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1.Περιβαλλοντική ηθική: ορισμοί και κατηγορίες  

Περιβαλλοντική ηθική  είναι το μέρος της περιβαλλοντικής φιλοσοφίας που εκτίνει τα 
παραδοσιακά όρια της ηθικής ώστε να περιλαμβάνουν όχι μόνο τον άνθρωπο αλλά και το μη-
ανθρώπινο κόσμοi. Μπορεί να οριστεί επίσης ως η φιλοσοφική σχολή η οποία μελετά την 
ηθική σχέση των ανθρωπίνων όντων καθώς και την αξία και το ηθικό καθεστώς τους προς το 
περιβάλλον και τα μη-ανθρώπινά του στοιχείαii. 

Η ανάγκη μίας «περιβαλλοντικής» ηθικής πηγάζει από τη διαπίστωση ότι αρκετά 
περιβαλλοντικά προβλήματα βάλλουν την καθιερωμένη πίστη ότι η ηθική κοινότητα πρέπει να 
περιορίζεται στα ανθρώπινα όντα και μόνο. Η  περιβαλλοντική ηθική δέχτηκε την πρόκληση και 
δημιούργησε μια επείγουσα και εμπνευσμένη ανάγκη φιλοσοφικής έρευνας. Είναι η ανάγκη της 
επέκτασης της ηθικής κοινότητας προς τα μη-ανθρώπινα όντα και τις μη-χαρακτηριστικές 
οντότητες και η θεώρησή τους ως «ηθικά ασθενών» ii. 

Το ερώτημα είναι: υπάρχει και ποιά είναι η ηθική υπόχρεωση του ανθρώπου για τη 
διατήρηση και τη φροντίδα του μη-ανθρώπινου κόσμου? Αναφερόμαστε σε Περιβαλλοντικές 
Ηθικές (πλυθηντικός) και όχι απλώς σε Περιβαλλοντική Ηθική  (ενικός) διότι υπάρχουν πολλές 
διαφορετικές προσεγγίσεις του θέματος: ο ανθρωποκεντρισμός, η θεωρία απελευθέρωσης και 
δικαιωμάτων των ζώων, ο βιοκεντρισμός και ο οικοκεντρισμός μεταξύ άλλων, οι οποίες παρέχουν 
ηθική δικαίωση της περιβαλλοντικής προστασίας iv. 

Στην παρούσα προσέγγιση δεν προτιθέμεθα να υποστηρίξουμε κάποια συγκεκριμμένη 
θέση. Ενας από τους στόχους του Beagle Project είναι να προσφέρει καινοτόμες πρακτικές 
διδασκαλίας και μάθησης σχετικά με τις περιβαλλονικές ηθικές. Με αυτό το στόχο θα θέλαμε να 
προτείνουμε κάποια εργαλεία που βασίζονται σε ασκήσεις και δραστηριότητες 
«ενσυνειδητότητας» . 

2. Τι είναι η ενσυνειδητότητα; Ποια η χρήση της στις περιβαλλονικές ηθικές; Ποιός ο 
ρόλος της στην πρώιμη εκπαίδευση; 

Η ενσυνειδητότητα είναι η ψυχολογική διαδικασία που θέτει στο επίκεντρο το 
παρόν.Με την ενσυνείδηση συνειδητοποιούμε και παρατηρούμε ό,τι συμβαίνει 
μέσα μας και στον κόσμο, χωρίς να αποφεύγουμε πληροφορίες και αισθήματα 
που δε μας αρέσουν ή που δεν αποδεχόμαστε.Ορίζεται ως μια ιδιαίτερη επίγνωση, 
με στόχο την παρούσα στιγμή χωρίς κριτικήvi. 
Η ενσυνειδητότητα μπορεί να ασκηθεί μέσω διαλογισμού και άλλες πρακτικές 

στοχασμού. 
Παρόλο που η ενσυνειδητότητα προέρχεται από τη Βουδιστική παράδοση, δεν 

πρόκειται για πνευματική ή θρησκευτική πρακτική: ας θυμηθούμε ότι η σύγχρονη Δυτική 
τεχνική αναπτύχθηκε στα τέλη του ’70 του περασμένου αιώνα από τον Τζον Καμπάτ- Ζιν, ο 
οποίος ισχυρίζεται ότι η ενσυνειδητότητα  μπορεί να θεωρηθεί ως μια προτεινόμενη 
διεθνής ανθρώπινη ικανότητα διασφάλισης καθαρής 

v. 
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σκέψης και ανοικτού πνεύματος. Κατά συνέπεια αυτός ο διαλογισμός δεν απαιτεί κάποιο ιδιαίτερο 
θρησκευτικό ή πολιτισμικό σύστημα, και η εξάσκηση της ενσυνειδητότητας μπορεί να είναι 
ωφέλιμη σε όσους αρνούνται να υιοθετήσουν Βουδιστικές παραδόσεις και ορολογίεςvii. Οντως 
Δυτικοι ερευνητές, κλινικοί, δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί και προπονητές που εισήγαγαν την άσκηση 
της ενσυνειδητότητας στα προγράμματά τους,διδάσκουν τις πρακτικές αυτές ανεξαρτήτως των  
δικών τους θρησκευτικών και πολιτισμικών παραδόσεων. 

Οι έρευνες δείχνουν ότι η ενσυνειδητότητα συμβάλλει στην ευεξία,  ενδυναμώνοντας την 
εμπάθεια και τη συμπόνοια προς εμάς τους ίδιους, προς τους άλλους και προς το περιβάλλον 
μας, διευκολύνοντας στη σαφήνεια των στόχων και των αξιών. Για αυτούς τους λόγους 
προγράμματα που βασίζονται στη Μείωση του Αγχους μέσω της Ενσυνειδητότητας (MBSR) 
έχουν ευρέως υιοθετηθεί σε σχολεία, φυλακές, νοσοκομεία, κέντρα βετεράνων και αλλού. 

Η «Περιβαλλοντική ενσυνειδητότητα» αναφέρεται στην ενσυνειδητότητα που εφαρμόζεται 
στο φυσικό περιβάλλον. Η άσκηση της ενσυνειδητότητας μπορεί να βοηθήσει στην καλλιέργεια 
μιας μη-δυαδικής συνείδησης, μπορεί να οδηγήσει σε συμπονετικές συμπεριφορές προς το μη-
ανθρώπινο ον και μπορεί να συμβάλλει στην στήριξη της μετάβασης προς τη βιωσιμότητα.  

Πολλοί συγγραφείς viii υπογραμμίζουν ότι η παρούσα οικολογική κρίση πηγάζει από τη δυαδική 
μας συνείδηση που διαχωρίζει πνεύμα και σώμα από τον κόσμο. Αυτή η δυαδική συνείδηση μας 
εμποδίζει να βιώσουμε την αξία της φύσης και οδηγεί στην υλιστική  χρήση της φύσης ix. 
Η Ενσυνειδητότητα, η περιβαλλοντική ενσυνειδητότητα σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να 
βοηθήσει τον πολιτισμό μας να περάσει από τη δυαδική συνείδηση  της διχοτόμησης 
υποκειμένου-αντικειμένου που οδηγεί στον ινστρουμενταλισμό, στη μη-δυαδική συνείδηση η 
οποία βιώνει το «διαθεματισμό» ή την «αλληλοπεριχώρηση» x. Ο διαθεματισμός και η 
αλληλοπεριχώρηση σημαίνουν την αναγνώριση του αλλου ως μια οντότητα της οποίας η ευεξία 
και η ταυτότητα είναι άρηκτα δεμένες με τη δική μας.Από αυτό προκύπτει η αγάπη για τη ζωή και 
η βαθιά  εκτίμηση της ύπαρξης των άλλων όντων xi.Κατά συνέπεια, η περιβαλλοντική 
ενσυνειδητότητα μπορεί xii: 

 

- 
- 

Να αλλάξει τον τρόπο σκέψης μας σχετικά με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές κρίσεις που 
επιρρεάζουν τον κόσμο μας; 
Να μας βηθήσει να αναλάβουμε τις απαιτούμενες δράσεις για να κτίσουμε μια πιο βιώσιμη 
κοινωνία (αλλάζοντας τον τρόπο που εκλάμβανουν οι άνθρωποι τις πληροφορίες για τον 
κίνδυνο, αλλάζοντας την περιβαλλοντική τους συμπεριφορά  και δίνοντας κίνητρα προς τη 
μείωση του πόνου και προς στήριξη των κρατικών περιβαλλοντικών δράσεων 
Να βοηθήσει στην καλλιέργεια της συμπόνοιας και των ενγενών ηθικών μας αξιών ωθώντας 
μας σε δράσεις προς το κοινό καλό. 
Να θέσει ερωτήματα για τις συνέπειες αναμφισβήτητων δομών και σχέσεων δύναμης σε όλα 
τα επίπεδα; 
Η εξάσκηση ενσυνειδητότητας σε μαθητές και παιδιά στον καθαρό αέρα, μακριά από τάξεις, 
βοηθά στη επαφή, στην εκτίμηση και στη δημιοργία σχέσης με τη φύση.Η εξάσκηση της 
ενσυνειδητότητας επιτρέπει στους μαθητές μια παύση για να βιώσουν το παρόν και να 
νιώσουν ευγνώμωνες προς όλα τα στοιχεία του φυσικού κόσμου που στηρίζουν την 
καθημερινότητά μας xiii; Και βοηθά στν ανάπτυξη της λεγόμενης «φυσικής ευφοιίας των 
παιδιών» xiv. 

- 

- 

- 

- 
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Σχετικά με τα αποτελέσματα της ενσυνειδητότητας πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν λίγες 
έρευνες που διερευνούν το ρόλο της συνειδητότητας στη βιωσιμότηταxv που υποστηρίζουν ότι η 
ενσυνειδητότητα και ένας πιο  συνετός τρόπος ζωής ίσως ενθαρρύνουν περιβαλλοντικές 
συμπεριφορές.  Σχετικά με  τις μακροπρόθεσμες συνέπειες της ενσυνειδητότητας  δεν υπάρχουν 
βιωματικές αποδείξεις, και απαιτούνται ποσοτικές και ποιοτικές έρευνεςxvi. 
Από την άλλη ας σημειωθεί ότι υπάρχουν αρκετά πρακτικά παραδείγματα εφαρμοσμένων 
τεχνικών ενσυνειδητότητας προς αφύπνηση των ανθρώπων  
(παιδιών/μαθητών) σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα και βιωσιμότητα, ιδιαίτερα σε 
αγγλοσαξωνικές χώρες. Πολλοί δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί προπονητές και ασκητές της 
ενσυνειδητότητας πιστεύουν ότι η πρακτική της σε σχολεία, χώρους εργασίας και αλλού είναι μια 
μέθοδος που συνεισφέρει υπέρ του περιβάλλοντος και στην κατανόηση και διευκόλυνση της 
βιωσιμότητας xvii xviii. 

Η σχετικότητα αυτού του εκπαιδευτικού στόχου σχετικά με τα θέματα του περιβάλλοντος είναι 
προφανής και η πρακτική της ενυνειδητότητας θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην εκπαίδευση. 
Οντως  όπως σημειώθηκε και προηγουμένως κατ την τελευταία δεκαετία  υπήρξαν πολλές 
απόπειρες  ένταξης πρακτικών και μαθημάτων  ενσυνειδητότητας για παιδιά (ειιδκά σε 
αγλλοσαξωνικές χώρες), με σκοπό να τα βοηθηθούν στην ανακάλυψη και ανάπτυξη στενότερης 
σχέσης με το περιβάλλον xix. 
Μια πολύ πρόσφατη έρευνα xx που περιλάμβανε 44 μαθηματα περιβαλλοντικής επίγνωσης έδειξε 
ότι τα μαθήματα αυτά βοηθούν στο να κατανοήσουν οι μαθητές την αλληλοσύνδεση και την 
αλληλεξάρτησή τους με το φυσικό περιβάλλον. Η ίδια έρευνα έδειξε ότι σε αυτά τα μαθήματα 
υπήρχαν ελάχιστες θετικές προς το περιβάλλον δράσεις. Οι συγγραφείς επισημαίνουν την ανάγκη 
δημιουργίας μαθημάτων ενσυνειδητότητας συνδεδεμένων με άλλους τομείς που θα παρέχουν 
στους μαθητές τις γνώσεις θετικής δράσης σε σχέση με το περιβάλλον. 

Η παρούσα συνεισφορά κινείται από τις προαναφερόμενες έρευνες  και τις πρακτικές 
εμπειρίες στη ανάπτυξη νέων ιδεών και περιεχομένου για δασκάλους και μαθητές που 
έχουν ως στόχο τη δημιουργία επίγνωσης των μαθητών σε σχέση  με την αλληλοσύνδεση  
και αλληλοεξάρτηση της ανθρώπινης ύπαρξης με το φυδικό περιβάλλον καθώς και την 
ανάδειξη πρακτικών θετικών προς το περιβάλλον. 
Οι προσπάθειες αυτές μας οδήγησαν στη δημιουργία κάποιων εργαστηρίων βασισμένων 

στην εφαρμογή περιβαλλοντικής ενσυνειδητότητας όπως περιγράφεται στη συνέχεια. 
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