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Μια γενική εισαγωγή  στις ηθικές θεωρίες... 

 

Θα ξεκινήσουμε με έναν πρώτο, γενικό, ορισμό της ηθικής:  

 Ηθική είναι ένα σύνολο αξιών, αρχών και κανόνων που ρυθμίζουν την 

ανθρώπινη συμπεριφορά και αφορούν το πώς οι πράξεις του δρώντος υποκειμένου 

μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά όχι μόνο τη δική του ζωή αλλά και τη ζωή των 

άλλων ατόμων. 

 Προκύπτει άμεσα ότι η ηθική δεν μπορεί να αφορά αποκλειστικά τη φρόνηση 

του υποκειμένου της συμπεριφοράς, δηλαδή το ενδιαφέρον για τη διασφάλιση της 

ατομικής του προστασίας και ευδοκίμησης. 

 Εξετάζοντας την κοινωνική διάσταση και χαρακτήρα των ηθικών κωδίκων, 

οφείλουμε να παρατηρήσουμε την διαφοροποίηση αυτών των κωδίκων από 

(αισθητικής μάλλον τάξης) κανόνες "καλής συμπεριφοράς", καθώς και από 

θεσπισμένους νόμους από κάποια επίσημη νομοθετική εξουσία (ανεξάρτητα αν οι 

τελευταίοι οφείλουν να ελέγχονται ως προς την ηθική τους ποιότητα). Μια αυτόνομη 

θεώρηση της ηθικής επιβάλλει τον λογικό της διαχωρισμό από τους θεσμούς της 

πολιτικής καθώς και τις επιταγές της θρησκείας.   

 Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε τρεις εναλλακτικές προσεγγίσεις: 

α) Η ηθική μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο επιστημονικής παρατήρησης και 

ανάλυσης (μια περιγραφική και εξηγητική προσέγγιση από τις κοινωνικές επιστήμες- 

για την κατανόηση της γένεσης και της διαμόρφωσης των διαφόρων διαστάσεων της 

ηθικής, καθώς και της ιστορικής εξέλιξης των ηθικών αντιλήψεων). 

β) Μέσα από ένα καθαρά φιλοσοφικό πρίσμα, η κανονιστική προσέγγιση αποτελεί 

άμεση στοχαστική προέκταση της καθημερινής προφιλοσοφικής σύλληψης της 

ηθικής, και  

γ) η μεταηθική προσέγγιση νοείται ως ουδέτερη λογική και σημασιολογική 

διερεύνηση του ηθικού λόγου. 

Η φιλοσοφία, επιχειρώντας μια ορθολογική αποτίμηση και συστηματοποίηση των 

επιταγών που υπαγορεύονται από την αντίληψη της ηθικής ορθότητας, ενδιαφέρεται 

για κριτήρια και λόγους για το τί οφείλουμε να πράττουμε και όχι για το τί (και γατί) 

πράττουμε. 

 Οι βασικές κατηγορίες της ηθικής φιλοσοφίας είναι: 

 3



α) Οι αξίες, νοούμενες ως ιδιαίτερες ποιότητες πραγμάτων, καταστάσεων και 

προσώπων, η πραγμάτωση των οποίων αποτελεί αντικείμενο ορθολογικής επιθυμίας. 

(Εδώ διακρίνουμε ανάμεσα σε ηθικές αξίες, και στο σύνολο των άλλων υλικών και  

πνευματικών αξιών- οικονομικές, αισθητικές, θρησκευτικές κ.ά. Η αξία του "αγαθού" 

στην οποία θα αναφερόμαστε, πρέπει να νοείται με τη γενικότατη εξω-ηθική (μή-

ηθική ή προ-ηθική) έννοια της θετικής ποιότητας καταστάσεων πραγμάτων). 

β) Οι αρχές και κανόνες ορθολογικού προσδιορισμού των πράξεων, κατευθύνουν τη 

συμπεριφορά λιγότερο ή περισσότερο συνειδητά, στο μέτρο που εκφράζουν τον 

τρόπο κατά τον οποίο θέτουμε στόχους και επιδιώκουμε την πληρέστερη δυνατή 

επίτευξή τους. (Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά τους είναι η 

"καθολικευσιμότητα"(όχι ως απλή γενίκευση), δηλαδή η δυνατότητα εφαρμογής τους 

σε όλες τις παρόμοιες καταστάσεις, αλλά και σε όλα τα παρόμοια υποκείμενα 

πράξεων που εμπλέκονται σε τέτοιες καταστάσεις). 

γ) Οι αρετές, περιγραφόμενες συνήθως ως σταθερές διαθεσιακές ιδιότητες των 

υποκειμένων των πράξεων. 

 Οι πράξεις, κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τη συμμόρφωσή τους ή μή με 

ορισμένα κριτήρια ορθότητας- έτσι τις διακρίνουμε σε: 

(α) Ορθές (ή επιτρεπόμενες) και (β) εσφαλμένες (ή μή επιτρεπόμενες). 

Οι ορθές πράξεις μπορούν να διαιρεθούν σε (α1) επιβαλλόμενες και (α2) προαιρετικές. 

Στις προαιρετικές συμπεριλαμβάνουμε εκείνες που θα χαρακτηρίζαμε ως αξιέπαινες ή 

ως εξαίρετες, αλλά που δεν συνιστούν ηθικά καθήκοντα ή υποχρεώσεις, καθώς και 

όλες εκείνες που θα ονομάζαμε ηθικά αδιάφορες. (Ασφαλώς, η κατάταξη μιας πράξης 

σε μία από τις προηγούμενες κατηγορίες, εξαρτάται από τη συγκεκριμένη θεωρητική 

και πρακτική τοποθέτηση που επιλέγει να υιοθετήσει κανείς). 

 Είναι δυνατό να απομονώσουμε ορισμένα μεθοδολογικά κριτήρια για τη 

συγκρότηση αλλά και την αποτίμηση των κανονιστικών θεωριών: 

1) Λογική συνέπεια (απουσία αντιφάσεων), 

2) Σαφήνεια, ακρίβεια, εύρος εφαρμογής και οικονομία αρχών, 

3) Εφαρμοσιμότητα, ανταπόκριση στις ανθρώπινες δυνατότητες (χωρίς ασφαλώς αυτό 

να σημαίνει πως οι κανονιστικές αρχές- τα αιτήματα και οι προσδοκίες- οφείλουν να 

συμμορφώνονται απόλυτα προς μια συγκεκριμένη φυσική ή κοινωνική 

πραγματικότητα, αλλά και χωρίς να δεχτούμε μια απόλυτη διάσταση μεταξύ δέοντος 

και είναι), 
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4) Δημοσιοποιήσιμος χαρακτήρας (οι ηθικές αρχές δεν μπορεί να είναι καθαρά 

προσωπικές, να αφορούν ένα μόνο άτομο-  θα πρέπει να μπορούν, θεωρητικά 

τουλάχιστον, να μεταδοθούν ή και να διαδαχθούν), 

5) Συνοχή, εναρμόνιση με κοινές ηθικές πεποιθήσεις (αυτό το αίτημα εκφράζεται από 

τον John Rawls ως μεθοδολογική αρχή της στοχαστικής ισορροπίας (reflective 

equilibrium) θεωρητικών αρχών και "καλά σταθμισμένων κρίσεων" (well-considered 

judgments) που αποκρυσταλλώνουν συγκεκριμένες πεποιθήσεις), 

6) Εξωτερική στήριξη (από εξω-ηθικές αντιλήψεις- ανεξάρτητοι θεολογικοί, πολιτικοί 

ή επιστημονικοί λόγοι μπορούν να προσδώσουν πρόσθετο κύρος σε μια ηθική 

θεωρία). 

οι κανονιστικές ηθικές θεωρίες... 

  

Δύο είναι τα κύρια είδη κανονιστικών θεωριών: 

 α) Οι τελεολογικές, οι οποίες αναζητούν το μέτρο της ηθικότητας στο σκοπό 

των πράξεων, νοούμενο ως μεγιστοποίηση του αγαθού (του "καλού" ως της 

γενικότερης θετικής αξιολογικής διάστασης καταστάσεων πραγμάτων).  Έσχατο 

βασικό κριτήριο της ηθικής ορθότητας είναι εδώ η ποσότητα (εξω-ηθικής) αξίας που 

παράγεται από πράξεις ή κανόνες πράξεων. Μια πράξη είναι I) προαιρετική εάν και 

μόνο εάν αυτή ή ο κανόνας τον οποίο ακολουθεί, οδηγεί (ή είναι πιθανό να οδηγήσει, 

ή προτίθεται να οδηγήσει) στην κατίσχυση του καλού πάνω στο κακό κατά την ίδια 

ποσότητα με κάθε άλλη εναλλακτική πράξη ή κανόνα, ΙΙ) εσφαλμένη (οδηγεί σε 

πραγμάτωση του καλού σε μικρότερη ποσότητα από άλλες εναλλακτικές) και ΙΙΙ) 

επιβαλλόμενη (κατίσχυση του καλού κατά τη μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα). 

Φυσικά, οι θεωρίες αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με το για ποιούς τελικά 

παράγεται αυτή η αξία. Ο ηθικός εγωισμός αναφέρεται στη μεγιστοποίηση του 

αγαθού αποκλειστικά για το ίδιο το υποκείμενο των πράξεων, ενώ η ωφελιμοκρατία 

για το σύνολο της ανθρωπότητας (ή και όλων των έμβιων που μπορούν να 

αισθανθούν ηδονή ή πόνο). 

 Πολλοί φιλόσοφοι περιγράφουν τις περισσότερες από τις παραπάνω θεωρίες 

ως συνεπειοκρατικές (qonsequentialist) εφόσον τα κριτήριά τους για την ηθική 

αποτίμηση ανάγονται στις συνέπειες. Πρέπει όμως να διακρίνουμε μια γενικότερη 

σημασία τελεολογικών αρχών που μπορούν να αναφέρονται σε μια ποικιλία 

κριτηρίων επιτυχούς πραγμάτωσης ή προαγωγής αξιών, από συνεπειοκρατικές 
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αντιλήψεις που συνήθως συνδέονται με το αίτημα ποσοτικοποίησης αποτελεσμάτων, 

ενεργειών και πεποιθήσεων. Έτσι η ευρύτερη αυτή κατηγορία κριτηρίων μπορεί να 

περιλαμβάνει προθέσεις, καλλιέργεια αρετών του χαρακτήρα, τελείωση των 

γνωστικών δυνάμεων του ατόμου, ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής κλπ., χωρίς να 

επιτρέπει την μέτρηση της προτεινόμενης αξίας.  

 β) Οι δεοντοκρατικές θεωρίες, οι οποίες δεν αναζητούν τα κριτήρια της 

ηθικότητας στο "τέλος" ή στις συνέπειες των πράξεων ή των κανόνων που θα τις 

καθοδηγήσουν, αλλά στα εγγενή χαρακτηριστικά των ίδιων των πράξεων ή των 

σχετικών αρχών και κανόνων. Αυτά τα εγγενή χαρακτηριστικά μπορούν να αφορούν 

τη λογική μορφή και υφή, τις προθέσεις, τα κίνητρα και την προέλευσή τους.  

Διακρίνουμε ανάμεσα σε (α) πραξιακές δεοντοκρατικές θεωρίες (act-deontological 

theories) και (β) σε κανονολογικές δεοντοκρατικές (rule-deontological theories). 

Σύμφωνα με τις πρώτες, δεν είναι δυνατή η αναγωγή σε γενικούς κανόνες, εφόσον οι 

βασικές ηθικές κρίσεις έχουν πάντοτε ειδικό χαρακτήρα και περιγράφουν την 

ιδιαίτερη ηθική ποιότητα συγκεκριμέων πράξεων (στην πιο ακραία τους μορφή 

αρνούνται την οποιαδήποτε γενίκευση που θα ξεκινούσε από ειδικά δεδομένα). Οι 

δεύτερες, επιδιώκουν την απομόνωση γενικών κριτηρίων και τη διατύπωση 

θεμελιωδών αρχών για τη στήριξη κανόνων.  

 Εκείνο που πρέπει να τονιστεί είναι η απόρριψη των τελεολογικών ή 

συνεπειοκρατικών αντιλήψεων από τις δεοντοκρατικές θεωρίες. Αυτές οι θεωρίες 

έχουν την αφετηρία τους στην πεποίθηση πως η αναφορά σε κάποιο εξω-ηθικό 

αξιολογικό πλαίσιο δεν μπορεί να φωτίσει την ιδαιτερότητα της αυτόνομης ηθικής 

διάστασης. Οι σκοποί ή τα αποτελέσματα δεν παίζουν εδώ αποφασιστικό ρόλο στην 

ηθική αποτίμηση. 

για τον Ηθικό εγωισμό... 

 

Ο Ηθικός Εγωισμός, προσδιορίζει ως αρχή για την συναγωγή ηθικών κανόνων και για 

την εφαρμογή τους σε συγκεκριμένες περιστάσεις, την τελική εξυπηρέτηση του 

προσωπικού συμφέροντος. Αυτό δεν συνεπάγεται, κατ'ανάγκην, φανερά εγωιστική 

συμπεριφορά με την καθημερινή σημασία του όρου, εφόσον μπορεί η επιδιωκόμενη 

μεγιστοποίηση του αγαθού από το άτομο να συμβιβάζεται με ανάλογες προσπάθειες 

άλλων ατόμων, ή ακόμα και να επιτυγχάνεται καλύτερα μέσα από μια εκ πρώτης 

όψεως αλτρουιστική στάση. Και η εξυπηρέτηση του προσωπικού συμφέροντος 
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πρέπει να νοηθεί μακροπρόθεσμα και να μην συγχέεται με τη βραχυπρόθεσμη 

ικανοποίηση άμεσων επιθυμιών.  

 Υπάρχουν γι'αυτή τη θεωρία ορισμένα ερμηνευτικά ερωτήματα, σχετικά με τη 

θεμελιώδη αρχή της, που επισημαίνουμε: Πρόκειται για μια κανονιστική αρχή η 

οποία προτείνεται από τους υποστηρικτές της για εφαρμογή και από όλα τα άλλα τα 

άτομα; Το κατά περίπτωση προσωπικό συμφέρον που επιδιώκεται μπορεί να έρχεται 

σε σύγκρουση με τα συμφέροντα των άλλων. Επίσης, αν ο ηθικός εγωιστής 

ενδιαφέρεται πράγματι για την επιτυχέστερη δυνατή επιδίωξη της μεγιστοποίησης 

του αγαθού μόνο για τον εαυτό του, τότε οφείλει να αγνοήσει τελείως τους άλλους 

και να μην αναγνωρίσει και το δικό τους αντίστοιχο δικαίωμα συμμόρφωσης με την 

αρχή της θεωρίας. Ακόμη και αν κλειθεί να παίξει το ρόλο αντικειμενικού κριτή σε 

μια ηθική διαφωνία, η γνώμη του πρέπει να προσδιοριστεί από την υποκειμενική 

επιθυμία να ωφεληθεί από την εύνοια ή την συμπάθεια ενός από τους διαφωνούντες. 

Ορισμένοι σοφιστές, ο Hobbes, ο Nietzsche, η Ayan Rand και διάφοροι εκφραστές 

"νεοφιλελεύθερων" κοινωνικοπολιτικών αντιλήψεων μπορούν να θεωρηθούν 

υποστηρικτές της. (Βέβαια πρέπει να επισημανθεί ότι ο Hobbes πιστεύει στην 

αναγκαιότητα διαμόρφωσης κάποιου συμβολαιοκρατικού ηθικού πλαισίου, ενώ ο 

Nietzsche ουσιαστικά προτείνει την καταλυτική κριτική της όλης ηθικής στάσης). 

 Μερικά επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται για την στήριξη της θεωρίας 

αυτής: Είναι "φυσικό" και εύλογο να νοιάζεται κανείς πρίν απ'όλα για τον εαυτό του, 

γνωρίζει τις ανάγκες και το συμφέρον του καλύτερα και θα αποτελούσε απώλεια 

χρόνου και σπατάλη ενεργητικότητας η ανάπτυξη αλτρουιστικής δραστηριότητας. 

Μάλιστα, η φροντίδα για τους άλλους προσβάλλει την αξιοπρέπειά τους, οδηγεί σε 

ανεπίτρεπτες παρεμβάσεις στη ζωή τους και τελικά τους στερεί τα κίνητρα για την 

καλύτερη πραγμάτωση των δυνατοτήτων τους.  

Η πραγμάτωση των βαθύτερων υπαρξιακών μας σχεδίων μπορεί να περιορίζεται 

υπερβολικά από το σεβασμό προς τον συνάνθρωπο, και η φιλαλληλία και τα 

αισθήματα που την συνοδεύουν αποτελούν εκδήλωση παρακμής της υγείας και της 

ζωτικότητάς μας.  

Ακόμη, τονίζουν κάποιοι την αδυναμία διαμόρφωσης της οποιασδήποτε γνήσιας 

αλτρουιστικής πεποίθησης και πρακτικής. Τελικά, πρέπει να επιδιώκουμε τη 

μεγιστοποίηση του αγαθού για μας τους ίδιους γιατί απλούστατα δεν μπορούμε να 

κάνουμε αλλιώς. 

 Οι επικριτές της θεωρίας τονίζουν τα εξής μεταξύ πολλών άλλων: 
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Εφόσον μπορούμε να φανταστούμε τη λογική δυνατότητα συμφιλίωσης πολλών 

ατομικών επιδιώξεων η συνισταμένη των οποίων τελικά να πραγματώνει και το 

συμφέρον του συνόλου, άρα δεν προκύπτει αναγκαστικά λογική αντίφαση στις ηθικές 

κρίσεις. 

Αν προτιμήσουμε την αποκλειστική εφαρμογή της αρχής του ηθικού εγωισμού, τότε 

προσκρούουμε στην αδυναμία καθολίκευσης και δημοσιοποίησής της, εφόσον θα 

μπορούσαν να βλαβούν τα συμφέροντα του υποκειμένου της πράξης. Είναι 

προτιμότερο για τον υποστηρικτή αυτής της αντίληψης εγωισμού οι άλλοι να 

ενεργούν με γνώμονα αλτρουιστικές αρχές, ώστε ο ίδιος να μπορεί να τους 

εκμεταλλεύεται καλύτερα.  

 Ο εγωισμός ως ηθική θεωρία δεν μπορεί να εξηγήσει την ριζική ασυμμετρία 

προσωπικών επιδιώξεων και αναγνώρισης των συμφερόντων των άλλων και δεν 

μπορεί να θεμελιώσει την άνιση μεταχείριση την οποία ανάγει ουσιαστικά σε 

πρακτική αφετηρία. Μπορεί εν τέλει να συγκριθεί με αντιλήψεις όπως ο φυλετισμός, ο 

σεξισμός ή ο σωβινισμός... 

ψυχολογικός εγωισμός 

 

Ο Ψυχολογικός Εγωισμός , αποτελεί στην πραγματικότητα γενική φιλοσοφική 

θεώρηση της ανθρώπινης φύσης (και πλαίσιο αναφοράς του ηθικού εγωισμού), συχνά 

επενδυμένη με ψευδοεπιστημονικό μανδύα. Η κεντρική του αρχή τονίζει τον 

βαθύτερο εγωιστικό χαρακτήρα της κάθε ανθρώπινης πράξης ή μορφής 

συμπεριφοράς. Σύμφωνα με αυτήν, από τη φύση τους οι άνθρωποι είναι σταθερά και 

αποκλειστικά προσανατολισμένοι προς την ικανοποίηση των προσωπικών τους 

συμφερόντων. Ό,τι θεωρούμε αλτρουιστικές εκδηλώσεις δεν είναι τίποτα άλλο παρά 

συγκαλυμένες εγωιστικές ενέργειες που δεν έχουμε τη δυνατότητα ή το θάρρος και την 

ειλικρίνεια να τις αναγνωρίσουμε ως τέτοιες.  

 Στα ευρύτερα πλαίσια αυτής της θεωρίας θα μπορούσαμε να εντάξουμε την 

"επιστήμη" της "Κοινωνιοβιολογίας" (Sociobiology), στις προκείμενες και τις 

συνέπειες της οποίας θα αναφερθούμε εκτενώς παρακάτω. 

 Για τους υποστηρικτές του ψυχολογικού εγωισμού, η φιλανθρωπία, για 

παράδειγμα, ή η ελεημοσύνη καθώς και μορφές αυτοθυσίας, μπορούν να 

περιγραφούν ως πράξεις υποκινούμενες από την μάλλον υποσυνείδητη απώτερη 

επιθυμία ικανοποίησης του Εγώ. Μιά ανάλυση των δεδομένων αποκαλύπτει, λένε, 
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την ευχαρίστηση την οποία απολαμβάνουμε από τα αποτελέσματά τους ή και από την 

ίδια την επιτέλεσή τους. Και υποτίθεται πως αυτή ακριβώς η ευχαρίστηση (ή άλλα 

μακροπρόθεσμα ατομικά συμφέροντα) αποτελεί και τον πραγματικό σκοπό και το 

κίνητρό τους.  

 Οι επικριτές της θεωρίας αυτής, καταδεικνύουν μια σοβαρή εννοιολογική 

σύγχυση: ο ψυχολογικός εγωισμός ταυτίζει εσφαλμένα το αντικείμενο των επιθυμιών 

μας με την προσωπική ικανοποίηση που προκαλείται από την επίτευξη αυτών των 

αντικειμένων (Butler). Αποκλειστικός ή και κύριος σκοπός της πράξης μου δεν 

μπορεί να είναι η πρόκληση ευχαρίστησης ή η εξυπηρέτηση ατομικών συμφερόντων. 

Επιδιώκει κανείς την πραγμάτωση μιας ποικιλίας καταστάσεων. Η εγωιστική άποψη 

έχει αντιστρέψει την πραγματική λογική σειρά αντικειμένου της επιθυμίας (-σκοπού 

της πράξης) και θετικών για το υποκείμενο συνεπειών της.1 

 Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ πως ακόμα και αν δεχόμασταν ότι κάθε 

ανθρώπινη πράξη έχει ως βαθύτερο κίνητρο την ικανοποίηση του υποκειμένου της, 

δεν απειλείται, τελικώς, η δυνατότητα της ηθικής συμπεριφοράς.  

πραξιακή δεοντοκρατία... 

 

 Η Πραξιακή Δεοντοκρατία απορρίπτει την αναγωγή της ηθικότητας σε γενικές 

αρχές ή κανόνες. Αναζητά τα κριτήρια των ηθικών αποφάσεων και αποτιμήσεων στα 

εγγενή χαρακτηριστικά κάθε πράξης και στις συγκεκριμένες περιστάσεις που την 

προσδιορίζουν. Οι υπαρξιστές όπως ο J.P. Sartre έχουν σαν κοινό παρονομαστή, θα 

λέγαμε, την εμμονή στην αναγνώριση αποκλειστικά συγκεκριμένων κριτηρίων 

ηθικότητας. Αυτό που επισημαίνουν όσοι ασπάζονται αυτή τη μορφή δεοντοκρατίας 

είναι η απόλυτη ιδιαιτερότητα της κάθε κρίσης ή πράξης. Αυτή η ιδιαιτερότητα 

(περιπλοκότητα πρακτικών περιστάσεων και εσωτερικών καταστάσεων των ηθικών 

υποκειμένων) δεν επιτρέπει υποτίθεται καμία συστηματική γενίκευση, καμία 

αναγωγή σε αρχές καθολικής ισχύος. 

 Αυτή η θέση θα οδηγούσε σε άκρατο σχετικισμό ή υποκειμενισμό αν δεν 

συνοδευόταν από ορισμένες γνωσιοθεωρητικές παραδοχές. Υποτίθεται, λοιπόν, πως 

συλλαμβάνουμε, χάρη σε κάποια εσωτερική ηθική αίσθηση, την ενόραση, την ηθική 

ποιότητα προσώπων και καταστάσεων. Όταν λειτουργεί σωστά και ανεμπόδιστα αυτή 
                                                           
1Η εγωιστική ερμηνεία κλασικών φροϋδιστών ψυχαναλυτών διορθώνεται από εκπροσώπους της 
"ανθρωπιστικής" ψυχολογίας (E.Fromm, V.Frankle)  οι οποίοι τονίζουν τη δυνατότητα και τη σημασία 
αλτρουιστικού προσανατολισμού της συμπεριφοράς ως παράγοντα ψυχικής υγείας. 
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η ηθική αίσθηση κρίνουμε και πράττουμε ηθικά ορθά. Δεν μπορούμε όμως να 

διατυπώσουμε γενικές αρχές που θα μας καθοδηγήσουν.  

 Τα επιχειρήματα κατά αυτής της θεωρίας τονίζουν κατ'αρχην ότι δεν επιτρέπει 

καμία ηθική εκπαίδευση, όμως οι κοινωνίες βασίζονται σε μια στοιχειώδη έστω ηθική 

αγωγή που επικαλείται κανόνες με παραδειγματική εφαρμογή. Η επίκληση μιας 

μυστηριώδους ενορατικής δύναμης δεν μπορεί να τεκμηριωθεί πειστικά. Ακόμη, η 

υπαρξιστικού χαρακτήρα "ηθική αποφάσεων" (decisionism), δεν διασφαλίζει 

επαρκώς την ηθική ορθότητα απέναντι σε ενδεχόμενη υποκειμενιστική ή και 

μηδενιστική αυθαιρεσία.  

κανονολογική δεοντοκρατία...  

 

Στις κανονολογικές δεοντοκρατικές θεωρίες ανήκει κατ'αρχήν η θεωρία της Θείας 

Επιταγής (divine command) ή Θεολογικός Βολονταρισμός. Σύμφωνα με αυτή, 

μοναδικό κριτήριο ηθικότητας είναι η συμμόρφωση με ο,τιδήποτε επιτάσσει η 

βούληση του Θεού. Υπέρτατη αρχή, αναγκαία για τον προσδιορισμό κάθε κανόνα, 

είναι η δυνατότητα αναφοράς αυτού του κανόνα στο πλαίσιο του θείου νόμου, που 

αποτελεί και καθαρό προϊόν της θείας βούλησης. Αυτό που καθιστά μια πράξη ορθή 

ή εσφαλμένη είναι αποκλειστικά και μόνο το γεγονός ότι αυτή επιτάσσεται ή 

απαγορεύεται από το Θεό. Σύμφωνα πάντα με αυτή τη θεωρία, είναι λάθος να 

πιστεύουμε ότι η υπακοή στις θείες εντολές προτείνεται ως ανώτατη αρχή επειδή 

εξασφαλίζει τη μεγιστοποίηση του αγαθού για το άτομο ή για το σύνολο, με τη 

μορφή της πραγμάτωσης κάποιας σωτηρίας ή τελείωσης του ανθρώπινου γένους. Η 

αναφορά σε κάποιο τέτοιο κριτήριο θα μας οδηγούσε έμμεσα στη αποδοχή μιας 

θεωρίας φυσικού δικαίου ή και μιας ωφελιμιστικής ή εγωιστικής τοποθέτησης. Η 

υπακοή στον θείο νόμο υπαγορεύεται μόνον από την θεία του προέλευση. 

 Τα κυριότερα επιχειρήματα που στηρίζουν τη θεωρία βασίζονται ασφαλώς 

πρίν απ'όλα στην ύπαρξη πίστης, και το αδιέξοδο πολλών άλλων φυσικών ή 

μεταφυσικών αναγωγών είναι ενδεχόμενο να διευκολύνει την παραίτηση και την 

καταφυγή σε μιαν ανώτερη εγγυητική αρχή, έστω μυστηριώδη και απροσπέλαστη 

στην ουσία της. Ανάμεσα στην αναγνώριση του ενδεχόμενου περιορισμού της 

παντοδυναμίας της θείας βούλησης και στην αποδοχή της δυνατότητας αυθαιρεσίας 

της, η θεωρία επιλέγει την τελευταία.  
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 Η κανονολογική δεοντοκρατική θεωρία του Im.Kant, επιδιώκει να θεμελιώσει 

την ηθική στην ανθρώπινη ορθολογικότητα και να φανερώσει την άμεση σχέση της με 

τη δυνατότητα ελεύθερης συμπεριφοράς. Και η ελευθερία αυτή από τις ανορθόλογες 

και παθολογικές φυσικές μας ορμές, αλλά και από εξωτερικούς δεσμευτικούς 

παράγοντες, μπορεί να επιτευχθεί μονάχα μέσα από την αυτόνομη- και 

αυτοδεσμευτική- θέσμιση του λόγου μας. Ο ηθικός νόμος μας αποκαλύπτεται ως η 

ύψιστη πρακτική δυνατότητα της έλλογης ελευθερίας μας. Κρίτηριο της ηθικότητας 

πρέπει να θεωρηθεί η συμμόρφωση με τα πρακτικά αξιώματα που υπαγορεύει ο 

ηθικός νόμος, και σε βαθύτερο επίπεδο η πρόθεση να πράξουμε σεβόμενοι τις 

επιταγές αυτών των αξιωμάτων.  

 Η αρχή τους περιγράφεται με την έννοια της "κατηγορικής προστακτικής". Οι 

ηθικές επιταγές έχουν "κατηγορικό" χαρακτήρα και αντιδιαστέλλονται προς τις 

"υποθετικές" προστακτικές της "επιδεξιότητας" και της "σύνεσης", που μας 

διδάσκουν υπό ποιές προϋποθέσεις μπορούμε να πετύχουμε κάποιο στόχο. Η ηθική 

μας καλεί να δεσμευτούμε χωρίς υποθετικές εξαρτήσεις από σκοπούς. Έτσι, 

"κατηγορική προστακτική" μπορεί να ονομαστεί το αξίωμα που εξαναγκάζει τη 

θέληση "χωρίς να υπόκειται ως αναγκαία συνθήκη κανένας άλλος σκοπός προς 

επίτευξη".  

 Οι τρείς βασικότερες διατυπώσεις της "κατηγορικής προστακτικής" είναι: 

α) (του καθολικού νόμου) "Πράττε μόνο σύμφωνα με ένα τέτοιο γνώμονα, μέσω του 

οποίου μπορείς συνάμα να θέλεις αυτός ο γνώμονας να γίνει καθολικός νόμος". 

β) (της ανθρωπότητας ως αυτοσκοπού) "Πράττε έτσι ώστε να χρησιμοποιείς την 

ανθρωπότητα, τόσο στο πρόσωπό σου όσο και στο πρόσωπο κάθε άλλου ανθρώπου, 

πάντα ταυτόχρονα ως σκοπό και ποτέ μόνο ως μέσο". 

γ) (του κράτους των σκοπών) "Πράττε σαν να ήσουν πάντα χάρη στους γνώμονές 

σου, ένα νομοθετικό μέλος του κράτους των σκοπών". 

Ως γνώμονα (Maxime) της πράξης ο Kant εννοεί το "υποκειμενικό αξίωμα της 

θέλησης", δηλαδή το συγκεκριμένο κανόνα που εφαρμόζεται, συνειδητά ή μή, από το 

υποκείμενο κάθε πράξης κατά την επιτέλεσή της.  

 Ως παράδειγμα τέλειων καθηκόντων απέναντι στους άλλους ο Kant αναφέρει 

την τήρηση (μή αθέτηση) υποσχέσεων, και απέναντι στον εαυτό μας την αποφυγή της 

αυτοκτονίας. Αντίστοιχα, ως ατελή καθήκοντα θεωρούνται η αλληλεγγύη και η 

παροχή βοήθειας στους άλλους, και η καλλιέργεια των ίδιων μας των ικανοτήτων και 

ταλέντων.  
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 Η κατηγοριοποίηση των πράξεων συμπεραίνουμε πως είναι η εξής: 

(α) κάθε πράξη για της οποίας το γνώμονα μπορεί να θελήσει κάποιος να ισχύσει ως 

καθολικός νόμος πρέπει να θεωρείται απλά επιτρεπόμενη, δηλαδή προαιρετική,  

(β) κάθε πράξη για της οποίας το γνώμονα δεν μπορεί να θελήσει κάποιος να ισχύσει 

ως καθολικός νόμος είναι ηθικά εσφαλμένη (μή επιτρεπόμενη),  

(γ) επιβαλλόμενη είναι κάθε πράξη που η καθιέρωση του αντίθετου του γνώμονά της 

ως καθολικού νόμου δεν μπορεί να αποτελέσει λογικό αντικείμενο μιας θέλησης μή 

διατεθειμένης να αντιφάσκει με τον εαυτό της.  

Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι ο Kant καταδικάζει απολύτως το ψεύδος. 

 Τα προβλήματα που συνήθως επισημαίνονται για όλα αυτά, είναι ανάμεσα σε 

άλλα, κυρίως προβλήματα ερμηνείας και εφαρμογής, κατηγορίες για φορμαλισμό, 

αυστηρότητα, ακαμψία και απόλυτο χαρακτήρα που καθιστούν την καντιανή ηθική 

θεωρία πρακτικά ανεφάρμοστη. Η ενδεχόμενη θετική ηθική σημασία των 

συναισθημάτων υποτιμάται και σχεδόν εξοβελίζονται πλήρως αυτά από το χώρο των 

ηθικών αξιών. Ο σεβασμός ή και δέος για τον ηθικό νόμο φαίνεται να θεωρείται ως η 

μόνη πραγματικά θετική συναισθηματική εκδήλωση, ενώ για παράδειγμα η αγάπη ή η 

συμπάθεια αντιμετωπίζονται σαν αδιάφορες, αν όχι παθολογικές, ποιότητες. Το 

καντιανό ηθικό υποκείμενο ομοιάζει μάλλον σε κάποιο ηθικό αυτόματο, αυστηρό και 

αγέλαστο, που λειτουργεί με κίνητρα που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν σχεδόν 

ως απάνθρωπα. 

τελεολογικές θεωρίες... 

 

Στις τελεολογικές (αλλά όχι συνεπειοκρατικές) θεωρίες ανήκει κατ'αρχήν αυτή του 

Φυσικού Δικαίου. Το ηθικό, ορίζεται τώρα ως ο,τιδήποτε προάγει την πραγμάτωση 

των αξιών που αντιστοιχούν στις φυσικές τάσεις και διαθέσεις του ανθρώπου- 

προσδιοριζόμενες υπό το πρίσμα μιας φυσικής τάξης. Θεμελιώδεις θεωρούνται οι 

αξίες της ζωής και της αναπαραγωγής (διαιώνισης του είδους), αλλά και αυτές της 

γνώσης και της κοινωνικότητας. Οι καταβολές της θεώρησης αυτής μπορούν να 

αναζητηθούν στον Αριστοτέλη, τους Στωικούς, τον Θωμά τον Ακινάτη και σε 

διάφορους σχολαστικούς θεολόγους μαθητές του. Σαν βοηθητικές αρχές μπορούν να 

αναφερθούν εδώ οι εξής:  

(α) αρχή της διάκρισης μεταξύ πράξης και παράλειψης (commission-omission, είναι 

διαφορετική η ηθική βαρύτητα μιας πράξης νοούμενης ως ενεργητικής παρέμβασης 
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και δράσης, και μιας "παράλειψης" ή αποφυγής παρέμβασης, που δεν διαταράσσει 

την φυσική σειρά των γεγονότων),  

(β) αρχή της αυτόματης απώλειας ή "παραίτησης" από κάποιο βασικό δικαίωμα 

(forfeiture, άτομα με απαράδεκτη συμπεριφορά που παραβιάζουν βασικά αναφαίρετα 

δικαιώματα των συνανθρώπων τους, "παραιτούνται" και από τα δικά τους 

δικαιώματα και μπορούν να γίνουν αντικείμενο ανάλογα σκληρής μεταχείρησης),  

(γ) αρχή του διπλού αποτελέσματος (double effect, σε κάθε περίπτωση πράξης που 

επιδιώκεται ένα καλό αποτέλεσμα Χ, αλλά ταυτόχρονα προκαλείται κάποιο κακό και 

ηθικά μεμπτό Ψ, η πράξη είναι ηθικά επιτρεπτή μόνο εάν πληρούνται οι όροι: (1) η 

πρόθεση του δρώντος είναι να επιτευχθεί το Χ και όχι το παρεπόμενο Ψ, (2) το Ψ 

είναι πράγματι αναπόφευκτο, (3) το Ψ δεν αποτελεί το μέσο για την επίτευξη του Χ, 

(4) το Ψ δεν είναι δυσανάλογο με το Χ ).  

 Οι υπέρμαχοι της θεωρίας εισηγούνται πως το "δέον" μπορεί να παραχθεί από 

το "είναι", είναι αυτό που ονόμασε ο Moore "φυσιοκρατική πλάνη". H θεωρία αυτή 

θεωρείται από πολλούς πως στηρίζει με τις συντηρητικές θέσεις της το 

κοινωνικοπολιτικό status quo. 

 Για την Ωφελιμοκρατία, κριτήριο ηθικότητας είναι το ποσό "ωφέλειας" που 

παράγεται. Ως ωφέλεια νοείται η πραγμάτωση του αγαθού για όσο το δυνατόν 

περισσότερους ανθρώπους. Για τους παραδοσιακούς εκφραστές της το αγαθό αυτό 

προσδιορίζεται μέσα από ένα ηδονοκρατικό πρίσμα ως ευτυχία, νοούμενη συνήθως 

ως συνισταμένη ηδονών. Η "αρχή της ωφέλειας" των J. Bentham και J.S. Mill , 

συνοψίζεται στο αίτημα "μεγιστιποίησης της ευτυχίας για το μεγαλύτερο εριθμό 

ατόμων" (the greatest happiness of the greatest number) και μπορεί να συμπεριλάβει 

και άλλ έμβια όντα. Ωφελιμοκρατικές τάσεις ανιχνεύονται και στους Hobbes και 

Hume. Ο J. Bentham εισηγείται σαν μόνα (ποσοτικά) κριτήρια  διάκρισης και 

ιεράρχησης ηδονών την ένταση, τη διάρκεια, τη βεβαιότητα, την εγγύτητα, τη 

γονιμότητα, τη καθαρότητα και την έκταση (αριθμός των ανθρώπων που μπορούν να 

τις απολαύσουν). Ο J.S. Mill αντίθετα αναγνωρίζει τη σημασία ποιοτικών κριτηρίων 

και διακρίνει ανάμεσα σε "ανώτερες" και "κατώτερες" ηδονές. Υπάρχει μια κλασική 

διαφοροποίηση δύο ειδών ωφελιμοκρατίας, σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της 

αρχής της ωφέλειας:  

(α) σύμφωνα με την πραξιακή ωφελιμοκρατία (act-utilitarianism) κάθε πράξη πρέπει 

να εξετάζεται χωριστά, και είναι ηθικά ορθή μόνο εάν οδηγεί στη μεγιστοποίηση της 

ωφέλειας,  
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(β) κατά την κανονολογική ωφελιμοκρατία (rule-utilitarianism) μια συγκεκριμένη 

πράξη αξιολογείται με αναφορά στο αν ακολουθεί ένα ηθικά ορθό κανόνα (αυτός 

είναι ηθικά ορθός μόνο εάν η συμμόρφωση σε αυτόν ή η αποδοχή του, οδηγεί στη 

μεγιστοποίηση της ωφέλειας).  

 Η θεωρία αυτή έχει κατηγορηθεί ακριβώς για το χρησιμοθηρικό και 

ωφελιμιστικό πνεύμα που καλλιεργεί. Η προσπάθεια μεγιστοποίησης μιας όσο γίνεται 

απλούστερης και μονοσήμαντης εξω-ηθικής αξίας δεν μπορεί να εξαντλήσει το 

περιεχόμενο της ηθικότητας, και χονδροειδής ηδονοκρατικές αναγωγές μπορούν να 

οδηγήσουν σε  απαράδεκτη ισοπέδωση μή υπολογίσιμων ποιοτήτων, στην 

υποβάθμιση των ανθρώπινων στόχων στο επίπεδο έκφρασης ζωωδών ενστίκτων. 

Στην καλύτερη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με ένα οικονομικό μοντέλο για την 

ορθολογική έκφραση επιθυμιών και πρακτικών αποφάσεων. Δύο πράξεις δε, όμοιες 

ως προς το αποτέλεσμά τους, διαφέρουν κατά τρόπους συνήθως κρινόμενους ως 

ηθικά σημαντικούς. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα συχνά ποικίλουν ως προς τις 

προθέσεις και την καταβαλλόμενη προσπάθεια των δρώντων υποκειμένων, και επίσης 

είναι πιθανό συστατικά τους ενεργήματα να προκαλούν και κακό. Αυτό το κακό 

μπορεί να αφορά στην καταπάτηση αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων ή την παραβίαση 

αρχών δικαιοσύνης στο όνομα της επίτευξης ενός στόχου. Η κανονολογική 

ωφελιμοκρατία (R.D. Brandt, Peter Singer, J.C. Harsanyi κ.ά) επιτρέπει την 

καταδίκη τέτοιων ενδεχόμενων, με το σκεπτικό πως οι επιμεμπτές πράξεις (και οι 

συναφείς προθέσεις και διαθέσεις) αντιστοιχούν σε εφαρμογή ηθικά εσφαλμένων 

κανόνων, η γενική αποδοχή των οποίων θα οδηγούσε σε συνολικά αρνητικά 

αποτέλεσματα.  

 Τέλος αναφέρουμε την θεωρία της συμβολαιοκρατίας (T. Hobbes, J.J. 

Rousseau, J. Locke). Ως κριτήριο ηθικότητας προτείνεται εδώ η δυνατότητα 

δικαιολόγησης μιας πράξης , κρίσης ή κανόνα, με αναφορά σε κάποια διαπροσωπική 

συμφωνία ορθολογικών όντων. Ηθικά ορθοί είναι εκείνοι οι κανόνες τους οποίους δεν 

θα μπορούσαν να απορρίψουν ορθολογικά άτομα ενδιαφερόμενα για το αμοιβαίο 

συμφέρον τους, υπό τον όρο να τηρούνται και από τους άλλους. 

 ο άθεος υπαρξισμός... 

 

Για τον ά θ ε ο  υ π α ρ ξ ι σ μ ό  (Χαϊντεγκερ, Σαρτρ και Γάλλοι υπαρξιστές), η 

ύπαρξη προηγείται της ουσίας (ο άνθρωπος πρώτα υπάρχει, απαντιέται με τον εαυτό 
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του, εισέρχεται μέσα στον κόσμο και ύστερα προσδιορίζεται). Ο Άνθρωπος, αν δεν 

είναι προσδιορίσιμος, αυτό σημαίνει πως στην αρχή, από τα πρίν δεν είναι τίποτα. Θα 

γίνει μετά και θα γίνει αυτό που θα φτιάξει ο ίδιος τον εαυτό του. Έτσι, δεν υπάρχει 

ανθρώπινη φύση, αφού δεν υπάρχει Θεός να την συλλάβει. Ο άνθρωπος είναι, όχι 

μόνο η αντίληψη που ο ίδιος έχει για τον εαυτό του, αλλά και αυτός που θέλει να 

είναι, κι όπως συλλαμβάνει τον εαυτό του, μετά την ύπαρξη, και όπως "θέλει" (με την 

έννοια μιας εκλογής πιο πρωταρχικής και αυθόρμητης από αυτό που λέμε συνήθως 

"θέληση"σαν μια συνειδητή απόφαση) τον εαυτό του μετά από αυτήν την ορμή προς 

την ύπαρξη ' ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό που ο ίδιος φτιάχνεται. 

Αυτή είναι η λεγόμενη "υποκειμενικότητα". Έτσι, αν πράγματι η ύπαρξη προηγείται 

της ουσίας, ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για ό,τι είναι. Εκλέγοντας τον εαυτό του, 

εκλέγει ταυτόχρονα και όλους τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει έστω και μια από τις 

πράξεις μας που, δημιουργώντας τον άνθρωπο που θέλουμε να είμαστε, δεν 

δημιουργεί ταυτόχρονα μιαν εικόνα του ανθρώπου γενικά, όπως θεωρούμε ότι πρέπει 

να είναι. "...το γεγονός ότι δεν υπάρχει Θεός συνεπάγεται την εξαφάνιση κάθε 

δυνατότητας να βρεί κανείς αξίες σ'ένα νοητό ουρανό ' δεν μπορεί πια να υπάρχει κάτι 

το a priori καλό, αφού δεν υπάρχει μια απέραντη και τέλεια συνείδηση για να το 

συλλάβει. Πουθενά δεν είναι γραμμένο πως το καλό υπάρχει, αφού ακριβώς 

βρισκόμαστε σε ένα επίπεδο όπου υπάρχουν μόνο άνθρωποι και τίποτα άλλο. Ο 

άνθρωπος είναι "εγκαταλειμμένος", γιατί δεν βρίσκει ούτε μέσα του ούτε έξω από τον 

εαυτό του μια δυνατότητα να αρπαχτεί από κάτι ' δεν βρίσκει καμιά δικαιολόγηση"(Ο 

υπαρξισμός είναι ένας ανθρωπισμός). "Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να εξηγήσουμε κάτι με 

αναφορά σε μια δεδομένη και πάγια ανθρώπινη φύση ' με άλλα λόγια δεν υπάρχει 

τίποτα το προκαθορισμένο, ο άνθρωπος είναι ελεύθερος, ο ά ν θ ρ ω π ο ς είναι ε λ ε υ 

θ ε ρ ί α" ' υπεύθυνος για ό,τι κάνει. "...Το συναίσθημα, γράφει ο Σαρτρ, οικοδομείται 

με τις πράξεις που κάνουμε ' άρα, δεν μπορώ να το συμβουλευτώ και να το 

χρησιμοποιήσω σαν οδηγό. Αυτό σημαίνει πως δεν μπορώ ούτε ν'αναζητήσω μέσα 

μου την αυθεντική διάθεση που θα με σπρώξει να δράσω, ούτε και να ζητήσω από 

μιαν έτοιμη ηθική έννοιες που θα μου επιτρέψουν να δράσω".Καμιά λοιπόν γενική 

ηθική δεν μπορεί να υποδείξει τι πρέπει να γίνει. Ο υπαρξισμός όμως αντιτίθεται στην 

εφησύχαση, αφού διακηρύσσει : δεν υπάρχει πραγματικότητα παρά μόνο στη δ ρ ά 

σ η.  

 Στο ξεκίνημα, για τον Σαρτρ, δεν μπορεί να υπάρχει άλλη αλήθεια από αυτήν 

: cogito ergo sum, σκέφτομαι άρα υπάρχω ' είναι η απόλυτη αλήθεια της συνείδησης 
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που πραγματώνεται, φτάνει στον εαυτό της. Ο άνθρωπος που ανακαλύπτει τον εαυτό 

του με το "σκέφτομαι" ανακαλύπτει ταυτόχρονα και όλους τους άλλους, και μάλιστα 

σαν προϋπόθεση της ύπαρξής του. Για να πετύχουμε μιαν οποιαδήποτε αλήθεια για 

τον εαυτό μας, πρέπει να περάσουμε από τον άλλο. Ο άνθρωπος φτιάχνεται 

διαλέγοντας την ηθική του ' καθορίζεται σε σχέση με μια δέσμευση που μόνος του 

αναλαμβάνει.  

 Ένας άνθρωπος που προσχωρεί σε ένα κομμουνιστικό ή επαναστατικό 

συνδικάτο, επιζητεί συγκεκριμένους σκοπούς ' οι σκοποί αυτοί εξυπακούουν μια 

αφηρημένη θέληση ελευθερίας ' η ελευθερία όμως αυτή επιζητείται μέσα στο 

συγκεκριμένο. Θέλοντας την ελευθερία, ανακαλύπτουμε πως αυτή εξαρτάται 

απόλυτα από την ελευθερία των άλλων και πως η ελευθερία των άλλων εξαρτάται 

από την δική μας. "...Βέβαια, η ελευθερία σαν ορισμός του ανθρώπου, δεν εξαρτάται 

από τον άλλο, αλλά μόλις υπάρξει εκλογή και δέσμευση, είμαι υποχρεωμένος να θέλω 

ταυτόχρονα με τη δική μου ελευθερία και την ελευθερία των άλλων, δεν μπορώ να 

πάρω την ελευθερία σαν σκοπό μου, παρά μόνο εάν πάρω και την ελευθερία των άλλων 

επίσης σαν σκοπό μου". 

 Στη ζωή, εναπόκειται σε μας να της δώσουμε ένα νόημα και η αξία δεν είναι 

άλλο παρά αυτό το νόημα που διαλέγουμε να της δώσουμε.  

 "...ο άνθρωπος είναι σταθερά "έξω από τον εαυτό του", υπάρχει με το να 

προβάλλεται και να χάνεται έξω από τον εαυτό του, κυνηγώντας υπερβατικούς 

σκοπούς".  

 Ακόμα και αν υπήρχε Θεός τίποτα δεν θα άλλαζε ' το πρόβλημα δεν είναι 

εκείνο της ύπαρξής του. Ο άνθρωπος πρέπει να ξαναβρεί τον εαυτό του και να 

πεισθεί ότι τίποτα δεν μπορεί να τον "σώσει" από τον εαυτό του. Ο υπαρξισμός είναι, 

για τον Σαρτρ, ένας ανθρωπισμός, μια θεωρία της δράσης.    

που να προσφύγουμε για την εγγύηση;... 

 

Σύμφωνα με τον Thomas Nagel , στην καθημερινή μας ζωή και λόγο, τείνουμε να 

θεωρούμε "παράλογη"(ή και κωμικά παράλογη) "κάθε κατάσταση στην οποία υπάρχει 

μεγάλη σύγκρουση ανάμεσα στην προσποιητή σοβαρότητα που την περιβάλλει και την 

αληθινή πραγματικότητα της ίδιας της κατάστασης". Η σοβαρότητα, δηλαδή, "με την 

οποία ζούμε τη ζωή μας (αυτή είναι η προσποίηση) συγκρούεται με την μόνιμη 

δυνατότητα να θεωρούμε το καθετί σοβαρό για μάς ανοιχτό στην αμφισβήτηση (αυτή 
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είναι η πραγματικότητα). Με άλλα λόγια, τα πράγματα που έχουν τη μεγαλύτερη 

σημασία για τη ζωή μας είναι εκείνα ακριβώς που δεν μπορούμε να αιτιολογήσουμε με 

λογικώς ατράνταχτα επιχειρήματα". Ό, τι θεωρούμε πιο σημαντικό είναι ό,τι μας δίνει 

τις αξίες με τις οποίες κρίνουμε τα πάντα. Αιτιολογούνται όμως οι ίδιες αυτές οι αξίες; 

Εάν όχι, μήπως είναι αυθαίρετες, και συνεπώς όλα όσα βασίζονται σ' αυτές (τελικά τα 

πάντα) είναι αυθαίρετα και η ανθρώπινη ζωή παράλογη;  

 Στην αλυσίδα της αιτιολόγησης (μια σειρά από γιατί) φτάνουμε συνήθως σε 

ένα σημείο όπου σταματάμε, σε κάτι ("ίσως την ευτυχία") που είναι αποδεκτό ως 

αξία και δεν χρειάζεται να αποδειχθεί. Τι όμως εγγυάται αυτήν την αξία;  

 Για την θρησκεία απλώς ορισμένες αξίες μπορεί να θεωρηθούν υπέρτατες (άρα 

δεν αιτιολογούνται). Κάτι τέτοιο προσφέρει σε πολλούς ανθρώπους παρηγοριά και 

ένα αίσθημα ασφάλειας. Η πίστη όμως στο Θεό παρέχει λογική βάση για να 

ισχυριστούμε ότι έτσι αποφεύγεται ο παραλογισμός της ζωής και το νόημά της είναι 

εγγυημένο; Πώς, για παράδειγμα, η αθανασία θα εγγυούταν την αντικειμενικότητα 

αυτών των αξιών; Και αν ακόμη, όπως ισχυρίζονται κάποιοι, ο Θεός είναι ο 

δημιουργός ή ο εγγυητής της ηθικής των αξιών επειδή... δημιουργεί ηθική, ή η ζωή 

μας έχει νόημα ή σκοπό γιατί αυτός έχει τους δικούς σκοπούς για τις ζωές μας... ,το 

να τον υπηρετεί κανείς μοιάζει πολύ (εφόσον δεν επιλέγει κανείς τον σκοπό αλλά του 

επιβάλλεται) με σκλαβιά. Και αν δεν δημιουργεί την καλοσύνη η δύναμή του (κάτι 

που τον κάνει να μοιάζει με κοσμικό αστυνόμο) τότε τί την δημιουργεί ; Η γνώση του 

(για ποιο πράγμα;), ή η αγαθότητά του (με ποια κριτήρια όμως τον αξιολογούμε ως 

καλό;) ... Αυτός ο κύκλος δείχνει ότι η προσφυγή στο Θεό είναι πλεονασμός, δηλαδή 

δεν προσφέρει κανένα επεξηγηματικό ή αιτιολογικό έργο. Η πίστη σ' αυτόν δεν μπορεί 

να θεμελιώσει καμιά ηθική μέσω της λογικής.  

 Μήπως τότε κάποια κοσμική αξία μπορεί να επιστρατευθεί σαν εναλλακτική 

λύση στο πρόβλημα; Τέτοιου είδους επικλήσεις φαίνεται πως παρουσιάζουν το ίδιο 

λογικό πρόβλημα : εξαρτώνται από αξιωματικά παραδεκτές αξίες που βρίσκονται έξω 

από κάθε λογική απόδειξη.  

 Αν όντως δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι αξίζουν πραγματικά αυτά που 

έχουν σημασία για μας, πώς θα έπρεπε τότε να ενεργήσουμε ; Μας φαίνεται προφανές 

ότι η καλοσύνη είναι καλύτερη από την σκληρότητα, ή ότι είναι προτιμότερο ο 

άνθρωπος να αξιοποιεί το δυναμικό του παρά να ολισθαίνει στην νωθρότητα και την 

απελπισία. Αν όμως η ανθρώπινη ζωή καταρρεύσει σ'αυτό το βασικό επίπεδο, όταν 

κάποιος δεν έχει την "δύναμη" να συνεχίσει να ζεί με τρόπο που ο ίδιος βρίσκει πως 
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έχει νόημα ; Το πρόβλημα δεν φαίνεται να ανήκει στη σφαίρα της διανόησης και 

επομένως δεν μπορεί να επιλυθεί με θεωρίες (θρησκευτικές ή κοσμικές).  

 Σύμφωνα με τον παραδοσιακό ο ρ θ ο λ ο γ ι σ μ ό, ο χαρακτήρας των 

θεμελιωδών προβλημάτων της ανθρώπινης ζωής θεωρείται διανοητικός. 

Τροποποιώντας αυτή την παράδοση, που ξεκινά από τον Πλάτωνα, η εκκλησία 

θεώρησε την συναισθηματική ή συγκινησιακή μας φύση - την "ζωώδη" όπως συχνά 

αποκαλείται - επικίνδυνη, αμφισβητήσιμη, που κάθε στιγμή χρειάζεται λογικό έλεγχο. 

Ο έλεγχος των παθών (σύγκρουση ανάμεσα στην ψυχή και το σώμα), και η 

καθοδήγηση της ζωής με αξίες που επιτάσσει η λογική, δίνει στη ζωή νόημα, 

διαφορετικά είναι παράλογη ή και κτηνώδης. Τι συμβαίνει όμως όταν κάποιος 

αντιλαμβάνεται ότι οι αρχές ή οι θεωρίες που αποδέχτηκε ως θεμέλια των αξιών της 

ζωής του είναι, αν μπορούμε να πούμε, διανοητικά χρεοκοπημένες; (η ιδέα του D. 

Hume εδώ είναι ότι "η φύση επαρκεί", συνεχίζουμε να ζούμε ακόμη και αν χαθεί 

οποιοδήποτε επικάλυμμα διανοητικής  εκλογίκευσης...) .  

 Σύμφωνα με τον David Hume , το μοντέλο του κοινωνικού συμβολαίου στην 

πολιτική θεωρία "στηρίζεται σε μια εσφαλμένη από τη βάση της υπόθεση, ότι δηλαδή 

οι άνθρωποι θα μπορούσαν, κάποια στιγμή, να συνευρεθούν και να σχεδιάσουν 

λογικά τους κανόνες και τις δομές μιας λειτουργικής κοινωνίας"(μοντέλο διανοητικά 

γελοίο και πολιτικά επικίνδυνο). Οι κοινωνικοί θεσμοί, δηλαδή, δεν είναι ούτε θα 

μπορούσαν να είναι προϊόν λογικού ή διανοητικού σχεδιασμού. Η ίδια η κοινωνική και 

πολιτική δομή είναι προϊόν απροσχεδίαστης κοινωνικής εξέλιξης της οποίας την 

κληρονομιά δεν μπορούμε να ελέγξουμε. "Υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος είναι εκ 

φύσεως ευάλωτος και συνεπώς επιβιώνει μόνο εάν εξελιχθούν τρόποι που του 

επιτρέπουν να ζει με άλλους σε κοινότητες, αποκτώντας συλλογική δύναμη. Εμπόδια 

σε αυτές τις κοινωνικές ενώσεις είναι ο ατομικός εγωισμός, τα στενά όρια της 

ανθρώπινης γνώσης, και η σπάνις αντικειμένων επιθυμίας. Η ανάπτυξη τρόπων 

υπέρβασης αυτών των εμποδίων ήταν αναγκαία (αλλιώς η ανθρωπότητα δεν θα είχε 

επιβιώσει) και ο αρχέγονος μηχανισμός που εξελίχτηκε ήταν κυρίως η αναντίρρητη 

υποταγή σε ορισμένους κανόνες συμπεριφοράς...". 

 Ο Hume επιτίθεται κατά του ορθολογισμού στην ηθική και θεωρεί ελάττωμα 

την τάση να βλέπουμε την ηθική ως γνωστικό εγχείρημα που παράγει καθολική 

αντικειμενική γνώση. Στην ηθική, όπως και στην επιστημολογία, είναι σκεπτικιστής - 

θεωρεί ότι οι βασικές διαβεβαιώσεις της δεν αποδεικνύονται (ούτε με την λογική, 

ούτε με την εμπειρία) . Έτσι, η επίκληση της φύσης μας δεν είναι άλλο ένα είδος 
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αιτιολόγησης ' εξηγεί μάλλον πώς τα καταφέρνουμε να πορευόμαστε χωρίς 

αιτιολόγηση.  

 Ο F. Nietzsche επιτίθεται στην αξίωση της ηθικής φιλοσοφίας ότι παρέχει 

αποδείξιμη ηθική γνώση και υποστηρίζει ότι η ηθική κατανοείται καλύτερα ως προϊόν 

ορισμένων θεμελιακών χαρακτηριστικών της ανθρώπινης φύσης: "...Κάτω από ποιες 

συνθήκες επινόησε ο άνθρωπος τις αξίες με τις οποίες αποφαίνεται αν κάτι είναι καλό 

ή κακό ; Και τί αξία έχουν αυτά τα δύο ; Μήπως από τότε έχουν παρεμποδίσει, ή 

έχουν προαγάγει την ανθρώπινη ευημερία ; Αποτελούν σημείο δυστυχίας, πτώχευσης 

ή παρακμής της ζωής; Ή, αντίθετα, αποκαλύπτεται σ' αυτές η αφθονία, δύναμη και 

θέληση της ζωής, το θάρρος της, η βεβαιότητα, το μέλλον; ...Χρειαζόμαστε μια 

κριτική των ηθικών αξιών, η αξία αυτών των ίδιων των αξιών πρέπει να είναι το 

πρώτο ζητούμενο - και γι' αυτό χρειάζεται να γνωρίζουμε τις συνθήκες και τις 

περιστάσεις στις οποίες εκείνες αναπτύχθηκαν και κάτω από τις οποίες εξελίχθηκαν 

και άλλαξαν."("Γενεαλογία της Ηθικής").  

ο μαρξισμός... 

 

Ο μαρξισμός απορρίπτει τον διαχωρισμό της θεωρητικής από την πρακτική-

κανονιστική όψη της ηθικής, την οποία αντιμετωπίζει ως ενιαίο όλον, όπου οι ηθικοί 

κανόνες θεμελιώνονται σε οντολογικές, γνωσιοθεωρητικές αρχές, και προπαντός στη 

συγκεκριμένη ανάλυση της κοινωνικής πραγματικότητας. Για τον Engels οι άνθρωποι, 

συνειδητά ή ασυνείδητα, αντλούν - σε τελευταία ανάλυση- τις ηθικές αντιλήψεις τους 

από τις οικονομικές, πρακτικές σχέσεις όπου θεμελιώνεται η ταξική τους κατάσταση. 

Κατά συνέπεια, η ηθική στις ταξικές κοινωνίες είναι πάντοτε ταξική. Η υπερβατική, 

επουράνια ηθική, δεν είναι για τον μαρξισμό παρά η φανταστική λύση των επίγειων 

αντιθέσεων. Η ηθική, ιδιαίτερη μορφή κοινωνικής συνείδησης, συνιστά συστατικό 

στοιχείο της ιδεολογίας μιας τάξης, δεν πρόκειται για κάποιο αυτόνομο υπερταξικό 

σύνολο αρχών και κανόνων.  

 Η ίδια η ύπαρξη του δικαίου συνιστά την πρακτική απόδειξη της αδυναμίας 

της ηθικής. Αποδεικνύει ότι οι κοινωνικές ανάγκες δεν έχουν γίνει εσωτερικές ως 

προς το άτομο, αλλά "εξωτερικές ανάγκες της κοινωνίας". Η έννοια του ηθικού 

καθήκοντος είναι μια αφηρημένη και αλλοτριωμένη έκφραση αυτής της αντίφασης. Η 

ηθική, λοιπόν, είναι έκφραση και ταυτόχρονα ενεργό στοιχείο των κοινωνικών 

συγκρούσεων, και στον χώρο της εκφράζονται διαμεσολαβημένες οι οικονομικές και 
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ευρύτερα οι κοινωνικές αντιθέσεις. Τα ηθικά συστήματα δεν έχουν καθολικό κύρος 

και δεν είναι αιώνια. Η σχετικότητα (ιστορική ή ταξική) του καλού και του κακού, 

αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει το απόλυτο (το εξωιστορικό) αγαθό. Στις ταξικές 

κοινωνίες, ό,τι είναι ηθικό για τους "μέν" μπορεί να είναι ανήθικο για τους "δέ". 

Όπως γράφει ο Gramsci, όσο διαρκεί η εκμετάλλευση, η φτώχεια, η αμάθεια οι 

κοινωνίες δεν μπορούν να "ηθικοποιηθούν". 

 Αφηρημένες έννοιες όπως η αγάπη, ή η ευθύνη, μετατρέπονται στον μαρξισμό 

σε έννοιες που δηλώνουν την αγωνιστική αλληλεγγύη συγκεκριμένων κοινωνικών 

κατηγοριών σε συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες. Θεμέλιο της μαρξιστικής ηθικής 

(στη σημερινή φάση της ανθρωπότητας) είναι η συμμετοχή στην πολιτική πράξη, 

δηλαδή στο πρακτικό έργο της κατάργησης της αλλοτριωμένης πράξης, και της 

αλλοτριωμένης συνείδησης που της αντιστοιχεί. Η αγωνιστική πράξη έχει σαν 

κορυφαία της στιγμή την θ υ σ ί α: ο εκμηδενισμός του ατόμου υπέρ του συνόλου. 

Καμιά θυσία, μπορούμε να υποστηρίξουμε, δεν δικαιώνεται, όμως γνωρίζουμε 

ταυτόχρονα ότι οι κοινωνικοί αγώνες είναι αναπόφευκτοι στις κοινωνίες όπου 

υπάρχουν τάξεις.2 

ο Michel Foucault για την γενεαλογία της ηθικής... 

 

α) Η γ ε ν ε α λ ο γ ί α  δεν είναι αναζήτηση των απαρχών. 

 Ο άνθρωπος, ερευνώντας για την "αρχή" των πραγμάτων προσπαθεί να 

συλλάβει την ουσία πίσω από τα φαινόμενα, την ταυτότητα πίσω από την 

πολλαπλότητα και τη διαφορά, την ακινησία πίσω από την μεταβολή. Όμως η 

γενεαλογία ανακαλύπτει ότι η ουσία των πραγμάτων έχει κατασκευαστεί 

προοδευτικά από ξένες προς αυτά μορφές' εντοπίζεται έτσι η μοναδικότητα, 

καθίστανται ανάγλυφες οι ασυνέχειες. Πώς λοιπόν γίνεται προσιτό το κρυμμένο 

νόημα ; Χάρη στην αποστασιοποιητική στάση που υιοθετεί ο γενεαλόγος~ δεν 

προσφέρεται χάρη σε κάποια αποκάλυψη' δημιουργός του είναι τα ιδιαίτερα 

συμφέροντα του ανθρώπου (Nietzsche) και οι εκάστοτε πολιτισμικές πρακτικές 

(πράγματα απτά, ορατά, "επιφανειακά", που από την κατάλληλη οπτική γωνία 

μπορούν να συλληφθούν και να περιγραφούν).  

                                                           
2βλπ. σχετικά: Ε. Μπιτσάκης: "Φιλοσοφία του ανθρώπου", κυρίως κεφ. 7ο, 8ο, 9ο, 11ο. Επίσης για το 
πρόβλημα της ελευθερίας: Ε. Μπιτσάκης: "Θεωρία και πράξη", κεφ. 7ο. Για τις οντολογικές και ηθικές 
πλευρές της αλλοτρίωσης: Istvan Meszaros: "Η θεωρία του Marx για την αλλοτρίωση", Μέρος 2ο, κεφ. 
Ζ. 
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  β) Η γενεαλογία είναι ανάλυση της καταγωγής και ως τέτοια τοποθετείται στη 

διάρθρωση σώματος και ιστορίας.  

 Δεν εξετάζει τα γενικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου, ενός συναισθήματος, την 

απρόσκοπτη εξέλιξη ενός είδους, το πεπρωμένο ενός λαού. Διαλύει τον εαυτό 

ελευθερώνοντας λησμονημένα γεγονότα' μελετά εσφαλμένους υπολογισμούς, κακές 

εκτιμήσεις και λάθη που καθόρισαν τις επόμενες γενεές. Το σώμα είναι ο τόπος όπου 

εγγράφονται τα πάντα' φέρει τα αποτυπώματα. Η δύναμη και η αδυναμία του είναι ο 

καθρέφτης που μέσα του κάθε γεγονός και στοιχείο του παρελθόντος και παρόντος 

αποκτά την ταυτότητά του~ η φυσιολογία είναι το κριτήριο της πλάνης και της 

αλήθειας. Η ανάλυση της καταγωγής λοιπόν είναι η αποκρυπτογράφηση της ιστορίας 

που εγγράφεται πάνω στο σώμα.  

 γ) Η γενεαλογία κατανοεί την εμφάνιση μιας ιστορικής ανάπτυξης όχι ως την 

παρουσία ενός σκοπού που πραγματοποιείται στο τέλος μιας διαδικασίας (τελεολογία) 

αλλά ως μια διαδοχή συστημάτων ερμηνείας- καθυπόταξης. 

 "... η γενεσιουργός αιτία ενός πράγματος και η τελική του χρησιμότητα, η 

πραγματική του χρήση και τοποθέτηση σε ένα σύστημα σκοπών, είναι δύο πράγματα 

εντελώς ξεχωριστά..."(Nietzsche). Ο σκοπός (νόημα) ενός πράγματος είναι η 

ερμηνεία που έχει επιβάλλει βίαια μια θέληση για δύναμη πάνω σε μια προγενέστερη 

ερμηνεία- νόημα. Άρα ήδη υπάρχουσες ερμηνείες ανατρέπονται, τροποποιούνται. Η 

γενεαλογική ερμηνεία, έτσι, δεν αποκρυπτογραφεί το κρυμμένο νόημα ενός σημείου' 

δεν υπάρχει πρωταρχικό νόημα για να έρθει στην επιφάνεια παρά μόνο μια 

ατελεύτητη σειρά ερμηνειών- καθυποτάξεων.  

 Οι ίδιες οι λέξεις δεν είναι παρά ερμηνείες' ερμηνείες προτού να γίνουν 

σημεία. Έχουν επιβληθεί ως ερμηνείες από τις ανώτερες τάξεις, φέρουν τα σημάδια 

της υπεροχής τους, γίνονται τα εμβλήματά τους, ακτινοβολούν την ψυχική τους 

κατάσταση, υπογραμμίζουν την διαφορά τους από τις κατώτερες τάξεις. Η απόκρυψη 

του χαρακτήρα του σημείου σαν ερμηνείας, στοχεύει στην διαιώνιση της 

συγκαλυμμένης κυριαρχίας του. Η αποκάλυψη, αντίθετα, είναι έργο ανατρεπτικό~ 

αποδεσμεύει τις παγιωμένες μορφές που συνθέτουν μια πραγματικότητα και τις 

προσφέρει σε μια καινούρια οικειοποίηση. 

 Για τον Foucault τα ατομικά κίνητρα είναι προϊόν καθορισμένων 

στρατηγικών- εμφανίζονται σε ένα πεδίο διευθετημένο από τις κοινωνικές πρακτικές. 

Άρα το ζήτημα της εξουσίας και της οικειοποίησης δεν αφορά τα άτομα και τις 

προθέσεις τους. Τα άτομα δεν προϋπάρχουν του πεδίου αντιπαράθεσής τους' 
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εμφανίζονται μέσα σε αυτό. Οι σχέσεις εξουσίας δεν είναι αποτέλεσμα της 

αντιπαράθεσης των συμφερόντων των τάξεων αλλά γεννιούνται σε συγκεκριμένους 

χώρους (εργοστάσιο, σχολείο, φυλακή, εκκλησία), αποκρυσταλλώνονται σε 

διάφορους μηχανισμούς και τυπικά εξουσίας (Πανοπτικόν, τυπικό της εξομολόγησης 

κλπ...). Τα τυπικά της εξουσίας που τοποθετούνται σε συγκεκριμένους χώρους θέτουν 

κανόνες, υποχρεώσεις, ορίζουν διαδικασίες πειθαρχίας του σώματος και παράγουν 

έτσι τα σύγχρονα "υποκείμενα". Οι τεχνικές πειθαρχίας που εφαρμόζονται στο σώμα, 

όλα τα συστήματα της μικρο-εξουσίας που τις θέτουν σε εφαρμογή ολόκληρη η 

πολιτική τεχνολογία του σώματος αποτελούν την πραγματική βάση της διαδικασίας 

εγκαθίδρυσης οικουμενικών αληθειών, της επικράτησης της εξισωτικής μορφής του 

Δικαίου και της πραγματοποίησης όλων των ανθρωπιστικών επιτευγμάτων του 

ανθρώπου. Πίσω από τις διακηρύξεις του Διαφωτισμού για χειραφέτηση και 

πανανθρώπινα δικαιώματα κρύβεται η ενίσχυση των μέσων κοινωνικού ελέγχου και 

εξουσίας.  

 δ) Η γενεαλογία  συλλαμβάνεται ως "ενεργός ιστορία" ή ως "ιστορικό νόημα" ή 

"ιστορική αίσθηση".  

 Μ'αυτή την έννοια, η γενεαλογία εισάγει κάθε πράγμα σε μια ιστορική 

κίνηση. Καταργεί την ταυτότητα, την σταθερότητα. Αρνείται την ύπαρξη σταθερών. 

Τίποτε στους ανθρώπους δεν μπορεί να θεωρηθεί αμετάβλητο ώστε να αποτελέσει τη 

βάση της αυτοαναγνώρισης και αλληλοκατανόησής τους. Δεν υπάρχουν καθολικά 

χαρακτηριστικά και σταθερές δομές του πνεύματος που καθιστούν δυνατή την 

ανθρώπινη επικοινωνία και επιτρέπουν την θεμελίωση καθολικών θεωριών για την 

ανθρώπινη δράση. Το ίδιο το σώμα δεν αποτελεί σταθερά' δεν διαθέτει σταθερή 

δομή, ούτε έχει σταθερές ανάγκες. Είναι εύπλαστο και χειραγωγίσιμο. Έχει όμως, 

βέβαια, ορισμένα αναγνωρίσιμα μορφολογικά χαρακτηριστικά' αυτά είναι που 

εκμεταλλεύονται οι τεχνικές πειθαρχίας και χειραγώγησης.  

 Το σώμα για τον Foucault είναι βυθισμένο στο πολιτικό πεδίο' είναι ο 

προνομιούχος τόπος άσκησης των σχέσεων εξουσίας. Πάνω σ'αυτό οι τελευταίες 

διασταυρώνονται με τις γνώσεις που παράγονται από τις επιστήμες του ανθρώπου.  

 Η γενεαλογία λοιπόν είναι η ιστορία των διαφορετικών τρόπων 

αντικειμενοποίησης των ανθρώπων. Διακρίνουμε τρείς τρόπους 

~ Ο πρώτος έχει σχέση με τις διαιρετικές πρακτικές (απομόνωσης- εγκλεισμού) που 

σε συνδυασμό με τις κοινωνικές επιστήμες καθιστούν τους ανθρώπους αντικείμενα.  
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~ Ο δεύτερος αφορά την επιστημονική ταξινόμηση (ο άνθρωπος ως ομιλούν 

υποκείμενο στη γλωσσολογία, ως παραγωγικό υποκείμενο στην οικονομία κλπ...).  

~ Ο τρίτος τρόπος ορίζεται ως "υποκειμενοποίηση" και αφορά την ενεργό 

διαμόρφωση του ανθρώπου από τον ίδιο του τον εαυτό με τη διαμεσολάβηση 

τεχνικών που συνενώνουν γνώση και εξουσία. Η ψυχική υποκειμενικότητα, οι 

ποιότητες του υποκειμένου παράγονται από ορισμένες πειθαρχικές ασκήσεις που 

έχουν επιβληθεί στο σώμα. Το υποκείμενο εν τέλει είναι μια πλασματική ενότητα~ 

παράγεται από βίαιες στρατηγικές εξουσίας.  

 ε) Η γενεαλογία αντιτίθεται στην ιστορία-ως-γνώση και στρέφεται εναντίον της 

αλήθειας.  

 Η ιστορία του δυτικού πολιτισμού που ταυτίζεται με την πρόοδο της 

ορθολογικότητας δεν παρά μια βίαιη καθυπόταξη της φύσης και μια τελειοποίηση 

των τεχνικών μέσων ελέγχου και εξουσιασμού του ανθρώπου. Η ορθολογικότητα 

συλλαμβάνεται ως στρατηγική και εντοπίζονται τα μέσα κοινωνικής κυριαρχίας στις 

πειθαρχικές διαδικασίες που επιβάλλονται στο σώμα από τους διάφορους θεσμούς.  

  

 Για τον Michel Foucault λοιπόν , είναι δυνατοί τρείς γ ε ν ε α λ ο γ ι κ ο ί 

τομείς :               

(α) Μια ιστορική οντολογία των εαυτών μας σε σχέση με την αλήθεια μέσω της 

οποίας συγκροτούμαστε ως υποκείμενα γνώσης,  

(β) Μια ιστορική οντολογία των εαυτών μας σε σχέση με ένα πεδίο εξουσίας μέσω της 

οποίας συγκροτούμαστε ως υποκείμενα που δρούμε στους άλλους και 

(γ) Μια ιστορική οντολογία σε σχέση με την ηθική μέσω της οποίας συγκροτούμαστε 

ως ηθικοί δρώντες.   

 Αυτοί είναι οι τρείς άξονες για την γενεαλογία .  

 Όσον αφορά την ιστορία της ηθικής, έχουμε να διακρίνουμε μεταξύ πράξεων 

και ηθικού κώδικα. Οι πράξεις είναι η πραγματική συμπεριφορά των ανθρώπων σε 

σχέση με τον ηθικό κώδικα που τους επιβάλλεται. Μια άλλη διάκριση επίσης είναι 

απαραίτητη : ανάμεσα στον κώδικα που καθορίζει ποιές πράξεις επιτρέπονται ή 

απαγορεύονται, και τον κώδικα που καθορίζει τη θετική ή αρνητική αξία των 

διαφόρων πιθανών συμπεριφορών. Και ακόμη, υπάρχει και μια άλλη σημαντική 

πλευρά στις ηθικές εντολές : το είδος σχέσης που πρέπει να έχεις με τον εαυτό σου ' 

αυτό το τελευταίο είναι που ο Foucault ονομάζει η θ ι κ ή , και καθορίζει π ώ ς  το 
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υποκείμενο υποτίθεται ότι συγκροτεί τον εαυτό του ως ηθικό υποκείμενο των ίδιων του 

των πράξεων.  

 Αυτή η σχέση με τον εαυτό έχει τέσσερις κύριες πλευρές :                     

(1) Η πρώτη απαντάει στο ερώτημα : ποιά είναι η πλευρά ή το μέρος του εαυτού μου ή 

της συμπεριφοράς μου που έχει σχέση με την ηθική διαγωγή ; Στην κοινωνία μας, για 

παράδειγμα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το κυριότερο πεδίο ηθικότητας (το μέρος 

των εαυτών μας που είναι σημαντικότερο για την ηθικότητα) είναι τα αισθήματά μας. 

Από την καντιανή οπτική γωνία όμως, η πρόθεση είναι πολύ πιο σημαντική από τα 

αισθήματα. Και από την χριστιανική οπτική γωνία είναι, θα λέγαμε, η επιθυμία.  

 Έτσι λοιπόν, δεν είναι πάντα το ίδιο μέρος των εαυτών μας ή της 

συμπεριφοράς μας αυτό που είναι ουσιαστικό για την ηθική κρίση. Αυτή την πλευρά 

ο Foucault ονομάζει η θ ι κ ή  ο υ σ ί α (substance ethique). Είναι κάτι σαν υλικό που 

δουλεύεται από την ηθική.  

(2) Η δεύτερη πλευρά είναι αυτό που ονομάζει τ ρ ό π ο  υ π ο τ α γ ή ς (mode 

d'assujettissement), δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι καλούνται ή 

παροτρύνονται να αναγνωρίσουν τις ηθικές υποχρεώσεις τους. (Ο θεϊκός νόμος που 

αποκαλύφθηκε σε ένα κείμενο; Ο φυσικός νόμος, μια κοσμολογική τάξη ίδια για 

κάθε όν; Ένας ορθολογικός - καντιανός, καθολικός - κανόνας; Η προσπάθεια να 

δώσεις στην ύπαρξή σου την ωραιότερη δυνατή μορφή; ...).  

(3) Την τρίτη πλευρά ονομάζει α υ τ ο δ ι α μ ο ρ φ ω τ ι κ ή δραστηριότητα (pratique 

de soi) ή ascetisme - α σ κ η τ ι σ μ ό με μια πολύ ευρεία έννοια. Ποιά είναι τα μέσα 

με τα οποία μπορούμε να αλλάξουμε τους εαυτούς μας προκειμένου να γίνουμε ηθικά 

υποκείμενα ; Πώς δουλεύουμε πάνω σ'αυτήν την ηθική ουσία ; (Τί πρέπει να 

κάνουμε; Να μετριάσουμε τις πράξεις μας; Να αποκρυπτογραφήσουμε τι είμαστε; Να 

ξεριζώσουμε τις επιθυμίες μας; Να χρησιμοποιήσουμε τη σεξουαλική επιθυμία μας 

για να πετύχουμε κάποιους σκοπούς όπως το να αποκτήσουμε παιδιά;...). 

(4) Η τέταρτη πλευρά είναι : Ποιό είδος τού ε ί ν α ι επιδιώκουμε όταν 

συμπεριφερόμαστε με ηθικό τρόπο ; (Θέλουμε να γίνουμε αγνοί, ή αθάνατοι ή 

ελεύθεροι ή κύριοι του εαυτού μας κ.ο.κ...;). Αυτ είναι εκείνο που ονομάζει   τ έ λ ο ς 

(teleologie). 

 Σ'αυτό λοιπόν που ονομάζεται η θ ι κ ή, υπάρχει μια πραγματική συμπεριφορά 

των ανθρώπων, υπάρχουν οι κώδικες και υπάρχει αυτό το είδος σχέσης με τον εαυτό 

με τις τέσσερις πλευρές που αναφέραμε.  
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 Ανάμεσα σ'αυτές τις πλευρές υπάρχουν σχέσεις μεταξύ τους αλλά και ένα 

είδος ανεξαρτησίας. Έτσι, για παράδειγμα, εάν ο σκοπός είναι μια απόλυτη αγνότητα 

του είναι, τότε θα υπάρχει και ένας κατάλληλος τύπος τεχνικών αυτοδιαμορφωτικής 

δραστηριότητας (πχ. μια τεχνική κάθαρσης).  

  

Σύμφωνα με τον Foucault , στην κλασική ε λ λ η ν ι κ ή φιλοσοφία ή ιατρική, η ηθική 

ουσία ήταν τα αφροδίσια (την ίδια στιγμή πράξεις, επιθυμία και ηδονή - κάτι 

διαφορετικό από τη λαγνεία ή την χριστιανική σάρκα). Ο τρόπος υποταγής; Το ότι 

πρέπει να φτιάξουμε μια ωραία ύπαρξη ' είναι ένας αισθητικός τρόπος, μια 

πολιτικοαισθητική (προσωπική) επιλογή. Οι άνθρωποι δέχονται τις ηθικές 

υποχρεώσεις με συνειδητό τρόπο για χάρη της ομορφιάς ή της δόξας της ύπαρξης. Η 

αυτοδιαμορφωτική δραστηριότητα ήταν η τέχνη που χρησιμοποιούνταν, και το τέλος 

ήταν ο έλεγχος του εαυτού.3 

 Μέσα στην αρχαιοελληνική ηθική οι άνθρωποι δεν ασχολούνται με 

θρησκευτικά προβλήματα. Τί μας συμβαίνει μετά θάνατον ; Τί είναι οι Θεοί ; 

Παρεμβαίνουν ή όχι ; Αυτά δεν είναι σημαντικά προβλήματα για τους Έλληνες και 

δεν συνδέονται άμεσα με την ηθική, τη συμπεριφορά. Επίσης η ηθική δεν συνδέεται 

με κανένα νομικό θεσμικό σύστημα. Αυτό για το οποίο όπως φαίνεται ανησυχούσαν 

περισσότερο ήταν να συγκροτήσουν ένα είδος ηθικής που θα ήταν μια αισθητική της 

ύπαρξης. Πρόκειται για την ιδέα του β ί ο υ ως υλικού για ένα αισθητικό έργο τέχνης.  

 Σ'αυτή την τέχνη του βίου η οικονομία της ηδονής έπαιζε έναν πολύ μεγάλο 

ρόλο. Αλλά βέβαια η ελληνική ηθική ήταν συνδεδεμένη με μια καθαρά ανδρική 

κοινωνία με δούλους, όπου οι γυναίκες ήταν καταδυναστευόμενοι άνθρωποι των 

οποίων η ηδονή δεν είχε σημασία, των οποίων η σεξουαλική ζωή έπρεπε να 

προσανατολίζεται και να καθορίζεται από τη συζυγική τους θέση (status) κλπ...  

 Μια ηθική προσταγή για την οποία οι Έλληνες είχαν μια ειδική λέξη, ήταν η 

εξής : επιμέλεια εαυτού, που σημαίνει να φροντίζεις τον εαυτό σου. Δεν σημαίνει 

απλώς να ενδιαφέρεσαι για τον εαυτό σου, ούτε να έχεις μια τάση για 

αυτοπροσήλωση ή για αυτοσαγήνευση. Πρόκειται για μια λέξη που σημαίνει ότι 

επεξεργάζεσαι κάτι ή ασχολείσαι μ'αυτό ' περιγράφει ένα είδος εργασίας ' υπονοεί 

                                                           
3Στη συνέχεια , γίνεται μια στροφή σ'αυτή την ηθική. Ο λόγος είναι η αλλαγή του ρόλου των ανδρών 
στην κοινωνία, τόσο στα σπίτια τους απέναντι στις γυναίκες τους όσο και στο πολιτικό πεδίο αφού η 
πόλη εξαφανίζεται. Μαζί με αυτές τις κοινωνιολογικές αλλαγές κάτι αλλάζει και στην κλασική ηθική - 
δηλαδή στην επεξεργασία της σχέσης με τον εαυτό. Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να 
αναγνωρίσουν τους εαυτούς τους ως υποκείμενα της πολιτικής, οικονομικής συμπεριφοράς. 
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προσοχή, γνώση, τεχνική. Αυτή η δουλειά πάνω στον εαυτό δεν επιβάλλεται στο 

άτομο μέσω του αστικού δικαίου ή της θρησκευτικής υποχρέωσης. Είναι μια επιλογή 

που κάνει το ίδιο το άτομο. Έχουμε εδώ την ιδέα ότι το κυριότερο έργο τέχνης για το 

οποίο πρέπει κανείς να μεριμνήσει, η κυριότερη περιοχή στην οποία πρέπει κανείς να 

εφαρμόσει αισθητικές αξίες είναι η ζωή του, η ύπαρξή του.  

 Στον χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ό όλη αυτή η ηθική αλλάζει. Επειδή έχει αλλάξει το 

τέλος : το τέλος είναι η αθανασία, η αγνότητα κλπ... Ο ασκητισμός έχει αλλάξει, 

επειδή τώρα η αυτοεξέταση παίρνει τη μορφή της αυτο-αποκρυπτογράφησης (το 

πρόβλημα της παρθενίας - πρότυπο γυναικίας ακεραιότητας γίνεται ιδιαίτερα 

σημαντικό ενώ δεν είχε σχεδόν καμία σχέση με τη σεξουαλική ηθική στον 

ελληνορωμαικό ασκητισμό). Ο τρόπος υποταγής είναι τώρα ο θείος νόμος και η ηθική 

ουσία είναι η επιθυμία, λαγνεία, σάρκα κλπ... Αν με τη σεξουαλική συμπεριφορά 

εννοήσουμε τους τρείς πόλους - τις πράξεις, την ηδονή, την επιθυμία, η χριστιανική 

"φόρμουλα" τονίζει την επιθυμία (θεωρητικά είναι σημαντική) και προσπαθεί να την 

ξεριζώσει. Οι πράξεις πρέπει να γίνουν κάτι ουδέτερο (πρέπει να δρά κανείς μόνο για 

να τεκνοποιεί ή να εκπληρώνει τα συζυγικά καθήκοντα). Και η ηδονή αποκλείεται 

τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά. Ακόμη, αντικαταθίσταται η ιδέα ενός εαυτού ο 

οποίος πρέπει να δημιουργηθεί όπως ένα έργο τέχνης, με την ιδέα ενός εαυτού τον 

οποίο πρέπει να απαρνηθεί κανείς επειδή η προσκόλληση στον εαυτό είναι αντίθετη 

στη θέληση του Θεού.   

 Η ελληνική φιλοσοφία υποστήριζε ότι ένα υποκείμενο δεν μπορούσε να φτάσει 

στην αλήθεια αν δεν έκανε πρώτα στον εαυτό του μια ορισμένη δουλειά που θα το 

καθιστούσε ικανό να γνωρίσει την αλήθεια - μια δουλειά εξαγνισμού, μετατροπής της 

ψυχής μέσω ενατένισης της ίδιας της ψυχής. Στην Ευρωπαϊκή κουλτούρα μέχρι τον 

16ο αιώνα το πρόβλημα εξακολουθεί να είναι : Ποιά είναι η δουλειά που πρέπει να 

κάνω στον εαυτό μου ώστε να είμαι άξιος και ικανός να φτάσω στην αλήθεια ; (η 

αλήθεια δηλαδή έχει πάντα ένα τίμημα ' δεν υπάρχει πρόσβαση στην αλήθεια χωρίς 

άσκηση).  

 Ο Descartes διαχωρίζεται από αυτό : "Για να φτάσω στην αλήθεια, αρκεί να 

είμαι οποιοδήποτε υποκείμενο που μπορεί να δεί ό,τι είναι πρόδηλο". Η άσκηση 

αντικαθίσταται από την προδηλότητα στο σημείο όπου η σχέση με τον εαυτό τέμνει 

τη σχέση με τους άλλους και με τον κόσμο. Η σχέση με τον εαυτό δεν χρειάζεται πια 

να είναι ασκητική για να αποκαταστήσει μια σχέση με την αλήθεια Αρκεί να μου 

αποκαλύψει η σχέση με τον εαυτό την προφανή αλήθεια αυτού που βλέπω για να 
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μπορέσω να συλλάβω την αλήθεια οριστικά. Έτσι, μπορώ να είμαι ανήθικος και όμως 

να γνωρίζω την αλήθεια. Πρίν από τον Descartes δεν ήταν δυνατό να είναι κανείς 

ακάθαρτος, ανήθικος και να γνωρίζει την αλήθεια '  τώρα η άμεση προδηλότητα είναι 

αρκετή. Το υποκείμενο που συγκροτείται μέσω των πρακτικών του εαυτού 

αντικαθίσταται με ένα υποκείμενο (μή ασκητικό) που εγκαθιδρύει, θεμελιώνει τις 

πρακτικές της γνώσης. Αυτή η αλλαγή για τον Foucault , σχηματικά, καθιστά δυνατή 

τη θεσμοποίηση της σύγχρονης επιστήμης. Μετά τον Descartes έχουμε ένα υποκείμενο 

γνώσης που θέτει για τον Κάντ το πρόβλημα του να γνωρίσουμε τη σχέση ανάμεσα 

στο υποκείμενο της ηθικής και στο υποκείμενο της γνώσης. 

η Αναλυτική Ηθική του G.E. Moore  

 

Ο Moore χρησιμοποίησε σαν κύρια μέθοδό του την περιγραφή της λογικής 

συμπεριφοράς των γλωσσικών εκφράσεων της κοινής γλώσσας και την ανάλυση των 

σύνθετων αντικειμέων και εννοιών στα συστατικά τους. Τη γλωσσική ανάλυση την 

έβλεπε ως μέσον για την εννοιολογική: τί εννοούν, δηλαδή, οι διάφορες λεκτικές 

εκφράσεις. Γιατί πίστευε πως γνωρίζουμε ότι μια πρόταση είναι αληθινή, χωρίς να 

γνωρίζουμε τη σωστή ανάλυση του νοήματός της, χωρίς να μπορούμε, δηλαδή, να 

δώσουμε τους αναγκαίους και επαρκείς όρους για το νόημά της. Δεν θεώρησε την 

γλωσσική ανάλυση αυτοσκοπό, αλλά μέσον για την διακρίβωση γεγονότων. Ο Moore 

ως φιλοσοφία εννούσε την προσπάθεια ανακάλυψης απαντήσεων σε ερωτήσεις, 

σύμφωνα με τη σωστή μέθοδο (ανάλυση), εφαρμοσμένη πάνω στη λογική 

γραμματική της "καθημερινής γλώσσας".  

 Δεχόταν πως, παράλληλα στα υλικά αντικείμενα, "υπάρχουν" και οι 

συνειδησιακές (νοητικές) πράξεις, προσαρτημένες στα υλικά αντικείμενα. Εφόσον τα 

αντικείμενα είναι ανεξάρτητα από τη συνείδηση, η γνώση μας γι' αυτά προέρχεται 

από συνθετική παρατήρηση. Πέρα όμως απ' όσα υπάρχουν εν χρόνω είναι δυνατόν να 

υπάρχουν και άλλα. Η οντολογία του, δηλαδή, περιλαμβάνει πράγματα που υπάρχουν, 

που είναι, και που ούτε υπάρχουν ούτε είναι. Οι σχέσεις των πραγμάτων, οι αριθμοί 

και οι μή φυσικές ποιότητες, όπως το αγαθό, ανήκουν στην περιοχή του είναι και όχι 

του υπάρχειν, στην οποία ανήκουν τα συγκεκριμένα πράγματα. Οι πράξεις δε της 

συνείδησης και οι καθολικές, μή φυσικές ποιότητες είναι επίσης γνωσιακά (cognitive) 

αντικείμενα. Γιατί παράλληλα προς την αισθητηριακή αντίληψη υπάρχει και η 

ενόραση, που δίνει αναγκαίες συνθετικές αλήθειες.  
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 Ο Moore θέτει ως στόχο κατ' αρχήν την καθαρή διάκριση δύο ειδών 

ερωτήσεων: α) Τί είδους πράγματα πρέπει να υπάρχουν καθεαυτά; και β) Τί είδους 

πράξεις είναι χρέος μας να εκτελούμε; Η 1η αφορά το αγαθό καθεαυτό, αυτό που έχει 

αληθινή (intrinsic) αξία και που πρέπει να υπάρχει ως αυτοσκοπός και όχι ως μέσον 

για την ύπαρξη κάποιου άλλου, ενώ η 2η συζητά το καθήκον. Σύμφυτο με τις 

ερωτήσεις αυτές είναι το πρόβλημα: "ποιά είναι η φύση των αποδεικτικών στοιχείων 

(evidence) με τα οποία μπορεί να αποδειχτεί ή να ανασκευαστεί μια ηθική πρόταση"; 

Αναφορικά με την 1η θεωρεί ότι καμία απόδειξη δεν μπορεί να προσαχθεί, ενώ κάθε 

απάντηση στην 2η επιδέχεται απόδειξη ή αναίρεση. Και τα αποδεικτικά της μέσα 

είναι επιδεκτικά ορισμού. Πρέπει όμως να περιέχουν προτάσεις δύο ειδών: "αλήθειες 

σχετικές με τα αποτελέσματα της εν λόγω πράξης (αιτιακές αλήθειες) και ηθικές 

αλήθειες της πρώτης αναπόδεικτης τάξης".  

 Αποκαλεί τις ηθικές προτάσεις της 1ης τάξης "ενοράσεις", χωρίς να θεωρεί 

τον εαυτό του διαισθησιοκράτη. γιατί δεν δέχεται ότι προτάσεις σχετικές με το 

καθήκον είναι ενοράσεις όπως οι γνήσιοι αισθησιοκράτες, αλλά θεωρεί ενοράσεις 

μόνο αυτές που αναφέρονται στο αγαθό. Χαρακτηρίζει δηλαδή ενοράσεις τις έννοιες 

και τις προτάσεις που δεν επιδέχονται ορισμό, χωρίς όμως να συζητά τον τρόπο και 

την προέλευση της γνώσης τους. Ούτε θεωρεί όλες τις ενοράσεις αληθινές.  

 Σε αντιδιαστολή με την διακρίβωση της αλήθειας των ηθικών κρίσεων, των 

προτάσεων λ.χ. που περιέχουν τους κοινούς ηθικούς όρους (αρετή, κακία, χρέος κλπ.) 

θεωρεί ο Moore αντικείμενο της ηθικής κυρίως "τη γενική έρευνα για ό,τι είναι 

αγαθό". Δεν λογίζει το πρόβλημα της ηθικής συμπεριφοράς πρωταρχικό, αλλά 

επακόλουθο της σωστής απάντησης στα ερωτήματα "τί είναι αγαθό"; και "τί είναι 

συμπεριφορά" (conduct); Γιατί δεν είναι λογικά απαραίτητο κάθε είδος συμπεριφοράς 

να είναι ορθό, ούτε η ορθή συμπεριφορά είναι το μόνο αγαθό.  

 Ως ορισμό (ανάλυση του αντικειμένου της σκέψης στα συστατικά του) o 

Moore δεν εννοεί το λεκτικό ή λεξικογραφικό, ούτε τη σωστή χρήση της λέξης, όπως 

καθιερώθηκε από τη συνήθεια, αλλά την καθημερινή και κοινή. "Το αγαθό είναι 

αγαθό" (ταυτολογία), δεν δέχεται ότι μπορεί να οριστεί. Οι προτάσεις για το αγαθό 

είναι όλες συνθετικές, ποτέ αναλυτικές. Το αγαθό (όπως η λέξη κίτρινο) είναι έννοια 

απλή όχι σύνθετη. Οι απλοί όροι (μέρη ενός σύνθετου) δεν ορίζονται. Μπορεί κανείς 

απλώς να τους σκεφτεί ή να τους αντιληφθεί, ενώ αντικείμενα που ούτε είναι ούτε 

υπάρχουν, όπως η χίμαιρα, μπορούν να ορισθούν γιατί είναι σύνθετα.  
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 Ως έννοια απλή που δεν αναλύεται σε μερικότερες, το "αγαθό" δεν μπορεί να 

υποκατασταθεί από κάτι. Το "αγαθό" όμως ως ουσιαστικό, το πράγμα δηλαδή που 

είναι αγαθό, το όλον στο οποίο εφαρμόζεται το επίθετο "αγαθό", ορίζεται. Το όλον 

μπορεί να είναι ευχάριστο, έξυπνο κλπ. Αλλά, ενώ οι ιδιότητες αυτές ορίζουν "το 

αγαθό", δεν ορίζουν το "αγαθό" ως ποιότητα που αποδίδουμε σε κάποιο πράγμα. Το 

"αγαθό" υποσημαίνει (denotes) μια απλή και αόριστη ποιότητα. Η ηθική προσπαθεί 

να καθορίσει τις ιδιότητες που ανήκουν στα αγαθά πράγματα. Αλλά οι ιδιότητες 

αυτές δεν ορίζουν το "αγαθό". Η ταύτισή τους με το "αγαθό" αποτελεί την 

"φυσιοκρατική πλάνη".  

 Πολλοί φιλόσοφοι υποστήριξαν ότι το "αγαθό" είναι η ηδονή ή αυτό που είναι 

αντικείμενο επιθυμίας.  Αλλά αυτό είναι ψυχολογική και όχι ηθική κατηγορία. Όταν 

λένε "η ηδονή είναι αγαθό", δεν μπορεί να εννοούν πως η ηδονή είναι ηδονή- 

αναγκαίο επακόλουθο αν ηδονή σημαίνει αγαθό-, αλλά κάτι άλλο... Αυτό είναι το 

"ανοικτό ερώτημα".  

 Σκοπό της ηθικής θεωρεί ο Moore όχι την απλή συναγωγή αληθών 

συμπερασμάτων, αλλά τη συναγωγή τους με λογικά έγκυρη επιχειρηματολογία. 

Άμεσο αντικείμενο της ηθικής είναι γι' αυτόν η γνώση και όχι η πράξη. Όσον αφορά 

αυτό το μή επιδεκτικό ορισμού και μή αναλύσιμο νοητικό αντικείμενο, όλοι οι όροι 

της ηθικής κρίσης αναφέρονται σ' αυτό κατά δύο διαφορετικούς τρόπους: 

Βεβαιώνουν ότι είτε η μοναδική ιδιότητα συνδέεται πάντα με το εν λόγω πράγμα, ή 

ότι το εν λόγω πράγμα (το αγαθό) είναι αιτία για την ύπαρξη άλλων πραγμάτων με τα 

οποία συνδέεται η μοναδική αυτή ιδιότητα. Στη καθημερινή γλώσσα η διάκριση αυτή 

συμπίπτει με την αντιδιαστολή μεταξύ του αγαθού ως μέσου και του αγαθού 

καθεαυτού.  

 Το αγαθό ως μέσον είναι δηλωτικό αιτιακών σχέσεων. Τα αποτελέσματά του 

συνιστούν αυταξία. Όμως δεν βρίσκουμε εύκολα αιτιακές κρίσεις καθολικά αληθινές. 

Είναι γενικά για μια χρονική περίοδο αληθινές, γιατί τα αποτελέσματα αλλάζουν με 

τις περιστάσεις. Ποτέ δεν είμαστε απόλυτα βέβαιοι για τα αποτελέσματα μιας πράξης, 

πρέπει επομένως να αρκούμαστε κατά τον "ισολογισμό" στο μεγαλύτερο περίσσευμα 

αγαθών αποτελεσμάτων ή στο μικρότερο υπόλοιπο κακών. Έτσι, λοιπόν, οι είναι 

δύσκολες οι ηθικές γενικεύσεις, και οι αιτιακές ηθικές κρίσεις είναι μόνο γενικά και 

όχι καθολικά αληθινές.    

 Ούτε οι κρίσεις για το "τί πρέπει να πράττουμε", ούτε για το "τί σκοπούς 

πρέπει να προάγουν οι πράξεις μας" είναι καθαρές κρίσεις αληθινής αξίας. Μια 
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απόλυτα υποχρεωτική πράξη μπορεί να μην έχει αληθινή αξία. Στις σχετικές 

ερωτήσεις πρέπει να απαντήσουμε σε δύο διαφορετικά πράγματα: "τί βαθμό 

εσωτερικής αξίας έχουν διάφορα πράγματα"; και "πώς μπορούν αυτά να 

επιτευχθούν"; Η απάντηση στην ερώτηση "ποιά πράγματα έχουν αληθινή αξία" είναι 

πρωταρχική και αποτελεί προϋπόθεση της απάντησης στο "τί πρέπει να πράττουμε".  

 Τα βασικά λοιπόν κατά Moore ερωτήματα είναι: τί εννοούμε με τον όρο 

"αγαθό", ποιά πράγματα είναι αγαθά καθαυτά, και ποιές αιτιακές σχέσεις ισχύουν 

μεταξύ του αγαθού καθεαυτού και άλλων πραγμάτων;  

 Οι φυσιοκρατικές θεωρίες, θεωρούν την ηθική εμπειρική ή θετική επιστήμη, 

και ορίζουν το αγαθό σε αναφορά με ένα "φυσικό αντικείμενο" της εμπειρίας μας, 

θεωρούν το αγαθό ιδιότητα των πραγμάτων που υπάρχουν εν χρόνω. Οι μεταφυσικές 

θεωρίες το ορίζουν σε αναφορά με κάτι που συνάγεται πως υπάρχει σε έναν 

υπεραισθητό αλλά εξίσου πραγματικό κόσμο (εκπροσώπους της μεταφυσικής ηθικής 

θεωρεί ο Moore κυριως τους Στωικούς, τον Spinoza, τον Kant και τους νεο-

εγελιανούς). 

 Στους φυσιοκράτες, πιστεύει ο Moore, γίνεται σύγχυση μεταξύ "φυσικού" 

(natural), φυσιολογικού (normal) και αναγκαίου (necessary). Άλλοτε το ιδανικό 

ταυτίζεται με το πιό εξελιγμένο (Spencer) ή με την ποιότητα και την ένταση της ζωής 

(Guyeau). Αντίθετα απ' ότι για τους Στωικούς, η φύση για τον Moore αλλά και τον 

Wittgennstein δεν έχει δεοντολογική σημασία. Η γνώση των ηθικών διακρίσεων είναι 

αυτή που ενδιαφέρει έστω και αν δεν κάνει τη ζωή του ανθρώπου καλύτερη. 

Πρόκειται για την ηθική ουδετερότητα της αναλυτικής ηθικής, χωρίς τη σωκρατική 

αισιοδοξία ότι "η αρετή είναι γνώση". Οι ηδονιστές (Αρίστιππος, Επίκουρος, αλλά 

και οι Bentham, Mill, Spencer, Sidgwick) κατά τον Moore θεωρούν όλα τα 

πράγματα (γνώση, αρετή, ζωή) ως μέσα για την απόλαυση της ηδονής. Ο Mill 

μεταπηδά αυθαίρετα από το είναι στο πρέπει να είναι, από το is στο ought, από το 

επιθυμητό (desired- η ηδονή) σ'αυτό που πρέπει να είναι αντικείμενο επιθυμίας, και 

το ορίζει ως αγαθό. Η ηδονή όμως δεν είναι αντικείμενο επιθυμίας αλλά αιτία 

επιθυμίας. Η σχέση τους είναι αιτιακή.  

 Κάθε κρίση της πρακτικής ηθικής ανάγεται στη μορφή: "αυτό είναι μια αιτία 

αυτού του αγαθού αποτελέσματος". Ισχυρισμοί όπως "αυτή η πράξη είναι ορθή" ή 

"αυτό είναι το καθήκον μου" είναι ισοδύναμοι με τον ισχυρισμό: "τα συνολικά 

αποτελέσματα της εν λόγω πράξης θα είναι τα καλύτερα δυνατά". Όλοι οι ηθικοί 

νόμοι είναι απλοί ισχυρισμοί ότι μερικά είδη πράξεων θα έχουν αγαθά αποτελέσματα. 
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Και όμως, στην ηθική υποτίθεται ότι το ορθό και το συμφέρον συγκρούονται. Αλλά 

"ορθό" σημαίνει "αίτιο αγαθών αποτελεσμάτων" και είναι το ίδιο με το "χρήσιμο". 

Συνεπώς καμία πράξη, που δεν δικαιώνεται από τα αποτέλεσματά της, δεν είναι ορθή 

από ηθική άποψη. Δηλαδή, ισχυρίζεται ο Moore ότι μια πρόταση για το καθήκον δεν 

είναι αντικείμενο ενόρασης, δεν είναι αυτονόητη.  

 Ως ορθή ορίζεται μια εκούσια πράξη, μόνο όταν καμία άλλη δυνατή για τον 

πράττοντα κάτω από τις ίδιες συνθήκες δεν θα προξενούσε μεγαλύτερη ευχαρίστηση. 

Ενώ οι ορθές πράξεις προξενούν ένα μέγιστο ηδονής, το χρέος ή το καθήκον 

προξενούν το μέγιστο της ηδονής. Απόλυτα καθολικό κριτήριο ορθότητας είναι η 

ηδονή (οι κακές πράξεις αντίθετα, προξενούν πόνο). Αλλά δεν είναι ορθές μόνο 

επειδή έχουν αυτό τ χαρακτηριστικό. Πόνος και ηδονή δεν είναι τα μόνα 

αποτελέσματα των πράξεων. Οι συνολικές επιπτώσεις πρέπει να υπολογίζονται 

περισσότερο από τις άμεσες, και οι πνευματικές και αισθητικές ηδονές περισσότερο 

από τις αισθησιακές.     

 Παράλληλα, η ηθική δεν μπορεί να δώσει μια "λίστα" καθηκόντων, αφού 

είναι αδύνατον στην στενή έννοια να ανακαλύψουμε ποιό είναι το καθήκον μας. Το 

καθήκον ο Moore δεν το διακρίνει ηθικά από τη σκοπιμότητα (expediency). Μή 

ηθική επίσης θεωρεί και τη διάκριση καθήκοντος-συμφέροντος (interest) και δεν 

βλέπει τη σύγκρουσή τους αναγκαία. Οι αρετές, επίσης, δεν θεωρούνται διαθέσεις 

αγαθές καθεαυτές ούτε αναγκαία ηθικές πράξεις καθεαυτές, αλλά αγαθές ως μέσα, 

διαθέσεις για την εκτέλεση αγαθών πράξεων.      

 Βασική μέθοδο για την εκτίμηση κάποιων πραγμάτων θεωρεί ο Moore την 

απομόνωσή τους, την θεώρησή τους δηλαδή αν υπήρχαν εντελώς μόνα τους. Έτσι 

ότων τα απομονώσουμε, πιό πολύτιμα πράγματα θα μας φανούν ορισμένες 

συνειδησιακές καταστάσεις, όπως η απόλαυση των ωραίων πραγμάτων και η 

ευχάριστη ανθρώπινη επικοινωνία: οι αισθητικές, δηλαδή, απολαύσεις και οι 

προσωπικές σχέσεις. Η συνείδηση των ωραίων πραγμάτων: έσχατη και θεμελιώδης 

αλήθεια της ηθικής. Για χατήρι αυτών των πραγμάτων και μόνο πιστεύει ότι αξίζει να 

ζεί κανείς την δημόσια και ιδιωτική του ζωή. Αυτά, ως σύνθετα σύνολα, αποτελούν 

το λόγο ύπαρξης της αρετής, τον έσχατο σκοπό της ανθρώπινης πράξης, το μόνο 

κριτήριο της κοινωνικής προόδου. Για την σωστή βέβαια αισθητική εκτίμηση 

χρειάζεται γνώση των ωραίων ποιοτήτων και κατάλληλη αισθητική συγκίνηση. Η 

κοινή γνώμη θεωρείται αποφασιστική για τον καθορισμό των ωραίων πραγμάτων. Ως 

ωραίο ορίζεται "εκείνο που η γεμάτη θαυμασμό θεώρησή του είναι αγαθό καθεαυτό". 
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Δεν είναι απλώς θέμα γούστου ή αισθήματος. Δεν είναι αγαθό καθεαυτό αλλά 

αναγκαίο στοιχείο του αγαθού και ορίζεται σε αναφορά με το αγαθό. Το σύνολο με 

το οποίο συνδέεται είναι αγαθό.  

ο Wittgenstein για την ηθική... 

 

Εκείνο που παρέχει το νόημα των προτάσεών μας, για τον Wittgenstein, δεν μπορεί 

να εκφραστεί με προτάσεις. Οι προτάσεις μας περιγράφουν τον κόσμο, αλλά 

καθίσταται δυνατό χάρη σε κάτι που δεν μπορεί το ίδιο να διατυπωθεί σε πρόταση. 

Αυτό το κάτι είναι η "συνθήκη του κόσμου": προϋπόθεση της δυνατότητας 

περιγραφής του. Οι συνθήκες νοήματος της γλώσσας δεν μπορεί να αναζητηθούν στη 

γλώσσα, και επομένως είναι "άρρητες". Σ' αυτές τις άρρητες συνθήκες νοηματικής 

περιγραφής του κόσμου ανήκουν η λογική, η ηθική και η αισθητική- πρόκειται για 

την επικράτεια του "μυστικού". Βέβαια, οι μεταφυσικές δηλώσεις είναι ανόητες, 

αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και άχρηστες. Αρκεί να αντιλαμβανόμαστε εκείνο 

που δείχνουν χωρίς να μπορούν να το πούν.  

 Η ηθική θεώρηση του κόσμου δεν μπορεί να αποτελεί γεγονός του κόσμου. 

Αυτή η ίδια ωστόσο η διαπίστωση δεν μπορεί να "μπεί σε λόγια", γιατί ανάμεσα στις 

προτάσεις που εικονίζουν τον κόσμο δεν μπορεί να υπάρξει πρόταση που να δηλώνει 

πώς η γλώσσα εικονίζει τον κόσμο, μια και αν υπήρχε θα ήταν δυνατόν , όπως όλες οι 

περί γεγονότων δηλώσεις, να είναι ψευδής.  

 Αυτά όλα σημαίνουν πως δεν μπορούν να υπάρξουν προτάσεις που να 

αναφέρονται στην ηθική. Όμως, η ηθική ενός ατόμου ή μιας κοινωνικής ομάδας 

διαφένεται- συνίσταται- σ' αυτά που οι άνθρωποι λένε και κάνουν. Η ουσία της 

ηθικής προκύπτει μέσα από την ανάλυση των ηθικών κρίσεων που εμφανίζονται στο 

πλαίσιο των γλωσσικών παιχνιδιών της κοινότητας. Σε κάθε γλωσσικό παιχνίδι 

υπάρχει το εκφράσιμο και το μή εκφράσιμο. Υπάρχουν αυτά που λέγονται και αυτά 

που διέπουν ή κυβερνούν τα όσα λέγονται. Η ηθική κυβερνά τα όσα λέμε και 

πράττουμε, και η ίδια δεν μπορεί να "δικαιολογηθεί".  

 Μεταξύ αξιών και γεγονότων υφίσταται αυστηρή διάκριση. Ο Wittgenstein 

δεν αποδέχεται ένα "υπερβατολογικό υποκείμενο". Αν η ηθική συνιστά μια 

προσωπική προοπτική, το πρόσωπο, το υποκείμενο, είναι το πραγματικό, το εν τη 

κοινωνία ον. Εκείνο που συνιστά την προσωπική ηθική ενός ατόμου είναι το σύνολο 

των επιλογών του από τα (άρρητα) θεσπίσματα της κοινωνικής ομάδας και ο 
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ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο κατασκευάζει από αυτά ένα νοηματικό όλον: μια 

ηθική φυσιογνωμία.  

 "Αυτό που εγώ θεωρώ λόγο μπορεί να μην είναι λόγος για σένα- να μή 

λεοτουργεί ως λόγος των δικών σου αποφάσεων.(...) η απόφαση πρέπει να 

προέρχεται από το εμπλεκόμενο πρόσωπο, γράφει ο Wittgenstein. Ακόμη και το 

πρόβλημα δεν είναι το ίδιο για το ένα ή το άλλο πρόσωπο. (...) Όταν αποφασίζω ότι 

αυτό είναι για μένα το μοναδικό πράγμα που οφείλω να κάνω, δεν λέω ότι αυτό είναι 

το μοναδικό πράγμα που οποιοσδήποτε θα έπρεπε να κάνει σ' αυτές τις περιστάσεις".  

 Η ηθική προοπτική του καθενός μας έχει ως αισθητικό σύστοιχο εκείνο που 

ονομάζουμε "στίλ" ενός ανθρώπου. Ο τρόπος παρουσίας του, η συμπεριφορά του, 

"είναι σημαντικά, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τα θεωρούμε ανεξάρτητα από τα όσα 

λέει". Ο "τρόπος θεώρησης του κόσμου" δεν είναι άλλος από τον ιδιαίτερο τρόπο με 

τον οποίο κάθε άτομο ενεργεί στο πλαίσιο του κοινωνικού συνόλου, και αν και δεν 

είναι εκφράσιμος είναι όμως εποπτεύσιμος. Η "ηθική και η αισθητική είναι ένα και το 

αυτό"... 

 Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε κατά πόσον μια πράξη ή ένα συμβάν έχει την 

ιδιότητα του καλού; Γράφει ο Wittgenstein:"...το ότι ένα πράγμα είναι καλό είναι κατι 

που βιώνουμε ανεξάρτητα; Ή μήπως το ότι είναι καλό απορρέει από τις ιδιότητες του 

πράγματος; (...) ...κατά πόσον τα χαρακτηριστικά μιας πράξης, οι γραμμές και τα 

χρώματα του προσώπου είναι (...) ένα σύμπτωμα της καλοσύνης ή της ομορφιάς(;) Ή 

μήπως συνιστούν την καλοσύνη ή την ομορφιά; Το α δεν μπορεί να είναι σύμπτωμα 

του β αν δεν υπάρχει η δυνατότητα ανεξάρτητης διερεύνησης του β. Αν δεν είναι 

δυνατή μια ανεξάρτητη έρευνα, τότε, με την έκφραση "ομορφιά ενός προσώπου", 

εννοούμε μια συγκεκριμένη διάταξη χρωμάτων και σχημάτων. Καμία όμως διάταξη 

δεν είναι όμορφη από μόνη της. (...) Ο μόνος τρόπος να διαπιστώσουμε το νόημα της 

λέξης "ομορφιά" είναι να δούμε πώς τη χρησιμοποιούμε". Και παρακάτω: " Όσα 

είπαμε για το "ωραίο" ισχύουν και για το "καλό" με ελάχιστες διαφορές".4 

η ηθική τοo Spinoza 

 

Σύμφωνα με τον Deleuze, η "παραλληλία" στον Spinoza είναι εκείνη η θέση που 

απαγορεύει οποιαδήποτε σχέση υπεροχής ανάμεσα στο πνεύμα και το σώμα. "Δεν 

γνωρίζουμε τί δύναται το σώμα" αλλά επίσης και η σκέψη ξεπερνά τη συνείδηση που 
                                                           
4Wittgenstein: "Περί Ηθικής", σελ. 98. 
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έχουμε γι' αυτήν. Το πρότυπο του σώματος συνεπάγεται στην ουσία την υποβάθμιση 

της συνείδησης (ανάδυση του ασυνειδήτου) σε σχέση με τη σκέψη. Η συνείδηση είναι 

φύσει τόπος ψευδαίσθησης: αντιλαμβάνεται αποτελέσματα αλλά αγνοεί τις αιτίες. Η 

τάξη δε των αιτιών είναι τάξης σύνθεσης και αποσύνθεσης σχέσεων: εμείς 

δοκιμάζουμε χαρά όταν ένα σώμα συναντά το δικό μας και συντίθεται μαζί του, λύπη 

όμως όταν απειλείται η δική μας συνοχή. Δρέπουμε τελικά "αυτό που συμβαίνει" στο 

σώμα μας... Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε στις συνθήκες αυτές μόνον ατελείς, 

συγκεχυμένες ιδέες.  

 Μέσω μιας τριπλής ψευδαίσθησης, η συνείδηση παρ' όλα αυτά αντιστρέφει 

την τάξη των πραγμάτων εκλαμβάνοντας τα αποτελέσματα ως αίτια (ψευδαίσθηση 

των τελικών αιτίων), επικαλείται την εξουσία της επί του σώματος (ψευδαίσθηση των 

ελεύθερων επιταγών) και εκεί που δεν μπορεί να φανταστεί τον εαυτό της ως πρώτη 

αιτία ή ως οργανώτρια των σκοπών επικαλείται έναν Θεό (θεολογική ψευδαίσθηση).  

 Η συνείδηση δεν προσθέτει τίποτα στην επιθυμία, την όρεξη: δεν 

προσπαθούμε για κάτι επειδή κρίνουμε πως είναι καλό για μας, αλλά το αντίστροφο. 

Η δε όρεξη δεν είναι τίποτε άλλο από την προσπάθεια μέσω της οποίας κάθε πράγμα 

πασχίζει να παραμείνει στο είναι του (conatus). Η προσπάθεια αυτή μας κάνει να 

ενεργούμε με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με τα αντικείμενα που συναντάμε.  

 Σε κάθε άτομο (ενική ουσία, βαθμός δύναμης) αντιστοιχεί μια ορισμένη 

ικανότητα ετεροπάθειας (παθηματική ικαν.) και μέσω αυτής είναι που ορίζονται τα 

ζώα (και όχι από τις αφηρημένες έννοιες του είδους ή του γένους). Διακρίνουμε δύο 

ειδών παθήσεις: τα ενεργήματα, που εξηγούνται από τη φύση του παθαινόμενου 

ατόμου και απορρέουν από την ουσία του, και τα πάθη που εξηγούνται από κάτι άλλο 

και απορρέουν από τα έξω. Επομένως η ικανότητα ετεροπάθειας εμφανίζεται ως 

δύναμη να ενεργούμε, αν πληρούται από ενεργητικές παθήσεις, και ως δύναμη να 

πάσχουμε εάν πληρούται από πάθη. Στο ίδιο άτομο (ίδιο βαθμό δύναμης) οι δύο αυτές 

δυνάμεις αλλάζουν αντιστρόφως ανάλογα.  

 Τρείς συνιστώσες μας συνθέτουν: Η ενική ουσία μας, οι χαρακτηριστικές μας 

σχέσεις (ηρεμίας και κίνησης) ή παθηματικές ικανότητες (αιώνιες αλήθειες), και τα 

εκτατά μέρη.  

 Ο καλός ή ισχυρός άνθρωπος είναι εκείνος που υπάρχει τόσο πλήρως ή τόσο 

εντατικά, ώστε να έχει κατακτήσει κατά τη διάρκεια του βίου του την αιωνιότητα, και 

ο θάνατος δεν σημαίνει πολλά γι'αυτόν.  
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 Η χαρά (σύστοιχο της θεωρητικής κατάφασης) είναι αυτή που μας φέρνει 

κοντά στη δράση, το λυπημένο πάθος μας καθιστά ανήμπορους. Η εμμένεια δε είναι, 

σύμφωνα με την ερμηνεία του Deleuze, το ίδιο το ασυνείδητο, η κατάκτησή του.  

 Για τον Spinoza όλα εκείνα τα φαινόμενα που κατατάσσουμε στην κατηγορία 

του Κακού, οι αρρώστιες, ο θάνατος, είναι αυτού του τύπου: κακή συνάντηση, 

απεψία, δηλητηρίαση, τοξίνωση, αποσύνθεση σχέσης (μή πραγμάτωσή της από ενεργά 

μέρη) ή ακόμη μή ανοχή ή αλλεργία. Καλός ή κακός είναι όποιος συμφωνεί με τη 

φύση μας ή όχι. Με μια δεύτρη έννοια, υποκειμενική και τροπική, καλός (ή ελεύθερος 

ή λογικός ή ισχυρός) είναι όποιος πασχίζει, όσο εξαρτάται από αυτόν, να οργανώσει 

τις συναντήσεις, να ενωθεί με ό,τι συμφωνεί με τη φύση του και ως εκ τούτου να 

αυξήσει τη δύναμή του, μια και η ιδιότητα του καλού είναι υπόθεση δυναμισμού, 

δύναμης και σύνθεσης δυνάμεων. Ο κακός (ή σκλάβος ή αδύνατος ή άνους) ζεί 

αφημένος στο τυχαίο των συναντήσεων και περιορίζεται να υφίσταται τα 

αποτελέσματά τους, αυτοκαταστρεφόμενος από ενοχή και καταστρέφοντας τους 

άλλους από μνησικακία... 

 Σε διάκριση από μια κανονιστική ηθική που σχετίζει την ύπαρξη με 

υπερβατικές αξίες, η Ηθική του Spinoza (ως ηθολογία, ως σύνθεση βραδυτήτων και 

ταχυτήτων, παθοποιών και παθηματικών ικανοτήτων) αποτελεί μια τυπολογία των 

εμμενών τρόπων ύπαρξης: η αντίθεση των αξιών Καλό-Κακό (καθεαυτό) 

υποκαθίσταται με μια ποιοτική διαφορά των τρόπων ύπαρξης καλός-κακός (για μένα, 

συμφωνία-ασυμφωνία).  

 (Μια πράξη δε, είναι κακή κάθε φορά που αποσυνθέτει άμεσα μια σχέση , και 

το αντίθετο όταν είναι καλή).  

 Ο ηθικός (ή και κοινωνικός) νόμος είναι καθήκον και η μόνη του σκοπιμότητα 

είναι η υπακοή. δεν προσπορίζει καμία γνώση, αντιθέτως μπορεί να παρεμποδίζει τον 

σχηματισμό της γνώσης (ο νόμος του τυράννου), στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να 

προετοιμάζει καν καθιστά δυνατή την γνώση (ο νόμος του Αβραάμ και του Χριστού) ή 

μπορεί να αναπληρώνει τη γνώση σε όσους δεν είναι ικανοί γι' αυτή λόγω του τρόπου 

με τον οποίο υπάρχουν (ο νόμος του Μωυσή). Ο βλαβερός χαρακτήρας της θεολογίας 

συνίσταται ακριβώς από αυτήν την πρακτική σύγχυση (πλάνη) που επιβάλλει μεταξύ 

διαταγής και κάποιου πράγματος που χρειάζεται να το κατανοήσουμε, μεταξύ της 

υπακοής και της ίδιας της γνώσης. 
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 Ο Spinoza καταγγέλλει τριών ειδών πρόσωπα: τον άνθρωπο με τα λυπημένα 

πάθη5, αυτόν που εκμεταλλεύεται αυτά τα λυπημένα πάθη προκειμένου να εδραιώσει 

την εξουσία του, και αυτόν που λυπάται για την ανθρώπινη κατάσταση εν γένει 

χλευάζοντας (με ένα "κακό γέλιο"...). Πρόκειται γράφει ο Deleuze για την ηθικιστική 

τριάδα: σκλάβος, τύραννος και ιερέας! Καταγγέλλονται λοιπόν όλες οι αξίες στο 

όνομα των οποίων υποτιμάμε τη ζωή, η δηλητηρίασή της με το μίσος 

(συμπεριλαμβανομένης της ενοχής). 

 “evolutionary ethics”  -η βιολογία θέτει ερωτήματα 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της βιολογίας: με εγγενή μια 

ιδεολογική συνιστώσα, έχει ιστορικά χρησιμοποιηθεί με στόχο να καθορίσει τα όρια 

της ανθρώπινης κοινωνικής οργάνωσης ή της ατομικής ολοκλήρωσης. 

 Τα χαρακτηριστικά ενός ιστορικού κοινωνικού μοντέλου, μπορεί να 

παρουσιάζονται σαν αναπόδραστη συνέπεια της "ανθρώπινης φύσης": οι κοινωνικές, 

δηλαδή, δομές δεν είναι δυνατόν να αλλάξουν, παρά ίσως μόνο με έναν αυστηρό 

κοινωνικό έλεγχο των νέων, "αφύσικων" όμως, συνθηκών. Ταυτόχρονα οι 

ανθρώπινοι θεσμοί προβάλλονται πάνω στα ζώα.... /μεταλλαγή των αρχών της φύσης 

σε κοινωνική φυσική και η μετατροπή του "φύσει" σε "νόμω" ("θέσει"); 

 Οι μορφές που λαμβάνει ο βιολογικός ντετερμινισμός  (-αναγωγισμός) 

μεταβάλλονται επί της ουσίας ανάλογα με τις κοινωνικές δομές που πρέπει να 

δικαιωθούν αλλά και με το στάδιο ανάπτυξης της βιολογικής επιστήμης. 

 Είναι φανερή η επιδίωξη της κυρίαρχης ιδεολογίας να πείσει τον καθένα, πώς 

οι κοινωνικές ανισότητες, μια και δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα της 

εκμεταλλευτικής δομής των καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων, αφού ζούμε στον 

καλύτερο των δυνατών κόσμο, είναι αποτέλεσμα των ιδιοτήτων του κάθε ατόμου: η 

κοινωνία μας έχει παράγει τόση ισότητα όση είναι ανθρώπινα δυνατή και οι διαφορές 

που απομένουν είναι αναπόφευκτες εκδηλώσεις των βιολογικών ανισοτήτων που 

αφορούν τις ικανότητες των ατόμων και τίποτα δεν μπορεί να γίνει γι' αυτές... Οι 

θιασώτες αυτών των θεωριών προσπαθούν να καθιερώσουν την άποψη ότι η 

"ανθρώπινη φύση" και η κοινωνική οργάνωση είναι απλά παραδείγματα μιας γενικής 

                                                           
5λύπη, μίσος, αποστροφή, χλευασμός, φόβος, απελπισία, τύψη συνείδησης, οίκτος, αγανάκτηση, 
φθόνος, ταπεινότητα, μετάνοια, αυτοταπείνωση, ντροπή, νοσταλγία, οργή, εκδίκηση, σκληρότητα... 
(ΗΘ., ΙΙΙ). 
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κατηγορίας οργάνωσης στο βασίλειο των ζώων και καταλήγουν σε μια εξελικτική 

ιστορία των κοινωνικών φαινομένων. 

 Πιο συγκεκριμένα, πρόθεση του κλάδου της "κοινωνιοβιολογίας" είναι να 

"ερμηνεύσει" τους κοινωνικούς θεσμούς με βάση τις ανθρώπινες ενορμήσεις και 

προδιαθέσεις και επιχειρεί μια μετάβαση: από την εξελικτική φυλογένεση στην 

κοινωνική μορφολογία. Υποθέτει πως οι ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις καθορίζονται 

από τη βιολογία με βάση την εξελικτική τάση των μεμονωμένων γονότυπων να 

μεγιστοποιούν την αναπαραγωγική τους επιτυχία. [...] Ποια είναι η εξελικτική 

προοπτική για την κατανόηση της φύσης και των θεμελίων της ηθικής; Είναι δυνατή 

μια επιστημονική - βιολογική θεμελίωση του ανθρώπινου κώδικα ηθικής;  Πώς 

διαμορφωνόμαστε σε ηθικές οντότητες; [...] Είναι δυνατή η βιολογική αναγωγή των 

συμβολικών πολιτισμικών αξιών; κ.ά. ...[...] 

 

Γενική Βιβλιογραφία - Αναφορές 

 

Gilles Deleuze: "Spinoza- Πρακτική φιλοσοφία". (εκδ. Νήσος) 

Umberto Eco: "Πέντε ηθικά Κείμενα". (εκδ. Ελληνικά Γράμματα) 

Michel Foucault: "Εξουσία, Γνώση και Ηθική". (εκδ. Ύψιλον) 

T. Hobbes: ‘Λεβιάθαν’. (εκδ. Γνώση) 

I. Kant: ‘Τα θεμέλια της μεταφυσικής των ηθών’. (εκδ. Δωδώνη) 

J. S. Mill: ‘Ωφελιμισμός’. (εκδ. Πόλις) 

Ε. Μπιτσάκης: "Φιλοσοφία του ανθρώπου". (εκδ. Gutenberg) 

Ε. Μπιτσάκης: "Θεωρία και πράξη". (εκδ. Gutenberg) 
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