
Για τους μαθητές του Γ1 

Συνεχίζοντας και εξ αποστάσεως τη μελέτη της Θεματικής Ενότητας «Περιβάλλον» μπορούμε 

αυτή την εβδομάδα (έως 22-3) να εξασκηθούμε πάνω στο παρακάτω φύλλο εργασίας. 

Απαντήστε γραπτά στις ερωτήσεις ανάπτυξης και κρατήστε σημειώσεις για τις ερωτήσεις 

θεωρίας, ώστε να συζητήσουμε τα όποια προβλήματα και δυσκολίες, στην πρώτη μας 

(ηλεκτρονική, όπως φαίνεται) συνάντηση. Θα είμαι στη διάθεσή σας για τις ερωτήσεις σας 

και για κάθε βοήθεια στη μελέτη. Καλή δύναμη στην προσπάθειά σας!  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Το κίνημα της βαθιάς οικολογίας (απόσπασμα) 

[...]Παρ’ όλα ταύτα η καθαυτό διάκριση μεταξύ βαθιάς και «ρηχής» οικολογίας συνετελέσθη μόλις 

το 1973 με τη δημοσίευση του περίφημου άρθρου του Νορβηγού καθηγητή φιλοσοφίας Arne Naess 

«Ρηχή και βαθιά οικολογία». Για τον Naess πρέπει να τονίσουμε ότι υπήρξε αλπινιστής υψηλών 

ορέων και μάλιστα ήταν αρχηγός της πρώτης νορβηγικής ορειβατικής αποστολής στα Ιμαλάϊα το 

1950. Ο Naess διέκρινε, κατ’ ουσίαν, δύο μορφές οικολογικών κινημάτων, το «βαθύ οικολογικό 

κίνημα» και το «ρηχό οικολογικό κίνημα», των οποίων οι διαφορές εδράζονταν στο επίπεδο των 

αξιών και των ερωτημάτων που αυτά έθεταν. Η ρηχή προσέγγιση ερμηνευόταν, κατά τον ίδιο, ως 

εκείνη που προχωρά έως τις επιφανειακές αλλαγές, μέσω τεχνολογικών καινοτομιών, με στόχο τη 

βελτίωση των καταναλωτικών προτύπων και των συσχετιζόμενων με αυτά δομών, χωρίς όμως να 

προσδιορίζει τις κοινωνικές και πολιτικές αιτίες της οικολογικής κρίσης. Στην αντίπερα όχθη 

τοποθετούνταν η βαθιά προσέγγιση η οποία απαιτούσε, τον εκ βάθρων, επανασχεδιασμό των 

δομημένων συστημάτων, τα οποία θα έπρεπε να θεμελιώνονται σε αξίες και μεθόδους που 

διατηρούν την υλική (οικολογική ) και άυλη (πολιτισμική) ποικιλότητα των φυσικών συστημάτων.  

Από την προηγούμενη διάκριση αναφύεται ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό του βαθέως 

οικολογικού κινήματος, αυτό της αναγνώρισης της εγγενούς αξίας κάθε έμβιου όντος. Η 

συγκεκριμένη θέση εισήχθη επίσης το 1973 με το έργο του Ρίτσαρντ Ράουτλεϋ, «Υπάρχει ανάγκη 

για μια νέα περιβαλλοντική ηθική». Επιπλέον το 1975 εκδόθηκε άλλο ένα ανατρεπτικό έργο, αυτό 

του Χόουμς Ρόλστον με τίτλο «Υπάρχει οικολογική ηθική;». Σε αυτό το έργο διευρύνεται η ιδέα της 

εγγενούς αξίας και της ηθικής υποχρέωσης από τα όντα, στα είδη, στις βιολογικές κοινότητες και 

στα οικοσυστήματα. Η κρίση της βιοποικιλότητας σχετίζεται με την προοπτική της απώλειας 

ειδών, πληθυσμών και των ζωτικών λειτουργιών που αυτά επιτελούν, καθώς επίσης και με την 

απώλεια αξιών που συνδέονται με τη διατήρηση της ποικιλίας φυσικών εξελικτικών διαδικασιών.  

Η  σχολή της βαθιάς οικολογίας αξιώνοντας διεύρυνση ακόμα και του δικαίου αναγνωρίζει 

δικαιώματα όχι μόνο στον άνθρωπο και σε όλα τα έμβια όντα (φυτά και ζώα), άλλα ακόμα και στα 

ανόργανα στοιχεία της φύσης. Ο καθηγητής δικαίου Κρίστοφερ Στόουν υποστήριξε ότι τα δένδρα 

και άλλοι έμβιοι οργανισμοί θα έπρεπε να αποκτήσουν δικαίωμα αντιπροσώπευσης στο 

δικαστήριο, ακριβώς όπως δικαιούνται οι εταιρίες. Ο Naess υποστήριξε το αδήριτο της ανάγκης για 

στροφή από τον ανθρωποκεντρισμό στον οικοκεντρισμό. [...] 

[πηγή: Ψαρρέας, Π., Θεωρίες για τη σχέση οικονομίας και περιβάλλοντος. Μια κριτική προσέγγιση, 

Μεταπτυχιακή εργασία, Ε.Μ.Π. 2008, σελ. 19-20 

 <http://dspace.lib.ntua.gr/bitstream/123456789/1144/1/psarreasp_environment.pdf>] 

 



ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

O Koρνήλιος Καστοριάδης μιλά για την επαναστατική δύναμη της Οικολογίας σε μια συνέντευξη του 

σημαντικού Έλληνα στοχαστή στον Pascale Egre για το γαλλικό περιοδικό «Πράσινος Πλανήτης», το 1993.  

Το απόσπασμα είναι από αναδημοσίευση το 2016.Πηγή: www.lifo.gr 

— Pascale Egre: Τι είναι για σας η Οικολογία;  

Κορνήλιος Καστοριάδης: Η οικολογία αποτελεί την κατανόηση του βασικού γεγονότος ότι η κοινωνική ζωή 

δεν μπορεί να μη λαμβάνει υπόψη με ένα κεντρικό τρόπο το περιβάλλον μέσα στο οποίο ξεδιπλώνεται 

αυτή η κοινωνική ζωή. Όλως περιέργως, αυτή η κατανόηση μοιάζει να έχει υπάρξει σε μεγαλύτερο βαθμό 

προηγουμένως, σε άγριες ή παραδοσιακές κοινωνίες. Ακόμη και μια γενιά πριν, στην Ελλάδα, υπήρχαν 

αγρότες που ανακύκλωναν σχεδόν τα πάντα. Στη Γαλλία, η διατήρηση των ρέοντων υδάτων, των δασών 

και πάει λέγοντας έχει αποτελέσει ένα ανανεούμενο ενδιαφέρον για αιώνες. Χωρίς καμιά «επιστημονική 

γνώση», οι άνθρωποι είχαν μια απλοϊκή αλλά σαφή επίγνωση της ζωτικής τους εξάρτησης από το 

περιβάλλον [δες επίσης και την ταινία (του Akira Kurosawa) Dersu Uzala]. Αυτό άλλαξε ριζικά με τον 

καπιταλισμό και τη σύγχρονη τεχνοκρατία, που είναι βασισμένα στην αέναη και ραγδαία αύξηση της 

παραγωγής και της κατανάλωσης και τα οποία συνεπάγονται ήδη κάποια προφανή σήμερα καταστροφικά 

αποτελέσματα για την οικόσφαιρα της Γης. Αν σας φαίνονται βαρετές οι επιστημονικές συζητήσεις, απλώς 

ρίξτε μια ματιά στις παραλίες ή στον αέρα των μεγαλουπόλεων. Οπότε, δεν μπορούμε πλέον να 

πιστεύουμε σε μια πολιτική, που να αξίζει το όνομά της, από την οποία θα έλειπε ένα σοβαρό ενδιαφέρον 

για την οικολογία.    

— P.E.: Μπορεί η οικολογία να γίνει επιστημονική;  

Κ.Κ.: Η οικολογία είναι βασικά πολιτική. Δεν είναι «επιστημονική». Η επιστήμη είναι ανίκανη, ως 

επιστήμη, να θέσει τα όρια ή τους σκοπούς της [finalités]. Αν η επιστήμη ερωτηθεί για το πιο ικανό ή το 

πιο οικονομικό μέσο εξολόθρευσης του πληθυσμού της Γης, είναι ικανή (θα έπρεπε να είναι ικανή!) να σας 

παράσχει μια επιστημονική απάντηση. Ως επιστήμη, δεν έχει απολύτως τίποτα να πει σε σχέση με το αν 

αυτό το σχέδιο είναι «καλό» ή «κακό». Κάποιος μπορεί, κάποιος πρέπει, σίγουρα, να θέσει σε κίνηση τις 

πηγές της επιστημονικής έρευνας για να εξερευνήσει τον αντίκτυπο που μια τέτοια και μια τέτοια 

ενέργεια, εντός της σφαίρας της παραγωγής, μπορούν να έχουν πάνω στο περιβάλλον ή, κάποιες φορές, 

το μέσο αποφυγής κάποιου ανεπιθύμητου παράπλευρου αποτελέσματος. Σε τελευταία ανάλυση, όμως, η 

απάντηση μπορεί να είναι μόνο πολιτική. Το να πούμε, όπως λέχθηκε απ' όσους υπέγραψαν την «Έκκληση 

της Χαϊλδεβέργης» (την οποία, από την πλευρά μου, μάλλον θα ονόμαζα Έκκληση της Νυρεμβέργης), ότι η 

επιστήμη και μόνο η επιστήμη μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα, είναι αποκαρδιωτικό. Ερχόμενη από 

τόσο πολλούς κατόχους του βραβείου Νόμπελ, εκφράζει μια βασική αγραμματοσύνη, μια αποτυχία να 

στοχαστούν πάνω στην ίδια τους τη δραστηριότητα, και την πλήρη ιστορική αμνησία. Δηλώσεις σαν κι 

αυτήν γίνονται όταν, όπως και λίγα χρόνια πριν, οι βασικοί εφευρέτες και κατασκευαστές των πυρηνικών 

βομβών διακήρυσσαν δημοσίως μια βαθειά μεταμέλεια, χτυπώντας τα στήθη τους, φωνάζοντας για την 

ενοχή τους κοκ. Μπορώ να αναφέρω τους Οπενχάϊμερ και Ζαχάροφ, για να μην πούμε άλλους. Είναι 

ακριβώς η ανάπτυξη της τεχνοεπιστήμης και το γεγονός ότι οι επιστήμονες δεν είχαν ποτέ, και δε θα έχουν 

ποτέ, οτιδήποτε να πούνε σε σχέση με τη χρήση της ή ακόμη και τον καπιταλιστικό της προσανατολισμό 

που δημιούργησε το περιβαλλοντικό πρόβλημα και την παρούσα βαρύτητα του προβλήματος. Και αυτό 

που παρατηρούμε σήμερα είναι το τεράστιο περιθώριο της αβεβαιότητας που περιέχεται στα στοιχεία και 

τις εξελικτικές προοπτικές για το περιβάλλον της Γης. Αυτό το περιθώριο, προφανώς, έχει δύο πλευρές. Η 

προσωπική μου γνώμη είναι ότι οι πιο σκοτεινές προοπτικές είναι και οι πιο πιθανές. Το αληθινό ζήτημα, 

https://www.lifo.gr/articles/ideas_articles/121943


ωστόσο, δεν είναι αυτό αλλά η πλήρης εξαφάνιση της σωφροσύνης, της φ ρ ο ν ή σ ε ω ς. Δεδομένου ότι 

κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ότι το φαινόμενο του θερμοκηπίου θα οδηγήσει ή όχι σε μια άνοδο 

της στάθμης της θάλασσας, ούτε και πόσα χρόνια θα πάρει μέχρι η τρύπα του όζοντος να καλύψει όλη την 

ατμόσφαιρα, η μόνη συμπεριφορά που μπορούμε να υιοθετήσουμε είναι αυτή του diligens pater familias, 

του ευσυνείδητου ή συνεπούς πατέρα της οικογένειας που λέει στον εαυτό του «Αφού το ρίσκο είναι 

τεράστιο και ακόμη και οι πιθανότητες είναι αβέβαιες, θα προχωρήσω με τη μεγαλύτερη επιφύλαξη 

[σωφροσύνη] και όχι σα να ήταν όλο το ζήτημα επουσιώδες». Τώρα, αυτού που γινόμαστε μάρτυρες προς 

το παρόν, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια του Καρναβαλιού του Ρίο (που του έχει δοθεί η ταμπέλα της 

«Διάσκεψης»), είναι η πλήρης ανευθυνότητα. […] 

- P.Ε.: Υπάρχει φιλόσοφος, θεμελιωτής της οικολογίας;  

Κ.Κ.: Δεν βλέπω κανένα φιλόσοφο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ο θεμελιωτής της οικολογίας. 

Σίγουρα υπάρχει, μεταξύ των Άγγλων, Γερμανών και Γάλλων Ρομαντικών, μία «Αγάπη της φύσης». Αλλά η 

οικολογία δεν είναι «η αγάπη της φύσης». Είναι η αναγκαιότητα του αυτό-περιορισμού (δηλαδή, η 

αληθινή ελευθερία ) του ανθρωπίνου είδους σε σχέση με τον πλανήτη πάνω στον οποίο, από τύχη, 

υπάρχει και τον οποίο έχει βαλθεί να καταστρέψει. Από την άλλη πλευρά, σίγουρα κάποιος μπορεί να βρει 

σε διάφορες φιλοσοφίες αυτή την υπεροψία, αυτή την ύβρη, όπως έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, την 

υπερβολική οίηση ή την προπετή υπερβολή, οι οποίες ενθρονίζουν τον άνθρωπο στη θέση του «άρχοντα 

και κυρίου της φύσης» – ένας ισχυρισμός που είναι στην πραγματικότητα εντελώς γελοίος. Δεν είμαστε 

καν άρχοντες αυτού που εμείς θα κάνουμε, ξεχωριστά, αύριο ή σε μερικές βδομάδες. Όμως, η Ύβρις πάντα 

προκαλεί τη Νέμεση, την τιμωρία, και αυτό είναι που διακινδυνεύουμε να συμβεί σε εμάς.    

— P.E.: Θα ήταν ωφέλιμη μια επανεμφάνιση της αίσθησης του μέτρου και της αρμονίας της αρχαίας 

φιλοσοφίας;  

Κ.Κ.: Μια επανεμφάνιση της φιλοσοφίας στο σύνολό της θα ήταν ωφέλιμη, λόγω του ότι διανύουμε μια 

από τις λιγότερο φιλοσοφικές περιόδους, για να μη πούμε αντιφιλοσοφικές περιόδους, στην ιστορία της 

ανθρωπότητας. Η αρχαία Ελληνική συμπεριφορά, εν τούτοις, δεν ήταν μια συμπεριφορά βασισμένη στο 

μέτρο και την αρμονία. Ξεκινάει από την αναγνώριση των αόρατων ορίων της δράσης μας, από την 

ουσιαστική θνητότητά μας και από την ανάγκη για αυτό-περιορισμό. […] 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Σύμφωνα με το κείμενο 1 ποια είναι η διαφορά της ρηχής και τη βαθιάς οικολογίας ως προς τον 

τόπο αντιμετώπισης του περιβαλλοντικού προβλήματος και ως προς τη στάση απέναντι στη ζωή; 

Να απαντήσετε σε μία παράγραφο 60-80 λέξεων συγκρίνοντας τις δύο έννοιες.  

2. Να συνοψίσετε τους λόγους για τους οποίους ο Κ.Καστοριάδης στο κείμενο 2 θεωρεί ότι η 

οικολογία είναι πολιτική και όχι επιστημονική σε 50-60 λέξεις (κείμενο 2). 

3. Στο κείμενο 1 επιχειρείται η εξήγηση κάποιων όρων. Γιατί πιστεύετε ότι ο συντάκτης του 

χρησιμοποιεί πολλές αναφορές σε απόψεις και έργα ειδικών; Τι επιτυγχάνει ως προς το ύφος; 

4. «Ο Naess υποστήριξε το αδήριτο της ανάγκης για στροφή από τον ανθρωποκεντρισμό στον 

οικοκεντρισμό.»: Να επαναδιατυπώσετε την περίοδο του κειμένου 1 κάνοντας όποιες αλλαγές 

θεωρείτε κατάλληλες στο λεξιλόγιο ή στη σύνταξη, ώστε το ύφος να γίνει πιο απλό, χωρίς να 

αλλάξετε το νόημα. 



5. Με ποια μέσα πειθούς και ποιες γλωσσικές επιλογές προσπαθεί να πείσει ο ομιλητής στο κείμενο 

2 σχετικά με τη διαχρονική σημασία του περιβάλλοντος για τους ανθρώπους; Να εστιάσετε στην 

πρώτη παράγραφο. 

6. Ο ομιλητής στο κείμενο 2 εμφανίζεται πολύ βέβαιος για τις απόψεις του. Με ποιες γλωσσικές 

επιλογές δείχνει τη βεβαιότητά του (λεξιλόγιο, εγκλίσεις, σημεία στίξης κλπ) στις δύο τελευταίες 

παραγράφους;  

7. Συμφωνείτε με τον Καστοριάδη (κείμενο 2) ότι η καταστροφή του περιβάλλοντος συνδέεται με την 

απώλεια του μέτρου από την πλευρά του ανθρώπου; Να αναπτύξετε την άποψή σας σε δύο 

παραγράφους (έως 200 λέξεις). 


