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Περίληψη
Η παραβατικότητα στις διάφορες δραστηριότητες (οικονοµικές, οικιστικές, χρήσης των
φυσικών πόρων κ.ά.) αποτελεί απειλή για το περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα πεδίο που
πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Πρέπει να γίνει
συνείδηση σε όλους, ιδιαίτερα στους νέους και στα παιδιά, ότι η συµπεριφορά απέναντι
στο περιβάλλον είναι θέµα µιας νέας ηθικής αντιµετώπισης του «τόπου», ίσης σηµασίας
µε την ηθική που στο παρελθόν ταυτιζόταν µε τα προτάγµατα προστασίας του εθνικού
χώρου και της πατρίδας ή της φροντίδας για την τοπική κοινωνία, την κοινότητα και την
οικογένεια. Το µήνυµα αυτό πρέπει να µεταδοθεί µέσα από την περιβαλλοντική
εκπαίδευση και την απόκτηση γνώσης των εκφράσεων που παίρνει αυτή η
παραβατικότητα στην καθηµερινή ζωή. Με παραδείγµατα για την παράνοµη χρήση
πόρων, όπως το νερό, την αυθαίρετη πολεοδόµηση και οικοδόµηση, ή την ρυπογόνο
οικονοµική δραστηριότητα, µπορεί να γίνει κατανοητή η ανάγκη για µια νέα
περιβαλλοντική υπευθυνότητα.
Σκοπός της εργασίας
Η µεγάλη πρόκληση για την περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι να πείσει τον µελλοντικό
πολίτη για τις νέες µορφές ευθύνης και τα νέα ηθικά προτάγµατα περιβαλλοντικού
προσανατολισµού. Αυτή η πρόκληση αποκτά µεγαλύτερη σηµασία καθώς πολλά από τα
παλιά προτάγµατα εξασθενούν ή υφίστανται µεταµορφώσεις. Ετσι για παράδειγµα, η
ευθύνη για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας εντός των εθνικών συνόρων
εξετάζεται πλέον υπό το πρίσµα υπερεθνικών θεσµών και οργανισµών. Η ατοµική
υπευθυνότητα για την ευηµερία των µελών της διευρυµένης οικογένειας εξασθενεί. Η
υποχώρηση ηθικών προταγµάτων όπως τα προαναφερόµενα συνδέεται µε το γεγονός ότι
παλιά γνωστά σύνορα και στεγανά καταρρέουν, µε την αναδιάρθρωση της παγκόσµιας
οικονοµίας και τις ανακατατάξεις στο διεθνές πολιτικό σκηνικό, οι κοινωνικές και
οικογενειακές σχέσεις στρέφονται προς νέους προσανατολισµούς και οι µικροκοινωνικές
κυτταρικές δοµές αλλοιώνονται, χωρίς φυσικά να παύουν να διατηρούν την σηµασία
τους.
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Η περιβαλλοντική ευθύνη και υπευθυνότητα και η περιβαλλοντική ηθική θα µπορούσαν
επάξια να πάρουν τη θέση παλιών προταγµάτων, να πείσουν, να συναρπάσουν και να
αποκτήσουν αφοσιωµένους οπαδούς. Ωστόσο, πόσο καθαρά είναι τα θεµέλιά τους και τα
αιτήµατα; Ποιές συµπεριφορές συνιστούν «περιβαλλοντική ανηθικότητα» και γιατί; Εν
τέλει ποιοί είναι οι παραβάτες και εχθροί της περιβαλλοντικής ηθικής; Εκτιµώντας ότι
βρίσκονται ανάµεσα µας και ότι εµείς οι ίδιοι συνιστούµε απειλή κατά του
περιβάλλοντος, της φύσης και της κληρονοµιάς του τόπου µας, για το οποίο φέρουµε
ευθύνη 1, θεωρούµε ότι αποτελεί χρέος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης να µεταδώσει
στους νέους και στα παιδιά την γνώση των µηχανισµών της παραβατικότητας, που, στο
όνοµα της ανάπτυξης και της ευηµερίας, παραβιάζουν την ευθύνη που έχουµε όλοι, ως
άτοµα, ως οικογένειες, ως οικονοµικές µονάδες. Αυτή η οδυνηρή αυτογνωσία είναι
προϋπόθεση για να καταστεί συνείδηση ότι τελικά η ανάληψη αυτής της ευθύνης είναι
κοινωνική και εθνική, ακόµη και πατριωτική, υποχρέωση, στον ίδιο βαθµό στον οποίο
ανάλογη υποχρέωση λειτούργησε ως τώρα σε σχέση µε άλλα προτάγµατα κοινωνικού
και εθνικού χαρακτήρα.
Η παρούσα εργασία επιχειρεί (α) να ορίσει τα χαρακτηριστικά και τις πολύπλευρες
πτυχές της παραβατικότητας της ανάπτυξης, (β) να αναφερθεί στα αίτια της, (γ) να
περιγράψει επιγραµµατικά τις επιπτώσεις της, (δ) να σκιαγραφήσει τρόπους
καταπολέµησής της και, κυρίως, (ε) να τεκµηριώσει την αναγκαιότητα ενσωµάτωσής
αυτού του προβληµατισµού στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Στόχος είναι να προτείνει
ένα πρότυπο υπεύθυνου από περιβαλλοντική άποψη πολίτη, που να έρχεται σε αντίθεση
µε το πρότυπο που η καθηµερινότητα υπαγορεύει στην συνείδηση των νέων. Τελική
πρόθεση είναι να προταθεί ένα σώµα γνώσης που να µπορεί να ενταχθεί στα
προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Μεθοδολογία και µέσα
Για τον σκοπό της εργασίας θα χρησιµοποιηθούν εµπειρικά παραδείγµατα από τον
ελληνικό χώρο, από τον κύκλο της επιστηµονικής έρευνας και εµπειρίας που έχει
απασχολήσει τους συγγραφείς, τόσο από τον χώρο της πόλης όσο και από εκείνο της
υπαίθρου. Τα παραδείγµατα συνιστούν την απαραίτητη δεξαµενή εµπειρικών δεδοµένων
για την πραγµατοποίηση των προαναφερόµενων αναλύσεων. Πρόκειται για
παραδείγµατα που αφορούν π.χ. στην άντληση νερού σε ένα νησί του Αιγαίου, στην
οικοδοµική και πολεοδοµική αυθαιρεσία σε περιαστικές περιοχές ή στην ρυπογόνα
λειτουργία µεταποιητικών µονάδων σε βιοµηχανικές ζώνες.
Η µεθοδολογική προσέγγιση της εργασίας εκφράζεται στην δοµή της, που θα
συγκροτηθεί από τις ακόλουθες ενότητες:
• Οι θεωρητικές συντεταγµένες της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας (υπευθυνότητα για ποιόν, απέναντι σε ποιόν και για ποιούς λόγους).
• Η περιβαλλοντική ηθική ως αίτηµα περιβαλλοντικής υπευθυνότητας – Οι
πολλαπλές θεωρητικές εκδοχές της περιβαλλοντικής ηθικής.
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Χαρακτηριστικός είναι ο στίχος του δηµοτικού τραγουδιού: «Σ’αυτόν τον κόσµο πού’ µαστε, άλλοι τον
είχαν πρώτα, σ’εµάς τον παραδόσανε κι’άλλοι τον καρτερούνε», «Το τραγούδι του ντουνιά», στο
Ν.Γ.Πολίτης, Εκλογαί από τα Τραγούδια του Ελληνικού Λαού, Αθήνα, 1932 (βλ. Βασενχόβεν, 1994).
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•
•
•
•

Οι περιβαλλοντικοί θεσµοί ως έκφραση της συλλογικής περιβαλλοντικής ηθικής
και υπευθυνότητας.
Οι παραβάτες των περιβαλλοντικών θεσµών για χάρη της ανάπτυξης – Η
σηµασία της ένταξής τους στην ατζέντα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ως το
αντιπρότυπο της περιβαλλοντικής ηθικής.
Η παρουσίαση της παραβατικής δράσης και των αποτελεσµάτων της µέσω
παραδειγµάτων από τον ελληνικό χώρο.
Η εµπέδωση της νέας «ανηθικότητας» µέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Αποτελέσµατα
Προσδοκώµενο αποτέλεσµα είναι η σκιαγράφηση µιας προσέγγισης περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης που προσπαθεί, χωρίς εξωραϊσµούς, να αγγίξει τα αίτια της
περιβαλλοντικής παραβατικότητας και της απειλής που απορρέει από αυτήν. Σκοπός δεν
είναι να ενοχοποιηθεί στα µάτια των νέων η κοινωνία στην οποία ζουν, αλλά να
αντιληφθούν πού πραγµατικά βρίσκεται η απειλή για τον τόπο τους.
Το περιβάλλον ως αντικείµενο εκπαίδευσης δεν µπορεί να είναι µόνο µια ροµαντική
εικόνα ή µια παρουσίαση σειράς βιοχηµικών αντιδράσεων και επιστηµονικών
αναλύσεων. Είναι ταυτόχρονα πεδίο διεκδίκησης και αγώνα για την επικράτηση
συµφερόντων ανάπτυξης και κινδυνεύει από όλους εκείνους που στερούνται το
εσωτερικό κίνητρο για αποµόνωση των αντιπεριβαλλοντικών συµπεριφορών και για
αγωνιστική στάση απέναντι στους παραβάτες της περιβαλλοντικής ηθικής. «Η πατρίδα»
µπορεί να κινδυνεύει λιγότερο από τους «εθνικούς εχθρούς» και πολύ περισσότερο από
µια οικεία κοινωνία, που ωστόσο ανέχεται τους παραβάτες της περιβαλλοντικής ηθικής.
Αλλωστε η απώλεια της πατρίδας είναι σχετικό πράγµα. Μπορεί να κρατάµε στα χέρια
µας το εθνικό φυσικό περιβάλλον και να το αξιοποιούµε κατά βούληση, ποιά αξία έχει
όµως αυτή η σχέση κυριαρχίας αν αυτό το περιβάλλον χάσει τον ιστορικό συµβολισµό
του, την ποικιλότητά του, ακόµη και την δυνατότητα του να προσφέρει πόρους και
υπηρεσίες;
Συζήτηση
Η ανάληψη υπευθυνότητας και κατά συνέπεια και της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας
σηµαίνει ότι αυτός που επωµίζεται το φορτίο γνωρίζει για ποιόν είναι υπεύθυνος,
απέναντι σε ποιόν και γιατί (Hooker, 1992). Ετσι για παράδειγµα η επίκληση της
υπευθυνότητας απέναντι στην προστασία του εθνικού χώρου διατυπωνόταν µε καθαρές
συντεταγµένες: Επρόκειτο για υπευθυνότητα για το εθνικό έδαφος, απέναντι στο έθνος
και για λόγους επιβίωσης της εθνικής οντότητας. Το γιατί αυτής της υπευθυνότητας
παρουσιαζόταν επενδεδυµένο µε το µανδύα της ηθικής. ∆εν επρόκειτο βέβαια για
παρορµητική ή εγγενή ηθική, αλλά για ηθική που είχε παραχθεί και ενσταλλαχθεί µέσα
από κοινωνικές διαδικασίες. Ωστόσο, η επίδραση και εµπέδωση της πατριωτικής ηθικής
και της εθνικής συνείδησης υπήρξε στο παρελθόν ισχυρή τόσο σε ένταση όσο και σε
διάρκεια. Οι «εχθροί της πατρίδας» είχαν όνοµα και ταυτότητα και υπήρξαν για µεγάλα
διαστήµατα της ιστορίας οι «άλλοι», οι αντίπαλοι, οι «απέναντι». Το ερώτηµα λοιπόν
είναι πώς να δηµιουργήσουµε µια ανάλογη δυσµενή θέση στη συνείδηση των µαθητών
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για τους παραβάτες του «δικαιώµατος για το περιβάλλον», που συνιστά την συλλογική
έκφραση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και ηθικής.
Στην παραδοσιακή κοινωνία, της οποίας ο ιστός διαβρώνεται µε µεγάλη ταχύτητα,
υπήρχαν ευθύνες απέναντι στην κοινότητα, στην τοπική κοινωνία. Καθώς αυτές οι
ευθύνες ατονούν, διότι θεωρείται ότι ανήκουν πλέον σε άλλους ανώνυµους µηχανισµούς
κοινωνικής φροντίδας, µπορεί ενδεχοµένως να πάρει την θέση τους µια νέα «ηθική της
γης», σαν κι’αυτήν που ασπαζόταν στην δεκαετία του 1930 ο Aldo Leopold, πατέρας της
προστασίας της άγριας φύσης στην Αµερική (Worster, 1977). Εµπόδιο σ’αυτήν την νέα
ηθική είναι «η αναγωγή του ανθρώπου σε ρυθµιστή της σηµασίας (αν όχι και της
ύπαρξης) του περιβάλλοντος του», που «υπογραµµίζει ακόµη πιο έντονα τον διχασµό
παρατηρητή (ανθρώπου) – παρατηρούµενου (φύσης και περιβάλλοντος)» (Βασενχόβεν,
1994).
Ο διαχωρισµός και η αποµόνωση όλων εκείνων που παραβιάζουν τους θεσµούς της
περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και ηθικής χάριν της ανάπτυξης, δεν είναι εύκολη
υπόθεση. Αποτελούν µέρος της ελληνικής κοινωνίας, η παραβατική τους δράση δεν είναι
πρόδηλη και τα δίκτυα των κοινωνικών σχέσεων δηµιουργούν εξαρτήσεις ανάµεσα στις
παραβατικές και µη παραβατικές δράσεις µε τρόπο που επιφέρει την εξοµοίωση και
ισοπέδωση τους, ακόµη και στην συνείδηση των νέων µελών της κοινωνίας. Η
παραβατικότητα διατρέχει ποικίλα κοινωνικά στρώµατα και θέσεις της κοινωνικής και
επαγγελµατικής ιεραρχίας. Μπορεί ακόµη να διχοτοµεί τις συµπεριφορές ατοµικών
δρώντων, έτσι που να συνδυάζονται ταυτόχρονα στον ίδιο ιδιώτη ή φορέα η
παραβατικότητα µε τη νοµιµότητα. Κατά συνέπεια, ο παραβάτης δεν γίνεται εύκολα
«δακτυλοδεικτούµενος» και δεν αποµονώνεται ως ο «άλλος». Από την άλλη όµως
πλευρά η παραβατική δράση έχει καθαρή ταυτότητα, που καλύπτεται κάτω από ένα
µανδύα θεµιτού οικογενειακού και ατοµικού συµφέροντος. Όπως επισηµαίνει ο
Τσουκαλάς, «η συνηθέστερη και ατοµικά ‘λογικότερη’ ατοµική συµπεριφορά είναι η
εµµονή στην ατοµική συµφεροντολογική δράση. Καθένας θα έχει λοιπόν την τάση να
συµπεριφέρεται σαν ‘ελεύθερος καβαλάρης’… ελπίζοντας ότι ‘οι άλλοι’ θα
συµπεριφερθούν όπως ‘πρέπει’, προσβλέποντας στο ατοµικό κέρδος που θα αντλήσει
από τη µη συµµόρφωση στη συλλογική επιταγή» (Τσουκαλάς, 1994).
Η ανάλυση που επιχειρούµε γίνεται µε τρόπο που αναδεικνύει τις πλευρές εκείνες της
παραβατικότητας, που είναι πρόσφορες για τους σκοπούς της περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης. Ετσι για παράδειγµα θα δοθεί έµφαση στο πώς η παραβατικότητα της
ανάπτυξης ακυρώνει µια ολόκληρη σειρά ηθικών κανόνων και όχι µόνο περιβαλλοντικού
προσανατολισµού. Θα δειχθεί δηλαδή ότι από τις παραβατικές δράσεις απέναντι στο
περιβάλλον προσβάλλονται εξ ίσου οι αρχές της ισότητας και της κοινωνικής
δικαιοσύνης, από οποιαδήποτε ιδεολογική σκοπιά και αν εξετασθούν, των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων (τόσο σε ατοµική, όσο και συλλογική βάση), αλλά και των αξιών της
προσωπικής, κοινωνικοπολιτικής, αισθητικής και άλλης ευηµερίας.
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