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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ζύγρξνλε νηθνινγηθή ζθέςε θαη πξάμε αξλείηαη ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηεο αιόγηζηεο 

πνζνηηθήο παξαγσγηθν-θαηαλαισηηθήο δηαδηθαζίαο, θαζώο θαη ηελ θαπηηαιηζηηθή ινγηθή ηεο 

θπξηαξρίαο πάλσ ζην θπζηθό πεξηβάιινλ, ζηνπο πόξνπο ηνπ θαη ζηα αλζξώπηλα, θαη κε, όληα 

ηνπ. Σηελ νηθν-πεξηβαιινληηθή απηή πξνβιεκαηηθή, ε πνιηηηθή απηνλνκία, σο ζπλεηδεηή, 

έζησ θαη νξακαηηθή, απην-νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο, θαηέρεη πεξίνπηε ζέζε, θαηαιήγνληαο 

ζηελ άκεζε δεκνθξαηία. Ωζηόζν, ηαπηόρξνλα κε ηελ πνιηηηθή απηνλνκία ιεηηνπξγεί θαη ε 

πξνζσπηθή απηνλνκία, ε νπνία ζε επίπεδν πνιηηηθήο πξαθηηθήο, επλνεί ηηο αξρέο ηεο 

απηνδηαρείξηζεο ηνπ παξαγσγηθν-εξγαζηαθνύ ρώξνπ θαη όπσο απηέο επηδηώθνπλ -έζησ θαη 

νπηνπηθά- ηελ αλαθαηαλνκή ηνπ πινύηνπ, ηδηαίηεξα, ζηνπο αλαπηπζζόκελνπο θησρνύο 

πιεζπζκνύο ησλ ρσξώλ ηνπ ηξίηνπ, αιιά θαη ηνπ αλεπηπγκέλνπ θόζκνπ.  Έηζη, δελ είλαη 

θαζόινπ αλέθηθην, αλαθέξεη ν Marray Bookchin (2003) «λα ζρεκαηηζηεί κηα νηθνινγηθή 

θνηλσλία, από έλα ζύλνιν κηθξώλ δήκσλ, πνπ ζα ζπγθξνηνύζαλ κηα "θνηλόηεηα θνηλνηήησλ", 

εληαγκέλε, αξκνληθά, ζην θπζηθά ηνπο νηθνζπζηήκαηα». Βεβαίσο θαληάδεη, σο νπηνπηθή, ε 

αλαδήηεζε ηεο ιύζεο όισλ ησλ πξνβιεκάησλ, ζηε ιεηηνπξγία ηεο ηνπηθήο δεκνθξαηίαο. 

Όκσο ε αλαθίλεζή ηεο ζηηο κέξεο καο, είλαη εμαηξεηηθά επίθαηξε, επεηδή ε άκεζε ηνπηθή 

δεκνθξαηία ζπληζηά κνξθή ηεο ήπηαο απναλάπηπμεο, αιιά θαη ηεο πνιηηηθήο θαη πξνζσπηθήο 

απηνλνκίαο. Οη παξαπάλσ ηδέεο, αληηιήςεηο θαη ζέζεηο γίλνληαη επίθαηξεο ζηε ζεκεξηλή 

νηθνλνκηθή θξίζε, κε ηε δηακόξθσζε λέσλ ζπκπεξηθνξώλ θαη ζπλεζεηώλ, πνπ κπνξνύλ λα 

νδεγήζνπλ ζε έλαλ λέν ηξόπν δσήο, ν νπνίνο κε ηηο αμίεο ηνπ, αθνξά θαη ηηο ζεκαηηθέο 

ελόηεηεο θαη ηηο κεζνδεύζεηο ησλ πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: απναλάπηπμε, πνιηηηθή νηθνλνκία, πνιηηηθή απηνλνκία 

 

 

Η ζχγρξνλε νηθνινγηθή ζθέςε θαη πξάμε αξλείηαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο αιφγηζηεο 

πνζνηηθήο παξαγσγηθν-θαηαλαισηηθήο δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη ηελ θαπηηαιηζηηθή ινγηθή 

ηεο θπξηαξρίαο πάλσ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ζηνπο πφξνπο ηνπ θαη ζηα αλζξψπηλα, θαη κε, 

φληα ηνπ.  

 

ηελ νηθν-πεξηβαιινληηθή απηή πξνβιεκαηηθή, ε πνιηηηθή απηνλνκία, σο ζπλεηδεηή, 

έζησ θαη νξακαηηθή, απην-νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο, θαηέρεη πεξίνπηε ζέζε, θαηαιήγνληαο 

ζηελ άκεζε δεκνθξαηία. 



Ωζηφζν, ηαπηφρξνλα κε ηελ πνιηηηθή απηνλνκία ιεηηνπξγεί θαη ε πξνζσπηθή 

απηνλνκία, ε νπνία ζε επίπεδν πνιηηηθήο πξαθηηθήο, επλνεί ηηο αξρέο ηεο απηνδηαρείξηζεο 

ηνπ παξαγσγηθν-εξγαζηαθνχ ρψξνπ θαη φπσο απηέο επηδηψθνπλ -έζησ θαη νπηνπηθά- ηελ 

αλαθαηαλνκή ηνπ πινχηνπ, ηδηαίηεξα, ζηνπο αλαπηπζζφκελνπο θησρνχο πιεζπζκνχο ησλ 

ρσξψλ ηνπ ηξίηνπ, αιιά θαη ηνπ αλεπηπγκέλνπ θφζκνπ. 

 

Έηζη, δελ είλαη θαζφινπ αλέθηθην, αλαθέξεη ν Marray Bookchin (2003) «λα 

ζρεκαηηζηεί κηα νηθνινγηθή θνηλσλία, απφ έλα ζχλνιν κηθξψλ δήκσλ, πνπ ζα 

ζπγθξνηνχζαλ κηα "θνηλφηεηα θνηλνηήησλ", εληαγκέλε, αξκνληθά, ζην θπζηθά ηνπο 

νηθνζπζηήκαηα». 

 

«Γηαηί έηζη ζα είρακε ζπγθξνηήζεη, θαηά θάπνηνλ ηξφπν», ζπλερίδεη ν Boockchin, 

«"κηθξέο δεκνθξαηίεο γεηηνληάο", πνπ ζα ελζσκάησλαλ ηηο δηαζέζεηο, ηηο επηζπκίεο, ηηο 

πξνζδνθίεο, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο δξάζεηο πνιηηψλ, κηθξψλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, θαη φπσο 

απηέο εθδειψλνληαη ζηε δσληαλή ηνπο θαζεκεξηλφηεηα θαη πξαγκαηηθφηεηα». 

 

Βεβαίσο θαληάδεη, σο νπηνπηθή, ε αλαδήηεζε ηεο ιχζεο φισλ ησλ πξνβιεκάησλ, ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο ηνπηθήο δεκνθξαηίαο. Όκσο ε αλαθίλεζή ηεο ζηηο κέξεο καο, είλαη 

εμαηξεηηθά επίθαηξε, επεηδή ε άκεζε ηνπηθή δεκνθξαηία ζπληζηά κνξθή ηεο ήπηαο 

απναλάπηπμεο, αιιά θαη ηεο πνιηηηθήο θαη πξνζσπηθήο απηνλνκίαο (Καξάκπειαο 2011, 

Boockhin 1990). 

 

Αθφκε νη αξλεηέο ηεο απναλαπηπμηαθήο ηδέαο ζεσξνχλ φηη ε έμνδνο απφ ην 

αλαπηπμηαθφ κνληέιν ζπλερνχο ζπζζψξεπζεο αγαζψλ ζα κεηψζεη ην επίπεδν πνηφηεηαο 

δσήο. Ωζηφζν ν Serge Latouche, πξφδξνκνο θαη ζηνραζηήο ηεο απναλάπηπμεο, ηζρπξίδεηαη 

φηη ην επίπεδν δσήο πνπ ζα πξνθχςεη, απναλαπηπμηαθά, δελ ζα είλαη ρεηξφηεξν ηνπ 

ζεκεξηλνχ, γηαηί απηφ πξνυπνζέηεη ηελ αιιαγή ησλ θξηηεξίσλ πνπ θαζνξίδνπλ ην επίπεδν 

δσήο θαη ηα θπζηθά φξηα ηεο αλάπηπμεο (Latouche 2005). Γηαηί ζηελ θαπηηαιηζηηθή δχζε, 

αιιά θαη ζηνλ πξψελ ππαξθηφ ζνζηαιηζκφ, ε βηνκεραλνπνίεζε ζπζζψξεπζε αγαζά πνπ 

"έπξεπε λα θαηαλαισζνχλ" γηα λα "παξαρζνχλ μαλά". Σν γεγνλφο απηφ πξνθάιεζε ζνβαξή 

ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ππεξαλάισζε ησλ πνιχηηκσλ θπζηθψλ πφξσλ, ρσξίο 

δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο ηνπο, θαηεχζπλζε θζνξάο θαη θαηαζηξνθήο πνπ ρξεηάδεηαη λα 

κεηαβιεζεί, αλ επηζπκνχκε λα δηαηεξήζνπκε ηε δσή -αλζξψπηλε θαη κε- ζηνλ πιαλήηε καο. 

Η απναλάπηπμε ζπλεπψο, δειαδή ε θάιπςε ησλ βαζηθψλ θαη απαξαίηεησλ αλαγθψλ, 

απνηειεί κηα λέα νηθν-αλαπηπμηαθή πνξεία, πνπ ιαβαίλεη ππφςε ηεο ηα θπζηθά φξηα ηεο 

αλάπηπμεο, ρσξίο λα αξλείηαη ηηο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο πνπ βειηηψλνπλ ην επίπεδν δσήο, 

αξθεί απηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ πιηθά θαη κέζα πνπ ξππαίλνπλ ιηγφηεξν, δηαξθνχλ 

πεξηζζφηεξν θαη θαηαλαιψλνπλ ιηγφηεξε ελέξγεηα. 

 

Πέξα φκσο απφ ηηο παξαπάλσ αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ε απναλάπηπμε, ζαλ κηα 

καθξφπλνε θνηλσληθν-πνιηηηθή δηαδηθαζία, καο θαιεί λα απεγθισβηζηνχκε απφ ηηο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο, νη νπνίεο δελ επηηξέπνπλ κηα, αιεζηλά, επηπρηζκέλε δσή, ζε επίπεδν 



πγείαο, παηδείαο, ειεπζεξίαο, εξγαζίαο θαη αλαςπρήο, αιιά λα ζεκειηψζνπκε θνηλσληθέο 

ζρέζεηο γλήζηαο θαη νινθιεξσκέλεο δσήο. Αιιά θαη ζεζκνχο δεκνθξαηηθνχο, ζηνπο 

νπνίνπο ε ιηηφηεηα, ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαη ε ρξήζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο ζα πξνζαλαηνιίδνπλ ηηο επηινγέο καο, ρσξίο λα πιεξψλνπκε ην πςειφηαην 

ηίκεκα ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθψλ ηνπ πφξσλ (Athanasakis 

2009, Beck 1992, Γηαιθέηζεο 2010). 

 

Όια απηά ηζρχνπλ αλ επηζπκνχκε κηα θνηλσλία, ζηελ νπνίαλ νη νηθνλνκηθέο αμίεο δελ 

ζα απνηεινχλ θνξπθαίν ζθνπφ, αιιά κέζνλ θαηαλφεζεο θαη ελαξκφληζεο ησλ θνηλσληθν-

παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ, πνπ νδεγεί ζε αμηνπξεπή θνηλσληθή επηβίσζε θαη δηαβίσζε. Με 

άιια ιφγηα, φπσο ζεκεηψλεη θαη ν Latouche (2005), «ρξεηάδεηαη κηα νπζηαζηηθή απνδφκεζε 

ηεο θπξίαξρεο νηθνλνκηθήο ζθέςεο, ζε κηα νηθνινγηθή θνηλσλία, ζηελ νπνίαλ νη 

νηθνλνκηθέο αμίεο δελ ζα θαηέρνπλ πιένλ πξνλνκηαθή ζέζε, αιιά ζα ζέηνπλ ζην επίθεληξν 

ηεο δσήο, δηαθνξεηηθά λνήκαηα, ζεκαζίεο, ηδέεο θαη αμίεο, πέξα απφ ηε δαηκνληθή ππεξ-

θεξδψα ινγηθή ηνπ παξαγσγηθν-θαηαλαισηηθνχ καο ζπζηήκαηνο». 

 

Μηα ηέηνηα επηινγή πνπ δελ ζα αλάγεη ηελ νηθνλνκία ζε ππέξηαην νηθνλνκηζκφ, δελ ζα 

νδεγεί ζε απξαμία θαη ζηαζηκφηεηα, αιιά κπνξεί λα ζηαζεξνπνηήζεη ηελ νηθνινγηθή 

ηζνξξνπία θαη λα πξνσζήζεη ηελ νηθνλνκηθή επξσζηία (Μαξαβέγηαο 2010, Mendes 1977). 

 

Αιιά γηα λα ππάξμνπλ ηέηνηεο ξηδηθέο αιιαγέο ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηε 

θχζε, ζηελ θνηλσλία, ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ πνιηηηθή, ρξεηάδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

βαζηέο αιιαγέο, γξάθεη ν Καζηνξηάδεο, ζηελ ςπρνθνηλσληθή νξγάλσζε ησλ δπηηθψλ 

θνηλσληψλ, ζην ζχζηεκα ηεο παηδείαο ηνπο, θαζψο θαη ζηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηε δσή, 

απνκπζνπνηψληαο ην πξφηππν πνπ ελλνεί φηη ην "πεξηζζφηεξν" είλαη πάληνηε θαη 

"θαιχηεξν", ραξάζζνληαο φξηα ζηελ απεξηφξηζηε επέθηαζε ηεο παξαγσγηθν-

θαηαλαισηηθήο δηαδηθαζίαο, ηελ νπνίαλ θηλεί ε αραιίλσηε επηδίσμε ηνπ θέξδνπο 

(Καζηνξηάδεο 1996, Castoriadis 2005). 

 

Γηαθνξεηηθά, αλ νη νηθνλνκηθέο αμίεο θαηέρνπλ θεληξηθή ζέζε ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη, 

ηφηε, απηέο, είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζνπλ ζηελ πνιηηηθή δηαθζνξά, ζηελ θνηλσληθή 

πεξηζσξηνπνίεζε, ζηελ ςπρνινγηθή ξνκπνηνπνίεζε, ζηελ πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή, 

ζηελ πνιηηηζκηθή ππνβάζκηζε θαη ζηελ εζηθή εμαζιίσζε ησλ ζχγρξνλσλ αλζξψπηλσλ 

θνηλσληψλ (Athanasakis 2009, Latouche 2005). 

 

Γηαηί, φπσο αλαθέξεη ν Candido Mendes (1977), ζην βηβιίν ηνπ: Ο κχζνο ηεο 

αλάπηπμεο: «Ο δπηηθφο θφζκνο δελ ζεσξεί, πιένλ, φηη ε επηπρία ηεο αλζξσπφηεηαο 

βξίζθεηαη ζηελ εηήζηα αχμεζε ηνπ επηπέδνπ θαηαλάισζεο, επεηδή, ζήκεξα, δελ πξνζδνθά 

ηίπνηα παξαπάλσ, παξά κφλν, πφηε ζα απνθηήζεη -επηηέινπο- ηειεφξαζε πςειήο 

επθξίλεηαο». 

 



Σέηνηνπ είδνπο πξνζδνθίεο, αιιά θαη άιιεο παξεκθεξείο, έζησ θαη ηφζν κηθξνχ 

αμηαθνχ βάξνπο, αιιά φκσο αλζξψπηλεο, εληαγκέλεο ζην πιαίζην ηεο δνκήο θαη εμέιημεο 

ηεο αλζξψπηλεο ςπρνινγίαο θαη θχζεο, εκπνδίδνπλ αθφκε ηνπο πνιίηεο ησλ ζεκεξηλψλ 

θαηαλαισηηθψλ θνηλσληψλ, λα θαηαλνήζνπλ θαη λα δερηνχλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

απναλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία, ιεηηνπξγνχζα ζεξαπεπηηθά γηα ηελ απεμάξηεζε ηεο 

θαηαλαισηηθήο καλίαο, κπνξεί, σο ηδενινγία, αληίιεςε, ζηάζε, ζπκπεξηθνξά θαη 

πξννπηηθή λα απεγθισβίζεη ηελ αλζξψπηλε δσή απφ ηε ζεκεξηλή πνιηηηθή, νηθνλνκηθή, 

πεξηβαιινληηθή θαη εζηθή θξίζε, απειεπζεξψλνληαο θαη εληζρχνληαο αλζξψπηλεο 

ζπκκεηνρέο, δεκηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο, θαη δξάζεηο θπξίσο εζεινληηθνχ θαη αλζξσπηζηηθνχ 

ραξαθηήξα. 

 

Γηαηί έηζη κπνξνχκε κέζα απφ ηελ αλαθάιπςε ησλ λέσλ απηψλ εζεινληηθψλ 

δπλαηνηήησλ θαη δξάζεσλ ησλ πνιηηψλ, πνπ δηακνξθψλεη, ηδενινγηθά, ε απναλαπηπμηαθή 

δηαδηθαζία, λα αλαθαιχςνπκε -κέζσ κηαο λέαο αμηαθήο, θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο- ηνλ πινχην ησλ θνηλσληθψλ ζπκβησηηθψλ ζρέζεσλ, ζηηο νπνίεο ε πνηφηεηα 

δσήο δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαγσγή θαη θαηαλάισζε αλψθεισλ, πεξηηηψλ ή βιαβεξψλ 

πξντφλησλ, παξά κε ηελ θάιπςε -ινγηθά- πεξηνξηζκέλσλ θαη απαξαίηεησλ βαζηθψλ 

αλαγθψλ. 

 

Γη' απηφ πνιίηεο κε ηέηνηεο επσθειείο δξάζεηο, ηδηαίηεξα ζε θαηξνχο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ αθηινθεξδείο ζηάζεηο, ζπκπεξηθνξέο θαη πξσηνβνπιίεο 

αιιειεγγχεο θαη θηιαιιειίαο, κνξθνπνηψληαο, έηζη, έλα λέν θνηλσληθφ πξφηππν, πνπ 

αληηζηξαηεχεηαη ηε βία, ηελ παξαβαηηθφηεηα, ην ξαηζηζκφ, ηελ θνηλσληθή αλνκία, ηελ 

πξνζθπγή ζην αιθνφι θαη ζηα λαξθσηηθά θαη άιια πξνβιήκαηα, ηα νπνία ζρεηίδνληαη 

ζηελά κε ηηο ππεξθεξδψεο ινγηθέο ηεο αγνξαίαο θαηαλαισηηθήο ηδενινγίαο (Μνπδέιεο 

2011). 

 

Έηζη κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί έλα εζεινληηθφ - ελαιιαθηηθφ - ζπκκεηνρηθφ θίλεκα 

πνιηηψλ, ην νπνίν λα βνεζά αδχλακα -νηθνλνκηθψο- άηνκα θαη νκάδεο, πνπ ρξήδνπλ 

άκεζεο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη πξνζηαζίαο, θαη κάιηζηα ζε επνρέο πνπ ε νηθνλνκηθή 

θξίζε έρεη ζπξξηθλψζεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο-πξφλνηαο (φ.π.). 

 

Έλα ηέηνην θίλεκα, φπσο ζήκεξα εκθαλίδεηαη πξαμηαθά ζηε ρψξα καο, πέξα απφ ηνλ 

θνηλσληθφ, αλζξσπηζηηθφ θαη ηδεαιηζηηθφ ηνπ ραξαθηήξα, κπνξεί λα κεηαβάιιεη θαη ηηο 

δνκέο θαη ηηο κνξθέο ηεο πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηζκηθήο καο θνπιηνχξαο θαη λα 

νδεγήζεη άκεζα ζε ζεζκηθέο αιιαγέο πνπ βειηηψλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ, 

δεκνθξαηηθνχ καο πνιηηεχκαηνο. 

 

Ύζηεξα απφ ηηο παξαπάλσ αληηιήςεηο, ηδέεο, ζέζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνχο, ζε ζρέζε 

θαη κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο πνζνηηθήο, αιφγηζηεο αλάπηπμεο, πνπ θπξίσο νδήγεζε ζηε 

ζεκεξηλή νδπλεξή νηθνλνκηθή θξίζε, είλαη θαλεξφ πσο νπνηαδήπνηε κειινληηθή νηθν-

πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε, δελ κπνξεί λα κελ ιαβαίλεη ππφςε ηεο ηηο αξρέο θαη ινγηθέο ηεο 



απναλάπηπμεο, ε νπνία βεβαίσο, δελ ελλνείηαη σο αλαρξνληζηηθή θαη λνζηαιγηθή επηζηξνθή 

ζηε θχζε, αιιά σο αλζξψπηλε ζηξνθή πξνο ην βαζηθφ, ην αλαγθαίν θαη ην απαξαίηεην, πνπ 

ίζσο κπνξεί λα πξνζθέξεη ειπίδα ζην καχξν, δνθεξφ θαη ζθνηεηλφ κέιινλ ηνπ πνιηηηθνχ, 

νηθνλνκηθνχ θαη παξαγσγηθνχ καο ζπζηήκαηνο. 

 

Ωζηφζν, ζε ζρέζε κε ηηο παξαπάλσ αξρέο θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο 

ηεο παξνχζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε ρψξα καο,  ε WWF, πξφζθαηα, απέζηεηιε δπν 

εθηελείο επηζηνιέο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο νπνίεο επηζεκαίλεη φηη κε ηα κέηξα 

πξνζαξκνγήο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ππνλνκεχεηαη ή θαη αθπξψλεηαη, ε κηθξή, έζησ 

πξφνδν πνπ ζεκεηψζεθε ζηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη λνκνζεζία ηεο ρψξαο καο, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. ηε ζπλέρεηα, ζηηο επηζηνιέο απηέο, ζεκεηψλεηαη, φηη, απφ εξεπλεηηθέο 

θαηαγξαθέο, δηαπηζηψλεηαη φηη: 

1.  Έρεη απνδπλακσζεί ην ζχζηεκα πεξηβαιινληηθψλ αδεηψλ γηα δξαζηεξηφηεηεο θαη 

έξγα. 

2. Πσιείηαη, ρσξίο ηδηαίηεξνπο δεζκεπηηθνχο φξνπο, ε δεκφζηα γε. 

3. Ννκηκνπνηνχληαη ηα «απζαίξεηα» ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. 

4. Δληζρχεηαη ε ρξήζε ξππνγφλσλ θαπζίκσλ. 

5. Απνδπλακψλνληαη ή θαηαξγνχληαη πεξηβαιινληηθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο θ.ά. 

6.  

Γη’ απηφ θαηαιήγνπλ νη επηζηνιέο («Δλ Αηζξία», Φεβξνπάξηνο 2012, Πάηξα), θαιείηαη ε 

Δπξσπατθή Έλσζε λα ζπλερίζεη ηηο πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ηεο, έζησ θαη ζε επνρέο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, γηαηί απηέο απνηεινχλ ηε βάζε ζηήξημεο αλζεθηηθψλ νηθνλνκηθψλ πνπ 

ζέβνληαη ηε θχζε, ηνλ άλζξσπν θαη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. 

 

Απφ ηελ άιιε φκσο πιεπξά, ε ελίζρπζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, 

ζηε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θξίζε, δηακνξθψλεη λέεο ζπκπεξηθνξέο θαη ζπλήζεηεο, πνπ 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε έλαλ λέν ηξφπν δσήο, ν νπνίνο κε ηηο αμίεο ηνπ, αθνξά θαη ηηο 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη ηηο κεζνδεχζεηο ησλ πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο αγσγήο θαη 

εθπαίδεπζεο (Giroux 2003, Boockhin 2003, Managhi 2003). 

 

Έηζη ζήκεξα, γηα παξάδεηγκα, κεηψλεηαη ε ππεξβνιηθή ή πεξηηηή θαηαλάισζε πξψησλ 

πιψλ, νη πνιίηεο πξνζαξκφδνληαη ζε ιηγφηεξν δαπαλεξέο θαη πεξηζζφηεξν πγηεηλέο 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, πεξηνξίδνληαη νη άζθνπεο κεηαθηλήζεηο κε ηελ επξεία ρξήζε κέζσλ 

καδηθήο κεηαθνξάο θ.ά. Αθφκε κεηψλεηαη ε ζπαηάιε θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, φπσο ε 

ζεξκηθή θαη ε ζπλαθφινπζα πεξηβαιινληηθή ξχπαλζε, ρξεζηκνπνηνχληαη νηθνλνκηθφηεξεο 

θαη θαζαξφηεξεο κνξθέο ελέξγεηαο, κε ηηο κνλψζεηο θαη ηε ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ αληί 

πεηξειαίνπ, ελψ παξάιιεια νη παξαγσγνί πξνζαξκφδνληαη ζηε δήηεζε λέσλ ζπζθεπψλ θαη 

ηερλνινγηψλ πνπ εμνηθνλνκνχλ ελέξγεηα θαη πξνθαινχλ ιηγφηεξε επηβάξπλζε ζην 

πεξηβάιινλ. 

 

Με άιια ιφγηα θαη ε πξνζέγγηζε ησλ αξρψλ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο δηεπθνιχλεηαη 

απφ ηελ «πηνζέηεζε ελφο ιηηνχ ηξφπνπ δσήο» πνπ πεξηνξίδεη ηε ζπαηάιε ησλ πνιχηηκσλ 



θπζηθψλ πφξσλ. Σέηνηεο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο κπνξνχλ λα κεηαβάιινπλ επλντθά ηηο 

ζπλεηδήζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ πνιηηψλ ηεο ηνπηθήο θαη ηεο πιαλεηηθήο θνηλσλίαο, 

ζε κηα «θαηεχζπλζε πεξηβαιινληηθήο αγσγήο» πνπ ζπληειεί ζηε δηακφξθσζε ελφο λένπ 

αλαπηπμηαθνχ πξνηχπνπ (Athanasakis 2009, Μνπδέιεο 2011). 

 

Οη παξαπάλσ ηδέεο, αλαθνξέο, ζέζεηο θαη πξνηάζεηο ζπληζηνχλ πξνθιήζεηο πνπ 

αληινχληαη απφ ηε ζεκεξηλή νμπκέλε θνηλσληθννηθνλνκηθή θξίζε θαη νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

δηεξεπλεζνχλ -ζπζηεκαηηθά- κέζσ πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο αγσγήο θαη 

εθπαίδεπζεο πνπ πξσηίζησο επηθεληξψλνληαη ζηελ αλάπηπμε νηθν-πεξηβαιινληηθήο 

ζπλείδεζεο, επζχλεο θαη ήζνπο. 
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