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ΟΤΑΝ ο Αρι.στοτέλης, περΙπου oυόμ~σι x~λΙMες XpbVLOC 'itpLV, έγρα.-
φε πως πα.ρότι. 1)φωτι.« χοι.Ιει εξίσου στην ΕλλιΧ:δα.κιχι στ1)ν Περ-

σία, 1) έννοια. 'Π'jς 8ικοιιοσόν1)ς στι.ς δυο οιυτές χώρες ε(.νΙΧLεντελώς
8ιoιφoρετικ~, 1ασφαλώς περιέΥροιφε μια πρoιγμα.τι.κ6'Π'j't'απου όχι μ6-

, , t '1 "Ι Ι! "1'1 ~ C! f λ'νο ισχυε κα.τα. 'Π'jνεπΟΧ1)του, α./\Λα.εμε/\Λε να: οtα.'Π'jρηvει ως το πο υ
πρόσφα.το πιχρελθ6ν. Βλέπετε, χοι.τ&:την εποχή που έζησε ο Στα.γε~-
ρΙτης φιλ6σοφος --αJiλtι.. χoι.L στα χρ6νια που ιΧΚολοόθησαv-- δεν υπήρ-
χαν γεγονότα. κυριολεκτικώς πα.γκοσμΙου βεληνεκοός. Ακόμη κα.ι η
εκστρατεία: του Αλεξ«νδρου του Μεγ«λου εΙνα:ι αμφΙβολο ε«ν υπέπεσε
ΚιΧνστην α.vτLληφητων Εμπολέμων BotσιΜων, οι οποΙοι κιχτ&:την ίδια.
περίοδο 8ι.εκ8ικοόσαν Τ1)νηγ&μονΙοι της Kινεζ~κήζ Auτoκρα:τoρΙας.

Σι f f..l .• J '" Ι ,~, ομως, τα 'itpocyμoc't'Ott.1. νoctεντεηως ΟLocφορετι.ΚιΧ,ΚΙΧΙτουτο
~I Ι f Ι ι λε ι 6οιοτι. υφ στανται γεγονοτιχ τα. ΟΠΟLOCεχουν κυριο .κτικαις πα.γκσμιο

ι Κ ~ ι ::ι ι l f 1._'1 1α.ντι.κτuπ:o. α.ι σε\l Π:ΡOκε:r.ΤOΙι.α.ΠΛωςytιΧ τη χρησ1) π:uρηνικων οπλων 1)
τη μ6λυν(1) ΚΟΙΙuπερθέρμα.νση του πλα.νήτη. Ακόμη κα.ι.η πτώχευ(1)

.1.'1 1 ι , Ι • .'1 ~ r(LLΙXC; μ&γtM\ηζεμΠOΡΙΚ1jζεταφειοις μπορει να: επ:tφερει την W\uσtοωτη
ι ι .1 . Ι Ι ικατιφρευση χρημα.τιστηριων ανα τον κοσμο, αφοΙ) οι τοπι.κες ουω-

νομΙες εΙνα:ι πλtoν συνδεδεμένες σε υπ:εΡΤOπ:tκόεπίπεδο, Στις μέρες
μα.ι;;ο μικρός μΙΧθητεuόμενος μ&γος που κυρΙως σε ζαβΟλιές μπορούσε
.!. ι ~1"" λ 1 Ι ιQ;ωζτωροι νσι επι,οΙοΕ:Τα.&ενοχ ωντα.ς -με τι.ς πιο επ;ΤUXημενες απο
α.υτές- στην καλύτερη περίπτωση μόνο τοuς γείτονές του, πλέον
μη&λωσε Κotι δtοιθέτεt τη οuνσιτό'Π'j't'α σιν&π&:σα.στι.γμή να. εξσιπο-
λύσεL απόλυτο, γενικό ΚιΧLμη α:να.στρέΦιμο χ&:ος,

Σήμερα:, επΙσης, εΙναι π:ερΙπου α36νocτoν να ομι.λοόμε για. αυτά-

* Λέκτωρ Φtλ()σ()φ~ς 'ro\) Πα.νεmστrιμ.ΙO\) Αθηνών.

1. Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια, 5.7.2 (H34b).
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νoμες~ περΙκλειστες, στε:Υιχνές ΚΟLvων!ες.Avτtθέτως πρέπει μ&.λλον
να. κιΧ.νουμ.ελόγο ~ιx Μπιxγκόσμ~o χωρι.6,Ζ μι.ιχπιχγκόσμtιχ κοινωνιιχ.,

ι, t"). ").•••ίλ f ό ι 6η ΟΠΟΙΙΧυφLστιχτιχι.ΠΙΧΡΙΧlV\ψ,ιχμε -κιχι πιχνω ιχπ - τις κιχτιχ τ -
ποιπ; κοινότητες. Η υπερκείμενη ιχυτή κοινωνίιχ, όπως εΙνιχι. εόλογο,
ιχπιχ&τεΙκ&.ΠΟI.ΙΧζμορφ-ης πιχγκοσμιωμένη ηθι.κ-η, στο βΙΧθμό. τουλά:-
χι.στον, που (1) α:ποτελεΙ πριχγμιχτικ-η κo~νων!ιx xιxt, (2) ως τέτοια
α:ντψετωπΙζει πρα:γμιχτικά: πρoβλ1jμιxτιx, ΤΙΧοποΙoc γι.ocτην εΠΙλυσ-η
τους α:πα:t-ςοόντην συνορομ-η 't1'jζ ηθικ'ής σκέψης. Αυτό σενσημιχΙνει,
βεβιχ(ως, πως η ηθικ-η oφεlλε~ -ή 6τL μπορεΙ- συλλήβοψ vιx πα-
γκοσμιωθεΙ Προφιχνως, ζητ-ηΜΙΧτιχόπως η &μβλωση, η ευΘΙΧνιχσία:,η
υπιχκοή, η ιχληθο$;πειocκιχι ά:λλιχttΤΟLOC, θιχ συνεχΙσουν να.ocπιχσχολοόν
την ηθική σκέψη σε τοπικό κυρίως επίπεδο. ΕΙνα:ι τουλ&.ΧLστοvατε-
λ' 6 ι ι , θ ιεσφορο, . μως, να υπηρετει.τιχι. στLζ μερες μιχς η εmχεφψι.ιχκη η ι.κ-η,
-ηη ηθική των oιεθν~γ σχέσεων, επί πιxριxOεΙγμΙXτL,σε επΙπεοο τοπι-

f ί ~l 'ζ" .Λ 'κων κοtνωVLων, οιχως να: εστια ει κυριως ~ ΚΙΧΙαπωελειστυεα+-«
λ' f Ι Κ {~I Ιστην συνο tXTJ, πα:γκοσμι.α. εοωνα, α.ι τούτο, οτοτι η εστιαση της

ηθικής σκέψης οφεΙλεL νocείνιχι α.ντίστοιχου εόρους με τις συνητtκές
, ~ J t:I ι f rl_ λ tεπτπτωσεα; της σPΙXσ1jςτου ηυι.κου προσωπου. vτ:ιxν, οιπον, οι. επι-

, Ι, <;} ι 'θ '....! 'λπτωσεα; ιχυτες etvΙX~υυνητLΚΙXπιχγκοσμιες, η η ικη εστιαση οφει ει
να οιευρυνθε! έως ότου vιxσυμπεριλά:βει στη oιόπτευσfι της ολόκληρο
τον πλιxν1jτ-rι.

Δεν είνα.ι λίγοι εκεΙνo~ που tσχυρΙζοvτιχt πω; η πιχγκοσμι.ωμένη
α.υτη η&κ1Ί ως α.κρογωνια.Ιο λίθο της οφείλει. να. έχει την εκ μέρους
του ιΧνθρώπο!.>ιxvτtμετ~πισ-rι XΙXtοtιχχείριση του φυσικού κόσμου, μιιχ
κιχι ειvιxι, πλ$ον, γνωστό πω; τα. πεΡLβocλλοντικ&.πρoβλfιμα:τα. --όσο
κα:ι εά:ν εν~έXετιxι. κ&.που να. ε!νιχι. περισσότερο οξυμένΙΧ, εν6> ιχλλοό
ηπ~6τεp~-- ~εν είνιχι.τοπικής κλΙμιχκος, riλλIJ. πιχγκόσμι.α.ς. Ο Αμε-
ρικα.νός φιλόσοφΟζ Mιiρέί Μποόκτσι.ν, μά:λι.στιχ, θεωρεΙ πω; η προ-
στασία του περιβ&λλοντος κόσμο!.>πρέπει σuς μέρες μα.ς νιχ γlνετα.ι
ιχντι.ληπτή ως μιιχ νέα: πα:γκ6σμια. προστακτική, η οποΙα. σε ηθικό
επΙπεοο θα. επιxvερμψεόσe:ι τψ ιχνΤΙστοιχη κιxντιιxvΉ,εν6>σε πολLτLκό
θιχ υπoκrι.τιxστησει την μα:ρξική.3 Πως, όμως, θιχ πρέπει να. εΙνocισιιχ-
μορφωμένη μι.ιχ περιβΙXΛΛOντLκήηθική, 6>στε vιx Οικα.ιοότα:ι.να φιλο-

2. Ο όρος χρψφ.οποι ffjηκε για: πρώτη φοριΧ.α:πό τον MarshaH McLuhan
στο έργο ΤΟ\) Underslanding Media (Gingko Ρτεεε 19(4), σ. 6.

3, M\Jrray Book<:hin, "The COll1lJtul1aJist Ρrοject"",fla.rbίl1ger 3 (1), 2003, σσ,
20-37.
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δοξεΙ πως θα. εξα.σφα.λΙσει τη μέΎtστη δ!)νατή σ1..ιvαΙνεσημεταξό των
θι. /' , Μ ! :'Ι Ι .. "-' 1η κων προσώπων απανταχου τ-ης γης; . ια απο τις πι,.εον εvoια.φε-

ρουσεξ προτάσεις εΙνιχ.ι η περΙφημη Βχ.θιά Οι,κολογΙα., δημιοόργημα.
ταυ Νορβηγοό φLλοσ6φοu Άρνε Νες.

Πρόκειτα.ι περί ενός α.νοικτοό τύπου, ευέλικτο!) ηθtκοό συστή-
ι ! . . 1_ _ .. , _ _ -"l..... _ f Ι tμιχ.τaζ, το όποιο ειvιx.ια:ρκετα. ευρυχωρο κιχ.ιε~στικo. ωστε να:μπορει

να: στεγ&σει 'rLt; περΙ το περιβάλλον α.νησuχΙες κα.ι α.να:ζητησειζ των
ΟΙ 1 ξ ι Ι\}λ'η ικων προσωπων, α.νεα.ρτητως του κοtνωνLΚΟU, ωεο ογι.κου κα.ι

ποΜτισμικοό υποβ&θρο!) εν6ς εκ&στοu. Ηmoθέτηση του εν λόγω ..φ.κοό
! ξ Ι f \}' ι 'θ'σuστημ«τος ε αρταττα απο τ-ην ι:ιποοοχη οκτω σuyκεκριμενων ε-

ι ('" Ι f 1 _Ι: .".,,,,,.'ζ ισεων, 01. οποι.ες ει.να:ιo!.(Xτuπωμενες ετσι, ωστε να. ~«σ'r"-"~ EΤOCL τοσο
η πολuσuλλεκτικότητι:ι, όσο κα.ι η δ~α.ρκής ενημέρωση κι:ιι η προσαρ-

t Ι Ο eL ι 5:' I{J. Ι Άμογη του συστηματοτ; L εσεΙζ α.uτες υtα.τuπωυηκι:ιν απο τον ρνε
Νες4 το 1984 κσ;ι σε κι:ιμΙι:ιπερΙπτωση δεν σuνιστoόν κιΧποιο ιδιδτuπo
σύμβολο ΠΙστεως. Στόχος του Νες εΙν«ι, ιΧΑλωστε, το θεωρητικό του
οr.κο3όμημα: να εΙνα:ι όσο περισσότερο γtνετocι πολuσuΜεκτικό κι:ιι ως
εκ τούτου κ«ταδι.κιΧζει ιχπερΙφρα:στα: τον δογματισμό.5 Τα: οκτώ ση-
μεΙιχ αποτελού«, α.πλ6Jς, ένα:xιxλrJι.ρόσόστημιχ δεI,ΚΤ6Jν,το oπoto κι:ιθο-
ρΙζει τον βocθμόκι:ιτιΧτον οποΙο το ηθικό πρόσωπο δόνα:τιχ.ινα:προσχω-
ρήσει στο σύστημα της Βι:ιθιιΧς Οικολογία.ς. ΌπωςεΙwιι εόλογο, ο
Ν ''''' Ιό" fες πιστεύει πως η οομηση του συστημι:ιτ ς του εινα:ι τέτοια, ωστε
σχεδόν oπoι.oσδ~πoτε θα. μπορούσε να mοθετψει. τις ιxΡXιfςτου.6

Τα. οκτώ σημεΙι:ι, ΣUνΟπTtΥ"&:,ι:ινα:φέροuντα εξ ήζ: (1.) Η εuημερΙoc
ι•.A.v._ θ ' θ ι ζ ι ,καΙ. η ΙΧννψη της αν ρωπινης και μη-α.ν ρωπινης ωης στη γη εχ.ουν

ι:ιπόλυτη αξίι:ι. Η α.ξίocι:ιuτΗ εΙνι:ιι ι:ινεξά:ρτητη ι:ιπό τη χρησιμότητι:ι
του μ'η-Otνθρώπ~νQυκόσμου στου; α.vθΡώπινΟUζσκοποός. (2) Ο πλοό-

.:'Ι' ι ζ ι l ιτος και -η ΠΟLΚl.J\ια:των μορφων ω-ης cruvetcrιpr:::pouvστην πράγμα-
τωσ-η α:υτής της ΙΧξΙα:ςκι:ιι, επιπλέον, ιχποτελοόν ιxξLες κιχ:θ' ειJ(.υτές.
(3) o~«νθρωποι δεν έχουν το 8ικι:ιίωμα. νιχ ελιχττώνουν την ποιότητα:

λ' ζ.J. ι :'1_ , Ι fκαι την ΠΟΙΚΙ ια της ω,ις επι τσυ ΠΛlλνητη, παρα μονο για: νιχ ικα.-
νοποιοόν ζωTtκές ι:ινά.Υκες.(4) Η ά.νθηση της ι:ιVΘρώπινηςζω-η; και του

4. Βίη n{~ναιlκσ:ι George Sessions, Deep Eco!(Jf{Y, Peregrine Smith, Salt Ιake
Cil)' 1984, σ. 70.

5. Allan nl'engson, "An Ecophilosop}1)' Approacl1, ιΩε Όεερ Ecolog)c .Move-
InenI, αnιΙ Diνcl1ie EcosofJbies", T!IeTι'llmpetel' 14 (3), 1997, σσ, 1i0-1H.

6. Arnc Naess, "1)(,eJ) Ecology and ιifestyle'\ σε Νεil Ενcrndοn (εκ3.), Tlιe
ΡαradΟΧQjΈnvίr<Jιιnιωtαlism, York University, Ontario 1983, σ. 57.
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πολι.τισμοό εΙνιχ.tσυμβιχ.τη με την ουσιιχ.στικ'ή μείωση του ιχ.νθρώπl.\ιου
πληθυσμοό. Η &νθηση των μη-ιχ.vθρώπtνων μορφών ζω~ς ιχ.πα.LτεΙ
επΙσ'ης μ~α.τέτοια. μεΙωση. (5) Η πιx.ρα.τηρoόμεvη σ~ς μέρες μα;ς αν-
θρώπ~νη πιχ.ρέμβα:ση στον μη-α:\lθρώπ~νo φυσικό κόσμο εΙνα:ι υπερ-
βΟλtκ'ή ενώ 'η κα;τ&στιχσητocχυτocτιχ.εmiiει.vώνετocι,χω (6) ως εκ τούτου
οι πολι.τικέι; πρέπει νιχ.μετιΧβληθοόν. Οι πoλι.τικtς ιχ.uτές ιχ.φοροόνστη
βιχ.σικ'ή οικονομΙιχ., στις τεχνολογικές κιχ.ι ι.δεολογικές δομές. Η κα:-
τ&στocσηπου θα προκόψει α:πό τις μετιχ.βολές ιxUΤΈςθιχ.έχει. ouσι.ιχ.στικές
iiιιχ.φορ~ ιχ.πδ την uφιστιΧμενη. (7) Η δια:φoρoπoΙ7jση ~ς ιiiεολογικ:ές
δομές θιχ. ιχ.φορOCκυρΙως στην υΦηλότερη ι.ερOCρχησητης ποιότητιχ.ς
ζω'ής (τη 8ιιχ.βΙωση, 8ηλιχ.8~, σε κιχ.τιχ.στ&σειςεΥγενοός ιχ.ξίιχ.ς)σε σχέ-
ση με την προσκόλληση στη δ~α;ρκ'ήα;όξηση του επr.πέδoυ iitιχ.βΙωσ'ηζ.
Πρέπει νιχ επέλθει βΙΧθι&συνει.iiητοπο(ηση της δι.ιχ.φορ&ςτου υΦηλοό
α;πό το ωριχ.Ιο. Τέλος. (8) όσοι πρoσuπoγρά:φoυν τα. προα.να.φερθέντα;
~μεΙιχ., υποχρεοόντιχ.ι -&:μεσιχ. ή έμμεσιχ.-- να προσπιχ.θήσουν ώστε
να επέλθουν οι ιχ.παριχ.ίτητες μετιχ.βολές.7

Ο Νες θεωρεί πω; το σύστημα ocpxd>vπου προτεΙνει μπορεί να
λειτουργ1ισεt ως κo~νός τόπος, ως σημείο σόγκλισης των κ&θε λογής
yf)ικών θεωριών, χω με τον τρόπο αυτό να.ιχ.ποτελέσει.το στέρεο έδocφος
επί του οποίου θoc θεμελιωθεί μιoc πα;γκ:οσμιωμένη περιβocλλoντικ'ή
ηθ~κ1ι. Κα;νένα. φtλοσοφtκδ 1ι θρησκευΤLκδ σύστημoc, κατoc τη γv6>μη
του, δεν ocντικ:ειτιχ.ι.στις ocρχές της Ihet&.; Oικ.oλoγtα:ς, ενώ για; TCoMoc

ι f Ι f Ν t :'l'απο ιxuτιχ.τα συστημιχ.τocοι ιχ.ρχSζπου ο ες προτεLVSΙιχ.ποτεl\ουν κε-
vrPLxέc; θέσεις. Η ιχ.π6λUΤΗαξία: που η Βαθι.&: Οικολογία αποδαιεt στην
&:.νθισ'ηκ.&:.θεμορφής ζωής, επί πιχ.ριχ.ΟεΙγμιχ.τι,βρΙσκεΤιΧLσε πλήρη
εν~ρμόνιση με ΤΙζ αρχές του Boυδ~σμoό, ενώ κιχθόλου δεν θιχ ξέν&ζε
ένιχν Xρ~O'τ~ιχ.νό'ή ένα.ν ΜουσουλμOCνο.Την Ι8ιιχ. ιχ.ρχή θιχ. μπορούσε,
πα.ρ(f'λ),:tjλα.,να.αιο&τήσει. εUκoλα.Μς Πυθα.Υ6ρειος, ευκολότερα. <χκ.δμη
κιχΠΟLοςΣτωικός, σΙγουρ« εκεΙνος που κινείτιχι στο κλΙμιχ της Σχο-
λής της Φρα.γκφοόρτης ΚιΧL--με κ&:ποια;δυσκολίιχ.- α.κόμη κα;ι ένιχ.ς
Μιχ.ρξιστής. Οι ιχ.ρχές της :&.θι&ς Οικολογίιχ.ς, κα;τά:τον Nsζ, είνα.ι ιχπό

, ι ~, _1, __ θ ι ιτη φυση του; κοινης ιχ.ποσοχης, με ΙΧΠΟΤC;l\t".Qμιχ.το η υω σοστημιχ
που συγκροτούν να. μπορεΙ νιχ.γlνετcx.ι α.πo~εκτ6 α.π6 την πλεμ)νδτητα.

θ ι ι 'ότων 'η tκων προσώπων κιχι νιχ καταστε; πιχγκ σμιο.
Η επr.8Ιωζη της πoλυσυλλεκ~κ.ότητιxς κ.ιχι της ευρότητσ.ζ, ωστό-

7. Ε1JocπελΟζ ΠρωΤΟΠOCΠΙΧOOCκης, Περιβαλλοντική Ηθική: ο Άρνε Νες και
η Βαθιά Οικολογία, Αντ. ΣOCΚΚOυλOCς, Αθήνα. Κομοτηνή 2008, σσ, 40-41.
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σο, μοψχΙΙΧ συνοοεύεται r.ι.πόπr.ι.ρr.ι.Xωρφεις, οι οποίες ως επί το πολό
ocφοροόν στην σr.ι.φήνeι.r.ι.κ«ι. στην ετη.στημ.ονι.κή τεκμ.ηρίωσtj. Τι ση-

, ι -_1.λ ξΙ ξΙ 87 ι Π ' ιμ.α:~νειο ορος α:.ιιυυτη α ια και α ια κα εαυτηv; οι.ες etνιxt.α:υτες
οι ζωτικές ανάγκες που επ~τρέπoυν στον &νθρωπο να:πα:ρα:βλέπει την
α:π6λUΤΗα:ξΙα:της ζωής ως τέτoιOCζκιχι.να:ελιxττώvεt την ποιότητα: ΚΙΧΙ .

λ' Τ Ι Ι t θΙτην ποικι ια: της; ι σημ.α:ι.νε~ουσιαστικη με~ωση του α:ν ρωπινου
πληθυσμοό, κα:ι πως θα: επέλθει ocυτη; Τι. εΙνα:ι.ωραΙο κα:t τι. Οι.ocθέτει

, ξ' Γ Νι ι λ' Ρ ,εγγενη α ια; ~α:τον ερωνr.ι. ητα:ν η φ εγομεvη ωμη, για: τον
Ηράστρατο η ψήμ.η που θα: του προσπόριζε ο φλεγόμενΟζ vr.ι.6<;της
Aρτtμιooς, ενώ γr.α.εσ&ς μπορεί να. elVOCL το ηλ,οβα.σίλεμα: σε κ&ποΤ.α:
βοuvοκορφή. Τέλος, ποια.ς μορφής ορ&ση πρέπει να. α.νιχλ&βουν όσοι
ενστερνΙζοντα.ι τι.; α:ρχές της Βα.θι&ς ΟtκολογΙα.ς; Ο Νες α.φήνεr. του;
όρους α.uτoόι:;εν γνώσε~ του α.σα.ψεlς, ώστε, 6πως ο ίδιος υποστηρΙζει,
να. δια.τηρεΙτα.ι η α.νοικτη δομή του συστήμα.τός του, τουτέστιν να.
εΙVΙXtπάντοτε εφικτή η α:να:θεώρ1jσή του κα.ι η πρoσr.ι.ρμoγή του σε
κιiθε περιβ«λλον κοινωνικό, πολιτισμικό ή tδεολογι.κ6.8 Η emλογή
του α.υτη, ωστόσο, οιόλου οε" προφυΜσσει τΗv Βιχθι& ΟΙΚΟλογΙιχ

1 ι Ι Ι ξ 111απο α:ιτιιχσεΙζ, οι OΠOΙeζ εκτεινοντιχι σε ε α:φετικ« ευρ!) φα:σμ.r.ι.:στον
Νες κα:τα.λoγΙζoντα:t --μετα.ξό άλλων-- οικοφιχσι.σμός,9 α:ντι.επιστη-
μονι.κότητα.,10 α:υθα.φεσΙα.,Η μισα:νθρωΠΙα:,12φα.σιονα:λισμός,13 σκοτα-
διστικός εσωτερισμός κα.ι &λλα:.

Από όλα. α.1.)Τ«, επιτρέψτε μου να: εστιάσω σε ένα. ζήτημ.α. που
θεωρώ θεμελ~ώ8ες, τουτέστιν στην εκ μέρους του Νες προσφυγή

ι 'λ [:' (:::' θ" ι αξ' Οστου; oρouς απσ υτη α~ια, α"ια κα εαυτην κιχι. εγγιnιης εα, t

8. Arne Naess, ''AcceICI'at1ng Ρορυίετίου Ρτοεειιτε 01' ΟΥeφΟΡIl!atίοn?'\ ΤΜ
u'ufnpeter 21 (1). 2005, σ. 90.

9. C;ert (;l'oning κα.~Joachim Wolschke Bulmahn, "Politics, planning and
ιΙΙε! IJJ"otectioη of TIature: politica! abusc οΕ early ecolog1caJ. ideas ίη German:y,
1933-1945",ΡΖαππίπε Perspe(:ti<'(~S2, 1987, σ. 138.

10. Mut'l'ay Bookcllin, "SociaJ ecologyversus Deep Ecology:A ι,nallenge fur
t.he Ecology MOVcIllent",')Qciall:~tReview 8 {3}, 1988, σσ, 9-29.

11. VaJPlullnVOo(l, "Naturc, Self and Gcn(!er: r~eminism,F..nYironlnental
Philo50pll'y and the CI·it.iqnc ofJ\auonalislll", Hjpatm 6 (:1). σ. 13.

1.2. Brian1bkar, "Ι<:;φΙ0rίngthc neνv e(~οlοι,ήes"';Α!ternαtί{ίes 1.5 (4),1988, σσ.
33-35.

13. Michae! Ιimrncrman,ΗeideggeΓS Conjί·ont.atίolllvti.lt Mo(/ernity:· Technolo-
ιΡ: PoZι~lίε.ς andArt, Indianapo!is 1990, σσ. 242-?Α3.
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όροι OC1YroL -ΙτσL όπως τους ΧΡΎ)σ&μoπo~εΙο Νες- σημα;Ινουν α;κρ~-
βώς το !~~o πρ«γμα; ~α; τον λόγο α;υ-ro στο εξής θιχ ιχνα.φέρομΙΧLσε

ι ').').t ι:ι.~ / ξ' Ι ι,αυτοικ συ,Mηrιην ως εγγενης α τα, φρασηπου, κατα τη γνωμΊ') μοu,
α;φ' εν6ς σuvι.στά contradictio ίπ terminis, κιχι αφ' ετέρου 8εσμεόει την
Ύ)θικ~στο άρμιχ της oντoλoγtιxς. Η ηθική ιχξΙιχ ως έννοLOCυφΙστα;τα;ι

, ι '). ι θ 'Ι ιμονο εντος του πεαισιου της 'η ΙΚ'ης, 'η οπο ΙΧ,με τη σεφα της, απο-
τελεί απότωω ενός XOLVΩvr.xOU consensus. E&ν~λοιπόν, 3εν συζητοόμε

, ,ι, f θ ι~ θ f f f f θ ιγια; μιιχ υψtπετη, εοοοτη 'η ΙΚ'η, τοτε τιποτε σχετικο με Τ'ην 'η ΙΚ'η,
Ι / ~ 1 Ι Ι . ~ 1 /λκιχτα: τη γνωμΎ)μου, οεν μπορεt να ε:ινα:~ουτε εγγενες ουτε απουτο,

κα;τά, συνέπει.α; (}ε;ούτε κιχι οι α:ξΙες. Αυτές 3εν αποτελούν πρα:γμιχ-
ττκές, ΙXντLκειμενι.κέςποιότητες των όντων, ιχυθόπocρκτocγνωρισμocτα;
της ουσ(OCζτους, ocVΤΙθε-τocιxΠOOΙ80VΤOCΙσε ocυτά ocπό τον ocξιολογ'η'τή,

f " θ ι ι Η t: '). 1 _,__'" fτουτεστιν απα εμocς, τα 'η ικoc πρόσωπα. α;I.,ΙΟI\Ογ'1}σΎ)ocvι:wυετα:ι
μocζΙ με τον α;ξιολογ'1}τη κα;ι υψΙσ-τoc-τocιμόνον στη διάνοιά του. Το

t: "Ι Ι 1 J f R' ια:l.,ιοι;.ογουμενομπορει να; ΣUVΕχισεινα. υψLστocτα;ιαΚΡΙtJwςαπως και
πριν, ocκόμ'ηκoc!.εάν ο ocζιολοmς αποφασίσε; να; το ocζιολογεΙ στο
εξής εντελώς 8tW{lopeτtxά. Τoc όντα;, λοιπόν, α;φ' εocυτών 8εν ~ια;θέτoυν

'ΙΙ'ξ' L6·1 /1.6' ,κα;μLΙΧ'ηνι.κη α τα, ΠΙΧρυ.μ νον αυτη που εμε~ς κα. ε φοριχ αποφασι-
ζουμε νιχ του; αποδώσουμε. Κα;ι επει8ή η ιxvθρώπιν'η 8ιιχ.νοια;elvoc~
ευμετ«βλ'η't'η XΙXLρευστή, 'η ιχ,ζιιχ που ιxπo~(80υμε στο '8LQ 0'11 ωάζει
ιχπό κιχιροό εις κιχιρόν με ιχποτέλεσμιχ -όπως εόκoλa κocτιx8εικνύει

f , f '''''...lιχκομ'η ΚOCιμιιχ προχεφ'η μΙXτtΙXστην Lστοριιχ των tοεωv-- τιπατα νιχ
μ'ην έχει 8ιιxτηρ~ει. μέσιχ στον χρόνο την 6ποιιχ ιχξΙιχ κά.ποτε του
ιχπο8όθ'ηΚε, ιχφοό ιχνα.πό8ριχστιχτο consen.<;us περΙ του τι περι.βάΚλετιχι
με 'ηθική ιχξΙιχ 3ιιχρκώς μετα;βιΧλΛεΤΙΧL.Η ηθtκ;ή ocξΙιχ,κιχτά συνέπειιχ,
είνocι.ιχMvιxτoν να;λογΙζετιχι ως εγγενής. ως μόνιμο χιχι ιχνιχλλοΙωτο.
8ηλιχόή, ΠΙΧΡΙΧΚολοόθ'ημιχτης oυσΙocςενός όντος, κα:w.-τον Ι8ιο τρόπο,
τουλάχιστον, που 'η λογικό1:'1}ΤΙΧιχποτελεΙ μόν~μo πιχριχκολούθημιχ της
ουσΙιχς του ιχ.νθριi>πoυ,κιχ.ι Ύ)8υνα;τότ:qτιx της ιχ.νιχ.πνοήςιχ.να:πιχΑλο-

f ό ι, ιτρ~ωτη ποι τ'η't'ιχ.της ουσιιχς ενος πνευμονιχ.
Ε t ,'). Ι t 'ζ f tΙXΊJ,πα;ροι;.ιχ.αυτα, κιχποιος σuνεχι ει vιx πιστευει πως 'η οποια

~A ι _1:' ι ι Ι Ι _"'" ! ιψικη u:.ς,ΙΙXμπορει. \Ι(Χuφιστα:τα:ιως ε-γγενη; ΠQLΟτητα:OLOVO'fjΠOΠ οντος,
'" 1 Ι ζ Ι •. ~! '). Ι fοεν μπορει πιχρocνιχ ητ'ησει την συvoρομ'η της οντοι;.ογιιχς ωστε να:
τεκμηριώσει τον ισχυρισμό του. Πρέπει, με άΚλιχλόγιιχ, να ιχπο8είξει
πως το ψάρι, επί πιχριχ3εΙ-γμα;τι, πλάι στυ; α;υτ6~ηλες α:ντLκειμεvτ.κές
ποιότητές του, 3ι.α;θέτετ.είτε α;!.Πήντης ιχπ6λυτης 'ηθtκfις ιχξ(ιχς, εΙτε
κά:ποιιχν ά:λλ'η ι3ιότητιχ, 'η οποΙ.ιχ ιχνocπό8ριχστα.του προσπορΙζει ΙΧπό-
λυτη 'ηθι.κή ιχξΙα;. Επετ.8ή ιχκριβώς εΙνιχι 3UΣΧερήι:;ο εντοπισμός της
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Ύ)θικ'ήςα.ξΙα.ς ως α.VΤικειμενι.κ'ής και α.ιrroOΎ)ληςι.Οι.ότητα:ςενός όVΤOς
(πα:ρα:τηρουμε ένα: ψά:ρι, για: πι:φά:Οειγμα., να. κολυμπιίει στο νερό,
α:λλfι.ουοέποτε είμα;στε σε θ$σΎ)να. οια:κρΙνουμε την Ύjθtκήτου α:ξΙα.),
Ύ)α.πόλUΤΗΎ)θι.κήα.ξΙα. προσγρά:φετα.ι στα: όVΤα:oυνά:με~κά:ποιοο; ωYJζ

ι 1 ~I Ι ' .. f fΠOΙO't"Ύ)'t"α.ςη "οι.οτητα:ς τους, χα:ΡΎ)στο γεγoνoς~ α:ς πούμε, πως τους
,,.. ~ Ι Υ" ι ο' ια.να.γνωρι...•.ετα:ι Ύ)ΙOΙO't"Ύ)'t"ΙXτης ..•.ωης, ΙXU't'Ύjτου φορεως υεια.ς πνΟΎ)ς,

Φuχής π.α.τ, Ο Νες emAέyet να. στηριχθεί στην ΙO&ό't"Ύ)'t"α:της ζω'ής
'β'λλ '''ι ξΙ , fωστε να: πεp~ α. εΙ. με ΙΧΠΟJ\Uτηα. τα τον φυσοω κοσμο, χ'ρψιμο-

ΠOιώVΤΙXς,μά:λιστα., τον όρο ζωή ως τα.υτόσημο με τον όρο -ύπαρξη,
ι •....•1_ __ 'i!-' ι θ; ζ ιαφου ενα.ΛΛα.σσειοωια:κριτως τοuς ορους μη-αν ρωπιρη- ωη κιχ!.μη-

αΡθρώπινοι;;-κόσμοι:;.Δεν θα. emfJufLoooa; να. εστιάσω στιχ προβλή-
μα.τιΧπου ο ΟΙιΧφιΧινδμενοςολισμός του Νει;; οημιουργεί, ούτε στο εά:'11
κα.ι κα:τά: πόσον οι ιΧVΤι.λ'ήΦειςτου εΙνα.ι πα.νθεϊστικές ή όχι. Αuτό

ο 10 "ι' ,J , ,~που υα. 1jVeJ\CL,ωστόσο, να. εmσημα;νω. ει.να.ιπως τετοιου ειοους προ-
σεγγίσεις είνα:ι στην πρα:γμιΧτικόΤΎ)ΤOCα:τελέσφορει;; ΚΙXL οεν μocς κoc-
θι.στουν οιόλου σοφότεροικ, Εκείνο που στην ouσLιx λέει ο Νες, εν
προκειμένω, εΙνα.ι.πως οφείλουμε νocσεβόμιχστε οτιοήποτε υπά:ρχει.
Εά:ν τον ρωτοόσατε: «Γι.ιχ ποι.όν ιχκριβώς λόγο oφεlλoυμε νoc σεβ6-
μαστε οτι.δήποτε uπά:ρχε~;», ο Νει; θα: ocπocvτoυσε: «ΔιότΙ. ηΙοιιΧ η
όπocρξΎ)α.φ' ειxUΤΗςoι.ιΧθέτει α.πόλυτη 7Jθ~κ'ήιχξΙα.»).Με fι.λλα:λόγια:

( β' Ι Ι β' δή"oφε~λoυμε να. σε ομα:στε κιχτι που uπα:pχει ακρι ως επει vπαρχει.
Α ,ι Ι' ι "ι 1. '-'υτο, ομωι;;, ει.να:ι ο ορισμΟζ της φυσιοκρα:τικηι; 'JtJW'.V7Jt;;κιχ!., τεΑΟζ

, ~ Ι Ι , "ι ι Ί_ ιπάντων, υεν συνι.στα. ουτε κατ εΑocχιστον ocποτε!\l:.σματικη και πει-
στική Ύ)θικήτεκμηρΙωσΎ).

Αν Ύ)'fjfJικ'ή όντως α.vτιxπoκρΙνεται σε κά:ποια. υπα.ρκτη α.νά:γκη
του α.νθρώπου --κα.ι 'JtpoζpCLv<i>c,;ανταπωφίνετα«, α.φοό τίποτα οεν

β' l' ~ Ι Ι '/~επι ιωνει ες (Χει ειχν οεν εινοιι (ΧΠ(ΧΡΟΙΙΤΎ)ΤΟ--, Ύ) OΙVOΙYΚ7Jοιυτη οεν
μπορεί πα:ρά: να σχετίζεται με ΤΎ)βελΤΙωσΎ)της ζωής μocς. Η ηθική
οεν α;ποσκοπεί στην εζιΧσφά:ΆLσ'fjτης ευρυθμΙΙΧζ ή της λειτουργικ6-

t Ι Ι -,ιι 6 Μτητocς τ1jζ κοινωνtocς μα.ς αφου αυτο ιΧποτεΛει.εργο του ν μοu .. ια:
Ι .!Λ"ι f f ••• 1 'θ "ι'κοινων α, ΙM\J\ωστε, μπoρε~ να. εινα.ι α.ΠOAUΤωςευρυ μΎ)κιχι 'JtJ\7Jproc,;

λειτουργική α.κόμΎ)κα.ι.χωρΙς την ηθική. Δεν ιχ.ποσκοπεΙ. επΙσYJζ, στη
8ιεuκ6λuν6"'lj της κα:θΎ)μερινό't"Ύ)'t"ά:ςμα:ς ιχφοό ocυτό το επιοιώκει η τε-

λ'Δ t ι 'fχνο 0γLiX. εν στOΧΕUΕιστην ερμ7Jνε~ακιχ!.την ΚOCΤιΧν07JO"'ljτου κοσμου
β.!."ι"'.. ι δλ ι ι ιπου μα.ς περι. \M\.IU:,Lα.φου ο Ρ ος ΙXUΤOςCLV7Jxe~στην επιστημ 7JΚΙΧΙ.

στη φι.λοσοφία:. Οότε, τέλος, έχει ως στόχο τη Ο'fjμιοuργ!oc κα:λών
α.νθρώπων ιΧφου α.υτ6ς είνα:ιο στόχος των θρψκειών. Έργο της Ύ)θι-
κ'ής, κιχτ& τη γνώμ7J [-tOU,εΙνα.ι. η Οr.ιχμόρφωσ7Jενός περιβ&ΆΆοντος
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Ι 1 ξΙ!" !" t Α ι ι: t , ΑΙ8'Ρτοςτου οποιου 'Ρα α ",""ει να ι"ουμε. υτο ι."επερνα:κατα πο υ την
ευνομία:, την &:νεσ-η,την χocτα:VQ1J07IΧOC~ τηνκαλοσόV1j. Φαντασθείτε
μιιχ κo~νωνΙ<x.της oπoΙcxς τ<χμέλ-η ευλ<Xβικιiτηροόν τοιπ; νόμους, συ-
μπερtψέροvτcxι το ένα. στο ιiλλo σόμφωνα. με το πΜον <Χποτελεσμ<Χτικ6
πρωτόκολλο, οΟΟέποτε βλιiπτoυν +ι ιχ.3ικοόν, κιx.~κιiθετoυς ενέΡΎε~ιx.
είναι λελoγι.σμένTj Κ<ΧΙ<ΧρμοVf.ΚιiεντετcxγμέV1j στοικ σ:κ.οποός του συ-
νόλου. Η ΚΟLvωνΙ<Χ<Χυτήθ<Χλειτουργοόσε όπως ένα. ελβετικό ρολόι
εξocφετ~Κ'ήζπoιόΤΗΤCXς:χωρΙς κλooων~σμoός~ <Χπρόοπτ<Χ.<ΧβελτηρΙες,
προβλήμ<χτιχ.. Ωστόσο, θιχ.μπορούσε ιχ.κόμ-ηνα είναι μιιχ. ανυπόφορη
χοι.νων(α:, ένα: περιβιiλλoν εντός του οποίου κανε[ς δεν θα ήθελε να
ζει.14 ΣκεψτεΙτε την ΟυτοπΙ<Χ του Τόμα:ς Μορ, την Πολιτεία.. του
Πλ&τωνΟζ κctI. την Πόλ1) του 'Ηλιου του Κιx.μπocνέλα:.Εά:ν κά:ποιος

θ! 1 Ν ~ Ι! f J 1επε υμει -οπως Ο ες-- να (1)μιουΡΥ:ησει εναν νεο, γενν<Χιοκοσμο,
δεν χρειιΧζετocι το δε:κ.ocνΙκ:tτης OVΤOAOγιocςγtOCνα το πρ&ξει. Δεν

f , λ ι Ι ι θ' 1 fαπαετειτα; να: εxε~ Π 1)ρ-ηεποπτε <Χτου οντος κα εαυτσ 1) να:γνω-
ρΙζει. τtς πρώτες α:ιτ&εςτων πρα:γμ&των. Αυτό δεν G1)fLoclvetπως -η
Ύjθαή δεν rcpkrceLνα: εν-ημεΡ6>νε't'<XΙα:π6 τtς επωτημες κoc~την φιλο-

ι f . t /. ΙΣ ι (σοφεα, ουτε πως μπορει να: υφι.στ<Χτα:ιεν κενω. ημα:ι.νει, ομως, πως
'" ''''' t θ 'ζ λ' ι 1 fοεν μπορει κα:ι οεν πρεπει να: χα: ορι εται π -ηρως απο α:UΤες, ουτε
να: 3ι.ιχμορφώνετα:ι ενα:ρμονιζόμενη κα:θ' ολοκληρΙα:ν μα..ζΙ τουζ, εOCν,
βέβα..ια:,πρόκειτocι. για: μια..ηθική που επιτελεί ορθά τα: έργο της. Κα..ι
τούτο δLότL-η-ηθLκή8εν αποσποπεί στην ερμηνεία: του πραγματικοv
κόσμου. α..λλ&στην προι;γμOCτωσηε\l6<;ιδανικού.

14. l>lli1ij) Abbott, "Pl1ilosophers and tl1e Abortion Question ", Po/ilicαl
ΤlιeoΓγ 6 (3}. 1978. σ. 327.



Ο ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΜΟΣ ΟIΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠAΓK.OΣMlΩΣHΣ 15

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Abbott Philip. "Philosophers a:nd the Abortion Question", Politzcal
TlιεOT1' 6 (3), 1978.

2. Αρtστο't"έλοuς Ηθικά Νικομάχεια.
3. Bookchin Murray, "SociaJ ecologyversus Deep Ecology:A ChaIlenge

ίοτ the Ecology Movement'''SQCΊalistReview 8 (3), 1.988.
4. Bookchin Murray, "The Comnlunalist Project" ,llarbinger 3 (1), 2003.
5. Devall Bill ΚOC~ George Sessions, Deep Ecoloω~ Peregrine Smith, δώι

Lake city 1984.
6. Drengson I\Jlan, "Αη E(~ophilosopl1Y ΑΡΡroacΙΊ, the Deep Ecology

Movement., and Diycrsc Εοοεορπίεε", Tlι!: Trumpeter 14 (3), 1997.
1. Groning Gel't ΚOCι ,JoachIm Wolschke - Bullnahn, "Poli.tics, planning

and the protection of nature: political aΙηιse of early ecologicaJ ideas
ίη Gern1any, 1933-1.94·5",PlαππίTιg Perspective$ 2, 1987.

8. McLuhan MarshaH, Urιderstanding lJ1edia, Gingko Press 1964.
9. Na.css Λιτιε, "Deep Ecology and Lifestyle", σε Neil Ενεττκίοτι (εκδ.),

Tlιε Paradox ΟΙEllt,ironmentalism, York University, Ontario 1983.
10. Naess Al'ne, ''AcceleratingPopulanon Pressure οτ Oycrpopulation?",

Tlιε Trumpeter 21 (1), 2005.
11.PIHmwoo(1 VaJ.,"Naturc, Self and Gender: FcIΠinisIΠ, EnvlronIΠcntal

Plliloso!)hy and the Critiqtιe ofRationalism",HJpatia 6 (1).
12. ΠρωΤQπocπιxMΚ7jζ ΕυOCΎΎελος,Περιβαλλοντική Ηθική: ο Άρνε Νες

και η Βαθιά Οικολογία, Αντ. Σ6;χκουλα:ς, AB1Jνιx - Κομοτητη 2008.
13. Tokar Brian, 'ΈΧΡ!οring thc l1e\" ccologies",Allernatilles 15 (4), 1988.
14. Zimmcrι:nan ΙνΙichael, Heideggeι- S Coιifrontation witlz JJ1odernit:x:Teclz-

flolog}~.Politics αndΑΓl, Indianapolis 1990.


