συνηθίσει να τα αποκτά όλα , τότε αυτός είναι ο ασφαλέστερος 

τρόπος για να γίνει δυστυχισμένο σύμφωνα με το Rousseau.Όταν οι επιθυμίες του 

αυξάνονται εξαιτίας της ευκολίας με την οποία θα ικανοποιούνται , κάποια στιγμή ο 

παιδαγωγός εκ των πραγμάτων θα αναγκαστεί να αρνηθεί κάτι. Εκείνο θα αντιληφθεί 

την άρνηση ως πράξη ανταρσίας και  όντας ανίκανο  σ’ αυτή την ηλικία να 

συλλογιστεί θα θεωρήσει εύκολα όλες τις δικαιολογίες του παιδαγωγού ως προφάσεις 

που απορρέουν από κακή πρόθεση.
53

   

    Η αδυναμία της ηλικίας αυτής δεσμεύει τα παιδιά με τόσους τρόπους , ώστε είναι 

βάρβαρο να τους αφαιρεθεί η λιγοστή και άκρως περιορισμένη ελευθερία τους . Γι 

αυτό είναι καλύτερο ο παιδαγωγός να αφήσει στην παιδική ηλικία την άσκηση της 

φυσικής ελευθερίας. Αυτή είναι η μέθοδος της φύσης. 

 

 

Η. Η  ΗΘΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ 

   Ο Rousseau αναφερόμενος στα πρακτικά ζητήματα της αγωγής , θεωρεί ότι ο 

μαθητής δεν πρέπει να αποκτά τίποτα επειδή το επιθυμεί , αλλά επειδή το έχει 

πραγματικά ανάγκη . Πριν την ηλικία της λογικής (15-20 χρονών) το παιδί δε δύναται 

να κατανοεί την ηθική ή τις κοινωνικές σχέσεις . Γι αυτό ,προτείνεται , ο παιδαγωγός 

να αποφεύγει τη χρήση των όρων που τις εκφράζουν . 
54

  
 
« Η πρώτη εσφαλμένη ιδέα 

που εισχωρεί στο κεφάλι του παιδιού αποτελεί το σπέρμα της πλάνης και της κακής 

συνήθειας και σ’ αυτό το πρώτο βήμα , ο παιδαγωγός πρέπει να δώσει ιδιαίτερη 

προσοχή .»
55

 
  
« Ο μαθητής πρέπει να βλέπει παντού γύρω του μόνο το φυσικό κόσμο. 

Υπογραμμίζει ότι η φύση θέλει τα παιδιά να είναι παιδιά πριν ενηλικιωθούν . Ο 

παιδαγωγός , ακολουθώντας τη φυσική τάξη , πρέπει να χρησιμοποιεί τη δύναμη , όταν 

αναφέρεται στα παιδιά , και τη λογική όταν αναφέρεται στους ενήλικες.»
56

   

     Ο μαθητής πρέπει να μαθαίνει να αποκτά γνώση μόνο με την εμπειρία. Ο Αιμίλιος 

ως μαθητής της φύσης , είναι από νωρίς ασκημένος και επαρκεί όσο το δυνατόν 

περισσότερο στον εαυτό του , δίχως να προσφεύγει στην αναζήτηση βοήθειας . Ο 
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Rousseau , ως παιδαγωγός του , τον δίδαξε να ενεργεί , γιατί τοποθετώντας τον μέσα 

στη φύση είναι αναγκασμένος να βρίσκεται διαρκώς σε κίνηση , να παρατηρεί . 

Συνεπώς ο Αιμίλιος μορφώνεται από την ίδια τη φύση κι όχι από τους ανθρώπους 

έτσι ώστε το σώμα του και το πνεύμα του ασκούνται διαρκώς .Ο Rousseau  

υποστηρίζει ότι όταν το παιδί διάγει το βίο του στην εξοχή ,έχει την ευκαιρία να 

αποκτήσει κάποια ιδέα για τις αγροτικές εργασίες . Για την επίτευξη αυτού του 

σκοπού είναι απαραίτητα απλά τα μάτια και ο ελεύθερος χρόνος. Ίσως είναι 

χαρακτηριστικό κάθε ηλικίας αλλά ιδιαίτερα της παιδικής ηλικίας , να επιθυμεί να 

δημιουργήσει , να μιμηθεί , να παραγάγει , να αποδείξει τη δύναμη και την 

ενεργητικότητά της .Η ζωή στη φύση , οδηγεί στην κατανόηση της ιδέας της 

ιδιοκτησίας , η οποία κατόπιν  προετοιμάζει τη σκέψη που αφορά στο δικαίωμα του 

ανθρώπου που έγινε  δια της εργασίας, ξεδιπλώνει την ιδέα της ιδιοκτησίας φανερά  

και απλά στα μέτρα του παιδιού.  

     Ο Rousseau θεωρεί ότι τα μαθήματα που αποκομίζουν τα παιδιά στην αυλή του 

σχολείου είναι περισσότερο ωφέλιμα από αυτά που διδάσκονται στην τάξη. 

Εντούτοις, ο Rousseau πιστεύει ότι οι συνεχείς ασκήσεις , που προσβλέπουν στη 

φύση δυναμώνοντας το σώμα , διαμορφώνουν ένα είδος λογικής στο πνεύμα της 

παιδικής ηλικίας . Δηλαδή οι σωματικές ασκήσεις καθιστούν τα παιδιά ικανά να 

γνωρίσουν τις δυνάμεις τους , τις σχέσεις τους με το σώμα τους αλλά και με τα 

σώματα που τα περιβάλλουν.
57

   

      Μέσω της μεθόδου της αγωγής του Rousseau , δηλαδή της μεθόδου της φύσης , ο 

μαθητής διαθέτει ελεύθερη και ειλικρινή φυσιογνωμία. Επιπλέον χρησιμοποιεί απλό 

λόγο και πάντα ομολογεί την αλήθεια. Ξέρει να διαβάζει το βιβλίο της φύσης και 

διαθέτει κρίση. Οι ηθικές έννοιες που διαθέτει ο μαθητής αφορούν μόνο την παρούσα 

κατάστασή του. Εμπιστεύεται τους συνανθρώπους  του και ενεργεί ως ένα ελεύθερο 

όν. Η φαντασία του παραμένει αδρανής , συνεπώς εκτιμά τους κινδύνους στην 

πραγματική τους διάσταση και είναι ικανός να διατηρεί την ψυχραιμία του . 

 Εν συγκρίσει με τα άλλα παιδιά της ηλικίας του , ο μαθητής της φύσης είναι πιο 

διαμορφωμένος , πιο δυνατός , πιο επιδέξιος . « Φαίνεται η φύση να είναι στις 

διαταγές του .»
58

  Συμπερασματικά ο μαθητής έφτασε σ’ αυτό το στάδιο της αγωγής 

αφού χάρηκε την παιδική ζωή του , υπήρξε ευτυχισμένος , ελεύθερος και απόκτησε 
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όλη τη λογική της ηλικίας του . Έφτασε στην ωριμότητα της παιδικής ηλικίας , 

έχοντας όμως ζήσει στο έπακρον τη ζωή ενός παιδιού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : ALDO LEOPOLD 

 

Ηθική της Γης ( Land Ethics ) 

 

 
Εισαγωγικές παρατηρήσεις. 

  

    Οι πιο δημοφιλείς προσεγγίσεις στα θέματα της φύσης είναι οι ολιστικές. Αυτές οι 

θεωρίες αντιμετωπίζουν το οικοσύστημα που κατοικούμε ή ολόκληρο το σύμπαν ως 

μια ενιαία οντότητα ,ως ένα όλον. Σε αντίθεση με τους ολιστές κάποιοι ατομιστές  

δεν πιστεύουν ότι υπάρχουν εκείνες οι δυνάμεις που μπορεί να κρατήσουν το 

σύστημα σε ισορροπία. Η αυστηρά ανθρωποκεντρική αντίληψη για τη φύση δε 

θεωρεί  αυτή ως αγαθό  που ανήκει ή που πρέπει να ανήκει σ’ όλους τους ανθρώπους, 

αλλά νοεί αυτή ως χρήσιμο και λειτουργικό αγαθό. Οι έννοιες που χρησιμοποιούνται 

για να προσδιορισθεί η σχέση του ανθρώπου έναντι του φυσικού κόσμου είναι η 

έννοια της χρησιμότητας , της ωφελιμότητας , του αποθέματος για εκμετάλλευση (για 

χάρη του ανθρώπου ). 

     Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει αναφορά κατά πρώτον στους λόγους που 

υποχρεώνουν ορισμένους ηθικούς διανοητές να πιστέψουν ότι είναι απαραίτητο να 

υιοθετηθεί μια νέα ηθική αφετηρία και αντίληψη για τη σχέση ανθρώπου προς τη 

φύση . Δεύτερον θα επιχειρηθεί να παρουσιαστούν και να αναλυθούν οι θέσεις του 

κυριότερου από τους εκπροσώπους των ολιστικών θεωριών , του Aldo Leopold , 

όπως παρουσιάζονται μέσα από το άρθρο του Ηθική της Γης  και τρίτον θα 

διερευνηθεί το κατά πόσον οι απόψεις αυτές μπορεί να θεωρηθούν ότι πληρούν τις 

προϋποθέσεις ώστε να νοηθεί ότι η φύση ,μέσω της παιδείας , θα μας οδηγήσει στην 

αντιμετώπιση και επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που τόσο έντονα 

έχουν κάνει την εμφάνισή τους στις μέρες μας. 

 

 

1. Ανάγκη υιοθέτησης μιας νέας ηθικής αντίληψης για τη φύση. 

 

    Η μέχρι τότε ισχύουσα ανθρωποκεντρικής υφής αντίληψη για τη φύση , την οποία 

ο Attfield και οι άλλοι ονομάζουν « υπόθεση κυριαρχίας του ανθρώπου επί της 
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φύσεως » (domination assumption)
59

  είναι ανάγκη να αντικατασταθεί από μια νέα 

περιβαλλοντική ηθική που όχι μόνο θα διευρύνει το ηθικό πλαίσιο του ανθρώπου 

αλλά θα περιλάβει στην ηθικότητά του κι άλλα όντα και θα υιοθετήσει νέες στάσεις 

και αξίες για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικού προβλήματος. 

     Πρώτος ο Richard Sylvan ( πρώην  Richard Routley ) με το άρθρο του « Is there a 

need for a new Environmental Ethics?»
60

 επεσήμανε  την ανάγκη αυτή. Τα 

επιχειρήματά του και ιδιαίτερα το επιχείρημά του για τον Τελευταίο Άνθρωπο ( The 

Last Man Argument ) , τονίζουν ότι δε χρειάζεται απλώς κάποια διεύρυνση του 

ηθικού ορίζοντα του ανθρώπου ώστε να περιληφθούν όλα τα έμβια όντα , αλλά και 

μια νέα προοπτική θεώρησης των πραγμάτων της φύσεως. Μια τέτοια αντίληψη 

σύμφωνα με το Richard Sylvan εγκλείει το έργο του περιβαλλοντικού επιστήμονα και 

δασοπόνου Aldo Leopold.
61

    

     Οι γνώμες του Leopold δεν έχουν βέβαια διαρθρωθεί έτσι ώστε να συνιστούν μια 

συγκροτημένη ηθική θεωρία – έγιναν πάντως αποδεκτές από πολλούς ως μια νέα 

αφετηρία . Για να μπορούμε να δούμε τι συμβαίνει πρέπει να αποδεχθούμε την 

ευρύτερη προοπτική που μας συνδέει με την ολιστική θεώρηση των καταστάσεων της 

φύσεως , όπως είναι οι βιοκοινότητες , τα οικοσυστήματα. Μια τέτοια προοπτική μας 

συνδέει στενά με τη Γη και επομένως με το ευρύτερο σύνολο εντός του οποίου οι 

βιοκοινότητες ,τα οικοσυστήματα ζουν και αναπτύσσονται. Η οικοκεντρική αντίληψη 

νοεί τον άνθρωπο ως μέρος της φύσεως ( η φύση είναι ο οίκος που περιλαμβάνει το 

κάθε τι ) . Ως θεμέλιο της οικοκεντρικής θέσης όπως ήδη αναφέραμε λογίζονται οι 

θέσεις του Aldo Leopold , γιατί πρώτος διετύπωσε τις αντιλήψεις αυτές και 

συντέλεσε στη συγκρότησή της. 

 

2 α. Οι απόψεις του Aldo Leopold για την Ηθική της Γης. 

        

Ο  Leopold ως ένας από τους πρώτους που διαδραμάτισαν καταλυτικό ρόλο στη 

διαμόρφωση της σύγχρονης οικολογικής σκέψης έχαιρε για πολλά χρόνια 

απεριόριστης εκτίμησης στους πνευματικούς κύκλους απέσπασε χαρακτηρισμούς    
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όπως προφήτης 
62

 
 
και το βιβλίο του A Sand County Almanac χαρακτηρίστηκε « Ιερό 

Βιβλίο »
63

  . Γεννήθηκε το 1887 και έχασε τη ζωή του το 1948 προσπαθώντας να 

σβήσει μια φωτιά που εκδηλώθηκε στα χόρτα ενός γειτονικού αγροκτήματος. Ο 

Leopold πριν προλάβει να εξελιχθεί στο μεγαλύτερο οικοκεντρικό φιλόσοφο ,που 

έχουμε γνωρίσει μέχρι σήμερα είχε υποστηρίξει από τη θέση του υπεύθυνου της 

διαχείρισης θηραμάτων στις ΗΠΑ απόψεις που αντιμετώπιζαν τη φύση εργαλειακά.
64

   

Σιγά σιγά ,πάντως ερευνώντας τα της φύσεως , κατέληξε στις θεμελιώδεις 

οικολογικές θέσεις του για μια « Ηθική της Γης », που δε θα βασίζεται σε 

ανθρωποκεντρικές αρχές . Οι απόψεις του έλαβαν τελική μορφή στο δοκίμιό του με 

τον τίτλο “ The Land Ethic ” που δημοσιεύθηκε μεταθανατίως μαζί με την 

αυτοβιογραφία του , στο  έργο του με τον τίτλο  « A Sand County Almanac ». 

     Ο  Leopold στο περίφημο άρθρο του « Ηθική της Γης » παραθέτει τρία στάδια 

στην ηθική ενηλικίωση του ανθρώπου . Το πρώτο έχει να κάνει με τους ηθικούς 

κώδικες που αφορούν στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων . Ως τέτοιους αναφέρει τις 

δέκα εντολές του Μωυσή . Το δεύτερο αφορά στις σχέσεις του ανθρώπου με την 

κοινωνία . Το τρίτο στάδιο κατά τον Leopold είναι μελλοντικό και πρέπει να 

περιλαμβάνει τους κώδικες που πρέπει να θεσπιστούν αναφορικά με τη σχέση 

ανθρώπου – περιβάλλοντος.  

     Στο εν  λόγω δοκίμιο
65

   o Leopold υποστηρίζει ότι χρειαζόμαστε σήμερα μια νέα 

ηθική που δεν ενδιαφέρεται μόνο για τη σχέση του ανθρώπου προς τον άνθρωπο , 

αλλά που εστιάζει την προσοχή της στην ολότητα , όπως είναι η βιοκοινότητα και 

διευρύνει τα όρια της ώστε στην ηθική έγνοια του ανθρώπου πλέον , « να 

περιλαμβάνονται εδάφη , νερά , φυτά και ζώα ή συλλογικά η Γη .»
66

  Η κύρια λοιπόν 

έννοια στην ηθική αυτή είναι η έννοια της βιοτικής κοινότητας (biotic community)
67

 , 

που περιλαμβάνει ως οντότητες όλα αυτά που ήδη αναφέραμε και που συγκροτούν 

την έννοια της φύσης. Η ηθική στάση προς τη φύση δεν μπορεί να υπάρξει « δίχως 

αγάπη , σεβασμό και θαυμασμό για εκείνη καθώς και χωρίς  μεγάλη εκτίμηση της αξίας 

της .»
68

    Η σχέση του ανθρώπου απέναντι στα άλλα όντα της εν λόγω βιοτικής 
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κοινότητας δεν πρέπει να νοείται ως κυριαρχία ούτε να κρίνεται μόνο ως συμφέρουσα 

αυτόν , αλλά να νοείται συνεργατικά ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και η ισορροπία 

της φύσης . Για την ακρίβεια η ρήση του Leopold που περικλείει όλα τα παραπάνω 

είναι η εξής : «Ένα πράγμα είναι ορθό , αν έχει την τάση να διατηρεί την ακεραιότητα, 

τη σταθερότητα και την ομορφιά της βιοτικής κοινότητας . Είναι λάθος, όταν τείνει 

προς το αντίθετο ».
69

 
 

     Η ηθική της Γης του Leopold περιλαμβάνει φυσικά τον άνθρωπο , αφού τον νοεί 

ως μέρος της φύσεως , αλλά εγκαταλείπει τα καθαρά ανθρωποκεντρικά ενδιαφέροντα 

και συμφέροντα του ανθρώπου και συνάπτει την ηθική του σχέση και τη σταθερότητα 

όλου του φυσικού κόσμου , τον οποίο καθιστά πλέον κύριο θέμα της ηθικής και τον 

αναδεικνύει κατά κάποιο τρόπο σε ύψιστο αγαθό,
70

   
 
που έχει ανάγκη από φροντίδα 

και προστασία. Αυτό βέβαια σε καμιά περίπτωση δε σημαίνει ότι υποβαθμίζεται η 

αξία του ανθρώπου , αλλά απλώς όλη η ύπαρξή του και η θέση του μέσα στον κόσμο 

πρέπει να θεωρηθεί υπό νέα προοπτική .  

     Οι απόψεις του Leopold, άρχισαν βαθμιαία να γίνονται αποδεκτές και να 

μορφοποιούνται φιλοσοφικά έτσι ώστε να συγκροτηθεί η οικοκεντρική ηθική 

αντίληψη. Αρκετοί φιλόσοφοι ακολούθησαν τον Leopold και προέβαλαν 

αναλυτικότερα επιχειρήματα υπέρ της οικολογικής θέσης.  

 

 

 

β. Η αποδοχή , διεύρυνση των αντιλήψεων του  Leopold για την 

Ηθική της Γης. 

 
  

     Μεταξύ των διανοητών και φιλοσόφων που επηρεάστηκαν και επεξεργάστηκαν 

περαιτέρω τις ιδέες του Aldo Leopold και άνοιξαν διάλογο με την επιστημονική 

κοινότητα είναι και ο John Baird Callicott. 

    Ο John Baird Callicott επισημαίνει ότι η ηθική του Leopold είναι μια εσωτερικώς 

συνεπής ολοκρατικής μορφής ηθική ( holistic ethic ) , η οποία πρωτογενώς 

ενδιαφέρεται για τα συστήματα και όχι για τα επί μέρους όντα του φυσικού κόσμου.  

Αυτό σημαίνει ότι μια τέτοια ηθική δίνει προτεραιότητα στα οικοσυστήματα , στους 

βιοτόπους και εν γένει στη βιόσφαιρα . 
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    Η ηθική της Γης του Leopold , τονίζοντας την προτεραιότητα της βιοτικής 

κοινότητας είναι σε αντίθεση με κάθε αυστηρής μορφή ατομοκεντρική ηθική . Η 

στάση αυτή του Leopold φαίνεται να υπαγορεύεται από την επιστημονική 

πραγματικότητα που κυριαρχεί , στην περιοχή της οικολογίας ,
71

  
 
αλλά πάντως δεν 

είναι κάτι άγνωστο στην ιστορία της ηθικής και της πολιτικής διανόησης , αφού η 

έννοια της κοινότητας που νοείται ότι έχει προτεραιότητα έναντι του κάθε ατομικού 

και επί μέρους , υπάρχει στο έργο του Πλάτωνος και του Αριστοτέλους. Οι δυο 

μεγάλοι κλασικοί Έλληνες φιλόσοφοι , αποδέχονται την αντίληψη ότι η φύση είναι 

πηγή αξιών. Βέβαια η βιοτική κοινότητα έχει τη δική της διάρθρωση που δεν 

ταυτίζεται κατά τη δομή προς την πολιτική κοινωνία , αλλά και στη μια και στην 

άλλη προτεραιότητα έχει το όλον ( δηλαδή η κοινότητα – το οικοσύστημα ή ευρύτερα 

η βιόσφαιρα και η πολιτική κοινωνία ) έναντι του μέρους  (δηλαδή του ατομικού 

όντος και του κάθε είδους )
72

 , αρχή την οποία άλλωστε δέχεται και ο Callicott. 

  Την περαιτέρω επεξεργασία και την άμεση υπεράσπιση των ιδεών του Aldo Leopold 

επεχείρησε ο John Baird Callicott στο έργο του In Defense of the Land Ethic . Κατά 

τον  Callicott η ηθική που εισηγείται ο Leopold έχει την ρίζα της στις αντιλήψεις του 

Charles Darwin , του David Hume και του Adam Smith .
73

    

Από αυτούς οι δύο τελευταίοι τονίζουν την αξία των ανταγωνιστικών και 

αλτρουιστικών συναισθημάτων και μιλούν για συμπάθεια (sympathy ) , εμπιστοσύνη 

( loyalty ), καλοσύνη ( benevolence ) αλλά και για τη διαμάχη όταν υπάρχει έντονος 

ανταγωνισμός .Τα αισθήματα αυτά είναι φυσικά γνωρίσματα των ανθρώπων προς 

τους άλλους και είναι απαραίτητα για τη συγκρότηση των ανθρωπίνων και εν γένει 

βιοτικών κοινοτήτων. Πρόκειται για την αρχή της συμπαθείας προς κάθε όν που έχει 

κοινή βιολογική μοίρα και όχι μόνο για τη συμπάθεια που δείχνουμε ως άνθρωποι  

προς κάθε άλλο άνθρωπο. Ακόμα , οι ανθρώπινες κοινωνίες δε μένουν απλώς στη 

συμπάθεια αλλά καθιερώνουν θεσμούς , θέτουν κανόνες και θεσπίζουν νόμους που 

ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων , όταν και όπου παρουσιάζονται 

προβλήματα και συγκρουσιακές καταστάσεις.
74

 Ο Callicott  πιστεύει ότι  ήρθε η 

στιγμή που οι φωτισμένοι άνθρωποι πρέπει να αποδεχθούν ότι οι εν λόγω κανόνες 

πρέπει να ισχύουν για όλα τα πρόσωπα που υπάρχουν πάνω στη  Γη . Επομένως κατά 

τον Callicott προτεραιότητα και αξία έχει το όλον ( η κοινότητα ή η βιόσφαιρα ) και 
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στη συνέχεια τα μέλη της βιοτικής κοινότητας που αξιολογούνται σε συνάρτηση προς 

αυτή . Εμπνεόμενος από την αντίληψη του Hume
75

   για την ανθρώπινη φύση , ότι 

δηλαδή ο άνθρωπος δρα από αλτρουιστικά και εγωιστικά κίνητρα και τις απόψεις του 

Charles Darwin για τη φυσική επιλογή , ότι δηλαδή ουδείς οργανισμός εξελισσόμενος 

αποκτά χαρακτηριστικά για χάρη κάποιου άλλου οργανισμού τελικά δέχεται ότι κάθε 

οργανισμός χαρακτηρίζεται από αυτό που αποκαλεί «βιοεμπάθεια » ( bio empathy)
76

   

και που ωθεί τον οργανισμό στο να διατίθεται ευνοϊκά αγαπητικά προς τον τόπο όπου 

αναπτύσσεται και που σιγά – σιγά ολοκληρώνεται και ανθεί . Πρόκειται για μια 

αγάπη του τόπου ( amor loci )
77

  
 
που έχει σχέση με τα οικοσυστήματα και εν γένει με 

τη βιοτική κοινότητα προς την οποία κάθε οργανισμός διατίθεται ευνοϊκά και 

προστατευτικά.  

    Σ’ αυτή την κατάσταση πραγμάτων έχει το θεμέλιο της μια ηθική της Γης όπως την 

προτείνει ο Aldo Leopold και την υπερασπίζεται ο John Baird Callicott.  Έτσι ενώ 

στο παρελθόν η ηθική θεωρία προσπαθούσε να επιλύσει με κανόνες , θεσμούς και 

διατάξεις τις συγκρούσεις μεταξύ των εγωιστικών και αλτρουιστικών συμφερόντων 

και καταστάσεων των ανθρώπων στην κοινωνία, σήμερα στην εποχή της 

εξουθένωσης της φύσης εξαιτίας της ανθρώπινης επέμβασης και μόλυνσης πρέπει να 

λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν ο παράγοντας εκείνος που προαναφέραμε και είναι 

συνυφασμένος με τη βιοεμπάθεια και που αναφέρεται στη σωτηρία και στη διάσωση 

της γης και του περιβάλλοντος. Αυτό το αίσθημα για τη γη είναι άρρηκτα 

συνυφασμένο με την ολότητα , που σημαίνει ότι το κέντρο του ενδιαφέροντος , κατά 

τον Callicott , πρέπει να είναι πλέον ο τόπος , η βιοτική περιοχή , ολόκληρη η βιοτική 

κοινότητα και τελικά η βιόσφαιρα και όχι καθ’ έκαστον όντα που υπάρχουν σε κάθε 

τόπο.  

    Ένας εκ των πιο σημαντικών ερευνητών των οικολογικών φιλοσοφικών θεμάτων 

που κινήθηκε προς την κατεύθυνση που χάραξε ο Leopold  είναι ο καθηγητής Eric 

Katz. Επηρεασμένος από το άρθρο του Martin Krieger “ What’s Wrong with Plastic 

Trees ? ” ( Τι δεν είναι σωστό με τα πλαστικά δέντρα ; )
78

  αναθεώρησε τις απόψεις 

του και υποστηρίζει πλέον ότι οι ανθρωποκεντρικής μορφής προσεγγίσεις του 

περιβαλλοντικού προβλήματος δεν είναι επαρκείς για την επίλυση του προβλήματος 

και την υπέρβαση του περιβαλλοντικού αδιεξόδου. Ο  Krieger συμπερασματικά 
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τονίζει τα εξής στο εν λόγω άρθρο του : « Τι δεν είναι σωστό με τα πλαστικά δέντρα ; 

Εικάζω ότι κάτι μπορεί να μην είναι σωστό . Πολλά πράγματα μπορεί να γίνουν με τα 

πλαστικά δέντρα και με άλλα παρόμοια και να μας δώσουν την αίσθηση ότι νιώθουμε 

τη φύση . Πρέπει να αντιληφθούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο νιώθουμε τη φύση 

εξαρτάται από την κοινωνία μας , η οποία όλο και περισσότερο τείνει να αποδέχεται τις 

υπεύθυνες παρεμβάσεις.»
79

 
 

   Οι  απόψεις αυτές του Krieger φανερώνουν ότι ο άνθρωπος δια της παιδείας , δια 

της εκπαίδευσης , δια της διαφήμισης , δια της προπαγάνδας που γίνεται στις μέρες 

και εν γένει δια του κοινωνικού εθισμού μπορεί να αποδεχθεί κάθε μορφή επέμβασης 

στη φύση που γίνεται σε μεγάλο μάλιστα βαθμό που ενίοτε δεν μπορεί να ξεχωρίσει 

κανείς εύκολα το φυσικό από το τεχνητό. 

     Η σχέση λοιπόν του ανθρώπου προς τη φύση καθίσταται απλώς περιστασιακή και 

τυχαία . Αυτή  όμως η αντίληψη  σύμφωνα με τον Katz δεν αποτελεί καμία εγγύηση 

για την προστασία της.  Απαιτείται λοιπόν να αποδεχθούμε μιας κανονιστικής μορφής 

ηθική , η οποία να ρυθμίζει τη σχέση μας με τη φύση και να βασίζεται σε κάποιες 

αρχές. Η φύση πρέπει να νοηθεί ως κάτι ανάλογο του προσώπου , ως κάτι που 

αποτελεί προϋπόθεση για την ύπαρξη και την άνθηση του ανθρώπου και γενικότερα 

όλων των όντων . 

    Ο Katz κρίνει πως πρέπει να γίνει μια στροφή στην ηθική που να μην είναι  

ανθρωποκεντρική και που να προστατεύει τη φύση συνολικά και κανονιστικά . Μια  

τέτοια αφετηρία και αρχή υπάρχει στο έργο του Aldo Leopold και έτσι άνοιξαν 

διάλογο με την επιστημονική κοινότητα “ The Land Ethic’’. 

    Ένας άλλος ερμηνευτής , σχολιαστής των αντιλήψεων του Aldo Leopold είναι ο 

καθηγητής  Holmes Rolston III. Σε πολλά δημοσιεύματά του ανέπτυξε περαιτέρω τις 

απόψεις του  Leopold και προέβαλε τις θέσεις του για μια αποτελεσματική ηθική , 

επεσήμανε επίσης το νόημα που έχει στην εκπαιδευτική πράξη η υιοθέτηση των 

αρχών της ηθικής της Γης. 

     Στο εκτεταμένο άρθρο του με  τον τίτλο “ Ethics on the Home Planet ”
80

  ο 

Rolston επισημαίνει ότι παρατηρώντας και ερμηνεύοντας σωστά το τι συμβαίνει στη 

φύση , χρησιμοποιώντας τη δική μας εμπειρία αλλά και την προσεκτική επιστημονική 

περιγραφή μπορεί να εντοπίσουμε καταστάσεις και διαδικασίες στη φύση που μπορεί 

να λογίζονται ως εστίες και φορείς αξιών. Οπωσδήποτε ο Rolston αποδέχεται τη θέση 
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του  Leopold  ότι δηλαδή εκείνο που αποτελεί το ύψιστο αγαθό και που χρειάζεται 

την άγρυπνη  φροντίδα μας είναι  η  βιοτική κοινότητα  που συγκροτείται από 

ανθρώπους , ζώα , φυτά ,   οικοσυστήματα , συνοπτικά τη Γη .
81

  Ο Rolston από τη 

μια φαίνεται να ασπάζεται την αρχή της βιοκεντρικότητας όπως αυτή έχει 

προσδιοριστεί από τον Paul Taylor
82  

και τον Kenneth Godpaster
83

 , θέτοντας ως βάση 

τα καθ’ έκαστον έμβια όντα και από την άλλη ακολουθεί την ολιστική αρχή του Aldo 

Leopold και με ευφυή τρόπο τάσσεται υπέρ της ανάγκης για μια οικολογική ηθική. 

     Επιπροσθέτως ο Rolston απονέμει ιδιαίτερη αξία στα είδη (species) και στα 

οικοσυστήματα , επειδή θεωρεί ότι αυτά αποτελούν τις απαραίτητες καταστάσεις για 

να επιτευχθούν οι σκοποί που διέπουν τα καθ΄έκαστον όντα. Η αξία που αποδίδεται 

στα οικοσυστήματα δεν είναι μόνο λειτουργικής – εργαλειακής μορφής. Έτσι ομιλεί 

για την εγγενή αξία της φύσης , η οποία υπάρχει στα καθ’ έκαστον όντα αλλά και στα 

είδη και στα οικοσυστήματα. Με αυτό τον τρόπο περιλαμβάνει όλα τα όντα που 

συνιστούν την κατά τον Leopold βιοτική κοινότητα , όπως υποστηρίζεται στο « Land  

Ethic ». 
84

    

     Ο  Holmes Rolston III δέχεται ως αφετηρία και ως τέλος ων αντιλήψεων του, τη 

φύση ( Nature ) ως αξία
85

 ή τη Γη ( Earth ), εντός της οποίας έχει τοποθετήσει τον 

άνθρωπο που έχει εγκαταστήσει μια ιδιόμορφη κυριαρχία και μάλιστα μπορεί να 

καταστρέψει όχι μόνο τον εαυτό του αλλά και ολόκληρο τον Πλανήτη. Ο άνθρωπος 

σύμφωνα με την άποψη του δεν είναι απλώς πάνω από όλα τα άλλα όντα , αλλ’ έχει 

την ευθύνη να βρίσκει τον κατάλληλο τρόπο για τη σωτηρία της φύσεως και του 

κόσμου. Γι αυτό και πρέπει να εξετάζει  τον εαυτό του ,τη ζωή του και τον κόσμο και 

να επιλέγει να τηρεί την κατάλληλη στάση προς το ύψιστο αγαθό , που σύμφωνα με 

αυτόν πρέπει να είναι η προστασία και η σωτηρία του κόσμου , του ‘Home Planet’. 
86

 
 

    Η υιοθέτηση και η αποδοχή μιας τέτοιας οικολογικής ηθικής θα καθορίσει και θα 

ρυθμίσει τη ζωή μας. Ορθά, ισχυρίζεται ότι στο πλαίσιο της Πανεπιστημιακής 

Εκπαίδευσης οι άνθρωποι στο παρελθόν   μάθαιναν διάφορα πράγματα για να ζήσουν 

στην πόλη μια πολιτισμένη ζωή.
87

 Tώρα πιστεύει ότι ο χαρακτήρας αυτής της 

παιδείας πρέπει να αλλάξει και οι διδάσκοντες πρέπει να προσανατολίζουν τους νέους 
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προς μια ηθική της Γης και προς μια ευρύτερων οριζόντων παγκόσμια ηθική . Αυτό 

σημαίνει ότι η φύση ως αγαθό έχει παγκόσμιο επίπεδο εμβέλειας.
 

    Εκ των συγχρόνων περιβαλλοντικών φιλοσόφων που βρίσκονται κοντά στις θέσεις 

του Leopold  και τάσσονται υπέρ της ολιστικής είναι και η Laura Westra  ( Living in 

Integrity :A Global Ethic to Restore a Fragmented Earth. ) Τονίζοντας την αξία του 

οικοσυστήματος και τον πρωταρχικό ρόλο που παίζει για την εξέλιξη, ανάπτυξη και 

διατήρηση της ζωής προβάλλει την « Αρχή της ακεραιότητας » ( the Principle of 

Integrity ) , η οποία με κατηγορικό τρόπο καθορίζει τις αρχές που πρέπει να γίνουν 

δεκτές και τις πράξεις που χρειάζονται να επιτελούνται για να αντιμετωπισθεί 

συνολικά το περιβαλλοντικό πρόβλημα. Η αρχή της ακεραιότητας τονίζει τα εξής : 

 « Τίποτα δεν μπορεί να είναι ηθικό αν βρίσκεται σε σύγκρουση με τις φυσικές 

πραγματικότητες της ύπαρξης μας ή αν φαίνεται ότι δε συμφωνεί με τους φυσικούς 

νόμους του περιβάλλοντός μας.» 
88

 
 

    Είναι προφανές ότι μια τέτοια θέση απαιτεί να υπάρχει αλλαγή στο γενικότερο 

προσανατολισμό της κοινωνικοπολιτικής μας παιδείας και ζητά την προβολή νέων 

αρχών και προτύπων πολύ διαφορετικών από εκείνων που επικρατούν στον 

πολιτικοκοινωνικό χώρο. 

    Την ολοκρατική αντίληψη του Leopold και των υποστηρικτών του 

επεξεργάστηκαν και διεύρυναν οι λεγόμενοι υπέρμαχοι της Βαθιάς Οικολογίας (Deep 

Ecology ) όπως ο Arne Naess, o G. Sessions, o B. Devall  και άλλοι. 

   Τόσο το κίνημα όσο και η φιλοσοφία που ακούνε στο όνομα Βαθιά Οικολογία 

οφείλουμε να δηλώσουμε ότι δεν αναφέρονται σ’ ένα συστηματοποιημένο σύνολο 

ιδεών ,αλλά αποτελούν στοιχεία από πολλές και ποικιλόχρωμες πηγές. 

       Η έννοια του βάθους στην Οικολογική Ηθική του Naess συνιστά επιρροή από 

την ηθική της Γης ( Land Ethic) του  Aldo Leopold . Ο εν λόγω στοχαστής πιστεύει 

ότι μπορεί να μεταβληθεί η συμβατική ηθική θεώρηση του κόσμου ως πηγής αγαθών 

για τον άνθρωπο , εάν το συγκεκριμένο όν βιώσει κάποιου είδους βαθιά εμπειρία . 
89

   

Μια τέτοιου είδους βαθιά εμπειρία έγινε για τον Leopold αντικείμενο βίωσης , όταν 

διορισμένος από την αμερικάνικη κυβέρνηση ως υπεύθυνος για την εξόντωση των 

λύκων μιας προστατευμένης περιοχής , με σκοπό την αύξηση του πληθυσμού των 

ελαφιών ώστε αυτά να αποτελούν θηράματα για τον τοπικό πληθυσμό , εκείνος 

υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας του θανάτου ενός από τα άγρια αυτά ζώα. Η λάμψη της 
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ζωής που σταδιακά εξαφανιζόταν από τα μάτια του λύκου ανάγκασε τον Leopold να 

απορρίψει τις ιδέες που μέχρι τότε θεωρούσε απόλυτα ορθές. Η βαθιά  αυτή εμπειρία 

τον οδήγησε στην αμφισβήτηση των ιδεολογικών παραδοχών που επιτρέπουν στον 

άνθρωπο να έχει δικαίωμα επί της ζωής ενός ζώου που υφίσταται ανεξάρτητα από 

αυτόν. Αποτέλεσμα της αναζήτησης αυτής ήταν η διατύπωση της θέσης του ,ότι όλα  

τα όντα πρέπει να γίνονται αντικείμενα θαυμασμού και προστασίας στην « άγρια, 

φυσική και ελεύθερη » μορφή τους .
90

      

   Οι κύριες θέσεις , αρχές της Βαθιάς Οικολογίας
91

 και οι στόχοι που θέτει το κίνημα 

αυτό φαίνεται ότι δεν είναι απλώς μια ιδεολογική ή φιλοσοφική πρωτοβουλία που 

έχει ως αφετηρία της την παρούσα περιβαλλοντική κρίση ,αλλά μια ευρύτερη κίνηση 

με πολλούς στόχους και επιδιώξεις ( πολιτικές , οικονομικές ,ηθικές , παιδαγωγικές 

κ.ά ). Η Βαθιά Οικολογία δεν υποστηρίζει μόνον μεθοδολογικά την ολιστική άποψη , 

αλλά τάσσεται απερίφραστα υπέρ μιας καθολικής ολιστικής άποψης για τον άνθρωπο 

και τη θέση του εντός του κόσμου. Συνιστά στον άνθρωπο να ζήσει και να 

διαμορφώσει τον τρόπο ζωής του κατά τις αντιλήψεις αυτές προς όφελος του εαυτού 

του αλλά και της φύσεως . Η Βαθιά Οικολογία τάσσεται υπέρ της αποδοχής της 

οικοκεντρικής θέσης , της συμπάθειας προς όλες τις μορφές ζωής , νοιάζεται για την 

φροντίδα του περιβάλλοντος που κατ’ ουσίαν ισοδυναμεί με αυτοπραγμάτωση , 

κρίνει την εργαλειακή λογικότητα και συνιστά την απόρριψη του ιδιοτελούς και 

αποκλειστικά προσανατολισμένου προς τον ίδιο μόνον συμφέρον του ωφελιμισμού 

καθώς και την επιλογή στόχων που ικανοποιούν κατά βάθος την ανθρώπινη ψυχή και 

που δεν αποβλέπουν απλώς στην οικονομική ευημερία , αλλά στην ποιότητα και την 

πληρότητα της ζωής.
92

     

 

 

 

γ. Κριτική  της θεωρίας 

   

 Παρά  τα πλεονεκτήματα της Ηθικής της Γης ως μιας θεωρίας συνεκτικής και 

ριζοσπαστικής , η οποία καλεί ολόκληρη την ανθρώπινη κοινότητα να συμμετάσχει 

ισότιμα στην παγκόσμια ηθική κοινότητα χρειάζεται να αντιτείνει πειστικά 
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επιχειρήματα στις κριτικές για να αποδείξει την ευστάθεια και τη συνοχή της ως 

ηθική θεωρία . 

       Πρώτα από όλα η ρήση του Leopold είναι εξαιρετικά ασαφής για να τη 

χρησιμοποιήσουμε ως ηθικό κανόνα. Ας εξετάσουμε τις έννοιες « ακεραιότητα » και 

« σταθερότητα ». Τι σημαίνει« ακεραιότητα » ; Η έννοια της ακεραιότητας είναι 

αδύνατον να ορισθεί εν αναφορά προς τη βιοτική κοινότητα . Η τελευταία αποτελεί 

αφηρημένο και μη πεπερασμένο σύνολο , ως εκ τούτου δεν μπορεί παρά να 

παραμένει αδιευκρίνιστο σημείο πέραν του οποίου θα εδικαιούτο κάποιος να 

θεωρήσει ότι πλήττεται η ακεραιότητά της. Γενικώς η έννοια της ακεραιότητας 

τυγχάνει εφαρμογής μόνο σε πεπερασμένα σύνολα , των οποίων τα μέρη είναι 

συγκεκριμένα . Σ’ ότι αφορά τη βιοτική κοινότητα , η επίκλησή της φαντάζει 

προβληματική. 
93

 
 

     Η ίδια ασάφεια διακρίνει, κατά τη γνώμη μου και την έννοια της σταθερότητας. Σε 

ένα σύνολο που διακρίνεται από τη διαρκή μεταβολή του δεν νομίζω ότι ο όρος 

σταθερότητα να μπορεί να εκλάβει κάποιο νόημα. Αν αναλογιστούμε τον πλανήτη γη 

στα πρώτα χρόνια της ύπαρξής του θα διαπιστώσουμε ότι ο πλανήτης δεν έχει τη 

μορφή που είχε τότε . Ποιος διατάραξε λοιπόν τη σταθερότητά του ; Μήπως η 

διατάραξη αυτή οφείλεται σε φυσικά φαινόμενα; Γιατί σήμερα να χαρακτηρίζεται ο 

ανθρώπινος παράγοντας ως επέμβαση στη σταθερότητα και όχι οι φυσικές αλλαγές 

που συντελούνται στο περιβάλλον; 

   Τέλος , ας σταθούμε στην πιο προβληματική έννοια της « ομορφιάς ». Είναι αφελές 

να υποστηρίζουμε έναν κώδικα ηθικής συμπεριφοράς απέναντι στη φύση 

επικαλούμενοι έννοιες όπως αυτή  που είναι καθαρά υποκειμενικές. Η διάκριση 

μεταξύ όμορφου και άσχημου γίνεται ακόμα πιο δύσκολη όταν αναφερόμαστε σε 

φυσικά τοπία . Για παράδειγμα ένα καμένο τοπίο μπορεί για κάποιον καλλιτέχνη να 

φαντάζει όμορφο και να αποτελεί αντικείμενο έμπνευσης. Είναι αμφίβολο αν ο 

Leopold είχε αυτό κατά νου όταν αναφερόταν στην έννοια του κάλλους. Ως εκ 

τούτου , η έννοια αυτή δεν μπορεί να αποτελεί κατάλληλο κριτήριο ηθικής 

αξιολόγησης. 

    Μια αντίρρηση που συχνά προβάλλεται , αμφισβητώντας τον ηθικό ολισμό του 

Leopold , βασίζεται στη διάκριση μεταξύ « δηλώσεων για κάποιο γεγονός » 

(statements of fact ) και « αξιολογικών κρίσεων » ( judgements of value ) . Η  σκέψη 
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του Leopold θεωρείται από πολλούς ότι περιπίπτει στην περίφημη  φυσιοκρατική  

πλάνη και μάλιστα σε δύο επίπεδα τόσο σε αυτό της θεμελίωσης , όσο και σε αυτό 

της συναγωγής της κεντρικής της ηθικής αρχής .
94

  Σ’ ότι αφορά στο πρώτο , στην 

ανάγκη δηλαδή, συμπερίληψης της βιοτικής κοινότητας στην ηθική σκέψη μας , ο 

Leopold υποστηρίζει πως αυτό πρέπει να συμβεί , διότι μέχρι τώρα η τάση της ηθικής 

είναι να συμπεριλαμβάνει διαρκώς ευρύτερα σύνολα και η βιοτική κοινότητα είναι το 

αμέσως επόμενο σύνολο που παραμένει εκτός ηθικής. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι 

επειδή η ηθική δείχνει να εξελίσσεται με αυτό τον τρόπο θα πρέπει να συνεχίσει να 

συμβαίνει αυτό. Ούτε φυσικά μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο αυτό που 

υποστηρίζει ο Leopold . Και στη μια και στην άλλη περίπτωση για να πεισθούμε 

χρειαζόμαστε ένα λογικό επιχείρημα και όχι την περιγραφή αυτού που ως τώρα 

συμβαίνει.  

   Σε ότι αφορά στην ηθική αρχή της Ηθικής της Γης, διαπιστώνοντας την ομορφιά, 

σταθερότητα και ακεραιότητα της βιοτικής κοινότητας ο Leopold θεωρεί πως η 

διατήρησή της προβάλλει ως ηθικό καθήκον. Από μια πρόταση που περιγράφει την 

πραγματικότητα τεκμαίρει μια άλλη , η οποία , όμως αναφέρεται στο ηθικώς δέον.  

Αυτή η σύγχυση ανάμεσα στο « είναι » και στο « πρέπει » , επισημάνθηκε 

συστηματικά για πρώτη φορά στην ιστορία της φιλοσοφίας από τον Hume
95

, ο οποίος 

υποστηρίζει ότι κατά κανέναν τρόπο δεν συνάγονται λογικά οι πρώτες προτάσεις από 

τις δεύτερες .Ασυνείδητα δημιουργούμε σχεδόν καθημερινά αυτή τη σύγχυση , 

επιζητώντας να συναγάγουμε την ηθική αξία των πράξεων μας από την ύπαρξη 

κάποιου πραγματικού γεγονότος . Είναι προφανές ότι ένα γεγονός που υφίσταται δεν 

θεμελιώνει την υποχρέωση των ηθικών όντων να το σεβαστούν και να του 

επιτρέψουν να συνεχίσει να υφίσταται. Απαράδεκτες κοινωνικοπολιτικές 

καταστάσεις όπως π.χ πείνα , ρατσισμός πόλεμοι και ανισότητα όντως υφίσταται 

αλλά αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει κανείς να τις σέβεται και να τις προστατεύει.  

Αντίθετα ο άνθρωπος προσπαθεί να δημιουργήσει μηχανισμούς τέτοιους που να 

οδηγήσουν στην μείωση και στην εξάλειψη των δυσάρεστων αυτών καταστάσεων. 

   Μια άλλη σοβαρότατη κριτική στην Ηθική της Γης του Leopold έγκειται στο 

γεγονός ότι φαίνεται να συναινεί στο να θυσιάζεται το καλό των ατόμων προς χάριν 

του καλού της κοινότητας. Αν υποτεθεί πως τα άτομα της κοινότητας έχουν αξία 

μόνο στο βαθμό που συνεισφέρουν στην ακεραιότητα , τη σταθερότητα και την 
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ομορφιά αυτής της κοινότητας και ότι δεν έχουν ηθική υπόσταση καθεαυτά , τότε δεν 

υπάρχει ηθικό εμπόδιο στο να θυσιαστούν για το καλό της κοινότητας. Αυτό φυσικά 

χαρακτηρίζεται απαράδεκτο από ανθρώπους που εμφορούνται από την ιδεολογία της 

Απελευθέρωσης των Ζώων του Singer.
96

  Ακόμα πιο προβληματική φυσικά είναι η 

άποψη της θυσίας ανθρώπων για το καλό της κοινότητας . 

    Έτσι ο ηθικός ολισμός του Leopold καταδικάστηκε ως ολοκληρωτισμός και ως 

ασυμβίβαστος με το σεβασμό προς τα άτομα.
97

  Ο Callicott ανασκευάζοντας την 

κατηγορία που προσάπτεται στον ολισμό , ότι δηλαδή είναι ολοκληρωτικής 

έμπνευσης , διότι επιχειρεί να υποτάξει και να συμμορφώσει τα ανθρώπινα 

συμφέροντα προς το καλό της Βιόσφαιρας απαντά ως εξής : « οι υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τον περιβαλλοντικό ολισμό του Leopold δεν μπορούν να επικρατήσουν 

εις βάρος των ανθρωπιστικών ηθικών υποχρεώσεων προς την ανθρώπινη κοινότητα . 

Η αξίωση του να καταστραφεί η πλειοψηφία του ανθρώπινου πληθυσμού προς το 

συμφέρον της βιοκοινότητας αποτελεί ηθική διαστροφή.»
98 

Η οικοκεντρική ηθική , 

σύμφωνα με τον Callicott , απαιτεί την ανάληψη κάποιων υποχρεώσεων προς τη Γη 

από μέρους μας. Όπως ακριβώς έχουμε αποδεχθεί υποχρεώσεις προς την οικογένειά 

μας και προς τους φίλους μας, προς την επαγγελματική κοινότητα στην οποία 

ανήκουμε , προς τη χώρα μας και γενικότερα προς την ανθρωπότητα και μέσα από 

προσεκτικές ρυθμίσεις ανταποκρινόμαστε χωρίς να επιτρέπουμε μόνο σε μια ομάδα 

από τις προηγούμενες να μονοπωλεί τη ζωή μας , έτσι πρέπει να εντάξουμε και τις 

υποχρεώσεις μας προς τη Βιόσφαιρα. 
99

  

    Ο Regan
100

 κατηγόρησε την Ηθική της Γης αποδίδοντας της στοιχεία 

«περιβαλλοντικού φασισμού». Στην κατηγορία αυτή απαντά ο Marietta
101

, γράφοντας  

πως αν μεν ο  Leopold  θεωρούσε πως το καλό της βιοκοινότητας πρέπει να είναι το 

μοναδικό κριτήριο για τις πράξεις μας , τότε η κατηγορία που του προσάπτεται είναι 

δίκαιη. Όμως δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει κάποιος μόνο με αυτό το κριτήριο 

αλλά να θεωρεί πως ο Leopold εισάγει ένα επιπλέον κριτήριο ( το βιολογικό ) στην 

ηθική. Η συνολική ηθική μας συμπεριφορά πρέπει να καθορίζεται  και από τη στάση 

μας απέναντι στην βιοκοινότητα . Αυτή  η μετριοπαθής διατύπωση ,θεωρεί ο 

Marietta, φαίνεται μέσα από το έργο τόσο του Leopold όσο και των εκπροσώπων της 
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Βαθιάς Οικολογίας  Naess,  Sessions, Devall  όταν αυτό ειδωθεί συνολικά.  Μόνο σε 

ξεκομμένα αποσπάσματα από βιβλία και άρθρα τους φαίνονται να συνηγορούν υπέρ 

της θεώρησης των συμφερόντων της βιοκοινότητας ως απόλυτου ηθικού μέτρου , με 

τελική συνέπεια την ολοσχερή αδιαφορία για τα ανθρώπινα συμφέροντα. 

    Ο Moline
102

 υπερασπίζοντας την Ηθική της Γης υποστηρίζει πως ο Leopold 

προσφέροντας τον κανόνα  «  ένα πράγμα είναι σωστό όταν τείνει στην ακεραιότητα , 

τη σταθερότητα και την ομορφιά της βιοτικής κοινότητας » δεν εννοεί ως « πράγμα » 

μια συγκεκριμένη πράξη αλλά μια στάση , έναν κανόνα συμπεριφοράς ,έναν τύπο 

δράσης. Αυτή η επιγραμματική ρήση του Leopold αφορά τον τρόπο που 

σκεφτόμαστε, τις αξίες που υιοθετούμε, τον τύπο των ανθρώπων που διαμορφώνουμε 

με την κατάλληλη παιδεία που θα βασίζεται κατά κύριο λόγο στην βιωματική   

προσέγγιση της φύσης. 

     Φαίνεται πως ,όπου υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στη ζωή ατόμων και την 

προστασία του συμφέροντος του οικοσυστήματος στο οποίο ανήκουν, δεν είναι 

εύκολο να απαντηθούν ερωτήματα σχετικά με το τι πρέπει να κάνουμε και πώς το 

αποφασίζουμε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

JEAN  JACQUES ROUSSEAU – ALDO LEOPOLD 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

        Δύο σπουδαίοι διανοητές , ο Jean Jacques Rousseau και ο Aldo Leopold  που 

έζησαν σε διαφορετικές εποχές  με διαφορά περίπου δύο αιώνων , κατάφεραν με το 

έργο τους να προβάλλουν την αξία της φύσης και να δείξουν ότι η συμβίωσή μας  με 

το φυσικό κόσμο , με την ύπαιθρο , με το φυσικό περιβάλλον είναι κάτι το τελείως 

απαραίτητο. 

      Μπορεί η φιλοσοφική αξία του Rousseau να θεωρείται για άλλους μικρότερη και 

για άλλους μεγαλύτερη,
103

 ωστόσο κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι 

πρώτος αυτός στη νεότερη εποχή διδάσκει όσον αφορά στην αγωγή του ανθρώπου τη 

δυναμική επιστροφή στη ιδέα της φύσης. Δεν σκόπευε να αποξενώσει τους 

ανθρώπους από τον πολιτισμό, προκειμένου να τους οδηγήσει πίσω στην 

βαρβαρότητα. Προτιμά να αφήνει πάντοτε στον άνθρωπο τα περιθώρια είτε να 

επιστρέψει στη φυσική του κατάσταση οποτεδήποτε το θελήσει είτε να αρνηθεί την 

κοινωνία στην οποία ζει για χάρη κάποιας άλλης που θεωρεί ότι τον εκφράζει 

καλύτερα. 

      Επίσης ο Aldo Leopold, που δεν ήταν βέβαια φιλόσοφος αλλά υπήρξε μια πρώιμη 

και ισχυρή φωνή μεταξύ των δυτικών λογίων που έριξαν φως στην οικοκεντρική 

οπτική της φύσεως , ήταν ένας άνθρωπος με δημιουργική σκέψη . Τον  Leopold τον 

απασχολούσε έντονα η καταστροφική επίδραση των ανθρώπων στη γη και ειδικώς η 

ταχύτατη υποβάθμιση του περιβάλλοντος . Ο Leopold πίστευε ότι μια βασική 

έλλειψη του σεβασμού για τη γη αυτή καθ’ αυτήν βρίσκεται στο κέντρο των 

περισσοτέρων προβλημάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον. Μέχρι τη στιγμή που 

διατύπωσε την Ηθική της Γης και διεύρυνε τα όρια της κοινότητας έτσι ώστε να 

περιλαμβάνουν εδάφη , νερά , φυτά και ζώα ή συλλογικά τη Γη δεν υπήρχε καμιά 

ηθική που να αναφέρεται στη σχέση του ανθρώπου με τη γη, τα ζώα και τα φυτά που 

ζουν σ’ αυτήν. Η γη ,σαν τις σκλάβες του Οδυσσέα που αναφέρονται στο άρθρο του ,  

είναι ακόμα ιδιοκτησία. Η σχέση με τη γη είναι αυστηρά οικονομική και συνεπάγεται 
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προνόμια , αλλ’ όχι και υποχρεώσεις . Ίσως το σοβαρότερο εμπόδιο που παρακωλύει 

την εξέλιξη της γης είναι το γεγονός πως η παιδεία μας και το οικονομικό μας 

σύστημα απομακρύνεται αντί να στρέφεται προς μια έντονη συνείδηση της γης. 

Μέσω της παιδείας που θα καλλιεργεί την αγάπη , το θαυμασμό , το σεβασμό για 

εκείνη καθώς και  η μεγάλη εκτίμηση της αξίας της θα οδηγηθούμε σε μια ηθική 

σχέση με τη γη. 

 

 

2. Αξίες – Παιδεία και Φύση. 

 

     Στις μέρες μας η συμβολή των δύο παραπάνω διανοητών στην επίλυση των 

έντονων περιβαλλοντικών προβλημάτων φαίνεται να είναι ουσιώδης και αναγκαία. 

   Βέβαια πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα θα λυθούν 

εύκολα. Αυτό που χρειάζεται είναι να εφαρμόσουν σ’ αυτά τις τεχνολογικές γνώσεις 

που διαθέτουμε και αμέσως θα εξαφανισθούν. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά 

βιολογικού , χημικού ή φυσικού τύπου προβλήματα που εμφανίστηκαν διότι δεν 

υπήρχε μέχρι σήμερα επαρκής τεχνολογική γνώση. Αν δοθεί ο χρόνος και το 

απαιτούμενο χρήμα στους κατάλληλους επιστήμονες , αυτοί θα ξεπεράσουν τις 

δυσκολίες και θα μας παρουσιάσουν τις ιδανικές λύσεις που εγγυώνται την 

οικολογική ισορροπία . 
104

  
 

      
 
Από την άλλη πλευρά υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν πως η οικολογική κρίση 

είναι μάλλον σύμπτωμα που σχετίζεται με πολιτιστικά και κοινωνικά προβλήματα . 

Αυτά τα τελευταία προκύπτουν από τις αξίες πάνω στις οποίες στηρίζεται και 

λειτουργεί η κοινωνία σήμερα. 
105

   

    Τα περιβαλλοντικά προβλήματα στην ουσία τους είναι κατά κύριο λόγο κοινωνικά 

προβλήματα και κατά δεύτερο λόγο επιστημονικά ή τεχνολογικά . Σήμερα , τόσο η 

επιστήμη όσο κατά συνέπεια και η τεχνολογία είναι πολύ προηγμένες , ώστε να 

μπορούν να αντιμετωπίσουν τα περισσότερα από τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Για 

να προχωρήσουν όμως, σε τέτοιου είδους λύσεις πρέπει να συνοδεύονται από 

ανάλογες κοινωνικές στάσεις και τρόπους ζωής.  Οι επιστήμονες μπορούν να πουν  

μόνο τι μπορεί να γίνει. Η κοινωνία είναι αυτή που θα καθορίσει ποια από τις 

διάφορες εναλλακτικές λύσεις που έχουν προταθεί θα πρέπει να προκριθεί. Τα θέματα 
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που έχουν σχέση με το τι μπορεί να γίνει είναι γνωστικού τύπου , ενώ τα θέματα τα 

σχετιζόμενα με το τι πρέπει να γίνει είναι θέματα αξιών.
106

    

     
    Ένας από τους τρόπους με τους οποίους οι κοινωνίες σήμερα αλλά και παλιότερα 

προσπαθούσαν να μεταλαμπαδεύσουν αξίες είναι μέσω της εκπαίδευσης . Κάθε 

κοινωνία δικαιούται να διδάσκει τρόπους συμπεριφοράς στα μέλη της , ώστε να 

επιτυγχάνεται η απαιτούμενη κοινωνική συνοχή. Ίσως πιο σημαντικό είναι να 

επιτύχουμε να προβληματίσουμε τα παιδιά προς τη διάσταση αξιών που επικρατεί 

στην κοινωνία μας και να τα βοηθήσουμε να συνειδητοποιήσουν τις δικές τους αξίες. 

Τόσο ο Rousseau  με το έργο του Αιμίλιος όσο και ο  Aldo Leopold  με το άρθρο του 

Ηθική της Γης κινήθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση. 

    Ακολουθώντας τη στρατηγική της μάθησης μέσα από τη δράση , που δεν είναι 

τίποτε άλλο παρά η βιωματική προσέγγιση στη μάθηση προσπάθησαν να διδάξουν 

στο μαθητή τις αξίες μέσα από τη φύση. Οι παιδαγωγοί που την ακολουθούν 

συνηθίζουν να παίρνουν τα παιδιά έξω από το σχολείο , να τα εκθέτουν σε ποικιλία 

ερεθισμάτων της κοινότητας και να βοηθούν την ανάπτυξη της μάθησης μέσα από τις 

εμπειρίες της πραγματικής ζωής. Μέσα από αυτές τις πρωτογενείς εμπειρίες 

κερδίζονται όχι μόνο δεξιότητες και γνώσεις ,αλλά καλλιεργούνται και αξίες. Η 

έκθεση των παιδιών στα στοιχεία της φύσης συνεισφέρει στην ολιστική τους 

εκπαίδευση (σώμα, μυαλό, ήθος) όπως φαίνεται μέσα από το έργο των δύο 

εξεταζόμενων διανοητών. Το ίδιο ισχυρίστηκε και ο Cooper
107

 συμπληρώνοντας ότι η 

περιπέτεια είναι ισχυρότατο κίνητρο . Ιδιαίτερα τα παιδιά με χαμηλή ακαδημαϊκή 

επίδοση συχνότατα μέσα από τέτοια περιβάλλοντα αναδεικνύουν ικανότητες και 

ταλέντα ,τα οποία είναι παραγκωνισμένα και αναξιοποίητα μέσα στο περιβάλλον της 

τάξης. Η επαφή με τη φύση ξεκινώντας από την παιδική ηλικία σύμφωνα με νεότερες 

έρευνες
108

 ώθησε τα άτομα αυτά να είναι ενεργά μπλεγμένα με την Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση αλλά και να ζουν στην καθημερινή τους ζωή σύμφωνα με τις 

περιβαλλοντικές επιταγές. 

      Δεν είναι τυχαίο που τις δυο τελευταίες δεκαετίες υπήρξε μια έντονη κίνηση για 

την ανάπτυξη της συναισθηματικής και αισθητικής εκτίμησης του περιβάλλοντος . Το 

άγγιγμα του κορμού ενός δέντρου , η μυρωδιά των αγριολούλουδων , η θέα και η 

οσμή μιας ρυπασμένης περιοχής έγιναν αντικείμενο ενασχόλησης με την προσδοκία 
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ότι οι άνθρωποι θα ταυτιστούν με αυτό.
109

  Κατά πάσα πιθανότητα , μέσα από βαθιές 

περιβαλλοντικές εμπειρίες εμπνέεται δέος και σεβασμός προς τη φύση και 

εγχαράσσονται στις προσωπικότητες των παιδιών θετικού τύπου μορφότυπα προς 

αυτή. 

 

 

 

3. Ομοιότητες και διαφορές όσον αφορά τη φύση στο Rousseau και 

στο Leopold 

 

     Στην Οικολογία παρατηρείται, κυρίως από τους μη έχοντες φιλοσοφική παιδεία , 

να παρασύρονται από κάποιου είδους ρομαντισμό για τη φύση και να μας 

προτρέπουν να πράξουμε όπως αυτή . Το τι εννοούμε « ρομαντισμό » μπορεί κανείς 

να το διαπιστώσει εύκολα στο έργο του Rousseau και στην περίφημη θέση του για  

‘επιστροφή στη φύση ’. Ο Rousseau υποστήριζε μέσα από το έργο του ότι ο 

άνθρωπος  εγκαταλείποντας τον πρωτόγονο τρόπο ζωής και συγκροτώντας κοινωνίες 

έχασε την αγνότητά του και την καλοσύνη του . Στο Rousseau, ο πολιτισμένος 

άνθρωπος δεν είναι « τέκνο της φύσης αλλά τέκνο του ανθρώπου »
110

, γι αυτό και η 

επιστροφή στη φύση μπορεί να ξαναφέρει στον άνθρωπο τη γαλήνη και την 

ειρήνη.
111

 Τέτοιου είδους προτάσεις , όπως ‘επιστροφή στη φύση ’,συναντάμε φυσικά 

και στον Leopold που 
 
μπορεί να λειτουργούν ευεργετικά για το οικολογικό κίνημα  

γοητεύοντας το κοινό, παρά ταύτα , δεν προσδίδουν στη θεωρία εκείνα τα εχέγγυα 

που θα της επέτρεπαν να σταθεί κατά το δυνατόν ακλόνητη στο φιλοσοφικό βάθρο . 

Σε αντίθεση με το Rousseau, ο Leopold διαπράττει όπως ήδη έχουμε αναφέρει το 

λογικό σφάλμα να περάσει από μια πρόταση περιγραφικού τύπου για την κατάσταση 

που επικρατεί στη φύση , σε μια πρόταση του ‘πρέπει’ , όπως ότι πρέπει να 

συνεχίσουμε να ζούμε σ’ αυτή την κατάσταση. Από το γεγονός όμως ότι ο  Leopold 

υποπίπτει στην φυσιοκρατική πλάνη δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι η θεωρία του περί 

Ηθικής της Γης είναι παντελώς αδιάφορη για την ανάδειξη μιας στάσης φιλικής προς 

το περιβάλλον. Άλλωστε για το ζήτημα της φυσιοκρατικής πλάνης του Leopold 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η συναγωγή ορισμένων συμπερασμάτων από το 

Γεωργόπουλο . Ο Γεωργόπουλος υποστηρίζει ότι από τον συλλογισμό του Leopold 
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προκύπτει ότι ο τελευταίος αποδίδει αξία στον πλανήτη Γη ( ολισμός ) και όχι 

απαραίτητα στα μέρη του. Θα μπορούσαμε να αποδεχθούμε την προβληματική του 

Leopold αν αποδεχόμασταν μια τελεολογική  θεωρία βάσει της οποίας το τέλος είναι 

η μακροημέρευση , η υγεία και η ευημερία τόσο του όλου όσο και των μερών  του. Ο 

Γεωργόπουλος καταλήγει :  

    Δεν υπάρχει όμως κανένα σχετικό δεδομένο , ούτε στην οικολογία ούτε στη 

φιλοσοφία που να μας δίνει το δικαίωμα πως το τέλος ( σκοπός ) της Βιόσφαιρας είναι 

τούτο ή άλλο. 
112

  

   Εννοείται πως όλα τα παραπάνω αναφέρονται όχι για να δειχθεί  η ανεπάρκεια της 

Ηθικής της Γης του  Leopold,αλλά για να επισημανθεί το γεγονός ότι αν μια 

κατάσταση είναι φυσική , δεν σημαίνει αυτόματα πως είναι και καλή. Τα οικολογικά 

επιστημονικά δεδομένα δεν αποδεικνύουν ασυζητητί πως η οικολογική ισορροπία  

είναι μια ηθική αξία .
113

 

     Παρά  το γεγονός ότι ο  Γεωργόπουλος εντοπίζει τις λογικές αδυναμίες της Ηθικής 

της Γης , δεν είναι διατεθειμένος να την απορρίψει . Από το παραπάνω χωρίο 

φαίνεται ότι δεν αποδέχεται απλοϊκές ερμηνείες για τη φύση. Είναι σημαντικό να 

αναφέρουμε και πάλι , ότι μια ειδυλλιακή προσέγγιση σαν αυτή της ‘επιστροφής στη 

φύση ’ του Rousseau ,δεν μπορεί να μας προσφέρει εκείνα τα εννοιολογικά εργαλεία 

που θα μας βοηθήσουν να κάνουμε μια ουσιαστική επαναπροσέγγιση της φύσης. 

 Στο συγκεκριμένο σημείο αξίζει να παρατηρήσουμε ότι μια τέτοια απλοϊκή και 

ρομαντική άποψη για την όμορφη φύση που μπορεί να προσφέρει γαλήνη στον 

άνθρωπο μας έδωσε πριν από το Rousseau  και τον Leopold , η επικούρεια 

φιλοσοφία. Δυστυχώς το έργο του Επίκουρου Περί Φύσεως δεν έχει διασωθεί έτσι οι 

πληροφορίες που αντλούμε σχετικά προέρχονται από το ποίημα του Ρωμαίου ποιητή 

Λουκρήτιου, που φέρει κι αυτό τον τίτλο Περί Φύσεως. Γράφει λοιπόν ο Λουκρήτιος: 

Μερικές φορές η ίδια η φύση μας  δεν ζητά τίποτα πιο ευχάριστο , αν δεν υπάρχουν 

στους προθαλάμους χρυσά αγάλματα νέων με αναμμένους πυρσούς στο δεξί χέρι για να 

φωτίζουν τα νυχτερινά συμπόσια , ή αν το σπίτι δεν λάμπει από το ασήμι και δεν 

αστράφτει από χρυσό και αν η ανάγλυφη και επίχρυση οροφή δεν αντηχεί στον ήχο του 

λαούτου , παρά οι άνθρωποι ξαπλωμένοι μαζί στο απαλό γρασίδι ,κοντά σε ένα ρυάκι , 

κάτω από τα κλαδιά ενός πανύψηλου δέντρου να δροσίζουν το σώμα τους χαρούμενα 
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και ανέξοδα , ιδιαίτερα όταν ο καιρός χαμογελά και η εποχή του χρόνου γεμίζει 

λουλούδια το καταπράσινο λιβάδι.
114

 
 

Εδώ
 
ο Λουκρήτιος δεν αναφέρεται άμεσα στη φύση ,αλλά στις απολαύσεις που 

μπορεί να προσφέρει . Εντούτοις , περιγράφει με ένα ρομαντικό τρόπο τη φύση ,μια 

φύση που μπορεί να αποτελέσει καταφύγιο για τον άνθρωπο . Αυτή η ρομαντική 

άποψη του φυσικού περιβάλλοντος επικράτησε στους κύκλους της επικούρειας 

φιλοσοφίας και επιβίωσε μέχρι την περίφημη παρότρυνση του Rousseau να 

επιστρέψουμε στη φύση. 

     Ο Leopold , από την άλλη φαίνεται να προσεγγίζει ένα μοντέλο για τη φύση 

παραπλήσιο με αυτό του Επίκουρου και του Rousseau. Ειδικότερα ο Leopold 

επιμένει στην έννοια της κοινότητας. Ο Rousseau μέσα από τη ρομαντική του 

αντίληψη για τη φύση δε φαίνεται να εξαίρει τις αρετές ή έστω και να μπορεί να 

φανταστεί μια βιοτική κοινότητα. Αντιθέτως ο Leopold επιμένει στο ζήτημα της 

κοινότητας εμπνεόμενος από τη δαρβινική θεωρία . Σύμφωνα με την ερμηνεία του 

Leopold για τη δαρβινική θεωρία το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

απλώνεται  πάνω από κάθε  κοινωνία και φυλή  αφού πρόκειται για μια παγκόσμια 

κοινότητα. Ο Leopold επεκτείνει αυτό το επιχείρημα γράφοντας για τα δικαιώματα  

που απλώνονται πάνω από όλη τη βιοτική κοινότητα ,περιλαμβάνοντας  σ’ αυτή τη 

χλωρίδα και την πανίδα στο σύνολό τους καθώς επίσης και τους αβιοτικούς 

παράγοντες. 

    Δεν κάνει όμως μια συστηματική διάκριση μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι τα δικαιώματα συνεπάγονται και υποχρεώσεις , ενώ οι 

υποχρεώσεις δεν προϋποθέτουν και δικαιώματα . Στο σημείο αυτό αξίζει να 

αναφέρουμε ενδεικτικά ότι ο  Rousseau ήδη από το 1754 είχε κάνει λόγο για τις 

υποχρεώσεις που έχουμε απέναντι στα ζώα κι όχι τα δικαιώματα που έχουν αυτά. 

    Ο άνθρωπος δε θα βλάψει ποτέ άνθρωπο ούτε και άλλο έμψυχο όν, εκτός από τη 

νόμιμη περίπτωση όπου , επειδή κινδυνεύει η ζωή του , είναι αναγκασμένος να 

προτιμήσει τον εαυτό του . Μ’ αυτόν τον τρόπο μπαίνει ένα τέλος στις παλιές 

διαμάχες γύρω από τη συμμετοχή των ζώων στο φυσικό νόμο ,γιατί είναι ολοφάνερο 

ότι μια και στερούνται διανοητικών ικανοτήτων και ελευθερίας , δεν μπορούν να 

διακρίνουν αυτό το νόμο. Έχοντας όμως και κάτι που συγγενεύει κατά κάποιο τρόπο 

με τη δική μας φύση , μιας και είναι προικισμένα με αντίληψη και αισθήσεις , θα 
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κρίναμε ότι πρέπει κι αυτά να μετέχουν στο φυσικό δίκαιο και πως ο άνθρωπος έχει 

κάποιου είδους καθήκοντα απέναντι τους. Φαίνεται πράγματι πως αν είμαι 

υποχρεωμένος να μη βλάψω το συνάνθρωπό μου , δεν είναι τόσο γιατί αυτός είναι 

ένα όν που διαθέτει λογική όσο γιατί είναι ένα όν που αισθάνεται. Ιδιότητα που όντας 

κοινή στο ζώο και στον άνθρωπο πρέπει τουλάχιστον να δίνει στον ένα το δικαίωμα 

να μη βλάπτεται ανώφελα από τον άλλο.
115

 

     Στο απόσπασμα αυτό μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι ο Rousseau διατυπώνει 

έναν πρωτόλειο οικοκεντρισμό . Μπορεί να μην αναγνωρίζει δικαιώματα στα ζώα , 

όπως ο  Leopold αλλά αναγνωρίζει τουλάχιστον καθήκοντα και υποχρεώσεις του 

ανθρώπου έναντι των άλλων έμβιων οργανισμών. 

 

 

4. Παιδαγωγικές απόψεις του Rousseau  σε συνάφεια  με την  Ηθική 

της Γης Aldo Leopold 

      Είναι γνωστό ότι η έννοια της  Παιδείας  διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στη 

διαμόρφωση του κοινωνικού γίγνεσθαι αλλά και στην οριοθέτηση της ανθρώπινης  

δραστηριότητας . Έτσι η Παιδεία δια μέσου της εκπαίδευσης είναι χρήσιμη στην 

πολιτική , στην οικονομία και στην κοινωνία , καθώς συμβάλλει στη διαμόρφωση 

των αξιών , των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για τη 

διαδικασία αναπαραγωγής του κοινωνικού γίγνεσθαι. 

      Στην περίοδο  του Διαφωτισμού , οι διαφωτιστές φιλόσοφοι του 18
ου

 αιώνα 

έθεσαν  κάθε  πεδίο της ανθρώπινης δραστηριότητας στην κρίση της λογικής και 

αξίωσαν αλλαγές σε όλους τους τομείς , κυρίως όμως στην παιδεία. Σημαντικός 

εκπρόσωπος του 18
ου

 αιώνα είναι ο J.J Rousseau, ο οποίος προβάλλει ιδιαίτερα 

ανατρεπτικές θεωρίες και παρουσιάζεται υπέρμαχος μιας φυσικής αγωγής.  

     Είναι γνωστό ότι μέσα από το έργο του Αιμίλιος (1762) παρουσιάζει το 

παιδαγωγικό αξίωμα ολόκληρης της παιδαγωγικής θεωρίας του που δεν είναι άλλο 

από την επανασύνδεση του νέου ανθρώπου με τη φύση . Σε μια από τις πρώτες 

σελίδες του Αιμίλιου γράφει : 

    « Γεννιόμαστε ευαίσθητοι και, ήδη από τη γέννησή μας , επηρεαζόμαστε κατά 

ποικίλους τρόπους από τα αντικείμενα που μας περιβάλλουν. Μόλις αποκτήσουμε μια 

στοιχειώδη συνείδηση των εντυπώσεων μας , έχουμε   τη διάθεση να αναζητήσουμε ή  

                                                 
115

 Rousseau,1992,σελ.70-71. 



53 

 

να αποφύγουμε   τα αντικείμενα που παράγουν αυτές τις εντυπώσεις. Αυτή η διάθεση 

επεκτείνεται και σταθεροποιείται όσο πιο ευαίσθητοι και φωτισμένοι γινόμαστε αλλά 

πιεζόμενοι από τις συνήθειές μας , η διάθεσή μας αλλοιώνεται λίγο ως πολύ από τις 

γνώμες μας. Πριν από αυτή την αλλοίωση υπάρχει αυτό που ονομάζω εσωτερική μας 

φύση . Σ’ αυτή την αρχέγονη προδιάθεση πρέπει λοιπόν να επαναγάγουμε το κάθε 

τι.»
116

 

    Αυτό το ουσιώδες χωρίο θέλει να μας δώσει και  μια άλλη διάσταση της φύσης 

πέρα από αυτή που έχουμε ήδη αναφέρει , δηλαδή την επιστροφή στη φύση.  Εδώ ο 

Rousseau ανακαλύπτει μια « εσωτερική φύση » στον άνθρωπο , η οποία κατορθώνει 

ενίοτε να συνειδητοποιήσει τις καταστροφικές αλλοιώσεις που επιφέρουν τόσο οι 

συνήθειες , όσο και οι γνώμες μέσα στον ενδόμυχο ανθρώπινο εαυτό . Ο Rousseau 

διαβεβαιώνει ότι η εσωτερική αυτή φύση έχει την ικανότητα να υψώσει το ανάστημά 

της ενάντια σε κάθε καταστροφική επέμβαση και να διεκδικήσει την αρχική της 

ακεραιότητα. Βασικός αρωγός και συμπαραστάτης για να το πετύχει αυτό είναι ο 

φωτισμός που έρχεται από την εκπαίδευση. Ο Γάλλος στοχαστής αναθέτει λοιπόν 

στην εκπαίδευση τη βαρυσήμαντη αυτή αποστολή και μάλιστα τονίζει ότι μόνο με 

την επιστροφή στη φύση , στην ύπαιθρο θα επιτευχθεί η αγωγή του Αιμίλιου που έχει 

έναν αποκλειστικό σκοπό , να διαμορφώσει έναν άνθρωπο ελεύθερο , ικανό να 

αμυνθεί εναντίον όλων των καταναγκασμών. 

     Το κύριο παιδαγωγικό αξίωμα του Rousseau γίνεται σαφές μόνο αν ληφθεί 

σοβαρά υπόψη η πεποίθηση ότι ο άνθρωπος είναι από τη φύση του καλός · ότι 

γεννιέται με μια ακεραιότητα που δεν εμπεριέχει ούτε  κακίες  ούτε πλανερές γνώμες, 

διότι αυτές εισάγονται βαθμιαία , επιδρούν ασυναίσθητα κι έχουν την ικανότητα να 

αλλοιώνουν την αρχέγονη καλοσύνη και να τη διαφθείρουν. Η εκπαίδευση δεν πρέπει 

να προσπαθεί να καταστήσει τον νέο καλό και σοφό , αλλά οφείλει να αποκαταστήσει 

την αρχική του καλοσύνη και αγνότητα , εκδιώκοντας τις εσφαλμένες γνώμες , που 

από τα πρώτα κιόλας χρόνια εισδύουν στην παιδική του ψυχή. Η εκπαίδευση δε 

χρειάζεται να διαμορφώσει τον άνθρωπο γεμίζοντας το νου και την ψυχή του  με 

θεωρητικά και πρακτικά διδάγματα. Σύμφωνα με τον Rousseau ο μαθητής του ο 

Αιμίλιος θα γίνει άνθρωπος εφόσον διαμορφώσει από την πρώτη στιγμή την 

ανθρώπινη φύση του και πρώτα απ’ όλα την παιδική ανθρώπινη φύση του. Στόχος 

αυτής της αγωγής είναι να πλησιάσει ο εκπαιδευόμενος τη φύση. Η Ιδέα περί 
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Αγωγής, η οποία αναπτύσσεται στο έργο , δε θα πάψει ν’ αναφέρεται σε μια φύση 

ταυτόχρονα παρούσα ως κάτι το δεδομένο και εγγυήτρια του νοήματος που ο 

άνθρωπος δίνει στον εαυτό του εφαρμόζοντας το σχέδιο του για αυτονομία.
117

    

   Ο  Rousseau   υποστηρίζει ότι η γνώση που πρέπει να διδάσκεται στα παιδιά είναι 

μόνο  μια : τα καθήκοντα του ανθρώπου . Ο παιδαγωγός είναι αυτός που θα αναλάβει 

να καθοδηγήσει περισσότερο το μαθητή παρά να τον μορφώσει. Δεν πρέπει να δίνει 

θεωρητικές αρχές στον μαθητή , πρέπει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε ο 

τελευταίος να τις αποκαλύπτει μόνος του. « Η έμφυτη επιθυμία της ευημερίας και η 

αδυναμία της πλήρους ικανοποίησης της , οδηγεί τον άνθρωπο να αναζητά αδιάκοπα 

νέα μέσα που θα συμβάλουν στην ικανοποίησή της.»
118

 Συνεπώς ο Rousseau προτείνει 

στον παιδαγωγό να αγνοήσει τις γνώσεις που δεν αφορούν στη φύση του ανθρώπου , 

αλλά αντιθέτως να προτρέπει τον μαθητή να επιδοθεί σ’ εκείνες που τον οδηγεί το 

ένστικτό του. Ο παιδαγωγός οφείλει να μετατρέψει τις αισθήσεις του μαθητή του σε 

ιδέες. Οι αισθήσεις του μαθητή θα πρέπει να είναι οι οδηγοί στις πρώτες 

δραστηριότητες του πνεύματος. Άρα για το μαθητή του Rousseau, ο κόσμος είναι το 

βιβλίο της γνώσης και τα γεγονότα είναι η αγωγή του .
119

  

     Αν ο παιδαγωγός καταφέρει να κάνει το μαθητή του προσεκτικό ως προς τα 

φυσικά φαινόμενα , τότε σίγουρα θα διεγείρει την περιέργειά του . Ο μαθητής , για το 

Rousseau, δεν πρέπει να διδάσκεται τις διάφορες επιστήμες , αλλά πρέπει να τις 

ανακαλύπτει μόνος του. Ο παιδαγωγός οφείλει να θέτει τους προβληματισμούς στο 

μαθητή , ώστε αυτός να έχει την ικανότητα να τους επιλύει από μόνος του , χωρίς τη 

βοήθεια κάποιου.  

     Ο τρόπος ζωής , ο οποίος είναι σύμφωνος με τη φύση , βρίσκεται εντυπωμένος 

στην καρδιά του ανθρώπου , αλλά πριν τον δει ο άνθρωπος αρχικά πρέπει να τον 

αισθανθεί . Έτσι ο Rousseau κρίνει ότι  το παιδί μολονότι βλέπει τα αντικείμενα που 

το περιβάλλουν , εντούτοις δεν είναι πάντα σε θέση  να διακρίνει τις σχέσεις που τα 

συνδέουν. Ο παιδαγωγός οφείλει να ιδιαίτερα προσεκτικός με την επιλογή των 

καθηκόντων που θα θέσει στο μαθητή του. Κύριο μέλημά του  είναι να  προβλέψει αν 

οι απασχολήσεις που θα έχει ο μαθητής του , θα είναι ικανές να τον οδηγήσουν να 

γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του , να αναπτύξει τη νοημοσύνη του , εν τέλει να γίνει 

πιο σοφός και πιο ευτυχισμένος. 
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   Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να γίνει πραγματικά ευτυχισμένος; Ο Rousseau 

υποστηρίζει ότι για να κατορθώσει κάποιος να γίνει ευτυχισμένος πρέπει πρώτα να 

γνωρίσει και να κατανοήσει τη φύση της ευτυχίας.  Ο Rousseau αναφέρει 

χαρακτηριστικά : « Η ευτυχία του ανθρώπου στη φύση είναι απλή όπως και η ζωή του , 

συνίσταται στο να μην υποφέρει : τη συγκροτούν η υγεία , η ελευθερία τα απολύτως 

αναγκαία.»
120

  
 

Βέβαια σ’ όλο το έργο του πέρα  από την καθοριστική σημασία που παίζει η 

φύση τόσο στην σωματική όσο στη συναισθηματική και πνευματική ανάπτυξη του 

Αιμίλιου γίνεται αναφορά στην προτεραιότητα της εμπειρίας έναντι κάθε θεωρίας , 

κάθε συστήματος . Ο μαθητής πρέπει να μαθαίνει μόνο από την εμπειρία . Ο 

Rousseau υποστηρίζει ότι όταν  το παιδί διάγει το βίο του στην εξοχή , έχει την 

ευκαιρία να αποκτήσει κάποιες ιδιαίτερες δεξιότητες και σχέση με τη φύση. Ίσως 

είναι χαρακτηριστικό της παιδικής ηλικίας , να επιθυμεί να δημιουργήσει, να 

πειραματιστεί, να παραγάγει, να αποδείξει στον εαυτό του και στους άλλους τη 

δύναμή του και τη μοναδικότητά του.  « Στερημένο από κάθε ηθικότητα στις πράξεις 

του το παιδί δεν μπορεί να κάνει τίποτα που να είναι ηθικά κακό και που να είναι άξιο 

τιμωρίας » 
121

  

         Εφόσον ακολουθήθηκε η φυσική μέθοδος διαπαιδαγώγησης ο μαθητής διαθέτει 

ελεύθερη και ειλικρινή φυσιογνωμία. Χρησιμοποιεί απλό λόγο και πάντα ομολογεί 

την καθαρή αλήθεια . 
  
Στον Αιμίλιο προτείνεται η μέθοδος της φυσικής αγωγής ως ο 

ορθότερος τρόπος με τον οποίο ο παιδαγωγός θα διαμορφώσει έναν αυτοδύναμο 

άνθρωπο , κύριο του εαυτού του με ολοκληρωμένο ηθικά και αισθητικά 

χαρακτήρα.
122

  

         
 Στην έννομη πολιτική κοινωνία , ως ενήλικας πια ο μαθητής του Rousseau , με τα 

εφόδια που έχει λάβει μέσω της φυσικής διαπαιδαγώγησης και που τον καθιστούν 

ικανό να θυσιάζει το προσωπικό του συμφέρον για το γενικό καλό και να υπακούει 

στους νόμους , είναι έτοιμος ο ίδιος να συνάψει το κοινωνικό συμβόλαιο, τους 

νόμους που θα διέπουν την κοινωνία. 

    Το κεντρικό θέμα του έργου του Rousseau αφορά στην εμπλοκή του ανθρώπου 

στις αλλοτριωτικές διαδικασίες που χαρακτηρίζουν τον ανθρώπινο πολιτισμό και πώς 

o άνθρωπος θα καταφέρει να υπερβεί την εμπλοκή αυτή . Ειδικά στο πλαίσιο της 
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ανταγωνιστικότητας των κοινωνικών σχέσεων , της εξουσίας και του πλούτου που 

εμφανίζονται στις οργανωμένες κοινωνίες η εμπλοκή αυτή είναι αισθητή. 

      Ο φυσικός άνθρωπος έχει διαπαιδαγωγηθεί στη φύση με αξίες όπως η τιμιότητα , 

η αγάπη , η αλήθεια , η συντροφικότητα . Οι ανταγωνιστικές σχέσεις όμως της 

κοινωνίας θα  επιτρέψουν στον άνθρωπο να εκφραστεί μέσω αυτών των αξιών ; Ο 

Rousseau γνωρίζει , παρόλο που επιμένει ότι μόνο η  φύση μπορεί να προσφέρει τα 

αγαθά εκείνα με τα οποία ο άνθρωπος μπορεί να γίνει πραγματικά  ευτυχισμένος , ότι 

η αγωγή του ανθρώπου θα ολοκληρωθεί μόνο όταν ο μαθητής στην ηλικία της 

λογικής ενταχθεί στην οργανωμένη κοινωνία. Διότι μόνο εκεί θα καταφέρει να 

ολοκληρώσει τις ικανότητές του . Εφόσον  ακολούθησε το φυσικό τρόπο αγωγής , ο 

μαθητής κατέχει όλα τα εφόδια για να μην εμπλακεί σε δολοπλοκίες και συνεργασίες 

που υπάρχουν στους λειτουργικούς μηχανισμούς της κοινωνίας , οι οποίοι θα τον 

βλάψουν τόσο ηθικά όσο και συναισθηματικά.  

     Όλοι οι προαναφερόμενοι επιμέρους παιδαγωγικοί στόχοι , σχεδιάστηκαν για να 

εξυπηρετήσουν το βασικό στόχο του Rousseau που δεν είναι άλλος από το να 

μπορέσει ο άνθρωπος να αναπτυχθεί εξ’ ολοκλήρου βασιζόμενος στις δικές του 

δημιουργικές δυνάμεις και ικανότητες , τις οποίες θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει για 

δικό του όφελος αλλά και για το όφελος των άλλων.
123

    

      Η παρούσα μελέτη εκτός από τις παιδαγωγικές αντιλήψεις του Rousseau για τη 

φύση όπως παρουσιάζονται στον Αιμίλιο έχει ως στόχο να παρουσιάσει και τη 

συνάφεια που υπάρχει με τη βιωματική προσέγγιση της Ηθικής της Γης του Aldo 

Leopold  . Η  Ηθικής της Γης όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο δεν 

αποτελεί συνεκτικό και ολοκληρωμένο ηθικό σύστημα αφού οι κεντρικές της έννοιες 

στερούνται σαφούς και συγκεκριμένης οριοθέτησης και η συλλογιστική που 

ακολουθεί ο Leopold δε διαθέτει αποδεικτική ισχύ αφού περιπίπτει στη λεγόμενη  « 

φυσιοκρατική πλάνη ». Οι αδυναμίες αυτές , παρότι αποδυναμώνουν το κύρος της 

Ηθικής της Γης , δεν αίρουν την αξία της και τη συμβολή της στη διαμόρφωση μιας 

νέας στάσης απέναντι στο περιβάλλον.  

     Όπως έχουν σήμερα τα πράγματα , η μόλυνση του περιβάλλοντος είναι μεγάλη και 

η καταστροφή της φύσης αυξάνει. Αυτό φαίνεται ότι , εκτός των άλλων , οφείλεται 

και στη στάση που υιοθετεί ο άνθρωπος έναντι της φύσης. Ένας  άπληστος και 

ακόρεστος ως προς την ικανοποίηση των ατομικών συμφερόντων άνθρωπος τείνει να 
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υπερβαίνει τα όρια και με την υπερκατανάλωση που κάνει , τείνει να εξαντλεί τους 

πόρους της φύσης . Αντίθετα , ο συνετός , ο ηθικά σκεπτόμενος , ο ενάρετος 

άνθρωπος γνωρίζει και πιστεύει ότι η ευδαιμονία δε βρίσκεται στην απόκτηση όσο το 

δυνατόν περισσότερων υλικών – οικονομικών αγαθών , αλλά στο ζην κατ’ αρετήν. 

Έτσι τείνει να μη βλάπτει τη φύση και να μην καταστρέφει το περιβάλλον.  Η 

επίδραση της διαγωγής μας στο περιβάλλον φαίνεται να είναι πολύ σημαντική για τη 

θεμελίωση της περιβαλλοντικής ηθικής σήμερα και για τη στάση μας έναντι της 

φύσης . Ο ίδιος ο Leopold  θεωρεί ότι η αγάπη για τη γη αποτελεί το βασικό στοιχείο 

της Ηθικής της Γης :« Μπορούμε να είμαστε ηθικοί με κάτι που μπορούμε να δούμε , 

να αισθανθούμε , να καταλάβουμε , να αγαπήσουμε ή αλλιώς με κάτι που 

σεβόμαστε.»
124

   

    Η σχέση  του ανθρώπου προς τα άλλα όντα της βιοτικής κοινότητας δεν πρέπει να 

νοείται ως κυριαρχία ούτε να κρίνεται μόνον ως συμφέρουσα αυτόν , αλλά να νοείται 

συνεργατικά ώστε να διασφαλίζεται η ισορροπία και η υγεία της φύσης. Ίσως το 

σοβαρότερο εμπόδιο που παρακωλύει την εξέλιξη μιας ηθικής της γης είναι το 

γεγονός πως η παιδεία μας απομακρύνεται αντί να στρέφεται προς μια έντονη 

συνείδηση της γης.
125

 Βασικός παιδαγωγικός σκοπός του  Leopold είναι να 

γνωρίσουν οι άνθρωποι τη θέση τους μέσα στη βιοτική κοινότητα και να έρθουν σε 

άμεση επαφή με τη γη. Ο  Finch
 
 μελετώντας the Essays of Leopold’s  A Sand County 

Almanac  συμπέρανε ότι η ικανότητα του Leopold να αντιλαμβάνεται και να γνωρίζει 

πως λειτουργεί η φύση ήταν αποτέλεσμα πολύχρονης εκπαίδευσης και μάλιστα 

προσωπικής εκπαίδευσης – άμεσης επαφής με τη φύση. 
126

   

     Ο  Leopold ήταν υπέρμαχος μιας εκπαίδευσης που βασίζεται στην επαφή του 

μαθητή με τη φύση παρά σε μια παθητική γνώση που αποκτάται στους χώρους του 

σχολείου ή του εργαστηρίου. Τόνισε τη σημασία της μελέτης των ζωντανών φυτών 

και ζώων στο περιβάλλον τους από τη μελέτη των αντίστοιχων νεκρών στο χώρο των 

εργαστηρίων. Υποστήριζε ότι η ικανότητα να μπορείς να διαβάσεις τη γη είναι εξίσου 

σημαντική με την ικανότητα να διαβάσεις ένα βιβλίο.
127

 Η εκπαίδευση στην 

αντίληψη του Leopold αποτελεί μια κοινωνική διαδικασία , δια της οποίας οι πολίτες 

μιας κοινωνίας αποκτούν κοινωνική συνείδηση , διαμορφώνουν έτσι τη συμπεριφορά  
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τους όχι μόνο προς το συνάνθρωπό τους αλλά απέναντι στη βιοτική κοινότητα και 

απέναντι στις μελλοντικές γενιές.  

     Η Ηθική της Γης όπως διατυπώθηκε από το Leopold προσδιορίζεται όπως ήδη 

αναφέραμε από την ακόλουθη αρχή : « Ένα πράγμα είναι ορθό , αν έχει την τάση να 

διατηρεί την ακεραιότητα , τη σταθερότητα και την ομορφιά της βιοτικής κοινότητας. 

Είναι λάθος όταν τείνει προς το αντίθετο». Εξετάζοντας την αρχή αυτή υπό το πρίσμα 

της εκπαίδευσης , της παιδείας θα δούμε ότι μπορεί να οδηγήσει το άτομο εκούσια 

στο σεβασμό προς την ίδια του τη φύση , η οποία βελτιώνεται μέσα από την 

κατάλληλα αγωγή και κατά προέκταση θα οδηγήσει στο σεβασμό στη φύση και στο 

περιβάλλον.  

     Ο Leopold τονίζει την αναγκαιότητα για γνωστική και συναισθηματική 

εκπαίδευση.
128

 Αυτή η μορφή μάθησης στοχεύει στην ανάπτυξη της ηθικής 

διάστασης των παιδιών , ώστε καλλιεργώντας την αίσθηση του ωραίου να 

αποκτήσουν μια κριτική ματιά για το γύρω περιβάλλοντα χώρο , στον οποίο 

μεγαλώνουν και  κοινωνικοποιούνται . Η αντίληψη για το ωραίο , η ηθική διάπλαση 

του ατόμου και η φύση προφανώς εμπίπτουν , εφόσον όλα μαζί  συνδέονται και 

οδηγούν στην ηθική ολοκλήρωση του ατόμου. Μάλιστα τονίζει ότι ο καλός  

επιστήμονας θα πρέπει να αντιλαμβάνεται τη φύση σαν μια ολότητα και δε θα πρέπει 

να τη βλέπει μόνο από τη σκοπιά της επιστήμης , στην οποία ειδικεύεται αλλά θα 

πρέπει μέσα από τις τέχνες , τη ζωγραφική , τη μουσική , την ποίηση , τη 

λογοτεχνία
129

 να αναδεικνύεται το ωραίο , η αρμονία και η αγαθότητα που συνάδουν 

με τον ωραίο χαρακτήρα που αποκτούν τα ορθώς ασκημένα πνεύματα. Το ίδιο 

υποστήριζε και ο Rousseau και αυτό διαφαίνεται από τη ζωή του. Ως διακεκριμένος 

εκπρόσωπος των γραμμάτων της εποχής του ,είχε κι άλλα ενδιαφέροντα πέρα από την 

πολιτική . Υπήρξε ένας πετυχημένος μουσικοσυνθέτης και όπως φαίνεται σε πολλά 

κείμενά του τον απασχόλησαν εκτός από τις επιστήμες , η μουσική , η ποίηση , η 

λογοτεχνία και η φιλοσοφία της ιστορίας.  

     Η μονόπλευρη θεώρηση της εκπαίδευσης καθώς και η ειδίκευση σ’ ένα τομέα 

ήταν αντίθετες με τις αντιλήψεις του Leopold . Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι : « Η 

εκπαίδευση , φοβάμαι , ότι στοχεύει στο να μας μάθει κάτι ενώ μας αφήνει ‘τυφλούς’ σε 
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κάτι άλλο .»
130

 
  
Ο  Leopold εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία και ασκεί έντονη κριτική  

« στους ανθρώπους εκείνους που ασχολούνται με τη μελέτη των φυτών , των ζώων , 

των πηγών ενέργειας και τα παρομοιάζει σαν μέρη μιας μεγάλης ορχήστρας . Αυτοί  οι 

άνθρωποι καλούνται καθηγητές (professors) . Ο καθένας επιλέγει ένα όργανο και 

εξετάζει μόνο αυτό μεμονωμένα. Η διαδικασία αυτή καλείται έρευνα και 

πραγματοποιείται στο πανεπιστήμιο.»
131

   Ο ίδιος πιστεύει ότι η άμεση επαφή με τη 

φύση είναι μια αναγκαιότητα για να κατανοήσουμε τη λειτουργία της και πως αυτή  

ανταποκρίνεται στις ανθρώπινες επεμβάσεις. Το ίδιο συμβαίνει και με την 

παιδαγωγική του Rousseau  που απορρίπτει κάθε μορφή εκπαιδευτικής ειδίκευσης σε 

οποιοδήποτε επιστημονικό κλάδο . Ο Rousseau , στο τρίτο βιβλίο του Αιμίλιου , όπου 

αναφέρεται στην επιλογή του επαγγέλματος του μαθητή του , υπογραμμίζει ότι 

σκοπός του παιδαγωγού  δεν είναι να καθοδηγήσει τον μαθητή προς ένα κοινωνικά 

ανώτερο επάγγελμα ,αλλά να διδάξει σ’ αυτόν πρώτα από όλα να είναι άνθρωπος. 

     Στις αντιλήψεις του Leopold διακρίνεται η ανάγκη ύπαρξης μιας ταπεινότητας , 

σεβασμού και αγάπης που θα πρέπει να χαρακτηρίζει τη σχέση των ανθρώπων με τη 

φύση.  Το άτομο δεν είναι το όλο , αλλά μέρος της βιοτικής κοινότητας ,το οποίο 

εκτελεί μια λειτουργία στο πλαίσιο όμως της ηθικής ολότητας. Με την εξασφάλιση 

της αρμονίας ο άνθρωπος πρέπει να αποφεύγει κάθε άμετρη συμπεριφορά. 

Διακρίνεται μια τάση υπέρβασης του ατομικού για χάρη του καθολικού . Αυτή 

φυσικά η υπέρβαση δε θα υποστηρίζαμε ότι έχει στο βάθος της κύριο στόχο τον 

υποσκελισμό του ατόμου , αλλά πολύ περισσότερο θα λέγαμε ότι η υπέρβαση του 

ατομικού ενέχει μέσα του την αμεροληψία και την άρση των  ανθρώπινων – 

ατομικών συμφερόντων. Ο Leopold θα μπορούσε να επικριθεί για τις απόψεις του ότι 

υποβαθμίζει και  αφανίζει το ίδιο το άτομο . Εντούτοις αν ληφθεί υπόψιν ότι η θεωρία 

του έχει ένα ηθικό υπόβαθρο και βασίζεται σε μια ηθική πάνω στην οποία 

εκπαιδεύεται και διαμορφώνεται ο χαρακτήρας των νέων ανθρώπων θα αποφευχθεί η 

άσκηση κριτικής.  

     Οι απόψεις του Leopold για την εκπαίδευση φαίνεται να συμβάλλουν σημαντικά 

στη σύγχρονη προβληματική σχετικά με την περιβαλλοντική αγωγή , η οποία έχει 

αποδώσει ένα μεγάλο μέρος της οικολογικής κρίσης στην απομάκρυνση του 

ανθρώπου από τη φύση , υιοθετώντας μια σειρά αξιών , αντιλήψεων και πρακτικών 

με ωφελιμιστική σκοπιμότητα και καταστρεπτική για το περιβάλλον. Οι απόψεις  του 
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Leopold φαίνεται να διευκολύνουν το ρόλο της περιβαλλοντικής αγωγής , η οποία 

πρέπει να βοηθήσει τον άνθρωπο να ανακαλύψει εκ νέου το περιβάλλον του και 

φυσικά για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει  να επαναπροσδιοριστούν οι σχέσεις του 

ανθρώπου με τη φύση.  

    Ο άνθρωπος καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής του οφείλει να μεριμνά για την υγεία 

του, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι και ο αγωγικός και μορφωτικός 

χαρακτήρας της περιβαλλοντικής αγωγής θα πρέπει να είναι δια βίου. Αυτό σημαίνει 

ότι δεν πρέπει να περιορίζεται στο σχολικό χώρο, αλλά με αφετηρία τη νηπιακή 

ηλικία θα πρέπει ως μορφωτική διαδικασία να συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της 

ζωής του ατόμου.  

     Το ερώτημα που προκύπτει είναι ποιος αναλαμβάνει τη λειτουργία της παίδευσης 

στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αγωγής; Στον Αιμίλιο του Rousseau τονίστηκε η 

σπουδαιότητα του ρόλου του παιδαγωγού σ’ όλα τα στάδια της ανάπτυξης του 

παιδιού κάτι ανάλογο παρατηρείται και στην Ηθική της Γης του  Leopold . Ο ίδιος ο 

Leopold συμπεριφερόταν στο κάθε μαθητή του σαν μια ξεχωριστή προσωπικότητα. 

Πρότεινε το διάλογο, χρησιμοποιούσε ερωτήσεις που δε στόχευαν στην 

απομνημόνευση αλλά στο να ανακαλύψει ο συνομιλητής του τις γνώσεις που έκρυβε 

μέσα του και έτσι να πετύχει την αυτοβελτίωση του. Μελετητές όπως ο Charles 

Bradley χαρακτηρίζουν το Leopold ως ‘μοντέρνο Σωκράτη’
132

, αφού χρησιμοποιούσε 

τη διαλεκτική μέθοδο στην επαφή του με τους μαθητές του. Προσπαθούσε να 

οδηγήσει το συνομιλητή του στην αναγνώριση των πνευματικών του δυνάμεων , 

ώστε ο ίδιος να κατευθύνει τον εαυτό του σε ορθολογική βάση , χωρίς παράλογες 

επιθυμίες και ιδιοτελή συμφέροντα. 

    Με τον αυτοέλεγχο ο άνθρωπος σήμερα μπορεί να καταλάβει την κατάσταση της 

ανθρώπινης φύσης και τη σχέση της με τα άλλα όντα του ζωικού και του φυτικού 

βασιλείου , γεγονός που θα τον βοηθήσει να προσδιορίσει και τη θέση του στη φύση. 

Ο άνθρωπος κατανοεί τα περιβαλλοντικά ζητήματα μέσα από τη βιωματική σχέση 

του με το περιβάλλον και αποδεχόμενος την ευθύνη του απέναντι σ’ αυτά τα καθιστά 

προσωπική του υπόθεση . Πράγματι , η καταστροφή της φύσης ή του πλανήτη 

γενικότερα είναι ζήτημα ατομικής ευθύνης του καθενός ατόμου , πολίτη μιας 

αναπτυγμένης χώρας. Αυτή η ευθύνη είναι αποτέλεσμα της εξάσκησης και παίδευσης 

του πολίτη σε όλη του τη ζωή από τη νηπιακή ακόμα ηλικία , ώστε μέσα από συνεχείς 
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θετικές εμπειρίες να αποκτήσει νοητικές συνήθειες που θα τον οδηγήσουν σε πράξεις 

λογικές. 

        Η εκπαιδευτική θεωρία τόσο του Rousseau , όσο και του Leopold αναδεικνύουν 

θεμελιώδεις αρχές για την περιβαλλοντική αγωγή , εξασφαλίζοντας την κοινωνική 

βιωσιμότητα του μέλλοντος. Η ανθρώπινη βιωσιμότητα στο μέλλον θα εξαρτηθεί 

κατά μεγάλο μέρος από μια κατάλληλη δομημένη περιβαλλοντική αγωγή , που θα 

έχει ως κύριο στόχο να οδηγήσει το μαθητή , το νέο , τον αυριανό πολίτη σε 

αυτοέλεγχο και αυτοκριτική , ώστε να αποκτήσει ο σύγχρονος άνθρωπος την 

πνευματική και ψυχική του ισορροπία και ευδαιμονία γνωρίζοντας ότι το φυσικό 

περιβάλλον δεν κινδυνεύει από δικές του άστοχες  και άλογες ενέργειες . 

      Τα οξυμένα σημερινά προβλήματα του περιβάλλοντος έχουν ευαισθητοποιήσει 

και συνεγείρει τις συνειδήσεις των σύγχρονων ανθρώπων. Εξ άλλου εδώ και πολύ 

καιρό τα διάφορα οικολογικά κινήματα επιχειρούν την αφύπνιση των πολιτών. Το 

ίδιο στοχεύει και The Aldo Leopold Foundation προσφέροντας εκπαιδευτικά 

προγράμματα για να αυξηθεί η οικολογική παιδεία των πολιτών μας. Ακολουθώντας 

τον τρόπο ζωής και τις αντιλήψεις του  Leopold έρχονται σε άμεση επαφή με τη φύση 

και βιώνουν ότι αυτή δεν έχει πια εργαλειακή αξία για τον άνθρωπο . Ο μη 

ανθρώπινος κόσμος δεν νοείται πλέον ως αποθήκη φυσικών πόρων και πελώριος 

αποδέκτης των λυμάτων μας. Μέσα από δραστηριότητες που πραγματοποιούν, δεν 

επιδιώκουν απλώς την υγεία και την μακροημέρευσή του , προκειμένου να 

επιβιώσουμε και να διαβιώσουμε σε ένα καλύτερο περιβάλλον ,αλλά αναλογίζονται 

και φροντίζουν για την ικανοποίηση των δικών του αυτόνομων σκοπών για επιβίωση, 

αναπαραγωγή και ίσως για μια ποιότητα ζωής ανάλογη με τις δυνατότητές του.  

     Εκτός από αυτά τα προγράμματα το Ίδρυμα παρουσιάζει μια ταινία – ντοκιμαντέρ 

– με τίτλο Green Fire  Aldo Leopold and a Land Ethic for our Time . Ο βιογράφος 

του Leopold  καθηγητής Curt Meine χρησιμεύει ως επί της οθόνης οδηγός και μέσα 

από την ταινία καθοδηγεί το θεατή και τον πληροφορεί για τον τρόπο ζωής και τις 

θέσεις του περίφημου περιβαλλοντικού ερευνητή. Παρουσιάζονται τα μέρη που 

έζησε και ο τρόπος που προσέγγισε τη φύση . Σκοπός της ταινίας δεν είναι να 

παρουσιαστεί απλά η ζωή του  Leopold αλλά να δειχθεί η σπουδαιότητα και η 

διαχρονικότητα της σκέψης του και να βοηθήσει το κοινό να σκεφθεί κριτικά 

απέναντι στην βιοτική κοινότητα και να αναλογισθεί την ευθύνη του στις σημερινές 

οικολογικές προκλήσεις.  
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
    Ο Rousseau έγραψε τον Αιμίλιο  ένα  έργο που περιλαμβάνει τις κοινωνικές 

σχέσεις, την ηθική συνείδηση , την καλλιέργεια των συναισθημάτων και τους ηθικούς 

όρους παραγωγής της γνώσης μέσα από την επιστροφή του ανθρώπου στη φύση . Ο   

Leopold , ερευνώντας τα της φύσεως , κατέληξε στις θεμελιώδεις θέσεις του για μια 

«Ηθική της Γης », οι απόψεις του έλαβαν τελική μορφή στο δοκίμιο του με τον τίτλο 

« The Land Ethic ». 

    Οι εκπαιδευτικές συστάσεις τόσο του Rousseau όσο του  Leopold ταλαντεύονται 

μεταξύ της ελευθερίας και της υπάρχουσας κατάστασης. Ο Rousseau  ήταν πιο 

απογοητευμένος από το status quo από κάθε άλλον και προτίθετο να χρησιμοποιήσει 

τις εκπαιδευτικές του θεωρίες για μια κοινωνική βελτίωση για αυτό και είχε ξεκάθαρη 

σκέψη για το πως ήθελε η εκπαιδευτική διαδικασία να επηρεάσει τη σκέψη του 

μαθητή. 
133

  Ο Leopold επηρεασμένος από ένα τυχαίο περιστατικό , κάποια στιγμή 

βρέθηκε κρατώντας στα χέρια ένα όπλο απέναντι σ’ ένα λύκο , άλλαξε άρδην τη ζωή 

του και έθεσε τις βάσεις για την περιβαλλοντική ηθική όπως τη γνωρίζουμε 

σήμερα.
134

 « Ήμουν  νέος τότε και έτοιμος να πυροβολήσω . Πίστευα πως αφού 

λιγότεροι λύκοι σημαίνουν περισσότερα ελάφια , η πλήρης εξαφάνισή τους θα οδηγούσε 

στη δημιουργία ενός κυνηγετικού παράδεισου. Ωστόσο , μόλις είδα την πράσινη φλόγα 

να σβήνει από τα μάτια του λύκου αισθάνθηκα πως ούτε ο λύκος ούτε το βουνό 

συμφωνούσαν με αυτήν μου την αντίληψη.»
135

 
 
Η άμεση επαφή με τη φύση και ο 

ρόλος του ανθρώπου ως μέρος πλέον της βιοτικής κοινότητας εστιάζουν στην 

σπουδαιότητα της προσωπικής εμπειρίας και του ενδιαφέροντος στην κατανόηση της 

λειτουργίας των φυσικών συστημάτων που οδηγούν τον άνθρωπο στην σωματική και 

πνευματική ευδαιμονία.
136

  Στον Αιμίλιο ο Rousseau και στην Ηθική της Γης ο 

Leopold δεν πρότειναν ένα πλάνο για την εκπαίδευση αλλά ηθικές αρχές που θα 

εμπνέουν τους μαθητές . Είχαν απόλυτη επίγνωση του τι έκαναν και δεν προέβαλαν 

τίποτα παραπάνω από μια πνευματική έμπνευση και ευρείς εκπαιδευτικούς στόχους 

για αυτούς που θα ακολουθήσουν τα βήματά τους. Έτσι συναντήσαμε και στα δύο 
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έργα σκέψεις ιδιαίτερα οριοθετημένες , δεμένες με το πνεύμα της εποχής τους αλλά 

και πολλά στοιχεία διαχρονικά με μακρόχρονες επιδράσεις. 

     Όπως έγινε αντιληπτό  από την ανάλυση που προηγήθηκε , το σύστημα αγωγής 

που εισηγήθηκαν οι δύο  προηγούμενοι διανοητές εντάσσεται σε ένα νέο « φυσικό » 

πλαίσιο . Δίνεται έμφαση στην έννοια της φύσης , προτείνεται η επιστροφή στη φύση, 

επιζητείται η ανάπτυξη μιας νέας αντιμετώπισης της φύσης με την επανίδρυση της 

επιστήμης και την καλλιέργεια των ηθικών συστημάτων. Επιδιώκεται η ανανέωση 

της a priori γνώσης , δεν τίθεται τόσο το αίτημα για μια νέα γνώση , όσο για μια 

σχέση με τη γνώση διαφορετική από εκείνη που επικρατούσε. 

    Η αγωγή κατά το Rousseau εξετάζεται ως μια μορφή κοινωνικού συμβολαίου 

ανάμεσα στον παιδαγωγό και στο μαθητή . Ο Rousseau εισάγει την « αρνητική 

αγωγή» σύμφωνα με την οποία δεν υπαγορεύεται στο μαθητή τι να κάνει , αλλά τι να 

αποφεύγει. Ο παιδαγωγός αποφεύγει να παρεμβαίνει , προσποιείται ότι δε γνωρίζει 

τίποτε , βοηθώντας έτσι το παιδί να επικεντρωθεί στον εαυτό του και να ανακαλύψει 

τα όρια του. Η αγωγή του Rousseau , δίνει έμφαση στην άσκηση της βούλησης , την 

οποία θα πρέπει το παιδί να περιορίσει στον εαυτό του , ασκούμενο συνάμα στον 

κόπο και στις δυσκολίες , δοκιμάζοντας να τις ξεπεράσει μόνο του. Η συμφωνία 

ανάμεσα στις επιμέρους θελήσεις και συμφέροντα με τη γενική βούληση, το νόμο , 

αποτελούν ζητήματα που συνδέουν το πολιτικό του έργο με την πραγματεία περί 

αγωγής. Έχοντας εντοπίσει τη σχέση έντασης ανάμεσα στην ελεύθερη ανάπτυξη των 

φυσικών δυνάμεων αφενός και τους περιορισμούς των κοινωνικών σχέσεων , 

αφετέρου , μπορεί να υποστηριχθεί ότι σχεδιάζει στον Αιμίλιο ένα πρόγραμμα 

αγωγής του νέου ανθρώπου ενόψει μιας ριζικής κοινωνικής αλλαγής. Σε ανάλογο 

πλαίσιο  κινήθηκε και ο Leopold επηρεασμένος από τα έντονα περιβαλλοντικά 

προβλήματα που υπήρχαν αλλά και που φαίνονταν να εξελίσσονται με γοργούς 

ρυθμούς. Υιοθετώντας τη λεγόμενη “ outdoor education ” έφερε τους νέους σε επαφή 

με τη φύση και τους άφησε ελεύθερους να πειραματιστούν, να ανακαλύψουν τις 

σχέσεις που αναπτύσσονται , να γίνουν μέρη της βιοτικής κοινότητας και να πάψουν 

να τη βλέπουν ωφελιμιστικά. Εμφανίζεται ως ένας καλός παιδαγωγός κι από αυτή τη 

θέση κατεύθυνε το νου των μαθητών του σ’ ένα  τελικό σκοπό στη γνώση και στη 

δράση. Επίσης , μέσα από την επαφή  με τη φύση , διαμόρφωνε το κατάλληλο 

περιβάλλον στο οποίο προσαρμόζεται η πνευματική δύναμη με την οποία ο ίδιος 

εξωτερίκευε ό,τι καλό είχαν οι μαθητές του. 
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     Τόσο ο Rousseau όσο και ο Leopold οδηγήθηκαν στη ‘δημιουργία’ ενός 

ανθρώπου, που υπάρχει τόσο ως ενεργός πολίτης ,όσο και ως πρόσωπο που εκφράζει 

τα συναισθήματα και όλες του τις δυνάμεις, σε ένα πρότυπο μη μονοδιάστατου 

ανθρώπου. Δεν ακολουθήθηκε κάποιο πρότυπο το οποίο έπρεπε να μιμηθεί ο μαθητής 

αλλά μέσα από την προσωπική του εμπειρία ,την ανακάλυψη ,την ελευθερία ,τη 

βιωματική προσέγγιση των θεμάτων , το διάλογο οδηγήθηκε σε αυτοκριτική και 

αυτοέλεγχο με απώτερο σκοπό την αναμόρφωση και αυτοβελτίωση του « εγώ ». 

Μέσα από την ανακάλυψη και την αναγνώριση του εαυτού του που είναι το πρώτο 

και σημαντικό στάδιο που θα πρέπει να διαβεί ο μαθητής , θα επιδιώξει στη συνέχεια 

τη βελτίωση και την καλυτέρευση της σχέσης του με τους συνανθρώπους του και το 

φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζει.  

     Σε γενικές γραμμές οι παιδαγωγικές ιδέες του Rousseau και του Leopold 

θεωρούνται απαύγασμα της αυστηρής κριτικής τους κατά της υπάρχουσας 

κατάστασης  - είτε είναι ο πολιτισμός στην πρώτη περίπτωση είτε η καταστροφή του 

περιβάλλοντος στην δεύτερη – και του ενθουσιασμού τους για την ιδέα της 

ελευθερίας και της φυσικότητας. Όπως γίνεται αντιληπτό , οι βασικές θέσεις τους 

προχωρούν πολύ πιο πέρα από τις μέχρι τότε επικρατούσες αντιλήψεις. Για πρώτη 

φορά με τον Rousseau αντιμετωπίστηκε διαφορετικά η ιδιότυπη φύση του παιδιού και 

μέσα από την επαφή με τη φύση ο παιδαγωγός ως απλός καθοδηγητής κατάφερε να  

οδηγήσει το παιδί στη διαμόρφωση της ιδιαίτερης προσωπικότητας του και αυτό 

υπήρξε ένα παραπέρα βήμα προόδου για την παιδαγωγική σκέψη. Για πρώτη φορά, 

επίσης με το Leopold και κυρίως χάρη σε αυτόν , το περιβάλλον και η 

αλληλεπίδραση των ηθικών υποκειμένων με αυτό , ετέθη στο επίκεντρο της ηθικής . 

Ο Leopold πρώτος αυτός συνέλαβε  - και μάλιστα έγκαιρα όταν η καταστροφή του 

περιβάλλοντος μόλις διαφαινόταν – την ανάγκη συμπερίληψης του φυσικού κόσμου 

στον ορίζοντα της ηθικής. Μάλιστα όπως είδαμε μέσα από μια διαφορετική 

αντιμετώπιση της φύσης με τη βιωματική προσέγγιση επιχείρησε να διευθετήσει το 

φλέγον ζήτημα.
137

  Η καταστροφή του φυσικού κόσμου έχει εξομοιωθεί με την 

καταστροφή ή τη διαγραφή των σελίδων ενός βιβλίου αναφοράς ανεκτίμητης αξίας 

και πάρα πολύ μεγάλης ηλικίας.
138

 Το βιβλίο έχει κοινά χαρακτηριστικά με το φυσικό 

κόσμο , όπως είναι το χαρακτηριστικό της μοναδικότητας και του σεβασμού , αξίες 

που  ο Leopold προσπάθησε να καλλιεργήσει στους νέους με τους οποίους ερχόταν 
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σε επαφή . Η σημασία της κατανόησης του φυσικού κόσμου, που αποτελούσε μια 

από τις κύριες επιδιώξεις του , μας ευαισθητοποιεί σε κάτι που είναι θαυμάσιο κι 

όμορφο  σε κάτι  που είναι θεμελιώδης ανάγκη της ανθρώπινης φύσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΗΘΙΚΗ 

 

1.Εισαγωγή 

     

 Στο παρόν κεφάλαιο, λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω αναλύσεις ,θα υποστηριχθεί 

η άποψη ότι το περιβάλλον θα πρέπει να νοηθεί έξω από τα στενά όρια μιας 

ορισμένης περιοχής της γης στην οποία ζούμε και να αντιμετωπισθεί ως οικουμενικό 

αγαθό, που χρειάζεται προστασία. Ακόμη θα προβληθεί η θέση ότι για την 

αποτελεσματική φροντίδα και προστασία της φύσης απαιτείται να διευρυνθεί ο 

ορίζοντας της ηθικής συνείδησης και της ευθύνης του ανθρώπου και αυτό θα 

επιτευχθεί με τη πολύτιμη συμβολή της παιδείας που θα μας οδηγήσει στη 

συνειδητοποίηση της περιβαλλοντικής κρίσης και την αφύπνιση μας. 

     

 

 

2.Οι όροι για μια οικολογική ηθική. 

 

    Το περιβάλλον είναι κοινό αγαθό με την έννοια ότι ανήκει σε όλους  είτε 

λογίζονται ως άτομα είτε ως συλλογικές οντότητες. Είναι και ατομικό αγαθό , με την 

έννοια ότι η ποιότητά του ωφελεί κάθε άτομο ξεχωριστά αλλά και κάθε 

συλλογικότητα ή κοινότητα , αλλά πάντως δεν είναι ένα αγαθό που μπορεί κάποιος 

από μόνος του να το ’χει και όχι οι άλλοι. Η φύση  αποτελεί οικολογικό  αγαθό , με 

την έννοια ότι αφορά όλους τους ανθρώπους ,νοουμένους ως δρώντα ηθικά 

υποκείμενα που ζουν σε όλες τις περιοχές του πλανήτη Γη. 

    Ασκούμε κριτική στην ανθρώπινη επέμβαση , όχι επειδή διαταράσσει μια 

υποτιθέμενη προϋπάρχουσα « φυσική τάξη », αλλά επειδή απειλεί να στερήσει από 

τη φύση για τον άνθρωπο τις διαστάσεις και τους όρους που είναι αναγκαίοι για κάθε 

πράξη. Η υποχρέωση να προστατεύουμε τη φύση προκύπτει από ένα αίτημα ευθύνης 

για το φυσικό περιβάλλον υπό την κανονιστική οπτική της δικαιοσύνης , δηλαδή με 

βάση την ηθική αρχή αυτού που οφείλουμε στους άλλους , ώστε να μη τους 



67 

 

προκαλούμε βλάβη, να μην καταστρέφουμε όρους αναγκαίους για την ύπαρξη και 

την πράξη τους. 

     Η ηθική ευθύνη μας απέναντι στους άλλους συνδέεται με τη στάση μας απέναντι 

σε ολόκληρη τη φύση. Οι συνθήκες ζωής των σύγχρονων και μελλοντικών γενεών 

εξαρτώνται από την ύπαρξη μιας ακέραιης φύσης , χωρίς πυρηνικά απόβλητα ,χωρίς 

μολυσμένο νερό και αέρα ,χωρίς φυσικούς πόρους που έχουν σπαταληθεί  αλόγιστα. 

Μια φύση άξια να τη ζουν παρόντα και μέλλοντα πρόσωπα δε θέτει μόνο 

οικονομικούς προβληματισμούς αλλά και ηθικούς όσο και αισθητικούς. Ο πλούτος 

της φύσης ,η βιοποικιλότητα , η ομορφιά αποτελούν βασικούς όρους για έναν 

αξιοπρεπή τρόπο ζωής. Η δε εκτίμηση της φύσης, ανεξάρτητα από τη χρησιμότητά 

της για μας ,στην αυτοτέλειά της , ανοίγει το δρόμο για μια γνήσια ηθική στάση στη 

συμπεριφορά μας προς όλους , καθώς διδάσκει να εκτιμούμε κάτι γι αυτό που αξίζει, 

δηλαδή άνευ όρων και όχι ως μέσο για την ικανοποίηση δικών μας σκοπιμοτήτων. 

    Το αίτημα του σεβασμού και της προστασίας του περιβάλλοντος αποτελεί 

οικουμενική αξία . Προκύπτει δεσμευτικά ,από τα παγκοσμιοποιημένα προβλήματα 

της ανθρωπότητας ,από σχέσεις και όρους της ανθρώπινης ζωής που θίγονται και 

απειλούνται σε κάθε τόπο. Στις σύγχρονες περιστάσεις της ζωής διαπιστώνουμε πως 

οι κίνδυνοι σε βάρος της ζωής πολλαπλασιάζονται όταν δεν εκπληρούνται βασικοί 

αξιακοί όροι. Προκειμένου να έχει κάποιος ζωή  θα πρέπει να μπορεί να 

ενημερώνεται για τις απειλές σε βάρος της (αξία της δημοσιότητας , της ελευθερίας 

της έκφρασης και της πληροφόρησης ) και να υπάρχει δημόσιος έλεγχος για να 

προστατεύεται. 

    Μέσω του περιβαλλοντικού ηθικού προβληματισμού καθίσταται συνειδητό ότι δεν 

έχουν νόημα αξιολογικές ιεραρχήσεις , όπως « πρώτα η εξασφάλιση της ζωής ή της 

τροφής και μετά η ηθική », ακριβώς διότι η ίδια η ζωή και η ασφαλής διαβίωση 

προϋποθέτουν την ηθική . Η οικολογική βλάβη στο περιβάλλον , η οποία συνδέεται 

με την αλόγιστη κατανάλωση και τη σπατάλη στις βιομηχανικές χώρες , τη 

δραματική επιβάρυνση του Τρίτου Κόσμου από μια ανεξέλεγκτη ανάπτυξη , τις 

επιπτώσεις από την πυρηνική ενέργεια κ.λ.π., προκαλεί αλυσιδωτές απειλές. Στις 

απειλές αυτές αντιπαρατίθενται ηθικές αξιώσεις να προστατευτεί η ζωή , το 

περιβάλλον , να εξασφαλιστούν στοιχειώδεις όροι ασφαλούς, υγιούς και αξιοπρεπούς 

διαβίωσης για όλους. 

        Για να αποφευχθεί η τραγωδία στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει κανένας 

άλλος τρόπος παρά να υπάρξει κάποια μορφή συντονισμένης δράσης , που μπορεί να 
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ισοδυναμεί με το θρίαμβο του συλλογικού κατά την έκφραση του J.F.O. Mac 

Allister.
139

 Όπως είναι εύλογο ο θρίαμβος του συλλογικού δεν μπορεί να υπάρξει , 

εάν προηγουμένως δεν έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες ηθικές, παιδευτικές , 

επιστημονικές συνθήκες στην κοινωνία . Η διαπίστωση απλώς της ύπαρξης απειλής 

δε φαίνεται ότι αρκεί ούτε ο κίνδυνος υπερβαίνεται ,αν δε συντρέχουν και ηθικοί 

λόγοι που έχουν σχέση με την αντίληψη ότι αυτοί που καταστρέφουν το περιβάλλον 

διαπράττουν κάτι που πρέπει να λογίζεται ως ηθικά κακό .  

   Βέβαια για να φτάσουμε στο σημείο να μιλάμε για οικουμενικές αξίες , όπως είναι 

η αξία της φύσης και η προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να έχουν 

αντιμετωπισθεί αλλά πιο καίρια προβλήματα που αφορούν την επιβίωση των λαών , 

όπως η πείνα , η βαριά ανέχεια , η απαιδευσία. Από τους λαούς που έχουν αρχίσει να 

αποκτούν συνείδηση για την περιβαλλοντική κρίση και τη σπουδαιότητα του 

οικολογικού αγαθού είναι οι λαοί της Ευρώπης.
140

  Οι φιλοσοφικές διερευνήσεις του 

περιβάλλοντος που πραγματοποιούνται στην Ευρώπη  στοιχούν προς τη πολιτιστική 

παράδοση του Διαφωτισμού, στην επιστροφή στη φύση και αποβλέπουν στη 

δημιουργία ορθής περιβαλλοντικής συνείδησης. Βέβαια τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν μόνο μέσω μιας αξίωσης επιστροφής 

σε μορφές πρωτόγονου βίου. Πρόκειται για πιεστικά προβλήματα όλου του πλανήτη , 

αντιμετώπιση των οποίων προϋποθέτει την επικοινωνία ,τη δραστηριοποίηση και των 

συντονισμό όλων. Η παιδεία και ειδικότερα η φιλοσοφία , σε συνάρτηση με τη 

μεγάλη δυνατότητα διάδοσης των ιδεών που υπάρχει σήμερα λόγω της ηλεκτρονικής 

τεχνολογίας , έχει οδηγήσει σήμερα στο σημείο εκείνο που φαίνεται ότι μπορούμε να 

στραφούμε  σιγά σιγά και αδιόρατα  σε αλλαγή στάσης απέναντι στο περιβάλλον, 

δηλαδή στο να δούμε τη φύση όχι μόνο ως κάποια αξία ,αλλά ως κάτι άξιο καθ’ 

εαυτό
141

 ή ακόμα και να υιοθετήσουμε, έστω και με προϋποθέσεις , την οικοκεντρική 

θέση. 

        Μέσα σε μια φιλελεύθερη , ανοικτή  δημοκρατική και αυστηρώς ατομοκρατικά 

δομημένη πολιτική κοινωνία, όπου οι άνθρωποι υποτίθεται ότι συμπεριφέρονται μόνο 

ως έλλογοι εγωιστές που επιδιώκουν μόνο το δικό τους συμφέρον και την ατομική 

τους ευημερία , το περιβάλλον ως κοινό , ελεύθερα προσβάσιμο και απροστάτευτο 

αγαθό μπορεί να οδηγείται σε υποβάθμιση και σιγά σιγά σε βλάβη και καταστροφή , 
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επειδή οι κοινωνικά δρώντες ενεργούν έτσι ώστε να ξεπερνούν το όριο που είναι και 

το δέον και που ταυτίζεται με τη μη βλάβη του περιβάλλοντος. Το εν λόγω αγαθό 

επηρεάζεται από τη στάση που τηρούν ως προς αυτό όχι ένα ή δύο άτομα αλλά οι 

μεγάλες ανθρώπινες μάζες. Αυτό βέβαια συνάπτεται με το είδος της ηθικής στάσης 

που τηρούν έναντι αυτού όσοι συγκροτούν την πολιτική κοινωνία  στην ευρύτητά της 

και στο ότι οι εσωτερικές δομές και οι ηθικές αρχές και κανόνες που τη διέπουν 

παίζουν σημαντικό ρόλο για τη διαφύλαξη και προστασία οποιοδήποτε αγαθού . 

 
       Ριζική αλλαγή στάσης  απέναντι στο περιβάλλον και υπεράσπισης του αγαθού 

αυτού μπορεί να επιτευχθεί  μέσω της παιδείας και της καλλιέργειας της αγάπης , του 

σεβασμού της φύσης από τη νηπιακή ηλικία του παιδιού. Η τακτική αυτή συνίσταται 

στην υπεύθυνη δια της φιλοσοφίας της παιδείας
142

 ενημέρωση και παίδευση των 

ανθρώπων ώστε να αποκτήσουν ως ηθικά δρώντα πρόσωπα , περιβαλλοντική 

συνείδηση. Η βιωματική προσέγγιση της φύσης , το να ζει κανείς φυσικά , η 

επιστροφή στη φύση που τόσο έντονα φάνηκε μέσα από τα έργα των δύο σπουδαίων 

διανοητών που μελετήσαμε στην παρούσα μελέτη πρέπει να γίνει τρόπος ζωής 

προκειμένου να αντιμετωπισθεί το οξύτατο περιβαλλοντικό πρόβλημα που έχει 

αναφανεί μέσα στην τεχνολογικά προηγμένη καταναλωτική κοινωνία. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

      Για τη συγκρότηση της παρούσας μελέτη  και για να υποστηριχθούν οι απόψεις 

και τα επί μέρους θέματα ελήφθησαν  υπ’ όψη η ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία 

που περιέχει επιστημονικές θέσεις περί της φύσεως. Οι θέσεις που υποστηρίχθηκαν  

στη μελέτη αυτή μπορούν να συνοψισθούν ως εξής : 

    Κατά πρώτον προβλήθηκε και υποστηρίχθηκε ότι το περιβάλλον ( ή η φύση 

γενικώς και ειδικώς ) έχει αξία και μάλιστα εγγενή αξία . Έτσι το κάθε τι που έχει 

εγγενή αξία μπορεί να εγείρει ηθική απαίτηση στη συνείδηση του ηθικά δρώντος 

υποκειμένου. Προστασία της φύσης αποτελεσματική δεν μπορεί να νοείται , χωρίς να 

λογισθεί αυτή ως αξία καθ’ αυτή . Εάν αυτή η θέση γίνει δεκτή , τότε το ζήτημα της 

προστασίας της φύσης καθίσταται ένα θέμα που εμπλέκεται με τον τρόπο δομής και 

λειτουργίας της πολιτείας και ειδικότερα της παιδείας. 

   Στο πρώτο κεφάλαιο  παρουσιάστηκαν οι παιδαγωγικές αντιλήψεις του Rousseau 

που σχετίζονται με τη φύση όπως διαφαίνονται μέσα από το έργο του Αιμίλιος.  Ο 

Rousseau υιοθετεί ένα εντελώς διαφορετικό παιδαγωγικό σύστημα από εκείνο που 

κυριαρχεί στην εποχή του. Στον  Αιμίλιο παρουσιάζεται η σημασία ανατροφής του 

παιδιού στη φύση . Το περιβάλλον σε συνεργασία με την καθοδήγηση από τον 

παιδαγωγό διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του ρουσσωικού 

εκπαιδευτικού συστήματος. Στόχος του παιδαγωγού είναι ο μαθητής να χειραγωγηθεί 

από αυτόν και συναγάγει δικά του συμπεράσματα μέσω των δικών του εμπειριών από 

την επαφή του με τη φύση . Μόνο έτσι θα καταφέρει να επιβιώσει αργότερα σε μια 

οργανωμένη κοινωνία. 

    Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον Aldo Leopold και στο άρθρο του « 

Ηθική της Γης ».  Αναλύονται οι θέσεις του , που συνηγορούν για μια νέα ηθική , που 

θα μπορούσε να ονομασθεί «οικολογική » , με την έννοια ότι προτάσσει τον « οίκο » 

ως ολότητα , νοούμενο στην προκείμενη περίπτωση ως βιοτική κοινότητα. Η νέα 

αυτή ηθική τοποθετεί τον άνθρωπο όχι πάνω ή τελείως έξω από τη φύση , αλλά μέσα 

σε αυτή , μέσα στον οίκο και στη συνέχεια επιχειρεί να προσδιορίσει την ηθική του 

σχέση προς τη βιοτική κοινότητα ή ευρύτερα προς τη βιόσφαιρα. Μια τέτοια 

προσέγγιση του οικολογικού – περιβαλλοντικού προβλήματος φαίνεται να 

μεταβάλλει τα μέχρι τώρα ισχύοντα στο χώρο της ηθικής φιλοσοφίας , γιατί δεν 

εξετάζει την ανθρώπινη σχέση ξεχωριστά προς ένα έκαστον των όντων , αλλά προς 

την ολότητα που είναι η βιοτική κοινότητα. Κατά την άποψη αυτή  η φύση ως 
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κοινότητα προτάσσεται αξιολογικά, η δε πρόταξή της αυτή ισοδυναμεί κατά κάποιο 

τρόπο με την αλλαγή στάσης · τούτο σημαίνει ότι θα πρέπει να  εγκαταλειφθεί το 

ανθρωποκεντρικό  πρότυπο και να υιοθετηθεί το οικολογικό. Οι αντιλήψεις  που 

έχουν την αφετηρία τους στις θέσεις του Leopold έγιναν δεκτές από ένα ευρύ κύκλο 

διανοητών και έτυχαν περαιτέρω επεξεργασίας και ανάπτυξης. Για τη δικαιολόγηση 

της νέας ηθικής αντίληψης έγινε αναφορά στις θέσεις του Eric Katz ,του John Baird 

Callicott,  του Holmes Rolston III , της Laura Westra καθώς και των εκπροσώπων της 

καλουμένης Βαθιάς Οικολογίας. Επίσης έγινε αναφορά και  στην κριτική που 

ασκήθηκε στην εν λόγω ηθική θεωρία. 

    Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται η σχέση ανάμεσα στις παιδαγωγικές αντιλήψεις του 

Rousseau με τη βιωματική προσέγγιση της φύσης όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα από 

την Ηθική της Γης του Leopold. Τονίζεται η αναγκαιότητα της επιστροφής στη φύση 

και παρουσιάζονται οι αξίες που μπορεί να καλλιεργήσει στο άτομο . Η φύση μπορεί 

να διδάξει . Η ηθική που προτείνεται από τους δύο διανοητές εμπλέκεται στα του 

περιβάλλοντος , επειδή η μορφή της παιδείας και η διαμόρφωση του ηθικού 

χαρακτήρα του ανθρώπου έχει σχέση με το ποια στάση αυτός μπορεί να τηρήσει 

έναντι της φύσης και με τη δυνατότητα ο άνθρωπος να κυριαρχήσει έναντι στις 

επιθυμίες του , των οποίων βέβαια η ικανοποίηση έχει σχέση με τη διαχείριση των 

φυσικών πόρων και άρα με τη φροντίδα για τη φύση και το ενδιαφέρον για τις 

μελλοντικές γενιές. Η ηθική που προτάθηκε έχει σχέση με τη μορφή της παιδείας που 

κυριαρχεί σ’ ένα κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον. Εάν σ’ αυτό το πλαίσιο η φύση 

λογίζεται ως πρωταρχή και τα της παιδείας ρυθμίζονται ανάλογα με τα πρώιμα 

στάδια της ηλικίας του ανθρώπου , τότε η ηθική αυτή αποκτά σπουδαιότητα για το 

περιβάλλον. 

    Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στη φύση ως οικουμενικό αγαθό, 

προκειμένου να μπορεί να προστατευθεί . Τονίζεται ότι μέσω της παιδείας πρέπει να 

πορευθούμε προς μια οικουμενική οικολογική συνείδηση. Το ποια μπορεί να είναι η 

μορφή μιας τέτοιας ηθικής θεωρίας για  να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις που 

προβάλλονται για μια αποτελεσματική προστασία της φύσης είναι ένα θέμα που 

χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση . Ο ρόλος της παιδείας και της φιλοσοφίας από όσα 

εξετάστηκαν παραπάνω φαίνεται καθοριστικός και συνάπτεται προς ό,τι η κοινή 

αντίληψη και οι υπάρχουσες θεωρίες νοούν ως ηθικότητα και ως ουσιαστική μορφή 

ζωής. 
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