
Θεωρητικές Προσεγγίσεις

περί Ηθικής και Βιοηθικής
(Μέρος Β΄)



Ανθρωποκεντρισμός / Οικοκεντρισμός
(Βιοκεντρισμός)

• Ανθρωποκεντρική παράδοση: «Παν μέτρων άνθρωπος». Ο άνθρωπος δίνει αξία στα πάντα. 
Αυτός μόνο διαθέτει ηθική και αξιολογικά κριτήρια.

Έχει ο μη ανθρώπινος (φυσικός) κόσμος κάτι παραπάνω από «εργαλειακή» αξία για τον άνθρωπο; 
Θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι έχει κάποιου είδους εγγενή (έμφυτη) αξία (αυταξία) ;

• Οικοκεντρική Προβληματική: Η φύση έχει εγγενή αξία, δεν χρειάζεται τον άνθρωπο για να της
την αποδώσει.

Εγγενής αξία: Είναι η αξία ενός πράγματος, η οποία δεν συνεισφέρει στην αξία κάποιου άλλου
πράγματος. Π.χ η αξία ενός παιδιού είναι άσχετη (δεν συνεισφέρει) στην αξία που έχει η
ικανοποίηση των αναγκών των γονιών του.

Η αυταξία ενός θαλάσσιου οικοσυστήματος, ή του Τροπικού Δάσους είναι άσχετη από την
ανθρώπινη διασκέδαση, διατροφή, οικονομικό ή άλλο ανθρώπινο όφελος.

Αναγκαία Κριτήρια: 
1) Φυσικές οντότητες που έχουν προτιμήσεις οι οποίες ζητούν ικανοποίηση
2) Έμφυτες δυνατότητες και ικανότητες ανάπτυξης

Arne Naess (1973): Προσθέτει στο ηθικό μας σύστημα (Ηθική = Κανόνες μεταξύ ανθρώπων) τα
υπόλοιπα Φυσικά όντα. (Βιοηθική = Κανόνες μεταξύ ανθρώπων και Φύσης) 

Murray Bookchin (1921- 2006): Διαλεκτικός Νατουραλισμός – Κοινωνική Οικολογία



Οικοκεντρική Θεώρηση
και Βαθιά Οικολογία

1. Οποιοδήποτε ον δεν μπορεί να εξετασθεί απομονωμένο
και χωρίς τις αλληλεξαρτήσεις του με τα άλλα ομοειδή του
όντα. (Αν το Α και Β χαρακτηρίζονται από την σχέση τους
τότε το Α και το Β μόνα τους είναι κάτι το άλλο)

2. Ο Βιοσφαιρικός εξισωτισμός δεν αξιολογεί -κατ’ αρχάς- τα
διαφορετικά όντα με διαφορετική αξία. Ο πραγματικός
σεβασμός σε όλες τις μορφές ζωής οδηγεί σε μια ηθική που
παραδέχεται ίσα δικαιώματα στη ζωή και ευημερία όλων
των όντων. Αφαίρεση ζωής, καταπίεση, εκμετάλλευση
νοούνται μόνο μέσα στο βιολογικό πρόγραμμα διατροφής, 
επιβίωσης και αναπαραγωγής των φυσικών όντων.



3. Είναι ορθό ηθικά να προωθείται η ποικιλότητα και η
συμβίωση όλων των μορφών ζωής. Η ποικιλότητα κάνει τις
δυνατότητες για ζωή καλύτερες. Η «πάλη για την
επιβίωση» είναι η ικανότητα συνύπαρξης και συνεργασίας.

4. Προωθείται η αταξική ποικιλότητα

5. Η προσπάθεια ενάντια στη ρύπανση και την εξάντληση
των Φυσικών πόρων θα παραμείνει μισή αν δεν τεθεί το
θέμα των κοινωνικών ανισοτήτων

6. Επιδιώκουμε την πολυπλοκότητα, τη διαφορετικότητα και
όχι τις διακρίσεις την επιπλοκή και το μπέρδεμα

7. Προωθούμε τις τοπικές αυτόνομες Κοινότητες και την
αποκέντρωση των εξουσιών

Οικοκεντρική Θεώρηση
και Βαθιά Οικολογία



Arne Naess (1912)





Κοινωνική Οικολογία
1. Η ίδια η κυριαρχία πάνω στη Φύση προέρχεται από την

κυριαρχία πάνω στον άνθρωπο.

2. Διαλεκτικός* Νατουραλισμός**: *η πραγματικότητα είναι μια
συνεχής διαδικασία αυτοανάπτυξης και αυτομετασχηματισμού. 
Ερμηνεύει τα φαινόμενα μέσα από τον όρο του
αλληλοκαθορισμού, θεωρώντας τα μη διαχωρίσιμα μέρη
μεγαλύτερων συνόλων. ** Η μόνη πραγματικότητα είναι η Φύση
και τα φυσικά όντα, έτσι όπως κάθε φορά μπορούμε να τα
αντιληφθούμε με τις αισθήσεις μας.

3. Ο άνθρωπος είναι το εξελικτικό αποτέλεσμα της Φύσης
(Στοχαστική αλληλεπίδραση του ενσωματωμένου γενετικού
δυναμικού και του περιβάλλοντος).

4. Τα φαινομενικά «αφύσικα» δημιουργήματά του (επιστήμη, 
τεχνολογία, κοινωνικοί θεσμοί που αλλάζουν, συμβολικές
μορφές επικοινωνίας, Τέχνη, Πόλεις κ.λ.π) είναι αποτέλεσμα
Πολιτισμού και δεν θα είχαν προκύψει χωρίς την μακρόχρονη
εξέλιξη κάποιων φυσικών του χαρακτηριστικών (π.χ ανάπτυξη
εγκεφάλου, όρθια στάση, χρήση εργαλείων κ.λ.π).



5. Η διαφορά εξέλιξης και πολιτισμού είναι ζήτημα ταχύτητας
αλλαγών και δυνατότητας μετασχηματισμού (θελημένου ή όχι).

6. Η κατεύθυνση των εξελικτικών αλλαγών είναι από το απλό στο
σύνθετο, από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο και από το
ομοιογενές στο διαφοροποιημένο.

7. Οι μικροοργανισμοί και οι άνθρωποι είναι συγγενείς αλλά
διαφορετικής αξίας, γιατί το παρελθόν και το παρόν
συνδυάζονται για και πλάθουν μελλοντικές όλο και πιο
εμπλουτισμένες ολότητες.

8. Πρακτικές που εξυπηρετούν τη φυσική εξέλιξη θεωρούνται
«καλές» και πρακτικές που την εμποδίζουν θεωρούνται «κακές».

Κοινωνική Οικολογία



Murray Bookchin (1921 – 2006)



Μόνο ο άνθρωπος διαθέτει Ηθική ;
• Το κλειδί: Κοινωνικότητα (ευφυΐα, φαντασία, 

δημιουργικότητα, εσωτερικό κλίμα κοινωνικής
ομάδας, καθημερινή επαφή: Ενσυνείδητη Διαχείριση
του Κοινωνικού Περιβάλλοντος). 

• Αλληλοϋποστήριξη, φροντίδα μη συγγενών, 
υιοθεσία ορφανών, φιλίες, υπεράσπιση αδυνάτων, 
εν-συναίσθηση του «άλλου», συμπόνια, λύση
συγκρούσεων, αμοιβαίος αλτρουισμός.

• «Κάνε στους άλλους αυτό που θα ήθελες να σου
κάνουν και μην κάνεις αυτό που δεν θα ήθελες να
σου κάνουν»



Καταγωγή της Ηθικής

• Χριστιανική Παράδοση – Ευθυγράμμιση με

τη θέληση του Θεού

• Εγωιστική σωφροσύνη – Κοινωνικό

Συμβόλαιο

• Δαρβινισμός και Νεοδαρβινισμός

• Εξελικτική Εξήγηση - Κοινωνικότητα



Δυτικός Χριστιανισμός
και Βιοηθική



Η Ιουδαιοχριστιανική Παράδοση
• Ο άνθρωπος - Δεσπότης – Εκμεταλλευτής - αφεντικό της Φύσης

• Η Φύση φτιάχτηκε από τον Θεό και δόθηκε στον άνθρωπο

• Η φύση στερείται Ιερότητας (απόρριψη ανιμισμού)

• Πολυθεϊσμός - Μονοθεϊσμός

• Η άτεγκτη εχθρότητα του ιουδαιοχριστιανισμού απέναντι στον
παγανιστικό ανιμισμό: Όλα τα πράγματα (εκτός του ανθρώπου) είναι
πλασμένα αντικείμενα του θεού στην υπηρεσία του ανθρώπου. Δεν
έχουν ψυχή, δεν έχουν συναισθήματα, δεν πονάνε, δεν λυπούνται, δεν
προσβάλλονται… συνεπώς κάθε είδους εκμετάλλευσή τους είναι
επιτρεπτή.

• Σωκράτης: «Ο καλός κυβερνήτης αφοσιώνεται στους υπηκόους
του»

• Η άποψη του Αριστοτέλη και των Στωικών

• Η περίπτωση του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης

• Κοινή βάση: όχι ο Ανθρωποκεντρισμός αλλά ο Θεοκεντρισμός



Η Ορθόδοξη Παράδοση και η
Οικολογική Κρίση

• Ο κόσμος, δημιούργημα του θεού «εκ του μη όντος» δεν
ανεξάρτητος και τελικά αυτόνομος από το δημιουργό του.

• Ο άνθρωπος είναι ο ενδιάμεσος μεταξύ Δημιουργού και
φυσικού κόσμου, γι’ αυτό η αποστολή του είναι να ενώσει τη
φύση στο πρόσωπό του, βρίσκοντας τον Θεό.

• Η απονέκρωση του «εγώ» είναι η ένωση με όλο το φυσικό
κόσμο (μοναχισμός).

• Η διατήρηση της φύσης είναι διατήρηση του δημιουργήματος
του Θεού.

• Έτσι, η οικολογική κρίση είναι μια όψη της πνευματικής κρίσης
του ανθρώπου.



Συστατικά στοιχεία της
πνευματικής κρίσης

• Η απομόνωση και η εξύμνηση του λογικού
• Η ατομοκρατική θεώρηση του ατόμου
• Η λατρεία του κέρδους
• Η ευδαιμονιστική αντίληψη της ζωής
• Η κατάχρηση της εξουσίας
• Η ατομική ιδιοκτησία και η πλεονεξία της

συσσώρευσης
• Ο κεντρικός συμβολισμός της Πτώσης: Ο

φόβος του θανάτου



Δια-γενεακή αλληλεγγύη (το τελευταίο
συμπλήρωμα της βιοηθικής: Η αειφορία) 

• Έχουμε υποχρεώσεις στις γενεές που θα έλθουν μετά από εμάς ;

• Τι σημαίνει φροντίζω, νοιάζομαι, ενδιαφέρομαι, συν-πάσχω ;

• Το μοντέλο του «κοινωνικού συμβολαίου» (θα σε βοηθήσω αν με
βοηθήσεις») ανατρέπει την περίπτωση ανταπόδοσης

• Το «εξελικτικό μοντέλο» (θα σε βοηθήσω για να με βοηθήσεις στο
μέλλον) κρίνεται ανεπαρκές

• Αναγνώριση ότι με τον τρόπο ζωής και τις πράξεις μας
καθορίζουμε τις συνθήκες ζωής των σύγχρονων και των
μελλοντικών ανθρώπων

• Εν-συναίσθηση



Αειφορία
• Η ικανότητα μιας πρακτικής,  μιας κοινωνίας, ενός

οικοσυστήματος κ.λ.π να διατηρείται και να λειτουργεί στο
διηνεκές (για πάντα).

• H ανάπτυξη είναι αειφόρος όταν ικανοποιεί τις σύγχρονες
ανάγκες χωρίς να μειώνει τις δυνατότητες των μελλοντικών
γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες (WCED 1987).

• H ανάπτυξη είναι αειφόρος όταν βελτιώνει την ποιότητα ζωής
στο πλαίσιο των ορίων που θέτει η φέρουσα ικανότητα των
οικοσυστημάτων που υποστηρίζουν τη ζωή (UNEP/WWF/IUCN, 
1991).

• Οι παραπάνω ορισμοί, δρουν συμπληρωματικά ο ένας προς
τον άλλο. Ο πρώτος θέτει το θέμα της διατήρησης, ο δεύτερος
θέτει το θέμα της δια-γενεακής αλληλεγγύης και υπευθυνότητας
και ο τρίτος την συνολική οικολογική διάσταση.



Ιστορική διαδρομή της έννοιας

• Σε επίπεδο ρητορικής και ορισμών, η έννοια:

• Συζητήθηκε στη δεκαετία του ‘70 η οποία
σηματοδοτήθηκε από τη Διάσκεψη της Στοκχόλμης.

• Προτάθηκε τη δεκαετία του ‘80 στην έκθεση
Μπρούτλαντ (1987).

• Εισβάλει σταδιακά στο χώρο της κοινωνίας και της
πολιτικής, μετά τη διάσκεψη του Ρίο (1992).

• Εδραιώνεται στη διεθνή πολιτική σκηνή με τη
Διάσκεψη του Γιοχάνεσμπουργκ (2002)



Περιεχόμενο και Κριτική
• Έννοια γενικότερη αυτής του περιβάλλοντος, γιατί ενσωματώνει

ταυτόχρονα το περιβάλλον, τη κοινωνία, την οικονομία και τη
πολιτική.

• Προσπαθεί να συμβιβάσει τις αντιθετικές έννοιες «οικονομική
ανάπτυξη – περιβαλλοντική προστασία» και να γεφυρώσει το
παραδοσιακό χάσμα ανάμεσα στα lobbies του περιβάλλοντος και
της οικονομίας. 

• Θέτει μακροπρόθεσμους προγραμματισμούς και προβάλλει
διαχρονικές – δια-γενεακές ανησυχίες.

• Είναι «ανοιχτή» σε ερμηνείες και υλοποίηση.

• Τελευταία συγκινεί την παραδοσιακή έννοια της ανάπτυξης
(μεγιστοποίηση των οικονομικών δεικτών), ως ρητορική και
προκάλυμμα, για συνέχιση της ίδιας πρακτικής με ορισμένες
αλλαγές ασήμαντης επίδρασης.

• Έχει δημιουργήσει ρήγματα στο Οικολογικό κίνημα
(Περιβαλλοντιστές – Πολιτική Οικολογία).



Βιοηθική

Η Βιοηθική είναι μια νέα επιστήμη η
οποία ασχολείται με τη μελέτη των
φιλοσοφικών, δεοντολογικών, ηθικών, 
νομικών και κοινωνικο-οικονομικών
προβλημάτων που προκύπτουν από
την επίδραση και τον αλληλοκαθορισμό
του «ανθρώπινου κόσμου» -σημερινού
και μελλοντικού- με τη Φύση στο
σύνολό της. 



http://www.filosofia.gr/ecoethics/

Values & Ethics on the Web:  

http://www.carleton.ca/cove/links.html


