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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η προσπάθεια προσέγγισης της ηθικότητας 

και της ηθικής εκπαίδευσης ως τέταρτης συνυπολογίσιµης διάστασης στην βιώσιµη 

ανάπτυξη η οποία είναι βασικά µια ηθική αντίληψη του δικαίου µέσα σε µια γενιά και 

µεταξύ των γενεών. Η βιώσιµη ανάπτυξη αφορά, όχι µόνο στην υλική, αλλά και την 

ηθική και πνευµατική διάσταση. Η έλλειψη, ή η απόκλιση της ηθικής διάστασης στην 

προσπάθεια για κοινωνική, οικονοµική και περιβαλλοντική ανάπτυξη προκαλεί 

φτώχεια, ανισότητα, εξαθλίωση, κοινωνικό αποκλεισµό και εκµετάλλευση τόσο των 

φυσικών πόρων όσο και των ανθρώπων. Πρωταρχική και επείγουσα είναι η ανάγκη για 

εκπαίδευση, η οποία συµβάλλει καταλυτικά προετοιµάζοντας το άτοµο για δράση µέσω 

της επιστηµονικής γνώσης και της ηθικής διάστασης. Η τροποποίηση των αξιών θα 

δώσει το κίνητρο για δράση και ουσιαστική αλλαγή της κοινωνίας, βασισµένη στις αρχές 

της κοινωνικής δικαιοσύνης µε κεντρικό στόχο την ευηµερία των πολιτών προς την 

κατεύθυνση της εξάλειψης ή µείωσης της κοινωνικής ανισότητας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αν ο 20ος αιώνας χαρακτηρίστηκε από την έκρηξη της γνώσης και της 

πληροφορίας, την τεχνολογική ανάπτυξη και πρόοδο, για τον 21ο αιώνα 

προβληµατιζόµαστε συγκλίνοντας µε τις σκέψεις του Pierre Calame, ο οποίος 

διερωτώµενος διαπιστώνει:  «πώς γίνεται, ενώ δεν υπήρξαµε ποτέ τόσο πλούσιοι, τόσο 

σοφοί και τόσο εκπαιδευµένοι όσο σήµερα, η ανθρωπότητα να βρίσκεται στο χείλος µιας από 

τις δραµατικότερες κρίσεις που έχει γνωρίσει και να προσεγγίζει τον 21o αιώνα 

οπισθοχωρώντας;» (Ξανθάκου & Καΐλα, 2002).  
 

Ήδη από τη δεκαετία του ’60 επισηµαίνονται οι δυσµενείς επιπτώσεις της 

οικονοµικής ανάπτυξης για το περιβάλλον. Στις επόµενες δεκαετίες αυξάνεται η 

περιβαλλοντική ευαισθησία και προσεγγίζει σταδιακά το κοινωνικό σώµα και το χώρο 

της πολιτικής. Οι συζητήσεις για τα περιβαλλοντικά όρια της ανάπτυξης 

πυροδοτούνται το 1972 µε τη µελέτη «τα όρια της ανάπτυξης». Το 1987 µε τη 

δηµοσίευση της Έκθεσης Brundtland αναλύεται η σφαιρική αλληλεξάρτηση ανάπτυξης 

και περιβάλλοντος και προωθείται δυναµικά η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης ως 

µελλοντικής περιβαλλοντικής και αναπτυξιακής πολιτικής για τη διεθνή κοινότητα.  
 

Η ένταξη της έννοιας στην καθηµερινότητα του ατόµου, όπως αποδεικνύεται, δεν 

έχει ακόµα πραγµατοποιηθεί. Μόλις πριν εννέα χρόνια πάνω από ένα τέταρτο του 

Ευρωπαϊκού πληθυσµού αγνοούσε ακόµα τη βιώσιµη ανάπτυξη, παρά το γεγονός ότι 

ο όρος είχε χρησιµοποιηθεί κατά κόρον (Pellaud, 2003). Μια βασική αιτία φαίνεται 

ότι είναι η έλλειψη ενός πλήρους προσδιορισµού της έννοιας που να έχει κοινή 
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αποδοχή. Σε έρευνα που πραγµατοποίησε ο Dobson (1996) εντόπισε τριακόσιους 

ορισµούς για την βιώσιµη ανάπτυξη. Ο όρος είναι ελάχιστα κατανοητός και µε πολύ 

σοβαρό ερµηνευτικό έλλειµµα, γεγονός που οφείλεται στο ότι υπάρχουν διαφορετικές 

απόψεις, τόσο σχετικά µε την ίδια την έννοια όσο και µε τις διαδικασίες υλοποίησής 

της. Γεννά πολύ περισσότερα ερωτήµατα από όσα µπορεί να απαντήσει, αφού 

κρυµµένες κάτω από αυτόν είναι παραδοχές σχετικά µε την οικονοµική ανάπτυξη, 

την τεχνολογία, τη δηµοκρατία, τη συµµετοχή στα κοινά και τις ανθρώπινες αξίες 

(Orr, 1992). Η έννοια εµπεριέχει εξ ορισµού το περιβάλλον και δηλώνει την άρρηκτη 

σχέση του µε τα θέµατα της κοινωνίας, της οικονοµίας και της ανάπτυξης. 

Ταυτόχρονα προσπαθεί να απεγκλωβίσει την ανάπτυξη από τη µονοδιάστατη 

οικονοµική θεώρηση και να την επαναφέρει σε πραγµατική σύνδεση µε την κοινωνία. 

Είναι µια πολύπλοκη έννοια που συγκροτείται από την αλληλεπίδραση της 

οικονοµίας, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας συνδυάζοντας δύο ετερογενή πεδία 

δυναµικής: τις φυσικές διεργασίες και τις συσχετιζόµενες µε αυτές κοινωνικές 

διεργασίες (Σοφούλης, 2003). 
 

Η περιορισµένη γνώση για την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης διαπιστώνεται 

από διάφορες έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί σε κοινό όλων των ηλικιών. 

Ενδεικτικά µπορεί να αναφερθεί η εµπειρική έρευνα σε µαθητές της Β΄ λυκείου της 

πόλης της Ρόδου όπου διαπιστώνεται ότι η έννοια είναι γνωστή µόνο κατά το 1/3, 

καθώς παραλείπεται η κοινωνική και η οικονοµική διάστασής της (Φώκιαλη κ.ά., 

2005) και επισηµαίνεται, ιδιαίτερα, η ανάγκη κωδικοποίησης της έννοιας αειφόρος 

ανάπτυξη, η οποία είναι σε σηµαντικό ποσοστό άγνωστη για τους µαθητές. Σχετική 

µελέτη (Filho, 1999) που πραγµατοποιήθηκε ανάµεσα σε 40 τυχαία επιλεγµένα 

Πανεπιστήµια της Ευρώπης ανέδειξε ότι υπάρχουν πολλές παρανοήσεις σχετικά µε 

την έννοια. Σύµφωνα µε τη µελέτη, ορισµένοι παράγοντες που επηρεάζουν τις 

στάσεις των ατόµων απέναντι στην αειφορία είναι: το επίπεδο των γνώσεων, η 

εµπειρία, η αντίληψη και οι αξίες. Μια άλλη έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο Βέλγιο 

από δύο πανεπιστηµιακά ερευνητικά ινστιτούτα (HIVA-Hoger Instituut voor de 

Arbeid, IGEAT-Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du 

Territoire) κατά τα έτη 1999, 2002, 2005 και µε προγραµµατισµό να 

επαναλαµβάνεται περίπου κάθε τρία χρόνια. Στην πρώτη φάση διαπιστώθηκε 

ιδιαίτερα έντονη απόκλιση ανάµεσα στο επίπεδο γνώσης που δηλώθηκε και σε αυτό 

που πραγµατικά υπήρχε, όπου το 45% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι αναγνώριζε την 

έννοια, όµως µόνο ένα 5% µπορούσε να δώσει έναν αποδεκτό ορισµό, σύµφωνα µε 

τα βασικά κριτήρια. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της δεύτερης φάσης, του 2002, τα 

οποία δεν παρουσιάζονται ξεχωριστά, αλλά αναφέρονται στα συµπεράσµατα του 

κειµένου της έρευνας του 2005, οι ορισµοί που δίνουν στην έννοια διαφέρουν αρκετά 

µεταξύ τους και συνήθως επηρεάζονται από τον τοµέα από τον οποίο προέρχεται το 

άτοµο. Οι περισσότεροι τοποθετούνται θετικά απέναντι στην έννοια, ενώ υπάρχουν 

και αρνητικές απόψεις. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν ορισµένα προβλήµατα γύρω από 

τη βιώσιµη ανάπτυξη ως πολιτική έννοια. Οι ερωτηθέντες αναφέρουν ότι είναι ένας 

όρος «αφηρηµένος και ασαφής» και ότι ο καθένας τον ερµηνεύει όπως επιθυµεί. 
 

Η αειφόρος ανάπτυξη ερµηνεύεται διαφορετικά από τα άτοµα, τις οµάδες και τα 

κράτη. Στον αναπτυσσόµενο κόσµο βιώσιµη ανάπτυξη σηµαίνει άντληση κεφαλαίων 

από τις αναπτυγµένες χώρες, εξάλειψη των χρεών και πρόσβαση στις παγκόσµιες 

αγορές, ενώ στις Ηνωµένες Πολιτείες συµπεριλαµβάνει την καταπολέµηση της 

τροµοκρατίας, καθώς και τον τρόπο διακυβέρνησης των αναπτυσσόµενων χωρών. Οι 

διαφορετικές αυτές κατευθύνσεις αποδεικνύουν την ασάφεια, την πολυσηµία, τη 

γενικότητα και την αοριστία της έννοιας αειφόρος ανάπτυξη (Αθανασάκης, 2000). 
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Η αρχή, όµως, της αειφορίας προϋποθέτει την κατανόηση της διάδρασης που 

υπάρχει ανάµεσα στο τοπικό και το παγκόσµιο, ανάµεσα στα ανθρώπινα όντα και 

στην πολιτική, οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική τους ανάπτυξη. Προς αυτή 

τη κατεύθυνση, όσο κι αν δυσκολεύεται το σχολείο να αντιµετωπίσει αυτά τα 

ζητήµατα, είναι επιτακτική ανάγκη να χυθεί φως στο σύστηµα αξιών, ως απαραίτητο 

βήµα στο δρόµο για την αειφορία και στην αυτοκριτική που πρέπει να κάνουν οι 

δυτικές κοινωνίες (Pellaud, 2003). Η ηθική πράξη, που είναι το ζητούµενο, δεν 

εξαρτάται µόνο από τα επίπεδα ανάπτυξης των παραµέτρων της προσωπικότητας που 

καθορίζουν την ηθική συµπεριφορά, αλλά και από τις κοινωνικές συνθήκες µέσα στις 

οποίες βρίσκεται κατά περίπτωση το άτοµο. Με εξαίρεση, ίσως, τα άτοµα που έχουν 

αναπτύξει µια εδραιωµένη και συνεπή θρησκευτικότητα, τα υπόλοιπα παρουσιάζουν 

διακυµάνσεις, ή έστω µικρές αποκλίσεις, οι οποίες διαµορφώνονται από το επίπεδο 

ανάπτυξης και από το είδος των περιστάσεων (Elkind, 2001). Όσο και αν η βιώσιµη 

ανάπτυξη συνήθως θεωρείται ότι αφορά στην κοινωνική, οικονοµική και 

περιβαλλοντική ανάπτυξη, υπάρχει και µια τέταρτη διάσταση που πρέπει να 

συνυπολογισθεί. Αυτή της ηθικής. Η πλευρά αυτή περιλαµβάνει τη συλλογική και την 

ατοµική υπευθυνότητα. Είναι υπόθεση όλων και υποχρέωση του καθενός να πράξει το 

καλύτερο που µπορεί, ώστε να µην µείνει µια θεωρητική ιδέα (Pellaud, 2003). 
 

Η έλλειψη της ηθικής διάστασης στην προσπάθεια για κοινωνική, οικονοµική και 

περιβαλλοντική ανάπτυξη επιφέρει τη φτώχεια, ανισότητα, εξαθλίωση, κοινωνικό 

αποκλεισµό και εκµετάλλευση τόσο των φυσικών πόρων όσο και των ανθρώπων. «Η 

γρήγορη µετατροπή των φυσικών πόρων σε απόβλητα στις χώρες της αφθονίας 

προκαλεί ένα από τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα, ενώ την ίδια 

στιγµή, στερεί τις φτωχές χώρες του τρίτου κόσµου, από τις οποίες συνήθως οι πόροι 

προέρχονται» (Γεωργόπουλος, 2006). Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της παγκόσµιας 

τράπεζας 1,4 δισεκατοµµύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας, 

κυρίως στην Αφρική και στις χώρες της Άπω Ανατολής, «παλεύοντας» να 

επιβιώσουν µε λιγότερο από 0,70 σέντς ηµερησίως. Τα στοιχεία αυτά 

συγκαλύπτονται πολλές φορές από τις διαφορετικές διατυπώσεις του ορισµού µε 

πιθανότητες σηµαντικής απόκλισης όσον αφορά τον αριθµό των φτωχών 

(Χατζηβαρνάβα, 1990). ∆ιάφοροι ορισµοί καταγράφουν ότι η έλλειψη εφοδίων 

επιβίωσης ή ο αποκλεισµός από την διανοµή δηµόσιων και κοινωνικών αγαθών είναι 

αναπόσπαστα στοιχεία της φτώχειας (Κασιµάτη, 1998· Κογκίδου, 1995). Άλλοι 

αναφέρονται σε οµάδες πληθυσµού µε µειωµένους πόρους που αναγκάζονται να 

περιορίσουν τη συµµετοχή τους στον «τρόπο ζωής» της κοινωνίας και µένουν εκτός ή 

στο περιθώριο µιας γενικότερης ευηµερίας (Καράγιωργας κ.ά, 1999· Καβουνίδη, 

2005). Από τους ορισµούς διαφαίνεται ότι οι διαφορετικές ερµηνείες δεν 

ενσωµατώνουν µόνο διαφορετικές περιγραφές του τι είναι κοινωνικός αποκλεισµός, 

αλλά και διαφορετικά µοντέλα αιτιώδους συνάφειας, τα οποία συνεπάγονται 

διαφορετικές στρατηγικές και µέτρα πολιτικής (Levitas, 2004). Σηµειωτέο ότι η 

διαφοροποίηση των αναγκών της κάθε κοινωνίας είναι ένας από τους βασικούς 

παράγοντες που δυσχεραίνουν τη διατύπωση ενός κοινού ορισµού. Ακόµα και για τις 

βασικές ανάγκες διαβίωσης µπορεί να εκφράζονται διαφορετικές εκτιµήσεις µεταξύ 

των κοινωνιών ή και µέσα στην ίδια κοινωνία σε άλλη χρονική περίοδο 

(Χατζηβαρνάβα, 1990). Τις περισσότερες φορές όµως οι επιστήµονες χρησιµοποιούν 

ένα σχετικό ορισµό της φτώχειας, σύµφωνα µε τον οποίο το επίπεδο ζωής των 

φτωχών συσχετίζεται µε τα πρότυπα διαβίωσης της κοινωνίας όπου ζουν 

(Καραµεσίνη, 2005). 
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Τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν οι διοργανώσεις  σεµινάριων, ηµερίδων και 

συνέδριων από ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήµια σχετικά µε τη φτώχεια και τον 

κοινωνικό αποκλεισµό (Τσιάκαλος, 2004) στην κατεύθυνση προσδιορισµού των 

εννοιών και εξεύρεσης λύσεων. Όµως ο ορισµός σε σχέση µε τα κοινωνικά 

δικαιώµατα δεν επιτρέπει σαφή σχεδιασµό πολιτικής για την αντιµετώπιση του 

φαινοµένου (Τσιάκαλος, 1999) επειδή στο πλαίσιο του όρου φτώχεια τοποθετούνται 

όλα τα κοινωνικά προβλήµατα (Πετράκη, 1998) που δηµιουργούν κοινωνικό 

αποκλεισµό, όπως η ανεργία, η µετανάστευση, ο αναλφαβητισµός, τα γηρατειά, η 

πολιτισµική ή θρησκευτική ιδιαιτερότητα κ.ά. 
  

Η προσέγγιση του θέµατος απαιτεί λεπτοµερή έρευνα των συνθηκών και των 

κοινωνικών αναγκών των συγκεκριµένων πληθυσµών και ορθολογική ανάλυση των 

κοινωνικών στόχων (Λαµπίρη - ∆ηµάκη, 1990). Εξετάζοντας την κάθε περίπτωση 

των ορισµών, κοινός παρανοµαστής είναι πως ο κοινωνικός αποκλεισµός είναι µια 

ιδιόµορφη διαδικασία περιθωριοποίησης κοινωνικών οµάδων και ατόµων τόσο από 

την αγορά εργασίας όσο και από τη συµµετοχή και πρόσβαση στα δηµόσια αγαθά 

(Νούτσος, 1998). Για την επίλυση του προβλήµατος ένας ιδεατός τρόπος θα 

µπορούσε να είναι το κράτος πρόνοιας βασισµένο στις αρχές της κοινωνικής 

δικαιοσύνης µε κεντρικό στόχο την ευηµερία των πολιτών προς την κατεύθυνση της 

εξάλειψης ή µείωσης της κοινωνικής ανισότητας (Στασινοπούλου, 1992). Το 

πολυπόθητο και πολυσυζητηµένο αυτό µοντέλο παραµένει να είναι µια φανταχτερή 

και ενδιαφέρουσα θεωρία λόγω της έλλειψης γνώσης και κατανόησης µιας βασικής 

παραµέτρου που ονοµάζεται ανθρώπινη αξία ή ηθική αντίληψη. Όπως αναφέρει ο 

Τσιρώνης (2003), ο κοινωνικός αποκλεισµός είναι ένα ζήτηµα όχι µόνο πολιτικό, 

οικονοµικό ή κοινωνικό αλλά και ηθικό. Για την αναγνώριση, αντίληψη και 

κατανόηση αυτών των αξιών απαιτείται έρευνα και εκπαίδευση σε βάθος, ώστε το 

άτοµο µέσα από την γνώση να προσεγγίσει την επίγνωση και στην συνέχεια να 

εγερθεί δυναµικά προς την εξάλειψη της φτώχειας, της δυστυχίας και της εξαθλίωσης 

του ανθρώπινου γένους.  
 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Ένα από τα κυρίαρχα ζητήµατα που παραµένει να απασχολεί την ανθρώπινη 

διανόηση είναι η επεξεργασία θεωριών για την ανάπτυξη της ηθικότητας, µε απώτερο 

σκοπό την εδραίωση ευπρεπών λειτουργιών στις σχέσεις των ανθρώπων. Η πρόοδος 

αυτών των αρχών ταυτίζεται µε την εξελικτική πορεία των ανθρώπινων 

επιτευγµάτων, επηρεασµένη από τους προβληµατισµούς της κάθε ιστορικής στιγµής, 

αλλά και µε την τάση του ανθρώπου να συνυπολογίζει µελλοντικές προκλήσεις για να 

µη διαταραχθεί η αρµονική ισορροπία της ανθρώπινης ύπαρξης. Η ηθικότητα για τα 

άτοµα και το κοινωνικό σύνολο, αποτελεί αντικείµενο ενδιαφέροντος της φιλοσοφίας, 

της θρησκείας, της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας, της παιδαγωγικής. Ο όρος 

ηθικότητα αναφέρεται στην εσωτερική κατάσταση στάσεων, κινήτρων και 

συναισθηµάτων που προσανατολίζουν αταλάντευτα την εσωτερική διάθεση και την 

εξωτερική πράξη προς τις γενικής αποδοχής ηθικές αξίες, οι οποίες, όταν 

εφαρµοσθούν, εξασφαλίζουν τα δικαιώµατα των ατόµων και έτσι συµβάλλουν στην 

ευηµερία τους (Nucci, 1997). Η κλασική έννοια της ηθικότητας σε πολλές κοινωνίες 

εµφανίζεται ως δεξιότητα να αποφασίζει κάποιος ποιο είναι το σωστό και ποιο το 

λάθος (Staub, 1978).  
 

Η ηθική είναι ένα είδος αρετής αναφέρει ο Αριστοτέλης (1949) στα «Ηθικά 

Νικοµάχεια». Αποτελείται από κανόνες, έθιµα, συνήθειες, ή αρχές που ρυθµίζουν την 

ανθρώπινη συµπεριφορά προς την κοινωνική ευηµερία. Όπως αναφέρει ο Hoffman 
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(1992), η ηθικότητα ουσιαστικά, είναι εκείνο το µέρος της προσωπικότητας που 

εκφράζει το δεσµό του ατόµου µε την κοινωνία. Η ψυχολογική βάση της ηθικότητας 

είναι συναισθηµατικής φύσης και αναφέρεται σε συναισθήµατα όπως πχ. η ντροπή, η 

ενοχή, η ενσυναίσθηση, η συµπάθεια κ.ά. που τροφοδοτούν την ηθικο-κοινωνική 

συµπεριφορά (Samay, 1986). 
  

Ιδιαίτερα, τις τελευταίες δεκαετίες τονίζεται ο ρόλος της ενσυναίσθησης ως 

κινήτρου ηθικο-κοινωνικής συµπεριφοράς (Παπαδοπούλου & Μαρκουλής, 1999). Ο 

Piaget (2000) θεωρεί ότι τα συναισθήµατα συνιστούν την έµφυτη βάση της 

ηθικότητας, ενώ όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της ηθικής αντίληψης και συµπεριφοράς 

αναπτύσσονται εκ των υστέρων µέσα από τις διαπροσωπικές σχέσεις. Ο σηµερινός 

ορθολογισµός υποστηρίζει ότι η ηθικότητα αναπτύχθηκε, αρχικά, ως ένα σύνολο 

πεποιθήσεων για τον ορισµό του καλού και αγαθού, στη συνέχεια εξελίχθηκε ως ένα 

σύστηµα κοινωνικο-πολιτισµικών αξιών και σχεδόν ταυτόχρονα πήρε τη µορφή 

ιδεολογικών κανόνων για τον προσδιορισµό των υποχρεώσεων του κράτους απέναντι 

στους πολίτες και αντίστροφα. Όµως η διαπίστωση ότι ένας αριθµός συνθηκών και 

αναγκών έχουν τη δυναµική να επιφέρουν αρνητικές συνέπειες στην ανθρώπινη 

ύπαρξη, ανεξαρτήτως γεωγραφικών συνόρων και τοπικών ιδιαιτεροτήτων, έχει 

αποτελέσει παράγοντα έγερσης παγκόσµιων ηθικών αντιλήψεων. Οι ηθικές αυτές 

αντιλήψεις ξεπερνούν το επίπεδο των σχέσεων των ανθρώπων µεταξύ τους και µε το 

κράτος, για να συµπεριλάβουν τη σχέση µε το φυσικό περιβάλλον, στο οποίο 

εντάσσεται το σύνολο των δραστηριοτήτων τους.  
 

Η βιώσιµη ανάπτυξη, αναφέρει ο Dahl (2004), είναι, βασικά, µια ηθική αντίληψη 

του δικαίου µέσα σε µια γενιά και µεταξύ των γενεών. Αφορά, όχι µόνο την υλική, 

αλλά και την ηθική και πνευµατική διάσταση. Προς αυτή τη κατεύθυνση η 

εκπαίδευση λειτουργεί καταλυτικά προετοιµάζοντας το άτοµο για δράση µέσω της 

επιστηµονικής γνώσης και της ηθικής διάστασης. Η τροποποίηση των αξιών θα δώσει 

το κίνητρο για δράση και ουσιαστική αλλαγή της κοινωνίας µε πρωταρχική και 

επείγουσα ανάγκη την εκπαίδευση. «Είναι ασύλληπτο ότι οποιοδήποτε κράτος θα 

µπορούσε να επιτύχει την ευηµερία χωρίς να έχει προωθηθεί αυτό το κυρίαρχο και 

ουσιαστικό µέληµα» (BIC, 1998).  
  

Η επιδίωξη για ανάπτυξη και εφαρµογή της ηθικής διαπαιδαγώγησης, διαχρονικά 

έχει απασχολήσει την ανθρωπότητα µέχρι σήµερα (Pritchard, 1996⋅ Halstead, 1996), 

µε τη διαφορά, όµως, ότι στη σηµερινή εποχή εµφανίζονται έντονες αντιπαραθέσεις 

τόσο στο επίπεδο του περιεχοµένου της ηθικότητας όσο και των µεθόδων που 

προσφέρονται για την ηθική διαπαιδαγώγηση. Για την ηθικότητα και πώς πρέπει να 

οργανωθεί η ηθική εκπαίδευση έχουν εκφραστεί διάφορες απόψεις και θέσεις, όπως η 

διδασκαλία της ηθικής συµπεριφοράς στις περιστάσεις της καθηµερινής ζωής ή η 

ανάπτυξη µιας αυτόνοµης ηθικής συνείδησης, στην οποία το άτοµο να αποφασίζει 

πώς πρέπει να συµπεριφερθεί κατά την αντιµετώπιση ηθικών διληµµάτων (Piaget, 

2000). Η Haan προτείνει ότι «η ηθικότητα κατανοείται καλύτερα αν αναλυθεί ο 

προσωπικός διαλογισµός µέσα σε χαρακτηριστικά κοινωνικά πλαίσια» (Bredemeier, 

1983). Βέβαια, η ηθική πράξη, που είναι το ζητούµενο, δεν εξαρτάται µόνο από τα 

επίπεδα ανάπτυξης των παραµέτρων της προσωπικότητας που καθορίζουν την ηθική 

συµπεριφορά, αλλά και από τις κοινωνικές συνθήκες µέσα στις οποίες βρίσκεται κατά 

περίπτωση το άτοµο (Elkind, 2001). 
 

Στις πολυπολιτισµικές κοινωνίες της εποχής µας αµφισβητείται από πολλούς η 

ύπαρξη κοινώς αποδεκτών ηθικών αξιών για να αποτελέσουν το περιεχόµενο της 
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ηθικής διαπαιδαγώγησης, χωρίς να υποτάσσουν τα πάντα και τους πάντες στο 

κυρίαρχο σύστηµα αξιών της µεσοαστικής κοινωνικής τάξης (Kirschenbaum, 1995). 

Παρόλα αυτά, σε έρευνα του 1997 διαπιστώθηκε ότι το 78% των γονέων 

συµπεριλαµβάνουν την ηθική εκπαίδευση µεταξύ των τεσσάρων πρώτων 

εκπαιδευτικών επιδιώξεων και ότι οι δάσκαλοι την τοποθετούν ως τρίτη κατά σειρά 

µετά την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και την παροχή γνώσεων (Chelmis & 

Matsagouras, 1997).  
 

Η µέχρι τώρα µελέτη της ηθικής από τους φιλοσόφους επικεντρωνόταν στα 

προβλήµατα, τις υποχρεώσεις και την αρµόζουσα συµπεριφορά µεταξύ των 

ανθρώπων. Η σηµερινή, όµως, αντίληψη τείνει στην αναγνώριση των ηθικών 

διδασκαλιών των παγκόσµιων θρησκειών ως ένα βασικό πλαίσιο για την ηθική 

ανάπτυξη. Παρατηρώντας πέρα από τις διαφορές στη θρησκευτική τελετουργία, την 

πολιτιστική πρακτική ή το θεολογικό δόγµα, διαπιστώνεται ότι η αγάπη του Θεού 

είναι ο θεµέλιος λίθος της ηθικής διαπαιδαγώγησης και της ζωής που διαπερνά τις 

γραφές των περισσότερων θρησκειών. Οι αντιπρόσωποι των πέντε µεγαλύτερων 

θρησκειών του κόσµου που συµµετείχαν στο διαθρησκευτικό συνέδριο Assisi 

Interfaith (1986), δήλωσαν οµόφωνα και κατηγορηµατικά ότι η πίστη οδήγησε στη 

διατήρηση της ζωής. Για τους ινδουιστές όλες οι µορφές ζωής έχουν πνευµατικές 

διαστάσεις και ολόκληρος ο κόσµος διαπνέεται από την ίδια ενωτική, πνευµατική 

δύναµη και βρίσκεται σε εξάρτηση από τη Θεία δύναµη. Τα ιερά τους κείµενα 

αναφέρουν ότι πρέπει να µεταχειριζόµαστε τα ζώα, όπως και τα παιδιά. Κάθε 

Θεότητα συνδέεται µε ένα συγκεκριµένο ζώο ή παιδί (Singh, 1986). Στο Βουδισµό η 

στάση των ανθρώπων προς τα άλλα όντα πρέπει να βασίζεται στα συναισθήµατα της 

αγάπης, της κατανόησης και της ευσπλαχνίας, αφού όλες οι µορφές ζωής συνδέονται 

στενά µεταξύ τους. Ο Βούδας θεωρείται ως «το Ον που είδε την αλληλεξάρτηση στη 

φύση» (Chee, 1989). Σύµφωνα µε τον ∆αλάι Λάµα: «η ασέβεια των ανθρώπων για τη 

φυσική κληρονοµιά δηµιούργησε τον κίνδυνο που απειλεί τώρα την ειρήνη στον 

κόσµο, καθώς και την επιβίωση των ειδών». Στην Ιουδαϊκή θρησκεία διαβάζουµε ότι 

ο Αδάµ είχε ορκιστεί «να ζει αρµονικά µε όλα τα πλάσµατα του Θεού. Έτσι, στην 

αρχή του χρόνου, ενώπιον του Θεού, ο άνθρωπος αποδέχτηκε την ευθύνη για όλα τα 

πλάσµατα» (Hertzberg, 1986). Βάσει αυτής της αρχής είναι ευθύνη όλων η διατήρηση 

και προώθηση της ζωής, µε στόχο να εξασφαλιστεί η συνέχεια του κόσµου για τις 

µελλοντικές γενιές (Gilboa, 1989). Στη Χριστιανική θρησκεία, η αγάπη για τον 

πλησίον και τον κόσµο είναι το βαθύτερο ηθικό µήνυµα. Τα όντα της δηµιουργίας 

είναι αλληλεξαρτώµενα µεταξύ τους και από το Θεό. Η προώθηση των αξιών της 

ζωής στον ανθρώπινο πολιτισµό είναι σηµαντική. Μόνο η σωστή αγωγή του 

ανθρώπου που θα έχει σκοπό όχι µόνο τη γνώση, αλλά και την ανακάλυψη της 

πνευµατικότητας, µπορεί να προστατεύσει τη ζωή από τους κινδύνους αυτούς 

(Μπόνη, 1990). Για τη Μουσουλµανική θρησκεία ολόκληρο το σύµπαν είναι 

δηµιουργία του Θεού και ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για ολόκληρο τον κόσµο. Το 

Κοράνι αναφέρει ότι «ο κόσµος είναι πράσινος και όµορφος και ο Θεός έχει διορίσει 

εσάς [τους ανθρώπους] ως υπηρέτες Του σ' αυτόν». Υπηρετώντας ο άνθρωπος µπορεί 

να ανέλθει σ' ένα επίπεδο υψηλότερο από αυτό των αγγέλων ή να βουλιάξει πιο 

χαµηλά από το τελευταίο ζώο (Nasseef, 1986). Για τη Μπαχάι θρησκεία το µήνυµα 

του Θεού αποκαλύπτεται σταδιακά στον άνθρωπο µέσα από τη διαδοχή των 

προηγούµενων θρησκευτικών κύκλων και ο Μπαχάολλά, ο ιδρυτής της, αναµορφώνει 

τα µηνύµατά τους, προσαρµόζοντάς τα στη σύγχρονη εποχή. Συγκεκριµένα, αναφέρει 

ότι «η φύση είναι αντανάκλαση των Θεϊκών σηµείων ... η γη είναι µια χώρα και η 

ανθρωπότητα οι πολίτες της». Η σχέση του ανθρώπου µε τη φύση είναι οργανική και 



4
ο
 Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ, Ναύπλιο 12-14/12/2008 

πολυσύνθετη. Ο άνθρωπος κατέχοντας µια εσωτερική ιδιότητα, που τα ζώα και τα 

φυτά δεν διαθέτουν και η οποία τον καθιστά ικανό να ανακαλύπτει τα µυστικά της 

φύσης και να αποκτά κυριαρχία πάνω στο περιβάλλον, έχει µια ιδιαίτερη ευθύνη να 

χρησιµοποιεί τις θεόσταλτες δυνάµεις του για θετικούς σκοπούς. Η εκ νέου 

ανακάλυψη και ανάπτυξη των πνευµατικών ικανοτήτων είναι το κεντρικό ζήτηµα. Η 

πνευµατικότητα, η δικαιοσύνη και η ενότητα προσφέρουν ένα αισιόδοξο και 

πρακτικό όραµα στο δρόµο προς ένα βιώσιµο µέλλον. Η υιοθέτηση της παγκόσµιας 

ιθαγένειας είναι µια πρακτική στρατηγική για την παραδοχή της ενότητας και της 

αλληλοσυνάρτησης της ανθρώπινης οικογένειας σε µία πατρίδα που λέγεται γη 

(ΠΟ∆, 1995⋅ BIC, 1995 & 1998). 
  

Η προσέγγιση αυτών των ζητηµάτων µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο µέσα από 

την αφύπνιση της συνείδησης των κατοίκων του πλανήτη, ώστε να  µπορέσουν να 

αποτελέσουν ένα ενιαίο λαό και να αποµακρυνθούν από τις κοινωνικές συγκρούσεις 

που κυριάρχησαν στο παρελθόν (BIC, 1995). Το ξεκίνηµα ενός νέου τρόπου 

συνεργασίας και συµφιλίωσης, βασισµένου στην ηθική και πνευµατική ανάπτυξη δεν 

ευδοκιµεί, επειδή ο άνθρωπος εκτυφλωµένος από τον υλικό πολιτισµό, την εγωιστική 

τάση και την ελκυστική επιθυµία της πλεονεξίας -προϊόντα απαξίωσης της 

παραδοσιακής ηθικής (BIC, 2005)- όχι µόνο επεµβαίνει και επηρεάζει τα στοιχεία της 

φύσης, αλλά δηµιουργεί και κοινωνικές ανισότητες (Γεωργόπουλος, 2006). 

Χαρακτηριστικά ο πατήρ Joseph Wresinski, ιδρυτής της ATD-Τέταρτος Κόσµος, για 

την φτώχεια αναφέρει ότι «εκεί που οι άνθρωποι είναι καταδικασµένοι να ζουν στη 

δυστυχία, τα ανθρώπινα δικαιώµατα παραβιάζονται. Η προσπάθεια για επιβολή του 

σεβασµού των δικαιωµάτων αυτών αποτελεί ιερό καθήκον» (Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, 1998). Εντούτοις, τα οικονοµικά εργαλεία λήψης αποφάσεων δεν 

µπορούν να δεχτούν το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις µεγάλες προκλήσεις της 

εποχής µας είναι παγκόσµιες (BIC, 1995).  Ο σηµερινός καταναλωτικός πολιτισµός 

που ακολουθεί τους εφήµερους στόχους για ικανοποίηση των υλιστικών αναγκών 

(Dahl, 2007) εθελοτυφλεί στο γεγονός ότι ο «κάθε άνθρωπος είναι άνθρωπος. Όποια 

και αν είναι η ζωή του, η σκέψη του, όποιο και αν είναι το χρώµα του δέρµατός του ή 

η ιθαγένειά του, είτε είναι πλούσιος είτε φτωχός, είτε η ζωή του πηγαίνει καλά ή 

άσχηµα, ακόµα και αν κάνει τα χειρότερα πράγµατα, παραµένει άνθρωπος. Κάθε 

άνθρωπος φέρει µέσα του έναν άφθαρτο πλούτο: αυτός συνθέτει την ανθρώπινη 

αξιοπρέπειά του. Έχει το δικαίωµα να ενεργεί ελεύθερα για το δικό του καλό και για 

εκείνο των άλλων» (Tonglet, 1999).  
 

Εποµένως η ανάπτυξη για την βιωσιµότητα προϋποθέτει την ενσωµάτωση των 

κατάλληλων αξιών σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα. Κάθε άτοµο µέσα από την έρευνα 

και την εκπαίδευση θα πρέπει να αποκτήσει την ικανότητα να υιοθετεί τις αξίες για 

την προώθηση όχι µόνο των δικών του συµφερόντων, αλλά ολόκληρης της κοινωνίας 

προς την ευηµερία. Το κίνητρο γι’ αυτό µπορεί να προέλθει από µια αίσθηση του 

πνευµατικού σκοπού, των πεποιθήσεων και των αξιών που µπορούν να αποτελέσουν 

την πραγµατική βάση για τη δέσµευση στις αλλαγές που απαιτούνται στην κοινωνία. 

Σε αυτό το πλαίσιο η οικογένεια διαδραµατίζει έναν βασικό ρόλο για την 

διαπαιδαγώγηση κάθε νέας γενεάς, διαµορφώνοντας το χαρακτήρα και τις βασικές 

κοινωνικές και πνευµατικές αξίες. Η οικογένεια που έχει επίγνωση των ηθικών αξιών 

συµβάλλει καταλυτικά στην προώθηση ενός πολιτισµού που υιοθετεί στη βάση του την 

αρχή της ενότητας στην πολυµορφία, αναγνωρίζοντας τη θεµελιώδη πνευµατική 

πραγµατικότητα που ενυπάρχει στον άνθρωπο. Η µετάδοση του πολιτισµού και της 

ηθικής από τη µία γενεά στη άλλη είναι µια ουσιαστική προϋπόθεση της αειφορίας. 
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Προς την πορεία επίλυσης των καίριων προβληµάτων που ταλανίζουν την 

ανθρωπότητα και ιδιαίτερα αυτών της φτώχειας, της ανισότητας και του κοινωνικού 

αποκλεισµού, η αφοµοίωση και εφαρµογή των ηθικών αξιών µπορούν να 

συµβάλλουν στην αφύπνιση της συνείδησης της ανθρωπότητας ώστε να αντιληφτεί 

ότι αποτελεί ένα ενιαίο λαό µε κοινούς στόχους και οράµατα για τη δηµιουργία µίας 

παγκόσµιας βιώσιµης κοινότητας. Μιας βιώσιµης κοινότητας που πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από την αίσθηση αλληλεγγύης και να εξασφαλίζει µε αγάπη και 

δικαιοσύνη προς όλα τα µέλη της παροχές, ώστε να αισθανθούν όχι µόνο αξιοπρέπεια 

και αυτοσεβασµό, αλλά και σεβασµό προς τις µελλοντικές γενιές. 
 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η αειφορία αποτελεί ουσιαστικά µια ηθική έννοια και απαιτεί µια βαθιά 

κατανόηση του φυσικού κόσµου και του ρόλου της στην ανάπτυξη της ανθρωπότητας, 

τόσο υλικής όσο και πνευµατικής. Η αειφόρος διαχείριση του περιβάλλοντος δεν 

τίθεται σε ανταγωνισµό. Είναι µια βασική ευθύνη που πρέπει να αναλάβουν οι 

άνθρωποι µε την προϋπόθεση της ύπαρξης πνευµατικής ανάπτυξης (BIC, 1995). 
 

Το σηµείο εκκίνησης για την ηθική ανάπτυξη σήµερα, βρίσκεται στον 

προβληµατισµό πάνω στα κοινά στοιχεία που είναι συνυφασµένα µε τα µεγάλα 

θρησκευτικά και ηθικά συστήµατα. Χωρίς δογµατισµούς και προκαταλήψεις, 

διαφαίνεται ότι το κάθε ένα ασπάζεται την ενότητα, τη συνεργασία και την αρµονία 

µεταξύ των ατόµων, θεσπίζει κατευθυντήριες γραµµές για την υπεύθυνη 

συµπεριφορά και υποστηρίζει την ανάπτυξη της αρετής που αποτελεί, όχι µόνο τη 

βάση της εµπιστοσύνης, αλλά και των πειθαρχηµένων αλληλεπιδράσεων. Κάθε 

θρησκεία έχει διδάξει ότι η ηθική αρχίζει µε την καλλιέργεια και την ανάπτυξη της 

συνείδησης, ώστε ο άνθρωπος να βλέπει τον συνάνθρωπό του σαν γείτονα και την γη 

σαν µία γειτονιά. Η αρχή αυτή πρέπει τώρα να εφαρµοστεί σε παγκόσµιο επίπεδο.  
 

Οι θρησκείες συνεπώς µπορούν να βρουν κοινό έδαφος. Κάθε µία από αυτές 

µοιράζεται κοινή δέσµευση για τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη, τον αλτρουισµό, το 

σεβασµό, την εµπιστοσύνη, τη µετριοπάθεια και την υπηρεσία. Οι πνευµατικές αρχές 

που υποστηρίζει η κάθε θρησκεία µπορούν να ενισχύσουν το δεοντολογικό πλαίσιο 

για την ανάληψη δράσης για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισµού. Μπορούν να εκπαιδεύσουν τον άνθρωπο σχετικά µε τις αξίες και την 

παγκόσµια ευθύνη. Μπορούν να δηµιουργήσουν κίνητρα για αλλαγή και να 

ενθαρρύνουν τις απαραίτητες «θυσίες» που θα επιφέρουν τις ουσιαστικές αλλαγές. Η 

φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισµός αποτελούν ουσιαστική πρόκληση για τη γενιά 

µας και η επιστήµη δεν µπορεί µόνη της να δώσει λύση στο πρόβληµα. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για την ανάληψη δράσης και την εξάλειψη των εµποδίων στη 

συνεργασία για την αντιµετώπιση της ανισότητας είναι η ενότητα (BIC, 1995). 
 

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να αναπτυχθούν διάφορες προσεγγίσεις της 

ηθικής, τόσο από τη φιλοσοφική, όσο και από τη θρησκευτική σκοπιά και να 

συνδεθούν µε τη βιώσιµη ανάπτυξη µε απώτερο σκοπό να συµβάλουν στη µείωση ή 

ακόµα και -αισιόδοξα- στην εξάλειψη της φτώχειας, της ανισότητας, της εξαθλίωσης 

και γενικότερα του κοινωνικού αποκλεισµού. 
 

Από τη βιβλιογραφική έρευνα διαφαίνεται πόσοι ορισµοί της φτώχειας 

καταγράφονται και πόσες αντίστοιχες προτάσεις για λύσεις έχουν προωθηθεί χωρίς 

αποτέλεσµα. Όπως αντίστοιχα, αναδεικνύεται ότι υπάρχουν πάρα πολλές «ερµηνείες» 

στην έννοια των ηθικών αξιών, που πιθανόν έχουν δηµιουργήσει διχαστική τάση στην 
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επιστηµονική κοινότητα και την κοινωνία και έχουν αποτρέψει, µέσω της υπέρµετρης 

προκατάληψης, την ιδεολογική σύγκλιση και την ενότητα των θρησκειών που θα 

µπορούσε να οδηγήσει στην ενότητα της ανθρωπότητας. 
 

Προς την κατεύθυνση της επίλυσης των προβληµάτων της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισµού η ηθική εκπαίδευση, στη τυπική, µη τυπική και άτυπη 

διάστασή της, µαζί µε την επιστηµονική γνώση, µπορούν να έχουν ουσιαστική 

συνεισφορά. Η τροποποίηση των αξιών θα δώσει το κίνητρο για δράση και 

καταλυτική αλλαγή της κοινωνίας βασισµένη στις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης 

µε στόχο την ευηµερία. 
 

Συνοπτικά, µπορούν να διατυπωθούν οι εξής προτάσεις: 

� Προώθηση των θεµελιωδών πεποιθήσεων στον άνθρωπο µέσα από τη 

θρησκευτική ενότητα, η οποία µπορεί να συµβάλλει ενεργά τόσο σε ατοµικό όσο 

και συλλογικό επίπεδο στα τρέχοντα κοινωνικά, οικονοµικά και περιβαλλοντικά 

προβλήµατα.  

� Εφαρµογή µιας ηθικής εκπαίδευσης, η οποία να παρέχει τα κατάλληλα 

ερεθίσµατα για διαµόρφωση συµπεριφορών βασισµένων στην αξιοπιστία, την 

ειλικρίνεια και την ευθύτητα, στοιχεία-θεµέλια της ανάπτυξης, της σταθερότητας 

και της προόδου της βιωσιµότητας. 

� Γνώση, κατανόηση και έµπρακτη εφαρµογή των ηθικών αξιών, που µπορούν να 

δώσουν µία συλλογική πνευµατική διάσταση στην ανθρωπότητα, έτσι ώστε να 

ενεργεί χωρίς διακρίσεις, να συµβάλλει ενωτικά στην µελλοντική εξέλιξη της 

αειφορίας.  

� Εδραίωση του κράτους πρόνοιας βασισµένου στις αρχές της ιδανικής κοινωνικής 

δικαιοσύνης µε κεντρικό στόχο την ευηµερία των πολιτών και την εξάλειψη ή 

µείωση της φτώχειας και της κοινωνικής ανισότητας. 

� Τροποποίηση στη µέτρηση της ανάπτυξης η οποία να γίνεται όχι µόνο µε 

οικονοµικά µέτρα, αλλά και µέσα από την αξιοποίηση του συνόλου του 

ανθρώπινου δυναµικού και την εφαρµογή των αξιών. 

� Προώθηση της ηθικής εκπαίδευσης µε απώτερο στόχο την εξισορρόπηση της 

υλικής και πνευµατικής ανάπτυξης. 
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