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Εισαγωγή 
 

ην ρψξν ηεο ζχγρξνλεο εζηθήο θηινζνθίαο ηξία είλαη ηα επηθξαηνχληα ξεχκαηα, ε 

δενληνθξαηία, ε ζπλεπεηνθξαηία θαη ε αξεηατθή εζηθή. Με θάπσο απιντθφ ηξφπν, ε 

δενληνθξαηία νξίδεηαη  σο ην ξεχκα εθείλν πνπ αλαγλσξίδεη ηελ εζηθή νξζφηεηα κηαο 

πξάμεο, φηαλ απηή ε πξάμε δελ παξαβηάδεη θάπνηνλ εζηθφ λφκν. ε αληίζεζε κε ηε 

δενληνθξαηία, ε ζπλεπεηνθξαηία νλνκάδεη κηα πξάμε εζηθά νξζή κε βάζε ηηο 

ζπλέπεηεο πνπ απηή ζα έρεη. Με θπξηφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηνλ Kant, γηα ηε 

δενληνθξαηία, θαη ηνπο σθειηκηζηέο, γηα ηε ζπλεπεηνθξαηία, απηά ηα δχν ξεχκαηα 

ππήξμαλ νη κφλεο επηινγέο ζηελ εζηθή έσο ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20
νπ

 αηψλα.  Απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1950 έσο ζήκεξα ππήξμε κηα φιν θαη πην έλζεξκε πξνζπάζεηα 

δεκηνπξγίαο ελφο ηξίηνπ δξφκνπ, ν νπνίνο θέξεη ηελ κάιινλ αηπρή νλνκαζία 

αξεηατθή εζηθή, απφ ζηνραζηέο νη νπνίνη δελ έλνησζαλ πσο ηα δχν ήδε ππάξρνληα 

ξεχκαηα ηνπο ηθαλνπνηνχζαλ. Οη ζηαζψηεο ηεο ηζρπξίδνληαλ πσο επξφθεηην γηα ηελ 

αλαβίσζε ηεο αξηζηνηειηθήο εζηθήο, ε νπνία αζρνιείην κε ην ραξαθηήξα θαη φρη κε 

κεκνλσκέλεο πξάμεηο, φηαλ θαιείην λα παξάζρεη ιχζε ζε εζηθά δεηήκαηα. 

Αλ θαη ε πξψηε γεληά αξεηατθψλ θηινζφθσλ ζέιεζε λα παξνπζηάζεη 

λεναξηζηνηειηθέο εζηθέο ζεσξίεο, ν Αξηζηνηέιεο δελ ππήξμε ν κφλνο θηιφζνθνο – 

πεγή ηεο αξεηατθήο εζηθήο. Νεφηεξνη ζηνραζηέο ζηξακκέλνη πξνο ηελ εζηθή 

ζπλαηζζεκαηνθξαηία (moral sentimentalism) ζέιεζαλ λα ζπλδέζνπλ  ηελ αξεηατθή 

εζηθή κε ηελ βξεηαληθή παξάδνζε ηνπ 18
νπ

 αηψλα θαη ηελ ζεσξία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ησλ Smith, Hutcheson θαη πξνπαληφο ηνπ David Hume. ε απηή ηελ 

πξνζπάζεηα έρεη ζπκβάιεη έσο ηψξα πξσηίζησο ν Michael Slote.
1
 Μηα άιιε 

θηιφζνθνο πνπ επηρεηξεί ηελ ξήμε κε ηνλ αξηζηνηειηθφ εζηθφ ξαζηνλαιηζκφ είλαη ε 

Christine Swanton κε κηα ελδηαθέξνπζα, αλ θαη παξάμελε ζχλζεζε ησλ Hume θαη 

Nietzsche ζην The Virtue Ethics of Hume and Nietzsche θαη κηα πην ζπκβαηηθή 

πξνζέγγηζε ζην Virtue Ethics: A Pluralistic View. Αλ θαη ηα έξγα ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ θηινζφθσλ έρνπλ αμία, δελ πξφθεηηαη λα καο απαζρνιήζνπλ ζε 

απηή ηελ κειέηε, θαζψο ζθνπφο καο είλαη ε εμέηαζε ησλ επηρεηξεκάησλ ηεο πξψηεο 

γεληάο αξεηατθψλ, ε νπνία δίλεη θαη ηε κεγαιχηεξε έκθαζε ζηνλ Αξηζηνηέιε θαη ηεο 

                                                      
1
Βι.  From Morality to Virtue, Oxford University Press, 1992. θαη Moral Sentimentalism, Oxford 

University Press, 2010. 
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νπνίαο νη ζέζεηο έδσζαλ δσή ζηελ αξεηατθή ζεσξία σο ηξίην δξφκν ηεο εζηθήο 

θηινζνθίαο. 

Σέζζεξεηο είλαη νη βαζηθνί ζηνραζηέο ηεο πξψηεο γεληάο, νη νπνίνη θαη ζα καο 

απαζρνιήζνπλ. Ζ Elizabeth Anscombe, ε Rosalind Hursthouse, ε Philippa Foot θαη ν 

Alasdair MacIntyre. Ζ Anscombe ήηαλ ε πξψηε πνπ «επαλαζηάηεζε» ελαληίνλ ηεο 

κέρξη ηφηε πνξείαο ηεο αλαιπηηθήο θηινζνθίαο, κε έλα άξζξν ηεο ην νπνίν 

πξσηνδεκνζηεχηεθε ην 1958, αιιά ηξάβεμε ηελ πξνζνρή πνιιψλ αξθεηά αξγφηεξα. 

Ζ Rosalind Hursthouse είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο αξηζηνηειηθήο 

εζηθήο κε ζθνπφ ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο, εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο κε βηνεζηθφ 

ελδηαθέξνλ.
2
 Ζ Foot είλαη ε δεχηεξε ζε ζεκαζία απφ ηνπο ηέζζεξεηο κεηά ηελ 

Hursthouse θαη αζρνιείηαη θπξίσο κε ηελ κεηαεζηθή. Έρεη φκσο θαη απηή 

αξηζηνηειηθέο θαηαβνιέο, ην νπνίν δελ είλαη πάληα ζεηηθφ, φπσο ε άξλεζή ηεο λα 

απνρσξηζηεί ηελ ηειενινγία. Σέινο, ν Alasdair MacIntyre είλαη ν γλσζηφηεξνο ίζσο 

απφ ηνπο ηέζζεξεηο, θαζψο ην έξγν ηνπ δελ είλαη ακηγψο εζηθφ. Ο MacIntyre είλαη 

πνιέκηνο ηνπ Γηαθσηηζκνχ θαη, φπσο θαη ε Hursthouse, παξνπζηάδεη κηα 

λεναξηζηνηειηθή ζεσξία σο ελαιιαθηηθή ζηνπο θαληηαλνχο θαη ηνπο σθειηκηζηέο. 

Ζ θξηηηθή ηεο αξεηατθήο θηινζνθίαο ζα ήηαλ άηνπε αλ δελ πξνρσξνχζακε ζε δχν 

πξάμεηο. Πξψηνλ, ζηε κειέηε γηα ηελ επηβεβαίσζε πσο φλησο είλαη αξηζηνηειηθήο 

θχζεο, θαη φρη πξντφλ ηεο ζχλζεζεο λεφηεξσλ ζεσξηψλ κε κηα ξεηνξηθή πεξί αξεηψλ. 

Ζ απνηπρία κηαο ηέηνηαο επηβεβαίσζεο ζα θαζηζηνχζε ηελ αξεηατθή εζηθή απιψο 

κέξνο ελφο εθ ησλ δχν θπξίαξρσλ ξεπκάησλ, κε κφλε δηαθνξά ηελ έκθαζε ζηηο 

αξεηέο, ηηο νπνίεο παξεκπηπηφλησο δελ αξλείηαη νχηε ε δενληνθξαηία νχηε ε 

ζπλεπεηνθξαηία. Γεχηεξνλ, αλ ε θξηηηθή πνπ αζθνχλ ζηνπο λεσηεξηθνχο θηινζφθνπο 

έρεη φλησο βάζε ζηα θείκελά ηνπο θαη δελ είλαη παξεξκελεία ή επηιεθηηθή 

παξνπζίαζε ρσξίσλ απφ ηα έξγα ηνπο. 

Αλ απηή ε κειέηε κπνξεί λα ζπλνςηζηεί ζε κηα θξάζε, ηφηε απηή είλαη ε εμήο: Δίλαη 

ζεκαληηθφ πσο νη πξναλαθεξζέληεο ζηνραζηέο ηξαβνχλ ηελ πξνζνρή πξνο ηνλ 

Αξηζηνηέιε, αιιά κε ιάζνο ηξφπν. 

    

                                                      
2
 Βι. Virtue Theory and Abortion, Philosophy and Public Affairs, Vol. 20, No. 3, 1991, pp. 223 – 246. 
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Ένα προβληματικό όνομα 
 

Σν πξψην βήκα γηα κηα ζπλεθηηθή θξηηηθή ηεο αξεηατθήο εζηθήο είλαη ε ακθηζβήηεζε 

ηνπ ίδηνπ ηνπ νλφκαηνο. Απηή ηελ ζηηγκή, ε κεγάιε πιεηνςεθία απηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν, αθφκε θαη απηψλ πνπ ζεσξνχλ κάηαην ην φιν εγρείξεκα ηεο 

αλαβίσζεο ησλ αξραίσλ ζεσξηψλ, ζεσξνχλ πσο φλησο πθίζηαηαη κηα ηέηνηα 

αλαβίσζε θαη πσο νη αξεηατθνί ζπλζέηνπλ έλα απηφλνκν θνξκφ δηαλνεηψλ, πνπ δελ 

αλήθνπλ ζε θαλέλα απφ ηα άιια ξεχκαηα. Ίζσο θαλείο δελ ακθηζβεηεί απηφ ηνλ 

ηζρπξηζκφ πεξηζζφηεξν απφ ηελ Martha Nussbaum, ε νπνία πξνζεγγίδεη πνιχπιεπξα 

ην ζέκα ζε έλα άξζξν ηεο κε ηίηιν ―Virtue Ethics: A Misleading Category?‖
3
. Ζ 

Nussbaum παξνπζηάδεη αξρηθά ηελ ζηεξενηππηθή αθήγεζε ησλ αξεηατθψλ, εηδηθά ηνπ 

MacIntyre, θαηά ηελ νπνία ε πξνυπφζεζε ηεο εζηθήο ηνπ Γηαθσηηζκνχ, ε 

θαζνιηθφηεηα, απνξξίπηεηαη, ελψ πηνζεηείηαη ε εζηθή πνπ βαζίδεηαη ζηελ παξάδνζε. 

θνπφο ησλ αξεηατθψλ είλαη αθξηβψο ε ζηξνθή πξνο απηή ηελ εζηθή, ηελ 

ζεκειησκέλε ζηελ παξάδνζε, θαη ηαπηφρξνλα ε εμάιεηςε ησλ αθεξεκέλσλ ζεσξηψλ 

ηνπ Γηαθσηηζκνχ.
4
  

Σν πξψην ιάζνο απηήο ηεο ζηξεβιήο αθήγεζεο έγθεηηαη ζην φηη αγλνεί, εζθεκκέλα ή 

φρη άγλσζην, πσο ηφζν ν Kant, ν δεζπφδσλ εθθξαζηήο ηεο δενληνθξαηίαο, φζν θαη νη 

ζπλεπεηνθξάηεο σθειηκηζηέο έρνπλ ζεσξίεο ηεο αξεηήο, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα 

αγλνεζνχλ. Γελ ζα καο απαζρνιήζνπλ νη ζεσξίεο πεξί αξεηήο ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

ζρνιψλ, θαζψο ην ελδηαθέξνλ ζε απηή ηε κειέηε βξίζθεηαη ζηνλ Αξηζηνηέιε, φκσο ε 

ίδηα ε χπαξμή ηνπο ζέηεη ηελ αθήγεζε ηνλ αξεηατθψλ ζε ακθηζβήηεζε. 

Έπεηηα, ε ίδηα ε ηζηνξία ηεο θηινζνθίαο είλαη ηθαλή λα καο δψζεη πνιχηηκεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ξίδεο ηεο αξεηατθήο εζηθήο. Ζ ίδηα ε Anscombe, ε ζεσξία 

ηεο νπνίαο ζα καο απαζρνιήζεη αξγφηεξα, παξαδέρεηαη πσο ε ηδέα ηνπ «εζηθνχ» 

φπσο απηή ππάξρεη ζήκεξα δελ δχλαηαη λα αλαρζεί ζηνπο θιαζηθνχο ζηνραζηέο ηεο 

αξραηφηεηαο. Γηα ηνλ Αξηζηνηέιε, ε εζηθή αξεηή δελ ηαπηίδεηαη κε ηε θξάζε moral 

virtue πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ζχγρξνλνη αξεηατθνί. Μηα νξζή αγγιηθή κεηάθξαζε ή 

                                                      
3
 M. Nussbaum, Virtue Ethics: A Misleading Category?, The Journal of Ethics, vol. 3, no. 3, pp. 163 – 

201.  
4
 .π. p. 164. 
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ηνπιάρηζηνλ κηα κεηάθξαζε πνπ βξίζθεηαη εγγχηεξα λνεκαηηθά ζα ήηαλ κάιινλ 

«excellence of character». 

Αο επηζηξέςνπκε φκσο ζην άξζξν ηεο Nussbaum. Δλψ ν Kant παξνπζηάδεη ηελ 

αξεηνινγία ηνπ ζην δεχηεξν κέξνο ηεο Μεηαθςζικήρ ηυν Ηθών, ν John Stuart Mill, ν 

κεγαιχηεξνο εθπξφζσπνο ηνπ θιαζηθνχ σθειηκηζκνχ, παξνπζηάδεη κηα πεξίπινθε 

θαη ελδηαθέξνπζα ζχλζεζε ηεο ζεσξίαο ηνπ Bentham θαη ηνπ αξραίνπ 

επδαηκνληζκνχ.
5
 Ζ Nussbaum θέξλεη σο παξαδείγκαηα ηελ πξσηνπφξα πξαγκαηεία 

The Subjection of Women, ζηελ νπνία ν Mill επηρεηξεκαηνινγεί ππέξ ηεο 

ρεηξαθέηεζεο ησλ γπλαηθψλ κε ην λα ηνπνζεηήζεη ζην θέληξν ηνπ επηρεηξήκαηφο ηνπ 

κηα ζεσξία γηα ηα πάζε έληνλα επεξεαζκέλε απφ ηηο θιαζηθέο ειιεληθέο ζεσξίεο θαη 

ε νπνία κνηάδεη κε θιαζηθά θείκελα ηνπ ξσκατθνχ ζησηθηζκνχ φπσο ην De Ira ηνπ 

Seneca θαζψο θαη ηα έξγα ηνπ Musonius Rufus.  

Οη αξεηατθνί ζηνραζηέο ρσξίδνληαη ζε δχν ξεχκαηα κε βάζε ηνπο ζθνπνχο ηνπο θαη 

ην πνην απφ ηα δχν θπξίαξρα ξεχκαηα απνξξίπηνπλ ή έζησ ζεσξνχλ αλεπαξθέο. Οη 

πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο επηζπκνχλ ηελ επηζηξνθή ζε κηα εζηθή πνπ δίλεη 

κεγαιχηεξν ξφιν ζηελ έλλνηα ηνπ ιφγνπ απφ απηφλ πνπ ηνπ παξαρσξνχλ νη 

σθειηκηζηέο, γη‘ απηφ θαη θαηαθεχγνπλ ζηνλ Αξηζηνηέιε ή ζε κηα ζχλζεζε ηνπ 

Αξηζηνηέιε κε ηνλ Kant.
6
 Άιινη, πάιη, απνξξίπηνπλ ηελ παληνδπλακία ηνπ ιφγνπ, 

φπσο ν Michael Slote πνπ αλαθέξακε ζηελ εηζαγσγή, ή ηελ αξρή ηεο θαζνιηθφηεηαο, 

ελψ πηζηεχνπλ πσο είλαη απαξαίηεηε ε αλαγλψξηζε ηνπ άινγνπ ζηνηρείνπ ηεο 

αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο, δειαδή ησλ ζπγθηλήζεσλ θαη ησλ επηζπκηψλ, ψζηε νη 

εζηθέο καο θξίζεηο λα είλαη φζν ην δπλαηφηεξν εγγχηεξα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.
7
 

Βέβαηα, απηφο ν δηαρσξηζκφο είλαη αξθεηά απιντθφο, θάηη πνπ παξαδέρεηαη θαη ε ίδηα 

ε Nussbaum, είλαη φκσο ρξήζηκνο πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ην γεγνλφο πσο ε 

αξεηατθή εζηθή παξνπζηάδεηαη σο ηξίηνο δξφκνο φρη ιφγσ ηνπ φηη ππάξρεη θάπνηνο 

ζπλεθηηθφο δεζκφο κεηαμχ ησλ ζηνραζηψλ απηψλ (νη λεναξηζηνηειηθνί νχησο ή 

άιισο δελ είλαη ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία θαη ζε κεξηθά ρξφληα ίζσο λα κελ είλαη θαλ 

πιεηνςεθία) αιιά ιφγσ ηνπ φηη παξακέλνπλ αληθαλνπνίεηνη απφ ηα δχν κεγάια 

ξεχκαηα. Οπφηε, ν φξνο αξεηατθή εζηθή δελ είλαη παξά έλαο φξνο – νκπξέια, πνπ 

θαιχπηεη ζηνραζηέο, πνιινί εθ ησλ νπνίσλ δελ έρνπλ αξθεηά θνηλά ζηηο ζεσξίεο 

                                                      
5
 .π. 167. 

6
 .π. 168. 

7
 .π. 169. 
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ηνπο, ζπκθσλνχλ φκσο ζηελ απφξξηςε ηφζν ηνπ θαληηαληζκνχ φζν θαη ηνπ 

σθειηκηζκνχ. Ζ Nussbaum παξαζέηεη ηξεηο θνηλνχο ηφπνπο ησλ αξεηατθψλ: 

Α. Ζ εζηθή θηινζνθία πξέπεη λα αζρνιείηαη ηφζν κε ηνλ απηνπξγφ, φζν θαη κε ηελ επηινγή θαη ηελ 

πξάμε. 

Β. Ζ εζηθή θηινζνθία πξέπεη γη‘ απηφ λα αζρνιείηαη κε ην θίλεηξν θαη ηελ πξφζεζε, ηηο ζπγθηλήζεηο 

θαη ηηο επηζπκίεο: γεληθά κε ην ραξαθηήξα ηεο εζσηεξηθήο εζηθήο δσήο θαη κε εγθαζηδξπκέλα κνηίβα 

θηλήηξσλ, ζπγθηλήζεσλ θαη ζπιινγηζκψλ πνπ καο νδεγνχλ ζην λα απνθαινχκε θάπνηνλ άηνκν 

ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ (αλδξείν, γελλαηφδσξν, κεηξηνπαζή, δίθαην θηι.) 

Γ. Ζ εζηθή θηινζνθία πξέπεη λα επηθεληξσζεί φρη κφλν ζε κεκνλσκέλεο πξάμεηο επηινγήο, αιιά θαη, 

θαη πην ζεκαληηθά, ζηελ φιε πνξεία ηεο εζηθήο δσήο ηνπ απηνπξγνχ, ηα κνηίβα δέζκεπζεο, 

ζπκπεξηθνξάο θαη επίζεο πάζνπο.
8
 

πσο αλαθέξεη θαη ε ίδηα ε Nussbaum, θαλέλα απφ ηα ηξία ραξαθηεξηζηηθά δελ ηνπο 

θέξλεη ζε ξήμε νχηε κε ηνπο θαληηαλνχο νχηε κε ηνπο σθειηκηζηέο. Πνηνο ν ιφγνο 

ηφηε ηεο ηφζν έληνλεο επηζπκίαο αλαβίσζεο ησλ αξραίσλ ζεσξηψλ πεξί αξεηήο; Αλ 

μαλαγπξίζνπκε ζηελ ηζηνξία ηεο εζηθήο θηινζνθίαο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ζα 

παξαηεξήζνπκε πσο ε ξήμε κε ηα δχν θπξίαξρα ξεχκαηα δελ ήηαλ ε κνλαδηθή. Ζ 

πξψηε ξήμε, θαη ίζσο ζεκαληηθφηεξε γηα ηε γέλλεζε ηεο αξεηατθήο εζηθήο, ππήξμε 

απηή κε ηνπο άκεζνπο θηινζνθηθνχο πξνγφλνπο ηεο πξψηεο γεληάο αξεηατθψλ. Ήηαλ 

έλα πξαμηθφπεκα ησλ Foot θαη Anscombe ελάληηα ζηνπο πξψελ δαζθάινπο ηνπο ζην 

παλεπηζηήκην ηεο Ομθφξδεο, Austin, Ryle, Hare θαη Ayer.
9
 Ζ έληνλε θξηηηθή πνπ 

αζθείηαη απφ ηνλ MacIntyre ζηελ αλαιπηηθή θηινζνθία απηήο ηεο πεξηφδνπ, ηδηαίηεξα 

ηε ζπγθηλεζηνθξαηία ηνπ Ayer, απνηειεί έλα εμαίξεην παξάδεηγκα ηεο απέρζεηαο πνπ 

έλνησζαλ νη πξψηνη αξεηατθνί γηα ηελ, πνιιέο θνξέο θνπξαζηηθή θαη αλνχζηα, 

ελαζρφιεζε ησλ πξνθαηφρσλ ηνπο κε ηε κεηαεζηθή. Με βάζε ηα παξαπάλσ, 

δπλάκεζα λα θαηαλνήζνπκε θαη ηελ άπνςε ηεο Anscombe, ηελ νπνία εθθξάδεη απφ 

ηελ αξρή θηφιαο ηνπ πεξίθεκν άξζξνπ ηεο, πσο ρσξίο κηα θηινζνθία ηεο ςπρνινγίαο 

επαξθψο αλεπηπγκέλε, δελ ππάξρεη λφεκα λα αζρνινχκεζα κε ηελ εζηθή. 

Ζ Nussbaum ζεσξεί πσο απηή ε έθθιεζε ηεο Anscombe νθείιεηαη ζηελ επνρή θαηά 

ηελ νπνία δεκνζηεχζεθε ην άξζξν ηεο.
10

 Σφζν εθείλε ε δεθαεηία φζν θαη ε επφκελε 

θαίλεηαη πσο δελ είδαλ δεκνζηεχζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εζηθή ςπρνινγία, φρη κφλν 

                                                      
8
 .π. 170. 

9
 The Cambridge Companion to Virtue Ethics, Cambridge University Press, Cambridge, 2013, p. 154.  

10
 Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1958. 
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πξσηφηππσλ πξσηνγελψλ έξγσλ, αιιά νχηε θαλ δεπηεξνγελψλ εξγαζηψλ πάλσ ζηα 

έξγα ηφζν ησλ αξραίσλ φζν θαη ησλ λεφηεξσλ θιαζηθψλ. Ζ Anscombe δελ είρε 

δίθαην φηαλ κηινχζε γηα θάηη ηέηνην, εκκέζσο φκσο βειηίσζε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

νη θηιφζνθνη έβιεπαλ ηα πάζε. 

Γηα αξθεηφ θαηξφ κεηά ηηο πξψηεο δεκνζηεχζεηο ηεο Anscombe θαη ηεο Foot δελ 

ππήξμε θάπνην φλνκα γηα απηφ ην λέν ξεχκα. Μφλν κεηά απφ αξθεηέο δεκνζηεχζεηο 

πηνζεηήζεθε ην πξνβιεκαηηθφ φλνκα virtue ethics. Μηα θαιή ελαιιαθηηθή νλνκαζία 

ίζσο είλαη ηθική ηος κοινού νος (good sense ethics).
11

 Γείρλεη πεξηζζφηεξν απφ ην 

επηθξαηνχλ φλνκα ηελ ζρέζε ηνπ ξεχκαηνο κε ηνλ Αξηζηνηέιε, θαζψο ε θξφλεζε 

είλαη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο εζηθήο ηνπ.  Δίλαη κηα νλνκαζία πνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ 

Christopher Miles Coope, δελ θαίλεηαη φκσο λα έρεη επηθξαηήζεη πξνο ην παξφλ. Γηα 

λα θαηαλνήζνπκε φκσο ην πφζν πξνβιεκαηηθή είλαη ε νλνκαζία αξεηατθή εζηθή, 

πξέπεη πξψηα λα εμεηάζνπκε ην ηη είλαη ε αξεηή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11

 Values and Virtues: Aristotelianism in contemporary ethics, Oxford University Press, Oxford, 2006. 



9 

 

Αριστοτέλης και MacIntyre 
 

ηαλ θαινχκαζηε λα θαηαλνήζνπκε κηα ηδέα ή ηελ ηζηνξία απηήο απαξαίηεην βήκα 

νθείιεη πάληνηε λα είλαη ε έληαμή ηεο κέζα ζε έλα ηζηνξηθφ πιαίζην, ην νπνίν ζα 

παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ. Μηα ηέηνηα  

πξνζπάζεηα απνηειεί θαη ε ηξηινγία έξγσλ ηνπ θσηζέδνπ θηιφζνθνπ Alasdair 

MacIntyre, ε νπνία απαξηίδεηαη απφ ηνπο ηίηινπο After Virtue: A Study in Moral 

Theory, Whose Justice? Which Rationality? θαη Three Rival Versions of Moral 

Enquiry. Σελ παξνχζα κειέηε ζα απαζρνιήζεη κφλνλ ν πξψηνο ηίηινο, θαζψο ζε 

απηφλ ν MacIntyre πξσηναζρνιήζεθε κε ζέκαηα εζηθήο θηινζνθίαο απφ ηελ ζθνπηά 

κηαο αξηζηνηειηθήο, ή ηνπιάρηζηνλ αξηζηνηειίδνπζαο, ηειενινγίαο. Δίλαη επίζεο έξγν 

ζηαζκφο, θαζψο γίλεηαη νπζηαζηηθά ε βάζε γηα ηελ κεηέπεηηα θηινζνθηθή ηνπ πνξεία. 

ην After Virtue ν MacIntyre επηρεηξεί λα επαλεθηηκήζεη ηνλ ξφιν ηνπ Γηαθσηηζκνχ 

ζηελ πνξεία ηεο εζηθήο ζθέςεο ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ, κέζα απφ ηελ ζχγθξηζή ηνπ 

κε ηελ πξνλεσηεξηθή ζεψξεζε ηνπ θφζκνπ. Σν εγρείξεκα ηνπ Γηαθσηηζκνχ 

θαηαιήγεη ζε απνηπρία, αθνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε ζπλάθεηαο. Απηή ε 

απνηπρία νδεγεί ζηελ εζηθή λεσηεξηθφηεηα, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθσλίεο 

σο πξνο ηελ δηθαηνιφγεζε αιιά θαη ην ίδην ην πεξηερφκελν ηεο εζηθήο. Γηα ηνλ 

MacIntyre ε θαηαλφεζε απηήο ηεο δπζάξεζηεο ζέζεο πνπ δνχκε είλαη εθηθηή κφλν 

κέζα απφ ηελ ζθνπηά κηαο πνιχ δηαθνξεηηθήο παξάδνζεο, ηελ νπνία ακθηζβήηεζε ν 

Γηαθσηηζκφο θαη ηεο νπνίαο ε θιαζηθή κνξθή βξίζθεηαη ζην αξηζηνηειηθφ corpus 

θεηκέλσλ. Αθφκε πην επηηαθηηθή γίλεηαη απηή ε πηνζέηεζε κηαο δηαθνξεηηθήο 

ζθνπηάο, αλ αλαινγηζηνχκε πσο νη ζχγρξνλνη θηιφζνθνη πξνζεγγίδνπλ ηα γξαπηά ησλ 

παιαηφηεξσλ σο εάλ απηά λα ήηαλ απνθνκκέλα απφ ην ηζηνξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. 

Απηφ ην πνιχ ζεκαληηθφ ζθάικα ηεο αλαιπηηθήο ζρνιήο, ηεο νπνίαο θαη ν ίδηνο είλαη 

κέινο, ζεσξεί πσο πξέπεη λα δηνξζψζεη ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηή επηηέινπο θαη ε 

απνηπρία ηνπ δηαθσηηζηηθνχ εγρεηξήκαηνο, ιφγσ ηεο νπνίαο δεζπφδεη πιένλ ε 

ζπγθηλεζηνθξαηία ζηνλ εζηθφ νξίδνληα ηεο επνρήο καο. 

Ήδε απφ ηελ αξρή ηνπ έξγνπ ηνπ, ν MacIntyre θαζηζηά ζαθέο πσο ζεσξεί ηελ 

εκθάληζε θαη εμέιημε ηεο εζηθήο θηινζνθίαο άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ 
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θνηλσληνινγία.
12

 Σν κεγαιχηεξν ιάζνο πνπ δχλαηαη λα ζπκβεί, θαη ην νπνίν ζπλέβε 

θαηά ηνλ Γηαθσηηζκφ, είλαη ε ηδέα πσο γηα λα θαηαθέξεη θάπνηνο λα πξάμεη εζηθά 

πξέπεη λα απνζηαζηνπνηεζεί απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ, θαζψο θαη απφ ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ξνπέο ηνπ, θαη λα ζπκβνπιεπζεί έλαλ απξφζσπν θαη 

αθεξεκέλν ιφγν. Ζ κεηάβαζε ζηελ πξναλαθεξζείζα θαηάζηαζε απφ ηελ αληίζεηή 

ηεο, δειαδή εθείλε θαηά ηελ νπνία ν εζηθφο απηνπξγφο δελ απνζηαζηνπνηείηαη απφ ηα 

πξάγκαηα πξνθεηκέλνπ λα αλαθαιχςεη πνηα είλαη ε νξζή πξάμε είλαη ε ξίδα πνιιψλ 

πξνβιεκάησλ πνπ ηαιαλίδνπλ ηνλ εζηθφ θαη θνηλσληθφ βίν ηεο επνρήο καο. Μνινλφηη 

απηή ε αλάγλσζε ησλ θηινζφθσλ ηνπ Γηαθσηηζκνχ είλαη πξνβιεκαηηθή θαη άδηθε 

γηα ηνπο επηθαλέζηεξνπο απφ απηνχο, αμίδεη λα αθνινπζήζνπκε ην επηρείξεκα ηνπ 

MacIntyre. 

Θα ήηαλ ιάζνο λα ην απνξξίςνπκε απιψο θαη κφλν επεηδή ε θηινζνθία ζήκεξα 

κνηάδεη αδχλαηνλ λα επεξεάζεη ηφζν έληνλα ηελ θαζεκεξηλή δσή. Σφζν ε γεληθή 

θνπιηνχξα φζν θαη ε αθαδεκατθή θηινζνθία ηεο επνρήο καο είλαη απφγνλνη κηαο 

θνπιηνχξαο ζηελ νπνία ε θηινζνθία είρε ξφιν θεληξηθφ σο θνηλσληθή 

δξαζηεξηφηεηα, δειαδή ξφιν δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ πνπ έρεη ζήκεξα.
13

 Ζ απνηπρία 

απηήο ηεο θνπιηνχξαο σο πξνο ηελ επίιπζε ησλ θνηλσληθψλ θαη θηινζνθηθψλ 

πξνβιεκάησλ ηεο είρε σο απνηέιεζκα ηελ επηβίσζή ηνπο έσο ζήκεξα. 

Ο επηθαλέζηεξνο εθπξφζσπνο ηνπ Γηαθσηηζκνχ γίλεηαη θαη ην πην πξνζθηιέο 

αληηθείκελν θξηηηθήο ηνπ MacIntyre. Γηα ηνλ Kant ε εζηθή δελ δχλαηαη λα ζεκειησζεί 

ζηηο επηζπκίεο καο νχηε ζε θάπνηα ζετθή εληνιή. Ζ απφξξηςε ησλ δχν επηινγψλ 

νδεγεί ζε κηα ηξίηε: ηνλ ππακηικό λόγο. Οη αξρέο πνπ ζεκειηψλνληαη βάζεη ηνπ ιφγνπ 

είλαη πάληνηε θαζνιηθέο, θαηεγνξηθέο θαη εζσηεξηθά ζπλεθηηθέο. Σέηνηεο αξρέο 

νθείινπλ λα ηεξνχληαη απφ φινπο ηνπο αλζξψπνπο, αλεμάξηεηα απφ πεξηζηάζεηο θαη 

ζπλζήθεο. Ζ πξνζπάζεηα ηνπ Kant λα θαζνιηθεχζεη απηέο ηηο αξρέο θαηαιήγεη ζε 

θνβεξά ιαλζαζκέλα αμηψκαηα, θαηά ηνλ MacIntyre, ηα νπνία θαη απνδεηθλχνπλ ην 

άηνπν ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο. Σν ίδην δχλαηαη λα εηπσζεί θαη γηα ηνπο άιινπο 

κεγάινπο ηνπ Γηαθσηηζκνχ, ηνλ Hume, ηνλ Diderot θαη ηνλ Kierkegaard, αλ θαη ν 

ηειεπηαίνο δελ αλήθεη ρξνληθά ζε απηφλ, νχηε θαη θηινζνθηθά, θαζψο ζεσξείηαη ν 

πξψηνο ππαξμηζηήο ή απιψο έλαο Γαλφο ξνκαληηθφο. 

                                                      
12

 Al. MacIntyre, After Virtue: A Study in Moral Theory, University of Notre Dame, Notre Dame, 

Indiana, 2007, p. 23. 
13

.π., p 36. 



11 

 

Με βάζε απηφ, δελ είλαη δχζθνιε ε απφθξηζε ζην εξψηεκα γηαηί απέηπρε ην 

εγρείξεκα ηνπ Γηαθσηηζκνχ. Σν κεγάιν ιάζνο απηψλ ησλ ζηνραζηψλ είλαη ην φηη 

αγλφεζαλ ηελ ηζηνξία ησλ ελλνηψλ πνπ ζέιεζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη, σο 

απνηέιεζκα, ε αζπλέπεηα κεηαμχ ησλ θνηλψλ ζε απηνχο ελλνηψλ πεξί ησλ εζηθψλ 

λφκσλ θαη επηηαγψλ θαη ηεο αλζξψπηλεο θχζεο είλαη αθαηφξζσην λα εμαθαληζηεί.
14

 Ζ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα νδεγεζνχλ απφ πξνθείκελεο πνπ αθνξνχλ ηελ αλζξψπηλε θχζε 

ζε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ απζεληία ησλ εζηθψλ λφκσλ θαη επηηαγψλ 

απνδεηθλχεηαη άζθνπε, δηφηη παξαιείπνπλ κηα πνιχ ζεκαληηθή δηάθξηζε ηεο κέρξη 

ηφηε παξάδνζεο, ηελ δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ αλζξψπνπ φπσο ηπγράλεη λα είλαη θαη ηνπ 

αλζξψπνπ φπσο ζα κπνξνχζε λα είλαη εάλ θαηαλννχζε ηελ θχζε ηνπ. θνπφο ηεο 

εζηθήο είλαη ε κεηάβαζε απφ ηελ κηα θαηάζηαζε ζηελ άιιε. 

Απηή ε αξηζηνηειηθή εμήγεζε ηεο εζηθήο είρε γηγαληηαία επίδξαζε ζηηο κεηέπεηηα 

ζετζηηθέο παξαδφζεηο. Καηαιπηηθφ ξφιν ζηελ κεηάβαζε απφ ηελ κηα θαηάζηαζε ζηελ 

άιιε δηαδξακαηίδεη ν ιφγνο, ν νπνίνο καο παξνπζηάδεη πνηνο είλαη ν πξαγκαηηθφο καο 

ζθνπφο θαη πσο δπλάκεζα λα ηνλ επηηχρνπκε. Ζ πξνηεζηαληηθή ζενινγία, θαη 

ηδηαίηεξα ε θαιβηληζηηθή ηεο εθδνρή, κε ζπκκάρνπο παξάιιεια ηνπο θαζνιηθνχο 

γηαλζεληζηέο, ζεσξνχζε πσο ε δχλακε ηνπ ιφγνπ είρε απνδπλακσζεί κεηά ηελ 

Πηψζε, κε απνηέιεζκα ην πξαγκαηηθφ ηέλορ ηνπ αλζξψπνπ λα κελ είλαη εκθαλέο. 

Γελ είλαη ηπραίν πσο ν Hume θαη ν Diderot, πνπ έδεζαλ ζηελ θσηία θαη ηελ Γαιιία 

αληίζηνηρα, αξλήζεθαλ ηελ παληνδπλακία ηνπ ιφγνπ ζε κηα επνρή πνπ ήηαλ ζρεδφλ 

θαζνιηθή απηή ε παληνδπλακία, ελψ νη πξνηεζηάληεο Kant θαη Kierkegaard δελ ηελ 

ακθηζβεηνχλ θαζφινπ. 

ζνλ αθνξά πάιη ηνλ Kant, θαίλεηαη πσο θαηαιαβαίλεη ζηελ δεχηεξε Κπιηική ηελ 

ζεκαζία ηεο ηειενινγίαο γηα ηελ ζπλεθηηθφηεηα ηεο εζηθήο. Υσξίο ηελ αζαλαζία ηεο 

ςπρήο θαη ηελ χπαξμε ηνπ Θενχ ε εζηθή είλαη θελή πεξηερνκέλνπ, θαζψο ρξεηάδεηαη 

ηελ ηδέα ηεο πξνφδνπ, αιιά φρη νπνηαζδήπνηε πξνφδνπ.
15

 Μφλν κηα άπεηξε πξφνδνο 

δίλεη λφεκα ζηελ εζηθή ή φπσο ην ζέηεη ν MacIntyre «αθαίξεζε ηελ εζηθή απφ απηφ 

                                                      
14

 .π. 52. 
15

«Αιιά ε άπεηξε ηνχηε πξφνδνο είλαη δπλαηή κφλνλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε κηαο ύπαπξηρ θαη 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ίδηνπ ειιφγνπ φληνο πνπ εμαθνινπζεί επ’ άπειπον (ε νπνία απνθαιείηαη αζαλαζία 

ηεο ςπρήο). πλεπψο, ην χςηζην αγαζφ είλαη πξαθηηθψο δπλαηφ κφλνλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο 

αζαλαζίαο ηεο ςπρήο· επνκέλσο ε αζαλαζία ηνχηε, σο αλαπνζπάζησο ζπλδεδεκέλε κε ηνλ εζηθφ λφκν 

είλαη έλα αίηεκα ηνπ πξαθηηθνχ ιφγνπ (κε ηνλ νπνίν φξν ελλνψ κηα ζεσξεηηθή πξφηαζε, εληνχηνηο σο 

ηέηνηα κε απνδείμηκε, εθ‘φζνλ ζπλαξηάηαη αλαπνζπάζησο κε έλαλ a priori πξαθηηθφ λφκν πνπ ηζρχεη 

απνιχησο).» (ΚΠΛ: 220)  



12 

 

ην πιαίζην θαη δελ ζα έρεηο πιένλ εζηθή ή ηνπιάρηζηνλ ζα έρεηο κεηακνξθψζεη 

δξαζηηθά ηνλ ραξαθηήξα ηεο».
16

 

Δλ ηέιεη ην εγρείξεκα ηνπ Γηαθσηηζκνχ απέηπρε, δηφηη, φπσο γξάθεη θαη ν ίδηνο ν 

MacIntyre, «θιεξνλφκεζαλ αζπλάξηεηα ζξαχζκαηα ελφο άιινηε ζπλεθηηθνχ ζρεδίνπ 

ζθέςεο θαη πξάμεο θαη, θαζψο δελ αλαγλψξηζαλ ηελ δηθή ηνπο ζπγθεθξηκέλε 

ηζηνξηθή θαη πνιηηηζκηθή θαηάζηαζε, δελ εδχλαλην λα αλαγλσξίζνπλ ηνλ 

αθαηφξζσην θαη δνλθηρσηηθφ ραξαθηήξα ηνπ απηνδηνξηζκέλνπ έξγνπ ηνπο».
17

 

Πξηλ εγθαηαιείςνπκε, φκσο ηελ επνρή ηνπ Γηαθσηηζκνχ νθείινπκε λα απνδερηνχκε 

θαη θάηη άιιν, εμίζνπ ζεκαληηθφ γηα ηελ ηειενινγία πνπ ππνζηεξίδεη ν MacIntyre, 

νξκψκελνο απφ έλα ρσξίν ηνπ Hume, ζην νπνίν ππνζηεξίδεη πσο πνιινί θηιφζνθνη 

ηεο επνρήο ηνπ θάλνπλ ηελ κεηάβαζε αδηθαηνιφγεηα εχθνια απφ ην ηη ζπκβαίλεη ζην 

ηη πξέπεη λα ζπκβαίλεη.
18

 κσο ππάξρνπλ πεξηγξαθηθέο πξνηάζεηο νη νπνίεο 

πεξηέρνπλ θαη αμηνινγηθέο θξίζεηο. Αο πάξνπκε σο παξάδεηγκα ηελ πξφηαζε «απηφ ην 

ξνιφη είλαη θνβεξά αλαθξηβέο ζην λα δείρλεη ηελ ψξα». Ζ αλαθξίβεηα ηνπ ξνινγηνχ 

έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε, δειαδή φρη απιψο 

λα δείρλεη ηελ ψξα, αιιά λα ηελ δείρλεη κε αθξίβεηα. Απφ απηφ ζπκπεξαίλεηαη πσο ην 

ξνιφη δελ επηηειεί ην ηέινο ηνπ. Μηα εχινγε έλζηαζε ζε απηφ ην παξάδεηγκα έρεη λα 

θάλεη κε ην φηη ηφζν ν Hume φζν θαη νη κεηαγελέζηεξνη θηιφζνθνη πνπ απνδέρζεθαλ 

απηφλ ηνλ λφκν, δελ θαηαλννχζαλ ηελ θπζηνθξαηηθή πιάλε ζε πιαίζηα κηαο εζηθήο 

ηνπ αγαζνχ, θαζψο ν Αξηζηνηέιεο δελ δηαδξακάηηδε πιένλ ην ξφιν πνπ θαηείρε ζηελ 

ζρνιαζηηθή παξάδνζε, αιιά ζηα πιαίζηα κηαο εζηθήο ηνπ νξζνχ. Με άιια ιφγηα, δελ 

κηιάκε γηα ηνλ ραξαθηήξα ηνπ ξνινγηνχ ή απηφλ ελφο αγξφηε, αιιά γηα ηηο πξάμεηο 

εζηθψλ απηνπξγψλ θαη πσο απηέο νη πξάμεηο δελ πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη κε βάζε 

ην ηη ήδε ζπκβαίλεη. Δπεηδή ν MacIntyre θαηαλνεί πσο ην επηρείξεκά ηνπ δελ είλαη 

ηφζν ηζρπξφ ψζηε λα γθξεκίζεη ηελ θπζηνθξαηηθή πιάλε, ππνζηεξίδεη πσο κφλν κηα 

εθδνρή ηεο πνπ απνθιείεη επηρεηξήκαηα πνπ αζρνινχληαη κε ιεηηνπξγηθέο αξρέο 

δχλαηαη λα είλαη βηψζηκε. Καη έρεη δίθαην ζε απηφ. 

                                                      
16

 Al. MacIntyre, After Virtue: A Study in Moral Theory, University of Notre Dame, Notre Dame, 

Indiana, 2007, p. 56. 
17

 .π. p. 55. 
18

 «In every system of morality, which I have hitherto met with, I have always remark‘d, that the author 

proceeds for some time in the ordinary way of reasoning, and establishes the being of a God, or makes 

observations concerning human affairs; When of a sudden I am surpriz‘d to find, that instead of the 

usual copulations of propositions, is, and is not, I meet with no proposition that is not concerned with 

an ought, or an ought not.» (Treatise, 3.1.1.27.) 



13 

 

Ο Γηαθσηηζκφο, πάλησο, δελ ππήξμε ην ηέινο ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο. Ζ κεηάβαζε 

απφ απηφλ ζηνλ 19
ν
 αηψλα ππήξμε θαη ε κεηάβαζε απφ έλαλ θφζκν ζηνλ νπνίν ην 

πξφζσπν είλαη δεζκψηεο κηαο ζετζηηθήο θαη ηειενινγηθήο ηάμεο πξαγκάησλ ζε έλαλ 

θαηλνχξην, ζηνλ νπνίν αμία έρεη κφλν ην πξφζσπν θαη ε απηνλνκία ηνπ. Δίλαη 

πξάγκαηη κέγα ζθάικα ηεο αθαδεκατθήο δηδαζθαιίαο ην φηη ε ηζηνξία ηεο πνιηηηθήο 

θαη θνηλσληθήο αιιαγήο δηδάζθεηαη μερσξηζηά απφ ηελ δηδαζθαιία ηεο θηινζνθίαο, 

θαη απηφ δηφηη δεκηνπξγεί ηελ ςεπδαίζζεζε πσο δελ ππάξρεη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

ησλ δχν. Έηζη, δελ είλαη ζπρλά αηζζεηφ πσο ε εθεχξεζε ηνπ λεσηεξηθνχ εαπηνχ 

ππήξμε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε εθεχξεζε ηνπ αηφκνπ, ην νπνίν έρεη έλαλ φρη 

επθαηαθξφλεην ξφιν ζηελ εκθάληζε ηεο δηθήο καο ζπγθηλεζηνθξαηηθήο 

θνπιηνχξαο.
19

        

ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ζέζνπκε έλα εξψηεκα: Αξηζηνηέιεο ή Nietzsche; Απηφλ 

ηνλ ηίηιν δίλεη ζην έλαην θεθάιαην ηνπ After Virtue ν MacIntyre θαη φρη άδηθα, θαζψο 

θαιείηαη λα απαληήζεη ζην εξψηεκα πνπ ηαιάληδε θαη ηνλ Nietzsche: πψο είλαη 

δπλαηφλ γηα θάπνηνλ λα εθεχξεη απφ ηελ αξρή ην θαιφ θαη ην θαθφ; Ο Nietzsche 

θαηέρεη μερσξηζηή ζέζε ζηελ λεψηεξε θηινζνθία σο ο εζηθφο θηιφζνθνο. Δίλαη ν 

βαζηιηάο Kamehameha II ηεο ζχγρξνλεο θηινζνθίαο, κε ηελ έλλνηα φηη πξνζπάζεζε 

λα θαηαξγήζεη ηηο εζηθέο αζπλέπεηεο ηεο επνρήο καο, νη νπνίεο είραλ πιένλ πάξεη ηνλ 

ραξαθηήξα ησλ taboo, ησλ απαγνξεχζεσλ δειαδή ηεο πνιπλεζηαθήο θνηλσλίαο, νη 

νπνίεο ελψ θάπνηε είραλ θάπνηα αηηηνιφγεζε γηα ηελ χπαξμή ηνπο, ζηελ επνρή ηνπ 

Kamehameha II είραλ γίλεη εληειψο απζαίξεηεο. Ο παξαιιειηζκφο απηφο ησλ δχν 

αλδξψλ έρεη σο ζηφρν πξνθαλψο ηελ ελίζρπζε ηνπ επηρεηξήκαηνο ηνπ MacIntyre. Ο 

Nietzsche ζέιεζε λα θαηαξγήζεη απηέο ηηο απζαίξεηεο εζηθέο αξρέο, νη νπνίεο είραλ 

λφεκα κφλνλ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ηειενινγηθήο παξάδνζεο θαη θαηάθεξε λα ηηο 

απνδνκήζεη ιφγσ ηνπ φηη ηηο είραλ ήδε ππνζθάςεη νη θηιφζνθνη ηνπ Γηαθσηηζκνχ.  

Σν επηρείξεκα ηνπ Nietzsche είλαη αξθεηά απιφ. Οπνηαδήπνηε δηθαηνιφγεζε ηεο 

εζηθήο κε βάζε ηνλ ιφγν είλαη θαηαδηθαζκέλε ζε απνηπρία, δηφηη ε πίζηε ζε αξρέο 

ηεο εζηθήο νθείιεη λα εμεγεζεί κέζσ κηαο ζεηξάο εμνξζνινγηζκψλ, νη νπνίνη θξχβνπλ 

ηνλ ζεκειηαθά αλνξζνινγηθφ ραξαθηήξα ησλ θαηλνκέλσλ ηεο βνχιεζεο.
20

 Tφζν ε 

ζεκειίσζε ηεο εζηθήο ζηνλ ιφγν φζν θαη ζε εζσηεξηθά εζηθά ζπλαηζζήκαηα, ηελ 

                                                      
19

 Al. MacIntyre, After Virtue: A Study of Moral Theory, University of Notre Dame, Notre Dame, 

Indiana, 2007, p. 61.  
20

 .π. p. 117.  
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ζπλείδεζε, ηζνπεδψλεηαη απφ ηνλ Nietzsche ζε κηα παξάγξαθν απφ ηελ Φαπούμενη 

Επιζηήμη.
21

 Ζ αληηπξφηαζε ηνπ Nietzsche πξνβιέπεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ιφγνπ 

απφ ηελ βνχιεζε θαη ηελ δεκηνπξγία απηφλνκσλ εζηθψλ ππνθεηκέλσλ κέζσ θάπνηαο 

εξσηθήο πξάμεο ηεο βνχιεζεο. Σν πξφβιεκα, φκσο κε απηφ είλαη ην πψο θαηνξζψλεη 

θάπνηνο λα γίλεη δεκηνπξγφο αμηψλ, φπσο επηκέλεη ν Nietzsche. Ζ ηδηνθπΐα ηνπ ίδηνπ 

δελ έγθεηηαη, άιισζηε, ζηηο ιχζεηο πνπ παξνπζηάδεη αιιά ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα 

εληνπίδεη θαη λα ζθηαγξαθεί ηα θηινζνθηθά πξνβιήκαηα. 

ζνλ αθνξά πάιη ην εξψηεκα πνπ ηέζεθε πξσηχηεξα, απηφ είλαη θάπσο 

παξαπιαλεηηθφ. Ζ επηινγή ηνπ Αξηζηνηέιε δελ απνθιείεη απηνκάησο ηνλ Nietzsche 

νχηε ην αληίζεην. Ζ αληηπαξάζεζε ησλ δχν θηινζνθηψλ γίλεηαη κε βάζε ηνλ ηζηνξηθφ 

ξφιν πνπ απηέο δηαδξακάηηζαλ. Ζ απνθήξπμε ηεο εζηθήο παξάδνζεο πνπ είρε σο 

θηινζνθηθφ ηεο ππξήλα ηνλ Αξηζηνηέιε θαηά ηνπο πξψηνπο αηψλεο ηεο λεφηεξεο 

επνρήο ππήξμε ν ιφγνο αλάιεςεο ηνπ εγρεηξήκαηνο ηνπ Γηαθσηηζκνχ κε ζθνπφ λέα, 

έιινγα θαη θνζκηθά ζεκέιηα ηεο εζηθήο. Λφγσ ηεο απνηπρίαο ηνπ πξναλαθεξζέληνο 

εγρεηξήκαηνο θαηάθεξε λα αζθήζεη επηηπρεκέλα θξηηηθή ν Nietzsche θαη έπεηηα νη 

ππαξμηζηέο θαη ζπγθηλεζηνθξάηεο επίγνλνί ηνπ. Άξα, απφ ηελ δηθαηνινγεζηκφηεηα 

ησλ ληηζετθψλ ζέζεσλ, γελληέηαη ην εξψηεκα αλ είρε λφεκα ε απφξξηςε ηνπ 

Αξηζηνηέιε απφ ηελ λεφηεξε θηινζνθία.
22

  

Θα ήηαλ εχινγν λα ζέζεη θάπνηνο ην εξψηεκα: γηαηί ν Αξηζηνηέιεο; Ση ηνλ θάλεη λα 

μερσξίδεη απφ ηηο άιιεο θηινζνθηθέο ζρνιέο ηεο αξραηφηεηαο ψζηε λα πξέπεη λα 

ζεσξνχκε πσο ν πξνλεσηεξηθφο θφζκνο θπξηαξρείηαη απφ ηελ δηθή ηνπ παξάδνζε; Ο 

MacIntyre  απαληά ζε απηφ ην εξψηεκα απιψο κε ην λα θαηαδείμεη πσο ν 

αξηζηνηειηζκφο είλαη θιλοζοθικά ν ηζρπξφηεξνο πξνλεσηεξηθφο ηξφπνο εζηθήο 

                                                      
21

 «…κελ κνπ κηιήζεηο γηα ηελ θαηεγνξηθή πξνζηαγή! – απηή ε ιέμε κνπ γαξγαιάεη ην απηί θαη κε 

θάλεη λα γειψ παξά ηελ ηφζν ζνβαξή ζνπ παξνπζία: κε θάλεη λα ζθέθηνκαη ηνλ γεξν – Καλη, πνπ 

ππεμαίξεζε ην «πξάγκα θαζ‘ εαπηφ» (άιιε γεινηφηεηα) θαη ηηκσξήζεθε γη‘ απηφ πέθηνληαο ζηα ρέξηα 

ηεο «θαηεγνξηθήο πξνζηαγήο» θαη, κ‘ απηή ηελ πξνζηαγή ζηελ θαξδηά ηνπ, επέζηπετε από λάθορ ζηνλ 

«Θεφ», ζηελ «ςπρή», ζηελ «ειεπζεξία» θαη ζηελ «αζαλαζία», ζαλ ηελ αιεπνχ πνπ επηζηξέθεη απφ 

ιάζνο ζην θινπβί ηεο: θη φκσο ε δχλακή ηεο θαη ε εμππλάδα ηεο ήηαλ εθείλεο πνπ είραλ ζπάζεη ηα 

θάγθεια ηνπ θινπβηνχ! […] Γηαηί θηιαπηία είλαη ην λα αηζζάλεζαη πσο ε δηθή ζνπ θξίζε είλαη 

θαζνιηθφο λφκνο· θη απηή ε θηιαπηία είλαη ηπθιή, κηθξή θαη φρη απαηηεηηθή, επεηδή πξνδίδεη φηη δελ 

έρεηο αθφκε αλαθαιχςεη ηνλ εαπηφ ζνπ νχηε έρεηο δεκηνπξγήζεη γηα ζέλα έλα δηθφ ζνπ ηδαληθφ […] 

πνηνο εμαθνινπζεί λα εθθέξεη ηελ θξίζε «ζ‘ απηή ηελ πεξίπησζε φινη ζα έπξεπε λα ελεξγήζνπλ 

έηζη», δελ έρεη πξνρσξήζεη αθφκε νχηε πέληε βήκαηα ζηελ απηνγλσζία: γηαηί δηαθνξεηηθά ζα ήμεξε 

φηη δελ ππάξρνπλ νχηε κπνξνχλ λα ππάξμνπλ πξάμεηο φκνηεο… (ΥΔ 335)    
22

 Al. MacIntyre, After Virtue: A Study of Moral Theory, University of Notre Dame, Notre Dame, 

Indiana, 2007, p. 117. 
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ζθέςεο.
23

 Γηα ηελ επίηεπμε, φκσο, ηεο αλαβίσζεο ή ηεο επαλεθηίκεζεο ηεο 

αξηζηνηειηθήο εζηθήο πξέπεη λα εληάμνπκε θαη απηήλ, φπσο θαη ηνπο δηαδφρνπο ηεο, 

ζηα πιαίζηα κηαο παξάδνζεο, πξσηκφηεξνο εθπξφζσπνο ηεο νπνίαο ππήξμε ε εζηθή 

ηεο εξσηθήο – νκεξηθήο θνηλσλίαο. 

Ζ εζηθή κηαο ηέηνηαο θνηλσλίαο δελ είλαη απηφλνκε ή κάιινλ θαιχηεξα «εζηθή θαη 

θνηλσληθή δνκή είλαη πξάγκαηη έλα θαη ην απηφ ζηελ εξσηθή θνηλσλία.»
24

 Πνιιέο 

απφ ηηο αξεηέο πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηνλ Αξηζηνηέιε δχλαληαη λα εκθαληζηνχλ θαη 

εδψ, φπσο ε αλδξεία, ε θηιία θαη ε αθνζίσζε. Ζ εξσηθή θνηλσλία ζε νπνηαδήπνηε 

εθδνρή ηεο, ηελ ειιεληθή, ηελ ηξιαλδηθή θαη ηελ ζθαλδηλαβηθή, ιεηηνπξγεί πάληα κε 

βάζε ηνλ νίθν, άξα νη αξεηέο πνπ πξνσζεί είλαη απηέο πνπ ηνλ σθεινχλ. ηαλ 

επέξρεηαη ε κεηάβαζε απφ ηελ εξσηθή θνηλσλία ζηελ πφιε θξάηνο, αιιάδεη θαη ην 

εζηθφ ζχζηεκα. Απηφ, βέβαηα, δελ ζεκαίλεη πσο νη αξεηέο ηεο εξσηθήο επνρήο 

εμαθαλίδνληαη. ηελ πφιε θξάηνο ζπλαληά θαλείο θαη ηα δχν εζηθά ζπζηήκαηα. Ζ 

θαιχηεξε απφδεημε απηνχ είλαη νη ηξαγσδίεο ησλ ηξηψλ θνξπθαίσλ ηνπ είδνπο. ηηο 

αζελατθέο ηξαγσδίεο ηεο θιαζηθήο επνρήο ε λέα αξεηή ηνπ πνιίηε ζπλππάξρεη θαη 

ζπγθξνχεηαη κε ηελ παιηά αξεηή ησλ εξσηθψλ θνηλσληψλ. Κάζε ζχγθξνπζε ζηελ 

αξραία ηξαγσδία ζέηεη ζε θίλδπλν θάηη παξαπάλσ απφ ηα άηνκα θαη ην εζηθφ 

ζχζηεκα πνπ εθπξνζσπνχλ. ην νθνθιή, ν MacIntyre εληνπίδεη κηα εθδνρή ηνπ 

εαπηνχ ε νπνία δελ είλαη νχηε ν εξσηθφο νχηε ν ζπγθηλεζηνθξαηηθφο, ελψ αθξηβψο 

απηή ε ηθαλφηεηά ηνπ, λα ππεξβαίλεη ηα φξηα ησλ θνηλσληθψλ ξφισλ θαη ηαπηφρξνλα 

λα ηνπο ακθηζβεηεί, ηνλ αλαγθάδεη λα ινγνδνηήζεη γηα ηνλ ηξφπν πνπ ρεηξίδεηαη ηνλ 

εαπηφ ηνπ κέζα ζηηο ζπγθξνχζεηο ηηο ηξαγσδίαο. Ζ πηζαλφηεηα ηεο λίθεο ή ηεο ήηηαο, 

ηεο θάζαξζεο ή ηεο εζηθήο απηνθαηαζηξνθήο είλαη πξνυπφζεζε ηεο χπαξμεο ηνπ 

ζνθφθιεηνπ εαπηνχ, ν νπνίνο έρεη λφεκα επίζεο κέζα απφ κηα ηάμε πνπ απαηηεί απφ 

ηνλ άλζξσπν ηελ επηδίσμε κεξηθψλ ζθνπψλ, δειαδή ηεο ηειενινγηθήο εζηθήο ηνπ 

Αξηζηνηέιε.         

Καηξφο, ινηπφλ, λα κηιήζνπκε γηα ην πσο ν ίδηνο ν MacIntyre θαηαλνεί ηελ 

αξηζηνηειηθή εζηθή. Ζ πξψηε δήισζε ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ πξνζέγγηζή ηνπ είλαη 

εμαηξεηηθά αληηαξηζηνηειηθή, θαη ν ίδηνο ην παξαδέρεηαη. Ζ αληηαξηζηνηειηθφηεηα ηεο 

πξνζπάζεηαο ηνπ έγθεηηαη ζηελ παξνπζίαζε ηνπ Αξηζηνηέιε ζηα πιαίζηα κηαο 

παξάδνζεο, πνπ ν ίδηνο ν Αξηζηνηέιεο πίζηεπε πσο πξέπεη λα αλαθεξζεί ψζηε λα 

                                                      
23

 .π. p. 118. 
24

 .π. p. 123. 
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αληηθαηαζηαζνχλ επηηέινπο ηα ιάζε ηνπο απφ ηελ δηθή ηνπ αιήζεηα. Αληηζέησο κε 

απηήλ ηελ αληίιεςε, ν MacIntyre ππνζηεξίδεη πσο ην παξειζφλ δελ είλαη θάηη πνπ 

πξέπεη λα απνξξηθζεί ρσξίο δεχηεξε ζθέςε, αιιά κάιινλ πσο «ην παξφλ είλαη 

θαηαλνεηφ κφλνλ σο ζρφιην θαη απάληεζε ζην παξειζφλ ζηελ νπνία ην παξειζφλ, αλ 

είλαη απαξαίηεην θαη δπλαηφλ, δηνξζψλεηαη θαη ππεξβαίλεηαη, αιιά δηνξζψλεηαη θαη 

ππεξβαίλεηαη κε έλαλ ηξφπν πνπ αθήλεη ην παξφλ κε ηελ ζεηξά ηνπ λα δηνξζσζεί θαη 

λα ππεξβιεζεί απφ θάπνηα πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεηηθή κειινληηθή νπηηθή γσλία».
25

 

Γηα ηνλ Αξηζηνηέιε ε αξραία πόλιρ είλαη ν ηχπνο πνιηηηθνθνηλσληθήο νξγάλσζεο πνπ 

νδεγεί ζηελ κεγαιχηεξε αλάπηπμε ησλ αξεηψλ θαη ζηελ απφθηεζε ηεο επδαηκνλίαο. 

Απφ απηφ ζπλεπάγεηαη πσο ε εζηθή έρεη κηα θνηλσληνινγηθή δηάζηαζε ή, 

δηαθνξεηηθά, κηα πνιηηηθή αθεηεξία. Κάζε δξαζηεξηφηεηα θαη θάζε πξαθηηθή 

απνζθνπεί ζε έλαλ ζθνπφ ν νπνίνο θαιείηαη ηέλορ. Σα αλζξψπηλα φληα θηλνχληαη εθ 

θχζεσο πξνο απηφ ην ηέλορ. Δίλαη εκθαλέο πσο ε εζηθή ηνπ Αξηζηνηέιε πξνυπνζέηεη 

έλα είδνο κεηαθπζηθήο βηνινγίαο. Γχν άιιεο ζεκαληηθέο έλλνηεο είλαη ε εὐδαιμονία 

θαη ε ἀξεηή. Ζ εὐδαιμονία είλαη, φπσο ηελ νξίδεη ν MacIntyre, «ε θαηάζηαζε ηνπ λα 

είκαη θαιά θαη λα ηα πεγαίλσ θαιά ζην λα είκαη θαιά».
26

 Οη ἀπεηαί, απφ ηελ άιιε 

είλαη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ηεο εὐδαιμονίαρ. Σν θαιφ γηα ηνπο αλζξψπνπο είλαη 

κηα πιήξεο δσή, ε νπνία γίλεηαη πξαγκαηηθφηεηα κέζα απφ ηελ θαηνρή θαη εθαξκνγή 

ησλ αξεηψλ. Σν λα πξάηηεη θάπνηνο ελάξεηα ηαπηίδεηαη κε ην λα πξάηηεη απφ ξνπή 

δηακνξθσκέλε απφ ηελ θαιιηέξγεηα ησλ αξεηψλ, ζε αληίζεζε κε ηνλ Kant, ζχκθσλα 

κε ηνλ νπνίν ην αλάπνδν είλαη νξζφ. Βέβαηα, απηή ε ξνπή πξνυπνζέηεη ζπλήζεηα 

κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, ψζηε ν εζηθφο απηνπξγφο λα έρεη γλψζε ηνπ φηη πξάηηεη θάηη 

ελάξεην αθξηβψο επεηδή είλαη ελάξεην. Σν λα πξάηηεη θάπνηνο ελάξεηα ζεκαίλεη ην λα 

πξάηηεη καηὰ ηὸν ὀπθὸν λόγον.
27

  

κσο, απηή ε εζηθή δελ πξέπεη λα αζθείηαη καθξηά απφ ηνλ ρψξν ηεο πφιεο ,αιιά 

πξέπεη λα εθηηκνχκε πνηεο δξαζηεξηφηεηεο πξνάγνπλ ην θαιφ ηηο θνηλφηεηαο θαη λα 

δξάζνπκε αλαιφγσο. Γη‘ απηφ ηνλ ιφγν νη άλζξσπνη πνπ πξνρσξνχλ ζε πξάμεηο πνπ 

βιάπηνπλ γίλνληαη ηξνρνπέδε γηα ην θνηλφ θαιφ. Ζ πξαθηηθή γλψζε γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ εζηθψλ λφκσλ ζπλεπάγεηαη ηελ θαηνρή ηεο αξεηήο ηεο δικαιοζύνηρ, 

                                                      
25

 .π. p. 146. 
26

 .π. p. 148. 
27

 Αξηζηνηέιεο, Ηθικά Νικομάσεια, 1138b 25. 
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δειαδή «ην λα δίλεηο ζε θάζε άλζξσπν απηφ πνπ ηνπ αμίδεη»
28

, πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπ 

ζπλεπάγεηαη πσο ζηελ θνηλφηεηα αλαγλσξίδνληαη, πξψηνλ, ηα νξζνινγηθά θξηηήξηα 

ηνπ πξάηηεηλ, θαη, δεχηεξνλ, κηα θνηλσληθά απνδεθηή ιχζε γηα ην πνηα είλαη απηά. Ο 

νξζφο ιφγνο επαλέξρεηαη εδψ γηα ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε ηζρχο ηνπ λφκνπ 

δελ δχλαηαη λα εθαξκνζζεί θαη ην ηη είλαη ην δίθαην δελ είλαη μεθάζαξν.  

Παξφκνηα κε ηελ δηθαηνζχλε, ν Αξηζηνηέιεο νξίδεη θαη ηηο άιιεο αξεηέο σο 

κεζφηεηεο αλάκεζα ζε δχν θαθά. Γηα ηελ εχξεζε ηεο κεζφηεηαο, θάζε άλζξσπνο 

πξέπεη λα δηαζέηεη αλαπηπγκέλε θξίζε, ηελ νπνία ν Αξηζηνηέιεο απνθαιεί θπόνηζη. 

Ο θξφληκνο γλσξίδεη πφηε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ θξίζε ηνπ. Υσξίο ηελ θξφλεζε 

θακία άιιε αξεηή δελ δχλαηαη λα εθαξκνζζεί. Απηφ εληζρχεη ηνλ ξφιν ηεο θαζψο γηα 

ηνλ Αξηζηνηέιε νη αξεηέο ηνπ ραξαθηήξα καζαίλνληαη κέζα απφ ηελ ζπλήζεηα, ζε 

αληίζεζε κε ηηο δηαλνεηηθέο, νη νπνίεο δηδάζθνληαη. ε θάζε πεξίπησζε, πάλησο, νη 

ηέζζεξηο αξεηέο, ε αλδξεία, ε θξφλεζε, ε ζσθξνζχλε θαη ε δηθαηνζχλε είλαη 

αιιειέλδεηεο θαη έρνπλ αλάγθε ε κηα ηελ άιιε ψζηε λα ππάξρνπλ.
29

 

ζνλ αθνξά πάιη ηελ ζχλδεζε ηεο πνιηηηθήο κε ηελ εζηθή, ηα Ηθικά Νικομάσεια 

δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ έλλνηα ηεο θηιίαο, Ζ θηιία θαηά ηελ αξραηφηεηα, ζε 

αληίζεζε κε ηελ ζχγρξνλε επνρή πνπ έρεη ηελ ζεκαζία κηαο ζπλαηζζεκαηηθήο 

θαηάζηαζεο, είρε ηνλ ραξαθηήξα κηαο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ζρέζεο. Ζ έλλνηα ηεο 

πνιηηηθήο θνηλφηεηαο σο ελφο θνηλνχ εγρεηξήκαηνο, ε νπνία πιένλ είλαη μέλε γηα ηνλ 

δπηηθφ θφζκν, έρεη αλάγθε ηελ θηιία, θαζψο απηή εμαζθαιίδεη ηελ απαξαίηεηε 

εζσηεξηθή εηξήλε ζην θξάηνο, ψζηε νη πνιίηεο λα απνζθνπνχλ ζην θαιφ 

απαιιαγκέλνη απφ κεηαμχ ηνπο έξηδεο. Φπζηθά ε θηιία ζπλεπάγεηαη θαη θάπνηνπ 

είδνπο ζπλαηζζεκαηηθφ δεζκφ, ν νπνίνο φκσο πξνέξρεηαη απφ ηελ θνηλή πίζηε ζηελ 

θνηλή επηδίσμε ησλ αγαζψλ. 

Πέξα απφ ηα, πνιιά, ζεηηθά ηεο αξηζηνηειηθήο ζεσξίαο, ν MacIntyre εληνπίδεη θαη 

κεξηθά ζνβαξά ιάζε ηα νπνία επηζπκεί λα αληηκεησπίζεη. Σν πην πεξηβφεην απφ απηά 

είλαη ε ππεξάζπηζε ηεο δνπιείαο απφ κέξνπο ηνπο Αξηζηνηέιε, κε ηελ εηζαγσγή ηεο 

ηδέαο πσο κεξηθνί άλζξσπνη είλαη θύζει δνχινη, ελψ άιινη θύζει ειεχζεξνη. Δίλαη 

πξνθαλέο γηα ηνλ MacIntyre πσο απηή ε ζέζε είλαη αδχλαηνλ λα ππνζηεξηρζεί. 

                                                      
28

 Al. MacIntyre, After Virtue: A Study of Moral Theory, University of Notre Dame, Notre Dame, 

Indiana, 2007, p. 152. 
29

 ε απηφ ην ζεκείν ν MacIntyre παξαηεξεί πσο απηφ είλαη έλα απφ ηα ιίγα άκεζα θαη απαξάιιαθηα 

δάλεηα ηνπ Αξηζηνηέιε απφ ηνλ Πιάησλα.  
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Έπεηαη ην δήηεκα ηεο κεηαθπζηθήο βηνινγίαο ηνπ Αξηζηνηέιε. Σν εξψηεκα εδψ 

είλαη: αλ απνξξίςνπκε απηήλ ηελ κεηαθπζηθή βηνινγία, είλαη δπλαηφλ λα δερζνχκε 

ηελ ηειενινγία πνπ ζπλδέεηαη κε απηήλ; Σν εγρείξεκα ηεο δηάζσζεο ηεο ηειενινγίαο 

απεηιείηαη θαζψο ζηελ επνρή καο ππάξρεη κεγάιε ζχγρπζε γχξσ απφ ην ηη ζεκαίλεη 

θαιή δσή, ελψ πνιιέο θνξέο δελ ππάξρεη θνηλφ έδαθνο νχηε ζρεηηθά κε ην ηη 

ζεκαίλεη αγαζφ θαη θαθφ. Άξα, ε θαιχηεξε ιχζε είλαη ε παξνπζίαζε κηαο εξκελείαο 

ηνπ ηέινπο, ηαπηφρξνλα δηαπγνχο θαη ππεξαζπίζηκεο, ε νπνία ζα είλαη ηθαλή λα 

αληηθαηαζηήζεη ηελ αξηζηνηειηθή κεηαθπζηθή βηνινγία. Σν δεχηεξν δήηεκα αθνξά ην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πνπ αλαπηχζζνληαη νη αξεηέο. Πξνεγνπκέλσο, αλαθέξζεθε ε 

άξξεθηε ζχλδεζε πνπ ππάξρεη ζηνλ Αξηζηνηέιε κεηαμχ πνιηηηθήο θαη εζηθήο. Πψο 

είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη κηα ηέηνηνπ είδνπο εζηθή φηαλ έρεη ραζεί πιένλ ε πνιηηηθή 

δνκή πνπ ηελ εμέζξεςε; Σν ηξίην αθνξά έλα εγγελέο πξφβιεκα ηεο αξηζηνηειηθήο 

θηινζνθίαο. Αλ θαη είρε, ζπάλην γηα ηελ επνρή ηνπ, εμαηξεηηθά αλαπηπγκέλε ηζηνξηθή 

ζπλείδεζε, ζηα κάηηα καο ε ζεψξεζή ηνπ θαληάδεη αληζηνξηθή. Δίλαη ηπθιφο, 

ζχκθσλα κε ηνλ MacIntyre, ζηελ πάιε πνπ εθηπιίζζεηαη ζηα έξγα ηνπ νθνθιή 

κεηαμχ δχν αληίπαισλ εζηθψλ ζπζηεκάησλ, ηνπ παιηνχ εξσηθνχ – αξηζηνθξαηηθνχ 

θαη ηνπ λένπ – δεκνθξαηηθνχ. Δμαηηίαο απηήο ηεο άγλνηαο, ν Αξηζηνηέιεο ππνπίπηεη 

ζην ιάζνο λα ξσηήζεη γηα ηνλ θνηλσληθφ ζεζκφ ηεο εζηθήο «Ση ζθνπφ ππεξεηεί;» αληί 

γηα ην νξζφηεξν «Ση δηακαρψλ ζθελή γίλεηαη;».
30

    

 Πηζαλψο λα αζθεζεί θξηηηθή σο πξνο ην φηη δελ ππάξρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ιίζηα 

αξεηψλ, αθνχ απηέο κεηαβάιινληαη αλά επνρή θαη πεξηνρή. Σν πνηεο αλζξψπηλεο 

πνηφηεηεο ζεσξνχληαη αξεηέο θαζνξίδεηαη απφ ην ηέλορ ηνπ αλζξψπνπ σο είδνπο. Αλ 

θαη νη αξεηέο γηα ηνλ Αξηζηνηέιε είλαη κέζα πξνο έλαλ ζθνπφ, ηελ εὐδαιμονία, 

νθείινπκε λα έρνπκε θαηά λνπ πσο απηή ε ζρέζε κέζνπ – ζθνπνχ είλαη εζσηεξηθή 

θαη φρη εμσηεξηθή,
31

 δειαδή έλαο ζθνπφο δελ δχλαηαη λα ραξαθηεξηζηεί 

ηθαλνπνηεηηθά αλεμάξηεηα απφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ κέζσλ. ηελ Καινή Διαθήκη, 

δηαηεξείηαη θάπσο ην αξηζηνηειηθφ κνληέιν, αλ θαη εδψ ην αγαζφ δελ έρεη θπζηθφ, 

αιιά ππεξθπζηθφ ραξαθηήξα. Ο ραξαθηήξαο ησλ αξεηψλ, πάλησο, σο κέζσλ 

παξακέλεη ίδηνο. ηελ Αςηοβιογπαθία πάιη ηνπ Benjamin Franklin, ππάξρεη 

ηειενινγία, αιιά κε σθειηκηζηηθφ, φληαο αγγιφθσλνο, ραξαθηήξα. Άξα, έρνπκε ήδε 

                                                      
30

 Al. MacIntyre, After Virtue: A Study of Moral Theory, University of Notre Dame, Notre Dame, 

Indiana, 2007, p. 163. (Σα δχν εξσηήκαηα αλήθνπλ ζηνλ Απζηξαιφ θηιφζνθν John Anderson.)  
31

 .π. p. 184. 
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ηζηνξηθά κεξηθνχο νξηζκνχο γηα ην ηη ζεκαίλεη αξεηή, ηνπο νπνίνπο ν MacIntyre καο 

παξνπζηάδεη καδί. 

Αξεηή είλαη κηα πνηφηεηα πνπ επηηξέπεη ζην άηνκν λα εθηειέζεη ηνλ θνηλσληθφ ηνπ ξφιν (κεξνο), 

αξεηή είλαη κηα πνηφηεηα πνπ επηηξέπεη ζε έλα άηνκν λα θηλεζεί πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ κνλαδηθνχ 

ζηνπο αλζξψπνπο ηέλοςρ, είηε θπζηθνχ είηε ππεξθπζηθνχ (Αξηζηνηέιεο, Καηλή Γηαζήθε θαη Αθηλάηεο), 

αξεηή είλαη κηα πνηφηεηα πνπ έρεη σο φθεινο ηελ επίηεπμε ηεο γήηλεο θαη νπξάληαο επηηπρίαο 

(Franklin). Πξέπεη λα εθιάβνπκε απηά σο ηξεηο δηαθνξεηηθέο αληηκαρφκελεο εθδνρέο ηνπ ίδηνπ 

πξάγκαηνο; Ή αληηζέησο είλαη πεξηγξαθέο ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ πξαγκάησλ;
32

 

Δχινγν ην εξψηεκα πνπ ζέηεη ν MacIntyre θαη εμίζνπ εχινγε ε απάληεζε πνπ 

πξνζπαζεί λα δψζεη. Ζ ίδηα ε έλλνηα ηεο αξεηήο πξνυπνζέηεη κηα ήδε ππάξρνπζα 

θνηλσληθή θαη εζηθή δσή. Ζ αλάπηπμε ηεο έλλνηαο ηεο αξεηήο έρεη ηξία ζηάδηα, ηελ 

πεξηγξαθή κηαο πξαθηηθήο, ηελ αθεγεηηθή δνκή κηαο ζπγθεθξηκέλεο αλζξψπηλεο 

δσήο θαη, ηέινο, ηελ έληαμή ηνπ ζε κηα εζηθή παξάδνζε. Ζ έλλνηα ηεο πξαθηηθήο
33

 

βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, φπσο θαη ε ζπλήζεηα ζηνλ Αξηζηνηέιε. 

Ο MacIntyre εμεγεί ηελ έλλνηα ηελ πξαθηηθήο κέζα απφ έλα παξάδεηγκα. Έλα 

επηάρξνλν παηδί δηδάζθεηαη ζθάθη κε ηελ ππφζρεζε, εθφζνλ ληθά, λα ηνπ δίλνπλ 

αξθεηά ρξήκαηα γηα γιπθά. Σα γιπθίζκαηα ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε έρνπλ ηνλ ξφιν 

ηνπ εμσηεξηθνχ αγαζνχ. ζν, φκσο, ζπλεζίδεη ην παηγλίδη, ην ελδερφκελν λα 

«θιέςεη» απιψο θαη κφλν κεηψλεηαη θαζψο απνθηά θάπνηνλ άιιν ιφγν λα ζπλερίδεη 

λα παίδεη πέξα απφ ηελ ίδηα ηελ λίθε θαη ηελ απφθηεζε γιπθψλ. Σν ίδην ην παηγλίδη, 

θαζψο θαη ε γνεηεία πνπ ην πεξηβάιιεη, ζα αγγίμεη ην παηδί, ψζηε ζην ηέινο ε ηδέα λα 

«θιέςεη» ζα θαηαληήζεη λα θαίλεηαη πξνζβιεηηθή, φρη κφλν πξνο ηνλ αληίπαιν, αιιά 

πνιχ πεξηζζφηεξν πξνο ην ίδην ην παηδί. Ζ απφθηεζε ελφο εμσηεξηθνχ αγαζνχ σθειεί 

κφλνλ απηφλ πνπ ην θαηέρεη, ελψ ε απφθηεζε ησλ εζσηεξηθψλ αγαζψλ σθειεί φιε 

ηελ θνηλφηεηα πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηήλ ηελ πξαθηηθή.
34

  

Με βάζε ηελ έλλνηα ηεο πξαθηηθήο ν MacIntyre καο παξνπζηάδεη επηηέινπο έλαλ 

νξηζκφ ηεο αξεηήο πνπ δελ θαίλεηαη απαξραησκέλνο ζηελ επνρή καο. 

                                                      
32

 .π. p. 185. 
33

 By a ‗practise‘ I am going to mean any coherent and complex form of socially established 

cooperative human activity through which goods internal to that form of activity are realized in the 

course of trying to achieve those standards of excellence which are appropriate to, and partially 

definitive of, that form of activity, with the result that human powers to achieve excellence, and human 

conceptions of the ends and goods involved, are systematically extended. (After Virtue, p. 187.) 
34

 .π. p. 188. 
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Αξεηή είλαη κηα απνθηεκέλε αλζξψπηλε ηδηφηεηα, ηεο νπνίαο ε θαηνρή θαη εμάζθεζε ηείλνπλ λα καο 

επηηξέπνπλ λα απνθηήζνπκε απηά ηα αγαζά πνπ είλαη εζσηεξηθά ζηηο πξαθηηθέο, ελψ ε έιιεηςή ηνπο 

νπζηαζηηθά καο απνηξέπεη απφ ην λα απνθηήζνπκε ηέηνηα αγαζά.
35

  

Ζ δηαθνξά απηήο ηεο εθδνρή ηεο αξεηατθήο ζεσξίαο απφ εθείλε ηνπ Αξηζηνηέιε 

έγθεηηαη ζε απηφ πνπ ν MacIntyre είρε ηνλίζεη ήδε απφ ην θεθάιαην ζην νπνίν 

πξαγκαηεπφηαλ ηελ εζηθή ηνπ πξψηνπ, δειαδή ζην πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγεί ε 

κεηαθπζηθή βηνινγία ηνπ Αξηζηνηέιε ζε θάζε ζχγρξνλε πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο 

κηαο ηέηνηαο εζηθήο. Ζ εθαξκνγή βέβαηα ηνπ νξηζκνχ πνπ καο δίλεη αθήλεη αλνηθηφ 

ην ελδερφκελν θαθέο πξαθηηθέο λα νδεγνχλ ζηελ αξεηή, πξάγκα παξάδνμν. Γηα απηφλ 

ηνλ ιφγν, ν ίδηνο δηεπθξηλίδεη πσο θάζε πξαθηηθή κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ νξηζκνχ ηνπ 

δελ νδεγεί απηνκάησο ζηελ αξεηή, φκσο θάζε αξεηή έρεη σο αλαγθαία πξνυπφζεζε 

θάπνηα πξαθηηθή. 

Ζ εξκελεία ηνπ MacIntyre δηαζψδεη αξθεηά κέξε απφ ηελ επξχηεξε εζηθή ζεσξία ηνπ 

Αξηζηνηέιε, φρη φκσο φια. Θεσξεί φκσο πσο έλαο ζθνπφο ηνπ έρεη ήδε επηηχρεη. Σν 

εξψηεκα πνπ πξέπεη λα καο απαζρνιήζεη ηψξα είλαη ην εμήο: είλαη ινγηθφ λα 

αληηιακβαλφκαζηε θάζε αλζξψπηλε δσή σο ελφηεηα, κε ζθνπφ λα δηαθεξχμνπκε πσο 

θάζε ηέηνηα δσή έρεη ην δηθφ ηεο αγαζφ θαη πσο νη αξεηέο επηηεινχλ ηελ εμήο 

ιεηηνπξγία, λα δίλνπλ δειαδή ζε θάζε άηνκν ηελ ηθαλφηεηα λα κεηαηξέςεη ηελ δσή 

ηνπ ζε έλα είδνο ελφηεηαο;
36

    

Σν κεγάιν ιάζνο ηεο λεσηεξηθφηεηαο έγθεηηαη ζην φηη έρνπκε πάςεη πιένλ λα 

βιέπνπκε ηηο αλζξψπηλεο πξάμεηο κέζα απφ ην πιαίζην κηαο ζπλεθηηθήο αθήγεζεο. Οη 

πξάμεηο καο αλαγλσξίδνληαη σο ζηηγκέο «αζχλδεησλ επεηζνδίσλ», απαιιαγκέλεο θαη 

αλεμάξηεηεο απφ ηελ επξχηεξε αθήγεζε ηεο δσήο καο. Καη φκσο απηή ε αθήγεζε 

είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο εζηθέο καο θξίζεηο, θαζψο ρσξίο απηήλ νπνηαδήπνηε 

πξνζπάζεηα κηαο πξάμεο δελ δχλαηαη λα είλαη θαηαλνεηή. Σν θαιφ είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλν κε ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο θαη θνηλσληθνχο ξφινπο. Ζ ζχγρξνλε 

επνρή ζηεξείηαη απηήο ηεο ζχλδεζεο, ε νπνία επηβηψλεη κέζσ ησλ αξεηψλ κφλν ζε 

νκάδεο ζην πεξηζψξην ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ, θαη σο εθ ηνχηνπ έρεη παξαθκηαθφ 

ραξαθηήξα. 

                                                      
35

 .π. p. 191. 
36

 .π. p. 203. 
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Οη δχν ζεκαληηθφηεξεο έλλνηεο ηεο πξνλεσηεξηθήο θηινζνθίαο ηεο πξάμεο, ε 

αθεγεκαηηθή ελφηεηα θαη ε πξαθηηθή βξίζθνληαη πιένλ ζην πεξηζψξην. ε κηα ηέηνηα 

θαηάζηαζε εζηθήο ζχγρπζεο, έλα εξψηεκα έρεη πιένλ ζεκαζία: πψο γλσξίδνπκε 

πνηνπο θαλφλεο πξέπεη λα αθνινπζνχκε;
37

 Απηφ ην εξψηεκα ησλ δηαθσηηζηψλ 

ππνζθάπηεηαη απφ ηνπο ίδηνπο. Έηζη, θαηαιήγνπλ ζε έλα παξάδνμν. Δλψ απνξξίπηνπλ 

θάζε έλλνηα ηνπ θνηλνχ θαινχ πνπ πξνεγείηαη ηνπ αηνκηθνχ θαινχ, αθνχ γηα ηνπο 

ίδηνπο ε θνηλσλία είλαη απιψο κηα αξέλα ζηελ νπνία ηα άηνκα κάρνληαη γηα φ,ηη ηνπο 

είλαη επράξηζην ή ρξήζηκν, απνζθνπνχλ ζηελ εγθαζίδξπζε ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ, 

δειαδή ζε κηα απφπεηξα κεξηθήο αλαβίσζεο ηεο θιαζηθήο παξάδνζεο.
38

 Έλα ηέηνην 

εγρείξεκα είλαη θαηαδηθαζκέλν λα απνηχρεη, θαη απέηπρε, αθνχ ε δεκφζηα εζηθή 

ήηαλ πιένλ μέλε πξνο ηνλ ιαφ θαη ηνπο δηαλννχκελνπο. Απφδεημε απηνχ απνηεινχλ 

ηα ινγνηερληθά έξγα ηεο Jane Austen, ζηα νπνία νη αξεηέο θαηέρνπλ «έλαλ πνιχ 

πεξηνξηζκέλν πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ ρψξν.» 

Σν εξψηεκα πνπ ηέζεθε ζην έλαην θεθάιαην ηνπ After Virtue πξέπεη πιένλ λα 

απαληεζεί. Ζ θξηηηθή ηνπ Nietzsche ζηελ λεσηεξηθφηεηα δελ έρεη, θαηά ηνλ 

MacIntyre, θακία δχλακε απέλαληη ζηνλ Αξηζηνηέιε, θαζψο ε εζηθή ηνπ Nietzsche 

είλαη έλαο ππνθξηηηθφο αηνκηθηζκφο πνπ έρεη λφεκα κφλνλ φηαλ βιέπνπκε ηελ 

θνηλσλία σο κηα αξέλα φπσο νη δηαθσηηζηέο. ηαλ φκσο ζηξέθνπκε ηελ δχλακε ηεο 

εζηθήο πξνο ην θνηλφ θαιφ, ηφηε θάζε επηινγή ηνπ αηφκνπ πνπ έρεη ππεξβεί ηνλ 

θνηλσληθφ θφζκν έλαληη ηεο θνηλφηεηαο  πνπ αγσλίδεηαη γηα απηφ είλαη αλνχζηα. Με 

άιια ιφγηα ε θξηηηθή ηνπ Nietzsche ζηελ εζηθή είλαη απιψο θξηηηθή ηεο εζηθήο ηεο 

λεσηεξηθφηεηαο, φρη ηεο εζηθήο ελ γέλεη. Σν έξγν ηνπ Nietzsche, πάλησο, είλαη 

απφδεημε ηεο παξαθκήο ηεο Γχζεο, ηελ νπνία ν MacIntyre ζπγθξίλεη κε ηελ χζηεξε 

Ρσκατθή απηνθξαηνξία. Αλ θαη ζεσξεί επηθίλδπλν θάζε αθξηβή ηζηνξηθφ 

παξαιιειηζκφ, πξνρσξά ζε απηήλ ηελ ζχγθξηζε, θαζψο δηαθξίλεη έλα θνηλφ κνηίβν, 

απηφ ηεο απαμίσζεο ηνπ θνηλνχ θαινχ, ην νπνίν εθθξάδεηαη κέζα απφ ην θξάηνο, κε 

απνηέιεζκα λα κελ ζπλεηζθέξνπλ νη άλζξσπνη ζε απηφ θαη ηεο δεκηνπξγίαο κηθξψλ 

θνηλνηήησλ εληφο ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο, νη νπνίεο θαηάθεξαλ λα δηαζψζνπλ ηνλ 

εζηθφ βίν. Έηζη, ην κέιινλ γηα ηνλ MacIntyre δελ είλαη επράξηζην, θαζψο ε πηψζε 

                                                      
37

 Ο.π. p. 236. 
38

 Ο.π. p. 237. 
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πιεζηάδεη, απηφ φκσο πνπ έπεηαη ηελ πηψζεο είλαη ε επαλεθηίκεζε ησλ εζηθψλ 

αμηψλ, φπσο ζα έιεγε ν Nietzsche, κε βάζε έλα κνληέιν αξηζηνηειηθνχ ηχπνπ.
39

   

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                      
39

 .π. p. 263. 



23 

 

Η Anscombe και η σύγτρονη ηθική 

υιλοσουία 
 

πσο θαη ν Macintyre, ε Anscombe αζθεί θξηηηθή ζηελ πνξεία ηεο εζηθήο 

θηινζνθίαο ηεο λεσηεξηθφηεηαο. Ζ ζηξνθή πξνο ηελ αξεηατθή εζηθή έρεη σο 

αθεηεξία ηξεηο ζέζεηο. Πξψηνλ, πσο ε εζηθή θηινζνθία ηεο επνρήο ηεο δελ είρε 

λφεκα δίρσο κηα επαξθψο αλαπηπγκέλε θηινζνθία ηεο ςπρνινγίαο. Γεχηεξνλ, πσο νη 

έλλνηεο ςποσπέυζη θαη καθήκον, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη κε εζηθφ πξφζεκν είλαη άλεπ 

λνήκαηνο θαη ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ην εζηθφ θαιφ θαη θαθφ. Σξίηνλ, πσο ε 

αγγιφθσλε εζηθή βηβιηνγξαθία δελ είρε ζεκεηψζεη πξφνδν απφ ηελ επνρή ηνπ 

Sidgwick.
40

 

Γηα λα δηθαηνινγήζεη ηε δεχηεξε πξφηαζε πξνζηξέρεη ζηνλ Αξηζηνηέιε, ζηα γξαπηά 

ηνπ νπνίνπ δπλάκεζα λα δηαθξίλνπκε κηα ζεκειηψδε δηαθνξά ζηελ ρξήζε ηεο ιέμεο 

«εζηθφο». πσο νξζά ππνζηεξίδεη, ην «εζηθφο» ηνπ Αξηζηνηέιε δελ είλαη ε αθξηβήο 

κεηάθξαζε ηεο ιέμεο «moral» ηεο λεσηεξηθφηεηαο. Ο Αξηζηνηέιεο ρσξίδεη ηηο αξεηέο 

ζε δχν θαηεγνξίεο: ηηο δηαλνεηηθέο θαη ηηο εζηθέο. Απφ ηηο δχν, κφλν νη εζηθέο 

αλήθνπλ εμ νινθιήξνπ ζε απηφ πνπ νλνκάδνπκε morality, ελψ απφ ηηο δηαλνεηηθέο 

μερσξίδεη ε θξφλεζε, ηελ νπνία αξέζθνληαη λα επηθαινχληαη νη αξεηατθνί. Ζ έιιεηςε 

θάπνηαο αξεηήο, αλεμαξηήησο ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία αλήθεη, θαη ε επαθφινπζε 

αζηνρία ηνπ πξάηηνληνο ιφγσ ηεο έιιεηςεο απηήο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

δεκηνπξγία ελφο αληηθεηκέλνπ θαηψηεξεο πνηφηεηαο απφ θάπνηνλ ηερλίηε, δχλαηαη λα 

είλαη ιφγνο απνδνθηκαζίαο, θάπνηεο θνξέο εζηθήο, ελψ άιιεο φρη.  

Ζ ζεσξία, πάλησο, ηνπ Αξηζηνηέιε δελ είλαη ηθαλή λα ιχζεη ην πξφβιεκα ηεο εζηθήο 

ππνρξέσζεο, θαηά ηελ Anscombe. Γη‘ απηφ επηιέγεη λα εμεηάζεη ηηο ζέζεηο λεφηεξσλ 

θηινζφθσλ επί ηνπ ζέκαηνο. Αο ζηαζνχκε ζηνλ Kant θαη ηνπο σθειηκηζηέο Bentham 

θαη Mill. Απηφ γηα ην νπνίν ε ίδηα ςέγεη ηνλ Kant δελ δηαθέξεη θαη πνιχ απφ ηελ 

θξηηηθή ηνπ Nietzsche πνπ αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Ζ 

απηνλνκνζεζία πνπ πξνηείλεη ν Kant είλαη παξάινγε, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε έλλνηα ηεο 

λνκνζεζίαο πξνυπνζέηεη αλψηεξε ηζρχ ζηα ρέξηα ηνπ λνκνζέηε.
41

 Λφγσ απηνχ ν 

                                                      
40

 G.E.M. Anscombe, Modern Moral Philosophy, Philosophy, vol. 33, no. 124, 1958, p. 1. 
41

 .π. p. 2. 
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δεκηνπξγφο ηνπ λφκνπ δελ δχλαηαη λα ηαπηίδεηαη κε απηφλ πνπ ππαθνχεη ζην λφκν. 

κσο, ηνπιάρηζηνλ ζην πεδίν ηεο πνιηηηθήο απηφ ζα ζήκαηλε πσο νη λφκνη δελ 

ηζρχνπλ γηα ηνπο λνκνζέηεο. Ή κήπσο ρξεηαδφκαζηε έλαλ δεχηεξν, ηζρπξφηεξν 

λνκνζέηε γηα λα ειέγρνπκε ηνλ πξψην; Δίλαη εκθαλέο ινηπφλ, πσο ε απηνλνκνζεζία 

ζηελ εζηθή δελ είλαη παξάινγε, κε βάζε ηελ αλαινγία κε ηελ πνιηηηθή. Οχηε πάιη 

είλαη νξζφ λα θαηεγνξήζνπκε ηνλ Kant γηα ηελ άηεγθηε ζέζε ηνπ φζνλ αθνξά ην 

ςέκα, φπσο θάλεη ε Anscombe φηαλ ππνζηεξίδεη πσο «πνηέ ηνπ δελ ζθέθηεθε πσο 

έλα ςέκα ζα κπνξνχζε λα πεξηγξαθεί ζρεηηθά σο ηίπνηε άιιν πέξαλ απφ έλα ςέκα 

(π.ρ. σο ―έλα ςέκα ζε απηέο θαη απηέο ηηο πεξηζηάζεηο‖)».
42

 Έρνπκε λα θάλνπκε κε 

κηα απφ ηηο γλσζηφηεξεο παξεξκελείεο ηνπ Kant, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε έλα ιάζνο. 

Γέρεηαη σο απηνλφεην ην φηη πξέπεη λα απαληήζνπκε ζε κηα εξψηεζε, αθφκε θη αλ 

απηή πξνέξρεηαη απφ έλαλ δνινθφλν, ν νπνίνο θαηαδηψθεη έλαλ θίιν καο πνπ έρεη 

θξπθηεί ζηελ νηθία καο. Γελ ζα επεθηαζνχκε ζε απηφ ην δήηεκα ηεο θαληηαλήο 

εζηθήο, θαζψο είλαη πνιχ κεγάιν, αξθεί φκσο λα ηνληζηεί πσο ε ππνρξέσζε 

βξίζθεηαη ζην λα πεη θάπνηνο ηελ αιήζεηα αλ απαληήζεη ζην δνινθφλν, φρη ζην λα 

απαληήζεη ζε απηφλ. 

Αο επηζηξέςνπκε ηψξα ζην πξψην ζέκα πνπ έζεζε ε Anscombe. Ζ θηινζνθία ηεο 

επνρήο ηεο αδπλαηνχζε λα εμεγήζεη πσο έλαο άδηθνο άλζξσπνο είλαη θαη θαθφο ή κηα 

άδηθε πξάμε θαη θαθή, ιφγσ ηεο κε αλαπηπγκέλεο θηινζνθίαο ηεο ςπρνινγίαο πνπ 

πξναλαθέξακε. Ζ απφδεημε ηεο πξναλαθεξζείζεο ζχλδεζεο ηεο αδηθίαο κε ηελ θαθία 

απαηηεί ηεο αληίζηνηρε απφδεημε πσο ε δηθαηνζχλε είλαη αξεηή. Δδψ, ηίζεηαη ην 

εξψηεκα: ηη είδνπο ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε αξεηή θαη πσο ζπλδέεηαη κε ηηο πξάμεηο κε 

ηηο νπνίεο αλαθέξεηαη.
43

 Απηφ, γηα ηελ ίδηα, δελ ην απάληεζε ηθαλνπνηεηηθά ν 

Αξηζηνηέιεο. 

ζν γηα ηελ κεηακφξθσζε ηεο ζεκαζίαο ησλ ιέμεσλ,
44

 γηα απηήλ επζχλεηαη ν 

Υξηζηηαληζκφο
45

 θαη ε «law conception of ethics»
46

 πνπ απηφο έθεξε. Ση ζεκαίλεη ε 

                                                      
42

 .π. p. 2. 
43

 .π. p. 5. 
44

 The ordinary (and quite indispensable) terms ―should,‖ ‖needs,‖ ―ought,‖ ―must,‖ – acquired this 

general sense by being equated in the relevant contexts with ―is obliged,‖ or ―is bound,‖ or ―is required 

to,‖ in the sense in which one can be obliged or bound by law, or something can be required by law. 

(.π. p. 5.) 
45

 Αλ θαη ην άξζξν ηεο Anscombe κεηξά πάλσ απφ κηζφ αηψλα απφ ηελ πξψηε δεκνζίεπζε ηνπ, δελ 

δπλάκεζα λα αθήζνπκε αζρνιίαζην ην θαηάθνξν ηζηνξηθφ ιάζνο πνπ παξνπζηάδεη ηνλ Υξηζηηαληζκφ 

σο κήηξα ηεο ηδέαο ηνπ Θενχ λνκνζέηε. Θα ήηαλ πξαγκαηηθά δχζθνιν λα βξνχκε έλαλ ηνπιάρηζηνλ 

αξραίν ιαφ πνπ λα κελ ζεσξνχζε πσο νη λφκνη ηνπ θαη ε εζηθή ηνπ πξνέξρνληαη απφ ζετθά φληα. Απηφ 

δελ πεξηνξίδεηαη ζε επίπεδν απιψλ αλζξψπσλ. Ζ απνπζία θαηεγνξεκαηηθήο δηάθξηζεο κεηαμχ λφκνπ 
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ζχιιεςε ηεο εζηθήο σο λφκνπ, ζετθνχ γηα ηελ αθξίβεηα; Πσο ε αδπλακία ηήξεζεο 

απηνχ ηνπ λφκνπ δελ ζπλεπάγεηαη πσο θάπνηνο δελ είλαη θαιφο σο ηερλίηεο, αιιά σο 

άλζξσπνο. Δδψ, μαλαγπξίδνπκε ζηε ζεσξία ηνπ MacIntyre. Ζ θπξηαξρία ηνπ 

ρξηζηηαληθνχ εζηθνχ ιεμηινγίνπ γηα έλα ηφζν κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαζηζηά 

αδχλαηε ηελ θαηάξγεζή ηνπ, φηαλ απνδπλακψλεηαη ν ίδηνο. Με άιια ιφγηα, ρσξίο 

Θεφ, νη έλλνηεο «ππνρξέσζε» θαη «θαζήθνλ» είλαη θελέο πεξηερνκέλνπ. Αληί ηεο 

θελήο πιένλ θξάζεο «morally wrong» ε Anscombe πξνηείλεη ηελ επηζηξνθή ζην 

εζηθφ ιεμηιφγην ηνπ ηχπνπ «untruthful», «unchaste», «unjust».
47

  

Ζ ηξίηε ζέζε ηεο Anscombe, φπσο απηή παξνπζηάζηεθε ζηελ αξρή ηνπ άξζξνπ ηεο 

είλαη κηα επίζεζε ζηελ σθειηκηζηηθή εζηθή πνπ επηθξαηνχζε θαηά ηελ επνρή ηεο ζηνλ 

αγγιφθσλν θφζκν. Ζ ζπγθηλεζηνθξαηηθή βάζε απηήο ηεο εζηθήο έρεη σο απνηέιεζκα 

ηελ αζηάζεηα ησλ εζηθψλ αξρψλ πνπ απηή πξεζβεχεη. Ο άλζξσπνο πνπ έρεη νξίζεη σο 

«αλψηαηε πξαθηηθή αξρή» ηνπ κηα ζπγθεθξηκέλε αξρή δελ δχλαηαη πνηέ λα πξάμεη 

αλήζηθα φζν αθνινπζεί απηή ηελ αξρή, αθφκε θη αλ απηφ ζεκαίλεη ηνλ ζάλαην 

αζψσλ, φπσο ζπλήζσο ηνλίδεηαη απφ ηελ θξηηηθή πνπ αζθείηαη ζηελ σθειηκηζηηθή 

αξρή ηεο κέγηζηεο επηπρίαο ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ αηφκσλ. Απηφ θέξλεη ηνλ 

σθειηκηζκφ ζε επζεία ξήμε κε ηελ ηνπδαηνρξηζηηαληθή εζηθή, ε νπνία απαγνξεχεη 

νξηζκέλεο πξάμεηο, αλεμαξηήησο ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ απηέο θέξνπλ. ηα γξαπηά 

ηνπ Sidgwick, ε  Anscombe εληνπίδεη ηελ πηψζε ηεο ζεσξία ηεο ζετθήο δηαηαγήο απφ 

ηελ ζεκαληηθή ζέζε πνπ έσο ηφηε θαηείρε.  

Αο επηζηξέςνπκε ζηηο έλλνηεο ηεο ππνρξέσζεο θαη ηνπ εζηθνχ πξέπεη, νη νπνίεο 

πξνβιεκαηίδνπλ ηελ Anscombe. πσο πξναλαθέξζεθε, ε Anscombe απνξξίπηεη ηελ 

ηδέα ηεο απηνλνκνζεζίαο σο παξάινγε. 

,ηη πξάηηεηο γηα ηνλ εαπηφ ζνπ ίζσο είλαη αμηέπαηλν, αιιά δελ είλαη λνκνζεζία. ηαλ θάπνηνο ην δεη 

απηφ, ίζσο πεη: πξέπεη λα δηαηππψζσ ηνπο δηθνχο κνπ θαλφλεο θαη απηνί είλαη νη θαιχηεξνη πνπ 

δχλακαη λα δηαηππψζσ θαη ζα ηνπο αθνινπζψ έσο φηνπ γλσξίζσ θάπνηνπο θαιχηεξνπο, φπσο ζα έιεγε 

θάπνηνο «ζα αθνινπζψ ηα έζηκα ησλ πξνγφλσλ κνπ.» Αλ απηφ νδεγήζεη ζε θαιφ ή θαθφ ζα εμαξηεζεί 

απφ ην πεξηερφκελν απηψλ ησλ θαλφλσλ ή ησλ εζίκσλ ησλ πξνγφλσλ θάπνηνπ.
48

 

                                                                                                                                                        
θαη εζηθήο ζηνλ Πιάησλα θαη ε επαθφινπζε ζέζε ζην 1

ν
 βηβιίν ησλ Νόμυν πεξί ηεο ζετθήο 

πξνέιεπζεο ησλ λφκσλ καξηπξεί πσο απηφ πνπ ε Anscombe νλνκάδεη law conception of ethics είλαη 

θαηά πνιχ αξραηφηεξν ηνπ Υξηζηηαληζκνχ. 
46

 .π. p. 5. 
47

 .π. p. 9. 
48

 .π. p. 13. 
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Ζ αλαδήηεζε θαλφλσλ, φπσο απηή εθθξάζηεθε κέζα απφ ηνπο αξραίνπο θηινζφθνπο 

ίζσο έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηηο κέξεο καο, φρη κφλν δηφηη ε πεπνίζεζε πσο ε 

δηθαηνζχλε είλαη ζπκβαηή πξνο ηελ ηζνξξνπία ή ηελ αξκνλία ηνπ ζχκπαληνο είλαη 

μέλε πξνο εκάο, αιιά θαη δηφηη ε εηθφλα ηεο θχζεο πνπ έρνπκε θιεξνλνκήζεη απφ ηνλ 

Darwin
49

 ίζσο νδεγήζεη ζηελ πιήξε ππνηαγή ηνπ αδχλακνπ απφ ηνλ ηζρπξφ, φπσο 

πξνζηάδεη ε ίδηα ε θχζε. Δίλαη δειαδή, αληίζεηε κε ηελ ζχγρξνλε έλλνηα ηεο 

δηθαηνζχλεο.
50

 Μηα δεχηεξε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο ππνρξέσζεο είλαη απηή ζηα 

πιαίζηα ελφο ζπκβνιαίνπ. Πξάγκαηη, ε ηδέα ηνπ foedus rerum, ε νπνία θαηαλνεί ην 

ζχκπαλ σο ελζάξθσζε ελφο ζπκβνιαίνπ, είλαη ζρεδφλ μεραζκέλε ζήκεξα. χκθσλα 

κε απηήλ, είλαη αξθεηφ λα γλσξίζνπκε ην ζπκβφιαην, πξνθεηκέλνπ λα γλσξίζνπκε 

θαη ηηο ππνρξεψζεηο κε ηηο νπνίεο δεζκεπφκαζηε απφ απηφ. Ζ ππνρξέσζε πνπ 

απνξξέεη απφ έλα ζπκβφιαην δχλαηαη λα πθίζηαηαη φλησο θαζψο θάπνηνο ίζσο είλαη 

ππνθείκελν ηνπ λφκνπ ρσξίο λα ην γλσξίδεη ή λα ηνλ έρεη δερηεί. Δίλαη φκσο 

παξάινγν λα ππνζέζνπκε πσο έρνπκε κπεη ζε έλα ζπκβφιαην ρσξίο λα γλσξίδνπκε 

πσο έρνπκε κπεη.
51

 Απηή άιισζηε είλαη θαη ε νπζία ηνπ ζπκβνιαίνπ, ε ζπλαίλεζε 

ησλ κειψλ ηνπ. 

Ζ ζρεηηθφηεηα πνπ εληνπίδεη ε Anscombe ζηελ εζηθή ηεο επνρήο καο ίζσο ιχλεηαη 

κέζα απφ ηελ πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ θάπνησλ θνηλψλ κνηίβσλ ή θαλφλσλ απφ 

άλζξσπν ζε άλζξσπν πνπ ζα δηθαηνινγνχζαλ ηελ χπαξμε θαζνιηθψλ αλζξψπηλσλ 

αξεηψλ. Ίζσο ην είδνο άλζξσπνο
52

 θαηέρεη απηέο ηηο αξεηέο θαηά θαλφλα, φπσο 

αληίζηνηρα θαηά θαλφλα ν άλζξσπνο έρεη ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ δνληηψλ. Με απφ 

απηφ ην πξίζκα, ε ιέμε norm, ηελ νπνία ρξεζηκνπνηεί ε Anscombe γηα λα κηιήζεη γηα 

ηνπο θαλφλεο ηηο θνηλσλίαο, παχεη λα έρεη ζρεηηθά ίδηα ζεκαζία κε ηε ιέμε law. ε 

απηφ ην ζεκείν παξνπζηάδεηαη ε ζρέζε κε ηνλ Αξηζηνηέιε, ε δηθή ηνπ παξνπζίαζε 

ηεο εζηθήο θαίλεηαη αλψηεξε απφ ηελ λεψηεξε θαηαλφεζή ηεο σο λφκνπ. Παξνκνίσο 

                                                      
49

 Ζ Anscombe ππνπίπηεη ζε έλα ζπρλφ ζθάικα φζνλ αθνξά ηε ζεσξία ηεο θπζηθήο επηινγήο. Γελ 

είλαη ν ηζρπξφηεξνο αιιά ν πξνζαξκνζηηθφηεξνο απηφο πνπ επηβηψλεη. χγρξνλεο έξεπλεο εζνιφγσλ, 

φπσο απηέο ηνπ Frans de Waal, απνδεηθλχνπλ πσο ππάξρνπλ πξσηφγνλεο έλλνηεο δηθαηνζχλεο ζε 

πξσηεχνληα ζειαζηηθά, πνπ βξίζθνληαη θνληά καο εμειηθηηθά, φπσο νη bonobo θαη νη ρηκπαηδήδεο. Σν 

εξψηεκα δελ είλαη αλ ππάξρεη δηθαηνζχλε αλάκεζα ζηα αγειαία δψα αιιά ην κέρξη πνπ επεθηείλεηαη 

απηή ε πξσηνέλλνηα δηθαηνζχλεο.   
50

 G.E.M. Anscombe, Modern Moral Philosophy, Philosophy, vol. 33, no. 124, 1958, p. 14.  
51

 .π. p. 14. 
52

 ―the species man, regarded not just biologically, but from the point of view of the activity of thought 

and choice in regard to the various departments of life – powers and faculties and use of things needed‖ 

.π. p. 14.  



27 

 

αλψηεξε θαίλεηαη θαη ε ρξήζε επηζέησλ γηα ηνλ θάηνρν ηεο εθάζηνηε αξεηήο, φπσο 

άδηθνο ή δίθαηνο, αληί ηεο θξάζεο εζηθά νξζφο ή ιάζνο.  

Ζ πηνζέηεζε ελφο ιεμηινγίνπ αξηζηνηειηθνχ ηχπνπ καο νδεγεί ζηελ δηάθξηζε κεηαμχ 

ηνπ εγγελψο άδηθνπ θαη ηνπ θαηά πεξίζηαζε άδηθνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε εζηθή ησλ 

πξνθαηφρσλ ηεο Anscombe, κε ηνλ ζπγθηλεζηνθξαηηθφ ηεο ραξαθηήξα θαη ηα 

σθειηκηζηηθά ζπκπεξάζκαηα ππνζθάπηεηαη. Σν αλ κηα πξάμε είλαη ζχκθσλε κε ηελ 

αξεηή ή φρη θαηά πεξίπησζε θξίλεηαη θάζε θνξά καηὰ ηὸν ὀπθὸν λόγον, φπσο 

καξηπξνχλ θαη απνζπάζκαηα απφ ηνλ Αξηζηνηέιε.
53

 Δίλαη, φκσο, ν νξζφο ιφγνο κηα 

έλλνηα πνπ απνξξίπηεη ε λεψηεξε θηινζνθία θαη έηζη αλαγθαδφκαζηε λα γπξίζνπκε 

ζηνλ Αξηζηνηέιε γηα απηήλ;  

Πάλησο, ν ραξαθηεξηζκφο εζηθά νξζφ ή εζηθά ιάζνο θαίλεηαη θαηψηεξνο απφ ην 

αξεηατθφ εζηθφ ιεμηιφγην κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζπλδέζνπκε κε ηελ 

σθειηκηζηηθή εζηθή ζηελ ρεηξφηεξε εθδνρή ηεο. κσο, δελ είλαη ν Sidgwick ν 

κεγαιχηεξνο εθπξφζσπφο ηεο, νχηε ε δηθή ηνπ εθδνρή δεζπφδεη ζηηο κέξεο καο, 

εηδηθά ζην πεδίν ηεο βηνεζηθήο πνπ καο ελδηαθέξεη. Ζ Anscombe έρεη δίθαην κφλν 

ζην βαζκφ πνπ κηιά γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο εζηθήο θηινζνθίαο ηεο επνρήο ηεο, θαη 

φρη φηαλ επηηίζεηαη ζην ζχλνιν ηεο λεψηεξεο θηινζνθίαο. 

ηαλ, πάιη, κηιά γηα ηελ αιιαγή ηνπ εζηθνχ ιεμηινγίνπ απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ηηο 

κέξεο καο ππνπίπηεη ζε έλα ζνβαξφ ζθάικα, ην νπνίν πξέπεη λα ηνληζηεί. Παξαιείπεη 

ηηο ζπρλέο αλαθνξέο, φρη κφλν ησλ θηινζφθσλ αιιά θαη ησλ θνηλψλ αλζξψπσλ, ζην 

εξψηεκα «ηη ην δένλ;» νη νπνίεο δχλαληαη λα εληνπηζηνχλ ήδε απφ ηελ αξραηφηεηα. 

Αο αλαηξέμνπκε ζε έλα απφζπαζκα ηνπ Γεκφθξηηνπ πνπ απνδεηθλχεη θάηη ηέηνην: μὴ 

διὰ θόβον, ἀλλὰ διὰ ηὸ δέον ἀπἐσεζθαι ἁμαπηημάηυν
54

 Ζ λενειιεληθή ζεκαζία ηεο 

ιέμεο ακάξηεκα δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ αξραία.
55

 Γεληθφηεξα, ζεκαίλεη αζηνρψ, θάλσ 

ιάζνο. κσο, ζην ζπγθεθξηκέλν ρσξίν είλαη πξνθαλέο πσο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε 

εζηθψο αδηάθνξεο πξάμεηο, αιιά επεθηείλεηαη θαη ζε εζηθέο. Αθφκε θαη ν 

Αξηζηνηέιεο, ηνπ νπνίνπ επίγνλνη είλαη, ή ηνπιάρηζηνλ πηζηεχνπλ πσο είλαη, νη 

αξεηατθνί, δελ αγλνεί ην ξήκα δεῖ θαη ηα παξάγσγά ηνπ. Ο MacIntyre θαίλεηαη λα ην 

αλαγλσξίδεη απηφ φηαλ αλαθέξεηαη ζην ειιεληθφ δεῖν θαη ην αγγινζαμνληθφ abte πνπ 

                                                      
53

 ηὸ δὲ μέζον ἐζηὶν ὡρ ὁ λόγορ ὁ ὀπθὸρ λέγει Ηθικά Νικομάσεια, 1138b 
54

 DK 55B41. 
55

 Βι. ιήκκα ἁμαπηάνυ ζην Μεγάλο Λεξικό ηηρ Ελληνικήρ Γλώζζηρ, Liddell & Scott. 
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δεζπφδνπλ ζηηο εξσηθέο θνηλσλίεο, ησλ νπνίσλ ην εζηθφ ζχζηεκα αλαιχεη πξηλ 

θαηαιήμεη ζηνλ Αξηζηνηέιε.
56

  

ἐὰν δὲ παπὰ ηὸ δέον καὶ ηὸ καλῶρ ἔσον ζςμβαίνῃ αὐηῷ ἀναλίζκειν, λςπήζεηαι, μεηπίυρ δὲ καὶ ὡρ δεῖ· ηῆρ 

ἀπεηῆρ γὰπ καὶ ἥδεζθαι καὶ λςπεῖζθαι ἐθ’ οἷρ δεῖ καὶ ὡρ δεῖ..
57

   

  ην άλσζελ ρσξίν δελ έρνπκε βέβαηα ηελ ρξήζε ηνπ εζηθνχ ιεμηινγίνπ πνπ 

απνξξίπηεη ε Anscombe, έρνπκε φκσο θάηη παξαπιήζην. Πξφθεηηαη γηα ηελ 

ζθηαγξάθεζε ηνπ ειεπζέξηνπ ηχπνπ αλζξψπνπ απφ ηνλ Αξηζηνηέιε, απηνχ δειαδή 

πνπ γλσξίδεη πψο λα ρεηξίδεηαη ηνλ πινχην. Γχν ιέμεηο καο ηξαβνχλ ηελ πξνζνρή, ην 

δέον θαη ην καλῶρ, θαζψο θαη ν ηξφπνο ζχλδεζήο ηνπο κέζα ζηελ πξφηαζε. Σν δένλ 

εδψ θαίλεηαη πσο εθθξάδεη έλα εζηθφ φξην, ε ππέξβαζε ηνπ νπνίνπ νδεγεί ηνλ 

θάηνρν ηεο αξεηήο ηεο ειεπζεξηφηεηαο ζηελ ιχπε, αθνχ έπξαμε αληίζεηα κε απηή. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε ε πξάμε ζα ηνπ πξνθαινχζε εδνλή.  

ην ηέινο ηνπ άξζξνπ ηεο, ε Anscombe ππνζέηεη πσο κηα επηζηξνθή ζην ought αληί 

γηα ην αζπλάξηεην πιένλ morally ought ίζσο είλαη πηζαλή, απηφ φκσο δεκηνπξγεί ην 

εξψηεκα, κε βάζε ηελ ρξήζε αληίζηνηρσλ ιέμεσλ ζε άιιεο γιψζζεο θαη θνηλσλίεο 

ζην παξειζφλ, αλ ην άξζξν ηεο Anscombe έρεη λφεκα κφλνλ ππφ ην πξίζκα κηαο 

αγγιφθσλεο θηινζνθίαο ζηελ νπνία φλησο είλαη ζεκαληηθή ε δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ 

unjust θαη morally wrong, ηνπ morally ought θαη ηνπ απινχ ought. Ζ θξηηηθή ηεο θαζ‘ 

φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ άξζξνπ θαίλεηαη πσο ζηνρεχεη σθειηκηζηέο φπσο ηνλ Sidgwick 

θαη ηνπο ζχγρξνλνχο ηεο θηινζφθνπο ζηελ Ομθφξδε. ηαλ εγθαηαιείπεη ηνπο 

σθειηκηζηέο κε ζθνπφ λα επηηεζεί ζηνλ Kant ή λα πξνρσξήζεη ζε ακθίβνιεο 

ηζηνξηθέο παξαηεξήζεηο επί ηνπ εζηθνχ ιεμηινγίνπ, δηαθαίλεηαη ε πηψρεηα ηνπ 

επηρεηξήκαηφο ηεο. 

Πξηλ θιείζνπκε ην θεθάιαην ζα ήηαλ ζεκηηφ λα δείμνπκε αθφκε έλα παξάδεηγκα πνπ 

δηαςεχδεη ηελ εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ηελ λεφηεξε θηινζνθία σο θάηη εληειψο 

απνθνκκέλν απφ ηελ παξαδνζηαθή ζπδήηεζε πεξί εζηθήο θαη ην εζηθφ ιεμηιφγην σο 

δηαβξσκέλν. Πξνέξρεηαη απφ ηνλ Ρσκαίν Aulus Cornelius Celsus, ηαηξηθφ ζπγγξαθέα 

ηνπ 1
ν
 κ.Υ. αηψλα. Ο Celsus αλαθέξεηαη ζε κηα νκάδα γηαηξψλ, ηνπο Γνγκαηηθνχο, νη 

νπνίνη νδεγήζεθαλ ζηα άθξα, εκπλεφκελνη απφ ηνπο δχν κεγάινπο αλαηφκνπο ηεο 

ειιεληζηηθήο επνρήο. ην έξγν ηνπ De Medicina γξάθεη ηα εμήο: 
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 Al. MacIntyre, After Virtue: A Study of Moral Theory, University of Notre Dame, Notre Dame, 

Indiana, 2007, p. 122. 
57

 Ηθικά Νικομάσεια, 1121a. 
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Δμάιινπ, επεηδή πνιινί πφλνη θαη δηάθνξα είδε λφζσλ έρνπλ ηελ αξρή ηνπο ζηα εζσηεξηθά φξγαλα, 

ππνζηεξίδνπλ φηη φπνηνο έρεη άγλνηα γηα ηα ελ ιφγσ φξγαλα δελ κπνξεί λα εθαξκφζεη ζεξαπείεο ζε 

απηά. πλεπψο, είλαη αλάγθε λα γίλεη αλαηνκή ζηα ζψκαηα λεθξψλ θαη λα εμεηαζηνχλ ηα ζπιάρλα θαη 

ηα έληεξά ηνπο. Ο Ζξφθηινο θαη ν Δξαζίζηξαηνο ελήξγεζαλ, καθξάλ, κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν: 

πξαγκαηνπνίεζαλ αλαηνκέο ζε δσληαλνχο – εγθιεκαηίεο ηνπο νπνίνπο έπαηξλαλ απφ ηηο θπιαθέο κε 

ηελ άδεηα ησλ βαζηιέσλ – θαη παξαηήξεζαλ, φζν ηα ππνθείκελά ηνπο αλέπλεαλ αθφκε, φξγαλα πνπ 

ήηαλ θξπκκέλα απφ ηε θχζε, ηε ζέζε, ην ρξψκα, ην κέγεζνο, ηε δηεπζέηεζε, ηε ζθιεξφηεηα, ηε 

καιαθφηεηα, ηελ νκαιφηεηα, ηα ζεκεία επαθήο θαη ηέινο ηηο απνθχζεηο θαη ηα θνιπψκαηα ηνπ 

θαζελφο θαη αλ θάπνην φξγαλν βξίζθεηαη κέζα ζε έλα άιιν ή δέρεηαη ηκήκα άιινπ νξγάλνπ κέζα 

ηνπ.
58

 

Οη αλαηνκή δσληαλψλ ππνζηεξίρζεθε απφ ηνπο Γνγκαηηθνχο κε εζηθά επηρεηξήκαηα: 

«νχηε είλαη ζθιεξφ, φπσο ηζρπξίδνληαη νη πεξηζζφηεξνη, λα αλαδεηνχκε ζεξαπείεο γηα 

κπξηάδεο αζψνπο φισλ ησλ κειινληηθψλ γελεψλ ζπζηάδνληαο κηθξφ κφλνλ αξηζκφ 

εγθιεκαηηψλ.»
59

 ε απηή ηελ αληηπαξάζεζε ν ίδηνο ν Celsus ζα ηαρζεί κε ην κέξνο 

ησλ πνιιψλ: 

Ζ αλαηνκή δσληαλψλ είλαη ζθιεξή θαη πεξηηηή ελψ ε λεθξνηνκή είλαη απαξαίηεηε γηα ηνπο 

ζπνπδαζηέο ηεο ηαηξηθήο. Γηφηη νθείινπλ λα γλσξίδνπλ ηε ζέζε θαη ηε δηεπζέηεζε ησλ νξγάλσλ – πνπ 

ζε έλα λεθξφ ζψκα θαίλνληαη θαιχηεξα απ‘ φ,ηη ζε έλαλ δσληαλφ ηξαπκαηία. ζν γηα ηα ππφινηπα, 

φζα κπνξνχκε λα κάζνπκε κφλνλ απφ ηνπο δσληαλνχο, ε ίδηα ε εκπεηξία ζα ηα θαλεξψζεη κάιινλ κε 

κεγαιχηεξε πζηέξεζε, αιιά πνιχ πην ήπηα, κέζα απφ ηε ζεξαπεία ησλ ηξαπκαηηψλ.»
60   

Απφ ηελ παξαπάλσ αληαιιαγή επηρεηξεκάησλ δπλάκεζα λα νδεγεζνχκε ζε αξθεηά 

ζπκπεξάζκαηα. Απηφ φκσο πνπ καο ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν ζε απηή ηελ κειέηε 

είλαη ην ηη είδνπο είλαη απηά ηα επηρεηξήκαηα. Ζ πιεπξά ησλ Γνγκαηηθψλ 

ρξεζηκνπνηεί σο εζηθή δηθαηνιφγεζε ησλ πξάμεσλ ηεο έλα επηρείξεκα πνπ ζπκίδεη 

πνιχ έληνλα ηνλ σθειηκηζκφ ηεο επνρήο καο ζηελ πην ρπδαία ηνπ κνξθή. ηελ 

αληίπεξα φρζε, ν Celsus πηνζεηεί έλα εζηθφ ιεμηιφγην ην νπνίν δελ δηαθέξεη πνιχ απφ 

απηφ ηνπ Kant θαη ησλ άιισλ δενληνθξαηψλ. Απηφ πνπ απνπζηάδεη πάλησο απφ απηή 

ηελ ζχγθξνπζε είλαη έλαο ηξίηνο δξφκνο, αξεηατθήο θχζεο. Κη φκσο, κε βάζε ηα φζα 

ππνζηεξίδνπλ νη ζχγρξνλνη αξεηατθνί, ε εζηθή επηρεηξεκαηνινγία επί ηνπ δεηήκαηνο 

ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηεί ην ιεμηιφγην πνπ πηνζεηνχλ θαη νη ίδηνη θαη ηα 

επηρεηξήκαηα ζα έπξεπε λα πεξηνξίδνληαη ζην ηη πνηφηεηα ραξαθηήξα ζέινπκε λα έρεη 

απηφο πνπ πξνρσξά ζε αλαηνκέο δσληαλψλ θαη φρη αλ είλαη ζθιεξφ θαη πεξηηηφ. 
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 Celsus, De Medicina Prooemium, 74 – 75. 
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κσο, απφ ηα ίδηα ηα αξραία απνζπάζκαηα θαίλεηαη πσο ην εξψηεκα «ηαηξηάδεη ε 

ηάδε πξάμε κε ηελ αξεηή ηεο δηθαηνζχλεο;» είλαη ηνπιάρηζηνλ θσκηθφ. Αθφκε θαη ζε 

απηή ηελ επνρή, ηνλ 1
ν
 κ.Υ. αηψλα, ηα ξεχκαηα παξακέλνπλ δχν: δενληνθξαηία θαη 

ζπλεπεηνθξαηία. Απηφ εληζρχεη ηελ άπνςε πνπ δηαηππψζεθε ζην πξψην θεθάιαην 

πσο νη αξεηατθή εζηθή δελ έρεη ηδηαίηεξν θαη απηφλνκν ραξαθηήξα αιιά ζπζηεγάδεη 

ζηνραζηέο, ησλ νπνίσλ ην κφλν θνηλφ είλαη ε δπζαξέζθεηα πξνο ηελ δενληνθξαηία 

θαη ηελ ζπλεπεηνθξαηία. Αλ ιάβνπκε δε ππ‘ φςηλ πσο ην έξγν ηνπ Celsus πξνέξρεηαη 

απφ κηαλ επνρή πνπ ν Υξηζηηαληζκφο ήηαλ αδχλακνο θαη πσο ν ηξφπνο πνπ 

θαηαδηθάδεη ηηο αλαηνκέο δσληαλψλ κνηάδεη ππεξβνιηθά νηθείνο ζε εκάο, ηφηε 

θαηαιαβαίλνπκε πσο ε Anscombe κέζα απφ ην άξζξν ηεο δελ δείρλεη κφλν άγλνηα σο 

πξνο ην έξγν ηνπ Kant θαη ησλ λεφηεξσλ θηινζφθσλ αιιά θαη σο πξνο ηελ 

ειιελνξσκατθή αξραηφηεηα, κε εμαίξεζε ηνλ Αξηζηνηέιε, ηνπ νπνίνπ φκσο ε 

αλάγλσζε πξνδίδεη ηηο ζσκηζηηθέο θαηαβνιέο ηεο. 
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Philippa Foot: Αρετές και Κακίες 
    

πκθνηηήηξηα κε ηελ Anscombe, ηελ Murdoch θαη ηελ Midgley, ε Foot ππήξμε κέινο 

απηήο ηεο θιεηζηήο νκάδαο γπλαηθψλ – ζπνπδαζηψλ θηινζνθίαο, κέζα απφ ηελ νπνία 

ζα αλαδπφηαλ ε αξεηατθή εζηθή θαηά ηηο πξψηεο κεηαπνιεκηθέο δεθαεηίεο. Αλ ε 

Anscombe είλαη άμηα αλαθνξάο ιφγσ ηνπ άξζξνπ πνπ απνηέιεζε αθεηεξία απηήο ηεο 

πξνζπάζεηαο, ε Foot είλαη αμηφινγε ιφγσ ηεο ζπκβνιήο ηεο ζηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηεο αξεηατθήο ζεσξίαο, αιιά θαη ιφγσ ηνπ φηη αζρνιήζεθε κε βηνεζηθά 

δεηήκαηα ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο ππφινηπνπο πξψηκνπο αξεηατθνχο. 

Τπφ κηα έλλνηα, ε Foot θαίλεηαη πην ζεηηθά δηαθείκελε πξνο ηνλ Αξηζηνηέιε απ‘ φηη ε 

Anscombe θαη εθθξάδεη απηή ηελ ζπκπάζεηα ηεο ζε έλα άξζξν κε ηνλ ιηηφ ηίηιν 

Virtues and Vices
61

, ζην νπνίν αζρνιείηαη αθξηβψο κε απηέο ηηο δχν έλλνηεο πνπ 

απαξηίδνπλ ηνλ ηίηιν ηνπ, ιφγσ αθξηβψο ηεο αδηαθνξίαο πνπ έδεημαλ νη εζηθνί 

θηιφζνθνη ηεο επνρήο ηεο γηα απηέο, φπσο θαη ε Anscombe δηθαηνινγεί ηελ ζπγγξαθή 

ηνπ δηθνχ ηεο άξζξνπ. 

Σν πξψην πξάγκα πνπ πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίζεη ζηα ιεγφκελα ηεο Foot είλαη ε 

ζεκαζία πνπ δίλεη ζηα εζηθά γξαπηά ηνπ Θσκά Αθηλάηε, ην νπνίν έρεη ζνβαξέο, αλ 

θαη φρη ηφζν εκθαλείο, ζπλέπεηεο ζηελ δηθή ηεο εζηθή ζεσξία. Ο Αθηλάηεο, ζχκθσλα 

κε ηελ Foot, παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ δηφηη επεμεξγάδεηαη ιεπηνκεξψο ηελ ήδε 

δηαηππσκέλε εζηθή ηνπ Αξηζηνηέιε, ελψ ε θηινζνθία ηνπ είλαη ηφζν ρξήζηκε γηα ηνλ 

άζεν φζν θαη γηα ηνλ θαζνιηθφ ή θάπνηνλ άιιν ρξηζηηαλφ. Σν πξφβιεκα πνπ 

εληνπίδεη ε Foot ζηελ ρξήζε ηεο αξηζηνηειηθήο θαη ζσκηζηηθήο θηινζνθίαο γηα ηελ 

δηθή καο κειέηε ησλ αξεηψλ έγθεηηαη ζηελ δηαθνξά σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο 

ιέμεο «αξεηή». Απηή ε δηαθνξά έρεη ήδε αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, άξα 

δελ ζα καθξεγνξήζνπκε ζρεηηθά κε απηήλ. Απηφ, φκσο, πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί είλαη 

πσο απφ ηελ ζηηγκή πνπ ηάζζεηαη αλνηθηά ππέξ ηεο θηινζνθίαο ηνπ Αθηλάηε, 

πηνζεηεί θαη ηηο επηά αξεηέο ηνπ ρξηζηηαληθνχ Μεζαίσλα αληί ησλ ηεζζάξσλ αξραίσλ 
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αξεηψλ.
62

 Βέβαηα, νη αξραίεο αξεηέο δελ ζπλδπάδνληαη ηέιεηα κε ηηο ρξηζηηαληθέο. Γηα 

παξάδεηγκα ε αξεηή ηεο ειεεκνζχλεο ή θηιαλζξσπίαο (charity) έρεη ιφγν χπαξμεο 

κφλνλ φηαλ απνπζηάδεη ε αξεηή ηεο δηθαηνζχλεο. Ζ ειεεκνζχλε απνηειεί ην χζηαην 

θαηαθχγην ζε κηα θνηλσλία πνπ δελ ππάξρεη δηθαηνζχλε θαη δξα σο ππνθαηάζηαηφ 

ηεο. Αληηζηξφθσο, ζε κηα πξαγκαηηθά δίθαηε θνηλσλία ε ειεεκνζχλε είλαη πιένλ 

πεξηηηή.  

Πψο νξίδεηαη, φκσο, ε αξεηή; Οη αξεηέο, θαηά ηελ Foot, είλαη σθέιηκα 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία νθείιεη λα θαηέρεη έλαο άλζξσπνο γηα ην θαιφ ηνπ ίδηνπ 

θαη ησλ ππνινίπσλ. Απηφο ν νξηζκφο δελ ηθαλνπνηεί ηελ ίδηα ηελ Foot. Σα θξηηήξηα 

πνπ ζέηεη ν νξηζκφο ηεο πιεξνχληαη απφ ηελ πγεία, ηελ ζσκαηηθή ξψκε, ηελ κλήκε 

θαη ηελ ζπγθέληξσζε κεηαμχ άιισλ, φκσο θακηά απφ απηέο ηηο πνηφηεηεο δελ 

ζεσξείηαη αξεηή. Απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί κηα αξεηή απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο 

πνηφηεηεο είλαη ε βνχιεζε, ελψ ε αξεηή θάπνηνπ θξίλεηαη ηφζν απφ ηηο βαζχηεξεο 

επηζπκίεο ηνπ φζν θαη απφ ηηο πξνζέζεηο ηνπ.
63

 ε απηφ ην ζεκείν βξίζθεηαη ην 

δεχηεξν πξφβιεκα ηνπ άξζξνπ ηεο Foot θαη ηεο αξεηατθήο ζεσξίαο ελ γέλεη. Οη 

αξεηατθνί θηιφζνθνη, βαζηζκέλνη ζηνλ Αξηζηνηέιε, δέρνληαη πσο ε αλζξψπηλε 

ςπρνζχλζεζε είλαη ηθαλή λα γίλεη αληηθείκελν γλψζεο θαη άξα νη βαζχηεξεο επηζπκίεο 

λα είλαη γλσζηέο ζε απηφλ πνπ ηηο λνηψζεη. κσο, απηή ε ηδέα, ε ηφζν βαζηά 

ξηδσκέλε ζηελ δπηηθή θηινζνθηθή παξάδνζε έρεη δερζεί ακέηξεηεο επηζέζεηο ηνπο 

ηειεπηαίνπο αηψλεο, ελψ ε αληίζεζε πξνο απηήλ έρεη εθθξαζηεί ζπζηεκαηηθά πξψηα 

απφ ηνλ Kant
64

 θαη έπεηηα απφ ηνλ Nietzsche
65

 θαη ηνλ Freud. Ωο εθ ηνχηνπ, θάζε 

θνξά πνπ κηιάκε γηα αξεηέο, ζα πξέπεη λα έρνπκε θαηά λνπ πσο νη αλζξψπηλεο 

πξάμεηο δελ γίλνληαη πάληνηε απφ επηζπκίεο πνπ ζπλεηδεηνπνηνχκε θαη πσο 

ππνζπλείδεηεο θαη αζπλείδεηεο νξκέο έρνπλ κεγαιχηεξν ξφιν ζηηο απνθάζεηο καο 

απφ απηφλ πνπ αλαγλσξίδνπκε ή ζέινπκε λα αλαγλσξίζνπκε. 

Αο ζπλερίζνπκε, φκσο, ηελ ζπιινγηζηηθή πνξεία ηεο Foot. Γηα λα απνδείμεη πσο νη 

αξεηέο αλήθνπλ ζηελ βνχιεζε, ρξεζηκνπνηεί σο παξάδεηγκα ηελ θπόνηζη ή 

prudentia, ζηνλ Αξηζηνηέιε θαη ηνλ Αθηλάηε αληίζηνηρα. Αλ θαη αλαγλσξίδεη πσο ε 
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ιέμε wisdom δελ είλαη ε νξζή απφδνζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ φξσλ ζηα αγγιηθά, 

επηιέγεη απηή ηελ ιέμε γηα λα πξνρσξήζεη ην επηρείξεκά ηεο. Ζ ζνθία
66

, ινηπφλ, 

ζπλνςίδεηαη «ζε απηά πνπ γλσξίδεη θαη πξάηηεη ν ζνθφο άλζξσπνο».
67

 Γηα ηελ ίδηα, ε 

ζνθία ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε. Ο ζνθφο γλσξίδεη ηα κέζα γηα ηελ επίηεπμε νξηζκέλσλ 

θαιψλ ζθνπψλ θαη, δεχηεξνλ, γλσξίδεη ηελ αμία απηψλ ησλ ζθνπψλ. Σν δήηεκα ηεο 

γλψζεο πνπ ζίγεηαη εδψ είλαη χςηζηεο ζεκαζίαο, θαζψο απηφ θαζνξίδεη εάλ ε αξεηή 

είλαη δηαλνεηηθή, φπσο ππνζηεξίδεη ν Αξηζηνηέιεο γηα ηελ θξφλεζε.
68

 Μέξνο ηεο 

ζνθίαο είλαη ην κέξνο εθείλν ηεο γλψζεο, ην νπνίν είλαη πξνζηηφ ζε θάζε ελήιηθα 

άλζξσπν. Άξα ε ζνθία είλαη εζηθή αξεηή. Δίλαη κηα ζέζε εληειψο αληίζεηε απφ απηή 

ηνπ Αξηζηνηέιε, αιιά επαξθψο δηθαηνινγεκέλε. 

Δπαλεξρφκελε ζηελ ζρέζε ζνθίαο – βνχιεζεο, ε Foot παξαδέρεηαη πσο είλαη 

δχζθνιν λα πξνζδηνξίζνπκε ηη είλαη ζεκαληηθφ θαη αζήκαλην ζηε δσή, γλσξίδνπκε 

πάλησο πσο ν ζνθφο γλσξίδεη απηφ πνπ ν ακαζήο δελ γλσξίδεη, δειαδή πσο ε 

αλαδήηεζε ησλ ζεσξνχκελσλ ζεκαληηθψλ πξαγκάησλ ζηελ δσή, ηεο θνηλσληθήο 

ζέζεο, ηνπ πινχηνπ θαη ηεο θαιήο θήκεο έρνπλ σο θφζηνο ηελ πγεία ή ηελ θηιία ή ηηο 

νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο.
69

 Σν ζπκπέξαζκα ηεο Foot είλαη πσο ν άλζξσπνο πνπ 

ζηεξείηαη ζνθίαο έρεη ιάζνο αμίεο.  

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ επηρεηξήκαηνο πσο ε αξεηή αλήθεη ζηελ βνχιεζε, ε Foot 

ζεσξεί πσο είλαη απαξαίηεηε θαη ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ αξεηψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ 

ηθαλνηήησλ θαη ηερλψλ. Μηα ζπρλή θξηηηθή πξνο ηνλ Αξηζηνηέιε είλαη αθξηβψο ε 

έιιεηςε απηήο ηεο δηάθξηζεο ζην έξγν ηνπ, πξάγκα βέβαηα παξάμελν θαζψο γίλεηαη 

ξεηή αλαθνξά ζε απηήλ ζε νξηζκέλα ζεκεία. 

ὥζη‘ ἀλάγθε ηὴλ θξφλεζηλ ἕμηλ εἷλαη κεηὰ ιφγνπ ἀιεζῆ, πεξὶ ηὰ ἀλζξψπηλα ἀγαζὰ πξαθηηθήλ. ἀιιὰ 

κὴλ ηέρλεο κὲλ ἐζηὶλ ἀξεηή, θξνλήζεσο δ‘ νὐθ ἕζηηλ· θαὶ ἐλ κὲλ ηέρλῃ ὁ ἑθὼλ ἁκαξηάλσλ 
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αἱξεηψηεξνο, πεξὶ δὲ θξφλεζηλ ἧηηνλ, ὥζπεξ θαὶ πεξὶ ηὰο ἀξεηάο. δῆινλ νὖλ ὅηη ἀξεηή ηίο ἐζηη θαὶ νὐ 

ηέρλε.
70  

Απφ ην απφζπαζκα απηφ καζαίλνπκε πσο απηφο πνπ ζθάιεη ζηελ ηέρλε ἑκὼν, 

εθνχζηα δειαδή, είλαη πξνηηκφηεξνο απφ απηφλ πνπ ζθάιεη αθνχζηα, ελψ ζηελ 

θξφλεζε ζπκβαίλεη ην αληίζηξνθν, ην νπνίν θαη επηβεβαηψλεη πσο ε θξφλεζε είλαη 

αξεηή θαη φρη ηέρλε. 

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αξεηψλ είλαη ην φηη είλαη δηνξζσηηθέο απφ ηελ θχζε 

ηνπο. Ζ Foot ηηο απνθαιεί δηνξζσηηθέο, θαζψο παξνπζηάδνληαη φπνηε ππάξρεη έλαο 

πεηξαζκφο πνπ πξέπεη λα ππεξληθεζεί ή κηα έιιεηςε θηλήηξνπ πνπ πξέπεη λα 

θαηαπνιεκεζεί. Οη αξεηέο, φπσο αλαθέξεη θαη ν Αξηζηνηέιεο είλαη δχζθνιν λα 

απνθηεζνχλ θαη ζθνπφο ηεο Foot είλαη λα δηαπηζηψζεη ππφ πνηα έλλνηα ηζρχεη απηφ 

θαη έπεηηα λα αλαθέξεη έλα πξφβιεκα ηεο θαληηαλήο θηινζνθίαο πνπ ζπλδέεηαη κε 

απηφ.
71

  

Αθνχ καο παξαζέζεη ηηο απφςεηο ηνπ Αξηζηνηέιε θαη ηνπ Αθηλάηε ζρεηηθά κε ηηο 

αξεηέο ηεο αλδξείαο, ηεο ζσθξνζχλεο θαη ηεο δηθαηνζχλεο γηα ην πφζν δχζθνιν είλαη 

λα θέξεζαη φπσο πξέπεη ψζηε λα θαηέρεηο απηέο ηηο αξεηέο,
72

 ε Foot θαηαιήγεη ζε έλα 

ζπρλφ εξψηεκα πνπ γελλά ε αξηζηνηειηθή εζηθή. Πνηνο είλαη π.ρ. πην αλδξείνο, απηφο 

πνπ ζέιεη λα ην βάιεη ζηα πφδηα αιιά δελ ην θάλεη ή απηφο πνπ δελ ζθέθηεηαη θαλ 

έλα ηέηνην ελδερφκελν;  Μηα πξαγκαηηθά αξηζηνηειηθή απάληεζε ζε έλα ηέηνην 

εξψηεκα δελ δχλαηαη λα κελ βαζίδεηαη ζην ρσξίν εθείλν απφ ην Β΄ βηβιίν ησλ 

Ζζηθψλ Νηθνκαρείσλ, ζην νπνίν ηνλίδεηαη πσο είλαη απφδεημε ηεο θαηνρήο ηεο αξεηήο 

ε εδνλή ή ε ιχπε πνπ λνηψζνπκε απφ πξάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ.
73

 Γελ είλαη, 

ινηπφλ, αξθεηφ ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα λα κελ θεχγεη απφ ηνπο θηλδχλνπο θάπνηνο 

γηα λα ζεσξείηαη αλδξείνο, αιιά πξέπεη λα αηζζάλεηαη θαη εδνλή. Αλ πάιη αηζζάλεηαη 

πφλν ηφηε είλαη δεηιφο.   

Ωο εδψ ε αλάιπζε ησλ αξεηψλ απφ ηελ Foot δελ έρεη νπζηαζηηθέο δηαθνξέο απφ ηελ 

αληίζηνηρε ηνπ Αξηζηνηέιε, πιελ κίαο
74

, ηεο παξνπζίαζεο ηεο 
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ειεεκνζχλεο/θηιαλζξσπίαο σο αξεηήο. Αο πεξάζνπκε ηψξα ζην πξφβιεκα πνπ 

εληνπίδεη ε ίδηα ζηελ θαληηαλή εζηθή. 

ηελ Θεμελίυζη ηηρ Μεηαθςζικήρ ηυν Ηθών ν Kant ηάζζεηαη ππέξ κηαο, εθ πξψηεο 

φςεσο, παξάμελεο ζέζεο. 

Π.ρ. είλαη αζθαιψο ζχκθσλν κε ην θαζήθνλ λα κελ πνπιά ν παληνπψιεο ηα πξντφληα ηνπ πην αθξηβά 

ζηνλ άπεηξν αγνξαζηή θαη, φηαλ ππάξρεη πνιιή θίλεζε, δελ ην θάλεη απηφ ν έμππλνο έκπνξνο, αιιά 

δηαηεξεί κηα γεληθή, θαζνξηζκέλε ηηκή γηα φινπο, ψζηε λα αγνξάδεη έλα παηδί απφ εμ ίζνπ θαιά φζν 

θαη θάζε άιινο. Ζ εμππεξέηεζε γίλεηαη ινηπφλ ένηιμα· ηνχην σζηφζν απέρεη πνιχ απφ ην λα είλαη 

επαξθέο γηα λα πηζηέςεη θαλείο πσο ν έκπνξνο θέξζεθε έηζη απφ θαζήθνλ θαη βάζεη αξρψλ ηεο 

εληηκφηεηαο· ην απαίηεζε ην ζπκθέξνλ ηνπ· φκσο δελ είλαη δπλαηφλ λα δερζνχκε εδψ πσο είρε 

επηπιένλ άκεζε θιίζε γηα ηνπο αγνξαζηέο, ψζηε θαηά θάπνηνλ ηξφπν απφ αγάπε λα κελ πξνηηκήζεη 

θαλέλαλ σο πξνο ηελ ηηκή. Άξα δελ ζπλέβε ε πξάμε νχηε απφ θαζήθνλ νχηε απφ άκεζε θιίζε, αιιά 

κνλάρα απφ ηδηνηειή θιίζε.
75

  

 ην πεξηβφεην παξάδεηγκα ηνπ παληνπψιε ππνζηεξίδεη πσο κφλν ν άλζξσπνο πνπ 

θέξεηαη ηίκηα ζηνπο πειάηεο ηνπ ζχκθσλα κε ην θαζήθνλ πξάηηεη εζηθά, ε πξάμε ηνπ 

δειαδή απνθηά ηελ απζεληηθή εζηθή αμία ηεο.
76

 Αληηζέησο, αλ έπξαηηε θαηά απηφλ 

ηνλ ηξφπν ιφγσ ηδηνηεινχο θιίζεο δελ ζα είρε αιεζηλή εζηθή αμία ε πξάμε ηνπ. Ζ 

Foot ππνζηεξίδεη πσο είλαη απνιχησο ινγηθφ λα κελ πξνζδίδνπκε εζηθή αμία ζηνλ 

παληνπψιε: 

To anyone who approaches this topic from a consideration of the virtues the solution readily suggests 

itself. Some actions are in accordance with virtue without requiring virtue for their performance, 

whereas others are both in accordance with virtue and such as to show possession of a virtue. So Kant‘s 

trader was dealing honestly in a situation in which the virtue of honesty is not required for honest 

dealing, and it is for this reason that his action did not have ―positive moral worth‖.
77

   

Ζ θξάζε θιεηδί ζην ρσξίν ηνπ Kant, ηελ νπνία παξαιείπεη ε Foot, είλαη ε ηδηνηειήο 

θιίζε. Τπάξρεη πάλησο, ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν Kant δελ θαίλεηαη λα 

εκπηζηεχεηαη ηηο θιίζεηο, ην νπνίν θαζίζηαηαη εκθαλέο απφ έλα άιιν ρσξίν ηεο 

Θεμελίυζηρ. ε εθείλν ην ρσξίν γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πεξίπησζε ελφο θηιάλζξσπνπ 

αλζξψπνπ, ν νπνίνο ζπλερψο επεξγεηεί ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ. Έξρεηαη φκσο 

θάπνηα ζηηγκή ζηελ δσή ηνπ, πνπ παχεη λα έρεη απηφ ην αίζζεκα ζπκπφληαο απέλαληη 
                                                                                                                                                        
δαλείδεηαη ηελ ελ ιφγσ ιέμε απφ ηνλ Αθηλάηε. Ίζσο πάιη πξφθεηηαη γηα κηα παξνπζίαζε κε ηελ ρξήζε 

ηνπ εζηθνχ ιεμηινγίνπ ηεο δηθήο καο επνρήο. 
75
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ζηνπο άιινπο, ιφγσ θάπνηαο κεγάιεο ζηελνρψξηαο. Αλ, παξ‘ φια απηά ζπλερίζεη ηηο 

επεξγεζίεο, ηφηε πξάγκαηη νη πξάμεηο ηνπ, έρνπλ εζηθή αμία, «πνιχ πςειφηεξε αμία 

απφ εθείλε πνπ κπνξεί λα έρεη κηα αγαζή ηδηνζπγθξαζία».
78

 Καη ηα δχν παξαδείγκαηα 

θαλεξψλνπλ ηελ ζχγθξνπζε δχν εζηθψλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία δίλνπλ κεγαιχηεξε 

βαξχηεηα ζε δηαθνξεηηθά εζηθά ειαηήξηα, ην κελ θαληηαλφ ζηνλ ζεβαζκφ πξνο ηνλ 

εζηθφ λφκν, ην δε αξηζηνηειηθφ ζηελ αξεηή σο δεχηεξε θχζε. Σν εξψηεκα πνην απφ 

ηα δχν είλαη ζεκαληηθφηεξν είλαη έλα απφ ηα δπζθνιφηεξα ζηελ εζηθή θηινζνθία θαη 

δελ ζα επηρεηξεζεί λα δνζεί απάληεζε, παξά κφλν έλα ζρφιην. Ο Kant δίλεη 

κεγαιχηεξε βάζε ζηνλ ζεβαζκφ ζην εζηθφ λφκν δηφηη πηζηεχεη απφ ε εζηθή 

βαζηζκέλε ζε θιίζεηο έλα ππεξβνιηθά αζηαζήο θαη αθεξέγγπα ζπγθξηηηθά κε ηελ 

εζηθή πνπ πξνηείλεη ν ίδηνο. Ο Αξηζηνηέιεο, απφ ηελ άιιε, θαη ε Foot θαη‘ επέθηαζε, 

ζεσξεί πσο ν εζηζκφο ζε ελάξεηεο πξάμεηο θαζψο θαη ε νξζή εζηθή δηαπαηδαγψγεζε 

ήδε απφ ηελ παηδηθή ειηθία, επαξθνχλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ελφο εζηθνχ βίνπ. Δίλαη ν 

Kant ππεξβνιηθά θαρχπνπηνο απέλαληη ζηελ αλζξψπηλε θχζε θαη ηελ ηθαλφηεηά ηεο 

λα πξάηηεη εζηθά κε ζπλέπεηα ή ν Αξηζηνηέιεο ππεξβνιηθά αηζηφδνμνο ζρεηηθά κε 

ηελ ζπλήζεηα πνπ θαζηζηά ηνλ ελάξεην άλζξσπν ζρεδφλ αλίθαλν λα κελ παξακέλεη 

πηζηφο ζηηο αξρέο ηνπ;  

Πεξλάκε πιένλ, ζην ηειεπηαίν δήηεκα πνπ απαζρνιεί ηελ Foot ζην ζπγθεθξηκέλν 

άξζξν, δειαδή ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ππάξρεη ζχγθξνπζε αξεηψλ. χκθσλα 

κε ηνλ Αθηλάηε, ηνλ νπνίν επηθαιείηαη ε ίδηα, νη αξεηέο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 

κφλν θαιέο πξάμεηο, θαζψο είλαη έμεηο πνπ θαλείο δελ δχλαηαη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη 

κε θαθφ ηξφπν. Απηή είλαη ζπλνπηηθά ε ζέζε παιαηφηεξσλ επνρψλ επί ηνπ ζέκαηνο. 

ηελ ζχγρξνλε επνρή επηθξαηεί αθξηβψο ε αληίζεηε άπνςε. Ο Von Wright, αλαθέξεη 

ε Foot, κηιά ρσξίο ηδηαίηεξν πξφβιεκα γηα ηελ αλδξεία ηνπ ιεζηή θαη απηφ δελ είλαη 

ην κφλν παξάδεηγκα πνπ ζα κπνξνχζε λα δνζεί. Δίλαη βέβαην πσο θάπνηνο ιεζηήο ή 

δνινθφλνο δελ δείρλεη δεηιία, θαζψο δελ ζα ήηαλ δπλαηή δηαθνξεηηθά ε επηηέιεζε 

ηεο πξάμεο πνπ ηνλ θαζηζηά ιεζηή ή δνινθφλν. Μηα ιχζε ζην παξφλ πξφβιεκα είλαη 

ε αλαγλψξηζε πσο ε πξάμε ηεο ιεζηείαο ή ηνπ θφλνπ είλαη ζεκείν ηεο αλδξείαο 

θάπνηνπ, αιιά ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ε αλδξεία δελ πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη σο 

αξεηή.
79

 Ζ Foot, φκσο, δελ δείρλεη ηθαλνπνηεκέλε απφ απηήλ. Τπάξρνπλ κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί θάηη ηέηνην, απηή, φκσο, δελ είλαη 
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κηα απφ απηέο. Ζ δηθή ηεο ιχζε ζπλνςίδεηαη ζην φηη ε αλδξεία θάπνηνπ παξάγεη θαιφ 

εθηφο θη αλ ελδηαθέξεηαη ζπλερψο γηα θαθνχο ζθνπνχο. Δπνκέλσο, είλαη πνιχ 

δχζθνιν λα πνχκε πσο ε αλδξεία ζε θάπνηνλ δελ είλαη αξεηή απιψο θαη κφλν ιφγσ 

κηαο θαθήο πξάμεο. 

Not surprisingly the resistance that some of us registered was not to the expression ―the courage of the 

murderer‖ or to the assertion that what he did ―took courage‖ but rather to the description of that action 

as an act of courage or a courageous act. It is not that the action could not be so described; but that the 

fact that courage does not here have its characteristic operation is a reason for finding the description 

strange.
80

     

Αλ θαη ε Foot αθνινπζεί ηνλ Αξηζηνηέιε σο πξνο ηελ πηζαλφηεηα έλαο ελάξεηνο 

άλζξσπνο λα ππνπέζεη ζε ζθάικα, δελ θαίλεηαη λα ζπκκεξίδεηαη κηαλ άιιε άπνςή 

ηνπ, ε νπνία είλαη βαζηθή γηα ην εζηθφ ηνπ ζχζηεκα. πσο αλαθέξζεθε θαη ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε αξεηή γηα ηνλ Αξηζηνηέιε είλαη κεζφηεηα κεηαμχ δχν 

άθξσλ, ελψ νη αξεηέο είλαη κεηαμχ ηνπο αιιειέλδεηεο. Δίλαη ιάζνο λα κηιάκε κε 

αξηζηνηειηθνχο φξνπο γηα ηελ αλδξεία ηνπ ιεζηή ή ηνπ δνινθφλνπ, φηαλ απνπζηάδεη 

απφ ηηο πξάμεηο θαη ησλ δχν ε δηθαηνζχλε. ε απηή ηελ πεξίπησζε δελ επηδεηθλχνπλ 

αλδξεία αιιά ζξάζνο.
81

 Τπφ απηή ηελ ζθνπηά δηαζθαιίδεηαη ε ελφηεηα ησλ αξεηψλ. 

Πξάγκαηη, είλαη παξάμελν πσο ζην άξζξν ηεο Foot βξίζθνπκε κηα κηθξή κφλν κλεία 

ζην ζρήκα κέζνλ – άθξα, ελψ είλαη εκθαλέο πσο απηή είλαη ε νξζή απάληεζε ζηελ 

επίζεζε ηνπ Von Wright. Αληί γηα απηφ, έρνπκε έλα δπτζηηθφ ζχζηεκα αξεηή – θαθία, 

ην νπνίν ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζηνλ ρξηζηηαλφ Αθηλάηε, παξά ζηνλ Αξηζηνηέιε.
82

   

Με ηελ αλαθνξά ζηελ ελφηεηα ησλ αξεηψλ δελ γίλεηαη λα αγλνήζνπκε ηνλ εμαηξεηηθά 

παξάδνμν ηζρπξηζκφ ηεο Foot ζην ηέινο ηνπ άξζξνπ ηεο πσο ε θξφλεζε δελ είλαη 

αξεηή γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο. Αλ ε θξφλεζε δελ είλαη αξεηή, ηφηε ν ηζρπξηζκφο 

ησλ αξεηατθψλ πσο ε εζηθή πνπ πξνηείλνπλ βαζίδεηαη ζηνλ Αξηζηνηέιε θαη 

αλαβηψλεη ην ζχζηεκά ηνπ θαηαξξέεη. Ζ θξφλεζε είλαη ηφζν ζεκαληηθή γηα ηελ 

εζηθή θηινζνθία ηνπ Αξηζηνηέιε ψζηε ρσξίο απηήλ δελ κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε 

ηη είλαη επδαηκνλία θαη πνηεο δξαζηεξηφηεηεο ηελ πξαγκαηψλνπλ. 
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(…ἅκα γὰξ ηῇ θξνλήζεη κηᾷ ὑπαξρνχζῃ πᾶζαη ὑπάξμνπζηλ.) δῆινλ δή, θἂλ εἰ κὴ πξαθηηθὴ ἦλ, ὅηη ἔδεη 

ἂλ αὐηῆο δηὰ ηὸ ηνῦ κνξίνπ ἀξεηὴλ εἶλαη, θαὶ ὅηη νὐθ ἔζηαη ἡ πξναίξεζηο ὀξζὴ ἄλεπ θξνλήζεσο νὐδ‘ 

ἄλεπ ἀξεηῆο· ἡ κὲλ γὰξ ηὸ ηέινο ἡ δὲ ηὰ πξὸο ηὸ ηέινο πνηεῖ πξάηηεηλ.
83

 

Ζ θξφλεζε εδψ παξνπζηάδεηαη σο έλα αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εζηθήο. Δίλαη ε 

δηαλνεηηθή αξεηή εθείλε, ε νπνία είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηνρή ησλ εζηθψλ 

αξεηψλ. Με βάζε, ινηπφλ, φια ηα παξαπάλσ, ην ζπκπέξαζκα πσο ρσξίο ηελ θξφλεζε 

ε αξεηατθή εζηθή δελ είλαη πξάγκαηη αξεηατθή είλαη αξθεηά εχινγν. 

Αο δνχκε ηψξα πσο εθαξκφδεηαη ε αξεηατθή ζεσξία ηεο Foot ζε έλα θιαζηθφ 

βηνεζηθφ πξφβιεκα, απηφ ηεο άκβισζεο. Αζρνιείηαη κε ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα 

ζε έλα άξζξν ηεο πνπ έρεη σο ζθνπφ λα εμεηάζεη ηελ βαξχηεηα ηνπ δφγκαηνο ηνπ 

δηπινχ απνηειέζκαηνο, ελφο ηππηθνχ επηρεηξήκαηνο ησλ Καζνιηθψλ. Ζ ίδηα, βέβαηα, 

αληηιακβάλεηαη πσο ε αξρηθή αληίδξαζε θάπνηνπ κε Καζνιηθνχ είλαη ε εληχπσζε 

πσο πξφθεηηαη γηα έλα ηειείσο ζνθηζηηθφ επηρείξεκα
84

, ην νπνίν έρεη δερζεί δξηκεία 

θξηηηθή
85

, αιιά ε αξρή πνπ ην δηέπεη ζεσξείηαη απφ φινπο ηνπο Καζνιηθνχο θαη 

πνιινχο κε Καζνιηθνχο «σο ε κφλε άκπλα ελαληίνλ απνθάζεσλ επί άιισλ ζεκάησλ 

πνπ είλαη κε απνδεθηέο.»
86

 

Σν δφγκα ηνπ δηπινχ απνηειέζκαηνο ζηεξίδεηαη ζε κηα δηάθξηζε, κεηαμχ απηνχ πνπ 

δχλαηαη λα ππνηεζεί σο απνηέιεζκα ηεο εθνχζηαο πξάμεο θάπνηνπ θαη απηνχ πνπ ν 

ίδηνο έρεη σο πξφζεζε. Μέξνο ηεο πξφζεζήο ηνπ είλαη ηφζν φζα ζηνρεχεη σο ζθνπνχο 

φζν θαη φζα ζηνρεχεη σο κέζα γηα απηνχο ηνπο ζθνπνχο. Με βάζε απηή ηελ δηάθξηζε, 

θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηαλφεζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ δφγκαηνο. Σν έλα απνηέιεζκα 

είλαη απηφ ζην νπνίν ζθνπεχεη ν δξσλ,  ην άιιν απηφ πνπ πξνβιέπεη αιιά δελ 

επηζπκεί. Απηφ ζεκαίλεη ζηελ πξάμε πσο κεξηθέο θνξέο δχλαηαη λα ππάξμεη εζηθή 

δηθαηνιφγεζε θάπνηαο ελέξγεηαο πνπ επηθέξεη απφ έκκεζε πξφζεζε
87

 απνηειέζκαηα 

πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ άκεζε πξφζεζε ηνπ δξψληνο. Ζ Foot αλαθέξεη σο παξάδεηγκα 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ δφγκαηνο ηνπ δηπινχ απνηειέζκαηνο ηελ επέκβαζε ηεο 

πζηεξεθηνκήο, ε νπνία έρεη σο έκκεζν απνηέιεζκα ηνλ ζάλαην ηνπ εκβξχνπ, ζε 
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αληίζεζε κε άιιεο επεκβάζεηο πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα απφ άκεζε πξφζεζε ην 

ζάλαην ηνπ παηδηνχ.
88

 Αληηζηνίρσο, ζηελ πεξίπησζε πνπ κηα εγθπκνλνχζα πξφθεηηαη 

λα πεζάλεη αλ δελ ππάξμεη θξαληνηνκή, θακηά παξέκβαζε δελ δηθαηνινγείηαη εζηθά, 

αθνχ πξνβιέπνπκε ηνλ ζάλαηφ ηεο αιιά δελ ηνλ πξνθαινχκε, ελψ ζα πξνθαινχζακε 

ηνλ ζάλαην ζην αγέλλεην παηδί ζηελ πεξίπησζε ηεο θξαληνηνκήο. Ζ θξηηηθή ηνπ Hart, 

ζηελ νπνία αλαθέξζεθε ε Foot πξνεγνπκέλσο έγθεηηαη, πέξα απφ φια η‘ άιια, ζην 

φηη ν ζάλαηνο ηνπ παηδηνχ δελ είλαη απζηεξά κέζνλ γηα ηελ ζσηεξία ηεο δσήο ηεο 

κεηέξαο, αιιά ζα πξέπεη λα αλήθεη ζηελ άιιε θαηεγνξία, εθείλε ηεο αζέκηηεο αιιά 

πξνβιέςηκεο ζπλέπεηαο. Ζ εθαξκνγή ηνπ δφγκαηνο κε απηφ ηνλ ηξφπν είλαη εχινγε 

γηα ηελ ίδηα, εηδηθά αλ ζηεξηρζνχκε ζηελ γιψζζα κε ηελ νπνία δηαηππψλεηαη ην 

δφγκα, αιιά ελ ηέιεη απνηπγράλεη ζηελ νξζή θαηαλφεζή ηνπ. 

A certain event may be desired under one of its descriptions, unwanted under another, but we cannot 

treat these as two different events, one of which is aimed at and the other not. And even if it be argued 

that there are here two different events – the crushing of the child‘s skull and its death – the two are 

obviously much too close for an application of the doctrine of the double effect.
89

   

Γηα λα εληζρχζεη ηελ ζέζε ηεο ε Foot θάλεη ρξήζε ελφο πνιχ γλσζηνχ λνεηηθνχ 

πεηξάκαηνο, ηνπ παρχζαξθνπ πνπ έρεη θνιιήζεη ζηελ είζνδν ελφο ζπειαίνπ. Ο 

παρχζαξθνο είλαη κέινο κηαο νκάδαο πνπ βξίζθεηαη πίζσ ηνπ, παγηδεπκέλε ιφγσ ηνπ 

ίδηνπ ζε έλα ζπήιαην πνπ πιεκκπξίδεη θαη ην λεξφ ζα θηάζεη ζε ηέηνην ζεκείν πνπ ζα 

πληγνχλ φινη, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ παρχζαξθνπ. Σα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο 

έρνπλ καδί ηνπο δπλακίηε, ν νπνίνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εθηνμεχζεη ηνλ 

παρχζαξθν έμσ απφ ην ζπήιαην, κε απνηέιεζκα λα ζθνησζεί. Με άιια ιφγηα, νη 

επηινγέο είλαη δχν, ρξήζε ηνπ δπλακίηε ή πληγκφο. Απηή ε πεξίπησζε δεκηνπξγεί 

πνιιά πξνβιήκαηα ζην δφγκα ηνπ δηπινχ απνηειέζκαηνο, ιφγσ ησλ νπνίσλ ε Foot 

ζεσξεί πσο πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε ζε κεξηθέο δηεπθξηλίζεηο γχξσ απφ απηφ. 

Μηα πξάμε δελ θαζίζηαηαη εζηθά επηηξεπηή απιψο θαη κφλν αλ ε θαθή ηεο ζπλέπεηα 

είλαη πξνβιέςηκε αιιά αλ ζηεξείηαη άκεζεο πξφζεζεο. Αλ δελ έρνπκε ππ‘ φςηλ καο 
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απηφλ ηνλ παξάγνληα, ην δφγκα θαηαληά απιψο έλα παηρλίδη ιέμεσλ θαη ηίπνηα 

παξαπάλσ. 

… sometimes it makes a difference to the permissibility of an action involving harm to others that this 

harm, although foreseen, is not part of the agent‘s direct intention. An end such as earning one‘s living 

is clearly not such as to justify either the direct or oblique intention of the death of innocent people, but 

in certain cases one is justified in bringing about knowingly what one could not directly intend.
90

  

Γηα λα δείμνπκε θαιχηεξα ηελ δηαθνξά ζηελ θαηαλφεζε αο ρξεζηκνπνηήζνπκε δχν 

παξαδείγκαηα. ην πξψην, έλαο φρινο δεηά απφ έλαλ δηθαζηή ή θάπνηνλ άιιν 

αμησκαηνχρν λα βξεη ηνλ έλνρν γηα έλα ζπγθεθξηκέλν έγθιεκα εηδάιισο ζα 

πξνρσξήζεη ζε θαηαζηξνθέο ελφο κέξνπο ηεο θνηλφηεηαο. Ο πξαγκαηηθφο δξάζηεο 

παξακέλεη άγλσζηνο θαη ν δηθαζηήο βξίζθεη ιχζε ζην λα απνδψζεη επζχλεο ζε έλαλ 

αζψν γηα λα απνηξέςεη ηελ ζθαγή.
91

 Σν δεχηεξν είλαη ην παζίγλσζην πξφβιεκα ηνπ 

ηξφιετ, φπσο θαηέιεμε λα νλνκάδεηαη αξγφηεξα. Ο νδεγφο ελφο ηξακ κπνξεί λα 

θηλεζεί απφ ηηο γξακκέο πνπ ήδε βξίζθεηαη ζε άιιεο, πέληε άλδξεο δνπιεχνπλ ζηελ 

κηα γξακκή θαη έλαο ζηελ άιιε. Γηα λα εμηζνξξνπήζεη ηα πξάγκαηα, ζην πξψην 

παξάδεηγκα ε Foot δίλεη πέληε φκεξνπο ζηνλ φριν. Άξα ζε θάζε πεξίπησζε έρνπκε ην 

δίιεκκα: κία δσή ή πέληε. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ην δφγκα ηνπ δηπινχ 

απνηειέζκαηνο παξέρεη κηα ηθαλνπνηεηηθή απάληεζε. Δίλαη έλα πξάγκα ην λα 

αιιάμεη θάπνηνο γξακκέο ζην ηξακ ελψ πξνβιέπεη πσο ζα ζθνηψζεη θάπνηνλ άιιν 

θαη άιιν λα ζέηεη σο ζηφρν ηνλ ζάλαηφ ηνπ, σο κέξνο ελφο επξχηεξνπ ζρεδίνπ.  

Αλ ηα παξαπάλσ λνεηηθά πεηξάκαηα δελ καο ηθαλνπνηνχλ, ε Foot καο παξέρεη έλα 

ηξίην, απηή ηελ θνξά ζρεηηθφ κε ηελ ηαηξηθή. Έλαο αζζελήο πξέπεη λα πάξεη έλα 

θάξκαθν ζε κεγάιε δφζε, αλ θαη ε δηαζέζηκε πνζφηεηα είλαη ειάρηζηε. Πξηλ ηνπ 

δνζεί απηή ε δφζε θαηαθζάλνπλ ζην λνζνθνκείν άιινη πέληε αζζελείο, νη νπνίνη 

έρνπλ αλάγθε ην ίδην θάξκαθν ζε κηθξφηεξε πνζφηεηα, ηφζε ψζηε λα επαξθεί θαη γηα 

ηνπο πέληε. Οπνηνζδήπνηε γηαηξφο ζα πξνηηκνχζε λα ζψζεη ηνπο πέληε αληί ηνπ ελφο. 

Ζ Foot παξαηεξεί πσο αηζζαλφκαζηε ππνρξεσκέλνη λα αθήζνπκε ηνλ πξψην αζζελή 

λα πεζάλεη αλ απηή είλαη ε κφλε ιχζε. Ζ δηθαηνιφγεζε παξακέλεη ε ίδηα, ζχκθσλα 

κε ην δφγκα ηνπ δηπινχ απνηειέζκαηνο.  
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ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα εκβαζχλνπκε ζηελ ρξήζε ηεο ιέμεο «επηηξέπσ», ε 

νπνία ραξαθηεξίδεη ην έλα απνηέιεζκα ησλ πξνεγνχκελσλ παξαδεηγκάησλ, απηφ ην 

νπνίν πξνβιέπνπκε αιιά δελ επηζπκνχκε. Σν πξψην εξψηεκα πνπ πξέπεη λα ζέζνπκε 

έγθεηηαη ζηελ νπζηαζηηθή δηαθνξά, απφ εζηθή άπνςε, ηνπ λα πξάηησ θάηη απφ ην λα 

επηηξέπσ λα ζπκβεί θάηη.
92

 ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, θαη ηα δχν είλαη ην ίδην εζηθά 

απαξάδεθηα, ζε άιιεο πάιη φρη.  

A man may murder his child or his aged relatives by allowing them to die of starvation as by giving 

poison, he may also be convicted of murder on either account. In another case we would, however, 

make a distinction, Most of us allow people to die of starvation in India and Africa, and there is surely 

something wrong with us that we do, it would be nonsense, however, to pretend that it is only in law 

that we make the distinction between allowing people in the underdeveloped countries to die of 

starvation and sending them poisoned food. There is worked into our moral system a distinction 

between what we owe people in the form of aid and what we owe them in the way of non – 

interference.
93

    

Έπεηηα απφ ηελ παξάζεζε ελφο ρσξίνπ ηνπ Salmond, απφ ην έξγν ηνπ Jurisprudence, 

ζην νπνίν δίλεηαη ν νξηζκφο ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ δηθαησκάησλ, θαζψο θαη νη 

ζρέζεηο ηνπο κε ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά θαζήθνληα. Αλ θαη δελ απηή ε γεληθή 

αλαθνξά δελ ηθαλνπνηεί ηελ Foot, ηελ απνδέρεηαη γηα ιφγνπο επθνιίαο πξνο ην 

παξφλ, κε ζθνπφ λα εμεγήζεη κε ηνπο παξαπάλσ φξνπο ην θαηλνκεληθά παξάδνμν, λα 

βιέπνπκε ππφ δηαθνξεηηθφ εζηθφ θσο ηελ πξάμε ηνπ νδεγνχ ηνπ ηξακ απφ απηήλ ηνπ 

δηθαζηή ή θξαηηθνχ αμησκαηνχρνπ. Καη ζηα δχν παξαδείγκαηα ππάξρεη ζχγθξνπζε 

θαζεθφλησλ, δηαθνξεηηθνχ είδνπο. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ νδεγνχ εληνπίδνπκε ηελ ζχγθξνπζε δχν αξλεηηθψλ 

θαζεθφλησλ, δειαδή ηνπ θαζήθνληνο απνηξνπήο βιάβεο απφ ηνλ ίδην ησλ πέληε 

αλδξψλ θαη ηνπ θαζήθνληνο απνηξνπήο βιάβεο απφ ηνλ ίδην ηνπ ελφο.
94

 Τπφ απηέο ηηο 

ζπλζήθεο ην θαιχηεξν πνπ δχλαηαη λα επηιέμεη είλαη ε πξάμε κε ηηο ιηγφηεξεο θαθέο 

ζπλέπεηεο, θαηά ηελ ίδηα. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε, ππάξρεη ζχγθξνπζε κεηαμχ ηνπ 

θαζήθνληνο κε βιάβεο θαη ηνπ θαζήθνληνο πξνζθνξάο βνήζεηαο. Ο κφλνο ηξφπνο γηα 

λα ζψζεη ηνπο νκήξνπο ηνπ φρινπ είλαη λα βιάςεη ν ίδηνο θάπνηνλ αζψν. Ο ηξφπνο 

επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο πξψηεο πεξίπησζεο είλαη αδχλαηνλ λα εθαξκνζηεί 

ζηελ δεχηεξε, θαζψο ην θαζήθνλ πξνζθνξάο βνήζεηαο δελ έρεη ηελ ίδηα βαξχηεηα κε 
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ην θαζήθνλ ηεο απνθπγήο βιάβεο. Απηφ πνπ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε κε βάζε ηα 

δχν πξψηα παξαδείγκαηα είλαη πσο φηαλ ε επηινγέο καο πεξηνξίδνληαη ζηελ 

πξφθιεζε βιάβεο ζε έλαλ ή πέληε, ην εζηθφ είλαη ε επηινγή ηεο κηθξφηεξεο δπλαηήο 

βιάβεο, ελψ ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε δελ είλαη εζηθά επηηξεπηφ λα πξνθαιέζνπκε 

βιάβε ζε έλαλ κε ζθνπφ λα σθειήζνπκε πνιινχο.
95

 Απηά είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα 

πνπ εμάγνπκε απφ ηα δχν πξψηα παξαδείγκαηα. Σν άιιν παξάδεηγκα, απηφ ηνπ 

αζζελή πνπ ρξεηάδεηαη κηα ππεξβνιηθά κεγάιε δφζε θαξκάθνπ γηα λα κείλεη 

δσληαλφο, εκπεξηέρεη άιιε ζχγθξνπζε, βνήζεηαο ελαληίνλ βνήζεηαο. Αλ πάιη 

ππνζέζνπκε πσο κε ην λα ζθνηψζνπκε απηήλ ηελ θνξά ηνλ αζζελή, ζα ζψζνπκε ηηο 

δσέο άιισλ πέληε, ηφηε πάιη νδεγνχκαζηε ζηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα. Ση ζπκβαίλεη, 

φκσο, αλ αληί λα ηνλ ζθνηψζνπκε, ηνλ αθήζνπκε λα πεζάλεη εθ πξνζέζεσο; Ζ Foot 

πηζηεχεη πσο ζε απηή ηελ πεξίπησζε παξαβηάδνπκε ην αξλεηηθφ αληί γηα ην ζεηηθφ 

θαζήθνλ πνπ έρνπκε απέλαληί ηνπ. 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνπκε απφ θάζε παξάδεηγκα έσο ηψξα, θαίλεηαη πσο 

ηαπηίδνληαη κε ηα αληίζηνηρα πνπ ζα είρακε εάλ αθνινπζνχζακε ην δφγκα ηνπ δηπινχ 

απνηειέζκαηνο. Σψξα ζα αθνινπζήζνπκε κηαλ ελαιιαθηηθή ζπιινγηζηηθή πνξεία 

πνπ απνδεηθλχεηαη αλψηεξε ηνπ δφγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ Foot. Αο ππνζέζνπκε, 

ινηπφλ, πσο νη δσέο πέληε αζζελψλ ζε λνζνθνκείν ζα ζσζνχλ κφλν κε ηελ 

δεκηνπξγία ελφο αεξίνπ, ην νπνίν ζα παξαγάγεη δειεηεξηψδεηο αλαζπκηάζεηο ζηνλ 

ζάιακν πνπ βξίζθεηαη έλα άιινο αζζελήο, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα κεηαθηλεζεί. Δθ 

πξψηεο φςεσο, ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα θαίλεηαη φκνην κε ην πξψην ηαηξηθφ. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, είλαη εληειψο δηαθνξεηηθφ θαη απαηηεί δηαθνξεηηθή 

εζηθή πξνζέγγηζε, θαζψο ν αζζελήο σπηζιμοποιείηαι. Ζ εξγαιεηνπνίεζε, φκσο, ελφο 

αηφκνπ, θαζψο θαη ε αξρή πνπ ηελ θαζηζηά αλήζηθε είλαη δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο, 

γηα ηελ Foot, ζπγθξηλφκελεο κε ηελ απξνζπκία καο λα πξνθαιέζνπκε βιάβε ζε 

θάπνηνλ κε ζθνπφ ηελ παξνρή βνήζεηαο ζε θάπνηνλ άιιν. 

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο Foot ζην ηέινο ηνπ άξζξνπ δελ είλαη ηφζν ελζαξξπληηθά γηα ην 

δφγκα ηνπ δηπινχ απνηειέζκαηνο. Με βάζε ηα φζα γξάθηεθαλ γηα ηα παξαπάλσ 

παξαδείγκαηα, είλαη πξνθαλέο πσο ε δηάθξηζε κεηαμχ έκκεζεο θαη άκεζεο πξφζεζεο 

αλ θαη θάπνηαο ζεκαζίαο, σρξηά ζπγθξηλφκελε κε ηελ δηάθξηζε κεηαμχ ηεο απνθπγήο 

βιάβεο θαη ηεο παξνρήο βνήζεηαο. Πέξαλ απηψλ, ζεκαληηθφ είλαη θαη ην αλ ην ζεηηθφ 
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θαζήθνλ είλαη φλησο θαζήθνλ ή πξάμε θηιαλζξσπίαο
96

, αιιά θαη ην αλ ην άηνκν ή ηα 

άηνκα πνπ πξφθεηηαη λα δερζνχλ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο δελ ζρεηίδνληαη κε ην 

ηξαγηθφ ζπκβάλ
97

 θαη ε ίδηα ε παξνπζία ηνπο έρεη άκεζε ζρέζε κε απηφ. ε θάζε 

πεξίπησζε, ε απφξξηςε ηνπ δφγκαηνο ηνπ δηπινχ απνηειέζκαηνο δελ ζπληζηά 

ελζηεξληζκφ ελφο σθειηκηζκνχ πνπ ζεσξεί πσο κνλαδηθφο εζηθφο νδεγφο ελφο 

ηέηνηνπ είδνπο πξάμεο είλαη ην κέγεζνο ηνπ θαθνχ. 

Αθνχ έρνπκε πξνρσξήζεη ζε αξθεηέο ππνζεηηθέο εθαξκνγέο ηνπ δφγκαηνο, αο 

επηζηξέςνπκε ζην πξφβιεκα ηεο άκβισζεο. Μηα πξψηε πεξίπησζε άκβισζεο είλαη 

απηή θαηά ηελ νπνία είλαη αδχλαηνλ λα ζσζεί θαη ε κεηέξα θαη ην παηδί, αιιά ε δσή 

ηεο κεηέξαο δχλαηαη λα ζσζεί αλ ζθνησζεί ην παηδί. Ζ Foot βξίζθεη παξαιιειηζκνχο 

κεηαμχ απηήο ηεο πεξίπησζεο θαη ηνπ λνεηηθνχ πεηξάκαηνο κε ηνλ παρχζαξθν ζην 

ζπήιαην, ην νπνίν αλέθεξε ζηελ αξρή ηνπ άξζξνπ ηεο. Ζ νξζή πξάμε εδψ είλαη ε 

ζαλάησζε ηνπ παηδηνχ, αθνχ αλ δελ ζπκβεί απηφ ηφηε ζα πεζάλεη ηφζν ε κεηέξα φζν 

θαη ην παηδί, ελψ ε θαζνιηθή ζέζε ελαληίνλ ηεο άκβισζεο είλαη ηνπιάρηζηνλ 

παξάινγε. 

Moreover we would be justified in performing the operation whatever the method used, and it is neither 

a necessary nor a good justification of the special case of hysterectomy that the child‘s death is not 

directly intended, being rather a foreseen consequence of what is done. What difference does it make as 

to how the death is brought about?
98

     

ηελ δεχηεξε πεξίπησζε, κε κηα επέκβαζε κπνξνχκε λα ζψζνπκε ηελ κεηέξα θαη λα 

ζθνηψζνπκε ην παηδί ή ην αληίζηξνθν. πσο θαη κε ηελ πξψηε πεξίπησζε, δελ 

ππάξρεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ φζνλ αθνξά ηελ απφθαζε γηα πξάμε, αιιά κφλν ην 

πνηνλ ζα ζψζνπκε. Αλ θαη δελ κπνξνχκε πνηέ λα είκαζηε βέβαηνη πσο κφλν έλαο απφ 

ηνπο δχν ζα ζσζεί, αο δερζνχκε αμησκαηηθά πσο έηζη έρνπλ ηα πξάγκαηα. Θα ήηαλ 

παξάινγν λα ππνζηεξίδακε πσο είλαη πξνηηκφηεξν λα πεζάλνπλ θαη νη δχν αληί ν 

έλαο. Αλ θαη θάπσο ζθεπηηθή, ε Foot θαηαιήγεη πσο πξέπεη λα επηιέμνπκε ηελ 

ζσηεξία ηεο κεηέξαο.
99

 

Ζ ηξίηε πεξίπησζε είλαη θαη ε δπζθνιφηεξε ζχκθσλα κε ηελ ίδηα, θαζψο γηα λα 

ζψζνπκε ηελ κεηέξα ζα πξέπεη λα ζθνηψζνπκε ην παηδί, ελψ αλ δελ δξάζνπκε 
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εγθαίξσο ε κεηέξα ζα πεζάλεη αιιά ην παηδί κπνξεί λα γελλεζεί κεηά ηνλ ζάλαηφ ηεο. 

χκθσλα κε ην δφγκα ηνπ δηπινχ απνηειέζκαηνο δελ πξέπεη λα επέκβνπκε, γηα ηνπο 

ιφγνπο πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί. Αλ παξαιιειίζνπκε ηελ πεξίπησζε απηή κε άιιεο 

πνπ δελ αθνξνχλ αγέλλεηα παηδηά ηφηε ην ζπκπέξαζκα ζην νπνίν καο νδεγεί ην 

δφγκα είλαη νξζφ αιιά ε δηθαηνιφγεζε ιαλζαζκέλε. Αλ ην παηδί ήηαλ ελφο έηνπο αληί 

γηα 7 κελψλ, ηφηε ζα ζεσξνχζακε απαξάδεθηε νπνηαδήπνηε άπνςε πνπ ζα 

ππνζηήξηδε ηνλ ζάλαην ηνπ παηδηνχ γηα ηελ ζσηεξία ηεο κεηέξαο. Απηή είλαη ε 

έλζηαζε ηεο Foot πξνο απηνχο πνπ ζα ζπζίαδαλ ην παηδί ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε. θέθηνληαη φπσο ζην παξάδεηγκα κε ηνπο πέληε αζζελείο ελαληίνλ ηνπ 

ελφο, ζαλ ε δσή ηεο κεηέξαο λα είλαη κεγαιχηεξν πιήζνο απφ ηελ δσή ηνπ παηδηνχ. 

But of course many people do not view it like this at all, having no inclination to accord to the foetus or 

unborn child anything like ordinary human status in the matter of rights. I have not been arguing for or 

against these points of view but only trying to discern some of the currents that are pulling us back and 

forth.
100

 

Με ην ηέινο ηεο παξνπζίαζεο ηνπ άξζξνπ απηνχ ηεο Foot κέλνπκε κε πεξηζζφηεξα 

εξσηήκαηα απ‘ φηη απαληήζεηο. Σν πξψην πνπ παξαηεξνχκε είλαη πσο, κε εμαίξεζε 

δχν ζπληνκφηαηεο αλαθνξέο ζηελ θηιαλζξσπία – ειεεκνζχλε, γηα ηελ νπνία έρνπκε 

πεη πσο είλαη ςεπδναξεηή, πνπζελά δελ κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε κηα θηινζνθηθή 

πξνζέγγηζε πνπ λα εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο αξεηατθήο θηινζνθίαο. 

Ίζσο απηφ νθείιεηαη ζηελ ρξνλνινγία έθδνζεο ηνπ άξζξνπ, αλ θαη απηή είλαη ελλέα 

έηε κεηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ άξζξνπ ηεο Anscombe. Γεχηεξνλ, φρη κφλν απνπζηάδεη 

ε ρξήζε ηνπ εζηθνχ ιεμηινγίνπ πνπ ζα αλέκελε θαλείο απφ κηα θηιφζνθν πνπ αλήθεη 

ζην ξεχκα ησλ αξεηατθψλ, αιιά θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θαη‘ εμνρήλ φξνη ηεο 

λεσηεξηθφηεηαο φπσο «δηθαηψκαηα» θαη «θαζήθνληα». Θα ήηαλ θπζηθφ γηα 

νπνηνλδήπνηε άιιν θηιφζνθν λα ρξεζηκνπνηεί απηνχο ηνπ φξνπο, δελ είλαη φκσο γηα 

κηα αξεηατθή. Δμάιινπ, φπσο ηνλίζηεθε απφ ηελ Anscombe, ιέμεηο φπσο right θαη 

duty είλαη άλεπ πεξηερνκέλνπ ή, ζχκθσλα κε ηνλ MacIntyre αζπλάξηεηεο. Καζ‘ φιε 

ηελ θηινζνθηθή ηεο αλάιπζε θαη ηελ παξάζεζε λνεηηθψλ πεηξακάησλ, ε Foot δελ 

θάλεθε λα παξεθθιίλεη απφ ην δίπνιν δενληνθξαηίαο – ζπλεπεηνθξαηίαο, ησλ νπνίσλ 

ε αξεηατθή εζηθή έρεη αμηψζεηο ελαιιαθηηθήο, αιιά αληίζεηα ζην παξάδεηγκα ησλ 

αζζελψλ, ησλ νπνίσλ ε ζσηεξία βαζίδεηαη ζηελ παξαγσγή ηνπ αεξίνπ, ε ιχζε 

δφζεθε κε έλαλ θιαζηθφ θαληηαλφ ηξφπν, ηελ εζηθή απαγφξεπζε θάζε 
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εξγαιεηνπνίεζεο αλζξψπνπ απφ άλζξσπν. Αλ νη αξεηατθνί δελ ζηεξίδνληαη ζηελ 

αξηζηνηειηθή εζηθή γηα λα ιχζνπλ βηνεζηθά πξνβιήκαηα,
101

 ηφηε πνηνο ν ιφγνο λα 

δηεθδηθνχλ ηελ απηνλνκία ηνπο απφ ηνπο ππφινηπνπο δενληνθξάηεο; 

ε θάζε πεξίπησζε, ν Αξηζηνηέιεο αλαθέξεη ην δήηεκα ηεο άκβισζεο ζην έξγν ηνπ. 

Θα ήηαλ θαιή ηδέα λα αλαθέξνπκε γηα πνηνλ ιφγν δελ ζα ήηαλ εθηθηφ θαη ρξήζηκν 

γηα ηνπο αξεηατθνχο λα πηνζεηήζνπλ ηηο απφςεηο ηνπ, ηνπιάρηζηνλ ρσξίο ξηδηθφηαηεο 

αιιαγέο.
102

 Σν γλσζηφηεξν ρσξίν ζην νπνίν γίλεηαη αλαθνξά ζηελ άκβισζε 

πξνέξρεηαη απφ ηα Πολιηικά: 

πεξὶ δὲ ἀπνζέζεσο θαὶ ηξνθῆο ηλ γηγλνκέλσλ ἔζησ λφκνο κεδὲλ πεπεξσκέλνλ ηξέθεηλ· δηὰ δὲ 

πιῆζνο ηέθλσλ, ἐὰλ ἡ ηάμηο ηλ ἐζλ θσιχῃ κεδὲλ ἀπνηίζεζζαη ηλ γηγλνκέλσλ, ὡξίζζαη δεῖ ηῆο 

ηεθλνπνηίαο ηὸ πιῆζνο, ἑὰλ δε ηηζη γίγλεηαη παξὰ ηαῦηα ζπλδπαζζέλησλ, πξίλ αἴζζεζηλ ἐγγελέζζαη θαὶ 

δσὴλ ἐκπνηεῖζζαη δεῖ ηὴλ ἄκβισζηλ· ηὸ γὰξ ὅζηνλ θαὶ ηὸ κὴ δησξηζκέλνλ ηῇ αἰζζήζεη θαὶ ηῶ δῆλ 

ἔζηαη.
103

      

Ο Matthew Lu καο παξαζέηεη ηελ ζπιινγηζηηθή απηψλ πνπ πξνζπαζνχλ λα εμάγνπλ 

απφ ην ρσξίν θάπνηα απαγφξεπζε ηεο άκβισζεο. 

1
ε
 Πξνθείκελε: Ο Αξηζηνηέιεο πηζηεχεη πσο νη κφλεο επηηξεπηέο (φζηεο) ακβιψζεηο 

είλαη απηέο πνπ γίλνληαη πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο δσήο θαη ηεο αίζζεζεο. 

2
ε
 Πξνθείκελε: Ο Αξηζηνηέιεο πηζηεχεη πσο ε εκθάληζε ηεο δσήο θαη ηεο αίζζεζεο 

ζε έλα αλζξψπηλν έκβξπν είλαη ζε θάπνην ζεκείν ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα εκέξεο κεηά 

ηελ ζχιιεςε. 

πκπέξαζκα: Άξα, ν Αξηζηνηέιεο πηζηεχεη πσο νη πξφσξεο εθηξψζεηο πξηλ ηελ 

ζπκπιήξσζε πεξίπνπ ζαξάληα εκεξψλ επηηξέπνληαη, αιιά νη εθηξψζεηο κεηά απφ 

απηφ ην ρξνληθφ φξην δελ επηηξέπνληαη.
104

 

Ο Lu καο ελεκεξψλεη πσο ε ζπιινγηζηηθή ησλ ινγηθψλ πξνηάζεσλ δελ παξνπζηάδεη 

θάπνην πξφβιεκα. Σν ιάζνο βξίζθεηαη ζηελ πξψηε πξνθείκελε, ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνί θαηαλνείηαη ε ιέμε ὅζιον. Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ ζεκαζία ηεο ιέμεο απηήο, 
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 Αλ δερζνχκε ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπο πσο ν Αξηζηνηέιεο δελ είλαη δενληνθξάηεο. 
102

 ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, γηα παξάδεηγκα, έλα κέξνο απηψλ πνπ ηάζζνληαη θαηά ησλ ακβιψζεσλ 

ππνζηεξίδεη πσο αλ δηνξζψζνπκε ηα ιάζε ζηελ ζεσξία ηνπ Αξηζηνηέιε, ιφγσ ηεο πξσηφγνλεο 

εκβξπνινγίαο ηεο επνρήο ηνπ, ε ζέζε ηνπ δελ ζα δηαθέξεη νπζηαζηηθά απφ ηελ δηθή ηνπο. Πξφθεηηαη, 

βέβαηα, γηα ιαλζαζκέλε θαηαλφεζε ησλ επίκαρσλ ρσξίσλ.  
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 M. Lu, Aristotle on Abortion and Infanticide, International Philosophical Quarterly, vol. 53, no. 1, 
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νθείινπκε λα κειεηήζνπκε ην ηζηνξηθφ πιαίζην θαηά ην νπνίν γξάθεη ν Αξηζηνηέιεο. 

Ήδε ε αξρή ηνπ ρσξίνπ ησλ Πολιηικών δείρλεη πσο ην δήηεκα ηεο έθηξσζεο θαηά ηελ 

αξραηφηεηα δελ είλαη ακηγψο εζηθφ, αιιά έρεη θαη πνιηηηθέο δηαζηάζεηο. Ο ίδηνο ν 

Αξηζηνηέιεο δειψλεη ξεηά πσο ε έθηξσζε πξέπεη λα εθαξκφδεηαη φηαλ έλα 

αλδξφγπλν έρεη παξαβηάζεη ηνπο θαλφλεο πνπ νξίδνπλ  ηῆρ ηεκνοποιίαρ ηὸ πλῆθορ, 

αιιά πξηλ ην έκβξπν απνθηήζεη αίζζεζε θαη δσή. Απηφ δελ εληζρχεη ην επηρείξεκα 

ησλ ζχγρξνλσλ πνιέκησλ ηεο άκβισζεο, δηφηη ν Αξηζηνηέιεο ζέηεη απηφ ην θξηηήξην 

κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην εζηκηθφ δίθαην δελ επηηξέπεη  ηελ βξεθνθηνλία. Ζ 

ζεκαζία ηνπ φζηνπ, πάιη, γίλεηαη πην εκθαλήο φηαλ αλαηξέμνπκε ζε άιια ρσξία ησλ 

Πολιηικών: 

Ἔηη δὲ θαὶ ηὰο ηνηαχηαο δπζρεξείαο νὐ ῥᾴδηνλ εὐιαβεζῆλαη ηνῖο ηαχηελ θαηαζθεπάδνπζη ηὴλ 

θνηλσλίαλ, νἷνλ αἰθίαο θαὶ θφλνπο ἀθνπζίνπο, ηνὺο δὲ ἑθνπζίνπο, θαὶ κάραο θαὶ ινηδνξίαο· ὧλ νὐδὲλ 

ὅζηφλ ἐζηη γίλεζζαη πξὸο παηέξαο θαὶ κεηέξαο θαὶ ηνὺο κὴ πφξξσ ηῆο ζπγγελείαο ὄληαο ὥζπεξ πξὸο 

ηνὺο ἄπσζελ…
105

 

ε απηφ ην απφζπαζκα ηα εγθιήκαηα θαηά θνληηλψλ ζπγγελψλ δελ είλαη απιψο άδηθα 

αιιά θαη αλφζηα, ελάληηα δειαδή ζηνπο ζετθνχο λφκνπο. Ο Lu ππνζέηεη πσο ν 

ραξαθηεξηζκφο ὅζιον πξέπεη λα δειψλεη έλα ηδηαίηεξν είδνο αδηθίαο, απηφ πνπ 

πιήηηεη έλα ζπγγεληθφ πξφζσπν.
106

 

Σφζν ε απφζεζε φζν θαη ε βξεθνθηνλία δελ ήηαλ αλήθνπζηα θαηά ηελ επνρή ηνπ 

Αξηζηνηέιε. Οη δχν πξαθηηθέο δελ ηαπηίδνληαη.
107

 Ζ ηειεηή πνπ παξείρε ζε έλα 

βξέθνο ηελ πξνζηαζία ηνπ νίθνπ νλνκαδφηαλ αμθιδπομία θαη κέζσ απηήο άιιαδε ην 

εζηθφ θαη πνιηηηθφ status ηνπ. ηηο πφιεηο πνπ ε απφζεζε απαγνξεπφηαλ, ηφζν ε 
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 ―Greek writers used forms of ektithêmi ("expose, set out") and related words {apotithêmi, ekballô) 
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Infant Exposure in Ancient Greece, Transactions of the American Philological Association 115, 1985, 
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ζαλάησζε ελφο εκβξχνπ φζν θαη απηή ελφο βξέθνπο πνπ δελ είρε αλαγλσξηζηεί κέζσ 

ηεο ακθηδξνκίαο αλήθαλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία εγθιήκαηνο, ηελ παξαβίαζε ελφο 

ζξεζθεπηηθνχ εζίκνπ.
108

 Με βάζε φια απηά δπλάκεζα λα ζπκπεξάλνπκε πσο: 

1
ε
 Πξνθείκελε: Ο Αξηζηνηέιεο πηζηεχεη πσο αλ νη εζηκηθνί λφκνη απαγνξεχνπλ ηελ 

απφζεζε, ηφηε νη κφλεο φζηεο ακβιψζεηο είλαη απηέο πνπ ζπκβαίλνπλ πξηλ ηελ 

εκθάληζε ηεο δσήο θαη ηεο αίζζεζεο.  

2
ε
 Πξνθείκελε: Ο Αξηζηνηέιεο πηζηεχεη πσο ε εκθάληζε ηεο δσήο θαη ηεο αίζζεζεο 

ζε θάπνην ζεκείν έπεηαη ηεο ζχιιεςεο (πεξίπνπ ζαξάληα εκέξεο). 

πκπέξαζκα: Άξα, ν Αξηζηνηέιεο πηζηεχεη πσο αλ νη εζηκηθνί λφκνη απαγνξεχνπλ 

ηελ απφζεζε, ηφηε νη πξφσξεο ακβιψζεηο πξηλ ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ζαξάληα 

εκεξψλ είλαη ζχκθσλεο κε απηνχο ηνπο λφκνπο, αιιά νη κεηέπεηηα ακβιψζεηο δελ 

είλαη.
109

 

Ο παξαπάλσ ζπιινγηζκφο απνδεηθλχεη πσο ε πξνζπάζεηα νηθεηνπνίεζεο ηνπ 

Αξηζηνηέιε απφ ηελ πιεπξά ησλ πνιέκησλ ηεο άκβισζεο ζηελ επνρή καο έρεη 

ζνβαξά πξνβιήκαηα, θαζψο παξαγθσλίδνληαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εξκελεία 

ηνπ θεηκέλνπ ηζηνξηθέο ιεπηνκέξεηεο απφ ηελ επνρή ηνπ Αξηζηνηέιε. ζν γηα ηελ 

εκθάληζε ηεο αίζζεζεο θαη ηεο δσήο, απηέο αλήθνπλ ζε έλα εηδηθφηεξν πιαίζην ηεο 

αξηζηνηειηθήο κεηαθπζηθήο, ην νπνίν δελ απαζρνιεί ηελ παξνχζα κειέηε. Ζ 

απφξξηςε ηεο κεηαθπζηθήο ζηηο κέξεο καο δελ επηηξέπεη ζε ζεσξίεο φπσο απηήλ ηεο 
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 ―The implications of a father actively killing his child before he acknowledged it as his own, which 

can be distinguished from exposure in that the latter is an act of omission rather than commission. To 
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ηξηκεξνχο δηαίξεζεο ηεο ςπρήο ηνπ Αξηζηνηέιε ζνβαξή αληηκεηψπηζε ζε ηφζν 

πξαθηηθά δεηήκαηα, φπσο απηφ ηεο άκβισζεο. 

Ζ αλαθνξά ζηελ ζαλάησζε βξεθψλ κε δπζκνξθία απνηειεί αθνξκή γηα ηελ 

κεηάβαζή καο ζην δήηεκα ηεο επζαλαζίαο, ην νπνίν απαζρνιεί ηελ Foot ζε έλα άιιν 

άξζξν ηεο. Δλψ ην άξζξν πνπ αθνξνχζε ηελ άκβισζε δελ έδηλε ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηηο αξεηέο, εδψ ε ζπδήηεζε πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηελ δηθαηνζχλε θαη ηελ 

θηιαλζξσπία. Ο αδηθαηνιφγεηνο ζάλαηνο ελφο αλζξψπνπ ζηα ρέξηα ελφο άιινπ είλαη 

ελάληηνο ζηηο δχν πξναλαθεξζείζεο αξεηέο, θαζψο ε δηθαηνζχλε ζρεηίδεηαη κε «απηά 

πνπ σπυζηάει θάπνηνο άλζξσπνο ζε θάπνηνλ άιιν φζνλ αθνξά ηελ κε 

παξεκβαηηθφηεηα θαη ηελ ζεηηθή ππεξεζία».
110

 Ζ δηθαηνζχλε δελ ζπλδέεηαη πάληνηε 

κε θάηη θαιφ πξνο ηνλ άιιν, φπσο ζε παξαδείγκαηα απνλνκήο δηθαηνζχλεο ζε 

εγθιεκαηίεο. Αληηζέησο ε θηιαλζξσπία είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ην θαιφ ησλ 

άιισλ. Οη επηηαγέο ηεο θηιαλζξσπίαο εκθαλίδνληαη φηαλ ε δηθαηνζχλε δελ απαηηεί 

θάπνηα πξάμε απφ εκάο θαη ηαπηφρξνλα φηαλ θάπνηνο ζηεξείηαη θάηη «ην νπνίν θαη 

ρξεηάδεηαη θαη έρεη δηθαίσκα ζε απηφ».
111

  

Αλάκεζα ζηα άιια δηθαηψκαηα είλαη θαη απηφ ζηελ δσή, κέζα απφ ην νπνίν ζα 

αμηνινγήζνπκε εζηθά ηελ πξάμε ηεο επζαλαζίαο. Απηφ ην δηθαίσκα ζηελ δσή 

δηαζέηεη δχν ζπκπιεξσκαηηθά θαζήθνληα, ην θαζήθνλ ηεο κε παξέκβαζεο θαη ην 

θαζήθνλ ηεο ππεξεζίαο ζην νπνίν πξέπεη λα ππαθνχλ νξηζκέλα άηνκα. Σν πξψην 

θαζήθνλ θαζηζηά αλήζηθε θάζε απφπεηξα επζαλαζίαο πνπ δελ ζπκθσλεί κε ηελ 

επηζπκία ηνπ πξνζψπνπ  ηνπ νπνίνπ ε δσή δηαθπβεχεηαη, κε άιια ιφγηα ηελ κε 

εθνχζηα ελεξγεηηθή επζαλαζία. ζνλ γηα ηελ κε εθνχζηα παζεηηθή επζαλαζία, απηή 

έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ θηιαλζξσπία. 

Obviously when a man wants to live there is a presumption that he will be benefited if his life is 

prolonged, and if it is so the question of euthanasia does not arise. But it is, on the other hand, possible 

that he wants to live where it would be better for him to die: perhaps he does not realize the desperate 

situation he is in, or perhaps he is afraid of dying. So, in spite of a very proper resistance to refusing to 

go along with the man‘s own wishes in the matter of life and death, someone might justifiably refuse to 

prolong the life even of someone who asked him to prolong it, as in the case of refusing to give the 

wounded soldier a drug that would keep him alive to meet a terrible end. And it is even more obvious 
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that charity does not always dictate that life should be prolonged where a man‘s own wishes, 

hypothetical or actual, are not known.
112

  

πσο αλαθέξζεθε πξηλ, ε θηιαλζξσπία είλαη ε αξεηή πνπ ζρεηίδεηαη κε ην θαιφ ησλ 

άιισλ. Ζ δσή ζπλήζσο είλαη θάηη θαιφ θαη γη‘ απηφ αθξηβψο ε θηιαλζξσπία νξίδεη 

ηελ πξνζηαζία ηεο. κσο, ζε πεξηπηψζεηο φπσο απηή ηνπ ηξαπκαηία ζηξαηηψηε, ηνπ 

νπνίνπ ν ζάλαηνο εμππεξεηεί ηνλ ίδην, ελψ ε ππφινηπε δσή ηνπ ζα είλαη γεκάηε πφλν, 

ηφηε ε θηιαλζξσπία επηηξέπεη ηελ επζαλαζία, εθ‘ φζνλ απηή δελ ζπγθξνχεηαη κε ηελ 

δηθαηνζχλε.
113

 

Ωο πξνο ηελ εθνχζηα επζαλαζία, ηφζν ηελ ελεξγεηηθή φζν θαη ηελ παζεηηθή, ε Foot 

ππνζηεξίδεη κηα φρη θαη ηφζν δηαπγή ζέζε. χκθσλα κε ηελ ίδηα, ε αληίδξαζε καο 

ζην αίηεκα θάπνηνπ γηα ηέηνηνπ είδνπο επζαλαζία δελ ζα έπξεπε λα δηαθέξεη απφ ηελ 

αληίζηνηρε ζηελ επηζπκία ηνπ λα απηνθηνλήζεη. πσο θαη κε ηνλ ζηξαηηψηε 

επηθεληξσζήθακε ζην δηθφ ηνπ θαιφ, έηζη θη εδψ ην θαιφ ηνπ είλαη ην λα κείλεη 

δσληαλφο. Δίλαη ακθίβνιν αλ νη ιφγνη πνπ ηνλ νδεγνχλ ζε κηα ηέηνηα επηζπκία είλαη 

αξθεηά ζνβαξνί. Απηφ φκσο δελ απνθιείεη ηελ πηζαλφηεηα λα ππάξρνπλ πξάμεηο 

εθνχζηαο επζαλαζίαο πνπ λα κελ ζπγθξνχνληαη κε ηηο αξεηέο ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο 

θηιαλζξσπίαο, αλ θαη ε Foot δελ καο παξνπζηάδεη παξαδείγκαηα. 

Αο δνχκε ηψξα κεξηθά βαζηθά ηαηξηθά παξαδείγκαηα επί ηνπ ζέκαηνο. Σν πξψην 

πξάγκα πνπ νθείινπκε λα παξαδερζνχκε είλαη πσο αλ θαη φρη ζεζκνζεηεκέλε,
114

 ε 

επζαλαζία εθαξκφδεηαη. Τπφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο, φπσο ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη 

αζζελείο ζα επηβαξπλζνχλ κε κέηξα πνπ επηκεθχλνπλ ηελ δσή ηνπο ρσξίο ιφγν νη 

γηαηξνί πνιχ ζπρλά πξνηείλνπλ λα κελ επηιεγνχλ απηά ηα κέηξα. Έπεηηα, ππάξρεη ε 

πεξίπησζε ησλ βξεθψλ κε ςπρηθά ή ζσκαηηθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία κεξηθέο θνξέο 

αθήλνπλ λα πεζάλνπλ. Σν εξψηεκα παξακέλεη ην ίδην φπσο θαη πξηλ. Απηή ε 

παξακέιεζε γίλεηαη γηα ράξε ησλ ίδησλ ησλ αζζελψλ; Ζ Foot αλαθέξεη 

παξαδείγκαηα βξεθψλ κε δπζκνξθίεο ηα νπνία αθέζεθαλ λα πεζάλνπλ απφ έλα 

απαζέο λνζειεπηηθφ θαη ηαηξηθφ πξνζσπηθφ. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ε επζαλαζία 

κνηάδεη ππεξβνιηθά θνληά ζηελ επγνληθή. Αλ θαη πηζηεχνπκε πσο ηέηνηα 

παξαδείγκαηα αθνξνχλ ηελ φρη θαη ηφζν καθξηλή δεθαεηία ηνπ 1970, ίζσο ζα έπξεπε 

λα εμεηάζνπκε πεξηπηψζεηο απφ πνιιά αλαπηπζζφκελα θξάηε πνπ δελ δηαθέξνπλ θαη 
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πνιχ απφ ηα φζα πεξηγξάθεη ε Foot. ε θάζε πεξίπησζε, ε ίδηα ζέηεη ην νπζηαζηηθφ 

εξψηεκα πνπ αθνξά ηελ επζαλαζία, δειαδή ην αλ πξέπεη λα λνκηκνπνηεζεί θαη φρη 

απιψο λα εθαξκφδεηαη άηππα. 

Αλ θαη ε ρξήζε ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο θηιαλζξσπίαο έδσζε έλαλ αξεηατθφ 

ραξαθηήξα ζην άξζξν ηεο, ηα ζπκπεξάζκαηά καο, ζε ζρέζε κε ην άξζξν πνπ 

αθνξνχζε ηελ άκβισζε, δελ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Ζ ζπδήηεζε 

πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ην δηθαίσκα ζηελ δσή θαη ην αληίζηνηρν θαζήθνλ ζεβαζκνχ 

απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο, ελψ παξ‘ φιν πνπ νη δχν αξεηέο αλαθέξνληαη ζπρλά απηφ 

πνπ απνπζηάδεη είλαη έλαο δηθαηνινγεηηθφο ιφγνο γηα λα ηηο επηζπκνχκε. ηελ 

θιαζηθή αξηζηνηειηθή εζηθή, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, νη 

αξεηέο είλαη ρξήζηκα εξγαιεία γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο επδαηκνλίαο θαη ηαπηφρξνλα 

πξνυπνζέζεηο γηα απηήλ. Αλ αθαηξέζνπκε ηελ επδαηκνλία απφ ηελ εμίζσζε, ηφηε ε 

ζπδήηεζε πεξί αξεηψλ γίλεηαη αζπλάξηεηε. Ζ αιήζεηα είλαη πσο ζην πξψην κηζφ ηνπ 

άξζξνπ ηεο, ε Foot κηιά γηα «βαζηθά αλζξψπηλα αγαζά»,
115

 ηα νπνία φκσο δελ 

θαίλεηαη πσο έρνπλ θάπνηα ηδηαίηεξε ζρέζε κε ην αξηζηνηειηθφ ἀγαθόν. ε θάζε 

πεξίπησζε, ε Foot βξίζθεηαη εγγχηεξα ζηνλ Kant θαη ηνπο ζχγρξνλνπο δενληνθξάηεο 

απ‘ φηη ζηνλ Αξηζηνηέιε. 

Αο πεξάζνπκε ηψξα ζην ηειεπηαίν θείκελν ηεο Foot, θαζψο θαη ηελ κνλαδηθή 

κνλνγξαθία ηεο, ζηελ νπνία επηρεηξεί λα ππεξαζπηζηεί έλα θπζηνθξαηηθφ κνληέιν 

εζηθήο. Αλ θαη ην Natural Goodness ππήξμε θαξπφο ηεο ψξηκεο πιένλ ζθέςεο ηεο 

Foot, ππάξρνπλ κεξηθά ζεκεία πνπ δπλάκεζα λα εληνπίζνπκε ιάζε ηφζν φζνλ αθνξά 

ηελ εξκελεία ηνπ Αξηζηνηέιε φζν θαη επξχηεξα θηινζνθηθά δεηήκαηα.  

Βαζηθή ζέζε ηνπ βηβιίνπ είλαη πσο ε θαθία είλαη ηξφπνλ ηηλά έλα θπζηθφ ειάηησκα. 

Απηφ ζεκαίλεη αληηζηνίρσο πσο νη αξεηέο είλαη θπζηθέο. ε κεηαεζηθνχο φξνπο, ε 

Foot απνθαιεί ηελ ζέζε ηεο θςζική κανονιζηικόηηηα. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα απηφ 

ζην νπνίν αλαθεξφηαλ ε Anscombe φηαλ έγξαθε ζην άξζξν ηεο πεξί αξεηψλ πνπ 

ηαηξηάδνπλ ζηνπο αλζξψπνπο απιψο θαη κφλν επεηδή είλαη άλζξσπνη. Ζ ζρέζε κεηαμχ 

εζηθήο θαη ηνπ ηξφπνπ δσήο ηνπ είδνπο καο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή θαη γηα ηηο 

δχν θηινζφθνπο. Έλα θαιφ παξάδεηγκα απηνχ απνηειεί ε ππφζρεζε, ε νπνία είλαη 
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αλαγθαία γηα ηηο θνηλσληθέο καο ζρέζεηο. Πξφθεηηαη γηα κηα απιζηοηελική 

αναγκαιόηηηα, δειαδή «θάηη πνπ είλαη αλαγθαίν εμ αηηίαο θαη φζν θάηη θαιφ 

εμαξηάηαη απφ απηφ».
116

 Άξα, είλαη αξηζηνηειηθή αλαγθαηφηεηα γηα πνιιά είδε 

πηελψλ λα θαηαζθεπάδνπλ θσιηέο, γηα ηνπο ιχθνπο λα θπλεγνχλ ζε αγέιεο, γηα ηα 

ιηνληάξηα λα καζαίλνπλ ηα κηθξά ηνπο λα ζθνηψλνπλ. Αληηζηνίρσο είλαη θπζηθφ θαη 

αλαγθαίν γηα ηνπο αλζξψπνπο λα θαηέρνπλ ηηο αξεηέο. ηελ πεξίπησζε ησλ δψσλ, 

έλαο ιχθνο πνπ δελ αθνινπζεί ηελ αγέιε ή έλα ιηνληάξη πνπ δελ καζαίλεη ζηα κηθξά 

ηνπ πψο λα πξνζηαηεχνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο είλαη έλα ειαηησκαηηθφ θαη θαηά 

ζπλέπεηα θαθφ κέινο ηνπ είδνπο ηνπ. Ήδε, ζε απηφ ην ζεκείν, θαηαλννχκε πσο ε 

ζέζε ηεο Foot έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηηο βηνινγηθέο ζεσξίεο πεξί πνηθηινκνξθίαο, 

αιιά αο ην πξνζπεξάζνπκε απηφ. Σν ζεκαληηθφ εδψ είλαη ην άικα ζην νπνίν 

πξνρσξά φηαλ πξνζπαζεί λα ζπλδέζεη ηελ θπζηθή θαλνληζηηθφηεηα πνπ ε ίδηα 

εληνπίδεη ζε θπηά θαη δψα κε ηνλ άλζξσπν.  

Τπάξρεη κηα έληνλε αίζζεζε ηειενινγίαο ζε απηφ πνπ ππνζηεξίδεη ε Foot.
117

 Γελ 

είλαη ε παιηά ηειενινγία ηνπ Αξηζηνηέιε, απηή πνπ αλαγλσξίδεη έλαλ ζθνπφ ζε θάζε 

είδνο, αιιά έλα άιιν είδνο, εκηηειενινγίαο, ε νπνία αλαγλσξίδεη πσο ζπγθεθξηκέλεο 

πξάμεηο αλήθνπλ ζηνλ θχθιν δσήο ελφο είδνπο. Ση ζεκαίλεη, φκσο, απηφ γηα ηνπο 

αλζξψπνπο; Δίλαη ε αλαπαξαγσγή κέξνο ηνπ θχθινπ δσήο καο θαη αλ ε απάληεζε 

είλαη ζεηηθή ηφηε έλα ζηείξνο άλζξσπνο πξέπεη λα ζεσξείηαη ειαηησκαηηθφ θαη θαθφ 

κέινο ηνπ είδνπο καο; Πξνθαλψο ν Αξηζηνηέιεο δελ αλαθεξφηαλ ζηελ αλαπαξαγσγή 

φηαλ κηινχζε γηα ην ηέλορ ηνπ αλζξψπνπ. Άξα, γηαηί ε ζεσξία ηεο Foot λα ππνπίπηεη 

ζε έλα ηέηνην ζθάικα, έζησ θαη άζειά ηεο, ελψ παξνπζηάδεη ηελ ζεσξία ηεο σο 

βειηησκέλε λεναξηζηνηειηθή εζηθή; 

Γηα λα γίλεη πιήξσο θαηαλνεηφ ην πξφβιεκα ηεο θπζηνθξαηηθήο πιάλεο ζηελ ζεσξία 

ηεο Foot, αο παξαηεξήζνπκε ηελ κέζνδν κε ηελ νπνία νλνκάδεη ειαηησκαηηθά κέιε 

ησλ ππφινηπσλ εηδψλ. 

a) There was the life cycle, which in those cases consisted roughly of self – maintenance and 

reproduction. 

b) There was the set of propositions saying how for a certain species this was achieved: how 

nourishment was obtained, how development took place, what defences were available, and 

how reproduction was secured. 
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c) From all this, norms were derived, requiring, for instance, a certain degree of swiftness in the 

deer, night vision in the owl, and cooperative hunting in the wolf. 

d) By the application of these norms to an individual member of the relevant species it (this 

individual) was judged to be as it should be or, by contrast, to a lesser or greater degree 

defective in a certain respect.
118

 

 

Ζ ηέηαξηε πξφηαζε καο δείρλεη ην πξφβιεκα. Αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε απηφ ην κνληέιν 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ αλζξψπνπ ηφηε φρη κφλν θαηαιήγνπκε λα απνθαινχκε 

ειαηησκαηηθά άηνκα βαζηζκέλνη κφλν ζηελ βηνινγηθή ηνπο ππφζηαζε αιιά θαη 

νκαδνπνηνχκε επηθίλδπλα ηα δηάθνξα είδε αλζξψπσλ. Ζ πξνζπάζεηα ηεο Foot λα 

παξαθάκςεη ηελ δηρνηφκεζε γεγνλφησλ θαη αμηψλ είλαη κελ ηνικεξή, αιιά ηειηθά 

δελ είλαη απηφο ν θαιχηεξνο ηξφπνο απάληεζεο ζην εξψηεκα «γηαηί λα θέξνκαη 

εζηθά;».      
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Αριστοτέλης και Hursthouse 
 

Ζ Rosalind Hursthouse είλαη ε ηειεπηαία θηιφζνθνο κε ηε νπνία ζα αζρνιεζνχκε. 

Αλ θαη είλαη ε λεφηεξε απφ ηνπο ηέζζεξεηο, δελ είλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθή γηα ηελ 

εμέιημε ηεο αξεηατθήο εζηθήο. Σα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ηεο ζεσξίαο ηεο έρνπλ 

ήδε αλαθεξζεί ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, θαζψο είλαη ηα ίδηα κε απηά ησλ άιισλ 

ζηνραζηψλ. ε απηφ ην θεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε κφλν ζε κεξηθά δάλεηα πνπ 

αλαγλσξίδεη ε ίδηα πσο παίξλεη απφ ηνλ Αξηζηνηέιε, ηα νπνία καο δίλνπλ ηελ 

επθαηξία λα αζρνιεζνχκε πεξηζζφηεξν κε ζηνηρεία ηεο αξηζηνηειηθήο εζηθήο πνπ 

παξαιήθζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. 

Ζ πξψηε αλαθνξά ζην έξγν ηεο ζρεηίδεηαη κε ην πσο ε ίδηα θαηαλνεί ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ «λεναξηζηνηειηθή» πνπ ζπλνδεχεη πνιχ ζπρλά ηελ αξεηατθή εζηθή. Οη 

επηζεκάλζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ εδψ είλαη ηξεηο. Πξψηνλ, πσο ε αξεηατθή εζηθή 

δελ είλαη απαξαίηεην λα αθνινπζεί πηζηά ηα γξαπηά ηνπ Αξηζηνηέιε, φπσο γηα 

παξάδεηγκα νη εθδνρέο πνπ πξνηείλεη ν Michael Slote θαη ε Christine Swanton, γηα 

ηνπο νπνίνπο έγηλε αλαθνξά ζηηο εηζαγσγηθέο ζειίδεο. Γεχηεξνλ, φηαλ θάπνηα εθδνρή 

ηεο αξεηατθήο εζηθήο θέξεη ηνλ ραξαθηεξηζκφ «αξηζηνηειηθή», ηφηε είλαη εκθαλέο 

πσο ζθνπφ ηεο έρεη ηελ κε παξέθθιηζε απφ ηελ εξκελεία ηνπ αξηζηνηειηθνχ έξγνπ 

πνπ ζα δψζεη ν εθάζηνηε ζπγγξαθέαο. Σξίηνλ, ηελ δεκηνπξγηθή αλάπηπμε κηαο 

ζεσξίαο ρσξίο ηελ παξέθθιηζε απφ ηηο βαζηθέο αξηζηνηειηθέο ζέζεηο, φηαλ ην δήηεκα 

κε νπνίν αζρνιείηαη ν ζπγγξαθέαο δελ έρεη αληίζηνηρν ηνπ ζηα γξαπηά ηνπ 

Αξηζηνηέιε ή φηαλ ν ίδηνο ν Αξηζηνηέιεο δελ αζρνιείηαη επαξθψο κε έλα δήηεκα, 

φπσο ε άκβισζε. 

Αλ θαη ε Hursthouse ζπγθαηαιέγεη ζηηο αξηζηνηειηθέο πξνζεγγίζεηο ηελ δηθή ηεο, 

αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα καο ελεκεξψζεη πσο ε ζεσξία ηεο δελ πξνυπνζέηεη ηελ 

αλάγλσζε ησλ Ηθικών Νικομασείυν γηα λα γίλεη θαηαλνεηή. Σξία είλαη ηα ζεκεία 

πνπ δαλείδεηαη θαηεπζείαλ απφ ηνλ Αξηζηνηέιε. Πξψηνλ, ηελ έλλνηα ηεο εςδαιμονίαρ, 

ηελ νπνία δπζθνιεχεηαη λα απνδψζεη ζηα αγγιηθά. Οη αγγιφθσλνη ηελ κεηαθξάδνπλ 

ζπλήζσο σο happiness, flourishing ή well-being. Ζ ίδηα απνξξίπηεη
119

 ηελ πξψηε θαη 

                                                      
119

 Αο ζεκεησζεί εδψ πσο ε Hursthouse δελ έρεη δηαβάζεη ηα έξγα ηνπ Αξηζηνηέιε ζην πξσηφηππν, 

θαζψο δελ γλσξίδεη ηελ αξραία ειιεληθή. 
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ηελ ηξίηε απφδνζε, θαζψο ε ιέμε happiness εθθξάδεη θάηη ππνθεηκεληθφ, ελψ ζηνλ 

Αξηζηνηέιε δελ είλαη θπζηθά, ελψ ην well-being δελ είλαη θαζεκεξηλή έλλνηα θαη 

ζηεξείηαη αληίζηνηρνπ επηζέηνπ πνπ ζα απέδηδε ζηα αγγιηθά ηελ θξάζε «επδαίκσλ 

βίνο», γηα παξάδεηγκα. Σν δεχηεξν δάλεην αθνξά ηελ ίδηα ηελ έλλνηα ηεο αξεηήο. Ζ 

Hursthouse εμεγεί πσο ε ζεκεξηλή πεξηγξαθή ηεο ιέμεο, νπζηαζηηθά «ηίπνηα 

παξαπάλσ απφ απιέο ηάζεηο λα πξάμνπκε κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο»,
120

 δελ 

ηαπηίδεηαη κε απηήλ ηνπ Αξηζηνηέιε.  

Despite awkward exceptions (friendship, gratitude), a virtue is generally held to be a character trait,
121

 a 

state of one‘s character.
122

 If you have the virtues of, say, generosity, honesty, and justice, generous 

honest and just is the sort of person you are. Clearly, one can give the appearance of being a generous, 

honest, and just person without being one, by making sure one acts in certain ways. And that is enough 

to show that there is more to the possession of a virtue than being disposed to act in certain ways, at the 

very least, one has to act in those ways for certain sorts of reasons. But, in fact, we think of such 

character traits as involving much more than tendencies or dispositions to act, even for certain 

reasons.
123    

Απηφο ν εζηζκφο ζε θαιέο πξάμεηο θαη ε επαθφινπζε εδνλή γελλά αληίζηνηρε 

απνζηξνθή θαη ιχπε γηα ηηο θαθέο πξάμεηο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηινγή 

ησλ νξζψλ απνθάζεσλ είλαη ε θαηνρή ηεο θξφλεζεο, φπσο αλαθέξζεθε ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην. ε αληίζεζε κε ηελ Foot, ε Hursthouse δείρλεη πεξηζζφηεξν 

πξφζπκε λα απνδερηεί ηελ ηδηφηεηα ηεο αξεηήο σο κέζνπ κεηαμχ δχν άθξσλ αλ θαη 

δελ πηνζεηεί πιήξσο ην ιεμηιφγην ηνπ Αξηζηνηέιε.
124

 Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν δάλεην 

αθνξά ηελ ην ειαηήξην κηαο πξάμεο. 

1) There is a distinction between acting from reason, which we, typically, do, and what the other 

animals and small children do when they ―act‖. 

                                                      
120

 R. Hursthouse, On Virtue Ethics, Oxford University Press, Oxford, 2010, p. 11. 
121

 Ίζσο νη ιέμεηο trait θαη state λα κελ απνδίδνπλ νξζά ην λφεκα ηεο ιέμεο ἕξιρ. Οη αγγιηθέο έλλνηεο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί δειψλνπλ θάηη ζηαηηθφ, ελψ ε έμε ζεκαίλεη ζπλήζεηα. Οη αξεηέο, ινηπφλ, είλαη 

ζπλήζεηεο, δειαδή γηα ηελ εμάζθεζε ηνπο απαηηείηαη ζπλερψο πξάμε. Οη ιέμεηο trait θαη state 

απνηπγράλνπλ λα δείμνπλ απηή ηελ δηάζηαζε ηνπ αξεηψλ.  
122

 «ἔζηηλ  ἄξα ἡ ἀξεηὴ ἕμηο πξναηξεηηθή, ἐλ κεζφηεηη νὖζα ηῇ πξὸο ἡκᾶο, ὡξηζκέλῃ ιφγῳ θαὶ ᾧ ἂλ ὁ 

θξφληκνο ὁξίζεηελ.» Αξηζηνηέιεο, Ηθικά Νικομάσεια 1106b 36 – 1107a 2.  
123

 .π. p. 11.  
124

 ―Instead of saying, without qualification, that someone‘s benevolence led them to act wrongly on a 

particular occasion, we might say, again, that they had, not the virtue, but a misguided form of it, or 

(depending on the nature of the case) a perverted form of it, or that they were on the right path but did 

not possess the virtue yet, or possessed it to a very imperfect degree. And we may say that the 

desperado is daring but does not possess the virtue of courage.‖ .π. p. 14.   
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2) There is a distinction between rational wanting or desire, which we, typically, have, and the 

mere passion or desire that impels the other animals and small children.
125

 

Αλ θαη απηή είλαη κηα νξζή αλάγλσζε ηνπ Αξηζηνηέιε, δπζθνιεπφκαζηε λα δερζνχκε 

απηέο ηηο δχν πξνηάζεηο σο αιεζείο, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζε άιιν ζεκείν ηεο 

κειέηεο. Οη λέεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ πιεζηέζηεξσλ εμειηθηηθψλ 

καο ζπγγελψλ ζέηνπλ ππφ ακθηζβήηεζε ηελ βαζηά ξηδσκέλε αληίιεςε ηεο 

κνλαδηθφηεηαο ηνπ είδνπο καο, αθφκα θαη ζε απηφ ηνλ ηνκέα. 

Ο Αξηζηνηέιεο εηζάγεη κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα δηάθξηζε ζρεηηθά κε ηηο επηζπκίεο. 

Απηφο πνπ επηζπκεί θάηη θαη ε επηζπκία ηνπ ελαξκνλίδεηαη κε ηελ αξεηή ιέγεηαη 

ζώθπυν. Ζ ελαξκφληζε απηή δελ είλαη ηπραία, θαζψο ε ίδηα ε επηζπκία νθείιεηαη ζην 

φηη θαηέρεη ηελ αξεηή. ηαλ, φκσο, ε επηζπκία είλαη θαθή νλνκάδνπκε εγκπαηή απηφλ 

πνπ ηελ έρεη αιιά δελ παξαδίδεηαη ζε  απηήλ θαη ελ ηέιεη πξάηηεη ην θαιφ
126

 θαη 

αθξαηή απηφλ ν νπνίνο ππνθχπηεη ζε απηήλ αλ θαη γλσξίδεη πσο είλαη θαθή.
127

 

Αλψηεξνο σο πξνο ηελ αξεηή αλαδεηθλχεηαη ν ζψθξσλ, δηφηη έρεη θαηαθέξεη λα 

ελαξκνλίζεη ηηο επηζπκίεο ηνπ κε ηελ αξεηή θαη αληιεί εδνλή απφ ηελ εθηέιεζε 

θαιψλ πξάμεσλ θαη ηελ απφξξηςε ησλ θαθψλ.  

Ζ πεξίπησζε ηνπ αθξαηή καο ππελζπκίδεη πσο ππάξρεη κηα κεγάιε δηαθνξά κεηαμχ 

ηνπ λα είλαη θάπνηνο λνεηηθά ελήιηθαο θαη λνεηηθά παηδί. Πξφθεηηαη γηα κηα δηάθξηζε 

πνπ ζπρλά αγλνείηαη, φρη φκσο απφ ηνλ Αξηζηνηέιε. Απηφ καο νδεγεί ζε αθφκα έλα 

δάλεην απφ ηνλ ηαγεηξίηε, θαη ηειεπηαίν, αλ θαη δελ είλαη ηφζν άκεζα ζπλδεδεκέλν 

κε ην έξγν ηνπ φζν νηθείν κε απηφ, κε θφλην ηελ ζχγρξνλε ζπδήηεζε ζηελ θηινζνθία 

ηεο πξάμεο πεξί ηνπ ειαηεξίνπ ηεο εθάζηνηε πξάμεο θαη ην πνην απφ ηα δχν θαηέρεη 

ηελ ζέζε ηνπ ειαηεξίνπ απηνχ, ε επηζπκία ή ε πεπνίζεζε. Ζ Hursthouse ζεσξεί πσο 

ν Αξηζηνηέιεο ιχλεη απηφ ην πξφβιεκα φηαλ πεξηγξάθεη ηελ πξναίξεζε:
128

 

as either desiderative intellect or intellectual desire, it belongs to both the cognitive and the conative 

faculties and is not to be broken down into two bits, a belief and a desire. Moreover, when he describes 

the soul as ―part rational, part irrational‖, he does not think it matters to which part we assign the 
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 .π. p. 14. 
126

 «ὅ ηε γὰξ ἐγθξαηὴο νἷνο κεδὲλ παξὰ ηὸλ ιφγνλ δηὰ ηὰο ζσκαηηθάο ἡδνλὰο πνηεὶλ θαὶ ὁ 

ζψθξσλ…ἀιι‘ ὁ κὲλ ἔρσλ ὁ δ‘ νὐθ ἔρσλ θαχιαο ἐπηζπκίαο…θαὶ ὁ κὲλ ηνηνῦηνο νἷνο κὴ ἥδεζζαη παξὰ 

ηὸλ ιφγνλ, ὁ δ‘ νἷνο ἥδεζζαη ἀιιὰ κὴ ἄγεζζαη.» Αξηζηνηέιεο, Ηθικά Νικομάσεια 1151b 34 – 1152a3.     
127

 «ἔζηη δέ ηηο δηὰ πάζνο ἐθζηαηηθὸο παξὰ ηὸλ ὀξζὸλ ιφγνλ, ὃλ ὥζηε κὲλ κὴ πξάηηεηλ θαηὰ ηὸλ ὀξζὸλ 

ιφγνλ θαηὰ ηὸλ ὀξζὸλ ιφγνλ θξαηεῖ ηὸ πάζνο, ὥζηε δ‘ εἶλαη ηνηνῦηνλ νἷνλ πεπεῖζζαη δηψθεηλ ἀλέδελ 

δεῖλ ηὰο ηνηαχηαο ἡδνλὰο νὐ θξαηεῖ·» Αξηζηνηέιεο, Ηθικά Νικομάσεια 1151a 20-24.   
128

 Σελ νπνία ε Hursthouse απνδίδεη ζηα αγγιηθά σο choice. Μάιινλ κηα θαιχηεξε κεηάθξαζε ζα 

ήηαλ intention.  
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desiderative. The ―vegetative‖ part (the cause of nutrition and growth in living things) is definitely 

irrational, and the theoretical is definitely rational. But the desiderative can be regarded as irrational, 

because it can run counter to reason, or as rational, because it is receptive to reason.
129

  

Ίζσο απηή είλαη ε πξνζπάζεηά ηεο λα αλαπηχμεη ηελ θηινζνθία ηεο ςπρνινγίαο πνπ 

δεηά ε Anscombe. 
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 R. Hursthouse, On Virtue Ethics, Oxford University Press, Oxford, 2010, p. 16. 
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Δπίλογος 
 

Με ηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ θνηλψλ ζεκείσλ ηνπ Αξηζηνηέιε θαη ηεο Hursthouse, ε 

ίδηα άιισζηε δειψλεη ξεηά πσο ειπίδα ηεο είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην On Virtue 

Ethics σο εηζαγσγηθφ εγρεηξίδην ηεο αξεηατθήο εζηθήο, νινθιεξψλεηαη ε παξνχζα 

κειέηε. Ζ αξεηατθή εζηθή βξίζθεηαη αθφκε ζε εκβξπαθφ ζηάδην, δείρλεη φκσο λα 

απνθηά ππνζηεξηθηέο, ηδηαίηεξα ζηνλ ρψξν ηεο ηαηξηθήο, πνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

λα επεξεάζνπλ ηηο πνιηηηθέο πγείαο. Γελ είλαη ηπραίν πσο ηφζν ν Alasdair MacIntyre 

φζν θαη ν Matthew Lu, ηνπ νπνίνπ ην άξζξν ππήξμε εμαηξεηηθά ρξήζηκν φζνλ αθνξά 

ηελ κειέηε ηνπ επίκαρνπ ρσξίνπ ησλ Πολιηικών γηα ηελ άκβισζε, αλήθνπλ ζην 

παλεπηζηήκην ηεο Notre Dame ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, έλα θαζνιηθφ εξεπλεηηθφ 

ίδξπκα. Έλαο άιινο ζεκαληηθφο εθθξαζηήο ηεο αξεηατθήο εζηθήο, ν Edmund 

Pellegrino ππήξμε πξφεδξνο ηνπ Καζνιηθνχ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ακεξηθήο. ινη νη 

πξναλαθεξζέληεο είλαη Καζνιηθνί ζηνραζηέο. H Elizabeth Anscombe ήηαλ έλζεξκε 

Καζνιηθή θαζ‘ φιε ηελ δσή ηεο, ζε ηέηνην ζεκείν ψζηε θάπνηνο θαζεγεηήο 

Βηνεζηθήο πνπ ηελ γλψξηδε πξνζσπηθά λα δηεγείηαη κεηά απφ δεθαεηίεο πσο ππήξμε 

αλνηθηή ζε δηάινγν ζε φια ηα ζέκαηα εθηφο απφ απηφ ηεο ζξεζθείαο. 

Απηή ε ππεξπιεζψξα Καζνιηθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην φηη δεηνχλ ηελ αλαβίσζε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ εζηθνχ κνληέινπ, ηνπ αξηζηνηειηθνχ, ην νπνίν ππήξμε ην επίζεκν 

κνληέιν ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο, δελ δχλαηαη λα κελ καο πξνβιεκαηίδεη. Δλ ηέιεη, 

πνιιέο θνξέο ν πξαγκαηηθφο Αξηζηνηέιεο δελ εκθαλίδεηαη ζηα θείκελά ηνπο ή, πνιχ 

ζπρλφηεξα, ζπλνδεχεηαη απφ αλαθνξέο ζηνλ Αθηλάηε, ην νπνίν καο αλαγθάδεη λα 

ζέζνπκε ην εξψηεκα: ν ζηφρνο είλαη φλησο ε αλαβίσζε ηνπ Αξηζηνηέιε ή θάπνηνπ 

είδνπο αξηζηνηειηθνχ ζσκηζκνχ, μέλνπ πξνο ηηο αξρηθέο ηδέεο ηνπ αξραίνπ ζηνραζηή; 

Ή κήπσο απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ε δηθαηνιφγεζε ησλ ζέζεσλ ηεο Καζνιηθήο 

Δθθιεζίαο επί βηνεζηθψλ ζεκάησλ, κέζσ ηεο νηθεηνπνίεζεο ελφο ζηνραζηή ηνπ 

κεγέζνπο ηνπ Αξηζηνηέιε; 

ε θάζε πεξίπησζε, ζηφρνο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε παξνπζίαζε ησλ ζέζεσλ ησλ 

επηθαλέζηεξσλ αξεηατθψλ θαη ε αλάδεημε ησλ πξνβιεκαηηθψλ ζεκείσλ πνπ αθνξνχλ 

ηνλ Αξηζηνηέιε ζηα έξγα ηνπο, θαζψο θαη ε παξνπζίαζε ρσξίσλ απφ ηνπο ίδηνπο, πνπ 

απνδεηθλχνπλ πσο φζν θη αλ ηάζζνληαη ελαληίνλ ηνπ ζχγρξνλνπ εζηθνχ ιεμηινγίνπ, 



58 

 

θαηαιήγνπλ λα ην ρξεζηκνπνηνχλ. Σν αλ ν ζηφρνο επεηεχρζε βξίζθεηαη ζηελ 

δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ αλαγλψζηε.   
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