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ΜΙΑ ΑΓΡΙΑ ΠΡΑΙΝΗ ΦΛΟΓΑ. 

Ο ALDO LEOPOLD ΚΑΙ Η ΗΘΙΚΗ ΣΗ ΓΗ 

 

 

Πεπίληψη 

Η εζηθή ηεο γεο ηνπ Aldo Leopold απεηέιεζε, θαηά πνιινχο, ην έλαπζκα γηα 

ηελ ξαγδαία αλάπηπμε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Ηζηθήο θαη ηελ παγίσζή ηεο σο 

απηφλνκνπ θιάδνπ ηεο Δθαξκνζκέλεο Ηζηθήο. Καη πξάγκαηη, ε γνληκφηεηα 

ηεο εζηθήο ζεσξίαο ηνπ Leopold δελ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί, αθνχ φιεο νη 

κεηέπεηηα αληίζηνηρεο απφπεηξεο ηεινχλ εκθαλψο ππφ ηελ επηξξνή ηεο, είηε 

ελζηεξληδφκελεο, είηε θαηαδηθάδνληαο θαη απνξξίπηνληαο ηελ θεληξηθή εζη-

θή ζέζε πνπ ν Leopold εηζεγείηαη, δειαδή ηελ εζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο βη-

νηηθήο θνηλφηεηαο έλαληη ησλ αηφκσλ θαη ησλ εηδψλ πνπ ηελ ζπλαπαξηί-

δνπλ. Δθείλν, φκσο, πνπ ζα εμεηάζσ ζην ζχληνκν απηφ δνθίκην είλαη ε επ-

ζηάζεηα θαη ε ζπλνρή ηεο εζηθήο ηεο γεο. Θα επηρεηξήζσ λα απνδείμσ ηελ 

ζέζε κνπ, φηη ε εζηθή ζεσξία ηνπ Leopold είλαη ζε κεγάιν βαζκφ αηεθκε-

ξίσηε, απζαίξεηε, αληηθαηηθή θαη δπλεηηθά επηθίλδπλε, αθνχ ππνδαπιίδεη 

έλαλ ηδηφηππν εζηθφ νινθιεξσηηζκφ.  

Λέξειρ κλειδιά: Aldo Leopold, εζηθή ηεο γεο, θνηλόηεηα ησλ όλησλ, δηεύξπλ-

ζε, νηθόζθαηξα.  

 

Ο Aldo Leopold δελ ππήξμε ζεκαίλσλ θηιφζνθνο. Γηα ηελ αθξίβεηα, δελ 

ππήξμε θαλ θηιφζνθνο, «επαγγεικαηίαο» ηνπιάρηζηνλ, νχηε θαη επεδίσμε λα 

ζεσξεζεί ηέηνηνο. Ήηαλ έλαο απιφο άλζξσπνο πνπ θάπνηα ζηηγκή θξαηψ-

ληαο έλα φπιν ζηα ρέξηα ηνπ βξέζεθε απέλαληη ζε έλαλ κεγάιν γέξηθν ιχθν. 

Η ζχληνκε απηή ζπλάληεζε, παξφηη θαηλνκεληθά άλεπ ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, 

έκειιε λα αιιάμεη ηελ δσή ηνπ Leopold, αιιά θαη λα ζέζεη ηηο βάζεηο γηα 

ηελ πεξηβαιινληηθή εζηθή, φπσο ηελ γλσξίδνπκε ζήκεξα (Rolston 2000, 

                                                 

 Ο Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο είλαη Λέθησξ Δθαξκνζκέλεο Ηζηθήο ηνπ Δζλη-

θνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Δ-mail: eprotopa@ppp.uoa.gr.  
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1046). Δίλαη θάπνηεο πεξίνδνη ζηελ ηζηνξία ηνπ πλεχκαηνο πνπ νη άλεκνη ηεο 

αιιαγήο θπζνχλ ηφζν δπλαηά, ψζηε φινη λα δηαηζζάλνληαη πσο ξαγδαίεο ε-

μειίμεηο βξίζθνληαη πξν ησλ ππιψλ. Τπάξρνπλ, φκσο, θαη θάπνηεο θαηά ηηο 

νπνίεο ε αιιαγή – αθφκε θαη ε πιένλ ζεκαληηθή – επέξρεηαη αλεπαίζζεηα 

θαη γίλεηαη αληηιεπηή εθ ησλ πζηέξσλ. Σν 1949, φηαλ κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ 

θπθινθφξεζε ην επζχλνπην έξγν ηνπ A Sand County Almanac: and Sketches 

Here and There, ζην νπνίν ν Leopold θαηέγξαθε ηηο ζθέςεηο πνπ ην πεξη-

ζηαηηθφ κε ηνλ ιχθν γέλλεζε κέζα ηνπ, γηα δεθαεηίεο παξέκεηλε εληειψο 

απαξαηήξεην. Πξνο ηα ηέιε ηνπ παξειζφληνο αηψλνο, σζηφζν, απνηεινχζε 

ήδε έξγν αλαθνξάο γηα κηα νιφθιεξε ηάζε ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο. 

ην δνθίκην απηφ ζα παξνπζηάζσ ηα θνκβηθφηεξα ζεκεία ηεο εζηθήο ζεσξί-

αο ηνπ Leopold. Δλ ζπλερεία πξνηίζεκαη λα εμεηάζσ εάλ θαη ζε πνηφλ βαζκφ 

ε πξφηαζή ηνπ, ε πεξίθεκε εζηθή ηεο γεο, ζπληζηά ζπλεθηηθή θαη επζηαζή 

εζηθή ζεσξία, ηνπηέζηηλ εάλ κπνξεί ζηελ απγή ηνπ 21
νπ

 αηψλα λα δψζεη α-

πνηειεζκαηηθέο απαληήζεηο θαη ιχζεηο ζην νμχηαην πιένλ πεξηβαιινληηθφ 

πξφβιεκα ή, έζησ, λα απνηειέζεη ην γφληκν έδαθνο γηα ηελ εμέιημε ηεο πε-

ξηβαιινληηθήο εζηθήο. ε φ,ηη αθνξά ζην πξψην δήηεκα ζα ηνπνζεηεζψ αξ-

λεηηθά, ππνζηεξίδνληαο πσο ε εζηθή ηεο γεο δελ απνηειεί ζπλεθηηθφ θαη ν-

ινθιεξσκέλν εζηθφ ζχζηεκα, πσο νη θεληξηθέο ηεο έλλνηεο ζηεξνχληαη ζα-

θνχο νξηνζέηεζεο, πσο ε ζπιινγηζηηθή πνπ ν Leopold αθνινπζεί δελ δηαζέ-

ηεη απνδεηθηηθή ηζρχ, θαη πσο νη ζέζεηο ηνπ ελέρνπλ πςειή δπλεηηθή 

επηθηλδπλφηεηα. ε φ,ηη αθνξά ζηελ γνληκφηεηα ηεο ζεσξίαο ηνπ, σζηφζν, 

είκαη πεπεηζκέλνο πσο, πέξα απφ ηελ ψζεζε πνπ κέρξη ηψξα απηή έρεη 

πξνζδψζεη ζηελ πεξηβαιινληηθή εζηθή, δχλαηαη θαη ζην κέιινλ λα ιεηηνπξ-

γήζεη σο εθαιηήξην εμέιημεο θαη πξνφδνπ, αθξηβψο δηφηη, σο ζεκείν έληνλεο 

αληηινγίαο, πξνζθέξεηαη γηα δεκηνπξγηθφ θηινζνθηθφ δηάινγν. 

 

I. 

Ο Leopold ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο ζεκειησηέο ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο 

καδί κε ηελ Rachel Carson, ηνλ Lynn White, ηνλ John Muir, ηνλ David 

Brower θαη άιινπο (Jenni 2005, 5). Ωζηφζν, ν ίδηνο πηζαλφηαηα δελ ζα είρε 

απαζρνιήζεη ηελ ζθέςε ηνπ κε ηέηνηα δεηήκαηα, εάλ δελ είρε ζπκβεί ε – 

πνηθηινηξφπσο θαζνξηζηηθή – ζπλάληεζή ηνπ κε έλαλ ιχθν. ηηο αξρέο ηνπ 

20
νπ

 αηψλα ν Leopold εξγαδφηαλ σο δαζνλφκνο ζην εζληθφ πάξθν Apache 

ηεο πνιηηείαο ηεο Arizona ησλ Η.Π.Α. Αλάκεζα ζηα θαζήθνληά ηνπ ήηαλ 

θαη ν έιεγρνο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ θπξίαξρνπ αξπαθηηθνχ ηνπ πάξθνπ, ηνπ 

ιχθνπ, ε ππεξβνιηθή αχμεζε ηνπ νπνίνπ νδεγνχζε ζε αληίζηνηρε κείσζε 

ηνλ πιεζπζκφ ησλ ειαθηψλ, θάηη πνπ δηφινπ δελ άξεζε ζηνπο θπλεγνχο ηεο 

πεξηνρήο. Έλα κεζεκέξη ηνπ δφζεθε ε επθαηξία λα αζθήζεη γηα πξψηε θνξά 

απηή ηελ πηπρή ησλ θαζεθφλησλ ηνπ: «Γεπκαηίδακε ζε έλα χςσκα, ζηνπο 

πξφπνδεο ηνπ νπνίνπ θπινχζε νξκεηηθά έλα πνηάκη. Κάπνηα ζηηγκή είδακε 
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έλα δψν λα δηαζρίδεη ην πνηάκη, θαη λνκίζακε πσο ήηαλ ειάθη […] Όηαλ 

πέξαζε απέλαληη […] θαηαιάβακε ην ιάζνο καο: ήηαλ έλαο ιχθνο […] 

ακέζσο αξρίζακε λα ππξνβνινχκε πξνο ηελ αγέιε. Όηαλ ηα ηνπθέθηα καο 

άδεηαζαλ, ν γέξηθνο ιχθνο θεηηφηαλ ζην ρψκα […] Φηάζακε δίπια ζηνλ 

γέξηθν ιχθν ηελ ζηηγκή αθξηβψο πνπ κηα άγξηα πξάζηλε θιφγα έζβελε ζηα 

κάηηα ηνπ. Ήκνπλ λένο ηφηε θαη έηνηκνο λα ππξνβνιήζσ. Πίζηεπα πσο, 

αθνχ ιηγφηεξνη ιχθνη ζεκαίλνπλ πεξηζζφηεξα ειάθηα, ε πιήξεο εμαθάληζε 

ησλ ιχθσλ ζα νδεγνχζε ζηελ δεκηνπξγία ελφο θπλεγεηηθνχ παξαδείζνπ. 

Ωζηφζν, κφιηο είδα ηελ πξάζηλε θιφγα λα ζβήλεη, αηζζάλζεθα πσο νχηε ν 

ιχθνο, νχηε ην βνπλφ ζπκθσλνχζαλ κε απηή κνπ ηελ αληίιεςε» (Leopold 

1968, 130). Όια ηα παξαπάλσ θαληάδνπλ – θαη είλαη – ηφζν ελνξαηηθά θαη 

βησκαηηθά, ψζηε λα απνηεινχλ κάιινλ αθαηάιιειε βάζε γηα ηελ 

δηακφξθσζε κηαο εζηθήο ζεσξίαο. Ωζηφζν, ν ζηαζεξφο πξνζαλαηνιηζκφο 

ηνπ Leopold έθηνηε ήηαλ – θαη παξέκεηλε – ε φξζσζε κηαο ζπλεθηηθήο 

εζηθήο, επηζηεκνληθά ζεκειησκέλεο (Callicott 1987, 90).  

ε αληίζεζε κε ηηο βηνθεληξηθέο εζηθέο αληηιήςεηο, νη νπνίεο πξνηείλνπλ ηελ 

δηεχξπλζε ησλ πθηζηάκελσλ ζεσξηψλ, ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ εζηθφ 

καο νξίδνληα θαη άιια είδε, έκβηα θαη κε (Taylor 1981, 205), ν Leopold 

πηνζεηεί κηα πεξηζζφηεξν ξηδνζπαζηηθή πξνζέγγηζε, πξνηείλνληαο ηελ 

ζπλνιηθή επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηνπ ηξφπνπ θαηά ηνλ νπνίν ε εζηθή ζθέςε 

πξνζιακβάλεη ηνλ πεξηβάιινληα θφζκν. Οη ζεκειηψδεηο έλλνηεο θαη νη 

παγησκέλεο ηάζεηο ηεο «παξαδνζηαθήο» εζηθήο απνθιείνπλ ηνλ θπζηθφ 

θφζκν, αθξηβψο δηφηη ηφζν νη επί κέξνπο έλλνηεο, φζν θαη ηα θπξίαξρα εζηθά 

ζπζηήκαηα ζπλνιηθά δνκήζεθαλ έρνληαο σο ζεκείν αλαθνξάο ηνπο ηνλ 

άλζξσπν. Η ελλνηνινγηθή δηεχξπλζε ελφο πθηζηάκελνπ φξνπ ή έλλνηαο θαη ε 

απφπεηξα εθαξκνγήο ηνπ ζηηο ζρέζεηο ηνπ αλζξψπνπ κε ην πεξηβάιινλ έρεη 

κηθξέο πηζαλφηεηεο λα ηειεζθνξήζεη, αθνχ θαη’ νπζίαλ ζπληζηά 

ζπληεξεηηθή εζηθή πξνζέγγηζε: θαηαδεηθλχεη εκκνλή ζε ζεσξεηηθά 

εξγαιεία πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα άιινλ ζθνπφ θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζηηο λέεο 

ζπλζήθεο είλαη θαηαδηθαζκέλα λα απνδεηρζνχλ αθαηάιιεια. Πνηέο είλαη 

απηέο νη λέεο ζπλζήθεο θαηά ηνλ Leopold; Πιένλ, θαηά ηελ γλψκε ηνπ, ε 

εζηθή ππνρξενχηαη λα εζηηάδεη φρη ζε άηνκα, αιιά ζε ζύλνια. Πξνο ηνχην 

ρξεηάδεηαη ξηδηθή αλαδφκεζε, θαη φρη απιή πξνζαξκνγή. Πέξαλ απηνχ, ε 

αλαζεψξεζε πνπ ν Leopold πξνηείλεη ζπληζηά, θαη’ απηφλ, πξφνδν γηα ηελ 

ίδηα ηελ εζηθή ζθέςε. Γηα ηελ αθξίβεηα, απνηειεί ην αλακελφκελν 

εμειηθηηθφ βήκα γηα ηελ αλζξψπηλε εζηθή. Παξαηεξεί: «Η εζηθή αξρηθά 

εζηίαδε ζηηο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ κεηαμχ ηνπο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

Γεθάινγν ηνπ Μσπζέσο. Μεηαγελέζηεξα επνηθνδνκήκαηα εζηηάδνπλ ζηελ 

ζρέζε ηνπ αηφκνπ κε ηελ θνηλσλία […] Έσο ζήκεξα δελ ππάξρεη θάπνηα 

εζηθή, ε νπνία λα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε γε, ηα 

δψα θαη ηα θπηά […] Η επέθηαζε ηεο εζηθήο ζε απηήλ ηελ ηξίηε ζπληζηψζα 

ηνπ αλζξψπηλνπ πεξηβάιινληνο είλαη […] κηα εμειηθηηθή δπλαηφηεηα, αιιά 
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θαη κηα νηθνινγηθή αλαγθαηφηεηα. Δίλαη ην ηξίην ζηάδην κηαο αθνινπζίαο» 

(Leopold 1968, 203). Η εζηθή, θαηά ηνλ Leopold, αλαπηχρζεθε έσο ηηο 

κέξεο καο ζηεξηδφκελε ζην αμίσκα πσο ην εζηθφ πξφζσπν απνηειεί κέινο 

κηαο θνηλφηεηαο αλεμαξηήησλ αηφκσλ. Η εζηθή ηεο γεο δηεπξχλεη ηα φξηα ηεο 

ελ ιφγσ θνηλφηεηαο ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη ην έδαθνο, ην λεξφ, ηα θπηά, ηα 

δψα θαη, ζπλνιηθά, ηε γε (Leopold 1968, 204). Τπφ ην θσο ησλ αλσηέξσ, 

είλαη πξνθαλήο ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε εζηθή ηεο γεο ζεσξήζεθε απφ 

πνιινχο επαλαζηαηηθή (Nash 1987, 78). Μηα παξαδνζηαθή εζηθή ζεσξία 

κπνξεί απιψο λα πξνζαξκνζζεί ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ζηηο απαηηήζεηο 

ησλ θαηξψλ, αιιά αδπλαηεί λα δεκηνπξγήζεη λέα δεδνκέλα. Ο σθειηκηζκφο, 

επί παξαδείγκαηη, κπνξεί λα καο πξνηείλεη ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

νθείινπκε λα πξνζηαηεχνπκε έλα δάζνο. Οη ιφγνη απηνί, σζηφζν, ζην 

πιαίζην ηεο αλσηέξσ ζεσξίαο δελ κπνξνχλ λα είλαη άιινη απφ ηελ 

σθειηκφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δάζνπο γηα εκάο ηνπο ίδηνπο αηνκηθά, ή γηα 

ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο. Ο σθειηκηζκφο αδπλαηεί λα καο πείζεη πσο ην ίδην 

ην δάζνο δηαζέηεη αθ’ εαπηνχ εζηθή αμία, δηφηη πεξηνξίδεη ηελ απφδνζε ηεο 

ηδηφηεηαο απηήο ζηα κέιε κηαο πεξηνξηζκέλεο εζηθήο θνηλφηεηαο, ε νπνία 

δηαιακβάλεη κφλνλ εζηθά πξφζσπα. Σν ίδην ηζρχεη γηα ηηο ππφινηπεο εζηθέο 

ζεσξίεο. Η εζηθή ηεο γεο αλαιακβάλεη λα επαλαδηαπξαγκαηεπζεί ηελ ελ 

ιφγσ ζχκβαζε κε εθπεθξαζκέλν ζηφρν λα εληάμεη ζηελ εζηθή θαη άιιεο 

πέξαλ ησλ αλζξψπσλ νληφηεηεο. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφλ κεηέξρεηαη ηελ 

έλλνηα ηεο θνηλόηεηαο ησλ όλησλ πξνηείλνληαο κηα λέα, νιηζηηθή εζηθή 

ζεψξεζε (Jennie 2005, 1), ζην πιαίζην ηεο νπνίαο σο εζηθά ππνθείκελα 

δχλαληαη λα εθιακβάλνληαη θαη αθεξεκέλα ζχλνια, φπσο ε βηνηηθή 

θνηλφηεηα, ηα νηθνζπζηήκαηα, ε ίδηα ε γε. ην πιαίζην ηεο λέαο απηήο 

νπηηθήο ην αλζξψπηλν είδνο δελ είλαη παξά κφλνλ έλα απφ ηα εθαηνκκχξηα 

άιια είδε πνπ θηινμελεί ν πιαλήηεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ν άλζξσπνο πξέπεη λα 

παχζεη πιένλ λα ινγίδεηαη σο θνξέαο ηδηαίηεξεο εζηθήο αμίαο, λα απεθδπζεί 

ηνλ ξφιν «ηνπ θαηαθηεηή ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο θαη λα αληηκεησπηζζεί σο 

απιφ κέινο ηεο, γεγνλφο πνπ ηνπ επηβάιιεη ηνλ ζεβαζκφ πξνο ηα ππφινηπα 

κέιε απηήο, αιιά θαη πξνο ηελ ίδηα ηελ θνηλφηεηα ζπλνιηθά» (Leopold 

1968, 204). Η δηεχξπλζε ηεο εζηθήο θαη ε ζπκπεξίιεςε ζε απηήλ 

νιφθιεξεο ηεο νηθφζθαηξαο κεηαηνπίδεη ηελ εζηθή εζηίαζε απφ ην άηνκν 

ζην ζχλνιν. Η κεηαηφπηζε πνπ πξνηείλεη ν Leopold, εάλ γίλεη απνδεθηή, 

επηηξέπεη ηελ δηαηχπσζε κηαο – πεξίθεκεο, πιένλ – ζέζεσο, ε νπνία 

ζπληζηά ην θεληξηθφ – θαη εκβιεκαηηθφ – αμίσκα ηεο εζηθήο ηεο γεο: «Κάηη 

είλαη νξζφ φηαλ ζπληειεί ζηελ δηαθχιαμε ηεο αθεξαηφηεηαο, ηεο 

ζηαζεξφηεηαο θαη ηνπ θάιινπο ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο. Δίλαη εζθαικέλν 

φηαλ ηείλεη πξνο άιιε θαηεχζπλζε» (Leopold 1968, 224-225). Σν γεγνλφο 

πσο ε γε απνηειεί θνηλφηεηα είλαη βαζηθή ζχιιεςε ηεο νηθνινγίαο, ιέεη ν 

Leopold. Σν φηη πξέπεη λα ηπγράλεη αγάπεο θαη ζεβαζκνχ, ζπληζηά 

πξνέθηαζε ηεο εζηθήο (Leopold 1968, 224-225). Γεδνκέλνπ δε φηη απέλαληη 
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ζην πεξηβάιινλ καο ζπκπεξηθεξόκαζηε κε ηξφπν πνπ ην επεξεάδεη θαη 

δεκηνπξγνύκε ζρέζεηο κε απηφ, είλαη πεξίεξγν ην γεγνλφο πσο ε εζηθή δελ 

έρεη αθφκε επηιεθζεί ηνπ ζρεηηθνχ πιέγκαηνο ζρέζεσλ θαη, αληηζέησο, 

δείρλεη λα ην αγλνεί παληειψο (Leopold 1949, 210). πλνςίδνληαο: ν Leo-

pold ζεσξεί πσο ε πξαγκαηηθφηεηα θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο 

κηαο λέαο εζηθήο, ε νπνία ζα είλαη ηφζν δηεπξπκέλε, ψζηε λα πεξηιακβάλεη 

ην ζχλνιν ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο. ην πιαίζην απηήο, θάζε νλ – ή 

ππνζχλνιν – ζα ινγίδεηαη σο θνξέαο ηζνδχλακεο εζηθήο αμίαο, αθξηβψο δπ-

λάκεη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ ελ ιφγσ θνηλφηεηα. Πέξαλ ησλ θαζεθφλησλ 

καο, φκσο, πξνο ηα αηνκηθά φληα, ε εζηθή ηεο γεο εηζεγείηαη θαη ην απψηαην 

θαζήθνλ ηνπ εζηθνχ πξνζψπνπ πξνο ηελ ίδηα ηελ βηνηηθή θνηλφηεηα. Η 

πξνηεηλφκελε δηεχξπλζε απνηειεί ινγηθψο ην επφκελν βήκα ζηελ εμέιημε 

ηεο εζηθήο θαη, σο εθ ηνχηνπ, είλαη απνιχησο ζεκηηή.  

Η εζηθή ηεο γεο ζπληζηά ξηδνζπαζηηθή πξνζέγγηζε δηφηη αληί λα 

επαλεξκελεχεη πθηζηάκελεο έλλνηεο θαη ζεσξίεο, πξνηείλεη λέεο. Η δηάζεζε 

ξηδηθήο δηαθνξνπνίεζεο σο πξνο ην παξειζφλ ζε φ,ηη αθνξά ζηελ 

πεξηβαιινληηθή εζηθή θαίλεηαη, αλ κε ηη άιιν, εχινγε θαη ελαξκνληζκέλε 

κε ηα θειεχζκαηα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. πγθεθξηκέλα, φηαλ 

ζρεκαηνπνηήζεθε ην ηειεπηαίν απφ ηα κεγάια εζηθά ζπζηήκαηα, ν 

σθειηκηζκφο, δελ πθίζηαην πεξηβαιινληηθφ δήηεκα. Ωο εθ ηνχηνπ, ν 

σθειηκηζκφο δελ φθεηιε λα εζηηάζεη ζε ηίπνηα πέξα απφ ηηο ζρέζεηο ησλ 

εζηθψλ πξνζψπσλ κεηαμχ ηνπο. Σν ίδην, θπζηθά, ηζρχεη θαη γηα 

πξνγελέζηεξα εζηθά ζπζηήκαηα. Η ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ 

πεξηβάιινληα θφζκν άξρηζε λα θαζίζηαηαη πξνβιεκαηηθή πεξί ηηο αξρέο ηνπ 

εηθνζηνχ αηψλα. Γηα ηελ εζηθή ε εμέιημε απηή, σζηφζν, δελ ζπληζηά 

πνζνηηθώο, αιιά πνηνηηθώο δηαθνξνπνηεκέλε πξφθιεζε. Με άιια ιφγηα, ην 

πεξηβαιινληηθφ δήηεκα δελ απνηειεί κεηεμέιημε ελφο ήδε ππάξρνληνο, αιιά 

είλαη εληειψο λέν θαη άιιεο κνξθήο. πλεπψο, είλαη εχινγν λα απαηηεί κηα 

λέα θαη άιιεο κνξθήο εζηθή, λέεο έλλνηεο, ζηάζεηο, πξνζεγγίζεηο, εξκελείεο 

θαη λνεκαηνδνηήζεηο. Απηή αθξηβψο θαίλεηαη λα ππήξμε ε θηινδνμία ηνπ 

Aldo Leopold: λα δεκηνπξγήζεη κηα λέα εζηθή. Ο βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν 

πέηπρε ηνλ ζηφρν ηνπ κέλεη λα δηεξεπλεζεί. 

 

II. 

Η εζηθή ηεο γεο βαζίδεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεψξεζε ηεο εμειηθηηθήο 

πνξείαο ηεο εζηθήο κέζα ζηνλ ρξφλν, ε νπνία θαίλεηαη ηνπιάρηζηνλ εχινγε. 

Ο Leopold – εχζηνρα, θαηά ηελ γλψκε κνπ – παξαηεξεί πσο ε εζηίαζε ηεο 

εζηθήο ζπλερψο δηεπξχλεηαη, ζπκπεξηιακβάλνληαο δηαξθψο κεγαιχηεξα 

ζχλνια. Δλψ, επί παξαδείγκαηη, ν Γεθάινγνο ηνπ Μσπζέσο – ηνλ νπνίνλ ν 

Leopold εθιακβάλεη σο εζηθφ θείκελν – αθνξά ζηηο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ 
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κεηαμχ ηνπο, ε αξηζηνηειηθή εζηθή ζαθέζηαηα επηδηψθεη λα ξπζκίζεη ηηο 

ζρέζεηο ησλ αηφκσλ κε ην νξγαλσκέλν ζχλνιν εληφο ηνπ νπνίνπ απηά 

δξνπλ. Παξάιιεια, ηνλίδεη, ε εζηθή ηείλεη λα ελζσκαηψλεη φιν θαη 

πεξηζζφηεξα άηνκα ελφο ζπλφινπ. Σν ινγηθψο αλακελφκελν επφκελν βήκα 

γηα ηελ εζηθή, θαηά ηνλ Leopold, είλαη λα ζπκπεξηιάβεη ην ακέζσο επξχηεξν 

ζχλνιν, θαζψο θαη ην κφλν πνπ απνκέλεη αθφκε απξφζηην ζηελ εζηθή, ηελ 

βηνηηθή θνηλφηεηα. Όλησο, ε εζηθή θαίλεηαη λα δηεπξχλεη ηνλ νξίδνληά ηεο 

ζην δηάβα ηνπ ρξφλνπ θαη, πξάγκαηη, ε βηνηηθή θνηλφηεηα ηελ επνρή πνπ ν 

Leopold παξνπζίαδε ηηο ζέζεηο ηνπ βξηζθφηαλ έμσ απφ ηνλ νξίδνληα απηφλ. 

Ωζηφζν, ε ηζηνξία ηεο θηινζνθίαο δείρλεη πσο δελ αξθεί θάηη λα βξίζθεηαη 

εθηφο εζηθήο θαη λα ζπληζηά επξχ ζχλνιν, γηα λα ζπκπεξηιεθζεί ζε απηήλ. 

Δπηπιένλ, δηφινπ δελ έπεηαη νχηε πσο θάηη ηέηνην πξέπεη λα γίλεηαη, νχηε 

πσο ζπκβαίλεη λνκνηειεηαθά. Οξηζκέλσο, ε δηεχξπλζε ηεο εζηθήο πξνο 

νηαλδήπνηε θαηεχζπλζε πάληνηε επέξρεηαη κφλνλ δπλάκεη ελφο πεηζηηθνύ 

επηρεηξήκαηνο. ε φ,ηη αθνξά ζηα δψα, επί παξαδείγκαηη, ζε απηά ηειεπηαίσο 

ηείλεη λα αλαγλσξηζζεί θάπνηαο κνξθήο εζηθή ππφζηαζε ράξε ζηελ επαξθή 

ηεθκεξίσζε ηεο ζέζεο πσο, κνινλφηη νη δηαθνξέο ησλ δψσλ κε ηνπο 

αλζξψπνπο είλαη πνιιέο θαη πνηθίιεο, δελ ππάξρεη θακία ηφζν βαξχλνπζα 

εζηθψο δηαθνξά, ψζηε λα κελ ηνπο αλαγλσξίδνπκε – ηνπιάρηζηνλ – ην 

δηθαίσκα ζηελ απνθπγή ηνπ άζθνπνπ πφλνπ (Singer 1974∙ Cohen et al. 

2001). Έηη πεξαηηέξσ, ε πιήξεο αλαγλψξηζε ίδησλ θαη ίζσλ δηθαησκάησλ 

ζηνπο έγρξσκνπο ζπλαλζξψπνπο καο δελ έγηλε δηφηη απιψο εθθξεκνχζε ή 

αλακελφηαλ, αιιά δηφηη νη δηαθνξέο ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο ιεπθνχο 

απνδείρζεθε πσο δελ απνηεινχλ επαξθή αηηηνιφγεζε γηα ηελ έσο πξφζθαηα 

δηαθνξνπνηεκέλε εζηθή αληηκεηψπηζή ηνπο. Με άιια ιφγηα, ε δηεχξπλζε 

ηεο εζηθήο δελ είλαη – νχηε, άιισζηε, πξέπεη λα είλαη – λνκνηειεηαθψο 

πξνδηαγεγξακκέλε. Αληηζέησο, απαηηείηαη λα είλαη επαξθψο ηεθκεξησκέλε 

κε ηζρπξά ινγηθά επηρεηξήκαηα. πλεπψο, εάλ ν Leopold πηζηεχεη πσο ε 

βηνηηθή θνηλφηεηα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ εζηθή εμέηαζε, νθείιεη λα 

απνδείμεη φηη φλησο ππάξρνπλ επαξθείο ιφγνη ψζηε λα ζπκβεί θάηη ηέηνην. 

Καηά ηελ γλψκε κνπ, σζηφζν, δελ θάλεη απηφ. Αληηζέησο, θαίλεηαη λα 

ζεσξεί πσο ε δηεχξπλζε απηή ζα επέιζεη λνκνηειεηαθψο, κφλνλ θαη κφλνλ 

δηφηη ε εζηθή γεληθώο ηείλεη λα δηεπξχλεη ηνλ νξίδνληά ηεο. Η αληίιεςε 

απηή, σζηφζν, απνηειεί ηππηθφ παξάδεηγκα ηεο ινγηθήο πιάλεο πνπ 

θαιείηαη ιήςε ηνπ δεηνπκέλνπ (petitio principii), ηνπηέζηηλ ηνπ – φρη 

αζπλήζνπο – ζθάικαηνο ησλ θηινζφθσλ λα εθιακβάλνπλ σο δεδνκέλν ζηηο 

πξνθείκελεο ηνπ ζπιινγηζκνχ ηνπο εθείλν πνπ ζα φθεηιαλ ηειηθψο λα 

απνδείμνπλ ζην ζπκπέξαζκα (Πειεγξίλεο 2004), θαηαιήγνληαο ζε έλα 

θπθιηθφ ζπιινγηζκφ (circulus in demonstrando) πνπ δελ απνδεηθλχεη 

απνιχησο ηίπνηα. Σν ζρεηηθφ επηρείξεκα ηνπ Leopold ζα κπνξνχζε λα 

ζθηαγξαθεζεί σο εμήο: α. Η αλζξψπηλε εζηθή ηείλεη λα δηεπξχλεη ηνλ 

νξίδνληά ηεο, θαη ηνχην ζπληζηά πξφνδν. β. Σν ινγηθψο επφκελν ζηάδην 
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δηεχξπλζεο γηα ηελ εζηθή είλαη ε ζπκπεξίιεςε ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο. γ. 

Η εζηθή πξέπεη λα δηεπξπλζεί ζπκπεξηιακβάλνληαο ζηελ εζηίαζή ηεο ηελ 

βηνηηθή θνηλφηεηα, θαη απηφ ζα ζπληζηά πξφνδν. Αλ, σζηφζν, ξσηήζνπκε: 

«Γηαηί, ηέινο πάλησλ, πξέπεη ν νξίδνληαο ηεο εζηθήο λα δηεπξπλζεί, θαη γηα 

πνηφλ αθξηβψο ιφγν θάηη ηέηνην ζα ζπληζηνχζε πξφνδν;», ν Leopold απιψο 

ζα καο παξαπέκςεη ζηελ κείδνλα πξνθείκελε ηνπ ζπιινγηζκνχ ηνπ. 

πλεπψο, ε εζηθή ηεο γεο δελ ηεθκεξηψλεη ηελ αλάγθε δηεχξπλζεο ηεο 

εζηθήο πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε, απιψο ηελ πξνηείλεη. 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ε εζηθή ζεσξία ηνπ Leopold θαίλεηαη λα πάζρεη κηαλ 

αθφκε πιάλε, ηελ θαινχκελε θπζηνθξαηηθή (Jenni 2005, 6), θαη κάιηζηα ζε 

δχν επίπεδα: ηφζν ζε απηφ ηεο ζεκειίσζεο, φζν θαη ζε εθείλν ηεο 

ζπλαγσγήο ηεο θεληξηθήο ηεο εζηθήο αξρήο. ε φ,ηη αθνξά ζην πξψην, ζηελ 

αλάγθε, δειαδή, ζπκπεξίιεςεο ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο ζηελ εζηθή ζθέςε 

καο, ν Leopold ππνζηεξίδεη πσο απηφ πξέπεη λα ζπκβεί, δηφηη κέρξη ηψξα ε 

ηάζε ηεο εζηθήο είλαη λα ζπκπεξηιακβάλεη δηαξθψο επξχηεξα ζχλνια ζηελ 

εζηίαζή ηεο, θαη ε βηνηηθή θνηλφηεηα είλαη ην ακέζσο επφκελν – ζε φ,ηη 

αθνξά ζηελ επξχηεηά ηνπ – ζχλνιν πνπ παξακέλεη εθηφο εζηθήο. Μπνξεί 

θαλείο λα ηείλεη λα ζπκθσλήζεη κε ηνλ ηξφπν πνπ ν Leopold αληηιακβάλεηαη 

ηελ εμειηθηηθή ηζηνξία ηεο εζηθήο, ν νπνίνο θαίλεηαη ηνπιάρηζηνλ εχινγνο. 

Απφ ην γεγνλφο, σζηφζν, πσο ε εζηθή δείρλεη λα εμειίζζεηαη έσο ηψξα θαη’ 

απηφλ ηνλ ηξφπν δελ ζπλάγεηαη νχηε πσο απηφ ζα ζπλερίζεη λα ζπκβαίλεη, 

νχηε, πνιιψ κάιινλ, πσο πξέπεη λα ζπλερίζεη λα ζπκβαίλεη. Δλδέρεηαη ε 

εζηθή λα έρεη πιένλ αγγίμεη ηα φξηα ησλ δπλαηνηήησλ ηεο, θαη λα κελ κπνξεί 

λα επεθηαζεί πεξαηηέξσ. Δίλαη πηζαλφλ, επίζεο, λα πξέπεη λα επεθηαζεί πξνο 

άιιε θαηεχζπλζε. Μπνξεί, πάιη, ε βηνηηθή θνηλφηεηα λα κελ πξνζθέξεηαη 

δηφινπ ζηελ εζηθή. Όια απηά είλαη πηζαλφλ λα ηζρχνπλ, θαη ν Leopold, 

ηειηθψο, λα έρεη άδηθν. Δίλαη, επίζεο, πηζαλφλ λα κελ ηζρχνπλ, θαη ε 

ζεψξεζή ηνπ λα είλαη νξζή. Ωζηφζν, εάλ πξέπεη λα πεηζζνχκε είηε γηα ην 

έλα, είηε γηα ην άιιν, απηφ πνπ ρξεηαδφκαζηε είλαη έλα επζηαζέο ινγηθό 

επηρείξεκα, θαη φρη ε πεξηγξαθή απηνχ πνπ έσο ηψξα ζπκβαίλεη. Πνιχ απιά, 

δηφηη απηφ πνπ ζπκβαίλεη, δελ έπεηαη νχηε πσο ζα ζπλερηζζεί, νχηε πσο 

πξέπεη λα ζπλερηζζεί (Moore 1954, 232). Αλ ζηα εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζε απηφ πνπ πξέπεη λα ζπκβεί δίλακε απαληήζεηο πνπ ζεκειηψλνληαλ κφλνλ 

ζε απηφ πνπ ήδε ζπκβαίλεη, ην αλζξψπηλν είδνο δελ ζα είρε εμειηρζεί δηφινπ. 

Η επίθιεζε ηεο φπνηαο παξάδνζεο (argumentum ad antiquitatem) δελ 

ηεθκεξηψλεη ην εζηθψο δένλ. Σν δε θχξνο ησλ ζρεηηθψλ ζπιινγηζκψλ 

θαηαπίπηεη ακέζσο κφιηο θάπνηνο ηνπο ακθηζβεηήζεη (Sober 1986). Ο Leo-

pold, νξηζκέλσο, ζεσξεί πσο ε δηεχξπλζε πνπ ν ίδηνο πξνηείλεη ζα 

ζπληζηνχζε πξφνδν γηα ηελ εζηθή (Leopold 1968, 225 θ.ε.). Δάλ, σζηφζν, ε 

δηεχξπλζε απηή είλαη αλαηηηνιφγεηε θαη ηπραία, ή, αθφκε πεξηζζφηεξν, 

αδηθαηνιφγεηε, ζα κπνξνχζε λα ζπληζηά φρη πξφνδν, αιιά νπηζζνδξφκεζε. 

ε φ,ηη, επίζεο, αθνξά ζηελ εκβιεκαηηθή εζηθή αξρή ηεο εζηθήο ηεο γεο, 
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ηνπηέζηηλ πσο κηα πξάμε είλαη εζηθψο νξζή φηαλ ζπκβάιιεη ζηελ δηαηήξεζε 

ηεο νκνξθηάο, ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο βηνηηθήο 

θνηλφηεηαο, πάιη ζα κπνξνχζε θαλείο λα παξαηεξήζεη πσο απφ απηφ πνπ 

ζπκβαίλεη, ν θηιφζνθνο ηεθκαίξεη απηφ πνπ ζα πξέπεη λα ζπκβαίλεη, πσο, 

δειαδή, πεξηπίπηεη ζηελ θπζηνθξαηηθή πιάλε. Απηφ πνπ, κε άιια ιφγηα, 

ηζρπξίδεηαη ν Leopold είλαη πσο κφλνλ θαη κφλνλ επεηδή ηα πξάγκαηα έρνπλ 

έηζη, ζα πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ σο έρνπλ. ηελ εξψηεζε, σζηφζν, πεξί ηνπ 

ιφγνπ γηα ηνλ νπνίνλ νθείινπκε λα ελαξκνλίδνπκε ηελ δξάζε καο κε ηελ 

νκνξθηά, ηελ ζηαζεξφηεηα θαη ηελ αθεξαηφηεηα ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο, ε 

εζηθή ηεο γεο απαληά απιψο: δηφηη νη πνηφηεηεο απηέο ήδε πθίζηαληαη. Απηφ, 

σζηφζν, δελ ζπληζηά επαξθή απφδεημε ηεο φπνηαο εθ κέξνπο καο εζηθήο 

ππνρξέσζεο (Jenni 2005, 7). ηελ αθεξαηφηεηα ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο, επί 

παξαδείγκαηη, ζπκβάιιεη ε πξνζηαζία ηνπ ηνχ HIV, δηφηη ν ηειεπηαίνο 

πξνθαλψο απνηειεί κέξνο απηήο. Αθφκε πξνθαλέζηεξα, φκσο, δηφινπ δελ 

νθείινπκε λα απνδερζνχκε ηελ χπαξμή ηνπ ελψ, παξάιιεια, νπδείο ζεσξεί 

εζηθψο θαηαδηθαζηέεο ηηο πξνζπάζεηεο ηεο ηαηξηθήο λα ηνλ εμαθαλίζεη, 

παξφηη απηφ ζα έπιεηηε ζε θάπνηνλ βαζκφ ηελ αθεξαηφηεηα ηεο βηνηηθήο 

θνηλφηεηαο. Ο ηφο HIV ππάξρεη ζίγνπξα, αιιά παξά ην γεγνλφο απηφ 

ζεσξνχκε πσο δελ ζα έπξεπε – ή πσο εκείο δελ επηζπκνχκε – λα ππάξρεη. 

Δίκαζηε ππνρξεσκέλνη, βέβαηα, λα δερζνχκε πσο ην ίδην δελ ζα κπνξνχζε 

λα ηζρχεη – ηνπιάρηζηνλ ηφζν επινγνθαλψο – εάλ ζηελ ζέζε ηνπ ηνχ HIV 

ηνπνζεηνχζακε ηελ βηνηηθή θνηλφηεηα ζπλνιηθά, ή θάπνην ππνζχλνιν 

απηήο, έλα δάζνο, γηα παξάδεηγκα. Σν δάζνο καο θαίλεηαη εχινγν λα 

ζπλερίζεη λα ππάξρεη σο έρεη. Με άιια ιφγηα, ε αληίζηξνθε δηαηχπσζε: 

«κηα πξάμε είλαη εζηθψο νξζή φηαλ ζπκβάιιεη ζηελ αζηάζεηα, ηνλ 

θαηαθεξκαηηζκφ θαη ηελ αζρήκηα ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο», δελ καο 

θαίλεηαη εμ ίζνπ εχινγε κε ηελ ζέζε ηνπ Leopold. Σν γεγνλφο, φκσο, πσο ην 

θεληξηθφ αμίσκα ηεο εζηθήο ηεο γεο καο θαίλεηαη πεξηζζφηεξν εχινγν απφ 

ην αληίζεηφ ηνπ, δελ ζπλεπάγεηαη πσο ην ίδην είλαη πεηζηηθφ, νχηε θαλ πσο 

είλαη απνιχησο εχινγν. ηελ εζηθή, θαηά ηελ γλψκε κνπ, δελ αξθεί λα πεηο 

ζε θάπνηνλ: «πξέπεη λα πξάμεηο έηζη, δηφηη εάλ πξάμεηο αιιηψο ζα είλαη 

ρεηξφηεξα απφ φ,ηη εάλ ζα έπξαηηεο έηζη». Μηα εζηθή ζεσξία, ηδίσο φηαλ 

απηή πξνζβιέπεη ζηηο δάθλεο ηεο πξσηνηππίαο, νθείιεη πξσηίζησο λα 

απνδεηθλχεη γηα πνηνχο ιφγνπο πξέπεη λα ελεξγνχκε θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν, 

θαη δεπηεξεπφλησο γηαηί δελ πξέπεη λα ελεξγνχκε θαη’ άιινπο ηξόπνπο. 

Έλα αθφκε αδχλακν ζεκείν ηεο εζηθήο ζεσξίαο ηνπ Leopold, θαηά ηελ 

γλψκε κνπ, κπνξεί λα εληνπηζζεί ζηηο έλλνηεο πνπ ζπγθξνηνχλ ην θεληξηθφ 

εζηθφ αμίσκα πνπ απηή πξνηείλεη. Δίδακε πξνεγνπκέλσο πσο παξφηη ην 

αμίσκά ηνπ δελ είλαη επζηαζέο, θαίλεηαη, σζηφζν, εχινγν. Σν πξφβιεκα, 

φκσο, κε ηα εχινγα αμηψκαηα είλαη πσο ζπρλά θαίλνληαη ηέηνηα, αθξηβψο 

δηφηη νη έλλνηεο πνπ ηα ζπλαπνηεινχλ είλαη ηφζν γεληθέο ή αζαθείο, ψζηε λα 

κελ ιέλε νπζηαζηηθά ηίπνηα, άξα θαη ηίπνηα αληηθαηηθφ ή πξνδήισο 
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παξάινγν. Αο πάξνπκε, γηα παξάδεηγκα, ην εζηθφ αμίσκα «ε αλζξψπηλε δσή 

δηαζέηεη απφιπηε αμία». Απνηειεί, ζαθψο, εχινγε εζηθή ηνπνζέηεζε. 

Ωζηφζν, νη φξνη ηνπ αμηψκαηνο απηνχ είλαη ηφζν αζαθείο, ψζηε δχζθνια ζα 

κπνξνχζε θαλείο λα ην ρξεζηκνπνηήζεη σο θαζνδεγεηηθή αξρή παξφηη, 

βεβαίσο, δχζθνια ζα κπνξνχζε θαη λα ην ακθηζβεηήζεη. πγθεθξηκέλα, ν 

φξνο απόιπηε αμία ήηαλ αλέθαζελ εμαηξεηηθά αζαθήο, θαη, θαηά πνιινχο, 

απζαίξεηνο θαη αδηθαηνιφγεηνο (Singer 1986, 227). Πιένλ ηνχηνπ, θαη ν 

φξνο αλζξώπηλε δσή είλαη εμίζνπ αζαθήο θαη, θαηά πνιινχο, απζαίξεηνο 

θαη αδηθαηνιφγεηνο ζε πνηθίιεο πεξηζηάζεηο. Σν γνληκνπνηεκέλν in vitro 

σάξην, παξαδείγκαηνο ράξηλ, δηαζέηεη δσή; Καη εάλ λαη, είλαη απηή 

αλζξψπηλε; Σν θαηεςπγκέλν δπγσηφ, ην νπνίν δηαηεξείηαη επί ρξφληα ζε 

πγξφ άδσην, ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί φπνηε παξαζηεί αλάγθε, δηάγεη 

αλζξψπηλε δσή; Ο εγθεθαιηθά λεθξφο, ηνπ νπνίνπ ε θαηάζηαζε είλαη κε 

αλαζηξέςηκε θαη δηαηεξείηαη ζηελ χπαξμε κφλνλ θαη κφλνλ ράξε ζηηο 

πξνεγκέλεο ζπζθεπέο πνπ ε ηαηξηθή ηερλνινγία έρεη πιένλ θαηαζηήζεη 

δηαζέζηκεο, απνηειεί δσληαλφ αλζξψπηλν νλ; Καη εάλ λαη, δηαζέηεη ε δσή 

ηνπ απφιπηε αμία, παξφηη ν ίδηνο νχηε ην αληηιακβάλεηαη, νχηε, άιισζηε, 

δχλαηαη πιένλ λα ζπκκεηάζρεη ζηελ ζχκβαζε ηεο εζηθήο, απφ ηελ νπνία θαη 

κφλνλ απνξξέεη ε έλλνηα ηεο απφιπηεο αμίαο; Η ίδηα αζάθεηα δηαθξίλεη, 

θαηά ηελ γλψκε κνπ, ηνπο ζηνηρεηαθνχο φξνπο ηνπ αμηψκαηνο ηνπ Leopold, 

δειαδή ηελ ζηαζεξφηεηα, ηελ αθεξαηφηεηα θαη ην θάιινο. πγθεθξηκέλα, 

πνηφ λφεκα δχλαηαη λα εθιάβεη ν φξνο ζηαζεξόηεηα ζε έλα δπλακηθφ 

πεξηβάιινλ, ην νπνίν δηαθξίλεηαη απφ ηελ δηαξθή κεηαβνιή ηνπ; Σν κφλν 

ζηαζεξό γλώξηζκα ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο είλαη ε δηαρξνληθή ηεο αζηάζεηα 

(Pickett et al., 1995). πλεπψο, ην εζηθφ πξφζσπν θαιείηαη λα ζεβαζζεί 

θάηη, ην νπνίν, σζηφζν, δελ πθίζηαηαη θαλ. Η έλλνηα ηεο αθεξαηφηεηαο, απφ 

ηελ άιιε, είλαη αδχλαηνλ λα νξηζζεί ελ αλαθνξά πξνο ηελ βηνηηθή 

θνηλφηεηα. Η ηειεπηαία απνηειεί αθεξεκέλν θαη κε πεπεξαζκέλν ζχλνιν, 

σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί παξά λα παξακέλεη αδηεπθξίληζην ην ζεκείν πέξαλ 

ηνπ νπνίνπ ζα εδηθαηνχην θάπνηνο λα ζεσξήζεη φηη πιήηηεηαη ε αθεξαηφηεηά 

ηεο. Η επίθιεζε ηεο έλλνηαο ηεο αθεξαηφηεηαο απφ ηνλ Leopold θέξλεη ζηελ 

ζθέςε καο ηελ αληίζηνηρε ηνπ ζσξνχ, φπσο ηελ ρξεζηκνπνηεί ν Αξθεζίιανο 

ζην γλσζηφ ηνπ επηρείξεκα. Δάλ αθαηξέζεηο απφ έλαλ ζσξφ ζηαξηνχ έλαλ 

θφθθν, ν ζσξφο παξακέλεη ζσξφο, ή παχεη λα είλαη ηέηνηνο; Αληίζηνηρα, εάλ 

θαηαζηξέςεηο έλα άηνκν – ή έλα νιφθιεξν είδνο –, πιήηηεηαη ε αθεξαηφηεηα 

ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο, ή φρη; Γεληθψο, ε έλλνηα ηεο αθεξαηφηεηαο ηπγράλεη 

εθαξκνγήο κφλνλ ζε πεπεξαζκέλα ζχλνια, ησλ νπνίσλ ηα κέξε είλαη 

ζπγθεθξηκέλα. ε φ,ηη αθνξά ζηελ βηνηηθή θνηλφηεηα, σζηφζν, ε επίθιεζή 

ηεο θαληάδεη πξνβιεκαηηθή. Αθφκε πην λεθειψδεο θαη αιπζηηειήο, φκσο, 

είλαη ε επίθιεζε ηεο έλλνηαο ηνπ θάιινπο. Δίλαη πξνθαλέο πσο εξήκελ ηνπ 

φπνηνπ παξαηεξεηή ε βηνηηθή θνηλφηεηα δελ είλαη νχηε φκνξθε, νχηε 

άζρεκε. Δίλαη, απιψο, όπσο είλαη. Η έλλνηα ηνπ θάιινπο, φπσο θαη θάζε 
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άιιε αηζζεηηθή έλλνηα, πθίζηαηαη κφλνλ ζηελ ζθέςε καο, δελ απνηειεί 

πνηφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ή ηνπ φληνο ζην νπνίν θάζε θνξά ηελ 

απνδίδνπκε. Αλαδχεηαη θαηά ηελ ζπλάληεζε ηνπ παξαηεξεηή κε ην 

αληηθείκελν πνπ απηφο ζεάηαη, θαη απνθηά ππφζηαζε κφλνλ εληφο ηνπ 

πιαηζίνπ ηεο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο. Άξα, εάλ ε βηνηηθή θνηλφηεηα δηαθξηλεηαη 

απφ θάιινο, απηφ ζπκβαίλεη κφλνλ επεηδή εκείο ζεσξνύκε πσο έηζη έρνπλ ηα 

πξάγκαηα, θαη φρη επεηδή ην θάιινο απνηειεί αληηθεηκεληθή πνηφηεηά ηεο. 

Ωο απφηνθν ζπλάληεζεο θαη ζρέζεο, ε έλλνηα ηνπ θάιινπο δελ κπνξεί λα 

είλαη νχηε θαλ ζηνηρεησδψο ζαθήο ή θαζνξηζκέλε. Αληηζέησο, νχζα εθ 

θχζεσο εμφρσο ππνθεηκεληθή, κπνξεί λα ιάβεη ηφζεο λνεκαηνδνηήζεηο, φζνη 

είλαη θαη νη παξαηεξεηέο (Thompson 1990). Ωο εθ ηνχηνπ, ε έλλνηα απηή 

δελ κπνξεί λα απνηειεί θαηάιιειν θξηηήξην εζηθήο αμηνιφγεζεο. Κάπνηνο 

κπνξεί λα ζεσξεί φκνξθν έλα αλζηζκέλν ιηβάδη, ή έλα ρηνληζκέλν βνπλφ. Ο 

Νέξσλ, πάιη, ζεσξνχζε φκνξθε ηελ ζέα ηεο θιεγφκελεο Ρψκεο. Η 

αηζζεηηθή δελ είλαη, βέβαηα, απνιχησο μέλε πξνο ηελ εζηθή, αιιά δελ είλαη 

θαη ηαπηφζεκε κε απηήλ. Η ρξήζε, επνκέλσο, κηαο αηζζεηηθήο θαηεγνξίαο 

σο ζεκειηψδνπο αμηνινγηθνχ θξηηεξίνπ ζην πιαίζην ελφο εζηθνχ αμηψκαηνο 

θαληάδεη ηδηαίηεξα παξαθηλδπλεπκέλν εγρείξεκα. ηελ πεξίπησζε πνπ 

εμεηάδνπκε, ην εγρείξεκα απηφ θαίλεηαη λα απνβαίλεη θαη αηπρέο. 

Πέξα απφ ηηο επηθπιάμεηο θαη ηηο ελζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ζπλεθηηθφηεηα θαη ηελ ζπγθξφηεζε ηεο εζηθήο ηεο γεο, ηηο νπνίεο θάπνηνο 

κπνξεί είηε λα ελζηεξλίδεηαη, είηε φρη, πνιχ πην ελδηαθέξνπζεο είλαη νη 

δπλεηηθέο ηεο πξαγκαηψζεηο. πγθεθξηκέλα, έρεη επηζεκαλζεί πσο ν εζηθόο 

νιηζκόο πνπ πξνηείλεη ν Leopold εχθνια κεηαπίπηεη ζε εζηθό 

νινθιεξσηηζκό. Η αληίιεςε, νξηζκέλσο, πσο εζηθψο νξζφ είλαη κφλνλ φ,ηη 

ελαξκνλίδεηαη κε ηα βέιηηζηα ζπκθέξνληα ηνπ ζπλφινπ, ελ πξνθεηκέλσ κε 

απηά ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο, κεηαηνπίδεη ηελ εζηθή εζηίαζε απφ ην άηνκν 

ζην φινλ, παξφηη απηφ ην ηειεπηαίν δελ απνηειεί ζχλνιν εζηθψλ πξνζψπσλ. 

Σα κέξε πνπ ζπλαπαξηίδνπλ ην φινλ, ζπλεπψο, δηαζέηνπλ εζηθή αμία ηξφπνλ 

ηηλά θαη’ απνξξνή, δπλάκεη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην ζχλνιν θαη κφλνλ, θαη 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε πσο ε χπαξμε θαη ε δξάζε ηνπο ζπλάδεη κε ηελ 

δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο, ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηνπ θάιινπο ηεο 

βηνηηθήο θνηλφηεηαο. Ο Leopold θαίλεηαη πσο πξάγκαηη εηζεγείηαη κηα 

θνπεξλίθεηα αληηζηξνθή ζηελ γσλία ζέαζεο ηεο εζηθήο. Πιένλ θξηηήξην 

αμηνιφγεζεο δελ είλαη ηα βέιηηζηα ζπκθέξνληα ηνπ εζηθνχ πξνζψπνπ – ή 

ελφο ζπλφινπ ηέηνησλ –, αιιά εθείλα ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο. Η ελ ιφγσ 

αληηζηξνθή, φκσο, σο πξνο ηα θξηηήξηα ηεο εζηθήο πξάμεο είλαη φρη κφλνλ 

αθαηαλφεηε, αιιά θαη αλνχζηα. Ωο πξνο ην πξψην, είλαη πξνθαλέο πσο ε 

βηνηηθή θνηλφηεηα σο ζχλνιν δελ κπνξεί λα δηαζέηεη ζπκθέξνληα. Σέηνηα 

δηαζέηεη κφλνλ έλα ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλν κέξνο ηεο, ζπγθεθξηκέλα 

νξηζκέλα είδε αλψηεξσλ ζειαζηηθψλ – ίζσο θαη θάπνηα αθφκε φληα, ηα 

νπνία κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ πξνηηκήζεηο, λα δηαθξίλνπλ αλάκεζα ζην 
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δπζάξεζην θαη ζην επράξηζην, ζηνλ πφλν θαη ζηελ εδνλή, ζην επαρζέο θαη 

ζην επρεξέο, ζην επηζπκεηφ θαη ζην αλεπηζχκεην (Goodpaster 1978). Σα 

φληα απηά ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί πσο έρνπλ ζπκθέξνλ λα επηδηψμνπλ 

θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Η αλαγλψξηζε πξνηηκήζεσλ 

θαη, ζπλαθφινπζα, ζπκθεξφλησλ, σζηφζν, θαίλεηαη λα θαζίζηαηαη 

πεξηζζφηεξν απζαίξεηε φζν απνκαθξπλφκαζηε απφ ηελ πεξηνρή ηεο έιινγεο 

ζπλείδεζεο θαη θαηεπζπλφκαζηε πξνο ην βαζίιεην ηεο αλφξγαλεο χιεο. Ο 

άλζξσπνο δηαζέηεη ζπκθέξνληα δηφηη έρεη πξνηηκήζεηο, ησλ νπνίσλ, 

παξάιιεια, έρεη ζπλείδεζε. Έλαο ζθχινο, παξφηη ίζσο δελ έρεη πάληνηε 

ζπλείδεζε ησλ πξνηηκήζεψλ ηνπ, δείρλεη λα έρεη ηέηνηεο, νπφηε – prima fa-

cie, ηνπιάρηζηνλ, – δχλαηαη λα δηαζέηεη θαη ζπκθέξνληα. Σν ειηνηξφπην 

ζηξέθεη ηνλ δίζθν ηνπ πξνο ηνλ ήιην, θαη θάζε θπηφ απιψλεη ηηο ξίδεο ηνπ 

πξνο θαη κέζα ζηελ γε ζε αλαδήηεζε λεξνχ θαη ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ. 

Αθφκε θαη γηα ηέηνηνπ είδνπο φληα ζα κπνξνχζε θαλείο λα απνδερζεί πσο 

mutatis mutandis πθίζηαληαη επηζπκεηέο θαηαζηάζεηο, ηηο νπνίεο απηά 

δείρλνπλ λα επηδηψθνπλ, θαη αλεπηζχκεηεο, ηηο νπνίεο δείρλνπλ λα 

απνθεχγνπλ (Taylor 1981, 203). Σν ίδην, σζηφζν, δελ ζα κπνξνχζε ζε θακηά 

πεξίπησζε λα ηζρχεη γηα έλαλ βξάρν, ή γηα κηα ζπγθέληξσζε βξάρσλ. Η 

θξάζε, επί παξαδείγκαηη, πσο «Η δηαηήξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ Grand 

Canyon είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ απηνχ» πξνθαιεί ακεραλία. Αθφκε 

κεγαιχηεξε ζχγρπζε πξνμελεί ν ηζρπξηζκφο πσο έλα νηθνζχζηεκα κπνξεί 

λα δηαζέηεη ζπκθέξνληα. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη – ζε αληίζεζε κε ην Grand 

Canyon – δελ γλσξίδνπκε ηί αθξηβώο είλαη έλα νηθνζύζηεκα, δελ κπνξνχκε 

λα ην δνχκε, λα ην κεηξήζνπκε, δελ μέξνπκε απφ ηί αθξηβψο απνηειείηαη. 

Καηά κία έλλνηα, κάιηζηα, ηα νηθνζπζηήκαηα δελ ππάξρνπλ παξά κφλνλ 

ζηελ ζθέςε καο, φπσο θαη θάζε άιιε αθεξεκέλε έλλνηα. Δπί πιένλ, αθφκε 

θαη απφ εθείλα ηα κέξε ελφο νηθνζπζηήκαηνο πνπ γλσξίδνπκε θαη κπνξνχκε 

λα θαηνλνκάζνπκε, ην ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν πνζνζηφ εκπίπηεη ζηελ 

θαηεγνξία ηεο αλφξγαλεο χιεο, ζηελ νπνία, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, δελ 

κπνξνχλ λα αλαγλσξηζζνχλ πξνηηκήζεηο θαη ζπκθέξνληα. Απηφο είλαη ν 

ιφγνο πνπ ζεσξψ πσο ε ζπδήηεζε πεξί ζπκθεξφλησλ ηεο βηνηηθήο 

θνηλφηεηαο σο ζπλφινπ είλαη αθαηαλφεηε. Δίλαη, φκσο, θαη αλνχζηα δηφηη, 

αθφκε θαη εάλ arguendo δερζνχκε πσο έλα νηθνζχζηεκα πξάγκαηη δηαζέηεη 

ζπκθέξνληα, δελ ππάξρεη θαλείο πέξαλ εκψλ ησλ αλζξψπσλ λα ηα 

αληηιεθζεί, λα ηα εθπξνζσπήζεη, λα ηα δηεθδηθήζεη, λα ηα ππεξαζπηζζεί, λα 

κηιήζεη γηα απηά (Kaufman 2003, 84). Ωο εθ ηνχηνπ, εθείλνο πνπ αζπάδεηαη 

ηελ εζηθή ηεο γεο θαηά κηα έλλνηα θαιείηαη σο ηδηφηππνο Γνλ Κηρψηεο λα 

ιεηηνπξγήζεη σο απηφθιεηνο ππέξκαρνο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο βηνηηθήο 

θνηλφηεηαο, ηα νπνία, σζηφζν, θαλείο δελ επηδεηεί θαη δελ αληηιακβάλεηαη 

πέξαλ ηνπ ηδίνπ.  

Δθηφο, φκσο, απφ αλνχζηα θαη αθαηαλφεηε, ε αληίιεςε πσο ε βηνηηθή 

θνηλφηεηα είλαη ε κφλε πεγή εζηθήο αμίαο, θαη πσο ηα άηνκα ή ηα είδε πνπ 
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ηελ ζπλαπαξηίδνπλ δηαζέηνπλ αμία κφλνλ ζηνλ βαζκφ πνπ ππεξεηνχλ ηελ 

αθεξαηφηεηα, ηελ ζηαζεξφηεηα θαη ην θάιινο ηεο, είλαη εμφρσο επηθίλδπλε. 

Σί ζα ζπλέβαηλε, θέξ’ εηπείλ, εάλ έλα απφ ηα είδε πνπ ζπλαπαξηίδνπλ ηελ 

βηνηηθή θνηλφηεηα απεηινχζε κε ηελ δξάζε ηνπ ηελ ζηαζεξφηεηά ηεο, ή θαη 

ηελ ίδηα ηελ χπαξμή ηεο; Πξνθαλψο ζα έπξεπε λα ππνρξεσζεί λα 

κεηαβάιιεη ηηο ζπλήζεηέο ηνπ. Σν κφλν είδνο, σζηφζν, πνπ απεηιεί ηελ 

βηνηηθή θνηλφηεηα είλαη ην δηθφ καο. Σν πξάηηεη πνιιαπιαζηαδφκελν 

αλεμέιεγθηα, εμαληιψληαο ηηο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο ηνπ πιαλήηε ψζηε 

λα θαιχςεη ηηο αθφξεζηεο αλάγθεο ηνπ γηα ελέξγεηα, εμαθαλίδνληαο άιια 

είδε, κνιχλνληαο νηθνζπζηήκαηα. Δπί ηε βάζεη ηεο εζηθήο ηεο γεο ζα 

έπξεπε, ινηπφλ, λα επηβιεζεί απζηεξφο έιεγρνο ζηηο γελλήζεηο ψζηε λα 

κεησζεί δξαζηηθά ν αλζξψπηλνο πιεζπζκφο, λα εγθαηαιεηθζεί ε ηερλνινγηθή 

πξφνδνο, λα επηζηξέςνπκε ζε θηιηθφηεξεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο κε ην 

πεξηβάιινλ καο – φ,ηη θαη εάλ απηφ ζεκαίλεη, φζνπο αηψλεο πίζσ θαη εάλ 

ρξεηαζζεί λα ηαμηδέςνπκε ζηελ ηζηνξία ηνπ είδνπο καο. ηελ πεξίπησζε δέ 

πνπ δελ επηζπκνχκε θάηη ηέηνην, ζα πξέπεη λα ππνρξεσζνχκε λα ην 

πξάμνπκε. Σν επηβάιιεη ε αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο ζηαζεξφηεηαο, ηεο 

αθεξαηφηεηαο θαη ηνπ θάιινπο ηεο βηνηηθήο θνηλφηεηαο. Ο Leopold, είλαη 

αιήζεηα, πνπζελά δελ ηζρπξίδεηαη θάηη απφ ηα παξαπάλσ. Ωζηφζν, ε εζηθή 

ηνπ πξνζέγγηζε δίλεη άθζνλα εξείζκαηα ζε φπνηνλ ζα ήζειε λα πξνρσξήζεη 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηήλ (Schrader – Frechette 1966, 55-69). Καηά ηελ 

γλψκε πνιιψλ, κάιηζηα, ε θπζηθή εμέιημε ηεο εζηθήο ηεο γεο είλαη ν 

νηθνινγηθφο θαζηζκφο (Regan 1983, 262). ηηο κέξεο καο, κάιηζηα, ε 

δηακφξθσζε ελφο νινθιεξσηηθνχ ξεχκαηνο ζηνλ ρψξν ηεο πεξηβαιινληηθήο 

εζηθήο δελ απνηειεί ελδερφκελν, αιιά έρεη θαηαζηεί ήδε απηή 

πξαγκαηηθφηεηα (Πξσηνπαπαδάθεο 2010, 74-78). 

 

III. 

Η εζηθή ηεο γεο έζεζε εμαηξεηηθά θηιφδνμνπο ζηφρνπο εμ αξρήο: ηελ 

αλαηξνπή ηεο θξαηνχζαο εζηθήο θαη ηελ ζεκειίσζε κηαο λέαο, 

πξνζαξκνζκέλεο ζηηο πηεζηηθέο απαηηήζεηο πνπ ε πξντνχζα θαηαζηξνθή ηνπ 

πεξηβάιινληνο νξηνζεηεί. Γελ επήιζε σο απνηέιεζκα πνιπεηψλ δπκψζεσλ 

θαη έληνλνπ επηζηεκνληθνχ δηαιφγνπ. Δλ πνιινίο, νπδείο αλέκελε ηελ 

εκθάληζή ηεο ακέζσο κεηά ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, 

φηαλ ειάρηζηνη ελδηαθέξνληαλ γηα ηέηνηα δεηήκαηα, πξάγκα πνπ εμεγεί, 

άιισζηε, ηελ πνιπεηή παξακνλή ηεο ζεσξίαο ηνπ Leopold ζην εκίθσο. 

Ωζηφζν, σο ζεσξεηηθή ζχιιεςε δηαζέηεη φια ηα γλσξίζκαηα κηαο 

ζπνπδαίαο θηινζνθηθήο πξνζέγγηζεο: είλαη ξεμηθέιεπζε, γφληκε, 

ακθηιεγφκελε, πξνθιεηηθή, αηζηφδνμε, κεγαιφπλνε. Κπξίσο, φκσο, είλαη 

θαίξηα. Σνχην ζεκαίλεη πσο ν εηζεγεηήο ηεο εχζηνρα επεζήκαλε έλα 

ππαξθηφ – φζν θαη θιέγνλ – δήηεκα πξνηνχ αθφκε απηφ εθδεισζεί πιήξσο 
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θαη, κάιηζηα, επερείξεζε λα ην δηεπζεηήζεη. Οη ιχζεηο πνπ πξνηείλεη, παξφηη 

νχηε ζην ζχλνιφ ηνπο, νχηε κεκνλσκέλα κπνξνχλ λα γίλνπλ αλεπηθχιαθηα 

απνδεθηέο, δεκηνχξγεζαλ κηα δπλακηθή ηάζε ζηελ πεξηβαιινληηθή εζηθή, 

απηήλ ηνπ νηθνθεληξηζκνύ, ηελ νπνία ζε κεγάιν βαζκφ αθφκε θαζνξίδνπλ.  

ην ζχληνκν απηφ δνθίκην ππνζηήξημα πσο ε εζηθή ηεο γεο ηνπ Aldo Leo-

pold δελ κπνξεί ζηηο κέξεο καο – θαη χζηεξα απφ ηνλ πνιπεηή θαη έληνλν 

ζρεηηθφ επηζηεκνληθφ δηάινγν πνπ ε δηαηχπσζή ηεο ππξνδφηεζε –, λα 

θαπράηαη γηα ηελ ζπλεθηηθφηεηα ή ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. 

πγθεθξηκέλα, ζέιεζα λα δείμσ πσο ε «αλάγλσζε» ηνπ Leopold φζνλ 

αθνξά ζηελ εμέιημε ηεο εζηθήο δελ είλαη ακάρεηε, θαη σο εθ ηνχηνπ ε εζηθή 

ηεο γεο δελ ζπληζηά αλαπφδξαζηε, ή, έζησ, ππνρξεσηηθά ζεκηηή εμέιημε γηα 

ηελ εζηθή θηινζνθία. Πεξαηηέξσ, επερείξεζα λα αλαθεξζψ ζηνπο ιφγνπο 

γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξψ πσο ε εζηθή ηεο γεο ζπλνιηθά πεξηπίπηεη ζηελ 

θπζηνθξαηηθή πιάλε, δηφηη απνθαίλεηαη πσο ν θπζηθφο θφζκνο πξέπεη λα 

δηαηεξείηαη σο έρεη, ρσξίο, σζηφζν, λα επηθαιείηαη ινγηθά επηρεηξήκαηα, 

αιιά κφλνλ γεγνλφηα, γηα λα ζηεξίμεη ηελ ζέζε ηεο απηή. Δπίζεο αλέπηπμα, 

φηη ην θεληξηθφ εζηθφ αμίσκα ηεο εζηθήο ηεο γεο ζχγθεηηαη απφ φξνπο ηφζν 

αζαθείο, ψζηε ηειηθά δελ δηαζέηεη απνδεηθηηθή ή θαζνδεγεηηθή ηζρχ, ελψ, 

παξάιιεια, ε πηνζέηεζή ηνπ ελέρεη πςειή δπλεηηθή επηθηλδπλφηεηα, αθνχ 

νδεγεί ζηελ αληίιεςε πσο ην ζχλνιν είλαη εζηθψο ππέξηεξν ηνπ κέξνπο, 

πεπνίζεζε πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη γφληκν έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο 

ηδηφηππνπ αληηαλζξσπηζκνχ. Οη αδπλακίεο απηέο, φκσο, παξφηη 

απνδπλακψλνπλ ην θχξνο ηεο εζηθήο ηεο γεο, δελ αίξνπλ δηφινπ ηελ αμία ηεο 

σο ιακπξήο θηινζνθηθήο δνθηκήο. Βέβαηα, θαη πξν ηνπ Leopold ε εζηθή 

είρε απνζπαζκαηηθά αζρνιεζεί κε ηνλ θπζηθφ θφζκν θαη ηελ εζηθή ηνπ 

αμία. Ύζηεξα απφ ηνλ Leopold, φκσο, θαη θπξίσο ράξε ζε απηφλ, ην 

πεξηβάιινλ – θαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ εζηθψλ ππνθεηκέλσλ κε απηφ – 

εηέζε ζην επίθεληξν ηεο εζηθήο. Ο Leopold νξζψο ζπλέιαβε ηελ αλάγθε 

ζπκπεξίιεςεο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ ζηνλ νξίδνληα ηεο εζηθήο. Η άπνςε 

ηνπ, φκσο, φηη γηα λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην έπξεπε νπσζδήπνηε λα 

εγθαηαιεηθζνχλ νη παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο θαη λα πηνζεηεζεί κηα λέα, 

ξεμηθέιεπζε, είλαη αηπρήο. ήκεξα, πιένλ, κπνξνχκε λα πνχκε πσο ηα 

απαμηνχκελα σο παξσρεκέλα εζηθά ζπζηήκαηα ηνπ παξειζφληνο 

επαλέξρνληαη ζην πξνζθήλην σο ρξήζηκα γηα ηελ πεξηβαιινληηθή εζηθή. 

Έηζη, αξθεηέο ζπλεπεηνθξαηηθέο θαη δενληνθξαηηθέο πξνζεγγίζεηο, επί 

παξαδείγκαηη, δελ θαίλνληαη δηφινπ αζχκβαηεο κε ηνπο ζηφρνπο πνπ ν Leo-

pold έζεζε. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κάιηζηα, δείρλνπλ λα ππεξεηνχλ ηνπο 

ζηφρνπο απηνχο πνιχ πην απνηειεζκαηηθά, ρσξίο λα απαηηνχλ απφ ην εζηθφ 

πξφζσπν λα κεηαβάιιεη άξδελ πεπνηζήζεηο θαη ζηάζεηο δνθηκαζκέλεο θαη 

παγησκέλεο. Ο σθειηκηζκφο, νξηζκέλσο, αλ θαη ζπρλά απνξξίπηεηαη σο 

αλζξσπνθεληξηθφο, άξα παξσρεκέλνο, ζηηο κέξεο καο πξνζθέξεη 

ζεκαληηθέο ππεξεζίεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο απνθαηάζηαζεο κηαο 
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ζηνηρεηψδνπο πεξηβαιινληηθήο ηζνξξνπίαο: ηα πεξηζζφηεξα ζχκθσλα πνπ 

ζέηνπλ φξηα ζηελ αιφγηζηε αλζξψπηλε δξάζε – θαη ηελ ζπλαθφινπζε 

ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θφζκνπ – είλαη σθειηκηζηηθήο πξνέιεπζεο 

θαη ζηφρεπζεο. Οη εζηθέο ζεσξίεο απνηεινχλ δπλακηθψο εμειηζζφκελα 

κνξθψκαηα, πνπ κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη ζηα λέα δεδνκέλα. Ο Leo-

pold, επνκέλσο, ηηο αδηθεί φηαλ πξνηείλεη ηελ εγθαηάιεηςή ηνπο, ρσξίο 

αθφκε λα έρνπλ δνθηκαζζεί ηα φξηά ηνπο. Παξάιιεια, φκσο, ε εζηθή ηεο γεο 

θαηαδεηθλχεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο άκεζεο πξνζαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ 

απηψλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο, δείρλεη έλαλ ζίγνπξα εχινγν θαη ελδερνκέλσο 

νξζφ δξφκν. Με κία θξάζε, ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ εμέιημε ηεο εζηθήο. 
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