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Η οικολογία, επιστηµονικός κλάδος της Βιολογίας, πήρε εντυπωσιακά 

µεγάλες πολιτικές διαστάσεις από τη δεκαετία του ‘60 και πολλές φορές 

υπερκάλυψε άλλες επικρατούσες κοινωνιολογικές και οικονοµικές θεωρίες. Η 

οικολογία έγινε και εξακολουθεί να είναι κοινωνικό και πολιτικό κίνηµα, µε τις 

θετικές και τις αρνητικές του πλευρές, που αντιπροσωπεύει µια άλλη αντίληψη 

για τη σχέση γεω-βιο-κόσµου και ανθρώπου.  

Ο όρος «Οικοκτονία» αναφέρεται στα οικολογικά εγκλήµατα, στις 

ανθρωπογενείς καταστροφικές παρεµβάσεις στη φύση και στις 

ανεπανόρθωτες ζηµιές που προκαλούνται στο ζωτικό µας χώρο, το 

περιβάλλον. Οι συνέπειες από την συλλογική ανθρώπινη «οικολογική 

αυτοχειρία» δεν γίνονται άµεσα αντιληπτές. Μέχρι να κατανοηθούν οι 

συνέπειες των επεµβάσεών µας στα ευαίσθητα γήινα συστήµατα, θα είναι 

σχεδόν αδύνατη η επαναφορά στην αρχική δυναµική τους και θα έχει 

δηµιουργηθεί µια καινούρια κατάσταση. Τότε ή θα υποστούµε τις συνέπειες, 

µικρές ή µεγάλες, ολέθριες µερικές φορές ή θα αναγκαστούµε να 

προσαρµοστούµε στις καινούριες υποβαθµισµένες συνθήκες, στις οποίες και 

εµείς συµβάλαµε.  

 Η ελληνική κοινωνία βιώνει τις τελευταίες δεκαετίες την περιβαλλοντική 

υποβάθµιση, τις επεκτατικές οικοδοµικές επεµβάσεις στα δάση, τις µικρές 

καθηµερινές παρεµβάσεις στη φύση και τις µεγάλες οικολογικές καταστροφές, 

όπως οι πρόσφατες µεγάλες πυρκαγιές (2007 και 2009) και οι αυριανές 

πληµµύρες και διαβρώσεις εδαφών. Γιατί όµως δεν µπορεί να τις 

αντιµετωπίσει ορθολογικά και αποτελεσµατικά; 

  Μήπως η κοινωνία µας δεν έχει εµπειρία από φυσικές και 

περιβαλλοντικές καταστροφές ή δεν αντιλαµβάνεται τη σηµασία τους; Μάλλον 

το αντίθετο συµβαίνει, και συχνές εµπειρίες έχει και καταλαβαίνει πολύ καλά 

τις συνέπειες τους στο περιβάλλον. Ίσως δεν συνειδητοποιεί το µέγεθος, τη 

σπουδαιότητα τους.  

Αποφεύγει ή αδυνατεί να λύσει το πρόβληµα; ∆εν διαθέτει τους 

ειδικούς, τους ικανούς επιστήµονες και την αντίστοιχη γνώση, τις υπηρεσίες 

της; Αντίθετα διαθέτει επιστηµονικό δυναµικό και ικανά στελέχη και έχει 

θεσµοθετηµένες δοµές αντιµετώπισης σε ικανοποιητικό βαθµό. Παρουσιάζει 



σίγουρα σοβαρές οργανωτικές αδυναµίες. Προσπαθεί να οργανωθεί για να 

αντιµετωπίζει παρόµοιες καταστάσεις αλλά δεν το κατορθώνει. Το πρόβληµα 

είναι γιατί δεν το κατορθώνει. Γιατί αδυνατεί να αντιµετωπίσει ορθολογιστικά 

το πρόβληµα; ∆εν διδάσκεται από προηγούµενες εµπειρίες; ∆εν έχει την 

ικανότητα να αντιληφθεί πλήρως το πρόβληµα και κάνει λανθασµένες 

επιλογές; Οι οµάδες λήψης αποφάσεων βρίσκονται µακριά από το πρόβληµα 

και δεν αντιλαµβάνονται το µέγεθός του; Μήπως ενώ προσπαθούν να 

ενεργούν ορθολογιστικά, τα συµφέροντα όµως των ελίτ και αυτών που τις 

υπηρετούν και τις εκφράζουν δεν συµπίπτουν µε αυτά του ευρύτερου 

κοινωνικού συνόλου; Επικρατούν τα συµφέροντα των ολίγων ενώ οι 

οικολογικές ζηµιές διαµοιράζονται στους πολλούς, κατά κανόνα στους 

ασθενέστερους; Σ’ αυτές τις περιπτώσεις τα συµφέροντα των λίγων, και της 

πολιτικής εξουσίας που τους εκπροσωπεί, συγκρούονται µε τα συµφέροντα 

της υπόλοιπης κοινωνίας. Ίσως αυτές να είναι µερικές από τις πιθανές αιτίες 

του προβλήµατος, που αφορά το σύνολο της δοµής και λειτουργίας µιας 

κοινωνίας, από τις καθηµερινές της λειτουργίες µέχρι την επιτελική της 

οργάνωση, από τις αξίες της, τις ευαισθησίες της µέχρι την υλική της 

ευρωστία. Οι αντιδράσεις της εξαρτώνται από τους πολιτικούς, οικονοµικούς 

και κοινωνικούς θεσµούς της και από τις πολιτισµικές αξίες της..  

Είναι φανερό πια ότι η ελληνική κοινωνία αποτυγχάνει στην 

αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών καταστροφών. Μια κοινωνία κατά βάση 

αγροτική δεµένη µε τη φύση και τη γη της µετατράπηκε σε µια κοινωνία 

αποξενωµένη από το φυσικό περιβάλλον της, έγινε ατοµιστική, ευδαιµονική 

και οικοκτόνα. Ένα πρώτο, απλό και άµεσο βήµα θα ήταν να 

χαρακτηρισθούν οι οικοκτονίες, τα εγκλήµατα δηλαδή κατά της φύσης (γιατί 

για εγκλήµατα πρόκειται) ως εγκλήµατα κατά της κοινωνίας και της 

ανθρωπότητας γενικότερα, ανάλογα µε τα εγκλήµατα πολέµου.  

Η κυρίαρχη αντίληψη της κρατικίστικης δοµής και οργάνωσης, που 

αδρανοποιεί τον πολίτη, και της εξατοµίκευσης µε σκοπό αποκλειστικά το 

κέρδος αποδοµεί τις κοινωνικές δοµές συνοχής, αποµονώνει το άτοµο και 

δηµιουργεί υπηκόους. Η κοινωνία µας χρειάζεται µια βαθιά αλλαγή και 

αναδιοργάνωση Η άµεση δηµοκρατία, όσον αφορά την κοινωνική οργάνωση 

και τη συµµετοχή του πολίτη, φαίνεται ως η µελλοντική εναλλακτική λύση, ως 

καίριο βήµα για την αντιµετώπιση των φυσικών καταστροφών και αποτελεί µια 



µόνο, αλλά σηµαντική διάσταση αντιµετώπισης του προβλήµατος. Όταν η 

πλειοψηφία σχηµατίζει ένα οµοιογενές σύνολο συµφερόντων και προσβλέπει 

σε ένα καλύτερο µέλλον, µπορεί και πρέπει να ανατρέψει τις συνθήκες 

αποτυχίας ή παρακµής της. 
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