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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Καζψο εμειίζζνληαη νη επηζηεκνληθνί θιάδνη πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 

κειέηε ηνπ αλζξψπνπ, δηαξθψο απμάλνληαη νη γλψζεηο πνπ έρνπκε γηα ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο. Η εμειηθηηθή ζεσξία 

παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξσηνεκθαλίζηεθαλ 

βαζηθέο ηδηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο θαη γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ καο ζπλδένπλ κε ηα άιια είδε. Αλ θαη νη βαζηθέο ζέζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο είλαη γεληθά απνδεθηέο, 

ππάξρνπλ ζεσξεηηθνί πνπ ακθηζβεηνχλ φηη ε ζεσξία αληαπνθξίλεηαη ζηα 

θξηηήξηα κηαο επηζηεκνληθήο ζεσξίαο. Κάπνηνη απφ απηνχο ππνζηεξίδνπλ φηη 

ππάξρνπλ „θελά‟ ζηελ ζεσξία, ηα νπνία ππνλνκεχνπλ ηελ εγθπξφηεηά ηεο.1 

Πξάγκαηη ππάξρνπλ θάπνηα δεηήκαηα πνπ παξακέλνπλ άιπηα, φκσο απηφ δελ 

ζπλεπάγεηαη ηελ κε-επηζηεκνληθή θχζε ηεο ζεσξίαο.  

Παξάιιεια, απφ εθείλνπο πνπ ππνζηεξίδνπλ έλζεξκα ηελ νξζφηεηα 

ηεο ζεσξίαο ηεο εμέιημεο, πνιινί αξλνχληαη φηη κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ 

γλψζε ζε ζρέζε κε ηελ ζθαίξα ηεο εζηθήο. Φαίλεηαη παξάμελν πνπ άηνκα 

πνπ απνδέρνληαη ηελ εμειηθηηθή ζπλέρεηα φισλ ησλ άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ αλζξψπνπ, αξλνχληαη λα απνδερηνχλ ηελ πηζαλφηεηα λα απνηειεί πξντφλ 

εμέιημεο ην εζηθφ αίζζεκα. Η εζηθή γηα εθείλνπο απνηειεί ηδηφηεηα πνπ 

ππάξρεη απνθιεηζηηθά ζηνλ άλζξσπν θαη δελ κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ηνλ 

λαηνπξαιηζηηθφ θφζκν. Ίζσο απηή ε εκκνλή λα νθείιεηαη ζηελ επηξξνή ηεο 

ζξεζθείαο ζην ππνζπλείδεην ηνπ αλζξψπνπ. χκθσλα κε ζξεζθεπηηθέο 

πεπνηζήζεηο, φηη έρεη ζρέζε κε ηελ εζηθή πξέπεη λα πεγάδεη απφ θάηη 

ππεξβαηηθφ, εμσθνζκηθφ θαη θπζηθά αλήθεη κφλν ζηνλ άλζξσπν, ν νπνίνο 

απνηειεί εηθφλα ζενχ. 

Μπνξεί θάπνηεο βαζηά ξηδσκέλεο θαη άξξεηεο πξνθαηαιήςεηο, απηνχ 

ηνπ είδνπο, λα είλαη ε αηηία γηα ην φηη, κεηά απφ ρηιηεηίεο ελαζρφιεζεο κε 

δεηήκαηα εζηθνχ πεξηερνκέλνπ, αθφκα δελ ππάξρεη ζπκθσλία ζρεηηθά κε 

λφξκεο ή κε βαζηθά ζεκέιηα εζηθήο αμηνιφγεζεο. Απηή ε δηαθσλία 

παξαηεξείηαη φρη κφλν δηαπνιηηηζκηθά, αιιά θαη αλάκεζα ζηα κέιε ηεο ίδηαο 

θνηλσλίαο θαη ζπρλά αλάκεζα ζε κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο. Πξφθεηηαη γηα 

δηαθνξεηηθφηεηα πνπ θαίλεηαη θπζηνινγηθή ζε επίπεδν θνηλσληθήο 

θαζεκεξηλφηεηαο, φκσο ζε επίπεδν ζεσξεηηθήο θηινζνθίαο ζα πεξίκελε 

θαλείο, φηη ζα ππάξρεη ζπκθσλία ζε ζρέζε κε βαζηθά δεηήκαηα εζηθήο. Ίζσο 

απηφ πνπ ρξεηάδεηαη, ζε ζρέζε κε ην πεδίν ηεο εζηθήο ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, 

είλαη ζέκα έιινγεο δηθαηνιφγεζεο ελφο θαζνιηθνχ θξηηεξίνπ. 

                                            
1
 P. E. Johnson, Darwin on Trial, InterVarsity press, Washington DC., 2010 ζειι. 35-99 
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Φαίλεηαη φηη, κέρξη ζηηγκήο, ε επηινγή θαη πηνζέηεζε ελφο εζηθνχ 

θξηηεξίνπ ήηαλ δήηεκα ππνθεηκεληθήο πξνηίκεζεο ή παζεηηθήο κεηαβίβαζεο. 

Απηφο ν πινπξαιηζκφο εζηθψλ αμηψλ θαη ε ζρεηηθφηεηα εζηθψλ θξηηεξίσλ 

δηθαηνινγείηαη απφ ηελ θαηλνκεληθή αλππαξμία ελφο απφιπηνπ εζηθνχ 

ξεαιηζκνχ. Παξάιιεια κε ηελ πνηθηινκνξθία, πνπ νθείιεηαη ζε δηάθνξεο 

ζξεζθεπηηθέο θαη θνηλσληθέο παξαδφζεηο, ππάξρνπλ αξθεηέο ζπλεθηηθέο θαη 

πεηζηηθέο εζηθέο ζεσξίεο. Ωζηφζν ε θάζε ζεσξία ραξαθηεξίδεηαη απφ 

αδπλακίεο πνπ απνθαιχπηνληαη απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο επηθξηηέο ηεο. Η 

επηρεηξεκαηνινγία πνπ ζα αθνινπζήζεη ππεξαζπίδεηαη έλα είδνο 

λαηνπξαιηζηηθνχ εζηθνχ ξεαιηζκνχ, ην νπνίν ζα δείμεη φηη δελ ρξεηάδεηαη λα 

γίλεη απνδεθηφ, νχηε ζεσξεί εχινγν, φηη ε θχζε ή ε πεγή ηεο εζηθφηεηαο είλαη 

ππεξβαηηθνχ ηχπνπ. Πξφθεηηαη γηα λαηνπξαιηζηηθφ εζηθφ ξεαιηζκφ ζηνλ βαζκφ 

πνπ ππνζηεξίδεη φηη ππάξρνπλ εζηθέο αιήζεηεο, δειαδή φηη ππάξρεη απάληεζε 

ζρεηηθά κε ην ηη είλαη εζηθά νξζφ ζε θάζε πεξίζηαζε, αλεμάξηεηα απφ ην ηη 

πηζηεχνπλ ηα ππνθείκελα πνπ αμηνινγνχλ. Απηέο νη εζηθέο αιήζεηεο δελ 

ππάξρνπλ σο αθεξεκέλν ζχλνιν αιεζεηψλ έμσ απφ ηνλ θπζηθφ θφζκν νχηε 

πεγάδνπλ απφ θάπνηα ππεξβαηηθή απζεληία. Γηα λα ηηο εληνπίζεη θάπνηνο 

θαιείηαη λα βαζηζηεί ζε λαηνπξαιηζηηθά δεδνκέλα εκπεηξηθψλ επηζηεκνληθψλ 

ζεσξηψλ φπσο είλαη ε ζεσξία εμέιημεο θαη ηδηαίηεξα ε λεπξνεπηζηήκε θαη ε 

ςπρνινγία. Με άιια ιφγηα ε έζραηε ζεκειίσζε ησλ εζηθψλ αμηνινγηθψλ 

θξίζεσλ είλαη λαηνπξαιηζηηθή. 

Η ζπλεζηζκέλε έλζηαζε ζε έλα ηέηνην εγρείξεκα είλαη φηη δελ κπνξεί 

θαλείο απφ ην „είλαη‟ λα θηάζεη ζην „πξέπεη‟. Με απηήλ ηελ ζέζε ππνζηεξίδεηαη 

φηη ηα εκπεηξηθά λαηνπξαιηζηηθά δεδνκέλα δελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ θάηη 

ζην εζηθφ δένλ. Με άιια ιφγηα, ελψ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην πψο είλαη 

ηα πξάγκαηα ζηνλ θφζκν θαη γηα ην πψο ζπκπεξηθέξεηαη ν άλζξσπνο, δελ 

κπνξνχλ λα δείμνπλ πσο ζα έππεπε λα είλαη ηα πξάγκαηα ή πσο ζα έππεπε 

λα ζπκπεξηθέξεηαη ν άλζξσπνο. Σν αληεπηρείξεκα ζην νπνίν ζα ζηεξηρηεί ε 

ζηξνθή πξνο εκπεηξηθά δεδνκέλα γηα ηνλ εληνπηζκφ εζηθψλ αιεζεηψλ, 

αλαθέξεηαη ζε πεξηγξαθέο (είλαη) πνπ έρνπλ θαζνδεγεηηθφ ξφιν (πξέπεη), αλ 

πξνυπνηεζεί ε χπαξμε θάπνηνπ θξηηεξίνπ. ε απηήλ ηελ επηρεηξεκαηνινγία 

πξνηείλεηαη φηη ζηελ εζηθή ζθαίξα ην θξηηήξην ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα 

αμηνινγείηαη κηα ζπκπεξηθνξά (αλάινγα κε ην αλ ην πξνζεγγίδεη ή φρη), είλαη 

ην „αληηθεηκεληθφ κε-εζηθά αγαζφ απφ θνηλσληθή νπηηθή‟. Η απνδνρή απηήο ηεο 

ζέζεο επηηξέπεη ηελ ππεξάζπηζε ελφο λαηνπξαιηζηηθνχ εζηθνχ ξεαιηζκνχ 

ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα εληνπίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ηη είλαη εζηθά νξζφ.       

Σν δήηεκα πνπ πξνθχπηεη ζρεηίδεηαη κε ηελ δηθαηνιφγεζε ηεο 

πηνζέηεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ εζηθήο νξζφηεηαο. Θα κπνξνχζε λα 

ππνζηεξίμεη θάπνηνο φηη ε επηινγή είλαη απζαίξεηε θαη φηη ζα κπνξνχζε λα 

είρε επηιεγεί θάπνην άιιν θξηηήξην φπσο είλαη ε ππεξβαηηθή απζεληία ή ν 

πξαθηηθφο Λφγνο. Γηα λα δηθαηνινγεζεί ε επηινγή ηνπ θξηηεξίνπ αξρηθά 
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πξνηείλεηαη λα παξαηεξήζεη θαλείο πσο ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα. Φαίλεηαη φηη θνηλσληνινγηθά κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί ε 

επηινγή, φκσο δελ αξθεί απηφ γηα λα δηθαηνινγεζεί ην θξηηήξην. Σα πην ηζρπξά 

ηεθκήξηα αληινχληαη απφ ηελ ζεσξία εμέιημεο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη κειέηεο 

δηάθνξσλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, ηδηαίηεξα ηεο εζνινγίαο, ηεο 

λεπξνεπηζηήκεο θαη ηεο ςπρνινγίαο. Τπνζηεξίδεηαη εδψ φηη ηα δεδνκέλα απηά 

κπνξνχλ λα δηαθσηίζνπλ δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηνπ εζηθνχ αηζζήκαηνο κε ην 

λα μεθαζαξίδνπλ ηνλ ζθνπφ θαη ηνλ ηξφπν πνπ εκθαλίζηεθε, ηνλ ηξφπν πνπ 

ιεηηνπξγεί, ηνπο κεραληζκνχο θαη ηηο δηεξγαζίεο πνπ ην ζπληζηνχλ, πφηε 

ελεξγνπνηείηαη θαη γηαηί θαη άιια. Αθνχ πξνζδηνξηζηεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν ν 

φξνο „εζηθή‟, απαιιαγκέλνο απφ ηα δηάθνξα λνήκαηα πνπ ηνπ έρνπλ 

απνδνζεί εμαηηίαο ησλ πνηθίισλ πνιηηηζκηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ παξαδφζεσλ, 

επηβεβαηψλεηαη ην εχινγν ηνπ εζηθνχ θξηηεξίνπ πνπ επηιέρηεθε γηα λα 

ππεξαζπηζηεί έλαο λαηνπξαιηζηηθφο εζηθφο ξεαιηζκφο. 

Απηφ πνπ κέλεη είλαη ίζσο ην πην ζεκαληηθφ δήηεκα γηα ηελ εζηθή 

θηινζνθία θαη αλαθέξεηαη ζηελ δεζκεπηηθφηεηα ηεο εζηθήο. Η απνδνρή ελφο 

λαηνπξαιηζηηθνχ εζηθνχ ξεαιηζκνχ ζπληειεί ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ εζηθά 

νξζνχ ζε θάζε πεξίπησζε αιιά δελ επηηάζζεη αλάινγε ξχζκηζε 

ζπκπεξηθνξάο. Με άιια ιφγηα, αλ επηζπκεί θάπνηνο λα είλαη εζηθφο, ηφηε 

κπνξεί λα βαζηζηεί ζηνλ εζηθφ ξεαιηζκφ πνπ πξνηείλεηαη γηα λα ξπζκίζεη ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ. κσο αλ θάπνηνο δελ δίλεη αμία ζηελ εζηθφηεηα, δελ 

ππάξρεη θάηη ζηνλ λαηνπξαιηζηηθφ ξεαιηζκφ πνπ ζα ηνλ αλαγθάζεη λα 

ζπκκνξθσζεί ζηηο εζηθέο επηηαγέο. Δίλαη απαξαίηεην λα πξνηαζεί έλαο 

ηθαλνπνηεηηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζεσξείηαη φηη ε εζηθφηεηα έρεη 

παξαθηλεηηθή αμία.  

Κάπνηνη βαζηθνί ηξφπνη επηρεηξεκαηνινγίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

απφδνζε παξαθηλεηηθήο αμίαο ζηελ εζηθή ζρεηίδνληαη άκεζα κε ζπγθεθξηκέλεο 

εζηθέο ζεσξίεο. Έλαο ηξφπνο βαζίδεηαη ζην λαηνπξαιηζηηθφ αγαζφ θαη 

απνηειεί ζέζε πνπ αθνινπζεί ηελ παξάδνζε ηεο αξεηατθήο εζηθήο. χκθσλα 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν, αμίδεη λα είλαη θαλείο εζηθφο γηαηί απηφ ηαηξηάδεη ζηελ 

θχζε ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο. πγθεθξηκέλα, έλαο άλζξσπνο πνπ δελ 

ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ εζηθνχ κέξνπο ηεο θχζεο ηνπ, κπνξεί 

λα ζεσξεζεί ειαηησκαηηθφο. Δπνκέλσο, δελ ζα κπνξέζεη λα θηάζεη ζηελ 

αλψηεξε κνξθή επδαηκνλίαο πνπ αξκφδεη ζην είδνο ηνπ. Έλαο άιινο ηξφπνο 

επηρεηξεκαηνινγίαο αθνινπζεί ηελ σθειηκηζηηθή παξάδνζε θαη ππνζηεξίδεη φηη 

κφλν κέζα απφ ηελ εζηθή επηηπγράλεηαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο σθέιεηαο. 

χκθσλα κε απηήλ ηελ επηρεηξεκαηνινγία, δελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ε 

έλλνηα ηεο αμίαο απφ ηελ πξνψζεζε ηεο επεκεξίαο. Έρεη λφεκα λα απνδίδεηαη 

αμία κφλν ζε φ,ηη πξνσζεί ηελ επεκεξία ησλ αλζξψπσλ ζηνλ θφζκν, θαη 

ζχκθσλα κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία εδψ, ε εζηθή απνζθνπεί ζε απηφ 

αθξηβψο. 
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Έζραηνο ζθνπφο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο δελ είλαη λα θαλεί 

λαηνπξαιηζηηθά ε επηηαθηηθφηεηα ησλ εζηθψλ θξίζεσλ, αιιά λα κεησζεί ε 

ζχγρπζε πνπ επηθξαηεί ζην πεδίν ηεο εζηθήο θηινζνθίαο. Η απνδνρή ηνπ 

λαηνπξαιηζηηθνχ εζηθνχ ξεαιηζκνχ πνπ πξνηείλεηαη, ζπληειεί ζηελ αλάδεημε 

ζπγθεθξηκέλσλ εζηθψλ ζεσξηψλ πνπ κπνξνχλ λα ζεκειησζνχλ ρσξίο λα 

ελαληηψλνληαη ζε απηφλ. Δπίζεο, ζπληειεί ζηελ ελίζρπζε θάπνησλ 

επηρεηξεκάησλ ηεο εζηθήο θηινζνθίαο θαη ζηελ απνδπλάκσζε ή ζηελ 

απφξξηςε θάπνησλ άιισλ, αλάινγα κε ην αλ ηαηξηάδνπλ ή φρη κε ην θξηηήξην 

πνπ πξνηείλεηαη. Τπάξρεη ε πξνζδνθία, απηφ ην μεθαζάξηζκα ηνπ πεδίνπ 

επηρεηξεκάησλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ εθαξκνζκέλε εζηθή, λα 

νδεγήζεη ζε πην απνηειεζκαηηθή εμέηαζε, δηαρείξηζε θαη επίιπζε ησλ εζηθψλ 

δεηεκάησλ ηνπ θιάδνπ ηεο βηνεζηθήο. Η επηρεηξεκαηνινγία κπνξεί λα κελ 

εληζρχεη ηελ απφιπηε θαηεγνξεκαηηθφηεηα ησλ εζηθψλ επηηαγψλ, φκσο ζα 

δείμεη φηη ππάξρεη θαιφο ιφγνο λα ζπκκνξθψλεηαη θαλείο ζε απηέο αξθεί λα 

γίλεη απνδεθηφ ην φηη, αλ αμίδεη θάηη πεξηζζφηεξν απφ νηηδήπνηε άιιν, απηφ 

είλαη ε επεκεξία φισλ ησλ αλζξψπσλ ηνπ θφζκνπ. 
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Θεωξία ηεο εμέιημεο θαηά ηνλ Γαξβίλν θαη 

ε ζύλδεζή ηεο κε ηελ εζηθή 

 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο εμέιημεο ηνπ Γαξβίλνπ φινη νη νξγαληζκνί 

εμειίζζνληαη κε θχξην κεραληζκφ ηελ θπζηθή επηινγή. πγθεθξηκέλα, ιφγσ 

δηαθνξψλ θαη κεηαιιαγψλ ζε επίπεδν γνληδίσλ θαη ρξσκνζσκάησλ, 

πξνθχπηνπλ θαηλνηππηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ ίδηνπ είδνπο. 

Απηέο νη δηαθνξέο ζπλεπάγνληαη δηαθνξέο ζηελ δπλαηφηεηα επηβίσζεο θαη 

αλαπαξαγσγήο ησλ κειψλ. Ωο απνηέιεζκα, κέιε κε γνλίδηα πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε πην πξνζαξκνζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζα πιεζαίλνπλ ζε θάζε 

κεηαγελέζηεξε γεληά, κέρξη λα εμαθαληζηνχλ εληειψο ηα κέιε πνπ έρνπλ 

ιηγφηεξν πξνζαξκνζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Αλ θαη κνηάδεη κε δηαδηθαζία 

απνιχησο αληαγσληζηηθή, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ν θαιχηεξνο ηξφπνο 

επηβίσζεο ησλ κειψλ θαη ηνπ είδνπο είλαη ε ζπλεξγαζία αθφκα θαη ε 

απηνζπζία.  

Σν αλζξψπηλν είδνο επίζεο δηακνξθψζεθε κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία 

ηεο θπζηθήο επηινγήο θαη δηαξθψο εμειίζζνληαη νη γλψζεηο καο γηα ηνλ ξφιν 

θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ γνληδίσλ. Οινέλα θαη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία δείρλνπλ 

φηη ε θπζηνινγία θαη ηα γνλίδηα ζπλδένληαη κε, θαη επεξεάδνπλ, ηελ 

αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. Γελ πξέπεη λα ππνβηβαζηεί ε πνιππινθφηεηα ηεο 

αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία επεξεάδεηαη απφ πνηθίινπο βηνινγηθνχο 

θαη πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, σζηφζν ζα πξέπεη λα παξαδερηεί θαλείο 

ηελ ζεκαληηθή επίδξαζε πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ ηα γνλίδηα.2 Δθείλν πνπ 

θαίλεηαη πην δχζθνιν λα γίλεη απνδεθηφ είλαη φηη ηα γνλίδηα κπνξεί λα έρνπλ 

ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ηνπ εζηθνχ αηζζήκαηνο. Γηα θάπνηνλ ιφγν, απηφ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αλζξψπνπ ζεσξείηαη κνλαδηθφ ζηνλ άλζξσπν θαη 

απνιχησο αλεμάξηεην απφ νπνηνλδήπνηε βηνινγηθφ ληεηεξκηληζκφ.  

      Έλαο ηξφπνο αληίδξαζεο, θάπνησλ απφ εθείλνπο πνπ ελαληηψλνληαη ζηελ 
ζέζε φηη ην εζηθφ αίζζεκα απνηειεί πξντφλ εμέιημεο, είλαη ε ππνβάζκηζε ηεο 
επηζηεκνληθήο αμηνπηζηίαο ηεο ίδηαο ηεο ζεσξίαο ηεο εμέιημεο. Έλα απφ ηα 
επηρεηξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηφ ην πιαίζην ζρεηίδεηαη κε ηελ 
εγθπξφηεηά ηεο. Γηα παξάδεηγκα έλα κεγάιν κέξνο ηνπ βηβιίνπ ηνπ Phillip 
Johnson θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ έρεη ππνζηεξηρηεί ζε 
ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ εκπεηξηθά ε ππφζεζε φηη, ε θπζηθή επηινγή απνηειεί 
„ζεκαληηθή δεκηνπξγηθή δχλακε‟. Τπνζηεξίδεη ν ίδηνο φηη νη Γαξβηληζηέο 
ρξεζηκνπνηνχλ ηελ έλλνηα σο κηα νπζηαζηηθά απηαπφδεηθηε ινγηθή πξφηαζε.  
πλερίδεη ν ίδηνο κε ηελ παξαηήξεζε φηη αλ κηα λέα κνξθή χπαξμεο 
εκθαληζηεί, ζεσξείηαη φηη απηφ νθείιεηαη ζηελ δεκηνπξγηθή (creative) θπζηθή 
επηινγή ελψ αλ παιηέο κνξθέο δελ κπνξέζνπλ λα ηξνπνπνηεζνχλ, ηφηε ε 

                                            
2
 M. Ruse, E. O. Wilson, „Moral Philosophy as Applied Science‟ in Conceptual Issues in Evolutionary Biology 3

rd
 ed, 

ed. Elliot Sober, Massachusetts Institute of Technology, 2006 ζει. 555-575 
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δχλακε δηαηήξεζεο νλνκάδεηαη ζηαζεξνπνηεηηθή επηινγή (stabilizing 
selection)3. Με άιια ιφγηα, φηη θαη λα ζπκβεί εμεγείηαη κε ηελ ζεσξία εμέιημεο. 
Απηφ ζπκίδεη ηελ γλσζηή ζέζε πσο αλ θάπνηα ζεσξία κπνξεί λα εμεγήζεη ηα 
πάληα, δελ κπνξεί λα εμεγήζεη ηίπνηα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. ε άιιν ζεκείν 
ζπκπεξαίλεη, ν Johnson, φηη „αλ εμέιημε ζεκαίλεη ηελ ζηαδηαθή αιιαγή ελφο 
είδνο νξγαληζκνχ ζε έλα άιιν, ην αμηνζεκείσην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αξρείνπ 
απνιηζσκάησλ είλαη ε απνπζία απνδείμεσλ γηα ηελ εμέιημε‟4. Ο ίδηνο θάλεη 
πνιπάξηζκεο ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο πνπ εληζρχνπλ ηελ άπνςε φηη δελ 
ππνζηεξίδεηαη επηζηεκνληθά, ζε επαξθή βαζκφ, ε ζεσξία εμέιημεο, σζηφζν 
κηα πην εθηελή αλάιπζή ηνπο δελ αλήθεη ζηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
εγρεηξήκαηνο.   

Τπάξρνπλ καθξνζθειείο αλαιχζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ πηζαλέο 

δηεξγαζίεο θαη κεραληζκνχο εμέιημεο, φπσο θαη πνιιέο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε 

ηα αίηηα πνπ εμειίρηεθαλ δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά. Δπίζεο, ππάξρνπλ 

πνιπάξηζκα επηρεηξήκαηα, παξαηεξήζεηο θαη ππνζέζεηο πνπ ελαληηψλνληαη 

ζηελ ζεσξία ηεο εμέιημεο ή πνπ ηνλίδνπλ ηελ αδπλακία ηεο λα εμεγήζεη 

πνιιέο ζρεηηθέο παξακέηξνπο θαη θαηλφκελα. Η αλαθνξά ζε θάπνηα βαζηθά 

κεζνδνινγηθά δεηήκαηα κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε, φκσο δελ είλαη απαξαίηεην 

λα ιπζνχλ φια ηα δεηήκαηα εγθπξφηεηαο θαη ζπλνρήο ηεο ζεσξίαο, γηα λα είλαη 

επηηξεπηφ λα ζρεκαηηζηνχλ ππνζέζεηο γηα ηνλ ξφιν ηεο ζηελ δηακφξθσζε ηνπ 

εζηθνχ αηζζήκαηνο. Μπνξεί λα ππνζέζεη θαλείο φηη θάπνηα ζηηγκή φινη νη 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζεσξία ζα πξνζδηνξηζηνχλ θαη ζα 

εμεγεζνχλ. Δίλαη πηζαλφ φηη ζα αιιάμνπλ θάπνηεο παξαδνρέο θαη ηδέεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε δηεξγαζίεο θαη κεραληζκνχο εμέιημεο. Απηφ φκσο δελ επεξεάδεη 

ζπκπεξάζκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηελ πνιχ γεληθή παξαδνρή φηη αλζξψπηλα 

ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ εμειηρηεί απφ θαηψηεξα είδε.  

Ο Sober αλαθέξεηαη ζε θάπνηα επηζηεκνινγηθά θαη νληνινγηθά 

δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζεσξία ηεο εμέιημεο ηνπ Γαξβίλνπ. Σνλίδεη ην 

γεγνλφο φηη ε θπζηθή επηινγή ππήξμε ζεκαληηθή δηεξγαζία ζηελ εμέιημε αιιά 

φρη ε κφλε. Δπίζεο, αλαγλσξίδεη φηη ε θπζηθή επηινγή πεξηθιείεηαη απφ 

ηπραηφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, ηπραίεο ζεσξνχληαη νη κεηαιιάμεηο πάλσ ζηηο 

νπνίεο ιεηηνπξγεί ε θπζηθή επηινγή, φπσο θαη νη ζεηηθέο κεηαβνιέο ζηελ θχζε 

(ν Γαξβίλνο πίζηεπε φηη κάιινλ νη κεηαιιάμεηο δελ είλαη ηπραίεο, απιψο 

παξνπζηάδνληαη έηζη εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο γλψζεο γηα ηνλ ιφγν θαη ηνλ ηξφπν 

πνπ ζπκβαίλνπλ). Κάπνηνη εθκεηαιιεχνληαη απηφλ ηνλ ξφιν ηπραηφηεηαο γηα 

λα ακθηζβεηήζνπλ ηελ επηζηεκνληθή ηζρχ ηεο εμειηθηηθήο ζεσξίαο, αθνχ 

βαζίδεηαη ζε πηζαλφηεηεο θαη φρη απνδείμεηο. Ο Sober δελ ζπκθσλεί κε απηήλ 

ηελ ηάζε θαη ππνζηεξίδεη πσο ην γεγνλφο φηη ε ζεσξία είλαη γεκάηε απφ 

πηζαλφηεηεο δελ απνθιείεη έλαλ ληεηεξκηληζκφ. Πξνηείλεη ν ίδηνο φηη κπνξεί λα 

ππάξρνπλ θξπκκέλνη παξάγνληεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ζπλνρή ηεο 

ζεσξίαο, ή παξάγνληεο πνπ δελ εθθξάδνληαη ζε βηνινγηθή γιψζζα. Αθφκε, 

                                            
3
 P.Johnson, ν.π. ζει 63 

4
 P.Johnson, ν.π. ζει 36 
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ππνζηεξίδεη φηη νη πηζαλφηεηεο κπνξνχλ λα έρνπλ αληηθεηκεληθή ηζρχ, εθηφο 

άιισλ, επεηδή βαζίδνληαη ζε εκπεηξηθά δεδνκέλα φπσο θαη νη κε-

πηζαλνινγηθέο παξαδνρέο. Πηζαλφηεηεο πνπ ζηεξίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ζέζεηο κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ πηζαλφηεηεο πνπ ζηεξίδνληαη ζε άιιεο 

ζέζεηο (π.ρ. θπζηθή vs. βηνινγία) ρσξίο λα ζεκαίλεη φηη είλαη ιηγφηεξν νξζέο ή 

αληηθεηκεληθέο.5 

Αλ θαη ν Sober αλαθέξεηαη ζε δεηήκαηα αληηθεηκεληθφηεηαο θαη 

επηζηεκνινγίαο ηεο δαξβηληθήο ζεσξίαο, κπνξεί θαλείο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ηνπ γηα λα ππαηληρζεί αληίζηνηρεο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα ζηελ ζθαίξα ηεο εζηθήο. Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζε λα 

ππνζηεξηρζεί, φηη ην πεδίν εζηθήο θαίλεηαη πσο δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

ίδηα ζπλνρή θαη αληηθεηκεληθφηεηα πνπ απνιακβάλνπλ θάπνηνη επηζηεκνληθνί 

θιάδνη, επεηδή πεξηθιείεηαη απφ παξάγνληεο πνπ δχζθνια παξαηεξνχληαη ή 

εθθξάδνληαη. Δπίζεο, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη πηζαλέο επηινγέο δξάζεο ή 

αμηνινγηθέο θξίζεηο ζηελ ζθαίξα ηεο εζηθήο, κπνξεί λα βαζίδνληαη ζε 

εκπεηξηθέο παξαηεξήζεηο ίζεο αληηθεηκεληθφηεηαο κε εθείλεο ησλ δεδνκέλσλ 

θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζην πεδίν ηεο επηζηήκεο, ρσξίο λα είλαη ίδηνπ 

είδνπο. Η ππφζεζε ζα δηαιεπθαλζεί πεξηζζφηεξν ζηελ ζπλέρεηα, φκσο έλα 

πξνθαηαξθηηθφ παξάδεηγκα είλαη φηη, αλ κε θάπνηνλ ηξφπν εληνπηζηεί έλαο 

πεηζηηθφο νξηζκφο εζηθήο νξζφηεηαο, ν νπνίνο λα βαζίδεηαη ζε εκπεηξηθέο 

παξαηεξήζεηο, ηφηε κπνξεί λα απνηειέζεη νδεγφ εζηθήο ζπκπεξηθνξάο κε 

ηθαλνπνηεηηθή αληηθεηκεληθφηεηα γηα ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ. Η 

ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε αληιεί λφεκα απφ ηελ παξαδνρή φηη, ε αμηνιφγεζε ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο θάπνησλ πηζαλνηήησλ (ζρεηηθά κε πξνβιέςεηο ηνπ ηη ζα 

παξαηεξεζεί ή ηνπ ηη ηζρχεη), εμαξηάηαη απφ ην αληηθείκελν ζην νπνίν 

αλαθέξνληαη.  

Ο Sober αλαθέξεη, ζηελ ζπλέρεηα, θάπνηα κεηαθπζηθά θαη 

επηζηεκνινγηθά εξσηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ζην πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηνπ 

Γαξβίλνπ. Πξνζδηνξίδεη ηνλ ξφιν ηεο ηπραηφηεηαο σο κεηαθπζηθφ δήηεκα ηεο 

θπζηθήο επηινγήο. Αληίζηνηρν κεηαθπζηθφ δήηεκα ζε ζρέζε κε ηελ θνηλή 

θαηαγσγή απνηειεί ε θχζε ηνπ βηνινγηθνχ είδνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ν νξηζκφο 

ηεο έλλνηαο „είδνο‟. ζνλ αθνξά ηελ επηζηεκνινγία αλαθέξεηαη ζε δχν 

δεηήκαηα. Πξψηνλ ζηνλ έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ γηα γελεαινγηθή ζπγγέλεηα θαη 

δεχηεξνλ ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα. Απηά είλαη ελδεηθηηθά ηνπ είδνπο ησλ 

δεηεκάησλ πνπ απαηηνχλ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε. Ο ίδηνο 

πξνηείλεη, ζε ζρέζε κε ηελ επηζηεκνινγία, φηη ε ζχγρξνλε επηζηεκνληθή 

έξεπλα δείρλεη πσο ππνζέζεηο γηα θπινγελεηηθέο ζρέζεηο δελ κπνξνχλ λα 

εμεηαζηνχλ απνκνλσκέλα απφ κνληέια γηα ηηο δηεξγαζίεο πνπ θπβεξλνχλ ηελ 

εμέιημε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ (δειαδή ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα). Αληίζηνηρα, 

                                            
5
 Sober, E, „metaphysical and epistemological issues in new Darwinian theory‟ in Cambridge Companion to Darwin, 

Hodge, Radick eds., Cambridge University Press, 2003, ζει. 267-274 
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ππνζέζεηο πξνζαξκνγήο γηα ηελ εμέιημε ραξαθηεξηζηηθψλ ζε απμαλφκελν 

βαζκφ εμεηάδνληαη ζην πιαίζην ηεο γλψζεο καο γηα ηελ θπινγελεηηθή ζρέζε. 

Γελ θαίλεηαη δειαδή, γηα ηνλ ίδην, λα είλαη αλεμάξηεηα απηά ηα δχν δεηήκαηα.6 

Γελ ρξεηάδεηαη λα γίλεη εδψ επέθηαζε απηνχ ηνπ είδνπο δεηεκάησλ, θαζψο ν 

ζθνπφο ήηαλ απιά λα παξνπζηαζηνχλ θάπνηα παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξνπλ 

φζνη αζρνινχληαη κε ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ επηζηεκνληθή ηζρχ ηεο ζεσξίαο 

ηνπ Γαξβίλνπ.  

Υξεηάδεηαη λα αλαγλσξηζηεί πσο ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην πεξηγξαθήο 

ηεο θχζεο είλαη πνιχ πξφζθαην. Δίλαη θπζηνινγηθφ ε επηζηήκε αθφκα λα 

αλαπηχζζεη κεζφδνπο ειέγρνπ ππνζέζεσλ. Γελ ζα ήηαλ ζσζηφ λα 

ζπκπεξάλεη θαλείο φηη, επεηδή ππάξρνπλ θηινζνθηθά, κεζνδνινγηθά, 

επηζηεκνινγηθά δεηήκαηα αθφκα αλνηρηά, κηα ζεσξία είλαη εζθαικέλε ή κε-

επηζηεκνληθή. Η έξεπλα δελ πξνρσξάεη κε μεθάζαξεο έλλνηεο θαη θαιά 

δηθαηνινγεκέλεο κεζφδνπο απφ ηελ αξρή.7 

Καιφ ζα είλαη λα ππάξρνπλ απηέο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ Sober ζην 

ππφβαζξν, θαζψο αλαπηχζζεηαη ε επηρεηξεκαηνινγία ζρεηηθά κε ηελ 

ππεξάζπηζε ελφο λαηνπξαιηζηηθνχ εζηθνχ ξεαιηζκνχ πνπ βαζίδεηαη ζε έλα 

είδνο δαξβηληθήο κεηαεζηθήο. Δίλαη βέβαην φηη δελ ζα ιπζνχλ φια ηα πηζαλά 

πξνβιήκαηα εμαξρήο. θνπφο είλαη λα πξνηαζεί κηα γεληθή ηδέα, ελφο πηζαλνχ 

ηξφπνπ ζεκειίσζήο ηνπ. Αλαγλσξίδεηαη επνκέλσο, απφ ηελ αξρή, φηη ε 

εμειηθηηθή ζεσξία, ε νπνία απνηειεί βάζε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο, δελ είλαη 

κηα ηέιεηα, θιεηζηή θαη νινθιεξσκέλε επηζηεκνληθή ζεσξία θαη φηη ελδέρεηαη 

λα εμειηρζεί ε ίδηα θαζψο ζπζζσξεχνληαη λέα δεδνκέλα. κσο κηα ζεσξία 

αλαπφθεπθηα βαζίδεηαη αξρηθά ζηα δεδνκέλα θαη ζηηο ππνζέζεηο πνπ 

ππάξρνπλ, γηα λα κπνξέζεη ζηελ ζπλέρεηα, λα ρηίζεη πάλσ ζε απηά θαη λα 

ζπκπιεξψζεη ηπρφλ θελά. πσο ζα ππνζηεξηρζεί ζηελ ζπλέρεηα, θαίλεηαη 

πσο ε ζεσξία ηνπ Γαξβίλνπ παξέρεη πην αλζεθηηθά ζεκέιηα γηα κηα ηζρπξή 

δηθαηνιφγεζε ελφο εζηθνχ ξεαιηζκνχ απφ φηη παξείραλ άιιεο ζεσξίεο ζηελ 

ηζηνξία ηεο εζηθήο ζθέςεο. Γηα λα έρεη θάπνηα εχινγε βάζε ε 

επηρεηξεκαηνινγία πνπ αθνινπζεί, νη κφλεο παξαδνρέο πνπ πξνυπνηίζεληαη 

είλαη φηη ε εμέιημε θαη ε ζπγγέλεηα ησλ εηδψλ απνηειεί πξαγκαηηθφηεηα θαη φηη 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο έρνπλ εμειηρζεί απφ 

αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά άιισλ εηδψλ. 

Η ίδηα πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ηεο ζεσξίαο ηεο εμέιημεο κε ηελ εζηθή, 

ζηελ βηβιηνγξαθία, έρεη θαηαιήμεη ζε αληίζεηα ζπκπεξάζκαηα. Κάπνηνη 

ζεσξεηηθνί θαηαιήγνπλ ζηελ ππφζεζε φηη ηζρχεη έλαο εζηθφο κε-ξεαιηζκφο. 

Άιινη ππνζηεξίδνπλ φηη κέζα απφ ηελ ζχλδεζε αλαδεηθλχεηαη έλαο 

λαηνπξαιηζηηθφο εζηθφο ξεαιηζκφο. Ίζσο ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίνλ θαηαιήγνπλ 

                                            
6
 Sober, Δ., ν.π., ζει. 267-268 

7
 Sober, Δ., ν.π., ζει. 285 
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ζε αληίζεηεο ππνζέζεηο ζρεηίδεηαη κε ηελ δηαθνξεηηθή εξκελεία ησλ ελλνηψλ 

πνπ είλαη ζεκειηψδεηο γηα ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπο. ε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε, είλαη ζεκαληηθφ αξρηθά λα πξνζδηνξηζηνχλ κε ζαθήλεηα θάπνηεο 

απφ απηέο ηηο έλλνηεο. Έπεηηα αλακέλεηαη πσο ε εμέηαζε ησλ δχν ηχπσλ 

επηρεηξεκαηνινγίαο πνπ αθνινπζνχληαη, ζα δείμεη αλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο 

είλαη πξάγκαηη αζχκβαηα θαη αλ θάπνην είλαη πην εχινγν, βάζε ησλ 

δεδνκέλσλ.  

Ο νατοσραλιστικός μη-ρεαλισμός 

Κάπνηεο απφ ηηο πξνζπάζεηεο ζχλδεζεο ηεο εζηθήο κε ηελ ζεσξία 

εμέιημεο θαη ηνλ λαηνπξαιηζκφ, γεληθφηεξα, θαηέιεμαλ ζηελ ππφζεζε φηη δελ 

ππάξρεη εζηθφο ξεαιηζκφο. Αθφκα θαη ζην φηη, ε ίδηα ε εζηθή απνηειεί 

ςεπδαίζζεζε, δηακνξθσκέλε απφ θπζηθέο δηεξγαζίεο γηα λα πξνσζεζεί ε 

ζπλεξγαζία. Ο Michael Ruse, αλαθέξεη φηη ππάξρνπλ δχν ηξφπνη κε ηνπο 

νπνίνπο κπνξεί λα γίλεη ε ζπγθεθξηκέλε ζχλδεζε. Ο έλαο ηξφπνο ζπλδέεη ηελ 

ζεσξία ηεο εμέιημεο κε ηελ θαλνληζηηθή εζηθή, δειαδή κε ζπγθεθξηκέλνπο 

εζηθνχο θαλφλεο. Ο δεχηεξνο ηξφπνο ηελ ζπλδέεη κε ηελ κεηαεζηθή (ηελ 

ζεκειίσζε ή δηθαηνιφγεζε ηεο εζηθήο), δειαδή κε ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν 

„πξέπεη λα είλαη θαλείο εζηθφο‟. Η ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο εμέιημεο κε ηελ 

θαλνληζηηθή εζηθή, απνηειεί κηα λαηνπξαιηζηηθή δηαδηθαζία, ζηελ νπνία 

ππνζηεξίδεηαη φηη νη αλζξψπηλεο εζηθέο ζρέζεηο παξάγνληαη απφ ηελ εμέιημε. 

Θεσξείηαη πσο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ αμηνινγνχληαη νη εζηθέο 

δειψζεηο, αιιά απιά πεξηγξάθνληαη λαηνπξαιηζηηθά γεγνλφηα. Αλαθέξεη ν 

ίδηνο, φηη γηα απηφλ ηνλ ιφγν, κπνξεί λα ππάξμεη δηακάρε κφλν γηα δεηήκαηα 

ζπλέπεηαο αλάκεζα ζηηο ζέζεηο, ή γηα ηελ ζρέζε ησλ γεγνλφησλ κε ηηο εζηθέο 

πεπνηζήζεηο ή ζηάζεηο. χκθσλα κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζχλδεζεο, εμεγείηαη ε 

θαλνληζηηθή εζηθή σο απνηέιεζκα ή πξντφλ δηεξγαζηψλ εμέιημεο. Ο ίδηνο 

αλαθέξεη, φηη ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ππαηλίζζεηαη φηη αλαιακβάλνπλ ην 

πεδίν ηεο θαλνληζηηθήο εζηθήο νη επηζηήκνλεο. Πξφθεηηαη γηα απιή πεξηγξαθή 

θαη εμήγεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ ζηαδηαθά εκθαλίζηεθαλ θαη εμειίρηεθαλ θάπνηνη 

θαλφλεο, νη νπνίνη πιένλ ζεσξνχληαη εζηθνί θαλφλεο. ε απηφ ην έξγν κπνξεί 

λα ζπλεηζθέξνπλ δηάθνξεο ζεσξίεο, πνπ έρνπλ ζθνπφ, γηα παξάδεηγκα, λα 

δείμνπλ πψο ν αιηξνπηζκφο αλάκεζα ζε κέιε ελφο είδνπο  απνηειεί εμειηθηηθφ 

πιενλέθηεκα.8  

ε ζρέζε κε ηελ ζχλδεζε εμειηθηηθήο ζεσξίαο θαη κεηαεζηθήο, ν 

Michael Ruse ζεσξεί, φηη νδεγείηαη θαλείο ζηνλ ζθεπηηθηζκφ γηα ηελ χπαξμε 

ζεκειίσλ ζηελ εζηθή. Η ζεσξία ηεο εμέιημεο κπνξεί λα εμεγήζεη ηνπο ιφγνπο 

πνπ εμειίρηεθε ην εζηθφ αίζζεκα, γηα παξάδεηγκα γηα λα πξνσζεζεί ε 

ζπλεξγαζία, ε νπνία επλνεί ηελ επηβίσζε ηνπο είδνπο. κσο, δελ κπνξεί λα 

                                            
8
 Ruse M. „Is Darwinian metaethics possible (and if it is, is it well taken)?‟ in Evolutionary Ethics & Contemporary 

Biology, Boniolo, DeAnna eds., Cambridge University Press 2006 ζει. 14 
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δηθαηνινγήζεη ην γηαηί „πξέπεη‟ ν θαζέλαο λα ζπκπεξηθέξεηαη ζχκθσλα κε 

απηφ ην αίζζεκα. Τπνζηεξίδεη φηη ε δαξβηληθή πξνζέγγηζε ζηελ κεηαεζηθή 

νδεγεί ζε έλα είδνο κε-ξεαιηζκνχ. Δλαληηψλεηαη ζε αληηιήςεηο, φπσο εθείλεο 

ηνπ Herbert Spencer θαη ηνπ E. O. Wilson, νη νπνίεο δειψλνπλ πσο θάηη είλαη 

επηηαθηηθφ, επεηδή πξνσζεί ηελ επεκεξία ηεο ίδηαο ηεο εμέιημεο θαη ηνπ 

αλζξψπηλνπ είδνπο. Σνλίδεη φηη απηέο νη ζεσξίεο δηαπξάηηνπλ ηελ 

λαηνπξαιηζηηθή πιάλε, αθνχ θαηαιήγνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ην „πξέπεη‟ 

απφ γεγνλφηα ηνπ „είλαη‟. Αληίζεηα, ε δηθή ηνπ κεηαεζηθή ζεσξία απνθεχγεη ηελ 

πιάλε απηή, γηαηί ππνζηεξίδεη ηελ αλππαξμία ζεκειίσλ ζρεηηθά κε ηα νπνία 

κπνξεί λα ππάξρεη πιάλε. πκπιεξψλεη, σζηφζν, φηη είλαη ζεκαληηθφ κέξνο 

ηεο εμειηθηηθήο εζηθήο, φηη νη άλζξσπνη πηζηεχνπλ πσο πξφθεηηαη γηα είδνο 

εζηθνχ ξεαιηζκνχ (απηαπάηε). Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή νη άλζξσπνη είλαη απφ 

ηελ θχζε ηνπο εγσηζηέο, φκσο γηα λα επηβηψζνπλ ρξεηάδνληαη ζπλεξγαζία. Γηα 

απηφ, ε βηνινγία θξφληηζε λα ζπλδέεηαη ε εζηθφηεηα κε κηα αίζζεζε απαηειήο 

„δεζκεπηηθφηεηαο‟ γηα λα ηνπο βνεζήζεη.9 

 ρεηηθά κε απηφ ην ζέκα, αλαθέξεηαη θαη ζε άξζξν πνπ έγξαςε ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Δ. Ο. Wilson. Δθεί ππνζηεξίδνπλ φηη ην εζηθφ αίζζεκα, πνπ 

ππάξρεη ζε φινπο, επεηδή παίξλεη ηελ κνξθή ππνρξέσζεο αληί γηα απιή 

πξνηίκεζε, ζεσξείηαη φηη ζεκειηψλεηαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ άλζξσπν. 

Ωζηφζν, ε εζηθή ζπκπεξηθνξά θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη ή θαη λα εμεγείηαη απφ 

εμειηθηηθνχο κεραληζκνχο ζπκπεξηθνξάο, φπσο είλαη ε επηινγή ζπγγελψλ, ή ε 

ακνηβαία θηιαιιειία. Σνλίδνπλ φηη, ζηελ πεξίπησζε ηνπ αλζξψπνπ, δελ 

ππνζηεξίδνπλ φηη ζπκπεξηθέξεηαη ην ίδην παζεηηθά κε άιια είδε, απιά φηη νη 

κεραληζκνί απηνί είλαη πην απνηειεζκαηηθνί φηαλ ηα άηνκα δελ έρνπλ άκεζε 

επίγλσζή ηνπο. Με άιια ιφγηα, νη άλζξσπνη, ππαθνχνπλ πεξηζζφηεξν ζε 

αιηξνπηζηηθέο ππνδείμεηο αλ πηζηεχνπλ φηη ε πεγή ηνπο είλαη αληηθεηκεληθή, 

απφιπηε θαη αλεμάξηεηε απφ ηνπο ίδηνπο. Οη ίδηνη πεξηγξάθνπλ ηελ δηαδηθαζία 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα γνλίδηα δηακνξθψλνπλ επί-γελεηηθνχο θαλφλεο 

δηαλνεηηθήο εμέιημεο (πξνδηαζέζεηο), νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηηο επηινγέο θαη 

ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ. ηελ ζπλέρεηα, νη γλψζεηο θαη νη εκπεηξίεο 

πνπ απνθηνχλ νη άλζξσπνη, θαζψο δηαλχνπλ ηελ πξνθαζνξηζκέλε απηή 

πνξεία, αλαηξνθνδνηνχλ ηνπο θαλφλεο ψζηε λα κνηάδνπλ κε απφιπηεο, 

αλακθηζβήηεηεο εζηθέο αιήζεηεο.  

Οη Michael Ruse θαη E. O. Wilson ππνζηεξίδνπλ, πσο ην γεγνλφο φηη νη 

εζηθέο θξίζεηο εμαξηψληαη απφ κηα πνξεία δηακνξθσκέλε βηνινγηθά, απνθιείεη 

ηελ πηζαλφηεηα λα ππάξρεη έλα αθεξεκέλν, ακεηάβιεην ζχλνιν εζηθψλ 

αιεζεηψλ. Αλ ν αληίζεηνο ηξφπνο ζπκπεξηθνξάο πξνσζνχζε ηελ επηβίσζε 

ηνπ είδνπο, ηφηε νη εζηθέο καο θξίζεηο ζα ήηαλ νη αληίζεηεο. Σν εζηθφ αίζζεκα, 

φπσο ηζρπξίδνληαη, εμππεξεηεί ψζηε λα θάλνπκε θαιχηεξεο επηινγέο ρσξίο λα 

                                            
9
 Ruse Μ., ν.π. ζειι. 21-23 
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πξέπεη λα εμεηάζνπκε φια ηα πηζαλά ζελάξηα. ζνλ αθνξά ηνλ ζρεηηθηζκφ, 

ππνζηεξίδνπλ φηη δελ ρξεηάδεηαη λα καο αλεζπρεί αθνχ νη επί-γελεηηθνί 

θαλφλεο είλαη ζρεηηθνί κφλν ζε επίπεδν είδνπο θαη φρη ππνθεηκέλνπ. ηα 

δηάθνξα κέιε ηνπ ίδηνπ είδνπο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα πεξηνξηζκέλεο 

επηινγέο. Σνλίδνπλ νη ίδηνη, φηη ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ζηηο εζηθέο θξίζεηο 

είλαη πην αληηθεηκεληθή ζε ζρέζε κε ζεσξίεο κεηαθπζηθέο ή κε-πιηζηηθέο επεηδή 

δίλεη απάληεζε πνπ απνδεηθλχεηαη εκπεηξηθά θαη κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή 

απφ φινπο, ρσξίο πξνθαηάιεςε ε πεπνίζεζε ζε θάηη έμσ απφ ηνλ 

άλζξσπν.10  

Δπνκέλσο, ν Michael Ruse, ππνζηεξίδεη φηη ε λαηνπξαιηζηηθή ηζηνξία 

ησλ εζηθψλ λνξκψλ απνθιείεη έλαλ ξεαιηζκφ ηνπ ππεξβαηηθνχ ηχπνπ. ε απηφ 

δελ ελαληηψλεηαη ν εζηθφο ξεαιηζκφο πνπ ππνζηεξίδεηαη εδψ. ίγνπξα δελ 

ππάξρεη αλεμάξηεηα απφ καο έλα πεδίν εζηθψλ λνξκψλ, ην νπνίν πξέπεη λα 

καο θαζνδεγεί αλεμάξηεηα απφ ηελ επεκεξία καο. Αιιά δελ είλαη απαξαίηεην 

ν εζηθφο ξεαιηζκφο λα είλαη είηε ππεξβαηηθνχ ηχπνπ, είηε αλχπαξθηνο. Αλ δελ 

ππάξρεη θακία δηθαηνιφγεζε ηεο εζηθήο πέξα ηνπ φηη είλαη πξντφλ εμέιημεο 

ηφηε αθφκα θαη ην λα ηεζνχλ εζηθά εξσηήκαηα είλαη αλνχζην. Πξνθαλψο ε 

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη νη δπλαηέο επηινγέο δξάζεο, κεηά απφ γεληέο 

πνιηηηζκηθήο εμέιημεο, έρνπλ μεπεξάζεη θαηά πνιχ ηελ θπζηθή εμέιημε θαη είλαη 

απαξαίηεην γηα κηα εζηθή ζεσξία λα αληαπνθξίλεηαη ζε απηφ ην γεγνλφο. Η 

επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Michael Ruse, αληί λα θηάζεη ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ 

ππάξρνπλ ζεκέιηα, ζα κπνξνχζε λα θαηαιήμεη ζην φηη „αλ ππάξρνπλ εζηθά 

ζεκέιηα, ηφηε δελ κπνξνχλ λα αγλννχλ ηελ εμειηθηηθή εζηθή‟, ή φηη „ζηελ 

αλαδήηεζε ζεκειίσλ πνπ λα δηθαηνινγνχλ ηελ πηνζέηεζε ελφο εζηθνχ 

θξηηεξίνπ, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε εμειηθηηθή θαηαγσγή ηνπ εζηθνχ 

αηζζήκαηνο‟. 

            Υξεηάδεηαη ζε απηφ ην ζεκείν λα γίλεη μεθάζαξε ε ζρέζε ησλ ζέζεσλ 

ηνπ Michael Ruse πνπ θαηαιήγνπλ ζε εζηθφ κε-ξεαιηζκφ κε ηηο ζέζεηο ηνπ 

θεηκέλνπ νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ ππεξάζπηζε ελφο εζηθνχ ξεαιηζκνχ. Σν 

γεληθφ ζπκπέξαζκα ηνπ Michael Ruse είλαη φηη ην επηζηεκνινγηθφ ζεκέιην ηεο 

εμειηθηηθήο εζηθήο είλαη είδνο εζηθνχ κε-ξεαιηζκνχ. ηαλ ππάξρεη εμήγεζε 

ηνπ γηαηί, δελ ρξεηάδνληαη επηπιένλ ζεκέιηα. Να ζεκεησζεί φηη ηα ζεκέιηα ζηα 

νπνία αλαθέξεηαη ν ίδηνο είλαη εθείλα πνπ ζα πξνζέδηδαλ επηηαθηηθφηεηα ζε 

εζηθνχο θαλφλεο πνπ ζεσξνχληαη πξνηφλ εμέιημεο.11 Φαίλεηαη, κε άιια ιφγηα, 

φηη (ηνπιάρηζηνλ ζχκθσλα κε ηελ νπηηθή ηνπ ζε απηφ ην άξζξν), φηαλ κηιάεη 

γηα ζεκέιηα πνπ ζηεξίδνπλ έλαλ εζηθφ ξεαιηζκφ, αλαθέξεηαη ζε θάπνηνλ „ιφγν‟ 

πνπ πεγάδεη ζηελ εμέιημε ηνπ εζηθνχ αηζζήκαηνο, ζχκθσλα κε ην νπνίν 

„πξέπεη‟ λα είλαη θαλείο εζηθφο. Αλ ν εζηθφο ξεαιηζκφο πξναπαηηεί ηελ 

                                            
10

 Ruse M., Wilson E. O., „Moral Philosophy as Applied Science‟ in Conceptual Issues in Evolutionary Biology 3
rd
 ed, 

ed. Elliot Sober, Massachusetts Institute of Technology, 2006 ζει. 555-575 
11

 Ruse M. ν.π. ζειι. 21-25 
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επηηαθηηθφηεηα  ηεο εζηθήο ηφηε, ε εμειηθηηθή εζηθή δελ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη 

ζε εζηθφ ξεαιηζκφ, δηφηη δελ κπνξεί λα αλαδείμεη ηελ „δεζκεπηηθφηεηά‟ ηεο. Γελ 

κπνξεί δειαδή απφ κφλε ηεο ε εμειηθηηθή ζεσξία λα παξέρεη ηελ 

δηθαηνιφγεζε θαη ηα ζεκέιηα πνπ ζα παξέρνπλ ιφγν γηα ηνλ νπνίνλ „πξέπεη‟ 

θάπνηνο λα είλαη εζηθφο.  

Αλ ηζρχεη ε εξκελεία ηνπ εζηθνχ ξεαιηζκνχ ηνπ Michael Ruse 

(ηνπιάρηζηνλ φπσο ηνλ παξνπζηάδεη εδψ) ηφηε δελ δηαθσλεί ην παξφλ θείκελν 

κε ην ζπκπέξαζκά ηνπ. Ωζηφζν, δελ είλαη απφιπην φηη έλαο εζηθφο ξεαιηζκφο 

έρεη ην ζπγθεθξηκέλν πξναπαηηνχκελν. Η δηαθσλία, δειαδή, πεγάδεη ζηελ 

δηαθνξεηηθή εξκελεία ηνπ „εζηθνχ ξεαιηζκνχ‟ θαη ησλ θξηηεξίσλ ηνπ. χκθσλα 

κε ηνλ εζηθφ ξεαιηζκφ πνπ ππεξαζπίδεηαη εδψ, ρξεηάδεηαη λα αλαδεηρζεί φηη 

ππάξρνπλ αιεζείο θαη ςεπδείο (νξζέο θαη εζθαικέλεο) θξίζεηο, ζρεηηθά κε ην 

ηη είλαη εζηθφ ζε θάζε πεξίζηαζε, νη νπνίεο είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο 

ππνθεηκεληθέο νπηηθέο ησλ έιινγσλ φλησλ. Ο εζηθφο ξεαιηζκφο εδψ, ζηνρεχεη 

ζην λα δείμεη φηη, αθφκα θαη αλ θαλέλαο άλζξσπνο ζηνλ θφζκν δελ απνδέρεηαη 

ηελ αιήζεηα ησλ εζηθψλ αμηνινγηθψλ θξίζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

πηνζέηεζε ηνπ εζηθνχ θξηηεξίνπ πνπ αλαδεηθλχεηαη, απηφ δελ ππνζθειίδεη ηελ 

αιήζεηα ηνπο. Με άιια ιφγηα, αλ λνκηκνπνηείηαη ε πηνζέηεζε ελφο εζηθνχ  

θξηηεξίνπ πεξηζζφηεξν απφ ηελ πηνζέηεζε φισλ ησλ άιισλ ππνςήθησλ 

θξηηεξίσλ, ηφηε είλαη εχινγν λα ζηεξηρηεί θαλείο πάλσ ζε απηφλ γηα ηελ 

αλάδεημε εζηθψλ αιεζεηψλ. ε απηφ ην θξηηήξην ζα βαζηζηεί έλαο εζηθφο 

ξεαιηζκφο, ν νπνίνο ζα είλαη αλεμάξηεηνο απφ ππνθεηκεληθέο νπηηθέο θαη απφ 

επηηαθηηθφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, αλ βάζε ησλ ππαξθηψλ κέρξη ζηηγκήο 

δεδνκέλσλ, αλαδεηρζεί φηη ην εχινγν εζηθφ θξηηήξην είλαη νη δέθα εληνιέο ηνπ 

ζενχ, ηφηε ππάξρνπλ εζηθέο αιήζεηεο (πνπ απνξξένπλ απφ απηέο), αθφκα θαη 

αλ αξλεζνχλ φινη λα απνδερηνχλ ηα δεδνκέλα. Γειαδή, δελ επεξεάδεηαη ε 

χπαξμε εζηθνχ ξεαιηζκνχ (βάζε ησλ δέθα εληνιψλ) απφ ην γεγνλφο φηη δελ 

ηνλ ελζηεξλίδνληαη νη άλζξσπνη. Δπίζεο αλ νη άλζξσπνη παξαδερηνχλ φηη ην 

πην εχινγν εζηθφ θξηηήξην είλαη νη δέθα εληνιέο,  κπνξεί λα απνθαζίζνπλ φηη 

δελ είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπο λα ηηο ηεξνχλ. Οχηε απηφ δελ ππνζθειίδεη 

ηελ αιήζεηα ησλ αμηνινγηθψλ θξίζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ εζηθφ 

ξεαιηζκφ. Δίλαη αλεμάξηεηνο δειαδή θαη απφ ην δήηεκα επηηαθηηθφηεηαο.  

Έλα παξάδεηγκα πνπ επεμεγεί ην επηρείξεκα είλαη φηη, αλ ην πην λφκηκν 

εζηθφ θξηηήξην είλαη νη δέθα εληνιέο, ηφηε, αθνχ ππάξρεη ε εληνιή „νπ 

θνλεχζεηο‟, ζε θάζε πεξίζηαζε είλαη αλήζηθε ε αλζξσπνθηνλία. ηαλ θάπνηνο 

αλαξσηηέηαη αλ ζα ήηαλ αλήζηθν λα ζθνηψζεη ηνλ δηπιαλφ ηνπ, ππάξρεη ε 

αιεζήο εζηθή αμηνινγηθή θξίζε φηη „είλαη αλήζηθν ην λα ζθνηψζεηο ηνλ δηπιαλφ 

ζνπ‟. Μπνξεί έλαο άλζξσπνο λα πηζηεχεη ζε άιιν εζηθφ θξηηήξην, γηα 

παξάδεηγκα ζην φηη „εζηθφ είλαη φηη πξναζπίδεη ηελ θπιή ηνπ‟ θαη κπνξεί βάζε 

ηνπ δηθνχ ηνπ θξηηεξίνπ λα ζθνηψζεη θάπνηνλ πνπ ηελ απεηιεί. Απηφ δελ 

ππνζθειίδεη ην γεγνλφο φηη ππάξρεη ε εζηθή αιήζεηα (βάζε ηνπ πην εχινγνπ 
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θξηηεξίνπ) „είλαη αλήζηθν λα ζθνηψζεηο έλαλ ζπλάλζξσπφ ζνπ‟, απιά δείρλεη 

φηη ν ίδηνο δελ ηελ αλαγλσξίδεη (ε χπαξμε δελ πξναπαηηεί ηελ αλαγλψξηζε). 

Σν δήηεκα πνπ ακέζσο αλαδχεηαη, ζην παξάδεηγκα, είλαη ην γηαηί λα ζεσξείηαη 

ην εζηθφ θξηηήξην ησλ „δέθα εληνιψλ‟ απζεληία εζηθψλ αμηνινγηθψλ θξίζεσλ. 

Γηαηί λα κελ απνηειεί εζηθφ θξηηήξην (θαη επνκέλσο ε βάζε ελφο εζηθνχ 

ξεαιηζκνχ) ε πξφηαζε „εζηθφ είλαη φηη πξναζπίδεη ηελ θπιή ηνπ θαζελφο‟; Με 

απηνχ ηνπ είδνπο εξψηεκα αζρνιείηαη ε επηρεηξεκαηνινγία ηνπ θεηκέλνπ. Αλ 

βξεζνχλ ιφγνη (αλεμάξηεηνη απφ νπνηνλδήπνηε ζπγθεθξηκέλν πνιηηηζκφ, 

επνρή, ζεσξία, θηι), νη νπνίνη αλαδεηθλχνπλ έλα εζηθφ θξηηήξην, ην νπνίν 

(ζχκθσλα κε ηα ππαξθηά δεδνκέλα) είλαη ην πην εχινγν, ηφηε κπνξεί λα 

επηρεηξεζεί ε ππεξάζπηζε ελφο εζηθνχ ξεαιηζκνχ ζε ζρέζε κε απηφ ην 

θξηηήξην, ν νπνίνο δελ εμαξηάηαη, νχηε απφ ηελ απνδνρή φισλ ησλ έιινγσλ 

φλησλ, νχηε απφ ην αλ είλαη επηηαθηηθέο νη εζηθέο αιήζεηεο. 

Τπάξρεη, δειαδή, δηαθνξεηηθφ πξναπαηηνχκελν γηα ηελ αλάδεημε ελφο 

εζηθνχ ξεαιηζκνχ εδψ. Δλψ ν Ruse θαίλεηαη λα ζεσξεί φηη πξναπαηηείηαη ε 

αλάδεημε ηεο δεζκεπηηθφηεηαο ησλ εζηθψλ επηηαγψλ, εδψ ζεσξείηαη φηη 

πξναπαηηείηαη ε αλεμαξηεζία ησλ εζηθψλ αιεζεηψλ απφ ηελ νπηηθή ησλ 

έιινγσλ φλησλ θαη δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ επηηαθηηθφηεηα. Σν παξφλ 

θείκελν επεμεξγάδεηαη ην δήηεκα ηεο επηηαθηηθφηεηαο αιιά ην ζεσξεί 

αλεμάξηεην απφ ηελ χπαξμε εζηθψλ αιεζεηψλ, δειαδή απφ ηελ χπαξμε 

εζηθνχ ξεαιηζκνχ. Τπεξαζπίδεηαη πξψηα έλαλ εζηθφ ξεαιηζκφ θαη ζηελ 

ζπλέρεηα, ζπκπιεξσκαηηθά, εμεηάδεη αλ νη εζηθέο αιήζεηεο κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ, ή αλ αμίδνπλ λα ζεσξεζνχλ, „δεζκεπηηθέο‟. 

 πγθεθαιαηψλνληαο, ε ζέζε ηνπ θεηκέλνπ είλαη ζε ζπκθσλία κε ηελ 

ζέζε ηνπ Ruse ζε ζρέζε κε ηελ ζχλδεζε ηεο εμειηθηηθήο ζεσξίαο κε ηηο εζηθέο 

επηηαγέο θαη ηελ κεηαεζηθή, ζηνλ βαζκφ πνπ ν εζηθφο ξεαιηζκφο είλαη απηφο 

πνπ ππνζηεξίδεη ν ίδηνο. κσο, ε αλάιπζε ηνπ εζηθνχ ξεαιηζκνχ πνπ 

παξέρεη ην θείκελν είλαη δηαθνξεηηθή απφ εθείλε ηνπ Ruse θαη δείρλεη φηη 

ππάξρεη άιινο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ε ζεσξία εμέιημεο. 

Απφ κφλε ηεο, ε εμειηθηηθή ζεσξία, δελ παξέρεη ζεκέιηα πνπ δείρλνπλ ηελ 

επηηαθηηθφηεηα, ην „πξέπεη‟ ηεο εζηθήο, φκσο, κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζην έξγν 

ηεο αλαδήηεζεο ηνπ πην εχινγνπ εζηθνχ θξηηεξίνπ (πάληα ζχκθσλα κε ηα 

δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ). Απηφ ην επηηπγράλεη κε ην λα παξέρεη έλαλ ηξφπν 

δηαθπγήο απφ ηηο πξνθαηαιήςεηο ηεο ηζηνξίαο ηνπ πνιηηηζκνχ. Γηεπθνιχλεη, 

δειαδή, ηελ αλαδήηεζε ηνπ, κέρξη ζηηγκήο πην „αξκνζηνχ‟ εζηθνχ θξηηεξίνπ κε 

ην λα παξέρεη κηα νπηηθή απειεπζεξσκέλε απφ ηα δεζκά ηεο θνηλσληθφ-

πνιηηηζκηθήο ηζηνξίαο. 

Μηα αληίζηνηρε νπηηθή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζεσξείηαη φηη ν 

λαηνπξαιηζκφο θαηαιήγεη ζε κε-ξεαιηζκφ, ζρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηελ ζρέζε ηεο κε ηνλ λαηνπξαιηζκφ. Ο Philip Kitcher, 
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ζρεηηθά κε απηφ ην δήηεκα αλαθέξεηαη ζε ηέζζεξηο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

κπνξεί λα γίλεη ν „εθβηνινγηζκφο‟ ηεο εζηθήο. χκθσλα κε ηνλ ηξίην ηξφπν 

πνπ πξνηείλεη, ε θνηλσληνβηνινγία κπνξεί λα εμεγήζεη ηελ νπζία ηεο εζηθήο 

θαη λα δψζεη απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα γηα ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο εζηθήο, 

ζπλεηζθέξνληαο έηζη ζε δεηήκαηα κεηαεζηθήο. Σν ζέκα είλαη φηη, αλ νη εζηθέο 

επηηαγέο είλαη αληηθεηκεληθέο, ζα πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθά αιεζείο ή 

εζθαικέλεο. κσο γηα λα απνδεηρηεί φηη ηζρχεη έλα απφ ηα δχν ζα πξέπεη λα 

ζπγθξηζνχλ κε έλα ζχλνιν αθεξεκέλσλ εζηθψλ αιεζεηψλ, νη νπνίεο ζα 

βξίζθνληαη έμσ απφ ηελ θχζε. Δίλαη ακθηζβεηήζηκε ε χπαξμε ελφο ηέηνηνπ 

ζπλφινπ θαη αθφκα θαη αλ ππάξρεη είλαη πξνβιεκαηηθφ ην πψο ζα γίλεη 

γλσζηφ.12 Τπάξρεη, δειαδή, ε νπηηθή φηη πξέπεη λα ζπγθξηζνχλ νη εζηθέο 

επηηαγέο κε εζηθέο αιήζεηεο πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ηελ θχζε είηε θάπνπ 

ππεξβαηηθά είηε εζσηεξηθά, εληφο ησλ ίδησλ ησλ εζηθψλ θξίζεσλ.    

           Οη ζπγθηλεζηνθξάηεο ζπκθσλνχλ, επίζεο, κε ην φηη  ε ζχλδεζε ηεο 

δαξβηληθήο ζεσξίαο ηεο εμέιημεο κε ηελ εζηθή  θαηαιήγεη ζε κε-ξεαιηζκφ. 

Αλαθέξεη ν Αlexander Miller, φηη, κε θχξην εθπξφζσπν ηνλ A. J. Ayer, ε 

ζπγθηλεζηνθξαηία απνηειεί ηελ θηινζνθηθή ζεσξία πνπ αξλείηαη φηη νη εζηθέο 

θξίζεηο εθθξάδνπλ πεπνηζήζεηο. Τπνζηεξίδεη, αληίζεηα, φηη εθθξάδνπλ 

ζπλαηζζήκαηα απνδνθηκαζίαο θαη επηδνθηκαζίαο. Απηά ηα ζπλαηζζήκαηα, δελ 

ζεσξείηαη φηη επηρεηξνχλ λα αλαπαξαζηήζνπλ θάπνην γεγνλφο ή παξάγνληα 

ηνπ θφζκνπ, νχηε φηη επηδέρνληαη ηηκέο αιήζεηαο. ε απηφ δηαθέξνπλ απφ ηηο 

πεπνηζήζεηο, νη νπνίεο έρνπλ ηνλ ιεηηνπξγηθφ ξφιν ηεο αλαπαξάζηαζεο 

θάπνηνπ γεγνλφηνο ηνπ θφζκνπ, ε νπνία ζα είλαη αιεζήο ή ςεπδήο, αλάινγα 

κε ην αλ ηζρχεη ην γεγνλφο πνπ αλαπαξηζηάηαη. ηελ ζπγθηλεζηνθξαηία, 

επνκέλσο, νη εζηθέο θξίζεηο δελ είλαη αιεζείο ή ςεπδείο ζηνλ βαζκφ πνπ δελ 

δειψλνπλ θάηη. Απιψο εθθξάδνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη  ζπγθηλήζεηο. 

Τπνζηεξίδνπλ, νη ίδηνη, φηη ε δηαθσλία πάλσ ζε εζηθά δεηήκαηα (ε νπνία 

πξναπαηηεί φηη θάπνηνο έρεη δίθην θαη άξα αιεζεχεη ε εζηθή θξίζε ηνπ, θαη 

θάπνηνο έρεη άδηθν), δελ απνηειεί δηαθσλία πεπνηζήζεσλ αιιά ζχγθξνπζε 

ζπλαηζζεκάησλ.13  

        Σν πιενλέθηεκα ηεο ζπγθηλεζηνθξαηίαο είλαη φηη απαληάεη ζην πξφβιεκα 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κε-λαηνπξαιηζηηθέο ζεσξήζεηο ηεο εζηθήο ζρεηηθά κε 

ην πψο κπνξεί θάπνηνο λα έρεη εζηθή γλψζε. Με λαηνπξαιηζηηθέο ζεσξήζεηο 

πξέπεη λα εμεγήζνπλ ηελ ζρέζε ησλ αλζξψπσλ κε ηα κε-θπζηθά γεγνλφηα, 

απφ ηα νπνία αληινχλ ηελ αιήζεηα ηνπο νη εζηθέο θξίζεηο καο. χκθσλα κε 

ηελ ζπγθηλεζηνθξαηία δελ ππάξρνπλ εζηθά γεγνλφηα, θαη νη εζηθέο θξίζεηο 

εθθξάδνπλ θαηαζηάζεηο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε γεγνλφηα. Γελ ππάξρνπλ 

„γεγνλφηα‟ ζχκθσλα κε ηα νπνία νη θξίζεηο ιακβάλνπλ ηηκή αιήζεηαο πνπ 

                                            
12 Kitcher P, „Four ways of “Biologicizing” Ethics‟ in Conceptual Issues in Evolutionary Biology 3

rd
 ed, ed. Elliot Sober, 

Massachusetts Institute of Technology, 2006 ζει. 575-587  
13

 Miller, A., An Introduction to Contemporary Metaethics, Polity Press, UK, 2003, ζειι. 26-27 
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κπνξεί λα γίλεη γλσζηή απφ ηνπο αλζξψπνπο. Βάζε ηεο ζεσξίαο ηνπ Ayer, 

κηα εζηθή θξίζε, κνηάδεη κε θξαπγή πνπ κπνξεί λα βγάιεη θάπνηνο φηαλ 

αηζζάλεηαη πφλν. Γελ κνηάδεη κε ηελ έθθξαζε θάπνηνπ φηη πνλάεη, γηαηί απηφ 

ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί αιεζέο ή ςεπδέο αλάινγα κε ην αλ πξάγκαηη 

πνλάεη. Πξφθεηηαη γηα ηελ αληαλαθιαζηηθή, αληίδξαζε ζην ζπγθεθξηκέλν 

ζπλαίζζεκα, ρσξίο λα γίλεηαη αλαθνξά ή ηζρπξηζκφο ζρεηηθά κε ην ίδην ην 

ζπλαίζζεκα.14  

          Η ζπγθηλεζηνθξαηία έρεη θάπνηεο βαζηθέο αδπλακίεο. Έλα απφ ηα 

δεηήκαηα ζην νπνίν θαιείηαη λα απαληήζεη ζρεηίδεηαη κε ην φηη δελ ζεσξνχλ 

ηελ εζηθή νξζφηεηα ηδηφηεηα ηεο πξάμεο, αιιά πξνβνιή ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

θαη ησλ ζπγθηλήζεσλ ηνπ αλζξψπνπ πάλσ ζηνλ θφζκν. Δπνκέλσο, φηαλ 

ηζρπξίδεηαη θάπνηνο φηη κηα πξάμε είλαη αλήζηθε, ζαλ λα έρεη πξάγκαηη απηή ε 

πξάμε ηελ ηδηφηεηα απηή, ζηελ νπζία ζθάιιεη. Aλ νη άλζξσπνη κηιάλε θαη 

ζθέθηνληαη ζαλ λα ππάξρνπλ ηδηφηεηεο πνπ εθθξάδνληαη κε εζηθνχο φξνπο, 

ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη απιά γηα πξνβνιέο ζπλαηζζεκάησλ, ηφηε 

ζθάιινπλ. Γηα λα δηνξζσζεί ην ζθάικα ηνπο πξέπεη λα εμαιεηθζεί ε πξαθηηθή 

ηεο εζηθήο, αθνχ βαζίδεηαη ζην ζθάικα ηεο απφδνζεο αλχπαξθησλ ηδηνηήησλ 

ζε πξάμεηο. Ή κπνξεί λα δηνξζσζεί κε ην λα αλαζεσξεζεί ε πξαθηηθή ηεο 

εζηθήο, ψζηε λα απνθεπρζεί ην ζθάικα. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε φκσο ζα 

πξέπεη λα παξαδερηνχλ ηελ χπαξμε θάηη άιινπ (εθηφο απφ πξνβνιέο 

ζπλαηζζεκάησλ) ζε ζρέζε κε ην νπνίν πξέπεη λα αλαζεσξεζεί.  

        Έλα άιιν πξφβιεκα ζρεηίδεηαη κε ηελ επηηαθηηθφηεηα. Φαίλεηαη φηη έλαο 

ζπγθηλεζηνθξάηεο δελ κπνξεί λα δεζκεπηεί απφ ηηο „εζηθέο θξίζεηο‟. Γελ έρεη 

λφεκα λα πάξεη ζηα ζνβαξά ηηο εζηθέο ππνρξεψζεηο. Θα ήηαλ αληηθαηηθφ, γηα 

έλαλ ζπγθηλεζηνθξάηε, λα ξπζκίζεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αλάινγα κε εζηθέο 

επηηαγέο, ελψ παξάιιεια ππνζηεξίδεη φηη απηέο νη επηηαγέο δελ ζεκειηψλνληαη 

(αθνχ πξφθεηηαη απιά γηα πξνβνιέο ζπλαηζζεκάησλ). Δπνκέλσο, δελ 

ππάξρεη ηίπνηα πνπ ζα εκπφδηδε „δηθαηνινγεκέλα‟ έλαλ ζπγθηλεζηνθξάηε λα 

αγλνήζεη ηα ζπγθεθξηκέλα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη λα πξνβεί ζηελ πην αλήζηθε 

απνηξφπαηα πξάμε. Θα ήηαλ αθξηβψο ην ίδην κε ην λα αγλνήζεη θάπνηνο ηα 

ππφινηπα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, φπσο είλαη ν θφβνο ή ν ζπκφο. Γειαδή, έλαο 

ζπγθηλεζηνθξάηεο, γηα λα κελ θαλεί αληηθαηηθφο, ζα έπξεπε λα ζεσξεί ην ίδην 

κε πξνβιεκαηηθέο (εζηθά) ηηο πεξηπηψζεηο: „μεπεξλάσ ην ελζηηθηψδεο 

ζπλαίζζεκα ηνπ θφβνπ γηα λα ζψζσ ην παηδί απφ ηηο θιφγεο‟ θαη „μεπεξλάσ 

ην ελζηηθηψδεο ζπλαίζζεκα απνδνθηκαζίαο γηα λα ζθνηψζσ ην παηδί πνπ 

θάλεη θαζαξία θαη δελ κε αθήλεη λα θνηκεζψ‟. Δπίζεο ε αληηθεηκεληθφηεηα ηεο 

εζηθήο κπνξεί λα λνεζεί κφλν σο απνηέιεζκα ηνπ ηπραίνπ γεγνλφηνο φηη νη 

                                            
14

 Miller, A., ν.π. ζει. 36-37 
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άλζξσπνη έρνπλ φκνηα ζπλαηζζήκαηα απνδνθηκαζίαο θαη επηδνθηκαζίαο. Η 

εζηθή επνκέλσο εμαξηάηαη απνιχησο απφ ηνλ λνπ ησλ ππνθεηκέλσλ.15 

       Πάλσ ζηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ζπγθηλεζηνθξαηίαο 

αλαθέξεηαη, επίζεο ν ηέιηνο Βηξβηδάθεο. Η ζπγθηλεζηνθξαηία „καο επηηξέπεη 

λα απνθχγνπκε ηε θπζηνθξαηηθή πιάλε, ρσξίο λα θαηαθχγνπκε ζηε 

εηθνηνινγνχζα κεηαθπζηθή θαη ηελ ακθηιεγφκελε γλσζηνινγία ησλ 

ελνξαζηνθξαηψλ‟16. Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ παξαηεξεί ν ίδηνο κε ηελ 

ζεσξία είλαη φηη κε ηελ ζπγθηλεζηνθξαηία ράλεηαη ην λφεκα, ε ιεηηνπξγία θαη ν 

ξφινο ηεο ίδηαο ηεο ζθέςεο ζε δεηήκαηα εζηθήο. Γηφηη, δελ έρνπλ νη άλζξσπνη 

ηελ δπλαηφηεηα λα ζθέθηνληαη κε ηξφπν έγθπξν, αλ νη πξνθείκελεο απφ ηηο 

νπνίεο απνηεινχληαη νη ζπιινγηζκνί ηνπο, είλαη θελέο λνήκαηνο, δειαδή δελ 

έρνπλ πεξηερφκελν πνπ λα βεβαηψλεη θάηη. Φαίλεηαη πσο γεληθά ε 

ζπγθηλεζηνθξαηία αγλνεί ηελ επηηαθηηθφηεηα ησλ εζηθψλ θξίζεσλ θαη ηελ ίδηα 

ηελ δνκή ηνπ ιφγνπ ησλ εζηθψλ θξίζεσλ.17   

         Γελ ρξεηάδεηαη λα γίλεη επέθηαζε ησλ ζέζεσλ ησλ κε-γλσζηνθξαηηθψλ 

ζεσξηψλ. Έγηλε κηα ζχληνκε αλαθνξά γηα λα θαλεί ζε ηη ελαληηψλεηαη ε 

επηρεηξεκαηνινγία ηνπ θεηκέλνπ. Δδψ ππεξαζπίδεηαη έλαο λαηνπξαιηζηηθφο 

εζηθφο ξεαιηζκφο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη εζηθέο θξίζεηο είλαη αιεζείο ή 

ςεπδείο. Σνλίδεηαη,  ζηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ θεηκέλνπ ν ξφινο ηεο εμέιημεο 

ηνπ εζηθνχ αηζζήκαηνο, αιιά ζίγνπξα δελ ζεσξείηαη φηη είλαη ε αξρή θαη ην 

ηέινο ηεο εζηθήο. Απηφ ζην νπνίν δίλεηαη έκθαζε ζε ζρέζε κε ην εζηθφ 

αίζζεκα είλαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εζηθήο θαη ζηελ 

αλάδεημε ηνπ θαηάιιεινπ εζηθνχ θξηηεξίνπ, ψζηε λα κπνξεί ζηελ ζπλέρεηα λα 

αλαδεηρζεί αλ ππάξρνπλ ιφγνη εζηθήο δξάζεο.   

           πκπιεξσκαηηθά γηα ην δήηεκα επηηαθηηθφηεηαο, ν Alex Rosenberg 
ζεσξεί φηη,  βαζηθφ πξνβιεκαηηθφ ζεκείν ζηελ δαξβηληθή εζηθή είλαη ην δήηεκα 
ηεο λαηνπξαιηζηηθήο πιάλεο. Αλαθέξεηαη θαη ν ίδηνο, ζην επηρείξεκα ηνπ 
„αλνηρηνχ εξσηήκαηνο‟ ηνπ Moore. χκθσλα κε απηφ, κπνξεί θαλείο λα 
αλαξσηεζεί αλ έλα ζπλαίζζεκα, κηα αξεηή, ε επηπρία θηι. είλαη θαιφ (good). 
Απηνχ ηνπ είδνπο εξψηεζε είλαη πάληα κηα „αλνηρηή εξψηεζε‟. Οπφηε ε 
ηαχηηζε θάπνηαο ηδηφηεηαο ηέηνηαο, κε ηελ έλλνηα θαιφ δελ είλαη δπλαηή, αθνχ 
ζα έπαηξλε ηελ κνξθή εξσηήκαηνο πνπ δελ επηδέρεηαη αξλεηηθή απάληεζε 
φπσο είλαη ε εξψηεζε „είλαη ε κεηέξα ηνπ Jones, γπλαίθα;‟.18 Οη S. Darwal, A. 
Gibbard θαη P. Railton, ζεκεηψλνπλ ζρεηηθά φηη, ν Moore δελ είρε αλαθαιχςεη 
απφδεημε κηαο πιάλεο αιιά έλα επηρεηξεκαηηθφ ηέρλαζκα πνπ αλαδεηθλχεη 
θάπνηεο ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ φξνπ „θαιφ‟. Η εξψηεζε ηνπ αλ θάηη 
είλαη θαιφ δελ αλαθέξεηαη ζην αλ ην ζπγθεθξηκέλν πξάγκα απνηειεί ην λφεκα 
ηνπ φξνπ „θαιφ‟. Φαίλεηαη παξάμελν πνπ ε ζπγθεθξηκέλε ζέζε είρε ηέηνηα 

                                            
15

 Miller A., ν.π. ζειι. 38-43 
16

 Βηξβηδάθεο ., ν.π. ζει. 27 
17

 Βηξβηδάθεο ., ν.π. ζει. 28 
18

 Rosenberg Α., ν.π., ζει. 311-313 
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απήρεζε. Οη ίδηνη ηζρπξίδνληαη φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ πξέπεη λα 
πείζεηαη θάπνηνο, αιιά απιψο λα αλαγλσξίδεη φηη ην επηρείξεκα είλαη 
ειθπζηηθφ, (ρσξίο λα είλαη δχζθνιν λα θαληαζηεί θάπνηνο πσο κπνξεί λα 
αλαπηπρζεί κηα ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην αλ έλα ζηνηρείν είλαη ή δελ είλαη 
θαιφ).19 

Αλ θαη ε ινγηθή ηνπ Moore θαίλεηαη ζσζηή, δελ πξέπεη λα παξαπιαλά 

ε ινγηθή ζπλέπεηα ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ. Κάηη κπνξεί λα έρεη ινγηθή 

ζπλέπεηα ρσξίο λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Η ζέζε ηνπ γηα ηελ 

ιέμε „θαιφ‟ ηζρχεη γηαηί είλαη ε θχζε ηεο ιέμεο ηέηνηα, ψζηε λα παίξλεη 

δηάθνξεο κνξθέο (πεξηερφκελα) αλάινγα κε ην πιαίζην. κσο είλαη εχινγν λα 

ππνζηεξίμεη θαλείο φηη αλ αλαγλσξίδεηαη ε θχζε, ν ζθνπφο, ε ιεηηνπξγία θαη 

ηα ινηπά ηεο ηδηφηεηαο ή ηνπ ζηνηρείνπ, ηφηε κπνξεί θαλείο λα θιείζεη ην 

εξψηεκα. ηελ Αξηζηνηειηθή ζεσξία, ππνζηεξίδεηαη φηη „θαιφ, ζηηο πνηθίιεο 

αμηνινγηθέο ηνπ ρξήζεηο, ηππηθψο ζηεξίδεηαη ζηελ ζχλδεζε ηνπ κε 

ραξαθηεξηζηηθέο ιεηηνπξγίεο ή ξφινπο‟20.  

Κάηη αλάινγν πξφθεηηαη λα ππνζηεξηρηεί γηα ην εζηθά θαιφ, αλ δειαδή 

θαζνξηζηεί κε αθξίβεηα ηη απνηειεί εζηθή ηφηε κπνξεί θαλείο ζε θάζε 

πεξίπησζε λα εληνπίζεη ηη αληαπνθξίλεηαη βέιηηζηα ζε απηφλ ηνλ νξηζκφ. Γηα 

παξάδεηγκα, ζε ζρέζε κε ην εζηθά θαιφ ν Railton ππνζηεξίδεη φηη „ην εζηθά 

θαιφ αληαλαθιά απηφ πνπ είλαη νξζνινγηθφ λα επηζπκεί θαλείο, φρη απφ 

ππνθεηκεληθή νπηηθή, αιιά απφ θνηλσληθή νπηηθή. Απηφ πνπ είλαη νξζνινγηθφ 

απφ ηελ θνηλσληθή νπηηθή είλαη απηφ πνπ νξζνινγηθά ζα επηδνθηκάδνληαλ, αλ 

ηα αληηθεηκεληθά ζπκθέξνληα φζσλ επεξεάδνληαη ζπλππνινγίδνληαλ εμίζνπ‟.21 

Σφηε κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί φηη εζηθά θαιφ είλαη νηηδήπνηε ηθαλνπνηεί ζε 

βέιηηζην βαζκφ απηήλ ηελ ζέζε. Θα γίλεη πεξαηηέξσ αλάιπζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ επηρεηξήκαηνο πην θάησ φπνπ ππνζηεξίδεηαη ν 

λαηνπξαιηζηηθφο εζηθφο ξεαιηζκφο. 

πκπεξαζκαηηθά, θαίλεηαη φηη ν ιφγνο πνπ ε ίδηα πξνζπάζεηα 

ζχλδεζεο ηεο εμειηθηηθήο ζεσξίαο κε ηελ εζηθή θαηαιήγεη ζε αληίζεηα 

ζπκπεξάζκαηα, είλαη φηη ζπλδένληαη δηαθνξεηηθά λνήκαηα ζηηο έλλνηεο 

επιτακτικό θαη αντικειμενικό θαη ζηνλ ίδην ηνλ ηθικό πεαλισμό. Γηα παξάδεηγκα 

κηα νπηηθή θάλεθε φηη θαηαιήγεη ζε εζηθφ κε-ξεαιηζκφ, γηαηί ζεσξεί φηη γηα λα 

ππάξρεη ξεαιηζκφο πξέπεη λα ππάξρνπλ νη εζηθέο θξίζεηο αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

θπζηθφ θφζκν, ή φηη νη εζηθέο θξίζεηο πξέπεη λα εκπεξηέρνπλ εγγελή, θαζεαπηή 

θαηεγνξεκαηηθφηεηα. Η επηρεηξεκαηνινγία πνπ ζα αθνινπζήζεη θαηαιήγεη ζε 

εζηθφ ξεαιηζκφ ρσξίο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα ελαληηψλεηαη ζε απηά πνπ 

ππνζηεξίδνληαη ζηηο επηρεηξεκαηνινγίεο πνπ αλαθέξζεθαλ κέρξη ζηηγκήο. Μηα 

πξνθαηαξθηηθή, ζπλνπηηθή αλαθνξά ηεο αλάιπζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη είλαη 

                                            
19

 Darwall S., Gibbard A., Railton P., „Toward Fin de siècle Ethics: Some Trends‟, The Philosophical Review, Vol. 
101, No. 1, 1992,   ζει. 115-189 
20

 Darwall S., Gibbard A., Railton P., ν.π., ζει. 168 
21

 Railton P., ν.π., ζει. 21 
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φηη: αλ θαζνξηζηεί ηη αθξηβψο είλαη ην εζηθφ αίζζεκα θαη ν ιφγνο πνπ 

εμειίρηεθε (λαηνπξαιηζηηθά), ηφηε ζα κπνξεί θαλείο λα εμάγεη πηζαλά ζεκέιηα 

γηα έλαλ εζηθφ ξεαιηζκφ. Με άιια ιφγηα ζθνπφο είλαη ε αλάδεημε ελφο εζηθνχ 

ξεαιηζκνχ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ζε θάζε πεξίπησζε ππάξρεη κηα αιήζεηα 

γηα ην ηη είλαη εζηθφ λα πξάμεη θάπνηνο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ιφγν πνπ έρεη λα 

είλαη εζηθφο. ηελ ζπλέρεηα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απηφο (ν ξεαιηζκφο) 

γηα λα αμηνινγεζνχλ νη εζηθέο λφξκεο. Απηά ηα ζεκέιηα δελ ζα δηθαηνινγνχλ 

αδηακθηζβήηεηα ηελ επηηαθηηθφηεηα ηεο εζηθήο, αιιά ζα παξέρνπλ έλαλ θαιφ 

παξαθηλεηηθφ ιφγν γηα ηνλ νπνίνλ λα είλαη θαλείο εζηθφο. 

Η πνξεία ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο θαίλεηαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

ζέζε ησλ S. Darwall, A. Gibbard θαη P. Railton φηη „ε θαηαλφεζε ησλ 

δεζκεχζεσλ ηεο θπζηνινγηθήο ζπδήηεζεο θαη πξαθηηθήο πεξί εζηθήο ή αμίαο 

ζα θαίλεηαη φηη πεξηιακβάλεη αλαθνξέο ηνπιάρηζηνλ ησλ παξαθάησ: ηελ 

ζεκαζηνινγία ηεο γιψζζαο ησλ εζψλ θαη αμίαο, ηε θαηλνκεληθή κεηαθπζηθή 

ηδηφηεηα ηεο εζηθήο, ηελ ππνζεηηθή επηζηεκνινγία ηεο ζεσξίαο εζηθφηεηαο ή 

αμίαο, θαη ηελ ζρέζε ηεο εζηθφηεηαο αμηψλ κε ηνλ πξαθηηθφ ζπιινγηζκφ 

(practical reasoning)‟.22 Δμεηάδνληαο ηελ ζεκαζηνινγία ηεο εζηθήο, επηρεηξείηαη 

λα γίλεη επηβεβαίσζε ησλ παξαδνρψλ καο, κε ηελ ρξήζε λαηνπξαιηζηηθψλ 

δεδνκέλσλ. Παξάιιεια, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ππνδεηθλχεηαη φηη απηά πνπ 

κπνξεί λα ππνζηεξίμεη θαλείο γηα ηελ εζηθή θαη ηελ αμία είλαη λαηνπξαιηζηηθά 

θαη εκπεηξηθά, νπφηε κπνξνχλ λα γίλνπλ γλσζηά. Δπίζεο, ζπλεπάγεηαη απφ 

απηέο ηηο παξαδνρέο, φηη ππάξρνπλ εζηθέο αιήζεηεο θαη απαληήζεηο γηα ην ηη 

είλαη εζηθά νξζφ θαη ηη φρη θαη, ελψ δελ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί ε απφιπηε 

επηηαθηηθφηεηα ηεο εζηθήο (ε νπνία κάιινλ δελ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί απφ 

θακία ζεσξία), κπνξεί λα αλαδεηρζεί ν ζεκαληηθφο ξφινο πνπ έρνπλ απηέο νη 

εζηθέο αιήζεηεο γηα ηελ επεκεξία φισλ.  

Σν απαηειφ ηεο ππφζεζεο είλαη νη δηάθνξνη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο 

ζεκειίσλαλ σο ηψξα ηελ εζηθή, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ππάξρνπλ ζήκεξα. Με άιια ιφγηα, είλαη απνδεθηφ φηη δελ ππάξρεη έλα 

ππεξβαηηθφ ζχλνιν αθεξεκέλσλ εζηθψλ αιεζεηψλ, νχηε ππάξρεη θάηη 

εζσηεξηθφ ησλ εζηθψλ θξίζεσλ θαη λνξκψλ πνπ ηηο θάλεη επηηαθηηθέο. κσο 

απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ε εζηθή ή ε επηηαθηηθφηεηα ηεο εζηθήο απνηειεί 

„απηαπάηε‟, νχηε φηη απνθιείεηαη έλαο εζηθφο ξεαιηζκφο. Τπάξρεη κηα εζηθή 

αιήζεηα γηα θάζε πεξίπησζε θαη, ζηνλ βαζκφ πνπ έλαο άλζξσπνο δίλεη αμία 

ζηελ επεκεξία ηνπ, θαη ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπ, ππάξρεη ιφγνο λα πξάμεη 

ζχκθσλα κε απηήλ ηελ εζηθή αιήζεηα. 

Μέρξη ζηηγκήο έρνπλ γίλεη αξθεηέο αλαθνξέο θαη λχμεηο ζηελ έλλνηα ηνπ 

λαηνπξαιηζηηθνχ εζηθνχ ξεαιηζκνχ πνπ ππεξαζπίδεηαη ην θείκελν, φπσο θαη 

ζηνλ ηξφπν πνπ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ε εμειηθηηθή ζεσξία ηνπ Γαξβίλνπ. 
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 Darwall S., Gibbard A., Railton P., ν.π., ζει. 127 



Η ζπλεηζθνξά ηεο εμειηθηηθήο ζεσξίαο ζηελ ππεξάζπηζε ελφο λαηνπξαιηζηηθνχ εζηθνχ ξεαιηζκνχ 

 
 

 

Υιφε Μαξία Μπακπνπιή  21 
 

Σψξα ρξεηάδεηαη λα δνζεί κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ έλλνηα λαηνπξαιηζηηθνχ 

εζηθνχ ξεαιηζκνχ, κέζα απφ αλαθνξέο ζπγθεθξηκέλσλ ζεσξεηηθψλ. Όζηεξα 

απφ ηελ δηαζάθεζε ηεο θξάζεο „λαηνπξαιηζηηθφο εζηθφο ξεαιηζκφο‟, κπνξεί 

λα γίλεη αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίνλ ππεξαζπίδεηαη κέζα απφ ην 

θείκελν. 

 

Νατοσραλιστικός Ηθικός Ρεαλισμός 

            Αξρηθά ρξεηάδεηαη λα γίλεη ζαθέο ηη ελλνείηαη κε ηνλ φξν 

λαηνπξαιηζκφο. O Nicholas L. Sturgeon ζέηεη ην πιαίζην, ππνζηεξίδνληαο φηη 

ην δήηεκα ηνπ λαηνπξαιηζκνχ ζηελ εζηθή ζρεηίδεηαη κε ην αλ νη εζηθέο αμίεο 

θαη ππνρξεψζεηο κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ κέζα απφ κηα, επηζηεκνληθά 

βαζηζκέλε, λαηνπξαιηζηηθή νπηηθή ηνπ θφζκνπ. Ο ίδηνο αλαθέξεη, φηη 

ζχκθσλα κε έλαλ εζηθφ λαηνπξαιηζκφ, νη εζηθέο ηδηφηεηεο φπσο είλαη ην εζηθά 

νξζφ ή εζθαικέλν κηαο πξάμεο είλαη θπζηθέο ηδηφηεηεο θαη εμεηάδνληαη κε ηνλ 

ίδην ηξφπν πνπ γίλεηαη ε εκπεηξηθή έξεπλα γηα επηζηεκνληθέο ηδηφηεηεο. 

Δπνκέλσο ρξεηάδεηαη λα αλαδεηρζεί αλ κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ νη εζηθέο 

ηδηφηεηεο κφλν βάζε εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ, ρσξίο αλαθνξά ζε νηηδήπνηε 

ππεξβαηηθφ ή κεηαθπζηθφ.23 

          ζνλ αθνξά ηνλ εζηθφ λαηνπξαιηζκφ ν Landau, αληίζηνηρα, 

ππνζηεξίδεη φηη, ζχκθσλα κε απηφλ, ηα εζηθά γεγνλφηα είλαη είδνο 

επηζηεκνληθψλ γεγνλφησλ, πνπ κπνξνχλ λα αλαθαιπθηνχλ κε αλάινγεο 

κεζφδνπο. πσο αλαθέξεη, έρνπλ ίζε ηζρχ παξαθίλεζεο θαη ηνλ ίδην βαζκφ 

επηηαθηηθφηεηαο κε λαηνπξαιηζηηθά γεγνλφηα θαη δεδνκέλα.24 Φαίλεηαη 

επνκέλσο φηη ην γεληθφ πιαίζην ηνπ λαηνπξαιηζκνχ ππνζηεξίδεη φηη φζα 

ππάξρνπλ απνηεινχληαη απφ θπζηθά θαη ςπρνινγηθά γεγνλφηα. Ο ηέιηνο 

Βηξβηδάθεο θάλεη δηάθξηζε αλάκεζα ζηνλ κεζνδνινγηθφ λαηνπξαιηζκφ θαη ηνλ 

νπζηψδε λαηνπξαιηζκφ. Σν πξψην είδνο λαηνπξαιηζκνχ, αλαθέξεηαη ζηελ 

κέζνδν αλαγλψξηζεο ηεο αιήζεηαο θαη ππνζηεξίδεη φηη δελ ππάξρεη θάπνηα 

μερσξηζηή, a priori κέζνδν πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη ε θηινζνθία 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ a posteriori ηξφπν εκπεηξηθνχ ειέγρνπ. Σν δεχηεξν είδνο 

ζρεηίδεηαη κε ηελ εμήγεζε ελλνηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πεδίν ηεο 

θηινζνθίαο, κε ηελ ρξήζε λαηνπξαιηζηηθψλ φξσλ25. Ο εζηθφο λαηνπξαιηζκφο 

πνπ ππεξαζπίδεηαη εδψ βαζίδεηαη ζε έλαλ ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ δχν, ζηνλ 

βαζκφ πνπ ππνζηεξίδεηαη φηη κε εκπεηξηθνχο κεζφδνπο έξεπλαο θαη 

νξζνινγηθφ ζπιινγηζκφ απνθηάεη θαλείο γλψζε γχξσ απφ ηελ εζηθή θαη φηη νη 

                                            
23

 Sturgeon N., L., „Ethical Naturalism‟, in The Oxford Handbook of Ethical Theory, ed. David Copp, Oxford 

University Press, New York, 2006 ζειι. 91-92 
24

 Shafer Landau, ν.π. ζει. 40 
25

 Βηξβηδάθεο ., Η Τθή ηεο Ηζηθήο Πξαγκαηηθφηεηαο, Leader Books, 2009, ζειι. 97-98 
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εζηθέο έλλνηεο βαζίδνληαη θαη κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ απφ θπζηθά γεγνλφηα 

θαη κε ηελ ρξήζε θπζηθψλ φξσλ. 

           Αξρηθά, ζε ζρέζε κε ηνλ εζηθφ ξεαιηζκφ πάιη, ν Geoffrey Sayre-

McCord ππνζηεξίδεη, φηη πξφθεηηαη γηα ηελ ζέζε φηη ππάξρνπλ εζηθά γεγνλφηα 

θαη φηη ζην πιαίζην απηψλ ησλ γεγνλφησλ νη εζηθέο θξίζεηο ησλ αλζξψπσλ 

είλαη αιεζείο ή ςεπδείο, ζσζηέο ή εζθαικέλεο. Απηά ηα εζηθά γεγνλφηα 

ππάξρνπλ αλεμάξηεηα απφ ην αλ κπνξεί θάπνηνο λα ηα αληηιεθζεί κε ηνλ 

ζσζηφ ηξφπν. Δπηθξαηεί δηαθσλία αλάκεζα ζηνπο εζηθνχο ξεαιηζηέο, ζρεηηθά 

κε ην „ηη είλαη ηα εζηθά γεγνλφηα‟ έλαληη ησλ νπνίσλ αμηνινγνχληαη νη εζηθέο 

θξίζεηο σο αιεζείο ή ςεπδείο. Κάπνηνη, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, 

ππνζηεξίδνπλ φηη ηα εζηθά γεγνλφηα είλαη κε-θπζηθά ή ππεξθπζηθά. Άιινη, 

ππνζηεξίδνπλ φηη ηα εζηθά γεγνλφηα εληνπίδνληαη κέζα απφ ηελ εκπεηξηθή 

κέζνδν έξεπλαο. πκθσλεί ν ίδηνο, φηη κπνξεί θάπνηνο λα είλαη εζηθφο 

ξεαιηζηήο θαη λα πηζηεχεη φηη ε πιεηνλφηεηα ηεο αλζξσπφηεηαο δελ 

αλαγλσξίδεη ηα εζηθά γεγνλφηα.26 „Μηα επηηπρεκέλε ππεξάζπηζε ηνπ εζηθνχ 

ξεαιηζκνχ απαηηεί ηελ αλάδεημε ηνπ φηη, ην γεγνλφο φηη θάηη είλαη νξζφ ή 

εζθαικέλν, θαιφ ή θαθφ, επεξεάδεη ην ηη έρνπλ ιφγν νη άλζξσπνη λα 

θάλνπλ‟.27 Η ηειεπηαία θξάζε ζρεηίδεηαη κε ηελ δεζκεπηηθφηεηα ηεο εζηθήο, 

ζηελ νπνία ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ ζπλέρεηα. 

Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηνλ εζηθφ ξεαιηζκφ, νη εζηθέο θξίζεηο έρνπλ 

έλα ηδηαίηεξν είδνο αληηθεηκεληθφηεηαο ζηνλ βαζκφ πνπ ε αιήζεηα ηνπο 

αμηνινγείηαη αλεμάξηεηα απφ ηηο πεπνηζήζεηο ησλ αλζξψπσλ πνπ ηηο έρνπλ ή 

ησλ αλζξψπσλ πνπ ηηο αμηνινγνχλ. πλερίδεη, ν Shafer Landau, κε ηελ 

παξαηήξεζε φηη ππάξρνπλ πνιιέο κνξθέο εζηθνχ ξεαιηζκνχ, νη νπνίεο γεληθά 

ππνζηεξίδνπλ ηελ ηδέα φηη ππάξρεη κηα εζηθή πξαγκαηηθφηεηα, ηελ νπνία 

πξνζπαζνχλ λα αλαπαξαζηήζνπλ, νη άλζξσπνη, φηαλ θάλνπλ θξίζεηο ζρεηηθά 

κε ην ηη είλαη νξζφ θαη εζθαικέλν. Οη δηαθσλίεο πνπ πξνθχπηνπλ ζπλήζσο 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θχζε απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, 

έλαο θνλζηξνπθηηβηζηήο, ζα ππεξαζπίδνληαλ ηελ ηδέα φηη ε εζηθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαηαζθεπάδεηαη βάζε κηαο νπηηθήο, ε απνπζία ηεο νπνίαο 

ζεκαίλεη ηελ απνπζία εζηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Δπνκέλσο, αλ δελ ππάξρνπλ 

ππνθείκελα πνπ λα κνηξάδνληαη ζπκβάζεηο, ηφηε δελ ππάξρεη εζηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. χκθσλα κε απηή ηε ζέζε, φ,ηη πξαγκαηηθά ππάξρεη, 

εμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε ηεο νπηηθήο γσλίαο. Ο ξεαιηζκφο πνπ ζα 

ππνζηεξηρηεί εδψ αληίζεηα ππνζηεξίδεη ηελ αλεμάξηεηε πξαγκαηηθφηεηα ηνπ 

πεδίνπ, φηη ππάξρνπλ εζηθέο αιήζεηεο θαη φηη έλα εζηθφ θξηηήξην δελ αληιεί ηελ 
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νξζφηεηά ηνπ απφ ην γεγνλφο φηη πξνηηκάηαη ή απφ ην φηη ππάξρεη 

πξνδηάζεζε πξνο απηφ.28 

O Michael Smith, ζπκθσλεί κε ηνπο πξναλαθεξφκελνπο φηαλ 

ππνζηεξίδεη φηη ν εζηθφο ξεαιηζκφο απαηηεί δχν βαζηθέο „αξρέο‟. „Πξψηνλ φηη 

νη πξνηάζεηο πνπ ζπληζηνχλ ηηο εζηθέο θξίζεηο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα είλαη 

αιεζείο ή ςεπδείο, θαη δεχηεξνλ φηη θάπνηεο απφ απηνχ ηνπ είδνπο πξνηάζεηο 

πξαγκαηηθά αιεζεχνπλ‟29. Θεσξεί φηη νη ιέμεηο πνπ ζπληζηνχλ κηα εζηθή θξίζε 

πξέπεη λα κπνξνχλ λα κεηαβηβάζνπλ ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε 

κηα πεπνίζεζε γηα θάηη πνπ ηζρχεη ζηνλ θφζκν. Γηα λα είλαη αιεζήο ή ςεπδήο 

κηα εζηθή θξίζε, ζα πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηα ηδηφηεηα ζηελ πξάμε πνπ 

δηθαηνινγεί ηελ θξίζε. Παξαηεξεί φηη, εθφζνλ ν άλζξσπνο είλαη 

πεξηνξηζκέλνο ζηελ αληίιεςε ηνπ εκπεηξηθνχ θφζκνπ, ζα πξέπεη ε ηδηφηεηα, 

πνπ ζα επηβεβαηψζεη ηελ δπλαηφηεηά καο λα απνδψζνπκε ηηκή αιήζεηαο ζε 

κηα θξίζε, λα αλήθεη ζηνλ εκπεηξηθφ θφζκν. Οη κφλεο ηδηφηεηεο, πνπ είλαη 

δπλαηφλ λα έρνπλ ηα αληηθείκελα είλαη λαηνπξαιηζηηθέο θαη γίλνληαη γλσζηέο 

κέζα απφ εκπεηξηθέο κεζφδνπο έξεπλαο. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, θαηαιήγεη ν ίδηνο 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πην εχινγε θαη πεηζηηθή κνξθή εζηθνχ ξεαιηζκνχ ζα 

είλαη κηα κνξθή λαηνπξαιηζηηθνχ εζηθνχ ξεαιηζκνχ. Γηφηη, κε κηα έλλνηα, είλαη 

ε κφλε κνξθή πνπ παξέρεη έλαλ ππφβαζξν, πνπ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηφ, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ νη εζηθέο θξίζεηο σο αιεζείο 

ή ςεπδείο. 

Σν δήηεκα πνπ πξέπεη λα δηαιεπθαλζεί ζε απηφ ην ζεκείν είλαη αλ 

κπνξεί λα βξεζεί πνηα είλαη ε θπζηθή ηδηφηεηα πνπ πηζηεχεη θάπνηνο φηη έρεη 

κηα εζηθή θξίζε, φηαλ θαηαιήγεη ζην φηη είλαη αιεζήο. Οη εζηθέο ηδηφηεηεο ησλ 

πξάμεσλ, φπσο αλαθέξεη ν Michael Smith, επηζπκβαίλνπλ πάλσ ζηηο θπζηθέο 

ηδηφηεηεο. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη, αλ είλαη ίδηεο φιεο νη θπζηθέο ηδηφηεηεο, ηφηε 

ζα πξέπεη ε εζηθή ηνπο ηδηφηεηα λα είλαη ίδηα. Οπφηε, ζηφρνο ησλ 

λαηνπξαιηζηηθψλ εζηθψλ ξεαιηζηψλ είλαη λα δείμνπλ πνηεο θπζηθέο ηδηφηεηεο 

δηθαηνινγνχλ ηελ απφδνζε δηάθνξσλ εζηθψλ ηδηνηήησλ ζε πξάμεηο. Γηα 

παξάδεηγκα αλ ε λαηνπξαιηζηηθή ηδηφηεηα πξάμεσλ, πνπ δηθαηνινγεί ηελ 

απφδνζε εζηθήο νξζφηεηαο, είλαη ην αλ πξνζεγγίδνπλ έλα θξηηήξην εζηθήο ή 

φρη, ηφηε κπνξεί λα ππνηεζεί φηη απηφ πνπ θάλεη κηα πξάμε εζηθά νξζή είλαη ην 

φηη πξνζεγγίδεη ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. 

Η έλζηαζε ζηελ ζέζε ηνπ λαηνπξαιηζηηθνχ εζηθνχ ξεαιηζκνχ 

παξνπζηάδεηαη ζην επηρείξεκα ηνπ „αλνηρηνχ εξσηήκαηνο‟ ηνπ Moore, ην 

νπνίν απνξξίθηεθε πξνεγνπκέλσο απφ άιινπο ζεσξεηηθνχο. Ο Μ. Smith 

αξρηθά αλαιχεη ην επηρείξεκα γηα λα ην απνξξίςεη θαη ν ίδηνο ζηελ ζπλέρεηα. 

                                            
28

 Shafer-Landau, Russ, Moral Realism, Oxford University Press, 2003, ζει. 13-16  
29

 Smith, M., „Moral Realism‟, in The Blackwell guide to Ethical Theory, ed. Hugh LaFollette, Blackwell publishers, 

UK, 2000, ζει. 15 
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Αλαθέξεη φηη  αλ ε εζηθή νξζφηεηα κηαο πξάμεο είλαη ην ίδην κε ην λα έρεη 

ζπγθεθξηκέλεο θπζηθέο ηδηφηεηεο απηή ε πξάμε, ηφηε ζα έπξεπε ε „νξζφηεηα‟ 

θαη ε „θπζηθή ηδηφηεηα‟ (δειαδή ην εζηθφ θξηηήξην, γηα παξάδεηγκα) λα είλαη 

αλαιπηηθά ή a priori ηζφηηκεο. Με άιια ιφγηα, φηαλ αλαθέξεη θάπνηνο φηη κηα 

πξάμε είλαη νξζή, ζα είλαη ην ίδην κε ην λα ηζρπξηζηεί φηη έρεη ηελ θπζηθή 

ηδηφηεηα πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί. Γηα λα κελ είλαη πνιχ αθεξεκέλν ην 

επηρείξεκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο παξάδεηγκα ην θξηηήξην πνπ ζα 

ππνζηεξηρηεί ζηελ ζπλέρεηα, δειαδή, φηη εζηθά νξζφ είλαη „φηη πξνσζεί ηα 

αληηθεηκεληθά ζπκθέξνληα απφ θνηλσληθή νπηηθή‟ (ζα γίλεη αλάιπζε ηνπ 

θξηηεξίνπ απηνχ ζηελ ζπλέρεηα, γηα ηελ ψξα ρξεζηκνπνηείηαη σο παξάδεηγκα 

γηα λα δνζεί πεξηερφκελν ζην επηρείξεκα πνπ αλαθέξεηαη). χκθσλα κε ην 

επηρείξεκα ηνπ „αλνηρηνχ εξσηήκαηνο‟ ην λα πεη θάπνηνο φηη κηα πξάμε είλαη 

„εζηθά νξζή‟ ζα είλαη ζαλ λα ιέεη (ηαπηφζεκα) φηη ε πξάμε „πξνσζεί ηα 

αληηθεηκεληθά ζπκθέξνληα απφ θνηλσληθή νπηηθή‟. Δπνκέλσο δελ ζα είρε 

λφεκα λα αλαξσηεζεί θάπνηνο: „ε πξάμε πξνσζεί ηα αληηθεηκεληθά 

ζπκθέξνληα απφ θνηλσληθή νπηηθή, αιιά είλαη εζηθά νξζή;‟ κσο φπσο 

ππνζηεξίδεη ν Moore δελ ηζρχεη απηφ, δηφηη κπνξεί θάπνηνο, ρσξίο λα ππάξρεη 

ινγηθή αληίθαζε, λα αλαξσηεζεί αλ κηα πξάμε πνπ πξνσζεί ηα αληηθεηκεληθά 

ζπκθέξνληα απφ θνηλσληθή νπηηθή είλαη εζηθά νξζή. Με άιια ιφγηα δελ 

απνηειεί θιεηζηφ εξψηεκα ζην νπνίν ζα ήηαλ απηνλφεην φηη αθνχ „πξνσζεί ηα 

αληηθεηκεληθά ζπκθέξνληα απφ θνηλσληθή νπηηθή‟ ηφηε ζπλεπάγεηαη φηη „είλαη 

εζηθά νξζφ‟. Απνηειεί εξψηεκα „αλνηρηφ‟ πξνο νξζνινγηθφ ζπιινγηζκφ, 

επνκέλσο δελ απνηεινχλ ίδηεο ηδηφηεηεο. Ο M. Smith παξαηεξεί φηη, αλ είλαη 

ζσζηφ ην επηρείξεκα, ηφηε „φπνηεο θπζηθέο ηδηφηεηεο θαη λα επηιέμνπκε, 

θαίλεηαη φηη πνηέ δελ είλαη πξνθαλέο ην αλ κηα πξάμε κε απηέο ηηο ηδηφηεηεο 

είλαη εζηθά νξζή‟30. Οπφηε ε εζηθή νξζφηεηα δελ είλαη φκνηα (δελ ηαπηίδεηαη) κε 

θάπνηα θπζηθή ηδηφηεηα πξάμεσλ.  

Η πξψηε απάληεζε, πνπ αλαθέξεη ν M. Smith, ε νπνία ππνζηεξίδεηαη 

απφ ηνλ λαηνπξαιηζηηθφ εζηθφ ξεαιηζκφ, είλαη φηη δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη a 

priori ή αλαιπηηθά ηζφηηκεο νη ηδηφηεηεο. Μπνξεί αληίζεηα λα είλαη a posteriori 

αιήζεηα φηη κηα πξάμε είλαη εζηθά νξζή επεηδή πξνσζεί ηα αληηθεηκεληθά 

ζπκθέξνληα απφ θνηλσληθή νπηηθή. Με άιια ιφγηα, αληί λα αλαδεηθλχεηαη ε 

αιήζεηα ηεο νξζφηεηαο ηεο πξάμεο κέζα απφ ηνλ ζπιινγηζκφ πάλσ ζηηο ίδηεο 

ηηο ηδηφηεηεο θαη ζην λφεκά ηνπο, κπνξεί λα αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ηελ 

παξαηήξεζε, ή λα ζπκπεξαίλεηαη κέζα απφ ηελ νξζνινγηθή αλάιπζε. 

πλνπηηθά ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζε λα θαλεί a posteriori φηη ην 

„εζηθά νξζφ‟ είλαη ηζφηηκν κε ην „φηη πξνσζεί ηα αληηθεηκεληθά ζπκθέξνληα απφ 

θνηλσληθή νπηηθή‟ είλαη ν εμήο: Παξαηεξείηαη ζηνλ θφζκν φηη πξάμεηο πνπ 

ζεσξνχληαη εζηθά νξζέο θαη εζηθά εζθαικέλεο, νδεγνχλ ζε επεκεξία θαη ζε 

δπζθνξία αληίζηνηρα. Οπφηε, κπνξεί θαλείο λα ςάμεη λα βξεη πνηα ηδηφηεηα ζε 
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απηέο ηηο πξάμεηο είλαη εθείλε πνπ απνηειεί ην αίηην ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απηψλ 

απνηειεζκάησλ. Αλ κεηά απφ ηελ έξεπλα εληνπηζηεί φηη ε αηηηψδεο ηδηφηεηα 

είλαη ην φηη απηέο νη πξάμεηο πξνσζνχλ ή ελαληηψλνληαη ζηα αληηθεηκεληθά 

ζπκθέξνληα απφ θνηλσληθή νπηηθή, ηφηε θαίλεηαη  a posteriori φηη απηφ πνπ 

θάλεη κηα πξάμε εζηθά νξζή είλαη φηη „πξνσζεί ηα αληηθεηκεληθά ζπκθέξνληα 

απφ θνηλσληθή νπηηθή‟ θαη εζηθά εζθαικέλε είλαη φηη „ελαληηψλεηαη ζηα 

αληηθεηκεληθά ζπκθέξνληα απφ θνηλσληθή νπηηθή‟.  

 κσο, φπσο παξαηεξεί ν M. Smith, δελ απνηειεί ηθαλνπνηεηηθή 

απάληεζε απηή δηφηη θαη πάιη θαηαιήγεη ζε a priori αιήζεηα. Μέζα απφ ηελ 

έκκεζε a posteriori αλαθάιπςε φηη εζηθά νξζφ είλαη ε ζπγθεθξηκέλε θπζηθή 

ηδηφηεηα (θνηλσληθφ γεγνλφο), πάιη ζπκπεξαίλνπκε ηελ a priori αιήζεηα ηνπ φηη 

είλαη ηζφηηκεο νη ηδηφηεηεο. Δίλαη ζαλ λα βξέζεθε άιιε κέζνδνο γηα ην ίδην 

ζπκπέξαζκα. Αληί λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ λνήκαηνο 

ησλ φξσλ, βξέζεθε κέζα απφ ηελ εκπεηξηθή παξαηήξεζε θαη ηνλ ζπιινγηζκφ. 

Δμάιινπ ζχκθσλα κε ην επηρείξεκα „αλνηρηνχ εξσηήκαηνο‟ δελ κπνξεί 

θάπνηνο λα πεη εμαξρήο φηη εζηθά νξζφ είλαη εθείλε ε ηδηφηεηα πνπ έρεη απηφ ην 

απνηέιεζκα (φπσο επηρεηξήζεθε λα γίλεη γηα λα θαλεί ε a posteriori αιήζεηα 

ηεο εμίζσζεο). 

Μηα δεχηεξε πξνζπάζεηα λα απαληεζεί ην επηρείξεκα ζρεηίδεηαη κε ην 

„έξγν ηεο αλάιπζεο ελλνηψλ‟. Αλαθέξεη ν M. Smith φηη, φηαλ αλαιχεη θάπνηνο 

κηα έλλνηα, απηφ πνπ θάλεη είλαη λα εληνπίδεη έλα ζχλνιν πεξηνξηζκψλ πάλσ 

ζηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε ιέμε. Υξεζηκνπνηεί ην παξάδεηγκα ηεο 

έλλνηαο „θφθθηλν‟ γηα λα επεμεγήζεη ηελ ζέζε ηνπ. ηαλ θάπνηνο αλαιχεη ηελ 

έλλνηα ηνπ φξνπ „θφθθηλν‟, πξνζπαζεί λα βξεη έλαλ νξηζκφ πνπ λα 

ζπκπεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο ρξήζεο ηνπ φξνπ. 

Δπνκέλσο γηα λα βξεζεί ην αλαιπηηθφ ηζνδχλακν ηνπ φξνπ, (γηα παξάδεηγκα 

φηη „θφθθηλν‟ είλαη „ε ηδηφηεηα ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ηα θάλεη λα θαίλνληαη 

θφθθηλα ζε παξαηεξεηέο κε θπζηνινγηθή φξαζε ππφ δεδνκέλεο ζπλζήθεο‟) 

πξέπεη λα βξεζνχλ νη πεξηνξηζκνί ηεο ρξήζεο ηνπ, πνπ δηθαηνινγνχλ απηήλ 

ηελ εμίζσζε, ή πνπ ηελ θαζηζηνχλ αλαγθαία. Τπνζηεξίδεη ν ίδηνο φηη, αλ ηζρχεη 

απηή ε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ ηεο αλάιπζεο φξσλ, ηφηε κηα αλάιπζε δελ 

θξίλεηαη απφ ην απηνλφεην ή ηελ θαλεξφηεηά ηεο (a priori), νχηε απφ ην αλ ε 

αλάιπζε επηδέρεηαη πεξαηηέξσ νξζνινγηθφ ζπιινγηζκφ. Αληίζεηα ζα 

αμηνινγείηαη ε αλάιπζε αλάινγα κε ην αλ θαηάθεξε λα εληνπίζεη ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ρξήζεο ηνπ φξνπ πνπ ζα 

δηθαηνινγνχζαλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ή θαη νξηζκφ ηεο έλλνηαο. πλεπψο ν 

βαζκφο ζηνλ νπνίνλ επηηπγράλεη ηνλ ζηφρν απηφλ ε αλάιπζε, ζα είλαη 

ζπδεηήζηκνο, ρσξίο λα ζεκαίλεη φηη δελ ηζρχεη ε αληηζηνίρεζε. Γειαδή, δελ 

ρξεηάδεηαη ε παξαδνρή, φηη „εζηθά νξζφ‟ είλαη „φηη πξνσζεί ηα αληηθεηκεληθά 

ζπκθέξνληα απφ θνηλσληθή νπηηθή‟, λα απνηειεί κηα a apriori αιήζεηα, πνπ 

είλαη απηνλφεηε θαη άξα δελ επηδέρεηαη πεξαηηέξσ αλάιπζε. Αξθεί λα 
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εκπεξηέρεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζπλεπάγεηαη ε 

ρξήζε ηεο θξίζεο „εζηθά νξζή‟. 

 Ο M. Smith ζπκπεξαίλεη, φηη πξέπεη νη λαηνπξαιηζηηθνί εζηθνί 

ξεαιηζηέο λα παξέρνπλ „κηα λαηνπξαιηζηηθή αλάιπζε ησλ πεξηερνκέλσλ 

εζηθψλ πεπνηζήζεσλ, κηα αλάιπζε ηεο λαηνπξαιηζηηθήο ηδηφηεηαο πνπ 

ζεσξνχλ φηη είλαη ηαπηφζεκε κε πνηθίιεο εζηθέο ηδηφηεηεο…πξέπεη λα 

εληνπίζνπλ λαηνπξαιηζηηθέο ηδηφηεηεο νη νπνίεο είλαη αλαιπηηθά (ή a priori) 

ηζνδχλακεο ζε απηέο ηηο εζηθέο ηδηφηεηεο. Γελ ρξεηάδεηαη, σζηφζν λα είλαη 

πξνθαλέο φηη νη λαηνπξαιηζηηθέο ηδηφηεηεο θαη νη εζηθέο ηδηφηεηεο είλαη 

αλαιπηηθά ηζνδχλακεο. Μπνξεί λα είλαη αλνηρηφ πξνο νξζνινγηθφ ζπιινγηζκφ. 

κσο, ζηελ ηειηθή, ζα πξέπεη λα αλαδεηθλχεηαη, βάζε ζπιινγηζκνχ πάλσ 

ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο θάλνπκε ρξήζε εζηθψλ φξσλ, φηη νη 

λαηνπξαιηζηηθέο ηδηφηεηεο πνπ εληνπίδνληαη, είλαη ηζφηηκεο κε ηηο εζηθέο 

ηδηφηεηεο‟31. 

ηελ ζπλέρεηα αλαθέξεη δχν ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο, νη 

λαηνπξαιηζηηθνί εζηθνί ξεαιηζηέο, έρνπλ επηρεηξήζεη λα πεηχρνπλ απηφλ ηνλ 

ζηφρν. Ο έλαο ηξφπνο επηρεηξεί λα δείμεη φηη κέξνο ηνπ έξγνπ, πνπ 

αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, είλαη λα θαλεί φηη ε νξζφηεηα είλαη ε ηδηφηεηα πνπ 

ζα επηζπκνχζε θάπνηνο λα ραξαθηεξίδεη ηηο πξάμεηο ηνπ. Πξνυπφζεζε είλαη, 

φηη νη επηζπκίεο ηνπ δηακνξθψλνπλ έλα ζχλνιν ην νπνίν είλαη ζηνλ κέγηζην 

βαζκφ ελεκεξσκέλν, ζπλεθηηθφ θαη ελνπνηεκέλν. Γεληθά ππνζηεξίδνπλ φηη 

έλαο απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο, ζηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη ε ρξήζε εζηθψλ φξσλ, 

ζρεηίδεηαη κε ην φηη, αλ θάπνηνο πξνβεί ζε εζηθή θξίζε, ηφηε απηφκαηα ζα 

επηζπκεί λα πξάμεη ζχκθσλα κε απηήλ ηελ θξίζε. Ο M. Smith ζεσξεί, φηη 

απηφο ν ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηεο εζηθήο νξζφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν 

ν εμεγεηηθφο ξφινο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ εζηθή νξζφηεηα, είλαη ε πξφθιεζε 

επηζπκίαο, είλαη ν θαιχηεξνο.32 Ωζηφζν ν λαηνπξαιηζηηθφο εζηθφο ξεαιηζκφο 

πνπ ππνζηεξίδεηαη ζην παξφλ θείκελν παίξλεη ηελ κνξθή ηνπ δεχηεξνπ 

ηξφπνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο εζηθήο νξζφηεηαο.  

χκθσλα κε ηνλ λαηνπξαιηζηηθφ εζηθφ ξεαιηζκφ πνπ ππνζηεξίδεηαη 

εδψ, εληνπίδεηαη έλα λαηνπξαιηζηηθφ ηζνδχλακν γηα ηνλ φξν „εζηθά νξζφ‟ 

ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ληψζεη θάπνηνο δέζκεπζε απφ απηφ. Γελ είλαη 

απαξαίηεην φηη „πξέπεη‟ θάπνηνο λα επηζπκεί λα πξάμεη αλάινγα κε ηελ 

λαηνπξαιηζηηθή ηδηφηεηα, πνπ βξίζθεηαη ζηελ βάζε ηεο εζηθήο ηδηφηεηαο. 

Γειαδή ν ξεαιηζκφο αλαδεηθλχεη ηελ αιήζεηα ή ην ςεχδνο εζηθψλ θξίζεσλ, 

ρσξίο λα ελζσκαηψλεη  ζε απηέο δεζκεπηηθφηεηα θαη ρσξίο λα ππνζηεξίδεη φηη, 

αλ θάπνηνο γλσξίδεη ην εζηθά νξζφ είλαη βέβαην φηη ζα επηζπκεί λα ην πξάμεη. 

Υξεζηκνπνηψληαο ην παξάδεηγκα πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ζχκθσλα 

                                            
31

 Smith, M., ν.π. ζει. 31 
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 Smith, M. ν.π. ζει. 33 
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κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί, κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηεο θξάζεο, λα βξεζεί φηη 

„εζηθά νξζφ‟ είλαη „φηη πξνσζεί ηα αληηθεηκεληθά ζπκθέξνληα απφ θνηλσληθή 

νπηηθή‟, σζηφζν απηφ δελ ζπλεπάγεηαη φηη φινη ζα επηζπκνχλ λα 

„πξνσζήζνπλ ηα αληηθεηκεληθά ζπκθέξνληα απφ θνηλσληθή νπηηθή‟. Γειαδή 

δελ ζεκαίλεη αλαγθαζηηθά φηη, επεηδή βξέζεθε ηη είλαη „εζηθά νξζφ‟ ζε θάζε 

πεξίπησζε, πξέπεη φινη λα ζέινπλ λα πξάμνπλ ζχκθσλα κε απηφ. Γίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα αδηαθνξήζεη θάπνηνο γηα ην „εζηθά νξζφ‟ ή θαη λα πξάμεη 

αληίζεηα. 

 Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ν M. Smith πξνηηκάεη ηνλ πξνεγνχκελν ηξφπν 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ εζηθά νξζνχ, δηφηη ν δεχηεξνο, (ν νπνίνο ππνζηεξίδεηαη 

εδψ) δελ δίλεη δηθαηνιφγεζε γηα ην εζηθά νξζφ, πνπ ζα εμεγνχζε ηελ 

„δεζκεπηηθφηεηα‟, ή ην γεγνλφο φηη φινη ζπλδένπλ ηελ νξζή πξάμε κε ηελ 

επηζπκία λα ηελ επηιέμεη θάπνηνο. Αλαθέξεη ν ίδηνο φηη πξέπεη νη 

λαηνπξαιηζηηθνί εζηθνί ξεαιηζηέο λα εμεγήζνπλ γηα πνηφλ ιφγν ζπκπεξαίλεη 

θαλείο φηη ην εζηθά νξζφ έρεη ηνλ λαηνπξαιηζηηθφ ηζνδχλακν πνπ 

ππνζηεξίδνπλ (φηαλ εληνπίζνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ πνπ ηαηξηάδεη βέιηηζηα) θαη 

λα εμεγήζνπλ γηαηί ηφζνη πνιινί άλζξσπνη ζεσξνχλ φηη: αλ πηζηεχεη θάπνηνο 

φηη κηα πξάμε είλαη εζηθά νξζή, παξάιιεια επηζπκεί λα ηελ πξάμεη33. θνπφο 

ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ θεηκέλνπ, είλαη λα πξνηείλεη έλαλ πηζαλφ ηξφπν 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηεο εχξεζεο ησλ λαηνπξαιηζηηθψλ ηδηνηήησλ, πάλσ 

ζηηο νπνίεο επηζπκβαίλνπλ νη εζηθέο, λα αλαδείμεη γηα πνηφλ ιφγν επηιέρηεθαλ 

απηέο νη θπζηθέο ηδηφηεηεο,  θαη λα εμεγήζεη γηα πνηφλ ιφγν ζεσξείηαη φηη ε 

εζηθή είλαη απφ κφλε ηεο δεζκεπηηθή φπσο θαη γηα πνην ιφγν ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη ππνζεηηθή (ή ππνζεηηθά δεζκεπηηθή βάζε 

πξνυπφζεζεο).  

Ο εζηθφο ξεαιηζκφο πνπ ππεξαζπίδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε 

επηρεηξεκαηνινγία βαζίδεηαη ζε εθείλνλ πνπ ππνζηεξίδεη ν Peter Railton. Γηα 

λα μεθαζαξίζεη ηελ νπηηθή πνπ έρεη ν ίδηνο γηα ηνλ λαηνπξαιηζηηθφ εζηθφ 

ξεαιηζκφ, αλαθέξεη θάπνηεο βαζηθέο δηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ φξν, 

ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ, πξνζδηνξίδεη ηνλ εζηθφ ξεαιηζκφ κε ηνλ νπνίν 

αζρνιείηαη. Αλαθέξεηαη αξρηθά ζην αλ νη εζηθέο θξίζεηο κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ αιεζείο ή ςεπδείο, δήηεκα κε ην νπνίν αζρνιείηαη ν θιάδνο ηεο 

γλσζηνζεσξίαο. Απαληάεη φηη κπνξνχλ θαη ε επηρεηξεκαηνινγία πνπ ζα 

αθνινπζήζεη, ζηνρεχεη ζην λα δείμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαηαιήγεη θαλείο 

ζε απηφ ην ζπκπέξαζκα. Τπνζηεξίδεη φηη νη εζηθέο ηδηφηεηεο δελ εμαξηψληαη 

απφ ην λνπ ησλ έιινγσλ φλησλ, επνκέλσο είλαη αληηθεηκεληθέο. Θεσξεί φηη νη 

εζηθέο ηδηφηεηεο επηζπκβαίλνπλ πάλσ ζε λαηνπξαιηζηηθέο θαη κπνξνχλ λα 

αλαρζνχλ ζε απηέο. Η ζπγθεθξηκέλε ζέζε γίλεηαη απνδεθηή ζην παξφλ 

θείκελν ζηνλ βαζκφ πνπ, φηη έρεη ζρέζε κε ηηο εζηθέο ηδηφηεηεο, φπσο ε 
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πξνέιεπζή ηνπο, ε θχζε ηνπο, ν ηξφπνο εθδήισζήο ηνπο, ν ηξφπνο πνπ 

εμειίρηεθαλ, νη ζπλέπεηέο ηνπο θαη ηα ινηπά απνξξένπλ απφ ηνλ, θαη 

δηαδξακαηίδνληαη ζηνλ, λαηνπξαιηζηηθφ θφζκν. Δπνκέλσο αλ θάπνηνο ζέιεη λα 

εμεηάζεη παξάγνληεο ηεο ζθαίξαο ηεο εζηθήο ρξεηάδεηαη λα  ζηξαθεί πξνο ηνλ 

εκπεηξηθφ θφζκν θαη φρη πξνο ππεξβαηηθέο νληφηεηεο ή θαηαζηάζεηο. πσο 

αλαθέξεη ν ίδηνο, ε έξεπλα ζην πεδίν ηεο εζηθήο κπνξεί λα γίλεη κε αλάινγεο 

κεζφδνπο πνπ γίλεηαη ζηελ εκπεηξηθή έξεπλα.  

Θεσξεί, ν ίδηνο, φηη κπνξεί θαλείο λα πξνζδηνξίζεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ ηελ έλλνηα θαη ηεο εθθάλζεηο ηεο εζηθφηεηαο. Με άιια ιφγηα, 

ππνζηεξίδεη φηη ππάξρνπλ αξθεηά δεδνκέλα απφ ηα νπνία κπνξεί θαλείο λα 

εμάγεη ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ εζηθή, γεληθά, θαη γηα ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο 

εζηθψλ θξίζεσλ. Ωζηφζν, παξά ηελ πιεζψξα εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εζηθφηεηα, πνιιέο απφ ηηο  αληηιήςεηο θαη ηηο ζεσξίεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζήκεξα θαη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εζηθφηεηα, είλαη εζθαικέλεο κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο. ε ζρέζε κε ηελ θαζνιηθεπζηκφηεηα θαη ηελ 

θαηεγνξεκαηηθφηεηα ηεο εζηθήο, ζχκθσλα κε ηελ νπηηθή ηνπ εζηθνχ 

ξεαιηζκνχ ηνπ Peter Railton, αλ θαη κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ νη εζηθέο 

επηηαγέο απφ φινπο, απηφ δελ ζπλεπάγεηαη ηελ απφιπηε δεζκεπηηθφηεηά ηνπο. 

πσο ζα θαλεί παξαθάησ, κπνξνχλ λα δνζνχλ ηθαλνπνηεηηθνί ιφγνη γηα ηνπο 

νπνίνπο „ζα έπξεπε‟ λα είλαη θαλείο εζηθφο, αιιά κπνξεί θάπνηνο λα 

αδηαθνξήζεη γηα απηνχο. Σέινο ππνζηεξίδεη φηη ππάξρνπλ γεληθά θξηηήξηα 

εζηθήο αμηνιφγεζεο, σζηφζν είλαη ε θχζε ησλ θξηηεξίσλ ηέηνηα ψζηε λα κελ 

είλαη πηζαλή ε χπαξμε ελφο κνλαδηθνχ ηξφπνπ δσήο πνπ είλαη θαηάιιεινο γηα 

φια ηα ππνθείκελα, νχηε έλα κνλαδηθφ ζχλνιν λνξκψλ γηα φιεο ηηο θνηλσλίεο 

θαη φιεο ηηο επνρέο.34 ζνλ αθνξά ην ηειεπηαίν ζρφιην, βξίζθεηαη ζε 

ζπκθσλία κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ θεηκέλνπ, σζηφζν, φπσο ζα θαλεί 

ζηελ ζπλέρεηα, κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ θαηαζηάζεηο, ζηηο νπνίεο 

δηαθπβεχνληαη βαζηθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, θαη ζηηο νπνίεο δελ ππάξρεη 

πεξηζψξην γηα ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δξάζεο, αλ επηζπκεί θάπνηνο λα είλαη 

εζηθφο.   

ην πιαίζην απηψλ ησλ αλαθνξψλ ζρεηηθά κε ηνλ λαηνπξαιηζηηθφ εζηθφ 

ξεαιηζκφ, κπνξεί λα μεθηλήζεη ε εμέηαζε ηνπ αλ είλαη δπλαηφλ λα ζπλεηζθέξεη 

ε εμειηθηηθή ζεσξία ηνπ Γαξβίλνπ ζηελ ππεξάζπηζε κηαο κνξθήο 

λαηνπξαιηζηηθνχ εζηθνχ ξεαιηζκνχ θαη πψο. 

  

                                            
34

 Railton P., ‘Moral Realism‟, in Facts, Values and norms: Essays Toward a Morality of Consequence, Cambridge 

University Press, USA, 1986, ζει. 4-5 
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ρεηηθά κε ηελ αληηθεηκεληθόηεηα εζηθά θαινύ θαη 

ηελ δηάθξηζε αλάκεζα ζε γεγνλόο θαη αμία 

 

Αλαιχνληαο ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ „αξία’, ν Peter Railton αξρηθά 

ζεκεηψλεη φηη πξφθεηηαη γηα θάηη παξαπάλσ απφ απιή πξνηίκεζε, φηη κάιηζηα 

επηθαιείηαη θαλείο ηελ αμία θάπνηνπ αληηθεηκέλνπ πνιιέο θνξέο γηα λα 

εμεγήζεη ηελ πξνηίκεζή ηνπ. Αλαθέξεη φηη ε ζεκειίσζε εζηθήο αμίαο βάζεη ηνπ 

θπζηθνχ θφζκνπ δελ είλαη ηζνδχλακε κε κηα λαηνπξαιηζηηθή αλαγσγή ηεο 

αμίαο. Ο ίδηνο ν Moore παξαδέρηεθε φηη αθφκα θαη αλ ε έλλνηα ηνπ αγαζνχ δελ 

αλαιχεηαη θαη δελ είλαη λαηνπξαιηζηηθή έλλνηα, ην θαιφ νπνηνπδήπνηε 

ζηνηρείνπ επηζπκβαίλεη (supervene) πάλσ ζηα λαηνπξαιηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ. Δπνκέλσο, νη ηζρπξηζκνί ελφο κε-λαηνπξαιηζηή ζρεηηθά κε ηελ αμία δελ 

κπνξνχλ λα ππνζηεξηρηνχλ αλ δελ εκπεξηέρεη ν θπζηθφο θφζκνο ηδηφηεηεο, 

ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ νη αμηνινγηθέο πξαθηηθέο καο.  

Η αμία, παξαηεξεί ν ίδηνο, είλαη ππνθεηκεληθή κε ηελ έλλνηα φηη ππάξρεη 

κφλν ζηνλ βαζκφ πνπ ππάξρεη ελδηαθέξνλ ή πνπ απνδίδεηαη ζεκαζία ζε θάηη. 

Μφλν αλ ππάξρεη έλα φλ ζηνλ θφζκν πνπ κπνξεί λα εκπιαθεί ζε κηα 

δηαδηθαζία απφδνζεο ζεκαζίαο ή πνπ κπνξεί λα ελδηαθεξζεί γηα ην ηη γίλεηαη, 

κπνξεί λα ππάξρεη ε έλλνηα αμία. Γελ έρεη λφεκα λα ππνζηεξηρηεί φηη γηα λα 

έρεη θάηη αληηθεηκεληθή αμία ζεκαίλεη λα ηνπ απνδίδεηαη αμία απφ κηα 

αληηθεηκεληθή νπηηθή έμσ απφ ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ, γηα 

παξάδεηγκα απφ ηελ νπηηθή ηνπ ζχκπαληνο. Απηή δελ είλαη ε 

αληηθεηκεληθφηεηα πνπ επηδηψθεηαη εδψ. Η νπηηθή αληηθεηκεληθήο αμίαο πάληα 

εληνπίδεηαη εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο εκπεηξίαο. Δίλαη αληηθεηκεληθή κε ηελ έλλνηα 

φηη ππάξρεη ην θαιφ αλεμάξηεηα απφ ην αλ αλαγλσξίδεηαη. Αληηθεηκεληθά 

ζπκθέξνληα αλάγνληαη ζε θπζηθά θαη θνηλσληθά γεγνλφηα. Απηφ δελ 

ππνζθειίδεη ηελ εμεγεηηθή ή θαζνδεγεηηθή ηνπο ηζρχ, πξάγκα πνπ ηζρχεη θαη 

ζηελ πεξίπησζε πνηθίισλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ πνπ επέξρνληαη θαη 

αλάγνληαη ζηελ θπζηθή.35  

ε ζρέζε κε ην αγαθό ππνζηεξίδεη ν Peter Railton φηη θάηη είλαη εγγελέο  

αγαζφ (ρσξίο λα ζρεηίδεηαη κε ηελ εζηθή) αλ είλαη αληηθεηκεληθφ ζπκθέξνλ ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ρσξίο λα αλαθέξεηαη ζε άιιν αληηθεηκεληθφ ζπκθέξνλ ηνπ. ηαλ 

αλαθέξεηαη ζηνλ „αληηθεηκεληθφ ζπκθέξνλ‟ ελλνεί απηφ πνπ ζα επηζπκνχζε 

θαλείο αλ είρε γλψζε φισλ ησλ παξακέηξσλ ηεο θαηάζηαζήο ηνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, ηα ππνθεηκεληθά ζπκθέξνληα ζρεηίδνληαη κε επηζπκίεο πνπ έρεη 

θαλείο ρσξίο λα είλαη ζίγνπξνο αλ ε ζπγθεθξηκέλε επηζπκία είλαη πξνο φθειφο 

ηνπ. πλήζσο, δειαδή, ηα ππνθεηκεληθά ζπκθέξνληα ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ζχγρπζε θαη άγλνηα. Θα πξαγκαηνπνηεζεί πην εθηελήο αλάιπζε ησλ ελλνηψλ 
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παξαθάησ, γηα ηελ ψξα ρξεηάδεηαη λα ζεκεησζεί φηη αληηθεηκεληθφ ζπκθέξνλ 

είλαη απηφ πνπ πξαγκαηηθά πξνσζεί ηελ επεκεξία ελφο αηφκνπ, ζε αληίζεζε 

κε ην ππνθεηκεληθφ ζπκθέξνλ πνπ είλαη απηφ πνπ πηζηεχεη θάπνηνο φηη 

πξνσζεί ηελ επεκεξία ηνπ. Δπίζεο φηη εγγελέο αληηθεηκεληθφ ζπκθέξνλ είλαη 

εθείλν πνπ επηζπκείηαη θαζεαπηφ θαη φρη σο κέζν επίηεπμεο θάπνηνπ άιινπ 

αληηθεηκεληθνχ ζπκθέξνληνο. Γηα παξάδεηγκα δελ απνηειεί εγγελέο 

αληηθεηκεληθφ ζπκθέξνλ έλα θάξκαθν, αθνχ απνβιέπεη ζηελ επίηεπμε ελφο 

άιινπ αληηθεηκεληθνχ ζπκθέξνληνο, δειαδή ζηελ πγεία. Δίλαη ινγηθφ φηη αθνχ 

ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζε άηνκα ηφηε ζα ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα 

ζηα αληηθεηκεληθά εγγελή ζπκθέξνληα. κσο κπνξεί λα ππνηεζεί φηη αλ 

ππάξρνπλ αξθεηά θνηλά αλάκεζα ζηα ππνθείκελα θαη ηηο ζπλζήθεο ηφηε ζα 

ππάξρνπλ νκνηφηεηεο ζηα αληηθεηκεληθά εγγελή ηνπο ζπκθέξνληα. 

Δπηπξφζζεηα κπνξεί λα παξαηεξήζεη θαλείο θάπνηεο θνξέο έλα είδνο 

εμέιημεο ησλ πξνηηκήζεσλ ζε ζρέζε κε ην αληηθεηκεληθφ αγαζφ. Αλ ελεξγεί 

θάπνηνο ζχκθσλα κε θίλεηξα πνπ πξνζεγγίδνπλ αληηθεηκεληθά ζπκθέξνληα, 

ζα νδεγεζεί ζηελ επίηεπμε θάπνηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ή ηνπιάρηζηνλ ζηελ 

απνθπγή θάπνηνπ βαζκνχ δπζηπρίαο. Γηα παξάδεηγκα αλ θάπνηνο λνκίδεη  

Οπφηε, κέζα απφ κηα δηαδηθαζία δνθηκήο θαη ζθάικαηνο, ζα νδεγεζεί ζε 

επαλάιεςε ησλ πξάμεσλ πνπ είραλ ζεηηθά απνηειέζκαηα. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν, ην ππνθείκελν καζαίλεη γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ ππνζπλείδεηα. Έηζη, 

ζα πξνηηκεζεί ε δηαηήξεζε ησλ επηζπκηψλ πνπ είλαη αληηθεηκεληθέο θαη 

νδεγνχλ ζε ηθαλνπνηεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ην άηνκν.36 (Με αλάινγν ηξφπν 

αλακέλεηαη πσο έλαο εζηθφο ξεαιηζκφο ζα αζθεί δηακνξθσηηθή επίδξαζε ζηηο 

πξάμεηο θαη ζηνλ ηξφπν ζθέςεο καο). 

Απφ ηελ παξαηήξεζε φηη νη άλζξσπνη έρνπλ επηβηψζεη ζε δηάθνξα 

πεξηβάιινληα ν Peter Railton θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη είλαη εχθακπηνη 

ζηελ πξνζαξκνγή ησλ επηζπκηψλ ζε ζπκθέξνληα. Ωζηφζν ε ππεξβνιηθή 

επθακςία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηακφξθσζε επηζπκηψλ πνπ απνθιίλνπλ 

απφ ηα ζπκθέξνληα θαη ην αληηθεηκεληθφ φθεινο. Δπίζεο θάπνηα ππνθείκελα 

έρνπλ πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ησλ επηζπκηψλ ζε 

ζπκθέξνληα, πξάγκα πνπ μεπεξληέηαη ελ κέξεη ράξε ζε πνιηηηζκηθνχο 

ηξφπνπο δηακφξθσζεο επηζπκηψλ. Απηνί νη ηξφπνη επηηξέπνπλ ηελ εθκάζεζε 

ζε πνιιέο γεληέο, φκσο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ εγράξαμε επηζπκηψλ πνπ 

δελ ηαηξηάδνπλ κε ζπκθέξνληα. ηελ δηαδηθαζία, επνκέλσο, παξαηεξνχληαη 

ιάζε, αιιά ζηφρνο είλαη λα έρεη ηφζε ιεηηνπξγηθή επηηπρία φζε ρξεηάδεηαη γηα 

λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αλζξψπηλε επηβίσζε. 

ρεηηθά κε ηελ εζηθή αμία, ζεκεηψλεη πσο βαζίδεηαη ζε δχν ζηνηρεία. 

Πξψηνλ ζην εγγελέο θαζεαπηφ αγαζφ (π.ρ. επηπρία γηα ηνπο θιαζζηθνχο 

εδνληζηέο) ην νπνίν απνηειεί κε-εζηθφ αγαζφ. πσο ππνζηεξίδεη, ε θχξηα 
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κνξθή απηνχ ηνπ κε-εζηθνχ αγαζνχ είλαη ε ππνθεηκεληθή επεκεξία. πλνπηηθά 

αλαθέξεη κηα πηζαλή πεξηγξαθή ηεο αλζξψπηλεο επεκεξίαο ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ππάξρεη έλαο ιεηηνπξγηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ή θαηαζηάζεηο πνπ ηαηξηάδνπλ κε αλζξψπηλεο ηθαλφηεηεο λα 

δηακνξθψλνπλ ηα είδε δσήο ή εκπεηξηψλ πνπ πξνηηκνχλ. Γηα παξάδεηγκα, γηα 

ηνπο εδνληζηέο κφλν ε επηπρία παξέρεη εγγελέο θίλεηξν ψζηε ηίπνηα λα κελ 

ηαηξηάδεη παξά κφλν ζηνλ βαζκφ πνπ παξέρεη επηπρία. Γηα λα γίλεη ε κεηάβαζε 

απφ ηελ ηδέα ππνθεηκεληθήο επεκεξίαο ζε εζηθή αμία ρξεηάδεηαη λα εηζαρζεί ε 

έλλνηα ηεο ηθικήρ οπτικήρ. Αλαθέξεη φηη είλαη γεληθά απνδεθηφ φηη απηή ε εζηθή 

νπηηθή είλαη κηα ακεξφιεπηε νπηηθή πνπ αζρνιείηαη κε ηελ επεκεξία φισλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ αηνκηθά θαη σο ζχλνιν. Απφ απηήλ ηελ νπηηθή κπνξεί θαλείο λα 

ξσηήζεη ζε πνην βαζκφ δηάθνξεο πξάμεηο ή ζεζκνί ή θαηαζηάζεηο ηνπ 

ραξαθηήξα θαη ηα ινηπά, ζπληεινχλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αλζξψπηλεο 

επεκεξίαο. Η εζηθή αμία, σο εθ ηνχηνπ, έρεη ζπζηαηηθά δηαπξνζσπηθά θαη 

ελδν-πξνζσπηθά, εθφζνλ ππάξρεη ζπλεηζθνξά ζε αηνκηθφ επίπεδν θαη 

εθηείλεηαη ε ζπλεηζθνξά ζηηο δσέο φζσλ πηζαλφλ επεξεάδνληαη. Η 

αληηθεηκεληθφηεηα δηαηεξείηαη ρσξίο λα εμαιείθεηαη ην ππνθεηκεληθφ. Δπίζεο, 

βάζεη απηήο ηεο ζέζεο, ε αμία κπνξεί λα είλαη αληηθεηκεληθή ρσξίο λα είλαη 

ζπλδεδεκέλε κε θάηη φπσο είλαη ε ππνρξέσζε.37 

Ο Peter Railton δελ ζπκθσλεί κε ηνλ δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζε γεγονόρ 

θαη αξία. Αλαθέξεηαη ζε ηξία θχξηα επηρεηξήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ απηήλ ηελ 

δηάθξηζε. χκθσλα κε ην πξψην, δηαθσλίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε γεγνλφηα 

κπνξνχλ λα ιπζνχλ κε ηελ ρξήζε εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ ινγηθνχ 

ζπιινγηζκνχ, ελψ δελ κπνξνχλ λα ιπζνχλ αληίζηνηρεο δηαθσλίεο πνπ 

εμαξηψληαη απφ ηελ πηνζέηεζε θάπνηαο αμίαο. ε απηφ ππνηίζεηαη φηη έγθεηηαη 

ε δηάθξηζε αλάκεζα ζε θξίζεηο γεγνλφησλ ή ινγηθήο θαη ζε θξίζεηο 

αμηνινγηθέο. Ο ίδηνο παξαηεξεί αληηζέησο φηη δελ πθίζηαηαη απηή ε δηάθξηζε, 

αθνχ θαη ζηελ επηζηεκνληθή ζπδήηεζε πξναπαηηείηαη έλα ζχζηεκα αμηψλ. Γηα 

παξάδεηγκα πξναπαηηείηαη φηη δίλεηαη αμία ζε αξρέο φπσο είλαη ε ινγηθή 

ζπλέπεηα, ε εμάξηεζε απφ απνδείμεηο, ε νηθνλνκία (parsimony) θαη άιια. 

Σν δεχηεξν επηρείξεκα πνπ εμεηάδεη ν Peter Railton ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ζέζε ηνπ Υηνπκ γηα ηελ πξαθηηθή θχζε ηεο εζηθήο, ε νπνία δελ είλαη ζπκβαηή 

κε ηνλ απνθιεηζηηθά εξγαιεηαθφ ραξαθηήξα ηεο ινγηθήο. Ο Υηνπκ ππνζηεξίδεη 

πσο, αλ ππάξρνπλ εζηθά γεγνλφηα, απηφκαηα παξέρνπλ ιφγν γηα εζηθή 

δξάζε ζε φια ηα έιινγα φληα, αλεμάξηεηα απφ ηηο επηζπκίεο ηνπο. κσο 

θαίλεηαη πσο αλ, απνδερηνχκε ηελ απνθιεηζηηθά εξγαιεηαθή ρξήζε ηνπ 

ιφγνπ, ηφηε απνθιείνληαη θαηεγνξηθέο αηηηφηεηεο απηνχ ηνπ είδνπο (πνπ 

αληινχλ ηελ ηζρχ ηνπο κφλν απφ ην έιινγν ησλ φλησλ). Αληίζεηα, ηα γεγνλφηα 

ηεο ινγηθήο θαη ηεο επηζηήκεο δελ έρνπλ θαηεγνξηθή ηζρχ γηα ηνπο δξψληεο. 
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Τπνζηεξίδεη, δειαδή, φηη δηαθξίλνληαη ηα δχν είδε δεδνκέλσλ επεηδή ηα 

ινγηθά θαη επηζηεκνληθά δεδνκέλα απνξξένπλ απφ ηελ εξγαιεηαθή ρξήζε ηνπ 

ιφγνπ θαη ηα εζηθά δεδνκέλα εθθξάδνπλ πάζε ή ζπγθηλήζεηο θαη είλαη έρνπλ 

θαηεγνξηθή ηζρχ38. πσο αλαθέξεη θαη ν James Rachels, ν Hume, πίζηεπε φηη 

ην ράζκα αλάκεζα ζην είλαη θαη ζην πξέπεη, είλαη ζπλέπεηα ηνπ φηη θξίζεηο 

δένληνο (ηνπ πξέπεη) ζπλδένληαη κε ηελ ζπκπεξηθνξά κε ηξφπν πνπ δελ 

κπνξνχλ νη θξίζεηο γεγνλφηνο. Μηα πεπνίζεζε φηη έλαο ηξφπνο δξάζεο είλαη 

εζηθά νξζφο ζπλνδεχεηαη απφ έλα θίλεηξν λα πξάμεη θαλείο ζε ζπκθσλία κε 

απηήλ. Μπνξεί λα κελ είλαη αξθεηά δπλαηφ ην θίλεηξν, ψζηε ηειηθά λα 

παξαζπξζεί θάπνηνο θαη λα κελ πξάμεη ζχκθσλα κε ηελ εζηθή θξίζε, φκσο 

θαη πάιη ην θίλεηξν είλαη ππαξθηφ. Δπνκέλσο αλ θάπνηνο δελ πξάμεη 

ζχκθσλα κε ην θίλεηξν ηεο εζηθήο ζεσξείηαη φηη πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηα 

εμήγεζε ή δηθαηνιφγεζε γηα ηελ νπνία δελ έπξαμε νξζά. Γεληθά πεπνηζήζεηο 

γηα ην ηη πξέπεη λα γίλεη, εκπεξηέρνπλ θίλεηξν39.  

Απαληάεη ν Peter Railton πσο απηφ ην επηρείξεκα ηζρχεη κφλν αλ 

απνδερηεί θαλείο φηη ε εζηθή είλαη νπζησδψο πξαθηηθή κε ηελ έλλνηα πνπ 

πξνζδηνξίδεη ν Υηνπκ. Αλαγλσξίδεη πσο ππάξρεη εζσηεξηθφο δεζκφο αλάκεζα 

ζην λα δίλεη θάπνηνο αμία ζε θάηη θαη ζην φηη απηφ ηνπ παξέρεη έλαλ ιφγν γηα 

δξάζε. κσο απηφ είλαη γεγνλφο γηα ηελ ζχλδεζε ησλ αμηψλ ελφο 

ππνθεηκέλνπ θαη ηνπο ιφγνπο ηνπ γηα δξάζε, φρη έλα γεγνλφο πνπ δείρλεη κηα 

ζχλδεζε κεηαμχ εζηθήο αμηνιφγεζεο θαη έιινγνπ θηλήηξνπ. Αλαθέξεη ην 

παξάδεηγκα δηθαηνζχλεο. Κάπνηνο κπνξεί λα δίλεη αμία ζηελ δηθαηνζχλε θαη 

λα γλσξίδεη ηα νθέιε ηεο γηα ηελ γεληθή επεκεξία. Καηαιαβαίλεη πσο φινη 

δίλνπλ βάζε ζε απηήλ θαη φηη απηφ απνηειεί έλαλ θαιφ θξνλεζηαθφ ιφγν 

δξάζεο. Παξφια απηά δελ ηελ ζεσξεί αμία θαζεαπηή θαη κπνξεί λα επηιέμεη λα 

κελ δξάζεη ππέξ ηεο ζηε πεξίπησζε πνπ θάπνηα άιιε επηζπκία ηνπ, 

μεπεξλάεη ηελ επηζπκία ηνπ γηα γεληθή επεκεξία. Η εζηθή εδψ παξακέλεη 

θαζνδεγεηηθή ζε πιαίζην ππνζεηηθφ. Μπνξεί λα θαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε απηά 

νδεγνχκαζηε ζε ζρεηηθφηεηα. Ο Peter Railton φκσο, ππνζηεξίδεη φηη „ε ινγηθή 

γίλεηαη ζρεηηθή φηαλ γίλεηαη εξγαιεηαθή αιιά ε επηζηεκνινγία δελ ρξεηάδεηαη 

λα αθνινπζήζεη. Δίλαη δηαθνξεηηθφ ην ηη είλαη λογικό λα πηζηέςεη θαλείο απφ ην 

ηη είλαη σωστό λα πηζηέςεη θαλείο.‟40 πλδένληαο ηε ζέζε απηή κε ηνλ ζηφρν 

ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ θεηκέλνπ, αλ αλαγλσξηζηεί πνηνο είλαη ν ηειηθφο 

ζηφρνο εζηθήο, πνην είλαη ην αγαζφ, ηφηε κε ηελ βνήζεηα ηεο ππνζεηηθήο 

ρξήζεο ηνπ ιφγνπ κπνξεί λα βξεζεί ην νξζφ ζε θάζε πεξίπησζε (ξεαιηζκφο). 

Ο James Rachels ζεκεηψλεη, ζρεηηθά πάιη κε ηελ ζέζε ηνπ D. Hume, 

φηη αθφκα θαη αλ ηζρχεη φηη νη εζηθέο θξίζεηο γηα ην ηη „πσο ζα πξέπεη λα πξάμεη 
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θαλείο‟ πξέπεη λα εκπεξηέρνπλ θάπνην παξαθηλεηηθφ θίλεηξν απηφ δελ είλαη 

θάηη πνπ ηηο δηαθξίλεη απνιχησο απφ θξίζεηο γεγνλφησλ. Γηφηη θαη πεπνηζήζεηο 

ζρεηηθά κε γεγνλφηα κπνξεί λα εκπεξηέρνπλ θίλεηξν γηα δξάζε. Γηα 

παξάδεηγκα αλ θάπνηνο πηζηεχεη φηη έρεη πηάζεη θσηηά ην δσκάηην ζα ηξέμεη 

έμσ. Απηφο ν ηξφπνο δξάζεο δελ απνξξέεη κφλν απφ ην γεγνλφο φηη πίζηεπα 

φηη είρε πηάζεη θσηηά ην δσκάηην. Γηα λα έρεη παξαθηλεηηθή ηζρχ ε πεπνίζεζε 

πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί απφ ην γεγνλφο φηη δελ ήζεια λα θαψ. Παξαηεξεί ν 

ίδηνο φηη, φπσο ζηελ πεξίπησζε εζηθψλ πεπνηζήζεσλ, κπνξεί λα θαίλεηαη 

απηνλφεηε ε παξαθηλεηηθή ηζρχ ζηελ πεπνίζεζε „ην δσκάηην έρεη πηάζεη 

θσηηά‟ φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ „δελ πξέπεη λα ζθνηψλνπκε ρσξίο ιφγν‟, 

φκσο δελ ηζρχεη απηφ. Τπάξρεη κηα ππνζεηηθή πξφηαζε πνπ κπνξεί λα κελ 

θαίλεηαη άκεζα, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε κηα πξνδηάζεζε ή ζηάζε πξνο θάηη ε 

νπνία ζπληειεί ζηελ δξάζε41. Ο ίδηνο θαηαιήγεη ζην φηη είρε άδηθν ν Hume 

ζρεηηθά κε ην φηη δελ κπνξεί θαλείο απφ ην „είλαη‟ λα βγάιεη ην „πξέπεη‟. Σν 

κφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα γίλεη ε ζχλδεζε είλαη νη ζρεηηθέο πξνηάζεηο λα 

πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο ζρεηηθέο επηζπκίεο ή αμίεο ηνπ 

αηφκνπ. Απφ ηελ άιιε ν Hume είρε δίθην ζηνλ βαζκφ πνπ δελ κπνξεί θάπνηνο 

λα αληιήζεη θξίζεηο ηνπ ηη πξέπεη λα θάλεη απφ γεγνλφηα ζρεηηθά κε ηνλ θφζκν 

αλεμάξηεηα απφ ηηο επηζπκίεο ηνπ θαη ηηο πξνδηαζέζεηο ηνπ ζε ζρέζε κε 

απηά42. ηελ ζπλέρεηα, ζηα πιαίζηα ηεο ζέζεο ηνπ Peter Railton, Θα γίλεη πην 

ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίνλ κπνξεί θαλείο απφ θπζηθά 

γεγνλφηα λα θηάζεη ζε αμηνινγηθέο θξίζεηο γηα ην πψο „πξέπεη‟ λα πξάμεη. 
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Ζ επηρεηξεκαηνινγία ππέξ ελόο 

λαηνπξαιηζηηθνύ εζηθνύ ξεαιηζκνύ 

 

Ο Peter Railton ζηελ ζπλέρεηα αλαθέξεηαη ζηνλ λαηνπξαιηζηηθφ 

ξεαιηζκφ. Τπνζηεξίδεη πσο ζα πξέπεη λα αλαδεηρζεί έλα πεδίν γεγνλφησλ ην 

νπνίν ζπλεηζθέξεη ζηελ a posteriori εμήγεζε θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

εκπεηξίαο καο. Με ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ν εμσηεξηθφο θφζκνο επηβεβαηψλεηαη, 

γηα ηελ εμήγεζε ηεο ζπλεθηηθφηεηαο, ζηαζεξφηεηαο θαη δηα-ππνθεηκεληθφηεηαο 

ηεο εκπεηξίαο ησλ αηζζήζεσλ. Πξέπεη ε πξαγκαηηθφηεηα απηή ζηελ ζθαίξα 

ηεο εζηθήο λα έρεη δχν ραξαθηεξηζηηθά. Πξψηνλ, αλεμαξηεζία απφ ην ηη 

πηζηεχνπκε φηη ηζρχεη θαη απφ ην φηη ππάξρεη θαιφο ιφγνο λα ην πηζηεχνπκε. 

Γεχηεξνλ, λα ππάξρεη αιιειεπίδξαζε καδί ηεο θαη απηή λα αζθεί 

δηακνξθσηηθή επίδξαζε ή έιεγρν ζηηο αληηιήςεηο, ζηε ζθέςε θαη ηε δξάζε 

καο. Αλ θαη ην αληηιεπηηθφ ζρέδην ηνπ αλζξψπνπ δηακεζνιαβεί αθφκα θαη ζηηο 

πην βαζηθέο αληηιεπηηθέο εκπεηξίεο ηνπ, κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ ππεξβαίλεη 

ηελ εκπεηξία έρεη ηξφπνπο λα γίλεηαη αηζζεηή ρσξίο ηελ άδεηά ηνπ. Με άιια 

ιφγηα, ε επηηπρία ή απνηπρία ησλ ζρεδίσλ ηνπ δελ θαζνξίδεηαη απνθιεηζηηθά 

απφ ηελ πξνζδνθία.43 θνπφο ηνπ είλαη λα δείμεη πσο έλαο λαηνπξαιηζηηθφο 

εζηθφο ξεαιηζκφο κπνξεί λα αληαπεμέιζεη θαη ζηα δχν απηά αηηήκαηα. Πξψηα 

φκσο δείρλεη πψο επηηπγράλεηαη απηφ ζηελ πεξίπησζε ηεο κε-εζηθήο αμίαο.  

Ξεθηλάεη αλαιχνληαο κε-εζηθά ζπκθέξνληα θαη επηζπκίεο ησλ 

αλζξψπσλ. Αλαθέξεη πσο ππνθεηκεληθά ζπκθέξνληα (επηζπκίεο, αζχλεηδεο ή 

ζπλεηδεηέο) είλαη δεπηεξεχνπζεο πνηφηεηεο φπσο ε γεχζε. ηαλ θάηη απνηειεί 

ππνθεηκεληθφ ζπκθέξνλ ζε θάπνηνλ ζεκαίλεη φηη πξνθαιεί ζε απηφλ κηα ζεηηθή 

πξνδηάζεζε ή ζηάζε ζε εθείλνλ, ψζηε λα ην επηζπκεί (κπνξεί θαη αζπλείδεηα). 

Σα ππνθεηκεληθά ζπκθέξνληα, ζαλ δεπηεξεχνπζεο πνηφηεηεο, βαζίδνληαη ζε 

πξσηεχνπζεο πνπ απνηεινχλ ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπο, φπσο είλαη ην 

ππνθείκελν πνπ αληηιακβάλεηαη, ην αληηθείκελν πνπ γίλεηαη αληηιεπηφ θαη ην 

πιαίζην/ζπλζήθεο. Γηα παξάδεηγκα: ζε κηα πεξίπησζε, είλαη ηέηνηα ε θχζε ηνπ 

ππνθείκελνπ, ψζηε φηαλ αληηιεθζεί θάηη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ, ζα ληψζεη αίζζεζε απηνχ ηνπ είδνπο. Οη 

πξσηεχνπζεο κπνξνχλ λα νλνκαζηνχλ βάζε αλαγσγήο ηεο δεπηεξεχνπζαο, 

εθφζνλ εθείλε αλάγεηαη ζε απηέο ηηο πνηφηεηεο φηαλ αλαιχεηαη. Σα 

ππνθεηκεληθά ζπκθέξνληα φκσο, ζπρλά αληαλαθινχλ άγλνηα, ζχγρπζε, 

έιιεηςε ζθέςεο θαη ηα ινηπά. χκθσλα κε ην παξάδεηγκά ηνπ, έλαο 

ηαμηδηψηεο βξίζθεηαη ζε κηα μέλε ρψξα, είλαη αθπδαησκέλνο θαη επηζπκεί λα 

πηεί έλα πνηήξη γάια γηα λα βειηηψζεη ηελ θαηάζηαζή ηνπ. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ην γάια ζα ρεηξνηεξέςεη ηελ θαηάζηαζή ηνπ επεηδή πξφθεηηαη 

γηα πγξφ πνπ δχζθνια ρσλεχεηαη θαη ζα πξνθαιέζεη ελφριεζε ζην ζηνκάρη 
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ηνπ. Γηα απηφ εηζάγεη ν Peter Railton ηελ έλλνηα ηνπ αληηθεηκελνπνηεκέλνπ 

ππνθεηκεληθνχ ζπκθέξνληνο, ην νπνίν δείρλεη πνην είλαη ην ζπκθέξνλ ελφο 

αηφκνπ φηαλ έρεη γλψζε φισλ ησλ παξακέηξσλ. ην παξάδεηγκα ηνπ 

ηαμηδηψηε, αλ γλψξηδε ν ίδηνο φινπο ηνπο ζρεηηθνχο παξάγνληεο ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ, ζα γλψξηδε φηη γηα λα βειηησζεί ε ζέζε ηνπ πξέπεη λα 

θαηαλαιψζεη δηαθαλή πγξά. 

Η βάζε αλαγσγήο (δειαδή ην ζχλνιν ησλ γεγνλφησλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ θαηάζηαζή ηνπ) ηνπ αληηθεηκελνπνηεκέλνπ ππνθεηκεληθνχ ζπκθέξνληνο 

είλαη απηή πνπ δίλεη πξαγκαηηθφηεηα ζην φηη ην ζπγθεθξηκέλν είλαη 

αληηθεηκεληθφ ζπκθέξνλ. Σν αληηθεηκεληθφ ζπκθέξνλ δειαδή εμεγεί γηαηί 

ππάξρεη ην ζπγθεθξηκέλν αληηθεηκελνπνηεκέλν ζπκθέξνλ θαη φρη αληίζεηα.44 

Κάηη είλαη κε-εζηθά αγαζφ γηα έλα ππνθείκελν, αλ ηθαλνπνηεί έλα αληηθεηκεληθφ 

ζπκθέξνλ ηνπ. Σν αληηθεηκεληθφ ζπκθέξνλ είλαη αλεμάξηεην απφ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε επηζπκία ηνπ ππνθεηκέλνπ. Δπίζεο, κε ηνλ ηξφπν ηνπ επηδξά 

ζην ππνθείκελν αθνχ, φζν απνκαθξχλνληαη νη ππνθεηκεληθέο ηνπ επηζπκίεο 

απφ αληηθεηκεληθά ζπκθέξνληα, ηφζν δελ ζα ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο ηνπ 

αηφκνπ. Γειαδή, φζν ν ηαμηδηψηεο ζπλερίζεη λα πίλεη γάια αληί γηα θάπνην 

δηαθαλέο πγξφ, ηφζν δελ ζα βειηηψλεηαη ε θαηάζηαζή ηνπ. Καζεαπηφ κε-εζηθά 

αγαζφ είλαη εθείλν ην αληηθεηκεληθφ ζπκθέξνλ πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε άιιν 

αληηθεηκεληθφ ζπκθέξνλ.  

Μπνξεί θάπνηνο λα πξνζεγγίζεη ην αληηθεηκεληθφ ηνπ ζπκθέξνλ κε ην 

λα απνθηήζεη άιιεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ, δειαδή κε 

ηελ ρξήζε γεγνλφησλ θαη ινγηθήο. Μπνξεί επίζεο λα ην πεηχρεη απηφ 

ππνζπλείδεηα κέζα απφ ηνλ κεραληζκφ εμέιημεο επηζπκηψλ. ε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε, κέζα απφ κηα δηαδηθαζία δνθηκήο ζθάικαηνο, θάπνηνο πνπ 

δηαξθψο ηθαλνπνηεί ππνθεηκεληθέο επηζπκίεο πνπ απέρνπλ απφ ην 

αληηθεηκεληθφ ηνπ ζπκθέξνλ, δελ ζα κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί. Απφ ηελ άιιε, αλ 

θάπνηα ζηηγκή θαηά ηχρε, ή επεηδή αλαγθάζηεθε λα επηιέμεη θάηη πνπ 

πξνζεγγίδεη ην αληηθεηκεληθφ ηνπ ζπκθέξνλ, ζα βηψζεη ηηο ζεηηθέο ζπλέπεηεο 

απηήο ηεο πξάμεο θαη ην ζεηηθφ απνηέιεζκα ππνζπλείδεηα ζα ζπζρεηηζηεί κε 

ηελ πξάμε πνπ πιεζίαδε ζην αληηθεηκεληθφ ηνπο ζπκθέξνλ θαη ζα απμεζεί ε 

επηζπκία ηνπ λα επηιέμεη μαλά απηφλ ηνλ ηξφπν δξάζεο ζην κέιινλ. Γηα 

παξάδεηγκα, αλ ν ηαμηδηψηεο πηεί έλα δηαθαλέο πγξφ ζα αηζζαλζεί θαιχηεξα. 

Σφηε ζα γίλεη ε ζπζρέηηζε ηνπ δηαθαλνχο πγξνχ κε ηελ βειηίσζε ηεο 

θαηάζηαζήο ηνπ θαη, ρσξίο λα ηνπ γίλεη αληηιεπηφ, ζα εμειηρζεί ε επηζπκία ηνπ 

πιεζηάδνληαο πεξηζζφηεξν ην αληηθεηκεληθφ ηνπ ζπκθέξνλ.  

Ο Peter Railton επηρεηξεί λα εληνπίζεη ην ζεκείν, ζηελ εμήγεζε 

γεγνλφησλ, φπνπ βξίζθεηαη ε ζέζε γηα ην πψο ζα έπξεπε λα είλαη ηα 

γεγνλφηα. Ο λαηνπξαιηζηηθφο ξεαιηζκφο ππνζηεξίδεη ηελ χπαξμε ελφο εηδηθνχ 
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είδνπο γεγνλφησλ, ην νπνίν καο ελεκεξψλεη γηα ην πψο ζα έπξεπε λα είλαη ηα 

πξάγκαηα. ηνλ θπζηθφ θφζκν, φηαλ ζέιεη θαλείο λα πεηχρεη έλαλ ζηφρν, 

κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα πνπ ζα έπξεπε λα θάλεη. 

Σν ππέπει ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ελψ είλαη πεξηγξαθηθφ, ρξεζηκνπνηείηαη 

κε ηξφπν θαζνδεγεηηθφ. ηαλ εμεγείηαη θάηη κε ην „ζα έπξεπε‟ ν ίδηνο ηελ 

νλνκάδεη „εμήγεζε θξηηεξίνπ‟, γηαηί βαζίδεηαη ζε θξηηήξην, ην νπνίν ην γεγνλφο 

πξνζεγγίδεη ή ζην νπνίν αληηηίζεηαη. κνην είδνο εμήγεζεο ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηελ πεξίπησζε ππνθεηκεληθήο νξζνινγηθφηεηαο. Τπάξρνπλ γεγνλφηα γηα ην 

ηη έρνπλ ιφγν λα θάλνπλ νη άλζξσπνη. Απηά ηα γεγνλφηα είλαη αλεμάξηεηα θαη 

πην επηηαθηηθά απφ ηελ ζχιιεςε πνπ έρεη ν ίδηνο γηα ηνπο ιφγνπο ηνπ. Ο 

James Rachels αλαθέξεη ζρεηηθά, φηη ζχκθσλα κε κηα λαηνπξαιηζηηθή ζεσξία 

ιφγσλ, νη πξνδηαζέζεηο (φπσο ηα ζπλαηζζήκαηα ζηελ πεξίπησζε ησλ non-

cognitivists) δελ είλαη απφ κφλεο ηνπο ιφγνη δξάζεο, αιιά εμεγνχλ πσο 

κπνξνχλ ηα γεγνλφηα λα γίλνπλ αίηηα δξάζεο. Γηα παξάδεηγκα ζε πεξίπησζε 

θιεγφκελνπ θηηξίνπ, ζην νπνίν βξίζθεζαη, ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν πξέπεη λα 

θχγεηο απφ ην δσκάηην είλαη φηη έρεη πηάζεη θσηηά. κσο ε επηζπκία ζνπ λα 

κελ θαείο είλαη απηφ πνπ εμεγεί ην γηαηί απνηειεί ιφγνο γηα ζέλα λα δξάζεηο κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν, αληί λα αδηαθνξήζεηο.45 

Δπηρεηξεί, ν Peter Railton, λα δείμεη ζηε ζπλέρεηα, πσο ζα κνηάδνπλ νη 

εμεγήζεηο θξηηεξίνπ γηα ην πεδίν εζηθψλ λνξκψλ. Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 

ζηελ ζθαίξα ηεο εζηθήο είλαη πην πνιχπινθα. πλήζσο, φηαλ θηιφζνθνη 

αλαθέξνληαη ζηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ηεο εζηθήο αμηνιφγεζεο, κηιάλε γηα κηα 

νπηηθή, ε νπνία είλαη ακεξφιεπηε θαη ελδηαθέξεηαη εμίζνπ γηα φια ηα κέιε πνπ 

ελδερνκέλσο επεξεάδνληαη απφ ηελ πεξίζηαζε. Ηζηθέο λφξκεο θαίλεηαη λα 

αληαλαθινχλ έλα είδνο νξζνινγηθφηεηαο απφ θνηλσληθή νπηηθή αληί γηα 

ππνθεηκεληθή. πσο ππνζηεξίδεη ν ίδηνο, ε ηδέα είλαη φηη απηφ πνπ είλαη 

νξζνινγηθφ απφ θνηλσληθή νπηηθή, φζνλ αθνξά ηελ πξαγκάησζε ηνπ 

εγγελνχο κε-εζηθά αγαζνχ, είλαη ην θξηηήξην ηεο εζηθήο νξζφηεηαο. Η ζρεηηθή 

εζηθή νξζφηεηα είλαη δήηεκα ηνπ αληίζηνηρνπ ζρεηηθνχ βαζκνχ 

πξνζεγγηζηκφηεηαο ζε απηφ ην θξηηήξην.46  

ζνλ αθνξά λνήκαηα φξσλ, ν Peter Strawson αλαθεξφκελνο ζηελ 

ζρεηηθή ζεσξία ηνπ Wittgenstein, παξαηεξεί πσο ε ρξήζε ελφο φξνπ δελ 

ζπλεπάγεηαη αλαγθαζηηθά ηελ ζσζηή ρξήζε ηνπ φξνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ 

θάπνηνο καζαίλεη ην λφεκα κηαο ιέμεο θάπνηα ζηηγκή κεηά απφ „εθπαίδεπζε‟ 

ην άηνκν ζα θαηαιήμεη λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν απνιχησο θπζηθά. κσο, ην 

γεγνλφο φηη ρξεζηκνπνηεί κε απφιπηε θπζηθφηεηα ηνλ φξν δελ ζεκαίλεη φηη ηνλ 

εθαξκφδεη νξζά. Αλ ζεσξνχληαλ φηη ε „νξζή ρξήζε‟ είλαη ην ίδην κε ην φηη 

„ρξήζε πνπ θαίλεηαη ζηνλ ίδην λα είλαη θπζηθή‟ ηφηε δελ ζα δηαθξίλνληαλ ην 

„νξζφ απφ ην „ην ζεσξεί ν ίδηνο νξζφ‟, πξάγκα πνπ φπσο αλαθέξεη είλαη ζαλ 
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λα θαηαζηξέθεηαη ε έλλνηα ηεο νξζφηεηαο γεληθά. Ο Wittgenstein ππνζηεξίδεη 

φηη πξέπεη λα ππάξρεη ηφπνο γηα ηελ ηδέα ηεο νξζήο ρξήζεο, θαη πηζηεχεη φηη 

ην θξηηήξην νξζφηεηαο κηαο έθθξαζεο είλαη ην αλ ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ 

ζπκθσλεκέλε θνηλή πξαθηηθή ζηελ ρξήζε ηεο έθθξαζεο ζε κηα δεδνκέλε 

θνηλφηεηα. Πξέπεη λα ππάξρεη κηα δεκνζίσο παξαηεξήζηκε βάζε γηα ηελ 

ρξήζε απηνχ ηνπ ηχπνπ εθθξάζεσλ.47  

Έρνληαο απηά ζην λνπ ζε ζρέζε κε ηνλ φξν „εζηθή‟, κπνξεί θαλείο λα 

παξαηεξήζεη φηη πξάγκαηη ζηελ θνηλσλία καο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο θνηλσλίεο 

ε εζηθή έρεη, ζε κεγάιν βαζκφ, ζρέζε κε ην ηη είλαη θαιφ γηα ηνλ άιιν ή φπσο 

ζα έιεγε ν Peter Railton ην αληηθεηκεληθφ ζπκθέξνλ απφ θνηλσληθή νπηηθή. 

κσο παξαηεξεί θαλείο φηη δελ ηζρχεη πάληα απηή ε εθαξκνγή ή θάπνηεο 

θνξέο ε βιάβε είλαη ζρεηηθή κε παξαβάζεηο θνηλσληθψλ ζπκβάζεσλ. Φαίλεηαη 

ζαλ ε εζηθή λα απνηειείηαη απφ έλα βαζηθφ λφεκα πνπ απνηειεί ηνλ ππξήλα 

ηεο θαη είλαη ζηαζεξφ (ή ζα έπξεπε λα είλαη) θαη απφ έλα πεξίβιεκα πνπ είλαη 

ζρεηηθηζηηθφ θαη εμαξηάηαη απφ θνηλσληθνχο παξάγνληεο. Δδψ ππνζηεξίδεηαη 

φηη ν ππξήλαο ηνπ λνήκαηνο ηεο εζηθήο είλαη πσο εζηθφ είλαη ην αληηθεηκεληθφ 

ζπκθέξνλ απφ θνηλσληθή νπηηθή ην νπνίν ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ θαζεκεξηλή 

ρξήζε ηνπ φξνπ θαη απφ δεδνκέλα εμειηθηηθήο ζεσξίαο ζε ζπλάξηεζε κε 

δεδνκέλα ησλ λεπξνεπηζηεκψλ θαη ηεο ςπρνινγίαο. Οη ππφινηπεο εθαξκνγέο 

ηνπ φξνπ αλακέλεηαη φηη ζα αιιάδνπλ θαη ζα είλαη ζρεηηθέο. Πάιη ζα πξφθεηηαη 

γηα ην αληηθεηκεληθφ ζπκθέξνλ απφ θνηλσληθή νπηηθή, αιιά κε πην έκκεζν 

ηξφπν, αθνχ ζα αλαθέξεηαη ζε παξαβάζεηο πνπ έρνπλ νξηζηεί θνηλσληθά σο 

ηέηνηεο.  

Σν ζρέδηφ ηνπ, παξέρεη ηα κέζα θξηηηθήο αμηνιφγεζεο θάπνησλ 

ζχγρξνλσλ εζηθψλ πξαθηηθψλ θαη δηαηζζήζεσλ, αξθεί λα δηεξεπλεζεί ε 

ηζηνξηθή ηνπο γέλεζε. Αλ ε εμήγεζε κηαο δηαίζζεζεο δελ ζρεηίδεηαη κε 

κεραληζκνχο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε θνηλσληθά νξζνινγηθέο ζπλέπεηεο, ηφηε 

απηφ απνηειεί ιφγν λα ηελ ακθηζβεηήζνπκε. πσο ππνζηεξίδεη ν Peter 

Railton : „Έλαο ξεαιηζκφο εζηθψλ αμηψλ ή επηηαγψλ δελ ρξεηάδεηαη λα 

ζεκειηψλεηαη ζε νηηδήπνηε πην ππεξβαηηθφ απφ γεγνλφηα γηα ηνλ άλζξσπν θαη 

ην πεξηβάιινλ ηνπ, γεγνλφηα γηα ηα είδε πξαγκάησλ πνπ καο ελδηαθέξνπλ θαη 

γηα ην πψο νη ηξφπνη πνπ δνχκε επεξεάδνπλ απηνχ ηνπ είδνπο πξάγκαηα.‟ Ο 

ίδηνο πξνηείλεη πσο αληί λα επηρεηξείηαη ε απεηθφληζε ηεο εζηθφηεηαο σο θάηη 

νξζνινγηθά θαηαλαγθαζηηθφ αλεμάξηεηα απφ ηνπο ζηφρνπο καο, πξέπεη λα 

αλαδεηεζεί ην πσο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ νη ηξφπνη πνπ δεη θαλείο, ψζηε ε 

εζηθή ζπκπεξηθνξά λα είλαη νξζνινγηθή ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ 

έρνπκε.48 
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Καζψο γίλεηαη θαηαλνεηφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη 

ζπλεξγάδνληαη θαη επεκεξνχλ, ε επηζηήκε κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ πνξεία 

απφ ηηο ρεηξφηεξεο πεξηπηψζεηο δπζηπρίαο ζηηο θαιχηεξεο πεξηπηψζεηο 

επεκεξίαο γηα ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ αλζξψπσλ. Βέβαηα, ζα ππάξρνπλ 

πξαθηηθά εκπφδηα ζηελ εθηίκεζε ησλ ζπλεπεηψλ κηαο πξάμεο, φπσο θαη 

δηαθνξεηηθέο πνξείεο ίζεο εζηθήο αμίαο, σζηφζν δελ ππάξρνπλ ακεηάθιεηα 

εκπφδηα ζηελ ζπδήηεζε γηα εζηθή αιήζεηα.49 

χκθσλα κε ηηο ζέζεηο ηνπ Peter Railton, θαίλεηαη πσο, αλ 

αλαγλσξηζηεί ην θξηηήξην βάζεη ηνπ νπνίνπ νη πεξηγξαθέο κπνξνχλ λα 

εμεγήζνπλ ην „ζα έπξεπε‟ ηνπ εζηθά νξζνχ, ηφηε εληνπίδεηαη ε βάζε ηνπ 

εζηθνχ ξεαιηζκνχ. Απηφ πνπ ππνζηεξίδεηαη εδψ είλαη φηη ζηελ εχξεζε ηνπ 

θξηηεξίνπ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ν λαηνπξαιηζκφο θαη ίζσο ε εμειηθηηθή 

ζεσξία. ια ηειηθά θαίλεηαη λα εμαξηψληαη απφ ην ηη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ 

έλλνηα ηεο εζηθήο. Αλ, γηα παξάδεηγκα, ε εζηθή παξάγεηαη απφ ην εζηθφ 

αίζζεκα εκπάζεηαο, ζπκπάζεηαο θαη ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ άιιν, ηφηε κπνξεί 

λα ζπκπεξάλεη θαλείο φηη ην θξηηήξην είλαη πξάγκαηη ε θνηλσληθή νπηηθή 

αληηθεηκεληθψλ ζπκθεξφλησλ. Σφηε, εζηθφ είλαη φ,ηη πξνσζεί ηα αληηθεηκεληθά 

ζπκθέξνληα φζσλ επεξεάδνληαη. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, δήηεκα πνπ κέλεη 

λα ιπζεί ζε θάζε πεξίπησζε είλαη ην ηη απνηειεί αληηθεηκεληθφ ζπκθέξνλ, γηα 

λα βξεζεί ηη είλαη εζηθφ ή ην ηη „ζα έπξεπε‟. Θα ππάξρνπλ κεγάιεο δπζθνιίεο 

ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ αληηθεηκεληθνχ ζπκθέξνληνο απφ θνηλσληθή νπηηθή ρσξίο 

απηφ λα ζπλεπάγεηαη ηελ αλππαξμία ηνπ. ίγνπξν είλαη ην φηη ε εζηθή 

θηινζνθία ζα έρεη αξθεηή δνπιεηά αθφκα λα θάλεη θαη ζα ρξεηάδεηαη ηελ 

βνήζεηα φισλ ησλ επηζηεκνληθψλ θαη θνηλσληθψλ πεδίσλ. 

Μηα έλζηαζε ηνπ Alex Rosenberg ελαληίνλ ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ Peter 

Railton είλαη φηη δεζκεχεηαη ζηελ θπζηθή επηινγή θνηλσληθψλ νκάδσλ, αληί γηα 

ππνθεηκέλσλ. Αλαθέξεη φηη απηφ ζα επέηξεπε λα επηιεγεί κηα νκάδα 

ππνθεηκέλσλ ηα νπνία ζα ζπκπεξηθέξνληαλ αλήζηθα κε θάζε επθαηξία. κσο 

ν ίδηνο ν Peter Railton δειψλεη φηη „ραξαθηήξηζε κηα γλήζηα εζηθή νπηηθή σο 

ακεξφιεπηε ζε ζρέζε κε ηα ζπκθέξνληα φισλ φζσλ πηζαλψο λα 

επεξεάδνληαη, θαη απηφ δελ απνηειεί θνηλσληθά δεζκεπκέλε ηδέα. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ηζρπξίζηεθε φηη κηα ηάζε πνπ απνκαθξχλεηαη απφ ην 

ηδηαίηεξα θνηλσληθφ εληνπίδεηαη αλάκεζα ζηα νξαηά ζρήκαηα ζηελ εμέιημε 

εζηθψλ λνξκψλ… νχηε νη κεραληζκνί πνπ επηθαιέζηεθαλ ζην θείκελν πνπ 

πξνεγήζεθε δελ είλαη θνηλσληθά δεζκεπκέλνη.‟50  

ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ππνζηεξίδεη φηη ν Peter Railton επηρεηξεί 

λα δείμεη ζε ηη ζπλίζηαηαη ην εζηθά αγαζφ θαη φρη λα ην δηθαηνινγήζεη, ν 

Rosenberg παξαηεξεί φηη ηφηε δελ έρεη πεηχρεη ηνλ ζηφρν ηεο ε Γαξβηληθή 

                                            
49

 Harris S., ν.π., ζει. 28 
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 Railton P., ν.π., ζει. 29 
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εζηθή, αθνχ ν εζηθφο ξεαιηζκφο ζα έρεη απνηχρεη λα θηλεηνπνηήζεη θάπνηα 

δέζκεπζε ζηηο εζηθέο αξρέο πνπ δηαθξίλεη σο αιεζείο. Ιζρπξίδεηαη φηη έηζη ζα 

θαλεί φηη αξλείηαη ή αγλνεί ηελ εζσηεξηθεπκέλε θαηεγνξεκαηηθφηεηα ησλ 

εζηθψλ θξίζεσλ.51 κσο, ην φηη ν βαζηθφο ζθειεηφο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Peter 

Railton γηα λα ππνζηεξίμεη έλαλ εζηθφ ξεαιηζκφ θαηαιήγεη ζηελ άξλεζε 

εζσηεξηθεπκέλεο θαηεγνξεκαηηθφηεηαο εζηθψλ θξίζεσλ, δελ ζπλεπάγεηαη ηελ 

απνηπρία ηνπ λα θηλεηνπνηήζεη πξνο ηελ δέζκεπζε ζε εζηθέο αξρέο. Γηαηί, 

βάζεη ηεο ζεσξίαο ηνπ, ζπλεπάγεηαη έλαο πνιχ θαιφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 

αμίδεη λα ζπκπεξηθεξφκαζηε ζχκθσλα κε εζηθέο αξρέο, θαη απηφο είλαη ε 

επεκεξία φζσλ επεξεάδνληαη απφ ηηο πξάμεηο καο. Η επηρεηξεκαηνινγία ππέξ 

ελφο λαηνπξαιηζηηθνχ εζηθνχ ξεαιηζκνχ εδψ θάλεη ρξήζε ηνπ ηκήκαηνο ηεο 

ζεσξίαο ηνπ Peter Railton πνπ αλαθέξεηαη ζην πψο κπνξεί λα γεθπξσζεί ην 

ράζκα αλάκεζα ζε εκπεηξηθά δεδνκέλα θαη ζην εζηθφ δένλ, ψζηε λα θαίλεηαη 

πνην είλαη ην εζηθά νξζφ ζε θάζε πεξίπησζε. Η δηθαηνιφγεζε ηεο 

επηηαθηηθφηεηαο ηεο εζηθήο ζέιεη πεξηζζφηεξε αλάιπζε θαη ζχκθσλα κε ηελ 

ζέζε πνπ ππνζηεξίδεηαη εδψ, κπνξεί λα βαζίδεηαη ζηελ ζεσξία ηνπ Peter 

Railton γηα ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο εζηθήο αιιά δελ εμαληιείηαη ζε απηήλ. 

Δπίζεο, ν Alex Rosenberg παξαηεξεί φηη, αλ ηζρχνπλ απηά, ηφηε ε Γαξβηληθή 

εζηθή πνπ πξνζπαζεί λα ππνζηεξίμεη ν Peter Railton κεηαηξέπεηαη ζε 

κεηαεζηθή ζεσξία. Αθφκα θαη αλ γίλεη απνδεθηφ, απηφ ην ζρφιην δελ 

ππνζθειίδεη ηελ αμία πνπ έρεη ε ζεσξία ηνπ Peter Railton γηα ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ηνπ θεηκέλνπ εδψ, γηαηί ελψ πξφθεηηαη γηα Γαξβηληθή 

κεηαεζηθή,  έρεη πξνεθηάζεηο ζε κηα Γαξβηληθή εζηθφηεηα. Γηα παξάδεηγκα 

είλαη θαλεξφ φηη αλ γίλεη απνδεθηφ φηη εζηθή είλαη ην αληηθεηκεληθφ ζπκθέξνλ 

απφ θνηλσληθή νπηηθή, απηφ ζπλεπάγεηαη ζπγθεθξηκέλεο εζηθέο λφξκεο. 

Η επηρεηξεκαηνινγία εδψ κπνξεί λα μεθαζαξηζηεί πεξηζζφηεξν κε κηα 

αλαινγία πνπ θάλεη ν Alan Gibbard ζε ζρέζε κε ηνλ ξεαιηζκφ γηα ηελ χπαξμε 

ρξσκάησλ. Ο ίδηνο είλαη αληη-ξεαιηζηήο θαη ηζρχνπλ, πξνο εθείλνλ, νη 

ελζηάζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο ελάληηα ζηνπο ζπγθηλεζηνθξάηεο. 

κσο ην παξάδεηγκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ζε ζρέζε κε ηα ρξψκαηα θαη ην 

νπηηθφ ζχζηεκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί επίζεο γηα ηελ δηαιεχθαλζε ηεο 

ζέζεο πνπ ππνζηεξίδεηαη εδψ γηα ηνλ λαηνπξαιηζηηθφ εζηθφ ξεαιηζκφ. 

 Δίλαη απνδεθηφ πιένλ φηη ηα ρξψκαηα ππάξρνπλ εμαηηίαο ηνπ νπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξψπνπ. Γελ απνηεινχλ πξαγκαηηθφηεηα αλεμάξηεηα απφ 

ην ζπγθεθξηκέλν νπηηθφ ζχζηεκα. κσο, κηα εθιεπηπζκέλε έλλνηα ηνπ 

ρξψκαηνο κπνξεί λα κεηαηξέςεη ην ρξψκα ζε πξαγκαηηθή, ππαξθηή ηδηφηεηα 

ηνπ αληηθεηκέλνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ φξαζε. Δπίζεο κπνξεί λα πξνζέμεη 

θαλείο φηη άλζξσπνη πνπ δελ έρνπλ ηελ εθιεπηπζκέλε έλλνηα ρξψκαηνο 

ζπλήζσο έρνπλ δίθην ζηηο ρξσκαηηθέο θξίζεηο ηνπο. Γειαδή, βιέπνπλ αιεζηλά 

                                            
51

 Rosenberg A., ν.π., ζει. 315 
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πξάγκαηα αιιά δελ έρνπλ πιήξε επίγλσζε ησλ δηεξγαζηψλ πνπ 

ζπληεινχληαη φηαλ πξνβαίλνπλ ζε απηνχ ηνπ είδνπο θξίζεηο. 

Έλα παηδί κπνξεί λα ληψζεη δπζαλαζρέηεζε εμαηηίαο ηεο πξάμεο 

θάπνηνπ άιινπ θαη λα απνδψζεη ζηελ πξάμε ηελ ηδηφηεηα ηνπ αλήζηθνπ. 

Πξφθεηηαη γηα αίζζεκα πνπ ληψζεη, φπσο είλαη θαη ε αίζζεζε ηεο αληίιεςεο 

ησλ ρξσκάησλ. Βέβαηα κπνξεί λα έρεη άδηθν θαη κπνξεί λα αιιάμεη γλψκε. Σν 

λα είλαη θάηη αλήζηθν γηα ην παηδί είλαη ην ίδην κε ην λα θαίλεηαη αλήζηθν. Απηφ 

ν Αlan Gibbard ην νλνκάδεη απιντθφ εζηθφ ξεαιηζκφ. Σν παηδί ζηηο 

πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο γηα ρξψκαηα απαληάεη ζσζηά θαη ζε θάπνηεο ιάζνο. 

Μπνξεί λα θάλεη ην ίδην ην παηδί θάπνηα εξψηεζε γηα ηα ρξψκαηα, φπνπ δελ 

είλαη μεθάζαξε ε απάληεζε. Γηα παξάδεηγκα, αλ δπν απνρξψζεηο ηνπ 

πξάζηλνπ είλαη ίδηεο ή φρη, φηαλ αλάινγα κε ηνλ θσηηζκφ θαίλεηαη λα δηαθέξεη 

ε απάληεζε.  

Ο Αlan Gibbard ηνλίδεη πσο ηα εζηθά ζπλαηζζήκαηα αλαθέξνληαη ζε 

ζπλζήθεο, ζε πεξηζηάζεηο, ζε πξάγκαηα θαη απεπζχλνληαη ζε άιινπο. Έηζη, 

δελ είλαη απιά αηζζήκαηα. Γηα απηφ κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ απφ λέεο 

πιεξνθνξίεο ή απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο, πνπ κπνξεί λα απνθαιπθηνχλ 

κέζα απφ ηελ ρξήζε εξγαιεηαθνχ ιφγνπ. Ο ίδηνο αλαθέξεη φηη νη απιντθέο 

αληηιήςεηο γηα ηελ γλψζε εζηθά νξζνχ θαη ιαλζαζκέλνπ κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ είδνο κεηξηαζκέλνπ ξεαιηζκνχ. Οη άλζξσπνη ελεξγνχλ σο 

αληρλεπηέο κηαο ηδηφηεηαο πνπ είλαη ακπδξψο θαζνξηζκέλε. Ο ίδηνο θηάλεη ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε αληίζηνηρε δηαθσλία ζε απνρξψζεηο ρξσκάησλ νθείιεηαη 

ζηελ ακπδξφηεηα ηεο αληίιεςεο ησλ ρξσκάησλ.  

ηελ πεξίπησζε ησλ ρξσκάησλ, κπνξεί θάπνηνο λα ππνζηεξίμεη φηη 

ππάξρεη ξεαιηζκφο, αθνχ ην αληηθείκελν έρεη ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο βάζεη 

ησλ νπνίσλ δηαθξίλνληαη ηα δηάθνξα ρξψκαηα. Γηα παξάδεηγκα, κηα επηθάλεηα 

πνπ αληαλαθιά ζπγθεθξηκέλσλ θπκάησλ ειεθηξνκαγλεηηθή ελέξγεηα 

νλνκάδεηαη θφθθηλε. Αθφκα θαη αλ άιιαδε εληειψο ην νπηηθφ ζχζηεκα, ψζηε 

λα κελ γίλεηαη αληίιεςε ρξψκαηνο, θαη πάιη ε ζπγθεθξηκέλε ππθλφηεηα 

κνξίσλ ή ε αλαθιαζηηθφηεηα ηεο επηθάλεηαο δελ ζα άιιαδε, νπφηε ζα 

κπνξνχζε λα δηαηεξεζεί ν πξνζδηνξηζκφο „θφθθηλν‟ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 

επηθάλεηα (απιά δελ ζα ην αληηιακβαλφκαζηαλ κε ηνλ ίδην ηξφπν). Οπφηε 

ζηφρνο εδψ είλαη λα βξεζνχλ νη αληίζηνηρεο έλλνηεο ηεο αλαθιαζηηθφηεηαο θαη 

ηνπ κήθνπο θχκαηνο ζηελ εζηθή. Υξεηάδεηαη έλαο ζαθήο νξηζκφο ηνπ ηη είλαη 

απηφ πνπ νλνκάδεηαη εζηθή (ρξψκα) γηα λα δηακνξθσζεί ζεσξία βάζεη ηεο 

νπνίαο κπνξεί λα μεθηλήζεη ε θαηεγνξηνπνίεζε θαη ε ηεξάξρεζε ζε εζηθφ, 

αλήζηθφ θαη ηα ελδηάκεζα (φπσο ην ζπλερέο θάζκα ησλ ρξσκάησλ).  

πσο αλαθέξζεθε, αλ ηειηθά θαλεί φηη εζηθή είλαη ην απνηέιεζκα ηεο 

εμέιημεο εζηθνχ αηζζήκαηνο θαη λνεκνζχλεο, ηφηε ζηαδηαθά κπνξεί θαλείο λα 

νδεγεζεί ζε απνδνρή ελφο ξεαιηζκνχ ηεο εζηθήο. (Ννεκνζχλε σο 
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νξζνινγηθφηεηα, πνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο εζηθήο εμππεξεηεί ζηνλ εληνπηζκφ 

ηνπ αληηθεηκεληθά θαινχ γηα ηα κέιε πνπ εκπιέθνληαη ζε κηα πεξίζηαζε). 

Βέβαηα απηφ απνηειεί πνιχπινθε δηαδηθαζία. Μπνξεί, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο 

πιεξνθνξηψλ, ηεο έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο, ή απφ αδπλακία, λα μεπεξάζεη 

θαλείο ηηο πξνθαηαιήςεηο ηνπ λα κελ εληνπίδνληαη απαληήζεηο. Απηφ δελ 

ππνζθειίδεη ηελ χπαξμε εζηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. ζν φκσο αξλείηαη θαλείο 

λα θαηαλνήζεη θαη λα απνδερηεί ην πξαγκαηηθφ πεξηερφκελν ηεο εζηθήο, ηφζν 

δπζθνιεχεη ηελ δηαδηθαζία. Αλ βξεζεί θαηάιιεινο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο 

εζηθήο, άξα θαη ην θξηηήξην ηνπ „πξέπεη‟, φπνηα εζηθή δηθαηνιφγεζε ή 

επηρείξεκα βαζίδεηαη ζε νηηδήπνηε άζρεην ή αληίζεην απφ απηφ δελ ζα γίλεηαη 

απνδεθηή ζην πεδίν ηεο εζηθήο θηινζνθίαο. Με άιια ιφγηα αλ πεξηγξαθεί ε 

θχζε, ν ζθνπφο θαη φηη άιιν έρεη ζρέζε κε ηελ έλλνηα εζηθή, ηφηε φηη 

πξνζεγγίδεη ζε απηφλ ηνλ νξηζκφ (ζα πξνζεγγίδεη ην εζηθφ) κπνξεί λα 

ζεσξεζεί εζηθφ θαη φηη απνκαθξχλεηαη απφ απηφλ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

αλήζηθν. Γειαδή, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ζα πξνζδηνξίδεηαη ην εζηθφ 

θξηηήξην θαη αλ θάπνην επηρείξεκα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αμηνιφγεζε κηαο 

εζηθήο θξίζεο, ην νπνίν δελ ζρεηίδεηαη κε ηνλ νξηζκφ (θαη άξα κε ην 

πξνζδηνξηζκέλν θξηηήξην), πξέπεη λα απνξξηθηεί σο απνηπρεκέλν. ηε 

θηινζνθία ππεξηζρχνπλ ηα επηρεηξήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε δεδνκέλα ηεο 

ινγηθήο θαη ηεο εκπεηξίαο θαη φρη νη ελνξάζεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζε 

πξνθαηαιήςεηο. Απηά απιψο δηαησλίδνπλ πξνβιήκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

έρνπλ ιπζεί. 

Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηνλ λαηνπξαιηζηηθφ εζηθφ ξεαιηζκφ πνπ 

ππεξαζπίδεηαη εδψ, νη εζηθέο αμηνινγηθέο θξίζεηο θαη πεπνηζήζεηο, ζα 

θξίλνληαη κφλν απφ ηελ ζρέζε πνπ έρνπλ κε ην εζηθφ θξηηήξην. Γηα 

παξάδεηγκα, αλ ππάξρεη έλα εζηθφ δίιεκκα ζην νπνίν ε κηα πξάμε 

πξνζεγγίδεη ην εζηθφ θξηηήξην θαη ε ελαιιαθηηθή ηεο απνκαθξχλεηαη απφ απηφ, 

εζηθά νξζή πξάμε ζα είλαη ε πξψηε. Ή αλ αλαξσηηέηαη θάπνηνο θηιφζνθνο 

ζρεηηθά κε ην αλ έλαο ηξφπνο δξάζεο ζρεηίδεηαη ή φρη κε ηελ εζηθή θηινζνθία, 

θηάλεη λα δεη αλ ζρεηίδεηαη κε ην εζηθφ θξηηήξην. Βέβαηα απηή ε ζέζε, ηζρχεη 

γηα ηελ ζεσξεηηθή εζηθή θηινζνθία, ζίγνπξα δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ 

φιεο νη απνθάζεηο, ζρεηηθά κε εζηθά δεηήκαηα, βάζε ηνπ θξηηεξίνπ (γηα ηελ 

ψξα ηνπιάρηζηνλ). Απηφ ηζρχεη γηαηί ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο είλαη αθφκα 

βπζηζκέλνη ζηηο πξνθαηαιήςεηο ηνπο θαη δελ ζα άληεραλ κηα ηφζν απφηνκε 

αιιαγή ζηελ εζηθή πνπ έρνπλ ζπλεζίζεη.  

          Έλα παξάδεηγκα απνηειεί ε πεξίπησζε ηεο αηκνκημίαο. Έρνπλ 

ζπλεζίζεη νη άλζξσπνη λα πηζηεχνπλ φηη ε αηκνκημία είλαη αλήζηθε. Γελ ζα 

ήηαλ εχθνιε ππφζεζε λα πεηζηνχλ φηη δελ ζρεηίδεηαη ε αηκνκημία κε ηελ εζηθή, 

(αλ θαλεί φηη δελ πξνσζεί, νχηε εκπνδίδεη ηελ πξνψζεζε ηνπ αληηθεηκεληθνχ 

ζπκθέξνληνο απφ θνηλσληθή νπηηθή). ε απηφ ην παξάδεηγκα αλαδεηθλχεηαη, 

επίζεο, γηα άιιε κηα θνξά, ε δηαθνξά ηνπ λαηνπξαιηζηηθνχ εζηθνχ ξεαιηζκνχ 
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πνπ ππεξαζπίδεηαη εδψ έλαληη ζεσξηψλ ζπγθηλεζηνθξαηίαο, ή άιισλ κνξθψλ 

ζεσξίαο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζεκειίσζε ησλ εζηθψλ επηηαγψλ εμαληιείηαη 

ζηελ εμήγεζε ηνπ ηξφπνπ εκθάληζήο ηνπο. χκθσλα κε απηέο ηηο ζεσξίεο ε 

αηκνκημία είλαη αλήζηθε. Γηφηη  απφ ηελ κία πξνθαιεί ην αίζζεκα πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ εζηθή απνδνθηκαζία θαη απφ ηελ άιιε „εμεγείηαη‟ θαη άξα λνκηκνπνηείηαη 

απφ ηελ ζεσξία εμέιημεο. Δπεμεγεκαηηθά, ζηηο κέξεο καο, απνηειεί παξαδνρή 

φηη κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ πξνβιήκαηα ζε έλαλ άλζξσπν ηνπ νπνίνπ νη 

γνλείο έρνπλ θνληηλή ζπγγεληθή ζρέζε. Οπφηε, κπνξεί θαλείο λα ππνζέζεη φηη 

γνλίδηα πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ απνζηξνθή απφ ζπκπεξηθνξέο 

αηκνκημίαο, ζα επηθξάηεζαλ θαηά ηελ δηαδηθαζία θπζηθήο επηινγήο. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν, εμειηθηηθά, δηακνξθψζεθε ε θπζηνινγηθή ηάζε, άηνκα πνπ 

κεγάισζαλ καδί αξγφηεξα λα κελ έιθνληαη ζεμνπαιηθά. ε ζπκθσλία κε 

απηήλ ηελ αξρηθά θπζηθή ηάζε, νη άλζξσπνη δηακφξθσζαλ κχζνπο θαη 

θαλφλεο πνπ απαγνξεχνπλ ηελ αηκνκημία. Πξφθεηηαη γηα παξάδεηγκα ζπλ-

εμέιημεο βηνινγίαο θαη θνπιηνχξαο.52  

 χκθσλα κε ηνλ λαηνπξαιηζηηθφ εζηθφ ξεαιηζκφ, πνπ ππνζηεξίδεηαη 

εδψ, δελ ζεσξείηαη φηη αλήθεη ε αηκνκημία ζην πεδίν εζηθήο αλ δελ αλαδεηρζεί 

πξψηα ε ζρέζε ηεο κε ην εζηθφ θξηηήξην. Δδψ ρξεζηκνπνηείηαη ε ζεσξία 

εμέιημεο κφλν γηα λα εληνπηζηεί πνην είλαη ην πην θαηάιιειν εζηθφ θξηηήξην γηα 

ηελ αλάδεημε ελφο λαηνπξαιηζηηθνχ εζηθνχ ξεαιηζκνχ. Δπνκέλσο, αλ γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο, έηπρε λα εμειηρζεί θάπνηα λφξκα ή θάπνηνο εζηθφο 

θαλφλαο, πνπ δελ έρεη άκεζε ζρέζε κε ην εζηθφ θξηηήξην, κπνξεί λα 

απνξξηθηεί. Απηφ πνπ παξέρεη ε εμειηθηηθή ζεσξία είλαη κηα βάζε ζρεηηθά κε 

ηνλ αξρηθφ ζθνπφ θαη ηελ θχζε ηνπ εζηθνχ αηζζήκαηνο, δελ απνηειεί απζεληία 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία κπνξεί θαλείο λα θξίλεη ηηο εζηθέο αμηνινγηθέο θξίζεηο. 

Δπνκέλσο αθφκα θαη αλ κπνξεί λα εμεγεζεί ν ηξφπνο εκθάληζεο θαη λα 

πεξηγξαθεί ε θαηαγσγή, κηαο εζηθήο ζηάζεο φπσο εθείλε ηεο „εζηθήο 

απνδνθηκαζίαο ηεο αηκνκημίαο‟, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη γίλεηαη απνδεθηή απηή ε 

εζηθή ζηάζε/θξίζε (ηνπιάρηζηνλ φρη απφ ηνλ λαηνπξαιηζηηθφ εζηθφ ξεαιηζκφ 

πνπ ππεξαζπίδεηαη εδψ).  

Δίλαη αλνηρηφ ζε ζπδήηεζε ην αλ είλαη νξζή ε ζπγθεθξηκέλε θξίζε. 

Μπνξεί θάπνηνο λα ππνζηεξίμεη φηη αλ αθνινπζήζεη ηεθλνπνηία κεηά απφ 

πξάμε αηκνκημίαο κπνξεί λα έρεη πξνβιήκαηα ην παηδί θαη άξα ελαληηψλεηαη 

ζηελ πξνψζεζε αληηθεηκεληθνχ ζπκθέξνληνο απφ θνηλσληθή νπηηθή. Έλα 

πηζαλφ αληεπηρείξεκα ζε απηφ κπνξεί λα είλαη φηη παηδηά κε πξνβιήκαηα 

πγείαο γελληνχληαη ζπλέρεηα θαη γηα πνηθίινπο ιφγνπο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ εζηθή (φπσο ην λα γελλάλε γπλαίθεο ζε κεγάιε ειηθία). Άιιν 

αληεπηρείξεκα κπνξεί λα είλαη φηη ην δήηεκα πνπ εμεηάδεηαη αλαθέξεηαη ζηελ 

αηκνκηθηηθή πξάμε, φρη αλαγθαζηηθά ζηελ αθφινπζε ηεθλνπνηία. Δπνκέλσο, 

                                            
52

 Ruse M., Wilson E. O., ν.π., ζει. 555-575 
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απφ ηελ ζηηγκή πνπ δελ εκπνδίδεηαη ε πξνψζεζε ηνπ αληηθεηκεληθνχ 

ζπκθέξνληνο απφ θνηλσληθή νπηηθή, δελ ζεσξείηαη αλήζηθε πξάμε. Αλ χζηεξα 

απφ κηα ζπδήηεζε απηνχ ηνπ είδνπο, ππνζηεξηρηεί ηθαλνπνηεηηθά φηη ε 

αηκνκημία έξρεηαη ζε αληίζεζε κε φηη ζα πξνσζνχζε ηα αληηθεηκεληθά 

ζπκθέξνληα απφ θνηλσληθή νπηηθή, ηφηε κπνξεί λα ζεσξεζεί αλήζηθε, ζηελ 

νπνία πεξίπησζε ν εζηθά νξζφο ηξφπνο δξάζεο είλαη ε απνθπγή ηεο. Αλ 

ππνζηεξηρζεί ηθαλνπνηεηηθά φηη δελ ζρεηίδεηαη κε ην εζηθφ θξηηήξην, ηφηε 

αλεμάξηεηα απφ ηα ζπλαηζζήκαηα απνδνθηκαζίαο πνπ κπνξεί λα ληψζεη 

θάπνηνο, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί εζηθά νξζή νχηε εζηθά εζθαικέλε πξάμε. 

Απηφο ν ηξφπνο εληνπηζκνχ εζηθψλ „θαλφλσλ‟, ή έζησ ηνπ εζηθά νξζνχ 

ηξφπνπ δξάζεο ζε θάζε πεξίπησζε, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ 

αλαζηνραζηηθή ηζνξξνπία ηνπ John Rawls. χκθσλα κε ηνλ John Rawls 

κπνξεί λα αλαζεσξεζνχλ νη λέεο αξρέο (πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζεσξία ηνπ) 

αλ δελ ηαηξηάδνπλ κε ηηο εζηθέο καο ελνξάζεηο. Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζή καο, 

αλ γίλεη απνδεθηφ έλα εζηθφ θξηηήξην ηνπ είδνπο πνπ αλαθέξζεθε, ηφηε κφλν νη 

ελνξάζεηο καο λνκηκνπνηνχληαη λα ηξνπνπνηεζνχλ. Γηα λα γίλεη μεθάζαξν ην ηη 

ελλνείηαη κε απηήλ ηελ δηαθνξνπνίεζε, κπνξεί λα γίλεη ζχληνκε αλαθνξά 

ζηελ βαζηθή ζέζε ηνπ John Rawls. Γηα λα βξεζνχλ νη βαζηθέο αξρέο πνπ ζα 

δηέπνπλ ηελ βαζηθή δηάξζξσζε ηεο θνηλσλίαο πξέπεη, θαηά ηνλ John Rawls 

λα γίλεη έλα είδνο ζπκθσλίαο αλάκεζα ζε ίζα θαη ειεχζεξα πξφζσπα. ηελ 

ζπλέρεηα, απηέο νη αξρέο πξέπεη λα δηέπνπλ φιεο ηηο κειινληηθέο ζπκθσλίεο. 

Απηφλ ηνλ ηξφπν ζέαζεο ησλ αξρψλ ηνλ νλνκάδεη δηθαηνζχλε σο αθξηβνδηθία. 

Η ζπκθσλία πξέπεη λα γίλεη ζηα πιαίζηα κηαο ζεσξεηηθήο πξσηαξρηθήο 

θαηάζηαζεο, ζηελ νπνία, φινη νη άλζξσπνη είλαη ειεχζεξνη θαη ίζνη. Δπίζεο, 

γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη δελ ζα επεξεάδεηαη ε δηαδηθαζία επηινγήο απφ 

άζρεηνπο κε ηελ δηθαηνζχλε παξάγνληεο, ζα δηεμαρζεί πίζσ απφ έλα πέπιν 

αγλνίαο. ζν ηα πξφζσπα είλαη πίζσ απφ ην πέπιν αγλνίαο δελ ζα 

γλσξίδνπλ ηελ θνηλσληθή ή νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε, νχηε θπζηθά 

ραξίζκαηα ή ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ, νχηε ηδηαίηεξεο ςπρνινγηθέο πξνδηαζέζεηο 

ή πξνηηκήζεηο ηνπο. Η ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε είλαη αθξηβνδίθαηε γηαηί 

αλαθέξεηαη ζε πξφζσπα, κφλν ζε ζρέζε κε ην φηη απνηεινχλ έιινγα φληα κε 

ζηφρνπο. ε ζεσξεηηθφ επίπεδν, ζεζκνί θαη λφκνη πνπ ηθαλνπνηνχλ απηέο ηηο 

αξρέο είλαη απνδεθηνί, δηφηη, ν θαζέλαο ζα ηνπο επέιεγε αλ βξίζθνληαλ ζε κηα 

αξρηθή θαηάζηαζε, θαηά ηελ νπνία ζα έθξηλε κφλν βάζε ηεο ηδηφηεηάο ηνπ σο 

έιινγν πξφζσπν. Η θξίζε βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ νξζνινγηθφηεηα, ε 

νπνία αλαθέξεηαη ζηελ πνιχ βαζηθή ηεο έλλνηα, δειαδή ηεο επηινγήο ησλ 

βέιηηζησλ κέζσλ γηα ηελ επίηεπμε δεδνκέλσλ ζηφρσλ53 

  ρεηηθά κε απηήλ ηελ δηαδηθαζία επηινγήο αξρψλ ζηελ πξσηαξρηθή 

θαηάζηαζε, ν John Rawls, αλαθέξεη πσο ππάξρεη πεξίπησζε λα εκθαληζηνχλ 
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Η ζπλεηζθνξά ηεο εμειηθηηθήο ζεσξίαο ζηελ ππεξάζπηζε ελφο λαηνπξαιηζηηθνχ εζηθνχ ξεαιηζκνχ 

 
 

 

Υιφε Μαξία Μπακπνπιή  44 
 

αλαληηζηνηρίεο θαη ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηηο αξρέο πνπ επηιέγνληαη θαη ζηηο 

ήδε έγθξηηεο πεπνηζήζεηο καο γηα θάπνηα ζέκαηα δηθαηνζχλεο. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο κπνξεί λα επαλεμεηαζηεί ε αξρηθή θαηάζηαζε θαη νη αληίζηνηρεο 

αξρέο ή λα γίλεη αλαζεψξεζε ησλ ησξηλψλ καο θξίζεσλ. Απηή ε πξνζαξκνγή 

θαη ελαξκφληζε ησλ ζπλζεθψλ ησλ λέσλ αξρψλ θαη ησλ πνιχ βαζηθψλ καο 

πεπνηζήζεσλ νλνκάδεηαη αλαζηνραζηηθή ηζνξξνπία. 54 O John Rawls, κε 

άιια ιφγηα, αθήλεη ην πεξηζψξην λα ηξνπνπνηεζνχλ είηε νη λέεο αξρέο, είηε νη 

εζηθέο καο ελνξάζεηο, γηα λα επηηεπρζεί κηα αλαζηνραζηηθή ηζνξξνπία. 

χκθσλα κε ηνλ λαηνπξαιηζηηθφ εζηθφ ξεαιηζκφ εδψ, ηνπιάρηζηνλ ζε 

ζεσξεηηθφ επίπεδν εζηθήο θηινζνθίαο, δελ ζα έπξεπε λα επηηξέπεηαη ε 

ηξνπνπνίεζε ησλ εζηθψλ „θαλφλσλ‟ ή „ηξφπσλ δξάζεο‟ πνπ βαζίδνληαη ζην 

απνδεθηφ εζηθφ θξηηήξην. 

Βέβαηα ε απφξξηςε ησλ εζηθψλ καο ελνξάζεσλ, κεηά απφ ηελ 

δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο, δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε. Ο 

Alan Gibbard ζρεηηθά αλαθέξεη ηνλ Haidt, ν νπνίνο παξαηήξεζε φηη ε εζηθή 

αμηνιφγεζε βαζίδεηαη θπξίσο ζην ζπλαίζζεκα. Σα επηρεηξήκαηα έρνπλ 

ζεκαζία κφλν φηαλ νη ζπλαηζζεκαηηθέο ελνξάζεηο αλζξψπσλ δηαθέξνπλ. 

πλεζίδεηαη, ν θαζέλαο λα είλαη πεπεηζκέλνο φηη ηα επηρεηξήκαηα 

ππνζηεξίδνπλ ηηο ελνξάζεηο ηνπ. „Η εζηθή εθινγίθεπζε ζπαλίσο είλαη άκεζε 

αηηία εζηθήο αμηνιφγεζεο‟, εηδηθά φηαλ νη άλζξσπνη έρνπλ ηζρπξά 

ζπλαηζζήκαηα γηα έλα ζέκα. „Η εθινγηθεπκέλε πεηζψ δελ ιεηηνπξγεί κε ην λα 

παξέρεη ηζρπξά ινγηθά επηρεηξήκαηα αιιά κε ην λα πξνθαιεί λέεο ελνξάζεηο 

ζηνλ αθξναηή κε ην λα αλαπιαηζηψλεηαη ε πεξίπησζε.‟ 55  

Απηή ε εκπεηξηθήο θχζεο παξαηήξεζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο 

πξνεηδνπνίεζε γηα ηνπο εζηθνχο θηινζφθνπο, νη νπνίνη δελ πξέπεη λα 

αλακέλνπλ άκεζε απφθξηζε ηεο θνηλήο γλψκεο ζηηο ζεσξίεο ηνπο. Μπνξεί λα 

απνδεηρζεί εμαηξεηηθά δχζθνιν λα πείζνπλ γηα ηελ αιήζεηα. Δπίζεο θαιφ ζα 

είλαη λα έρνπλ απηήλ ηελ παξαηήξεζε ηνπ Haidt ππφςε, γηα λα μέξνπλ ηη λα 

απνθχγνπλ νη ίδηνη. Γηαηί αλ δελ κπνξνχλ λα απνθχγνπλ άκεζεο 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο, ηφηε ην κφλν πνπ ζα θάλνπλ ζηελ ζεσξία ηνπο 

είλαη λα δηθαηνινγήζνπλ ήδε ππάξρνπζεο εζηθέο πξνθαηαιήςεηο. Θα ηηο 

ππνζηεξίμνπλ ψζηε λα θαίλνληαη ινγηθέο θαη θηινζνθηθέο ελψ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζα είλαη ππεξβαηηθέο. Ίζσο γηα απηφ θακηά θνξά θάπνηα απφ 

ηα επηρεηξήκαηα θηινζφθσλ θαίλνληαη επηθαλεηαθά. Δλψ είλαη θαλεξφ φηη 

απηνχ ηνπ είδνπο ηα επηρεηξήκαηα είλαη ιαλζαζκέλα, δχζθνια απνξξίπηνληαη 

αθνχ πξφθεηηαη γηα ππεξβαηηθέο αληηιήςεηο, ελδπλακσκέλεο απφ ππνηηζέκελα 

ινγηθά επηρεηξήκαηα. Γελ ζηεξίδνληαη ηθαλνπνηεηηθά νχηε νξζνινγηθά νχηε 

εκπεηξηθά.  
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 Gibbard, Α. „moral feelings and moral concepts‟ in Oxford Studies in Metaethics, vol. 1, Shafer-Landau ed., Oxford 
University Press, 2006, ζει. 205- 209 
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Ζ εμέιημε ηνπ εζηθνύ αηζζήκαηνο:  

κειέηεο πξωηεπόληωλ θαη λεπξνινγηθά δεδνκέλα 

 

Έλαο ηξφπνο επηβεβαίσζεο ηνπ ηζρπξηζκνχ φηη θξηηήξην γηα ηνλ εζηθφ 

ξεαιηζκφ απνηειεί ην αληηθεηκεληθφ ζπκθέξνλ απφ θνηλσληθή νπηηθή, είλαη λα 

εμεηαζηεί κε ιεπηνκέξεηα ε έλλνηα ηνπ φξνπ „εζηθή‟ απφ ηνλ ππξήλα ηεο, ψζηε 

λα είλαη απαιιαγκέλε απφ ηηο πνηθίιεο αμίεο κε ηηο νπνίεο έρεη ζπζρεηηζηεί ζηηο 

κέξεο καο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ζα εμεηαζηεί ε πξνέιεπζε ηνπ εζηθνχ 

αηζζήκαηνο, ν ζθνπφο εκθάληζήο ηνπ εμειηθηηθά θαη ζηελ ζπλέρεηα ζε ηη 

ζπληζηάηαη ην εζηθφ αίζζεκα θπζηνινγηθά/βηνινγηθά.  

Ο De Waal επηρεηξεί λα δείμεη φηη ε εζηθή δελ ελαληηψλεηαη, νχηε 

θαηαζηέιιεη ηελ εγσηζηηθή θχζε καο φπσο πηζηεχνπλ νξηζκέλνη ζεσξεηηθνί. 

Τπνζηεξίδεη φηη νη άλζξσπνη είλαη απφ ηελ θχζε ηνπο εζηθνί. Δμάιινπ ην 

εζηθφ αίζζεκα έρεη εμειηρηεί κέζα απφ δαξβηληθέο δηεξγαζίεο θπζηθήο 

επηινγήο56. Κχξηα έλδεημε γηα απηφ ην γεγνλφο απνηειεί ε εμέηαζε ησλ 

πξσηεπφλησλ. Ο ίδηνο κειεηάεη ρηκπαηδήδεο, πηζήθνπο, κατκνχδεο θαη άιια 

είδε δψσλ. Αλαγλσξίδεη φηη ζηνπο αλζξψπνπο ε εζηθφηεηα είλαη πνιχ πην 

πνιχπινθε, φκσο ε απινχζηεξε εζηθφηεηα ζηα δψα δελ κπνξεί παξά λα 

απνηειεί ζεκέιηφ ηεο. πκπεξαίλεη φηη ε εζηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ 

έρεη ηελ εμειηθηηθή θαηαγσγή ηεο ζε ζπλαηζζήκαηα πνπ έρνπκε απφ θνηλνχ κε 

άιια δψα. ηελ αθαηέξγαζηε κνξθή ηνπο απνηεινχλ κε-εζεινχζηεο θαη 

θπζηνινγηθά εκθαλείο απνθξίζεηο ζηηο θαηαζηάζεηο ησλ άιισλ νη νπνίεο 

πξνεγνχληαη ηεο έιινγεο ζθέςεο. 

Η απνθξηηηθφηεηα ζε θαηαζηάζεηο νκνεηδψλ κπνξεί λα παξαηεξεζεί ζε 

πνιιά θνηλσληθά είδε, πξάγκα πνπ απνηειεί κηα πξψηε έλδεημε φηη είλαη 

πξντφλ εμέιημεο. Σν πην πξσηφγνλν παξάδεηγκα πνπ αλαθέξεη ν De Waal 

είλαη εθείλν ελφο ζκήλνπο πνπιηψλ πνπ αληηδξάεη πεηψληαο ηαπηφρξνλα, 

εμαηηίαο ηεο αλεζπρεηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ εθδήισζε έλα πνπιί ζην ζέακα 

ελφο αξπαρηηθνχ. ε απηφ ην παξάδεηγκα ην θαηλφκελν απνηειεί είδνο 

αληαλαθιαζηηθνχ. Σα πνπιηά δελ έρνπλ επίγλσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, 

φκσο θαίλεηαη φηη απνηειεί εμειηθηηθφ πιενλέθηεκα ε δπλαηφηεηα απφθξηζεο 

ζηηο θαηαζηάζεηο ησλ άιισλ, δηφηη αλ έλα πνπιί δελ έρεη απηήλ ηελ ηθαλφηεηα 

δελ ζα έρεη ηηο ίδηεο πηζαλφηεηεο επηβίσζεο κε ηα άιια. Έλα παξάδεηγκα πην 

πνιχπινθεο κνξθήο απνηειεί ε απνθξηηηθφηεηα ζε πξσηεχνληα. Μηα κεηέξα 

κπνξεί λα βηψζεη θαη λα δείμεη αλεζπρία αθνχγνληαο ην παηδί ηεο λα θιαίεη, λα 

εθηηκήζεη ηνπο ιφγνπο ηεο δπζθνξίαο ηνπ θαη λα πξνζπαζήζεη λα βειηηψζεη 

ηελ θαηάζηαζε.  

                                            
56

 De Waal F., Primates and Philosophers: How Morality Evolved, Princeton University Press, 2006 ζειι. v-viii 
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Αξρηθά θαίλεηαη φηη ην αίζζεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα είδνο 

ζπλαηζζεκαηηθήο κεηαδνηηθφηεηαο. Γειαδή, έλα κέινο ηαπηίδεηαη άκεζα κε ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ άιινπ θαη αηζζάλεηαη κε θάπνηνλ ηξφπν ηνλ πφλν ηνπ. ε απηφ 

ην αξρηθφ ζηάδην, ε πξνζπάζεηα λα παξεγνξήζεη ην πξψην κέινο ην δεχηεξν 

απνηειεί αθφκα εγσηζηηθφ εγρείξεκα. Πξνζπαζεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα 

δηαθχγεη ν ίδηνο απφ ηελ δπζθνξία πνπ αηζζάλεηαη εμαηηίαο ηεο ηαχηηζήο ηνπ 

κε ηνλ άιινλ. Γηα παξάδεηγκα έλα κατκνπδάθη θιαίεη θαη απηή ε δπζθνξία 

κεηαδίδεηαη ζηα άιια, ηα νπνία επηδηψθνπλ, ρσξίο γλσζηηθή εθηίκεζε ηεο 

πεξίζηαζεο, λα ην απαιχλνπλ.         

ε πην πξνρσξεκέλν επίπεδν, ε ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε ζηελ 

θαηάζηαζε ηνπ άιινπ εμειίζζεηαη θαη ππεξβαίλεη ηελ απιή ηαχηηζε. ε απηφ ην 

επίπεδν, ην έλα κέινο κπνξεί λα αλαγλσξίζεη φηη ην άιιν έρεη ζπγθεθξηκέλεο 

αλάγθεο πνπ δηαθέξνπλ απφ ηηο δηθέο ηνπ. Μάιηζηα παξαηεξεί ν De Wall φηη 

πνιιέο θνξέο έλα κέινο πνπ έρεη θάπνηα αλάγθε επηδηψθεη ηελ ζπκπάζεηα 

ηνπ άιινπ. Γειαδή, κπνξεί λα πξνζπαζήζεη κέζα απφ ρεηξνλνκίεο λα 

πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ άιινπ ψζηε, αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε ηνπ, 

λα ηνλ βνεζήζεη. Γηα παξάδεηγκα αλαθέξεη έλα πξσηεχνλ πνπ επηρεηξεί λα 

δεηηαλέςεη θαγεηφ απφ έλα άιιν κε ηελ ρξήζε εθθξάζεσλ πξνζψπνπ, 

εθθνξάο ήρσλ θαη θηλήζεηο ρεξηψλ πνπ πξνθαινχλ ηελ ζπκπάζεηα. Η 

εκπάζεηα κεηαηξέπεηαη ζε ζπκπάζεηα θαζψο απμάλεηαη ε δπλαηφηεηα 

δηαθνξνπνίεζεο εαπηνχ απφ ηνλ άιινλ, θαη απμάλεηαη ε εθηίκεζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ πνπ πξνθαινχλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε 

ηνπ άιινπ. Παξαηεξεί φηη ζηνπο αλζξψπνπο απηά ηα γλσζηηθά επίπεδα 

αξρίδνπλ λα πξνζηίζεληαη γχξσ ζηελ ειηθία ησλ δχν εηψλ. Θεσξεί φηη ην πην 

πηζαλφ είλαη ε εκπάζεηα λα εμειίρηεθε αξρηθά γηα ηνλ ζθνπφ ηεο κεηξηθήο 

παξνρήο θξνληίδαο. Η ζπλαηζζεκαηηθή κεηαδνηηθφηεηα παξαηεξείηαη ζε 

πνιιά είδε φκσο ε ζπκπάζεηα κφλν ζε θάπνηα πξσηεχνληα. ρεηηθέο 

ζπλαηζζεκαηηθέο απνθξίζεηο πνπ πξνσζνχλ ηελ θαιή ζπκπεξηθνξά 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνλ αληαπνδνηηθφ αιηξνπηζκφ θαη ίζσο θαη κηα έλλνηα 

δηθαίνπ. Οη ζπλαηζζεκαηηθέο απνθξίζεηο απνηεινχλ ηα νηθνδνκηθά πιηθά ηεο 

αλζξψπηλεο εζηθφηεηαο. Η αλζξψπηλε εζηθή ζπκπεξηθνξά είλαη ηδηαίηεξα πην 

επεμεξγαζκέλε θαη πνιχπινθε αιιά απνηειεί ζπλέρεηα ησλ πξνεγνχκελσλ 

κνξθψλ. 

Η δηάθξηζε αλάκεζα ζε εκπάζεηα (φπνπ δελ δηαθξίλεηαη ζε εμειηγκέλν 

βαζκφ ε δηάθξηζε εαπηνχ θαη άιινπ) θαη ζε ζπκπάζεηα (φπνπ εθηηκάηαη σο 

μερσξηζηή ε θαηάζηαζε ηνπ άιινπ) αλαπαξηζηάηαη κε ζαθήλεηα ζε 

παξαδείγκαηα ζπλαηζζεκαηηθήο απφθξηζεο κατκνχδσλ θαη πηζήθσλ. Έλα 

πξψην παξάδεηγκα, ην νπνίν δείρλεη θαη ηελ ηζρχ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

εκπάζεηαο, είλαη εθείλν ζχκθσλα κε ην νπνίν κηα κατκνχ ζηακάηεζε λα 

ηξαβάεη κηα αιπζίδα πνπ ηεο παξείρε θαγεηφ θαζψο έβιεπε πσο, φηαλ ηελ 

ηξαβνχζε, κηα άιιε κατκνχ δερφηαλ ειεθηξηθφ ζνθ. ηακάηεζε γηα 12 κέξεο 
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λα ηξαβάεη ηελ αιπζίδα, νπζηαζηηθά πεζαίλνληαο ηεο πείλαο. Παξάδεηγκα πνπ 

δείρλεη θαηαλφεζε ηεο ζέζεο ηνπ άιινπ απνηειεί ε πεξίπησζε φπνπ κηα 

γπλαίθα πξνζπνηήζεθε φηη έθιαηγε γηα λα θαηεβάζεη έλαλ πίζεθν απφ έλα 

δέληξν. Ο πίζεθνο βιέπνληαο ηελ δπζθνξία ηεο έηξεμε θνληά ηεο αλήζπρνο 

θαη έςαρλε ηνλ ζχηε. Πξνζπάζεζε αθνπκπψληαο απαιά ην πξφζσπφ ηεο λα 

θαηαιάβεη ηη είρε ζπκβεί ελψ ζηελ ζπλέρεηα έζθηγγε ηα ρέξηα ηνπ ζε γξνζηέο. 

Ο De Waal ππνζηήξημε φηη απηφ πνπ δηαθέξεη αλάκεζα ζην 

ζπλαίζζεκα ζε κατκνχδεο θαη πηζήθνπο δελ είλαη ε ίδηα ε εκπάζεηα αιιά ην 

γλσζηηθφ επίπεδν, πνπ επηηξέπεη ζε πηζήθνπο λα πηνζεηήζνπλ ηελ νπηηθή ηνπ 

άιινπ. ε άιιν παξάδεηγκα πεξηγξάθεηαη ε πξνζπάζεηα ελφο πηζήθνπ λα 

ειεπζεξψζεη έλα πνπιί αλεβαίλνληαο ζην πςειφηεξν ζεκείν ελφο δέληξνπ. 

Αθνχ αλαδίπισζε πξνζερηηθά ηα θηεξά ηνπ, ην πέηαμε φζν πην δπλαηά 

κπνξνχζε πξνο ην ζχλνξν ηεο πεξίθξαμεο. Οη ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο ηνπ 

πηζήθνπ ππνδεηθλχνπλ φηη αλαγλψξηδε ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ πνπιηνχ. 

Δπεηδή είρε παξαηεξήζεη πνιιέο θνξέο πνπιηά λα πεηάλε, ήμεξε ηη απνηειεί 

„αγαζφ‟ γηα έλα πνπιί. ε αλάινγε πεξίπησζε έλαο πίζεθνο επηρεηξνχζε λα 

θηάζεη έλα επηζπκεηφ αληηθείκελν. Δπεηδή πξνζπαζνχζε κε ιάζνο ηξφπν, 

απέηπρε θαη παξαηηήζεθε. Σφηε έλαο άιινο πίζεθνο, πνπ παξαθνινπζνχζε 

ηελ πξνζπάζεηα θαη είρε θαηαιάβεη πνηφ ήηαλ ην επηζπκεηφ αληηθείκελν φπσο 

θαη ηνλ ηξφπν απφθηεζήο ηνπ, πιεζίαζε θαη αθνχ ην έπηαζε, ην έδσζε ζηνλ 

πίζεθν πνπ είρε παξαηηεζεί. Σν ζπγθεθξηκέλν απνηειεί παξάδεηγκα 

ζηνρεπφκελεο βνήζεηαο, δειαδή αιηξνπηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπ άιινπ κέινπο ζε θαηλνηφκεο ζπλζήθεο. 

Δπίζεο, αλ θαη ε απηνζπζία γηα λα ζσζεί ε δσή ελφο άιινπ ζεσξνχληαλ 

κνλνπψιην ησλ αλζξψπσλ, έρνπλ παξαηεξεζεί αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

πηζήθσλ πνπ βνπηνχλ ζε λεξά γηα λα ζψζνπλ άιια κέιε πνπ πλίγνληαλ, 

βάδνληαο ηελ δσή ηνπο ζε θίλδπλν. Η ζηνρεπφκελε βνήζεηα απαηηεί κηα 

δηάθξηζε αλάκεζα ζε εαπηφ θαη ζε άιινλ, πνπ ζπλεπάγεηαη ηνλ δηαρσξηζκφ 

ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ίδηνπ απφ ηελ θαηάζηαζε ηνπ άιινπ, ελψ δηαηεξείηαη ν 

ζπλαηζζεκαηηθφο δεζκφο πνπ θηλεηνπνηεί ηελ ζπκπεξηθνξά. ε κειέηεο 

βξέζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ γλσζηηθή εκπάζεηα θαη ζηελ 

απηναλαγλψξηζε κέζα απφ ηε ρξήζε θαζξέθηε. Με άιια ιφγηα, απηή ε νπηηθή 

ππνζηεξίδεηαη απφ δεδνκέλα αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο πνπ δείρλνπλ φηη φζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα αλαγλσξίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο κέζα ζηνλ 

θαζξέθηε, ηφζν απμεκέλεο ήηαλ νη ηάζεηο ηνπο λα βνεζήζνπλ. 

Η ζπγθεθξηκέλε δηαθνξά, αλάκεζα ζε κατκνχδεο θαη πηζήθνπο, έρεη 

επηβεβαησζεί επίζεο απφ κειέηεο παξεγνξεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Παπηγοπιά 

νξίδεηαη σο ε πξνζπάζεηα ελφο κέινπο λα θαζεζπράζεη έλα άιιν, ην νπνίν 

πξνεγνπκέλσο είρε εκπιαθεί ζε επηζεηηθφ πεξηζηαηηθφ, ελψ δελ ζπκκεηείρε ν 

ίδηνο ζην πεξηζηαηηθφ. Γηαθξίλεηαη απφ ηελ ζπκθηιίσζε ε νπνία κπνξεί λα 

θηλεηνπνηείηαη απφ πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ, φπσο είλαη ε επηζπκία λα 
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επαλαθέξεη κηα δηαηαξαγκέλε θνηλσληθή ζρέζε. Μειέηεο επηβεβαηψλνπλ δπν 

πξνυπνζέζεηο γηα λα νξηζηεί κηα ζπκπεξηθνξά σο παξεγνξεηηθή. Πξψηνλ, ζα 

απεπζχλεηαη ζε κέιε πνπ δέρηεθαλ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη φρη ζε εθείλα 

πνπ ηελ εθδήισζαλ. Γεχηεξνλ, ζα είλαη κεγαιχηεξε φηαλ ε επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά είλαη πην έληνλε. Απφ φ,ηη παξαηεξεί ν ίδηνο, ε παξεγνξεηηθή 

ζπκπεξηθνξά εθδειψλεηαη κφλν απφ αλζξσπνεηδείο πηζήθνπο, ελψ 

ζπκθηιησηηθέο ζπκπεξηθνξέο εκθαλίδνληαη ζε φια ηα είδε. πσο ππνζηεξίδεη, 

απηή ε δηαθνξνπνίεζε κάιινλ νθείιεηαη ζην φηη, γηα λα επηηεπρζεί απηφ ην 

επίπεδν γλσζηηθήο εκπάζεηαο, ρξεηάδεηαη πςειφ επίπεδν απηνζπλείδεζεο.  

ηνλ ππξήλα ηεο ηθαλφηεηαο γηα εκπάζεηα βξίζθεηαη έλαο κεραληζκφο 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, ν παξαηεξεηήο (ππνθείκελν) απνθηάεη πξφζβαζε 

ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ άιινπ (ην αληηθείκελν) κέζα απφ 

λεπξσληθέο θαη ζσκαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ ππνθεηκέλνπ. ηαλ 

ην ππνθείκελν ζπλαληάεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, νη λεπξσληθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ππνθεηκέλνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε φκνηεο θαηαζηάζεηο 

ελεξγνπνηνχληαη απηφκαηα. ζν πην πνιχ κνηάδεη ην ππνθείκελν κε ην 

αληηθείκελν, ηφζν πην εχθνια ελεξγνπνηνχληαη θηλεηηθέο θαη απηφλνκεο 

απνθξίζεηο πνπ ηαηξηάδνπλ κε εθείλεο ηνπ αληηθεηκέλνπ (γηα παξάδεηγκα 

αιιαγέο ζε θαξδηαθφ ξπζκφ, δεξκαηηθέο απνθξίζεηο, εθθξάζεηο πξνζψπνπ, 

ζηάζεηο ζψκαηνο). Απηή ε ελεξγνπνίεζε επηηξέπεη ζην ππνθείκελν λα 

εηζρσξήζεη ζηελ ζέζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, λα κνηξαζηεί ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ 

θαη ηηο αλάγθεο ηνπ, ψζηε λα ππνθηλεζεί ε ζπκπάζεηα, ε ζπκπφληα, θαη ε 

βνήζεηα. Σν γεγνλφο φηη ε εκπάζεηα απνηειεί κηα απηφκαηε δηαδηθαζία, ην 

επηβεβαηψλνπλ ειεθηξνκαγλεηηθέο έξεπλεο αφξαησλ θηλήζεσλ κπψλ ζε 

πξφζσπα αλζξψπσλ, σο απνθξίζεηο ζε εηθφλεο αλζξψπηλσλ εθθξάζεσλ 

πξνζψπνπ. Απηέο νη αληηδξάζεηο ζπκβαίλνπλ αθφκα θαη φηαλ νη άλζξσπνη 

δελ έρνπλ επίγλσζε απηνχ πνπ είδαλ. Δίλαη πνιχ γξήγνξεο γηα λα κπνξεί λα 

ππνζηεξηρηεί φηη βξίζθνληαη ππφ ζπλεηδεηφ έιεγρν, θαη ζπρλά αγλννχληαη 

θαζψο αλαιχεηαη ε εκπάζεηα σο αλψηεξε γλσζηηθή δηεξγαζία57. 

πκπεξαζκαηηθά, δελ απνηεινχλ φιεο νη κνξθέο εκπάζεηαο κηα 

ζπλαηζζεκαηηθή κεηαδνηηθφηεηα αιιά ηελ ζπκπεξηιακβάλνπλ. ηνλ ππξήλα 

βξίζθνληαη πάληα νη απηφλνκεο δηεξγαζίεο. ε έλα δεχηεξν επίπεδν βξίζθεηαη 

ε εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ άιινπ. ε απηφ ην επίπεδν ην ππνθείκελν δελ 

απνθξίλεηαη απιά ζηα ζήκαηα πνπ δίλεη ην αληηθείκελν, αιιά επηδηψθεη λα 

θαηαλνήζεη ηνπο ιφγνπο απηψλ ησλ ζεκάησλ, αλαδεηψληαο λχμεηο ζηελ 

ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ άιινπ. Η γλσζηηθή εκπάζεηα επηηξέπεη 

ηελ εθιέπηπλζε ηεο ζηνρεπφκελεο βνήζεηαο κε ην λα αληηιακβάλεηαη ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπ άιινπ. Απηέο νη απνθξίζεηο μεπεξλνχλ ζε κεγάιν 
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βαζκφ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή κεηαδνηηθφηεηα αιιά πξναπαηηνχλ ην θίλεηξν πνπ 

παξέρεηαη απφ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε. 

Μηα άιιε ζεηξά κειεηψλ ηνπ De Waal, εμέηαδε ηελ εκθάληζε ηνπ 

αηζζήκαηνο δηθαηνζχλεο ζηα πξσηεχνληα. Οη ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο 

βαζίδνληαλ ζην κνίξαζκα ηξνθήο θαη είραλ ζθνπφ λα παξαηεξήζνπλ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν κηα επεξγεηηθή πξάμε ελφο ππνθεηκέλνπ πξνο έλα άιιν, 

ζα επεξέαδε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνο ηνλ επεξγέηε. Βξέζεθε φηη ελήιηθεο 

ήηαλ πην πηζαλφλ λα κνηξαζηνχλ ηελ ηξνθή ηνπο κε κέιε πνπ ηνπο είραλ 

πεξηπνηεζεί (ρηελίδνληαο ην ηξίρσκά ηνπο) λσξίηεξα. Πξφθεηηαη γηα κεραληζκφ 

επγλσκνζχλεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ αλάκλεζε ε νπνία πξνθαιεί κηα ζεηηθή 

ζηάζε πξνο ην κέινο πνπ έθαλε ηελ επεξγεηηθή πξάμε. Μπνξεί λα ππνζέζεη 

θαλείο φηη θαζψο εμειίζζνληαλ ε ζπλεξγαζία κπνξεί λα ππήξμε θξίζηκε γηα ηα 

άηνκα λα ζπγθξίλνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο θφπνπο θαη εμνθιήζεηο κε εθείλνπο 

άιισλ. Αξλεηηθέο αληηδξάζεηο κπνξεί λα πξνθαινχληαλ ζε πεξίπησζε 

καηαησκέλσλ πξνζδνθηψλ. Ο De Waal πξνζδηφξηζε κηα αίζζεζε θνηλσληθήο 

θαλνληθφηεηαο σο „έλα ζχλνιν πξνζδνθηψλ γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

θάπνηνο ή άιινη πξέπεη λα κεηαρεηξίδνληαη θαη γηα ην πσο πξέπεη λα 

δηαλέκνληαη νη πφξνη. ηαλ απηέο νη πξνζδνθίεο δελ πξαγκαηνπνηνχληαη, 

πξνο ηελ δεκία ελφο κέινπο, πξνθαιείηαη κηα αξλεηηθή αληίδξαζε, ζπλήζσο 

κε ηελ κνξθή δηακαξηπξίαο απφ ππνδεέζηεξα κέιε θαη ηηκσξίαο απφ 

θπξίαξρα κέιε‟. Αλ θαη ε αίζζεζε ζρεηηθά κε ην πψο ζα έπξεπε ή δελ ζα 

έπξεπε λα ζπκπεξηθεξζεί θάπνηνο είλαη θπξίσο εγσθεληξηθή ζηα πξσηεχνληα, 

ζπλαληψληαη πεξηπηψζεηο φπνπ ιακβάλνληαη ππφςε ηα ζπκθέξνληα θνληηλψλ 

κειψλ, εηδηθά ζπγγεληθψλ κειψλ.  

ε έλα πείξακα παξαθνινπζήζεθαλ νη αληηδξάζεηο κατκνχδσλ φηαλ 

δηλφηαλ θαιχηεξε επηβξάβεπζε γηα ην ίδην έξγν ζηελ δηπιαλή κατκνχ. Σα κέιε 

πνπ ιάβαηλαλ κηθξφηεξε επηβξάβεπζε παξνπζίαζαλ παζεηηθέο αξλεηηθέο 

αληηδξάζεηο, φπσο είλαη ε άξλεζε λα ζπλερίζνπλ ή ην λα αγλνήζνπλ ην 

βξαβείν, θαη ελεξγέο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο φπσο ην λα πεηάμνπλ ηελ 

επηβξάβεπζε. Αθφκα κεγαιχηεξε άξλεζε ζπκκεηνρήο παξαηεξήζεθε αλ ε 

δηπιαλή κατκνχ ιάκβαλε επηβξάβεπζε ρσξίο λα ζπκκεηάζρεη ζε έξγν. Οη 

κατκνχδεο θαίλεηαη λα απνηηκνχζαλ ηελ επηβξάβεπζε κε ζρεηηθνχο φξνπο, 

ζπγθξίλνληαο ηα βξαβεία ησλ ίδησλ κε εθείλα πνπ είλαη δηαζέζηκα θαη ηηο δηθέο 

ηνπο πξνζπάζεηεο κε εθείλεο άιισλ. Αλ θαη απηή ε κνξθή δηθαηνζχλεο 

δηαθέξεη απφ ηελ αλζξψπηλε (εθηφο άιισλ θαη ζην φηη δελ παξαηεξήζεθε ε 

ζπκπεξηθνξά ελφο πξσηεχνληνο κε πεξηζζφηεξα λα κνηξάδεηαη κε έλα άιιν 

κέινο πνπ είρε ιηγφηεξα, επίζεο ζην φηη ήηαλ θπξίσο εγσθεληξηθέο 

ζπκπεξηθνξέο), είλαη ινγηθφ φηη ε πιήξεο έλλνηα δηθαηνζχλεο πεγάδεη απφ 

απηνχ ηνπ είδνπο ηηο ζπκπεξηθνξέο, θαη φηη ν εαπηφο απνηειεί ινγηθφ κέξνο λα 

αλαδεηεζεί ε πξνέιεπζή ηεο. Αθνχ ππάξρεη ε εγσθεληξηθή κνξθή ηεο, κπνξεί 

λα επεθηαζεί ψζηε λα ζπκπεξηιακβάλεη θαη άιινπο. 
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Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ην πην πηζαλφ είλαη ε εζηθφηεηα λα εμειίρηεθε 

σο έλα ελδννκαδηθφ θαηλφκελν, φπσο είλαη ε επίιπζε ζπγθξνχζεσλ, ε 

ζπλεξγαζία θαη ην κνίξαζκα. Η πξψηε εζηθή ζπκπεξηθνξά δελ απεπζχλεηαη 

ζηελ νκάδα, αιιά ζην ίδην ην κέινο θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Η απμεκέλε 

θνηλσληθή ελζσκάησζε θαη ε εμάξηεζε πάλσ ζηελ ζπλεξγαζία, φπσο θαη ε 

αχμεζε θνηλψλ ζπκθεξφλησλ, νδήγεζε ζην λα απνηειεί αληηθείκελν εζηθήο ε 

θνηλσλία. Σν κεγαιχηεξν βήκα ζηελ εμέιημε ηεο αλζξψπηλεο εζηθφηεηαο ήηαλ 

ην θίλεκα απφ δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζε εζηίαζε ζην γεληθφηεξν θαιφ. ηνπο 

πηζήθνπο απηφ θαίλεηαη φηαλ ηα ζειπθά θέξλνπλ καδί αξζεληθά κεηά απφ κηα 

πάιε κεηαμχ ηνπο ψζηε λα ζπκθηιησζνχλ, ή φηαλ αξζεληθά πνπ είλαη ςειά 

ζηελ ηεξαξρία δηαθφπηνπλ κηα πάιε αλάκεζα ζε άιινπο κε δίθαην ηξφπν ψζηε 

λα πξνσζεζεί ε εηξήλε ζηελ νκάδα. 

          Κάπνηεο ζεσξίεο πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ κνλαδηθφηεηα ηνπ 

αλζξψπνπ, ππνζηεξίδνπλ φηη ε επίιπζε εζηθψλ δεηεκάησλ ζρεηίδεηαη κε 

πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ έρνπλ αλαδπζεί πξφζθαηα, φπσο είλαη ν 

πξνκεησπηαίνο θινηφο. Παξ‟ φια απηά φκσο, κειέηεο λεπξναπεηθφληζεο 

δείρλνπλ φηη ε εζηθή θξίζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπκπεξηιακβάλεη κηα πνηθηιία 

πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ, θάπνηεο εθ ησλ νπνίσλ είλαη πνιχ αξραίεο58. Αλ θαη 

δίλεηαη κεγάιε έκθαζε ζηελ νξζνινγηθφηεηα, πην ιεπηνκεξήο εμέηαζε ηεο 

εζηθήο δείρλεη ηνλ κηθξφ ηεο ξφιν ζε ζρέζε κε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

απνηεινχλ εζηθή ππμίδα καο. Η αλζξψπηλε εζηθφηεηα είλαη ζεκειησκέλε ζηα 

θνηλσληθά ζπλαηζζήκαηα κε ηελ εκπάζεηα ζηνλ ππξήλα ηεο.  

Ο De Waal ζπκπεξαίλεη ζρεηηθά κε ηελ ζεσξία εμέιημεο φηη ε θχζε 

σθειεί νξγαληζκνχο πνπ επηβηψλνπλ θαη αλαπαξάγνληαη. Σν πψο ην 

επηηπγράλνπλ απηφ είλαη αλνηρηφ δήηεκα. Οπνηνζδήπνηε νξγαληζκφο κπνξεί 

λα ηα θαηαθέξεη κε ην λα κεηαηξαπεί ζε πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν επηζεηηθφ 

απφ ηα άιια, πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ζπλεξγαηηθφ, ή πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν 

επηκειέο, ζα ζθνξπίζεη ηα γνλίδηά ηνπ. Η δηαδηθαζία δελ ζπγθεθξηκελνπνηεί 

ηελ πνξεία πξνο ηελ επηηπρία. Η θπζηθή επηινγή έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο 

παξαγσγήο κηαο ηεξάζηηαο πνηθηιίαο νξγαληζκψλ, απφ ηα πην αληηθνηλσληθά 

θαη αληαγσληζηηθά έσο ηα πην αγαζνεξγά θαη επαίζζεηα. Η ίδηα δηαδηθαζία 

κπνξεί λα κελ ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηνπο εζηθνχο καο θαλφλεο θαη αμίεο, φκσο 

καο έρεη δψζεη ην ςπρνινγηθφ ππφβαζξν, ηηο ηάζεηο, θαη ηηο ηθαλφηεηεο γηα λα 

αλαπηχμνπκε έλαλ κεραληζκφ θαζνδήγεζεο γηα ηηο επηινγέο δσήο πνπ 

ιακβάλνπλ ππφςε ηα ζπκθέξνληα φιεο ηεο θνηλσλίαο, πξάγκα πνπ απνηειεί 

ηελ νπζία ηεο αλζξψπηλεο εζηθφηεηαο.59 
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Τπάξρνπλ πνιπάξηζκεο κειέηεο πνπ ππνδεηθλχνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ε λεπξνεπηζηήκε κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ δηαθσηηζκφ 

δηάθνξσλ πηπρψλ ηνπ εζηθνχ αηζζήκαηνο θαη ηειηθά ζην ηη απνηειεί ππξήλα 

ηεο εζηθήο. Γηα παξάδεηγκα νη παξαηεξήζεηο ηνπ De Wall ζρεηηθά κε ηελ 

εμέιημε ηεο εζηθήο σο ελφο ζπλαηζζήκαηνο εκπάζεηαο ζπλδπαζκέλνπ κε κηα 

δηαλνεηηθή ηθαλφηεηα λα θαηαλνεί θαλείο ηελ ζέζε ηνπ άιινπ θαη λα δξα 

ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο, θαίλεηαη λα ππνζηεξίδεηαη απφ 

ςπρνινγηθέο θαη λεπξνινγηθέο κειέηεο. ε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο κειέηεο 

αλαδεηθλχεηαη επίζεο ν ξφινο πνπ έρεη ζηελ εζηθή αμηνιφγεζε ην 

ζπλαίζζεκα, ε έιινγε ζθέςε, ηα αηζζήκαηα θηλεηνπνίεζεο θαη ε απφδνζε 

πξφζεζεο. 

Η Young παξέρεη αξθεηέο πιεξνθνξίεο ζε κειέηεο κε καγλεηηθή 

ηνκνγξαθία (fMRI). ε κηα ζεηξά κειεηψλ επηρείξεζε λα δείμεη ηελ 

λεπξνβηνινγηθή δηάθξηζε ησλ απνθξίζεσλ ζε εξεζίζκαηα εζηθνχ 

πεξηερνκέλνπ θαη εξεζίζκαηα νπδέηεξνπ εζηθά πεξηερνκέλνπ. ε κηα κειέηε, 

γηα παξάδεηγκα, δφζεθαλ εηθφλεο ζπλαηζζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε εζηθή θαη εηθφλεο ζπλαηζζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ δελ έρνπλ 

ζρέζε κε εζηθή. Πεξηνρέο ηνπ κεζνθνηιηαθνχ πξνκεησπαίνπ θινηνχ 

ελεξγνπνηνχληαλ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηθφλσλ πνπ ήηαλ ζρεηηθέο κε ηελ 

εζηθή. κνηεο ελεξγνπνηήζεηο ζε απηήλ ηελ πεξηνρή παξαηεξήζεθαλ γηα 

εηθφλεο πνπ είραλ θνηλσληθφ πιαίζην, ππνζηεξίδνληαο ηελ θνηλσληθή θχζε ηεο 

εζηθήο. Παξφκνηα επξήκαηα εληνπίζηεθαλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ δίλνληαλ 

δειψζεηο αληί γηα εηθφλεο. Η ίδηα αλαθέξεη επίζεο φηη ε ζρέζε ζπλαηζζήκαηνο 

θαη εζηθνχ ζπιινγηζκνχ γίλεηαη εκθαλήο ζε πεξηπηψζεηο αζζελψλ πνπ έρνπλ 

βιάβεο ζε πεξηνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπλαίζζεκα, νη νπνίνη 

παξνπζηάδνπλ αλάινγα ειαηηψκαηα ζηελ εζηθή ζθέςε θαη ζπκπεξηθνξά.60  

ε έλα άιιν παξάδεηγκα κειέηεο, πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

λεπξνβηνινγηθή βάζε ηεο εζηθήο θάλεθε φηη δηαηαξαρέο ζην ζπλαίζζεκα 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνλ ηξφπν εζηθήο αμηνιφγεζεο. πγθεθξηκέλα άηνκα 

κε βιάβε ζηελ πεξηνρή κεζνθνηιηαθνχ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ (ε νπνία φπσο 

παξαηεξήζεθε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θπζηνινγηθή παξαγσγή 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ηδηαίηεξα θνηλσληθψλ ζπλαηζζεκάησλ), νδεγεί ζε εζηθέο 

θξίζεηο έληνλνπ σθειηκηζηηθνχ ραξαθηήξα. Με άιια ιφγηα απηά ηα άηνκα 

έηεηλαλ λα δίλνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ σθέιεηα αγλνψληαο πνιχ 

απνζηξνθηθέο ζπλαηζζεκαηηθά ζπκπεξηθνξέο. Γειαδή, ε θπζηνινγηθή εζηθή 
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αμηνιφγεζε ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ.61 

ζνλ αθνξά ηελ ζρέζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο κε ηηο γλσζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο δελ θαίλεηαη λα ππνζηεξίδεηαη λεπξνθπζηνινγηθά ν δεκνθηιήο 

δηαρσξηζκφο ηνπο. Δίλαη επξέσο δηαδεδνκέλε ε ζέζε φηη ππάξρεη 

αληαγσληζκφο αλάκεζα ζε „ζπλαηζζεκαηηθέο‟ πεξηνρέο θαη ζε „γλσζηηθέο‟ 

πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ. Υσξίο λα ρξεηάδεηαη λα γίλεη επέθηαζε ζε 

λεπξνβηνινγηθέο ιεπηνκέξεηεο, νη πεξηνρέο ηνπ θινηνχ πνπ θαίλνληαη λα 

εκπιέθνληαη είλαη εθείλεο ηνπ πξφζζηνπ θαη έζσ πξνκεησπηαίνπ θαη πξφζζηνπ 

θξνηαθηθνχ θινηνχ, ελψ νη ππνθινηθέο-κεηαηρκηαθέο πεξηνρέο είλαη εθείλεο ηνπ 

θνηιηαθνχ ξαβδσηνχ ζψκαηνο, ηνπ ππνζαιάκνπ θαη ηεο ακπγδαιήο θπξίσο. 

πγθεθξηκέλα ππνζηεξίδεηαη φηη νη γλσζηηθέο δηεξγαζίεο ειέγρνπλ θαη 

ξπζκίδνπλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο απνθξίζεηο ψζηε λα ιεθζνχλ θαιχηεξεο 

απνθάζεηο. Οη Jorge Molle et. al. δείρλνπλ αληηζέησο φηη ην ζπλαίζζεκα θαη νη 

γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο δελ δηαρσξίδνληαη. Βξίζθνληαη ζηελ βάζε ησλ εζηθψλ 

θηλήηξσλ ηα νπνία εθπξνζσπνχληαη ζε λεπξνινγηθέο ζπγθεληξψζεηο ηνπ 

θινηνχ θαη ησλ κεηαηρκηαθψλ πεξηνρψλ. ηαλ ππάξρεη εζηθφ δίιεκκα ππάξρεη 

ζχγθξνπζε αλάκεζα ζε δχν επηινγέο πνπ βαζίδνληαη ζε απηέο ηηο 

ζπγθεληξψζεηο γλσζηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ. Μηα γλσζηηθή 

δηαδηθαζία ρσξίο θηλεηνπνηεηηθή ηζρχ δελ ζα κπνξνχζε λα μεπεξάζεη κηα 

επηινγή πνπ έρεη θηλεηνπνηεηηθή ηζρχ αθφκα θαη αλ ε πξψηε ζα νδεγνχζε 

ζηελ ζσηεξία πνιιψλ δσψλ ελψ ε δεχηεξε ζην λα θάεη ν δξψλ κηα 

ζνθνιάηα. Σα εζηθά ζπλαηζζήκαηα θαη νη αμίεο απνηεινχλ θιεηδηά ζηελ εζηθή 

γλσζηηθή ιεηηνπξγία θαη ζηελ ιήςε απνθάζεσλ κε ην λα παξέρνπλ απηά ηα 

πνιχπινθα θίλεηξα. 

Η εζηθή επαηζζεηνπνίεζε πνπ ελεξγνπνηεί ηηο γλσζηηθέο πεξηνρέο 

εζηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ εγθεθάινπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο αλζξψπνπο λα 

θαηαλνήζνπλ ηηο εζηθέο ζπλεπαγσγέο κηαο θνηλσληθήο ζπλζήθεο πνπ 

εμαξηψληαη απφ ην πιαίζην, ηελ επελέξγεηα θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο επηινγήο 

θάπνηνπ. Απηφο ν κεραληζκφο βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε εζηθά 

ζπλαηζζήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε κεγάιν κέξνο ζε πξνζσπηθέο αξρέο θαη 

πεπνηζήζεηο. Σα εζηθά ζπλαηζζήκαηα έρνπλ χςηζην ξφιν ζηελ ξχζκηζε 

θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ, επηβάιινληαο ηελ ηήξεζε θνηλσληθψλ λνξκψλ 

ζχκθσλα κε εζσηεξηθεπκέλεο αμίεο. Οη κεραληζκνί απηνί ζπλδένληαη κε 

γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ είδνπο καο φπσο είλαη ε ελλνηνινγηθή αθαίξεζε θαη 

ε εθιεπηπζκέλε αλαπαξάζηαζε κειινληηθψλ ζπλεπεηψλ ησλ πξάμεσλ. Γελ 

απνηεινχλ εμειηθηηθά ππνιείκκαηα πνπ πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνχλ θαη λα 

ξπζκηζηνχλ απφ „έιινγεο‟ θινηψδεηο πεξηνρέο. Αληίζεηα, είλαη αδηαρψξηζηα 

ζπλδεδεκέλνη κε εζηθέο αμηνινγήζεηο θαη θξίζεηο. Απηνί νη κεραληζκνί 
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θηλεηνπνίεζεο επεξεάδνληαη βαζηά απφ ηελ θνηλσληθή κάζεζε θαη απφ 

αηνκηθέο βηνινγηθέο δηαθνξέο.  

Τπνδεηθλχνληαο κε άιια ιφγηα ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ 

θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο νη Jorge Moll et al. θαηαιήγνπλ, κε κεζφδνπο 

λεπξνςπρνινγίαο, ζην γεγνλφο φηη, ελψ ε εζηθή γλσζηηθή ιεηηνπξγία αληιεί 

απφ ηελ γεληθή θνηλσληθή γλσζηηθή ιεηηνπξγία θαη θηλεηνπνηεηηθέο ηθαλφηεηεο, 

ε πην δηαθξηηή ηδηφηεηά ηεο είλαη ε ηθαλφηεηα λα θηλεηνπνηήζεη αιηξνπηζηηθά 

ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. Απηά ηα αιηξνπηζηηθά ή „εζηθά θίλεηξα‟ 

βαζίδνληαη ζηελ αλαπαξάζηαζε πνιχπινθσλ εζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη 

αμηψλ ηα νπνία εζσηεξηθεχνληαη κέζα απφ κηα ελεξγή δηαδηθαζία πνιηηηζκηθήο 

κάζεζεο ζηελ δηάξθεηα επαίζζεησλ πεξηφδσλ ηεο αηνκηθήο αλάπηπμεο.62 

Μπνξεί θαλείο λα ππνζηεξίμεη βάζεη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπο, πσο θαίλεηαη 

φηη, ελψ είλαη πξνθαζνξηζκέλε ε δηεξγαζία εζηθήο αμηνιφγεζεο θαη εζηθνχ 

ζπλαηζζήκαηνο, νη ζπγθεθξηκέλεο αμίεο θαη ζθέςεηο θαη ν ηξφπνο πνπ ζα 

αληηιεθζεί θάπνηνο κηα θνηλσληθή πεξίζηαζε ψζηε λα ελεξγνπνηεζνχλ απηέο, 

νη δηεξγαζίεο επεξεάδνληαη απφ ηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη απφ ηηο αηνκηθέο 

δηαθνξέο. πσο αλαθέξεη ν Railton „ε ζπκπάζεηα -φπσο θαη ν αηζζεηηθφο 

ζαπκαζκφο- επνκέλσο πξέπεη λα ππνβνεζηέηαη θαη λα ηξνπνπνηείηαη απφ ηελ 

γλψζε, ηελ θαηαλφεζε ηνπ αηηίνπ θαη ηνπ απνηειέζκαηνο, θαη ηνλ ιφγν‟.63 

Άιια παξαδείγκαηα εξεπλψλ πνπ κειεηνχλ ηελ θχζε θαη 

ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο εζηθήο λεπξνςπρνινγηθά, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

απφ ηηο Young, Saxe et al. ε κηα έξεπλα λεπξναπνεηθφληζεο θαη 

ζπκπεξηθνξηζηηθψλ κεζφδσλ, εμεηάζηεθε ε αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε 

απφδνζε πεπνίζεζεο θαη εζηθήο αμηνιφγεζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο δηάβαζαλ 

κηθξά θείκελα ζηα νπνία νη πξσηαγσληζηέο παξήγαγαλ κε πξφζεζε ή ρσξίο 

είηε αξλεηηθή ζπλέπεηα (ηνλ ζάλαην θάπνηνπ) ή νπδέηεξε ζπλέπεηα (θαλέλαο 

ζάλαηνο). Οη ζπκκεηέρνληεο δεηνχληαλ λα θξίλνπλ πφζν θαηαθξηηέα ήηαλ ε 

πξάμε ηνπ πξσηαγσληζηή. Απηφ πνπ θάλεθε ήηαλ φηη, ζηελ πεξίπησζε 

αξλεηηθήο ζπλέπεηαο, δειαδή φηαλ πέζαηλε ην ζχκα έθξηλαλ ηελ πξάμε 

θαηαθξηηέα αλεμάξηεηα απφ ηελ πξφζεζε ηνπ πξσηαγσληζηή. Αληηζέησο, ζηελ 

πεξίπησζε ηεο νπδέηεξεο ζπλέπεηαο φπνπ δελ πέζαηλε ην άηνκν, έδηλαλ πνιχ 

κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ πξφζεζε, θξίλνληαο ηελ πξάμε ην ίδην θαηαθξηηέα 

είηε πεηχραηλε είηε φρη.     

εκαζία έρεη φηη, αλ ε ελεξγνπνίεζε ζε απηέο ηηο πεξηνρέο 

αληαλαθινχζε κφλν ηελ δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ θαη αλαπαξάζηαζεο ηεο 

πεπνίζεζεο ηνπ πξσηαγσληζηή, δελ ζα αλακέλνληαλ αιιειεπίδξαζε 

αλάκεζα ζε πεπνίζεζε θαη ζπλέπεηα. Απηά ηα δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ κηα 

αζπκκεηξία ζηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αλαδχνπλ ηελ εζηθή επίθξηζε 
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επηηπρψλ θαη αλεπηηπρψλ πξνζπαζεηψλ βιάβεο. Η θαηαδίθε επηηπρεκέλσλ 

πξνζπαζεηψλ βαζίδεηαη ιηγφηεξν ζε απφδνζε πεπνίζεζεο, κάιινλ επεηδή ε 

εζηθή θαηαδίθε κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε αηηηψδεο επζχλε γηα πξαγκαηηθή 

βιάβε. Αληίζεηα, ε θαηαδίθε απνηπρεκέλσλ πξνζπαζεηψλ εμαξηάηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηελ απφδνζε πεπνίζεζεο.64 Φαίλεηαη, δειαδή, φηη νη 

ζπλέπεηεο κηαο πξάμεο παίδνπλ κεγάιν ξφιν ζηελ απφδνζε επζχλεο, φρη 

κφλν ε πξφζεζε, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνθαιείηαη βιάβε. 

Άιιε ελδηαθέξνπζα κειέηε ηεο Young απνηειεί εθείλε ζηελ νπνία 

επεξέαδε ηνλ εγθέθαιν ειεθηξνκαγλεηηθά ζην ζεκείν πνπ θαζνξίδεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα κπαίλνπκε ζηελ ζέζε ηνπ άιινπ θαη επεξεαδφηαλ νη εζηθέο 

αμηνινγήζεηο.65 Απηνχ ηνπ είδνπο ηα παξαδείγκαηα έρνπλ θαζεαπηφ 

ελδηαθέξνλ γηα φπνηνλ απαζρνιείηαη κε ηελ κειέηε ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο, 

φκσο απηφ πνπ ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν είλαη φηη επηβεβαηψλεηαη θαη πάιη ην 

φηη κπνξεί θαλείο λα ζηξαθεί πξνο ηηο λεπξνεπηζηήκεο γηα λα δηαθσηίζεη ηελ 

θχζε, ηηο δηάθνξεο πηπρέο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ην εζηθφ αίζζεκα 

γεληθά.  

Ο Blair πξαγκαηνπνίεζε θάπνηεο εμίζνπ ελδηαθέξνπζεο κειέηεο πνπ 

παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ λεπξνβηνινγηθφ δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζε 

επηηαθηηθή εζηθή θαη ζε ζπκβαηηθή εζηθή. ηεξίδεηαη ε επηρεηξεκαηνινγία ηνπ 

ζην φηη ππάξρεη κηα βαζηθή ηδηαίηεξε ηθαλφηεηα ζηνλ άλζξσπν λα αλαγλσξίδεη 

φηη θάπνηα πξάγκαηα είλαη αλήζηθα θαη φηη ε εζηθή δηαθέξεη απφ άιια 

ραξαθηεξηζηηθά. Ο Blair αζρνιήζεθε πεξηζζφηεξν κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζε 

κηα γλσζηή κειέηε ζρεηηθά κε ηελ δηαθνξνπνίεζε εζηθήο αμηνιφγεζεο ζε 

πεξηπηψζεηο πξφθιεζεο βιάβεο θαη παξαβίαζεο θνηλσληθψλ ζπκβάζεσλ. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε ξσηήζεθαλ παηδηά αλ είλαη εζηθψο επηηξεπηά 

δηάθνξα παξαδείγκαηα απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο. ηηο πεξηπηψζεηο πξφθιεζεο 

βιάβεο φηαλ ηνπο δεηνχληαλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ απάληεζή ηνπο 

απνθξίλνληαλ φηη είλαη αλεπίηξεπην, δηφηη πνλάεη ν άιινο ή επεηδή ν ζχηεο „ζα 

ηνλ θάλεη λα θιάςεη‟. ηαλ έπξεπε λα δηθαηνινγήζνπλ ην αλεπίηξεπην ζε 

πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο θνηλσληθψλ ζπκβάζεσλ απαληνχζαλ φηη είλαη 

ελάληηα ζηνπο θαλφλεο. ηελ ζπλέρεηα ηνπο ξσηνχζαλ αλ ζα ήηαλ επηηξεπηέο 

νη πξάμεηο απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο αλ δελ ππήξρε ζρεηηθφο θαλφλαο πνπ λα ηηο 

απαγνξεχεη. Γηα ηελ πξψηε πεξίπησζε ηα παηδηά απαληνχζαλ φηη θαη πάιη δελ 

ζα ήηαλ επηηξεπηέο, γηα ηελ δεχηεξε πεξίπησζε απαληνχζαλ φηη ζα ήηαλ 

επηηξεπηέο. Παηδηά κε ζχλδξνκν down θαη απηηζκφ απαληνχζαλ αλάινγα 

πξάγκαηα, θάηη πνπ δείρλεη φηη πξφθεηηαη γηα ηδηφηεηα πνπ βξίζθεηαη βαζηά 
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κέζα καο, αλεμάξηεηα απφ επηθαλεηαθέο γλσζηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο. 

Ο Blair αλαθέξεη φηη ε δηάθξηζε πνπ θάλνπλ παηδηά θαη ελήιηθεο ζηηο 

θξίζεηο ηνπο κεηαμχ εζηθψλ θαη ζπκβαηηθψλ παξαβηάζεσλ, παξαηεξείηαη απφ 

ηελ ειηθία ησλ 39 κελψλ θαη ζε δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο. Παηδηά θαη ελήιηθεο 

γεληθά θξίλνπλ ηηο εζηθέο παξαβηάζεηο σο πην ζνβαξέο απφ ηηο ζπκβαηηθέο. 

Δπηπξφζζεηα, αθφκα θαη αλ δελ ππάξρεη θαλφλαο πνπ λα απαγνξεχεη ηελ 

πξάμε, ηα ππνθείκελα γεληθά ζεσξνχλ κε επηηξεπηέο ηηο εζηθέο παξαβηάζεηο 

πνπ πξνθαινχλ βιάβε. Αληίζεηα, αλ δελ ππάξρεη θαλφλαο πνπ λα απαγνξεχεη 

κηα ζπκβαηηθή παξαβίαζε, ηα ππνθείκελα γεληθά θξίλνπλ ηελ πξάμε 

επηηξεπηή. Τπάξρνπλ θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο θάπνηα παηδηά 

θξίλνπλ θάπνηεο ζπκβαηηθέο παξαβάζεηο σο ην ίδην ζνβαξέο κε θάπνηεο 

εζηθέο ζε θάπνηεο ειηθίεο. κσο, αθφκα θαη εθείλα ηα παηδηά πνπ απέδηδαλ 

ηελ ίδηα ζνβαξφηεηα ζε ζπκβαηηθέο παξαβάζεηο έθξηλαλ πσο νη εζηθέο 

παξαβάζεηο εμαξηψληαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ λφκνπο/θαλφλεο θαη είλαη 

ιηγφηεξν ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο εμνπζίαο απφ φηη νη ζπκβαηηθέο.  

Απηφ πνπ θάλεη ηελ δηαθνξά θαίλεηαη πσο είλαη ε χπαξμε ηνπ ζχκαηνο. 

ρεηηθέο κειέηεο έδεημαλ φηη αθφκα θαη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλεζηθφηεηα 

ηεο έθηξσζεο εμαξηψληαη απφ ην αλ ζεσξείηαη φηη ππάξρεη ζχκα. Δπίζεο ζε 

κειέηεο φπνπ νη παξαβάζεηο δελ πξνζδηνξίδνληαη, αλ ππάξρεη ζχκα 

ζεσξνχληαη αλήζηθεο, ελψ αλ απιά καιψλνπλ ηνλ ζχηε ηφηε ζεσξνχληαη 

ζπκβαηηθέο. Δπνκέλσο, αλ έλα ππνθείκελν είλαη απνθξηηηθφ ζηελ χπαξμε 

ζπκάησλ ηφηε ζα θάλεη ηελ δηάθξηζε κεηαμχ εζηθνχ θαη ζπκβαηηθνχ. Αλ απφ 

ηελ άιιε ην ππνθείκελν δελ είλαη επαηζζεηνπνηεκέλν ζηελ δπζθνξία ησλ 

ζπκάησλ δελ ζα θάλεη ηελ δηάθξηζε απηή. Πξάγκαηη, βξέζεθε φηη παηδηά κε 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη ελήιηθεο ςπρνπαζείο δείρλνπλ κεησκέλε 

δηάθξηζε εζηθνχ/ζπκβαηηθνχ ζηηο ηξνπνπνηεκέλεο ζπλζήθεο θαλφλσλ (δειαδή 

φηαλ έρεη αθαηξεζεί ν θαλφλαο πνπ απαγνξεχεη ηελ πξάμε). Δπίζεο, 

ρξεζηκνπνηνχλ φκνηεο δηθαηνινγήζεηο ζηηο ζπκβαηηθέο θαη ηηο εζηθέο 

παξαβηάζεηο. 

πγθεθξηκέλα, γηα λα αλαδείμεη ν ίδηνο ηνλ ξφιν πνπ παίδεη ε 

αλαγλψξηζε θαη επαηζζεζία ζηελ δπζθνξία ησλ ζπκάησλ, ζε άιιε έξεπλα 

εμέηαζε ηηο απαληήζεηο ςπρνπαζψλ (νη ςπρνπαζείο δείρλνπλ έιιεηςε ηχςεσλ, 

έρνπλ ειιεηκκαηηθή εκπάζεηα, ελψ έρνπλ θπζηνινγηθέο δηαλνεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο). Μειέηεζε ηηο απαληήζεηο δνινθφλσλ κε ςπρνπάζεηα θαη 

δνινθφλσλ ρσξίο ςπρνπάζεηα. Οη δηθαηνινγήζεηο γηα ζπκβαηηθέο 

παξαβηάζεηο ήηαλ φκνηεο ζε κε-ςπρνπαζείο θαη ζε ςπρνπαζείο, αιιά φηαλ ε 

παξαβίαζε ήηαλ εζηθή νη κε-ςπρνπαζείο ρξεζηκνπνηνχζαλ θπξίσο 

δηθαηνινγήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επεκεξία ηνπ άιινπ (πνλάεη) ελψ νη 

ςπρνπαζείο ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη πάιη ζπκβαηηθέο δηθαηνινγήζεηο (γηα 
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παξάδεηγκα είλαη ιάζνο ή δελ είλαη θνηλσληθά απνδεθηφ). Ο ίδηνο ππνζηεξίδεη 

φηη ην εχξεκα νθείιεηαη ζε ειαηησκαηηθή δπλαηφηεηα ησλ ςπρνπαζψλ λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ άιινπ. Αλαθέξεη πσο 

ρσξίο ηνλ ζπγθεθξηκέλν λεπξνθπζηνινγηθφ κεραληζκφ, ην ππνθείκελν κπνξεί 

λα κελ ζπζρεηίζεη ηνλ πφλν ηνπ άιινπ κε ηελ παξαβίαζε θαη επνκέλσο δελ 

ζα δηθαηνινγήζεη ην αλήζηθν ηεο πξάμεο κε αλαθνξά ζηελ επεκεξία ηνπ. ηη 

ην δήηεκα ζρεηίδεηαη κε ειιεηκκαηηθή ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε θάλεθε 

επίζεο φηαλ έδεηρλε θνξηηζκέλεο θσηνγξαθίεο ζε κε-ςπρνπαζείο θαη ζε 

ςπρνπαζείο φπνπ απνδείρηεθε φηη είραλ ιηγφηεξε ζσκαηηθή αληίδξαζε, 

δειαδή ίδξσλαλ ιηγφηεξν. Δπίζεο, ζε λεπξναπεηθνλίζεηο θάλεθε φηη νη 

ςπρνπαζείο έρνπλ ειιεηκκαηηθέο απνθξίζεηο δηφηη έρνπλ πξφβιεκα κε ηελ 

ακπγδαιή ηνπο.66  

Ο Sean Nichols αζρνιήζεθε επίζεο κε ηελ ππφζεζε φηη ε εζηθή 

αμηνιφγεζε ζηελ θαζεκεξηλή δσή δηαθξίλεη αλάκεζα ζε εζηθέο θαη ζπκβαηηθέο 

παξαβάζεηο. Οη εζηθέο παξαβηάζεηο είλαη πην ζεκαληηθέο θαη άδηθεο άξα θαη 

επηδέρνληαη απζηεξφηεξεο ηηκσξίεο απφ φηη ζπκβαηηθέο παξαβηάζεηο. Δπίζεο 

νη εζηθέο λφξκεο ηείλνπλ λα ζεσξνχληαη πην θαζνιηθεχζηκεο απφ φηη νη 

ζπκβαηηθέο παξαβηάζεηο θαη ηείλνπλ λα ζεσξνχληαη φηη έρνπλ ηζρπξή 

θαηεγνξεκαηηθφηεηα πνπ ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε δνκψλ 

εμνπζίαο. Γεληθά θαίλεηαη φηη ππάξρνπλ δχν ζθαίξεο γλψζεο: ε ζπκβαηηθή θαη 

ε εζηθή. Απηή ε ηθαλφηεηα δηαθνξνπνίεζεο πνπ εκθαλίδεηαη ζηα πξψηκα 

ρξφληα δηαηεξείηαη ζηελ ελήιηθε δσή θαη δηακνξθψλεη έλα ζεκαληηθφ κέξνο 

ηνπ ψξηκνπ γλσζηηθνχ ζπιινγηζκνχ. Οη εζηθέο παξαβηάζεηο ζηελ κειέηε ηνπ 

(φπσο ζσκαηηθή θαθνπνίεζε, θαθνπνίεζε νρήκαηνο, ζεμνπαιηθή 

θαθνπνίεζε, θαθνπνίεζε παηδηνχ, πξφθιεζε αζζέλεηαο, βάδνληαο ζε θίλδπλν 

ηελ δσή άιισλ, θαη ε θαηαζηξνθή ηεο ηδηνθηεζίαο άιισλ) ζεσξνχληαλ απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο πην ηζρπξέο θαη μεθάζαξα αλήζηθεο.67 

 

Σν είδνο εζηθφηεηαο πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη είλαη χςηζηεο 

ζεκαζίαο ζηνλ εζηθφ ξεαιηζκφ εδψ δελ είλαη νη θνηλσληθέο ζπκβάζεηο αιιά νη 

εζηθέο παξαβηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε βιάβε ζσκαηηθή ή δηθαησκάησλ. ηαλ 

δελ πξνθαιείηαη βιάβε εζηθνχ ηχπνπ κπνξεί ζηελ ζπλέρεηα λα αζρνιεζεί 

θάπνηνο κε ην αλ παξαβηάδνληαη ζπκβαηηθνί θαλφλεο. κσο θαλέλαο αξηζκφο 

ζπκβαηηθψλ θαλφλσλ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη θάπνην εζηθφ θαλφλα. Σν 

ζίγνπξν είλαη φηη κπνξεί κηα θνηλσλία λα απνθαζίζεη φηη θάπνηα πξάγκαηα 

είλαη αλήζηθα αλεμάξηεηα απφ ην αλ ηα ζεσξεί ηέηνηα θάπνηα άιιε θνηλσλία. 

                                            
66

 Robert James, Richard Blair, Jey Monsoon, Norah Frederickson, Moral Reasoning and Conduct Problems in 
Children with Emotional and Behavioral Difficulties, Personality and Individual Differences 31 (2002) 799-811 
67

 Bryce Huebner, James J. Lee and Marc D. Hauser, The Moral-Conventional Distinction in Mature Moral 
Competence, Journal of Cognition and Culture 10 (2010) 1–26 
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Οπφηε ην δήηεκα κε ην νπνίν αζρνιείηαη ε επηρεηξεκαηνινγία είλαη ε 

επηηαθηηθή εζηθή (νη εζηθέο παξαβάζεηο βαζηθψλ δηθαησκάησλ) θαη φρη νη 

θνηλσληθέο ζπκβάζεηο. 
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Παξαδείγκαηα ζύλδεζεο επξεκάηωλ επηζηεκνληθώλ κειεηώλ 

κε ζέζεηο εζηθήο ζεωξίαο 

 

Απηά ηα επξήκαηα πνπ παξέρνπλ κειέηεο λεπξνεπηζηεκψλ θαη 

ςπρνινγίαο, έρνπλ κεγάιε πεξηγξαθηθή αμία αιιά, γηα λα κπνξέζνπλ λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζε αμηνινγηθέο θξίζεηο θαη ξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, πξέπεη 

λα ελζσκαησζνχλ ζε κηα εζηθή ζεσξία. Ήδε θάπνηα απφ ηα επξήκαηα πνπ 

αλαθέξζεθαλ έρνπλ θάπνηεο νκνηφηεηεο, ηαηξηάδνπλ ή κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ήδε γλσζηέο ζέζεηο εζηθψλ ζεσξηψλ εζηθήο 

θηινζνθίαο.  

Η εζηθή ζεσξία ζηελ νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ζπλεηζθέξνπλ απηά ηα 

επηζηεκνληθά δεδνκέλα πην πνιχ απφ νπνηαδήπνηε άιιε, θαίλεηαη λα είλαη ε 

ζεσξία ηνπ σθειηκηζκνχ. Αξρηθά ε ζέζε πνπ ππνζηεξίρηεθε κέρξη ζηηγκήο γηα 

ηνλ εζηθφ ξεαιηζκφ κνηάδεη κε ηελ βαζηθή ζέζε ηεο ζεσξίαο σθειηκηζκνχ. 

Γειαδή, ε ζέζε πσο εζηθφ είλαη φ,ηη πξνσζεί ην αληηθεηκεληθφ κε-εζηθφ 

ζπκθέξνλ απφ θνηλσληθή νπηηθή θαίλεηαη λα ππνζηεξίδεηαη απφ 

παξαηεξήζεηο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε πξσηεχνληα θαη απφ κειέηεο 

λεπξνθπζηνινγηθέο, ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν κνηάδεη κε ηελ βαζηθή ζέζε ηνπ 

σθειηκηζκνχ (ζχκθσλα κε ηελ νπνία εζηθφ είλαη φ,ηη κεγηζηνπνηεί ηελ σθέιεηα 

γηα ην κεγαιχηεξν αξηζκφ αλζξψπσλ). Πιένλ, εθ ησλ πζηέξσλ, ε εμειηθηηθή 

ζεσξία φπσο θαη ηα επξήκαηα λεπξνεπηζηεκψλ θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ θαη 

λα ζπκπιεξψλνπλ ηελ ζεκειίσζε ηεο εζηθήο πνπ είρε ππνζηεξίμεη ζηελ 

ζεσξία σθειηκηζκνχ ηνπ ν Mill πξηλ απφ ηελ εκθάληζε ησλ επηζηεκνληθψλ 

κεζφδσλ πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα.  

Γηα ηνλ Mill, ε εζηθή ζεκειίσζε βαζίδεηαη ζηελ χπαξμε ηνπ εζηθνχ 

αηζζήκαηνο. Ο ίδηνο ππνζηεξίδεη πσο φ,ηη είλαη εζηθφ ζην αίζζεκα είλαη πξντφλ 

γεληθήο ζθνπηκφηεηαο. Η ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο ηνπ κε ηελ εμειηθηηθή ζεσξία 

θαίλεηαη πην μεθάζαξα φηαλ αλαιχεη ην αίζζεκα ηνπ δηθαίνπ ην νπνίν ζεσξεί 

φηη εθπξνζσπεί ηελ πην επηηαθηηθή ζθαίξα εζηθήο. Αλαθέξεη ζρεηηθά φηη ζε 

πεξίπησζε βιάβεο, γηα λα πξνθιεζεί απηφ ην αίζζεκα, ρξεηάδεηαη λα 

αλαγλσξηζηεί φηη θάπνηνο έρεη ππνζηεί βιάβε θαη λα ππάξρεη επηζπκία ν ζχηεο 

λα ππνζηεί αλάινγε ηηκσξία. Σα δχν ζηνηρεία εμαηηίαο ησλ νπνίσλ θαλείο 

ληψζεη ηελ επηζπκία λα ηηκσξεζεί εθείλνο πνπ έβιαςε κνηάδνπλ κε έλζηηθηα 

θαη είλαη ε ζπκπάζεηα θαη ε απηνζπληήξεζε. Έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ 

έρνπλ νη άλζξσπνη κε ηα δψα είλαη ην έλζηηθην ηεο απηνζπληήξεζεο ή 

απηνάκπλαο, ην νπνίν ηνπο ρξεζηκεχεη ζην λα πξνζηαηεχνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο 

θαη ηα κέιε γηα ηα νπνία ληψζνπλ ζπκπάζεηα θαη κε ηα νπνία ζπλήζσο έρνπλ 

ζπγγεληθή ζρέζε.  
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Οη άλζξσπνη έρνπλ αλεπηπγκέλε λνεκνζχλε, πξάγκα πνπ ηνπο δίλεη 

ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαλννχλ πην πνιχπινθεο ζρέζεηο αιιειεμάξηεζεο θαη 

απεηιέο πνπ δελ θαίλνληαη μεθάζαξα. Έηζη κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ πσο κηα 

απεηιή πξνο ηελ θνηλσλία πνπ ηνπο ππνζηεξίδεη είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

απεηιή πξνο ηνπο ίδηνπο, νπφηε ελεξγνπνηείηαη ν κεραληζκφο απηνάκπλαο θαη 

αληηδξνχλ. Παξάιιεια, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ληψζνπλ ζπκπάζεηα γηα 

κεγάιν αξηζκφ αλζξψπσλ, αθνχ κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηα θνηλά πνπ 

ηνπο ζπλδένπλ. Έηζη, φ,ηη βιάπηεη έλαλ ζπλάλζξσπν, ηελ θνηλσλία ή ηελ 

αλζξσπφηεηα γεληθά κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ επηζπκία λα ηηκσξεζεί ν 

ππαίηηνο σο ακπληηθή αληίδξαζε. Η επηζπκία αληαπφδνζεο ή εθδίθεζεο λα 

ηηκσξεζεί θάπνηνο πνπ πξνθάιεζε κηα βιάβε γίλεηαη κέξνο ηεο εζηθήο φηαλ 

ζπλδπαζηεί κε αηζζήκαηα θνηλσληθφηεηαο. ηαλ δειαδή ην ζπκθέξνλ ηνπ 

ελφο γίλεη πιένλ ζπκθέξνλ ηνπ φινπ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν θαζέλαο 

επηζπκεί ηελ ηηκσξία θάπνηνπ ππαίηηνπ ηεο βιάβεο ρσξίο λα βιάςεη ηνλ ίδην 

πξνζσπηθά. Δπίζεο, θάπνηνο επηζπκεί ηελ ηηκσξία ηνπ αλζξψπνπ πνπ ηνλ 

έβιαςε πξνζσπηθά, κφλν αλ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ε δεκηά απεπζχλεηαη θαη 

πξνο ηελ επξχηεξε θνηλσλία.68 Οη ιεπηνκέξεηεο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο 

κπνξεί λα κελ είλαη αθξηβψο ίδηεο κε εθείλεο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ 

λαηνπξαιηζηηθνχ εζηθνχ ξεαιηζκνχ πνπ αλαθέξζεθε. Ωζηφζν, είλαη θαλεξφο ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ηα λαηνπξαιηζηηθά δεδνκέλα κε 

κηα ζεσξία γηα ηελ ζεκειίσζε ηεο εζηθήο.  

Άιιν παξάδεηγκα, ζην νπνίν θαίλεηαη φηη ηα δεδνκέλα ησλ κειεηψλ κπνξνχλ 

λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ζεκειίσζε ηεο ζεσξίαο ηνπ σθειηκηζκνχ, ζρεηίδεηαη κε 

ηελ δηάθξηζε πνπ αλαθέξζεθε αλάκεζα ζε ζπκβαηηθέο παξαβάζεηο θαη ζε 

εζηθέο παξαβάζεηο. πσο αλαθέξζεθε, ν Mill έθαλε επίζεο δηάθξηζε αλάκεζα 

ζηηο δχν θαηεγνξίεο. Τπνζηεξίδεη ζε ζρέζε κε ηελ ζθαίξα ηεο πην επηηαθηηθήο 

εζηθήο (ε νπνία γηα ηνλ ίδην είλαη ε δηθαηνζχλε) φηη „ ε δηθαηνζχλε δελ ζεκαίλεη 

απιψο θάηη πνπ είλαη ζσζηφ λα γίλεη θαη ζθάικα λα κελ γίλεη, αιιά απηφ πνπ 

έλα άηνκν κπνξεί λα δεηήζεη απφ καο σο εζηθφ ηνπ δηθαίσκα‟. Απηφ πνπ 

δηαρσξίδεη δειαδή ηελ δηθαηνζχλε απφ ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο εζηθήο 

είλαη φηη ηίζεηαη ζέκα δηθαηψκαηνο. ηελ πην επηηαθηηθή εζηθή ζθαίξα νη 

πξάμεηο καο θαζνδεγνχληαη απφ ηνλ ζεβαζκφ ζηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ, ηνλ 

νπνίν νθείινπκε σο ρξένο. πσο αλαθέξεη ν ίδηνο ε βιάβε πνπ πξνθχπηεη 

απφ άδηθεο πξάμεηο ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαβίαζε ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ. 

ηαλ νη ιαλζαζκέλεο πξάμεηο δελ παξαβηάδνπλ αηνκηθά δηθαηψκαηα ηφηε 

αλήθνπλ ζηελ ζθαίξα ηεο απιήο εζηθήο (αληίζηνηρεο ζπκβαηηθέο παξαβάζεηο 

ησλ κειεηψλ). Ο Mill ππνζηεξίδεη πσο κε ηνλ φξν δηθαίσκα ελλνεί φηη θάπνηνο 

έρεη θάλεη έλα εχινγν αίηεκα ην νπνίν αλ γίλεη απνδεθηφ απφ ηελ θνηλσλία 

εθείλε ζα έρεη ππνρξέσζε λα ηνπ ην εγγπεζεί. Οπφηε νηηδήπνηε αλήθεη 

δηθαησκαηηθά ζε θάπνηνλ, πξέπεη λα ηνπ εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ θνηλσλία θαη 

                                            
68

 Mill J. S., Ωθειηκηζκφο, Πφιηο, Αζήλα, 199, ζει. 133-146 
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λα πξνζηαηεχεηαη κε ηνπο λφκνπο ή κέζσ ηεο θνηλσληθνπνίεζεο. Ο κφλνο 

ιφγνο γηα ηνλ νπνίνλ ζα κπνξνχζε λα ζθεθηεί θαλείο φηη ε θνηλσλία νθείιεη λα 

εμαζθαιίδεη αηνκηθά δηθαηψκαηα είλαη εμαηηίαο ηεο γεληθήο σθέιεηαο. Η 

ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ζεκαίλεη ηελ πξνζηαζία ησλ δσηηθφηεξσλ 

ζηνηρείσλ γηα ηνλ άλζξσπν, φπσο είλαη ε αζθάιεηα. Υσξίο ηελ εμαζθάιηζε 

ησλ δηθαησκάησλ, αθφκα θαη αλ θαηαθέξεη θαλείο λα επηβηψζεη, ζίγνπξα δελ 

κπνξεί λα απνιαχζεη αγαζά πέξα απφ ηα ζηηγκηαία, αθνχ ζπλέρεηα ζα 

ππάξρεη ν θίλδπλνο λα ηνπ ζηεξεζνχλ απφ θάπνηνλ πην δπλαηφ. Σα αηζζήκαηα 

πνπ εκθαλίδνληαη γηα ηελ αλάγθε ζπγθέληξσζεο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ 

αλζξψπσλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη δηαξθψο απηφο ν βαζηθφο φξνο δσήο, είλαη 

πην έληνλα απφ εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη κε άιιεο πεξηπηψζεηο σθέιεηαο.69 

 Φαίλεηαη, δειαδή, φηη γηα ηνλ Mill ε δηθαηνζχλε είλαη πην δεζκεπηηθή 

απφ ηελ εζηθή, δηφηη ε δεχηεξε ζρεηίδεηαη κφλν κε ηελ νξζφηεηα ελψ ε πξψηε 

κε κηα εζηθή ππνρξέσζε καο απέλαληη ζε εζηθφ δηθαίσκα άιινπ. Η εζηθή 

πέξα απφ ηελ δηθαηνζχλε είλαη θαιφ λα ηεξείηαη, ελψ ν ζεβαζκφο ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ άιισλ είλαη επηηαθηηθφο ζε θάζε πιαίζην.70 ε απηφ ην 

ζεκείν, ν Mill ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ζρεηηθά επξήκαηα πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζε ζρέζε κε ηελ δηάθξηζε αλάκεζα ζε εζηθέο θαη ζπκβαηηθέο 

παξαβάζεηο. Θα κπνξνχζε λα αλαθέξεη ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ κειεηψλ γηα 

ην φηη ε δηάθξηζε βαζίδεηαη ζε χπαξμε ζχκαηνο (φπσο ππνζηεξίδεη θαη ν ίδηνο) 

θαη φηη ε ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα δηαρσξίδεη ηηο δχν θαηεγνξίεο εμαξηάηαη 

απφ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ θπζηνινγηθνχ κεραληζκνχ πνπ επηηξέπεη ζηνλ 

άλζξσπν λα κπεη ζηελ ζέζε ηνπ άιινπ. 

Θα κπνξνχζαλ ηα ίδηα επξήκαηα λα ζπλεηζθέξνπλ γηα λα απαληεζεί 

κηα γλσζηή έλζηαζε ελαληίνλ ηνπ σθειηκηζκνχ. ηνλ σθειηκηζκφ, φπσο 

αλαθέξζεθε, εζηθφ ζεσξείηαη φ,ηη κεγηζηνπνηεί ηελ σθέιεηα γηα ηνλ κεγαιχηεξν 

αξηζκφ αηφκσλ. Μηα έλζηαζε ζε απηήλ ηελ ζέζε είλαη φηη πνιιέο 

δεπηεξεχνπζεο σθέιεηεο κπνξνχλ λα μεπεξάζνπλ ζε ππνινγηζηηθή αμία κηα 

πξσηεχνπζα. πσο αλαθέξεη ν Skorupski, νη πξσηεχνπζεο σθέιεηεο 

θαιχπηνπλ βαζηθέο αλάγθεο θαη νη δεπηεξεχνπζεο κε-βαζηθέο επηζπκίεο πνπ 

θαλνληθά επηηξέπεηαη λα επηδηψθνληαη κφλν αθνχ εμαζθαιηζηνχλ νη 

πξσηαξρηθέο. Ο ίδηνο ζεσξεί φηη είλαη πνιχ δχζθνιν λα ππνινγηζηνχλ απηά 

θαη φηη επνκέλσο ε έλζηαζε δελ έρεη πνιχ πξαθηηθή αμία.71 Αιιά, αο ππνηεζεί 

φηη πξάγκαηη ην δήηεκα είλαη επηηαθηηθφ λα ιπζεί. Ο West ρξεζηκνπνηεί ηελ 

έλλνηα ειάηησζεο νξηαθήο σθέιεηαο (diminishing marginal utility) νηθνλνκηθψλ 

αγαζψλ πνπ απνηειεί βαζηθή έλλνηα νηθνλνκηθψλ ζεσξηψλ. Οπζηαζηηθά, 

ζχκθσλα κε απηήλ, φζν απμάλνληαη ηα αγαζά πνπ έρεη θάπνηνο, ηφζν απηά 

ράλνπλ ηελ αμία ηνπο. ηελ πεξίπησζε ησλ δεπηεξεπφλησλ αλαγθψλ φζν 
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απνκαθξχλνληαη απφ ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηφζν κεηψλεηαη ε αμία ηνπο. Οπφηε 

ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί έλαο σθειηκηζηήο φηη ζα ρξεηαδφηαλ πνιιέο 

δεπηεξεχνπζεο σθέιεηεο γηα λα μεπεξαζηεί κηα πξσηεχνπζα θαη ίζσο είλαη 

αδχλαην λα ζπκβεί ζηελ πξάμε.72 Η ζπγθεθξηκέλε απάληεζε δελ θαίλεηαη 

αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή γηαηί απιψο ππνλνεί φηη ζα ρξεηαζηνχλ πάξα πνιιέο 

δεπηεξεχνπζεο σθέιεηεο γηα λα μεπεξαζηεί κηα πξσηεχνπζα, πξάγκα πνπ 

ππνζηήξηδε θαη ε έλζηαζε.     

Υξεζηκνπνηψληαο ηα επξήκαηα ησλ ηειεπηαίσλ κειεηψλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ κπνξεί θαλείο λα ππνζηεξίμεη φηη νη ζθαίξεο ζπκβαηηθψλ 

παξαβάζεσλ θαη εζηθψλ παξαβάζεσλ είλαη δηαθξηηέο λεπξνθπζηνινγηθά θαη 

ζπκπεξηθνξηζηηθά νπφηε θαίλεηαη λα λνκηκνπνηείηαη θαη ε ζεσξεηηθή 

αλεμαξηεηνπνίεζή ηνπο. Δπνκέλσο, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη, 

επεηδή είλαη αλεμάξηεηεο θαηεγνξίεο δελ κπνξεί λα γίλεη ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο 

θαη φηη θαλέλα πνζφ δεπηεξεπνπζψλ σθειεηψλ ή ζπκβαηηθψλ παξαβάζεσλ 

δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηελ ζεκαζία κηαο πξσηεχνπζαο σθέιεηαο ή κηαο 

εζηθήο παξάβαζεο. Πξφθεηηαη γηα ελίζρπζε ηεο ζέζεο πνπ πξνηάζεθε έκκεζα 

απφ ηνλ Mill. H Donner παξαηεξεί φηη ν Mill ηνλίδεη πσο ηα δηθαηψκαηα, 

αθξηβψο επεηδή πξνζηαηεχνπλ ηηο πην δσηηθέο αλάγθεο, δελ κπνξνχλ λα 

ππνζθειηζηνχλ απφ νπνηνλδήπνηε αξηζκφ δεπηεξεπνπζψλ 

αλαγθψλ/σθειεηψλ.73 Δίλαη ζαλ λα πξφθεηηαη γηα δχν εληειψο δηαθνξεηηθέο 

ηάμεηο πξαγκάησλ θαη θαλέλαο αξηζκφο ζηνηρείσλ ηεο ρακειφηεξεο ηάμεο δελ 

κπνξεί λα ππεξβεί έλα ζηνηρείν πνπ αλήθεη ζηελ πςειφηεξε ηάμε. Φαίλεηαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν λεπξνθπζηνινγηθέο κειέηεο ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ Mill γηα λα εληζρπζεί ε επηρεηξεκαηνινγία ηνπ. Θα 

κπνξνχζε λα ππνζηεξηρηεί φηη αλ δνχζε ζήκεξα ν John Stuart Mill ζα 

κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εμειηθηηθή ζεσξία, ηηο κειέηεο ησλ 

ρηκπαηδήδσλ θαη πηζήθσλ φπσο θαη ηηο κειέηεο ησλ λεπξνεπηζηεκψλ θαη ηεο 

ςπρνινγίαο γηα λα ππνζηεξίμεη ην ζχλνιν ηεο ζεσξίαο ηνπ κε επηζηεκνληθνχο 

φξνπο. 

Μπνξεί λα ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ε εζηθή ζεσξία σθειηκηζκνχ κε ηα 

επηζηεκνληθά δεδνκέλα αιιά δελ είλαη ε κφλε εζηθή ζεσξία πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη επξήκαηα εκπεηξηθψλ κειεηψλ γηα λα ππνζηεξίμεη ζέζεηο ηεο. 

Οη κειέηεο πνπ αλέδεημαλ ηνλ ξφιν πνπ έρνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ζηελ εζηθή 

αμηνιφγεζε θαη θηλεηνπνίεζε ζπκίδνπλ θάπνηεο ζέζεηο ηνπ Αξηζηνηέιε. ηελ 

αξεηατθή εζηθή γίλεηαη δηάθξηζε αλάκεζα ζε ηξία κέξε ηνπ αλζξψπηλνπ 

πλεχκαηνο. Τπάξρεη ην άινγν πνπ κνηξαδφκαζηε κε ηα δψα, έλα 

ζπλαηζζεκαηηθφ κέξνο πνπ ζπκκεηέρεη ζην άινγν θαη ζην έιινγν ηαπηφρξνλα, 

ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηηο επηζπκίεο πνπ ξπζκίδνληαη θαη ειέγρνληαη απφ ην 

έιινγν κέξνο, πνπ απνηειεί ην ηξίην ηκήκα. Σα έιινγα ζπλαηζζήκαηα 
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ζχκθσλα κε ηελ αξεηατθή εζηθή ζπκπεξηιακβάλνπλ ηδέεο, ζθέςεηο θαη εηθφλεο 

ηνπ αγαζνχ θαη ηνπ θαθνχ κε ηελ γεληθή έλλνηα αληηθεηκέλσλ πνπ πξέπεη λα 

επηδηψθνληαη ή λα απνθεχγνληαη θαη θαηεπζχλνληαη ελ κέξεη απφ ηηο αμίεο πνπ 

έρνπκε. Η ζεκαζία ηνπ ξφινπ ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηελ αξεηατθή ζεσξία 

θαίλεηαη απφ ηελ βαξχηεηα πνπ δίλεηαη ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε. Γηα 

λα γίλεη θαηαλνεηή ε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θέξλεη, ε 

Hursthouse, σο παξάδεηγκα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ξαηζηζκνχ. Σα ζρεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα δελ ζεσξνχληαη θπζηθά αιιά ελζσκαησκέλα απφ κηθξή ειηθία 

θαη πνιχ δχζθνια εμαιείθνληαη αλ ραξαρηνχλ ζην πλεχκα. Τπάξρεη κηα 

έιινγε δηάζηαζε απηψλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηνλ βαζκφ πνπ ζπλνδεχνληαη 

απφ ιφγνπο θαη εμεγήζεηο.74 πκπιήξσκα ζηηο ζέζεηο ηεο αξεηατθή εζηθήο 

πάλσ ζηα ζπλαηζζήκαηα ζα κπνξνχζε λα αληιεζεί απφ ηηο κειέηεο πνπ 

δείρλνπλ ηνλ ξφιν ζπλαηζζεκάησλ. Ιδηαίηεξα ε κειέηε πνπ αλαθέξεη φηη ηα 

αιηξνπηζηηθά ή „εζηθά θίλεηξα‟ βαζίδνληαη ζηελ αλαπαξάζηαζε πνιχπινθσλ 

εζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη αμηψλ ηα νπνία εζσηεξηθεχνληαη κέζα απφ κηα 

ελεξγή δηαδηθαζία πνιηηηζκηθήο κάζεζεο ζηελ δηάξθεηα επαίζζεησλ πεξηφδσλ 

ηεο αηνκηθήο αλάπηπμεο. Φαίλεηαη λα απνηειεί ίδηα ζέζε κε εθείλε ηεο 

αξεηατθή εζηθήο ζε ζρέζε κε ηα έιινγα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ αλάγθε γηα 

ζπλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε. Μπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ πνιπάξηζκα ηέηνηα 

παξαδείγκαηα ζχλδεζεο εζηθήο ζεσξίαο θαη εκπεηξηθψλ κειεηψλ, ζε 

κεηαεζηθφ επίπεδν θαη ζε θαλνληζηηθφ επίπεδν, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηελ 

ζεσξία σθειηκηζκνχ θαη ηελ αξεηατθή εζηθή. 
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Γεζκεπηηθόηεηα ηεο εζηθήο θαη νη ζπλεπαγωγέο ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο γηα ηελ Βηνεζηθή 

 

ε απηφ ην ζεκείν δελ ρξεηάδεηαη λα γίλεη απνδεθηφ φηη ε εμέιημε θαη νη 

ζπλαθείο επηζηεκνληθνί θιάδνη κπνξνχλ λα ζεκειηψζνπλ έλαλ εζηθφ 

ξεαιηζκφ, απηφ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα είλαη πεηπρεκέλε ε επηρεηξεκαηνινγία 

είλαη φηη δελ απνθιείεηαη ε πηζαλφηεηα λα επηηπγράλεηαη. Αλ γίλεη απνδεθηφ φηη 

ππάξρεη ε πηζαλφηεηα, ηφηε κηα πνξεία γηα λα επηηεπρζεί ην εγρείξεκα είλαη λα 

γίλνπλ απνδεθηέο νη ζέζεηο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζηελ επηρεηξεκαηνινγία. Μία 

ζχλνςε θάπνησλ απφ ηηο ζέζεηο πνπ αλαιχζεθαλ πξνεγνπκέλσο είλαη: 1) φηη 

ππάξρεη ε έλλνηα ηνπ αληηθεηκεληθνχ ζπκθέξνληνο ελφο αηφκνπ, 2) φηη αλ 

νξηζηεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ε έλλνηα εζηθήο ηφηε κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί 

πνην είλαη ην ηδαληθφηεξν, ζε ζρέζε κε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, εζηθφ θξηηήξην, 

3) φηη αλ ππάξρεη εζηθφ θξηηήξην ηφηε κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα 

γηα ηελ αιήζεηα εζηθψλ αμηνινγήζεσλ αλάινγα κε ην αλ πξνζεγγίδνπλ ή 

απνκαθξχλνληαη απφ απηφ ην θξηηήξην, 4) φηη θαίλεηαη πσο ην πην εχινγν 

θξηηήξην κέρξη ζηηγκήο είλαη απηφ πνπ είλαη νξζνινγηθφ απφ θνηλσληθή νπηηθή, 

φζνλ αθνξά ηελ πξαγκάησζε ηνπ εγγελέο κε-εζηθά αγαζνχ, 5) φηη ην θξηηήξην 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ ζεσξία ηεο εμειηθηηθήο εζηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ 

εκπεηξηθά δεδνκέλα, φπσο είλαη παξαηεξήζεηο ζηνλ ρψξν ηεο θνηλσληνινγίαο, 

εζνινγίαο θαη κειέηεο λεπξναπεηθφληζεο θαη ςπρνινγίαο  

Η απνδνρή απηήο ηεο πνξείαο επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ηνπ 

ζπκπεξάζκαηνο ζην νπνίν νδεγεί δελ επαξθεί γηα λα ππνζηεξηρζεί ε 

επηηαθηηθφηεηα ηεο εζηθήο. Μπνξεί κε φζα αλαθέξζεθαλ λα ππάξρεη ηξφπνο 

λα εληνπηζηεί ζε θάζε πεξίπησζε ηη είλαη εζηθφ αιιά δελ κπνξεί λα πείζεη φηη 

πξέπεη θάπνηνο λα πξάμεη εζηθά. Με άιια ιφγηα, αο ππνηεζεί φηη ε εμειηθηηθή 

ζεσξία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο λεπξνεπηζηήκεο ίζσο θαη κε ηελ βνήζεηα ηεο 

ςπρνινγίαο κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εχξεζε ηνπ εζηθνχ. Αθφκα θαη 

ηφηε ην πην ζεκαληηθφ βήκα δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ εζηθή. Γηαηί είλαη 

πην ζεκαληηθφ λα θαλεί ν ιφγνο πνπ πξέπεη θαλείο λα είλαη εζηθφο απφ φηη λα 

βξεζεί ηη είλαη εζηθφ ζε θάζε πεξίπησζε. Δίλαη αιήζεηα φηη ε χπαξμε ελφο 

εζηθνχ ξεαιηζκνχ δελ ππνδεηθλχεη ηελ δεζκεπηηθφηεηα ηεο εζηθήο. κσο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απηφο ν εζηθφο ξεαιηζκφο γηα λα δηακνξθσζεί θαη 

λα επεμεξγαζηεί κηα επηρεηξεκαηνινγία πνπ ζα πείζεη γηα ηελ δεζκεπηηθφηεηα 

ηεο εζηθήο. 

Έλα πξάγκα πνπ θαιφ είλαη λα έρεη θαλείο ππφςε, φηαλ αλαπηχζζεη 

κηα επηρεηξεκαηνινγία γηα ηελ επηηαθηηθφηεηα ηεο εζηθήο, είλαη ε ζέζε ηνπ 

Bernard Williams, ν νπνίνο αλαθεξφκελνο ζηνλ ζθεπηηθηζκφ ελφο 

ακνξαιηζηή, ππνζηεξίδεη φηη δελ ρξεηάδεηαη λα πεηζηεί θάπνηνο πνπ αξλείηαη 

λα πεηζηεί. Τπνζηεξίδεη ζρεηηθά κε ηελ εζηθή ζεκειίσζε, φηη ρξεηάδεηαη λα 
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μεθαζαξηζηεί αξρηθά ζε ηη ελαληηψλεηαη, ζε πνηφλ αλαθέξεηαη θαη απφ πνχ 

πεγάδεη. Δπηρεηξεί, κε ηελ αλάιπζε απηψλ ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ ζεκειίσζεο, 

λα ππνζθειίζεη ηελ ηάζε ηεο εζηθήο θηινζνθίαο λα αλαδεηά απνηπρεκέλα λα 

βξεη ζεκειησηηθφ επηρείξεκα πνπ ζα έπεηζε ηνλ πην αθξαίν θαη εζηθά αδηάθνξν 

ζθεπηηθηζηή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, φπσο ππνζηεξίδεη, ζα γιηηψζεη ε εζηθή απφ 

ηελ απφγλσζε πνπ πεγάδεη ζηελ απνηπρία ζην ζρεηηθφ εγρείξεκα. εκαζία 

έρεη λα βξεζεί δηθαηνιφγεζε πνπ κπνξεί λα δνζεί ελάληηα ζηνλ ακνξαιηζηή 

αιιά φρη πξνο ηνλ ακνξαιηζηή. Με άιια ιφγηα, δελ ρξεηάδεηαη λα απνδέρεηαη ν 

ακνξαιηζηήο ην ζεκέιην, αξθεί λα είλαη θαιχηεξν απφ ην δηθφ ηνπ γηα 

θπζηνινγηθνχο αλζξψπνπο (θαη φπσο θαίλεηαη εμειηθηηθά θαη 

λεπξνθπζηνινγηθά ςπρνινγηθά θαη λεπξνβηνινγηθά θπζηνινγηθνί άλζξσπνη 

είλαη εθείλνη πνπ επηδεηθλχνπλ εζηθφ αίζζεκα). Μηα ηέηνηα δηθαηνιφγεζε 

δίλεηαη ζε άηνκα πνπ ήδε έρνπλ θάπνηα εζηθφηεηα, θαη δελ ζηνρεχεη ζην λα 

πείζεη, αιιά κφλν ζηελ πξνψζεζε ηεο απην-θαηαλφεζεο.75 Με άιια ιφγηα, 

δελ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα βξεζεί έλα επηρείξεκα πνπ ζα αλαγθάζεη ηνπο 

πάληεο λα είλαη εζηθνί. Γελ κπνξεί, νχηε ρξεηάδεηαη λα βξεζεί θάηη ηέηνην. Θα 

επηρεηξεζεί λα δηθαηνινγεζεί ε ζέζε φηη „αμίδεη λα είλαη θαλείο εζηθφο‟ θαη, αλ 

επηηεπρζεί απηφο ν ζθνπφο, ηφηε κπνξεί θαλείο λα ππνζηεξίμεη φηη έρεη θαιφ 

ιφγν λα είλαη εζηθφο, πξάγκα πνπ ζα ηνλ θηλεηνπνηήζεη λα ζπκπεξηθέξεηαη 

αλάινγα. 

Έλα παξάδεηγκα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα 

επηρεηξεκαηνινγήζεη θαλείο, γηα λα ππνζηεξίμεη πσο αμίδεη λα ζέιεη θαλείο λα 

είλαη εζηθφο, καο παξέρεη ε αξεηατθή εζηθή κέζα απφ ηελ εξκελεία ηεο 

Philippa Foot. Δθείλε πξνζπαζεί λα αλαδείμεη ηελ εζηθή σο ππνζεηηθή 

πξνζηαγή, δειαδή, φηη αλ ζέιεη θαλείο λα „ιέγεηαη άλζξσπνο‟ θαη λα απνηειεί 

κε-ειαηησκαηηθφ κέινο ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο κε ηελ δπλαηφηεηα λα 

απνθηήζεη αλζξψπηλε επδαηκνλία (ηελ νπνία κπνξνχλ κφλν φζνη έρνπλ κε-

ειαηησκαηηθή αλζξψπηλε κνξθή), ηφηε πξέπεη λα είλαη εζηθφο. Γελ ζα γίλεη 

επέθηαζε ζηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο αλάιπζήο ηεο αιιά θαιφ ζα είλαη λα γίλεη 

αλαθνξά ζηα βαζηθά ζεκεία ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηεο.  

Αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα λαηνπξαιηζηηθνχ αγαζνχ πνπ βαζίδεηαη ζην φηη 

ππάξρνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ιεηηνπξγίεο πνπ πεξηγξάθνπλ έλα είδνο 

θαη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ έλα είδνο αλαπηχζζεηαη, δηαηεξείηαη, 

ακχλεηαη θαη αλαπαξάγεηαη. Αλ θάπνην κέινο ελφο είδνπο δελ δηαζέηεη έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ ή δελ εθηειεί ηθαλνπνηεηηθά κηα ιεηηνπξγία ηφηε απηφ ην κέινο 

ζεσξείηαη ειαηησκαηηθφ. Γελ είλαη κε άιια ιφγηα φπσο „ζα έπξεπε λα είλαη‟. 

Γηαθξίλεη ε ίδηα αλάκεζα ζε ραξαθηεξηζηηθά θαη ιεηηνπξγίεο ησλ εηδψλ πνπ 

έρνπλ ζθνπφ δειαδή είλαη ηειενινγηθά θαη ζε εθείλα πνπ δελ έρνπλ. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ ξφιν ζηελ ηειενινγία ηνπ είδνπο είλαη νη 
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αξηζηνηειηθέο θαηεγνξίεο θαη γηα απηφ ζεσξείηαη φηη νη θαηεγνξίεο ηνπ 

Αξηζηνηέιε πεξηγξάθνπλ λφξκεο αληί λα απνηεινχλ απιψο πεξηγξαθέο πνπ 

βαζίδνληαη ζε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα.  

Δπνκέλσο γηα λα αμηνινγεζεί έλα δσληαλφ φλ πξψηα πξέπεη λα 

εμεηάζεη θαλείο ηηο Αξηζηνηειηθέο θαηεγνξίεο γηα ην πψο ζα έπξεπε λα είλαη ην 

νλ θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ ππνθεηκέλνπ πνπ αμηνινγείηαη. 

Μπνξεί λα παξαηεξεζεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη κέξνο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο είδνπο είλαη θαη εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ζπλεξγαζία ηνπ κε άιια κέιε ηνπ είδνπο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ππνγξακκηζηεί 

φηη, αλαθεξφκελε ζηελ πεξηγξαθή ηνπ λαηνπξαιηζηηθνχ αγαζνχ, ε Foot 

αλαθεξφηαλ ζε θαλνληζηηθέο θξίζεηο αγαζνχ θαη ειαηησκάησλ πνπ είλαη 

μεθάζαξα αμηνινγηθέο. Οη λφξκεο έρνπλ εμεγεζεί βάζε γεγνλφησλ ζρεηηθά κε 

φληα ηνπ λαηνπξαιηζηηθνχ θφζκνπ θαη ε „θαθία‟ (vice) είλαη είδνο 

λαηνπξαιηζηηθνχ ειαηηψκαηνο.76 

Η ζθαίξα ηειενινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ζηνπο 

αλζξψπνπο εθηείλεηαη πνιχ πην πέξα απφ ηελ απιή απηφ-ζπληήξεζε θαη 

αλαπαξαγσγή. Γηα λα βξεζεί ινηπφλ ηη είλαη λαηνπξαιηζηηθφ αγαζφ θαη 

ειάηησκα γηα ηνλ άλζξσπν δελ αξθεί λα αμηνινγήζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηβίσζε. ίγνπξα κέξνο ηνπ 

λαηνπξαιηζηηθνχ αγαζνχ ηνπ αλζξψπνπ ζα απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ζρεηίδνληαη κε βαζηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο εθείλε ηεο νκηιίαο ή κε πην 

πνιχπινθεο ιεηηνπξγίεο φπσο είλαη ε αλεπηπγκέλε λνεκνζχλε θαη θαληαζία. 

Υσξίο απηά, ν άλζξσπνο, κπνξεί λα επηβηψζεη θαη λα αλαπαξαρζεί, σζηφζν 

αλ ηνπ ιείπεη θάπνην απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζεσξείηαη ειαηησκαηηθφο. 

Θεσξείηαη φηη θάηη ζηεξείηαη. Απηνχ ηνπ είδνπο ηα ειαηηψκαηα είλαη 

λαηνπξαιηζηηθνχ ηχπνπ. Η ίδηα παξαηεξεί φηη έλα λαηνπξαιηζηηθφ ειάηησκα 

κπνξεί λα επεξεάδεη κφλν ην ίδην ην ππνθείκελν, ή λα επεξεάδεη θαη άιινπο. 

Έλα θνηλσληθφ ειάηησκα κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε ζπλεξγαζία ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ή ζε ακέιεηα λα δψζεη θαλείο ζηελ θνηλσλία απηά πνπ κπνξεί, 

φπσο ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο έρεη έλα ηαιέλην ην νπνίν δελ 

θαιιηεξγήζεη.77 

Η Foot ζηελ αλάιπζε ηεο θαιήο αλζξψπηλεο δσήο παξαηεξεί θαλείο 

φηη κέξνο ηεο επδαηκνλίαο είλαη ε επηδίσμε αγάπεο θαη θηιίαο, ε 

πξαγκαηνπνίεζε άμησλ ζθνπψλ θαη άιια πνπ γεληθά πξνυπνζέηνπλ 

ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο. Τπνδεηθλχεη πσο είλαη δχζθνιν αλ 

φρη αδχλαηνλ λα επηηεπρζνχλ απηά ρσξίο αξεηέο φπσο είλαη ε αθνζίσζε, 

δηθαηνζχλε, θαινζχλε θαη ηα ινηπά. Δίλαη πνιχ εχθνιν λα εληνπηζηνχλ 

παξαδείγκαηα φπνπ κηα ζπκπεξηθνξά εζηθνχ ηχπνπ είλαη απαξαίηεηε, φρη 
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κφλν γηα ηελ επδαηκνλία, αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ επηβίσζε (ε νπνία βαζίδεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηελ νκαιή ζπλεξγαζία ησλ αλζξψπσλ).  

Γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ δεζκεπηηθφηεηα ηεο εζηθήο βάζεη ηεο αλάιπζεο 

ηνπ λαηνπξαιηζηηθνχ αγαζνχ, δίλεη έκθαζε ζηνλ ξφιν ηνπ ηειηθνχ ζθνπνχ. 

Αλαθέξεηαη αξρηθά ζηελ νξζνινγηθφηεηα, ηνλίδεη πσο νη άλζξσπνη είλαη 

έιινγα φληα κε ηελ έλλνηα φηη ελεξγνχλ βάζε ιφγσλ. ηαλ ζθέθηνληαη νη 

άλζξσπνη δηάθνξα είδε πξάμεσλ, κπνξνχλ λα ηα ζεκειηψζνπλ κε 

επηρεηξήκαηα γηα λα επηιέμνπλ. Η ίδηα θαίλεηαη λα ππνζηεξίδεη φηη δελ 

ρξεηάδεηαη λα εληνπηζηνχλ ιφγνη δξάζεο απφ πίζσ πξνο ηα κπξφο (γηα 

παξάδεηγκα θάλε απηφ γηαηί είλαη έιινγν, ή γηαηί είζαη άλζξσπνο), αιιά ιέεη 

φηη είλαη θαιχηεξν λα μεθηλήζεη θαλείο απφ ηνλ ζθνπφ θαη λα δηακνξθψζεη 

ηνπο ιφγνπο δξάζεο ηνπ αλάινγα, (ζθνπφο γηα παξάδεηγκα είλαη ε 

επδαηκνλία). Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη ιφγνη δξάζεο δελ ζα επεξεάδνληαη απφ 

βξαρππξφζεζκα ζπκθέξνληα θαη επηζπκίεο. Θα είλαη ιφγνη πνπ απνζθνπνχλ 

ζηνλ έζραην ζθνπφ αλεμάξηεηα απφ άιινπο κηθξνζθνπνχο ζην ελδηάκεζν. Αλ 

γίλεη απνδεθηή απηή ε ζέζε κπνξεί λα πεη θαλείο ζηνλ ζθεπηηθηζηή φηη αλ 

ζέιεηο λα είζαη επδαίκσλ „πξέπεη‟ λα είζαη ελάξεηνο ή έζησ λα 

ζπκπεξηθέξεζαη εζηθά.  

Γεληθά πηζηεχεη ε ίδηα πσο έρεη δψζεη αξθεηνχο ιφγνπο λα δξα θαλείο 

εζηθά, θαη βάζεη λαηνπξαιηζηηθήο θαλνληζηηθφηεηαο, θαη ζχκθσλα κε ηνλ Λφγν 

ζηνλ βαζκφ πνπ ν πξαθηηθφο ιφγνο ζπλδέεηαη κε ηελ εζηθή. Θεσξεί φηη, αλ 

δεηήζεη θαλείο πεξηζζφηεξνπο δεζκεπηηθνχο ιφγνπο, μεθεχγεη απφ ηελ 

ζθνπηκφηεηα ηεο θηινζνθίαο θαη πεγαίλεη ζε έλα πεδίν ηνπ πξνζσπηθνχ 

ζπκθέξνληνο ηνπ ζθεπηηθηζηή. Δίλαη ζαλ λα επηζπκεί λα εληνπηζηεί θάπνην 

ζεκέιην πνπ ζα επεξεάζεη ηνλ ίδην, βάζεη ηνπ δηθνχ ηνπ πλεπκαηηθνχ θφζκνπ 

ψζηε λα επηζπκεί λα ελεξγεί εζηθά. Πξάγκα πνπ δελ απαζρνιεί ηελ εζηθή 

θηινζνθία.78 Η ζεσξία ηεο Foot θαίλεηαη λα επηηπγράλεη ζην λα δείμεη πσο 

απφ λαηνπξαιηζηηθά δεδνκέλα κπνξεί λα βγάιεη θαλείο ζπκπεξάζκαηα γηα κηα 

δεζκεπηηθφηεηα ηεο εζηθήο. Πξνηείλεη ηειενινγηθνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

ζα κπνξνχζε λα απνδψζεη θαλείο αμία ζηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά θαη λα 

θηλεζεί αλάινγα. Βέβαηα ππάξρνπλ αλάινγεο ζέζεηο άιισλ εζηθψλ 

παξαδφζεσλ πνπ πξνηείλνπλ αληίζηνηρα επηρεηξήκαηα γηα ηνπο 

θηλεηνπνηεηηθνχο ιφγνπο λα είλαη θαλείο εζηθφο. 

Ο Railton επηρεηξεί λα δείμεη πσο ζα θαίλεηαη έλα μη-ςποθετικό 

επηρείξεκα γηα ηελ ζχλδεζε αγαζνχ θαη πξάμεο. Αληί δειαδή λα ηζρπξηζηεί φηη 

αλ ζέιεη θάπνηνο ην ηάδε αγαζφ πξέπεη λα πξάμεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν. 

Ξεθηλάεη απφ έλα επηρείξεκα γηα ηελ ζρέζε πεπνίζεζεο θαη αιήζεηαο ζε 

ζεσξεηηθφ επίπεδν. Παξαηεξεί φηη δελ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη θάπνηνο φηη έρεη 

κηα πεπνίζεζε ρσξίο λα πηζηεχεη φηη απηή ε πεπνίζεζε ζηνρεχεη ζηελ 
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αιήζεηα. Η ηδηφηεηα αιήζεηαο ζα είλαη κεξηθψο ζπζηαηηθή ηεο πεπνίζεζεο, 

αθνχ ζα είλαη ζαλ λα απνηειεί κέξνο ηεο. Αληίζηνηρα ζέιεη λα δείμεη φηη 

ππάξρεη κηα ηδηφηεηα ζηελ πξάμε πνπ αληηζηνηρεί κε ηελ ηδηφηεηα αιήζεηαο 

ζηελ πεπνίζεζε, ρσξίο ηελ νπνία δελ ζα έρεη λφεκα ε ίδηα ε πξάμε.  

Αλαθέξεη δχν πηζαλνχο ππνςήθηνπο γηα απηφλ ηνλ ξφιν πνπ κπνξεί λα 

εληνπίζεη θαλείο ζε θηινζνθηθέο ζεσξίεο γηα ηελ θχζε εκπξφζεηεο δξάζεο. 

χκθσλα κε κηα ζηελ νπνία ε πεπνίζεζε απαξαίηεηα „ζηνρεχεη‟ ζηελ 

αιήζεηα, ε δξάζε απαξαίηεηα „ζηνρεχεη‟ ζην αγαζφ. Η ζθέςε επηδηψθεη λα 

εληνπίζεη ην αγαζφ θαη ε πξάμε θαζνδεγείηαη απφ απηήλ. ηαλ επηιέγεη 

θάπνηνο κηα πξάμε ζεκαίλεη φηη ηελ έρεη αμηνινγήζεη σο ηελ πην ζεηηθή ζε 

ζρέζε κε απηφ πνπ είλαη αγαζφ γηα ηνλ ίδην εθείλε ηελ ζηηγκή. Με άιια ιφγηα, 

ε πξάμε εκπεξηέρεη ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο πξάμεο πνπ επηιέρηεθε ή ηνπο 

ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο έγηλε σο αγαζνχο, κε θάπνηα έλλνηα πνπ 

αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ εαπηφ. Γελ έρεη λφεκα ε δξάζε αλ δελ απνζθνπεί ζε 

θάηη πνπ ν δξψλ ζεσξεί αγαζφ γηα εθείλνλ ζε εθείλε ηελ πεξίζηαζε. Σν λα 

ζηνρεχεη θάπνηνο ζην αγαζφ ηνπ είλαη κεξηθψο ζπζηαηηθή ηεο δξάζεο. 

Ιζρπξίδεηαη φηη ην επηρείξεκα επηθαιείηαη κηα ζπζηαηηθή ζπλζήθε γηα λα 

εληνπηζηεί έλα κε ππνζεηηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ζηνλ ζπιινγηζκφ (reasoning). 

Παξελζεηηθά παξαηεξεί φηη ν Λφγνο δελ ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη ζην επηρείξεκα 

νχηε γηα ηελ ζρέζε πεπνίζεζεο θαη αιήζεηαο νχηε γηα ηελ ζρέζε πξάμεο 

αγαζνχ, κπνξεί λα είλαη παξάινγε ε πεπνίζεζε ρσξίο λα ζεκαίλεη φηη δελ 

ζηνρεχεη ζηελ αιήζεηα γηα ην άηνκν, φπσο θαη ε πξάμε κπνξεί λα είλαη 

παξάινγε ή ην αγαζφ παξάινγν ρσξίο λα επεξεάδεηαη ην γεγνλφο φηη απηφ 

απνηειεί αγαζφ γηα ην άηνκν εθείλε ηελ ζηηγκή θαη πηζηεχεη φηη ζε απηφ 

ζηνρεχεη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε πξάμε.79 Βέβαηα κπνξεί θαλείο λα ππνςηαζηεί 

φηη θαζψο απμάλνληαη ηα πηζαλά αγαζά γηα έλαλ άλζξσπν, κέζα απφ 

γλσζηηθέο δηεξγαζίεο κπνξεί λα δηαθξίλεη πνην αγαζφ είλαη καθξνπξφζεζκα 

θαιχηεξν γηα εθείλνλ θαη λα ξπζκίζεη αλάινγα ηηο πξάμεηο ηνπ. χκθσλα κε 

απηφ, κπνξεί θαλείο λα επηιέμεη λα κελ ελεξγήζεη βάζε θάπνησλ αγαζψλ γηα 

ράξε θάπνησλ ιηγφηεξν άκεζσλ αγαζψλ. Ίζσο, αλ γίλεη απνδεθηφ φηη, κεηά 

απφ αξθεηφ έιινγν ζπιινγηζκφ, απψηεξν αγαζφ πξέπεη λα είλαη ε επεκεξία 

φισλ ηφηε απηφ απνηειεί ιφγνο δξάζεο. 

Δπηζηξέθνληαο ζηελ ζεσξία σθειηκηζκνχ, θαίλεηαη φηη ν ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν αμίδεη λα είλαη θαλείο εζηθφο είλαη φηη ζπληειεί ζηελ κέγηζηε σθέιεηα γηα 

φινπο. Γειαδή, απηφ πνπ θάλεη δεζκεπηηθή ηελ εζηθή είλαη ην φηη νδεγεί ζηελ 

επεκεξία θαη αλ είλαη λα απνδνζεί θηλεηνπνηεηηθή αμία ζε θάηη απηφ ζίγνπξα 

ζα είλαη ε επεκεξία ηνπ ζπλφινπ. Βέβαηα ν ίδηνο, φπσο θαη ε Foot, δελ 

αλαθέξεηαη ζηελ επεκεξία κε ηελ έλλνηα ηεο ηθαλνπνίεζεο επηθαλεηαθψλ 

επηζπκηψλ. Ο Mill είρε βαζηά θαηαλφεζε γηα ηελ θχζε ηνπ αλζξψπνπ θαη 

                                            
79

 Railton P., ν.π., ζει. 299-304 
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ηφληζε φηη „νη άλζξσπνη είλαη πξνηθηζκέλνη κε ιεηηνπξγίεο αλψηεξεο ησλ 

δσηθψλ νξέμεσλ θαη φηαλ ην ζπλεηδεηνπνηνχλ, παχνπλ λα ζεσξνχλ επηπρία 

νηηδήπνηε δελ πεξηθιείεη ηελ ηθαλνπνηεηηθή άζθεζή ηνπο.‟80 Η σθέιεηα πνπ 

πξέπεη λα επηδηψθεηαη γηα φιε ηελ αλζξσπφηεηα είλαη ε „εζηθή‟ σθέιεηα σο 

εμαζθάιηζεο φξσλ δπλαηφηεηαο επηδίσμεο ηεο επηπρίαο κε ηελ έλλνηα ηεο 

αηνκηθήο εμέιημεο θαη κηαο απηνπξαγκάησζεο πνπ αξκφδεη ζην αλζξψπηλν 

είδνο. Απηφ είλαη πνπ ζεσξείηαη φηη αμίδεη θαη απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα γίλεη 

δεθηφ φηη έρεη αμία λα ην επηδηψμνπκε απηφ ζα δψζεη ζηελ ζέζε θηλεηνπνηεηηθή 

ηζρχ.  

Πάιη ζε ζρέζε κε ηελ δεζκεπηηθφηεηα ησλ θαλφλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ δηθαηνζχλε, αλαθέξεη φηη ν κφλνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίνλ ζα κπνξνχζε λα 

ζθεθηεί θαλείο φηη ε θνηλσλία νθείιεη λα εμαζθαιίδεη αηνκηθά δηθαηψκαηα είλαη 

εμαηηίαο ηεο γεληθήο σθέιεηαο. Σν αίζζεκα δηθαίνπ, εμαηηίαο ηεο κεγάιεο 

σθέιεηαο πνπ ελέρεη, δηθαηνινγείηαη εζηθά θαη γίλεηαη πην ηζρπξφ. Πξνζηαηεχεη 

έλα απφ ηα δσηηθφηεξα ζηνηρεία γηα ηνλ άλζξσπν, δειαδή ηελ αζθάιεηα. 

Υσξίο εθείλε, αθφκα θαη αλ θαηαθέξεη θαλείο λα επηβηψζεη, ζίγνπξα δελ 

κπνξεί λα απνιαχζεη αγαζά πέξα απφ ηα ζηηγκηαία, αθνχ ζπλέρεηα ζα 

ππάξρεη ν θίλδπλνο λα ηνπ ζηεξεζνχλ απφ θάπνηνλ πην δπλαηφ. Σα αηζζήκαηα 

πνπ εκθαλίδνληαη γηα ηελ αλάγθε ζπγθέληξσζεο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ 

αλζξψπσλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη δηαξθψο απηφο ν βαζηθφο φξνο δσήο, είλαη 

πην έληνλα απφ εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη κε άιιεο πεξηπηψζεηο σθέιεηαο.81 

Βέβαηα επεηδή απηήλ ηελ πεγή δεζκεπηηθφηεηαο ηεο εζηθήο 

(σθέιεηα/ζπκθέξνλ) πνιινί ηελ παξεξκελεχνπλ (επίηεδεο ή θαηά ιάζνο), δελ 

είλαη απαξαίηεην λα είλαη γλσζηφ φηη ε σθέιεηα απνηειεί ηνλ ηειηθφ ζηφρν θαη 

ε ηειηθή αμία. Ο Kymlika πξνηείλεη φηη δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη γλσζηφ φηη ε 

εζηθή βαζίδεηαη ηειηθά ζηελ γεληθή σθέιεηα. Γηα λα απνθεπρζνχλ πεξηπηψζεηο 

δηαθζνξάο θαη ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο πνπ ζα βαζίδνληαη ζε κηα 

παξεξκελεπκέλε αξρή σθειηκηζκνχ θαιφ ίζσο λα είλαη λα πηζηεχεηαη φηη είλαη 

αλεμάξηεηε θαη επηηαθηηθή γηα άιινλ ιφγν. „Μηα θνηλσλία κε-σθειηκηζηψλ, νη 

νπνίνη πηζηεχνπλ ζηελ εγγελή αμία ησλ ππνζρέζεσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ, ζα 

θαηαθέξεη θαιχηεξα λα κεγηζηνπνηεί ηελ σθειηκφηεηα ζε ζρέζε κε κία 

θνηλσλία πξαμηαθψλ ή θαλνλνινγηθψλ σθειηκηζηψλ, νη νπνίνη ζεσξνχλ ηηο 

ππνζρέζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα σο επηλνήκαηα γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο 

σθειηκφηεηαο‟.82 Αλαθέξεη ζρεηηθά ηνλ Williams, ν νπνίνο πξφηεηλε ηνλ 

σθειηκηζκφ „θπβεξλεηηθνχ κεγάξνπ.‟ χκθσλα κε απηφλ, θάπνηνη λνκνζέηεο 

κφλν ζα γλσξίδνπλ φηη, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο σθέιεηαο, δηακνξθψλνληαη 

ηα δηθαηψκαηα θαη νη λφκνη. Δθείλνη ζα αλαιάβνπλ ηελ ζέζπηζε λφκσλ θαη 
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 Mill, ν.π. ζει.82 
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 Μill, ν.π. ζει.146-150 
82 Kymlicka W., ‘H Πολιτική Φιλοσοφία της εποχής μας’, Πόλις, Αθήνα, 2002, σελ. 118 
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ζεζκψλ θαη ζηελ ζπλέρεηα νη ππφινηπνη ζα ηνπο ηεξνχλ λνκίδνληαο φηη έρνπλ 

εγγελή αμία, απφιπηε θαη αλεμάξηεηε απφ νπνηνδήπνηε είδνο σθέιεηαο.83 

Με άιια ιφγηα, ελψ ε δεζκεπηηθφηεηα ηεο εζηθήο πεγάδεη απφ ην φηη 

δελ έρεη λφεκα λα δίλνπκε αμία ζε θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηελ επεκεξία φισλ 

ησλ αλζξψπσλ, ίζσο είλαη πην ρξήζηκν γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ λα ζεσξείηαη φηη 

ε αμία θαη ε δεζκεπηηθφηεηα ηεο εζηθήο πεγάδεη απφ αιινχ, ίζσο απφ θάπνηα 

ππεξβαηηθή απζεληία γηα παξάδεηγκα. Ο Sam Harris αλαθέξεη ζρεηηθά φηη ε 

αδπλακία ησλ αλζξψπσλ λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο δελ ζπλεπάγεηαη ηελ 

απνπζία αιεζψλ απαληήζεσλ.84 Δίλαη δπλαηφλ θάπνηνο λα πηζηεχεη ιάζνο 

πξάγκαηα, λα δίλεη αμία ζε ιάζνο πξάγκαηα (φπνπ θαιφ ζα ήηαλ ε θηινζνθία 

λα ελεκεξψζεη ηηο αμίεο), ππάξρνπλ θάπνηνη πνπ είλαη αλίθαλνη λα επηζπκνχλ 

απηά πνπ ζα έπξεπε (αθνχ δελ κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ θάπνηα γεγνλφηα ή 

αιήζεηεο). Απηά ηα θαηλφκελα, αλαθέξεη ν ίδηνο, απνηεινχλ δειψζεηο γηα ηνλ 

εγθέθαιν. Ο Harris δελ ππνζηεξίδεη φηη ε επηζηήκε κπνξεί λα πεη ηη θάλνπλ νη 

άλζξσπνη ζην φλνκα ηεο εζηθήο, αιιά φηη ε επηζηήκε κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη 

ζην ηη ζα έπξεπε λα θάλνπλ νη άλζξσπνη θαη ηη ζα έπξεπε λα επηζπκνχλ. ηη 

δειαδή ππάξρνπλ ζσζηέο θαη ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο εζηθνχ 

ηχπνπ.85 

ηελ ζπλέρεηα, ζε ζρέζε κε ηελ δεζκεπηηθφηεηα ηεο εζηθήο, ν Sam 

Harris ζπκθσλεί κε ηελ ζέζε φηη ηίπνηα δελ αλαγθάδεη θαλέλαλ λα είλαη 

εζηθφο. Αλαθέξεη φηη ζα είλαη θαιφ θάπνηα ζηηγκή λα μεπεξαζηνχλ ηα 

απνκεηλάξηα ηεο πίζηεο ζε θάηη ππεξβαηηθφ πνπ αλαγθάδεη εζηθή 

ζπκπεξηθνξά. Δλζηεξλίδεηαη ηελ άπνςε φηη, γηα λα απαληήζεη θαλείο ζην 

εξψηεκα „γηαηί λα είλαη θαλείο εζηθφο;‟ ρξεηάδεηαη πξψηα λα απνδερηεί φηη ε 

εζηθή αμία ζπλδέεηαη κε ηελ επεκεξία. Σνλίδεη αξρηθά πσο δελ κπνξεί θαλείο 

λα κηιάεη γηα αμία ρσξίο λα αλαθέξεηαη ζε ζπλεηδεηά φληα. Δπίζεο, ε έλλνηα 

επεκεξίαο ζπκπεξηιακβάλεη νηηδήπνηε ζην νπνίν κπνξεί θαλείο λα δψζεη 

αμία, θαη αμία έρεη φηη πξνσζεί ηελ επεκεξία καο. Αλαγλσξίδεη φηη απφ θάπνπ 

πξέπεη λα μεθηλήζεη θαλείο θαη παξαηεξεί φηη, ζηελ εζηθή ζθαίξα, ην βέιηηζην 

ζεκείν είλαη ε βαζηθή ζέζε πσο „είλαη εζηθά θαιφ λα απνθεχγεη θαλείο λα 

ζπκπεξηθέξεηαη κε ηξφπν πνπ ζα πξνθαινχζε ηελ κεγαιχηεξε δπζηπρία γηα 

φινπο‟.86 

ζνλ αθνξά ην αληεπηρείξεκα πνπ απαηηεί λα απνδεηρζεί φηη ε 

επεκεξία είλαη θάηη πνπ αμίδεη ή πνπ πξνηηκάηαη απφ ηελ δπζηπρία, δελ ζεσξεί 

φηη αμίδεη σο επηρείξεκα. Φαίλεηαη λα ζηεξίδεη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ ζηελ 

έιινγε ζθέςε ζε ζρέζε κε ηελ αμία ηεο επεκεξίαο. Ιζρπξίδεηαη ζρεηηθά κε ηνλ 

ακνξαιηζηή φηη ζε νπνηνδήπνηε ηνκέα γλψζεο κπνξεί θαλείο λα παξαηεξήζεη 

                                            
83 Kymlika, ο.π. σελ.118 
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φηη θάπνηεο απφςεηο απιά δελ ηζρχνπλ. Αξλείηαη φηη ρξεηάδεηαη λα 

επηρεηξεκαηνινγήζνπκε γηα ην απηνλφεην γεγνλφο φηη κηα θαιή δσή επεκεξίαο 

είλαη πην πξνηηκεηέα απφ φηη κηα θαθή δσή δπζηπρίαο. Βέβαηα, φπσο 

ππνζηεξίδεη, ζπρλά γίλεηαη θξηηηθή ζηηο ζέζεηο ηνπ απφ άηνκα πνπ 

ππνζηεξίδνπλ φηη δελ έρεη δείμεη ην γηαηί πξέπεη λα καο ελδηαθέξεη ε επεκεξία 

ησλ ζπλεηδεηψλ φλησλ. Πξέπεη λα βξεζεί επηρείξεκα πνπ λα δείρλεη φηη ην λα 

επηζπκεί θάπνηνο λα βαζαλίζεη φια ηα ζπλεηδεηά φληα δελ είλαη ην ίδην εζηθφ 

κε νηηδήπνηε άιιν. Πξέπεη, θαηά ηνλ ίδην, λα γίλεη απνδεθηφ φηη ε ζπλείδεζε 

είλαη ην κφλν δπλαηφ πεδίν αμίαο. Γελ ππάξρεη πεγή αμίαο πνπ λα είλαη 

εληειψο αλεμάξηεην απφ ηνλ εαπηφ. ηελ ζπλέρεηα ε έλλνηα ηεο „επεκεξίαο‟ 

απνηειείηαη απφ νηηδήπνηε κπνξεί λα ιάβεη αμία απφ ηελ ζπλείδεζή καο. 

 Πξνζπαζεί λα ππνζθειίζεη ηελ θξηηηθή δείρλνληαο κηα αλαινγία κε ηελ 

πγεία. Γηεξσηάηαη αλ ππάξρεη θάπνηνο πνπ ζα έιεγε ζρεηηθά κε ηελ πγεία φηη 

ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ δελ κνηξάδνληαη ηνλ ζηφρν ηεο απνθπγήο ηεο 

αζζέλεηαο θαη ηνπ πξψηκνπ ζαλάηνπ. Μπνξεί, δειαδή, θάπνηνο λα 

ππνζηεξίμεη φηη δελ είλαη απαξαίηεην θάπνηνο πνπ ππνθέξεη απφ θάπνηα 

ζαλαηεθφξα αζζέλεηα λα ζεσξείηαη ιηγφηεξν πγηήο απφ ηνπο ππφινηπνπο. 

Παξαηεξεί φηη δελ ζεσξείηαη φηη πξέπεη λα απαληήζνπκε ζε απηφλ ή λα ηνλ 

πείζνπκε φηη δελ είλαη πγηήο. Δπίζεο αλαθέξεη ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη 

απφιπηνο νξηζκφο ηεο πγείαο πνπ ίζρπε, ηζρχεη θαη ζα ηζρχεη γηα πάληα νχηε 

απνδεηθλχεηαη θάπσο φηη ε πγεία είλαη θάηη ζην νπνίν πξέπεη λα απνδίδεηαη 

αμία θαη πνπ πξέπεη λα επηδηψθνπκε, απηφ φκσο δελ ππνζθειίδεη ηελ επηζηήκε 

ηεο ηαηξηθήο νχηε ππνζθειίδεη ηελ αμία ηεο πγείαο. ηαλ παξαδερηεί θαλείο φηη 

ε πγεία είλαη απηφ πνπ ελδηαθέξεη ηελ ηαηξηθή, ηφηε κπνξνχκε λα ηελ 

κειεηήζνπκε θαη λα ηελ πξνσζήζνπκε κέζα απφ ηελ επηζηήκε. Αθφκα θαη αλ 

ν ίδηνο ν νξηζκφο ηεο „πγείαο‟ ζπλερίδεη λα εμειίζζεηαη. Ο ίδηνο θαηαιήγεη ζην 

φηη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ επεκεξία ρξεηάδεηαη ιηγφηεξε δηθαηνιφγεζε απφ φηη 

ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ πγεία. 

ηελ ζπλέρεηα, αλαθέξεηαη ζηελ θξηηηθή πνπ ππνζηεξίδεη φηη νη εζηθέο 

επηηαγέο είλαη ζρεηηθέο αλάινγα κε ηελ επνρή θαη ηνλ ηφπν πνπ εκθαλίδνληαη. 

χκθσλα κε ηελ ζπγθεθξηκέλε νπηηθή, αλ δελ απνδέρεζαη ηελ επεκεξία σο 

αμία, ηφηε δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη επηρείξεκα γηα ην γηαηί θάπνηνο πξέπεη λα 

πξνσζεί ηελ επεκεξία. Ο Sam Harris ζε απηφ απαληάεη φηη ην ίδην ηζρχεη γηα 

ηηο επηζηεκνληθέο αιήζεηεο θαη φηη δελ ππάξρεη ηξφπνο λα πεηζζεί θάπνηνο πνπ 

δελ δίλεη αμία ζηελ εκπεηξηθή απφδεημε, ελψ ζα έπξεπε λα δίλεη. Αλαθέξεη φηη 

κεηά απφ 150 ρξφληα πξνζπάζεηαο αθφκα δελ κπνξεί λα πεηζζεί κηα 

πιεηνςεθία Ακεξηθαλψλ φηη ε εμέιημε απνηειεί γεγνλφο. Απηφ δελ ππνζθειίδεη 

ηελ επηζηεκνληθφηεηα ηεο βηνινγίαο. Δίλαη θαλεξφ φηη ε απαίηεζε (ζηνλ βαζκφ 

ηνπ εζηθνχ ζθεπηηθηζηή) γηα ξηδηθή δηθαηνιφγεζε δελ κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί 

απφ θαλέλαλ θιάδν επηζηήκεο. Αθφκα θαη ε ίδηα ε επηζηήκε νξίδεηαη ζε ζρέζε 

κε ηνλ ζηφρν ηεο θαηαλφεζεο ησλ δηεξγαζηψλ ηνπ ζχκπαληνο. Απηφο ν 
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ζηφρνο δελ δηθαηνινγείηαη επηζηεκνληθά αιιά δελ ζεσξνχκε φηη απηφ νδεγεί 

ζηελ αληί-επηζηεκνληθφηεηα ηεο επηζηήκεο. πσο ιέεη ν ίδηνο, δελ ππάξρεη 

απφδεημε πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ αμία ηεο απφδεημεο, νχηε ιφγνο λα 

απνδίδνπκε αμία ζε ιφγνπο. 

Γηα λα μεθαζαξηζηεί αθφκα πεξηζζφηεξν ε ζέζε ηνπ ζρεηηθά κε ηνλ 

εζηθφ ξεαιηζκφ θαη ηνπ λνήκαηνο ηεο απφδνζεο αμίαο ζηελ επεκεξία αλαθέξεη 

έλα πηζαλφ ζελάξην φπνπ ππάξρνπλ κφλν δχν άηνκα ζηνλ θφζκν. Τπάξρνπλ 

δηάθνξεο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πηνζεηήζνπλ απηνί νη δχν πνπ 

ζα νδεγνχζαλ είηε ζηελ ρεηξφηεξε δπζηπρία ηνπο είηε ζηελ επδαηκνλία ηνπο. 

Καηαξρήλ θαλέλαο έιινγνο άλζξσπνο δελ ζα ππνζηήξηδε φηη θαιφ ζα ήηαλ 

απηά ηα δχν άηνκα λα δψζνπλ αμία θαη άξα λα επηδηψμνπλ ηελ δπζηπρία ν 

έλαο ηνπ άιινπ. Οπφηε κπνξεί λα ππνηεζεί φηη ζα έδηλαλ αμία θαη ζα 

πξνηηκνχζαλ ηελ χςηζηε επηπρία ηνπο. Γηα λα ην πεηχρνπλ απηφ ππάξρνπλ 

αληηθεηκεληθά ζσζηνί θαη ιαλζαζκέλνη ηξφπνη ζπκπεξηθνξάο πνπ βαζίδνληαη 

ζε γεγνλφηα. Θα ήηαλ ιάζνο, γηα παξάδεηγκα, λα πξνζπαζήζνπλ λα 

ζθνηψζνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ. Θα ήηαλ ιάζνο κε ηελ έλλνηα φηη ζα ζηεξνχληαλ 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν πην βαζηέο θαη καθξνπξφζεζκεο πεγέο ηθαλνπνίεζεο. Θα 

ήηαλ πην ζσζηή επηινγή λα αλαγλψξηδαλ ηα θνηλά ηνπο ζπκθέξνληα φπσο ην 

λα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα βξνπλ θαγεηφ, λα ρηίζνπλ ζηέγε λα ακπλζνχλ απφ 

άγξηα δψα θαη ηα ινηπά. Δπίζεο κπνξεί λα ζπλεηδεηνπνηνχζαλ ηελ σθέιεηα 

ηνπ λα εμεξεπλήζνπλ ηνλ θφζκν, λα αλαπαξάγνπλ, λα δεκηνπξγνχλ ηέρλεο, 

ηερλνινγία, θαη ηαηξηθή. Σα γεγνλφηα ζηα νπνία ζηεξίδνληαη απηνί νη δχν 

ηξφπνη ζπκπεξηθνξάο είλαη επηζηεκνληθά γεγνλφηα πνπ εμεγνχληαη θαη 

πεξηγξάθνληαη απφ θιάδνπο θπζηθήο, ρεκείαο, βηνινγίαο θηι. ηη ηζρχεη γηα ηα 

δχν άηνκα, ηζρχεη θαη γηα ηελ αλζξσπφηεηα απιά γίλεηαη πην πνιχπινθν. Ο 

ίδηνο δελ ζεσξεί φηη αιιάδεη ε νξζφηεηα ηεο ζέζεο κφλνλ επεηδή πξνζηέζεθαλ 

πεξίπνπ άιια 6 δηζεθαηνκκχξηα άηνκα. 

Η ζεκειίσζε ησλ αμηψλ ζε έλα ζπλερέο ζπλεηδεηψλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

μεθηλάλε απφ ηελ ρεηξφηεξε δπλαηή δπζηπρία γηα φινπο θαη πνπ ζηελ ζπλέρεηα 

έρεη δηάθνξνπο βαζκνχο επεκεξίαο ζε δηάθνξα ζεκεία, θαίλεηαη λα είλαη ην 

κφλν λνκηκνπνηεκέλν πιαίζην ζην νπνίν κπνξνχλ λα ζπιιεθζνχλ νη αμίεο θαη 

νη εζηθέο λφξκεο. Μπνξεί ν θαζέλαο λα πξνηείλεη ελαιιαθηηθή, φπσο κπνξεί ν 

θαζέλαο ειεχζεξα λα νξίδεη ηελ επηζηήκε φπσο επηζπκεί, φκσο θάπνηνη 

νξηζκνί ζα είλαη άρξεζηνη ή παξάινγνη.87 

Ο Sam Harris, ηέινο, ππνζηεξίδνληαο ηε ζχλδεζε εζηθήο ζεσξίαο θαη 

επηζηήκεο, αλαθέξεη ζρεηηθά φηη ε απνδνρή ηεο ζέζεο φηη εξσηήζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε αμίεο θαη εζηθφηεηα ζρεηίδνληαη κε ηελ επεκεξία ελζπλείδεησλ 

φλησλ, νδεγεί ζε θάπνηα ζεσξεηηθά ζπκπεξάζκαηα. Οη αμίεο κπνξνχλ λα 

κεηαθξαζηνχλ ζε γεγνλφηα πνπ κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ επηζηεκνληθά. 
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ρεηίδνληαη κε ζεηηθά θαη αξλεηηθά θνηλσληθά ζπλαηζζήκαηα, αληαπνδνηηθέο 

παξνξκήζεηο, επηδξάζεηο ζπγθεθξηκέλσλ λφκσλ θαη θνηλσληθψλ ζεζκψλ ζηηο 

αλζξψπηλεο ζρέζεηο, ηελ λεπξνθπζηνινγία ηεο επηπρίαο θαη ηεο δπζηπρίαο θαη 

άιια. Σα πην ζεκαληηθά απφ απηά ηα γεγνλφηα ζα ππεξβαίλνπλ ηελ 

θνπιηνχξα, φπσο ε πγεία, αιιά θαη εθείλα πνπ εμαξηψληαη απφ ηνλ πνιηηηζκφ 

ζα κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ θαη λα θαζνξηζηνχλ ζε ζρέζε κε ηελ ςπρνινγία θαη 

ηε λεπξνεπηζηήκε. Η επεκεξία ηνπ αλζξψπνπ εμαξηάηαη απφ γεγνλφηα ηνπ 

θφζκνπ θαη απφ θαηαζηάζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ. Θα ππάξρνπλ 

επηζηεκνληθέο αιήζεηεο γηα απηήλ πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ γλσζηέο. Καιχηεξε 

θαηαλφεζε απηψλ ησλ αιεζεηψλ ζα νδεγήζεη ζε πεξηζζφηεξε επθξίλεηα ζηελ 

δηάθξηζε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο αμίδεη λα δεη θαλείο θαη λα ζπλππάξρεη 

κε ηνπο άιινπο. Με βάζε απηέο ηηο ελνξάζεηο, ζεσξεί ν ίδηνο δπλαηή ηελ 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αλζξψπσλ. πσο ππνζηεξίδεη, κφλν κηα 

νξζνινγηθή θαηαλφεζε ηεο αλζξψπηλεο επεκεξίαο ζα επηηξέςεη ζε 

εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο (θάπνηα ζηηγκή ζην κέιινλ, ζεσξεηηθά) λα 

ζπλππάξρνπλ εηξεληθά. Θα ζπλερίζνπλ λα ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο απφςεηο 

αιιά ηνπιάρηζηνλ νη απφςεηο ζα πεξηνξίδνληαη απφ ηα δεδνκέλα/γεγνλφηα. 

Μηα επηζηήκε ηεο αλζξψπηλεο επεκεξίαο κπνξεί λα θαίλεηαη απφκαθξε αιιά 

γηα λα επηηεπρζεί πξέπεη πξψηα λα αλαγλσξηζηεί φηη ην δηαλνεηηθφ πεδίν 

ππάξρεη.88 

Σν δήηεκα πνπ κέλεη λα εμεηαζηεί είλαη αλ ε επηρεηξεκαηνινγία κέρξη 

ζηηγκήο κπνξεί λα πξνζθέξεη θάηη ζηελ εθαξκνζκέλε εζηθή θηινζνθία. 

Κάλνληαο επηζθφπεζε ησλ επηρεηξεκάησλ έρεη αλαθεξζεί φηη δελ απνθιείεηαη 

λα ππάξρεη έλαο λαηνπξαιηζηηθφο εζηθφο ξεαιηζκφο, φηη απηφο ν ξεαιηζκφο 

κπνξεί λα ζεκειηψλεηαη ζε έλαλ μεθάζαξν νξηζκφ ηεο θχζεο θαη ηνπ ζθνπνχ 

ηεο εζηθήο άξα θαη ηνπ θξηηεξίνπ εμήγεζεο ηνπ „πξέπεη‟ ηεο εζηθήο, θαη φηη αλ 

είλαη λα δψζνπκε θηλεηνπνηεηηθή αμία ζε θάηη, απηφ ζα είλαη νηηδήπνηε 

πξνσζεί ηελ επεκεξία ησλ αλζξψπσλ. Δπίζεο, κέρξη ζηηγκήο θαίλεηαη φηη 

κάιινλ θξηηήξην ηνπ λαηνπξαιηζηηθνχ εζηθνχ ξεαιηζκνχ είλαη ην αληηθεηκεληθφ 

ζπκθέξνλ ησλ άιισλ. 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ζπκβάιινπλ 

απηά ηα επηρεηξήκαηα ζηελ βηνεζηθή. Έλαο ηξφπνο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ελζσκάησζε απηψλ ησλ παξαδνρψλ ζε κηα εζηθή ζεσξία πνπ ζα ζεσξείηαη 

θαζνιηθεχζηκε. Απηφ ην εγρείξεκα ζα απνηειείηαη απφ ηελ ζχλδεζε ησλ 

κειεηψλ ησλ λεπξνεπηζηεκψλ θαη άιισλ θιάδσλ κε ζπγθεθξηκέλεο εζηθέο 

ζεσξίεο, φπσο ηα παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ πξηλ. χκθσλα κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν, ζα κπνξνχλ νη ζεσξεηηθνί ηεο εζηθήο θηινζνθίαο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ δεδνκέλα απφ δηάθνξνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο γηα λα 

ζηεξίμνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο. Δπίζεο, ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ δεδνκέλα 
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γηα ηελ θχζε θαη ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηνπ εζηθνχ αηζζήκαηνο γηα λα 

απνξξίςνπλ θάπνηεο ζέζεηο γλσζηψλ εζηθψλ ζεσξηψλ, νη νπνίεο ππφ ην θψο 

ησλ λέσλ επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ δελ ζα θαίλνληαη πνιχ πεηζηηθέο. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα μεθαζαξηζηεί ιίγν ην πεδίν ηεο εζηθήο θηινζνθίαο θαη 

ίζσο λα κπνξεί θαλείο λα βγάιεη θάπνηα ζπκπεξάζκαηα γηα δεηήκαηα 

εθαξκνζκέλεο θηινζνθίαο. πγθεθξηκέλα, κπνξεί λα βξεζεί κηα ζεσξία πνπ 

ζα είλαη θαιχηεξε απφ ηηο άιιεο, ζηελ νπνία ζα κπνξεί λα βαζίδεηαη θαλείο 

φηαλ ζπιινγίδεηαη ζρεηηθά κε δεηήκαηα βηνεζηθήο.  

Αθφκα θαη λα κελ επηηεπρζεί ε δηακφξθσζε ηεο „ηέιεηαο‟ εζηθήο 

ζεσξίαο, είλαη ζεκαληηθφ γηα ην πεδίν ην γεγνλφο φηη ηνπιάρηζηνλ ζα 

πεξηνξηζηνχλ ηα επηρεηξήκαηα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Σν φηη 

κπνξεί λα απνδεηρζεί φηη θάπνηα επηρεηξήκαηα δελ είλαη πεηζηηθά ή δελ είλαη 

πνιχ ζρεηηθά κε ηηο εζηθέο δηαζηάζεηο ελφο δεηήκαηνο ζα ζεκαίλεη πξφνδν 

ζην πεδίν ηεο εζηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο. Δπηρεηξήκαηα πνπ δελ ζηεξίδνληαη 

βάζεη ηνπ λαηνπξαιηζηηθνχ εζηθνχ ξεαιηζκνχ, ζα αγλννχληαη ή ηνπιάρηζηνλ 

δελ ζα ηνπο δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία. Γηα παξάδεηγκα, έρνληαο ππφςε ηελ 

αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε κπνξεί λα κελ θαίλεηαη ηφζν επηηαθηηθή ε 

πξνψζεζε ηεο δσήο ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, 

αλ θαλεί κε επηζηεκνληθέο κεζφδνπο φηη θάπνηνο κε αλίαηε αζζέλεηα, (ν 

νπνίνο ππνθέξεη βάλαπζα θαη ηνπ νπνίνπ ε θαηάζηαζε δελ πξφθεηηαη λα 

βειηησζεί) ζα πξνσζνχζε ηελ επεκεξία ηνπ κε ην λα επηδηψμεη λα ηνπ θάλνπλ 

επζαλαζία, ηφηε κπνξεί λα ππνζηεξίμεη θαλείο φηη είλαη αλήζηθν λα ηνπ αξλείηαη 

ε δπλαηφηεηα, ή έζησ φηη δελ είλαη αλήζηθν λα ηνπ θάλνπλ επζαλαζία εθφζνλ 

ην δεηάεη. Άιιν παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζε λα ζρεηίδεηαη κε ηελ ρξήζε 

βιαζηνθπηηάξσλ. Αλ βάζεη ησλ παξαδνρψλ γίλεη απνδεθηφ φηη εζηθφ είλαη φ,ηη 

πξνσζεί ην αληηθεηκεληθφ ζπκθέξνλ θαη επεκεξία εθείλσλ πνπ έρνπλ 

ζπλείδεζε, ηφηε δελ ζα θαίλνληαη πνιχ εχινγεο ζέζεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη 

ε ρξήζε ήδε πεζακέλσλ εκβξχσλ γηα λα πξνσζεζεί ε πγεία δσληαλψλ 

αλζξψπσλ είλαη αλήζηθε. 

Άιινο έλαο ηξφπνο πνπ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ε επηρεηξεκαηνινγία ζε 

δεηήκαηα βηνεζηθήο είλαη απηφο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απνδνρή φηη νη 

θνηλσλίεο δηαθέξνπλ θαη φηη ε πξνψζεζε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζπκθεξφλησλ 

απφ θνηλσληθή ζθνπηά απαηηεί λα ιακβάλεηαη απηφ ην γεγνλφο ππφςε. ε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη θαλείο φηη ρξεηάδεηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ εκπεηξηθέο κέζνδνη δηάθνξσλ θιάδσλ γηα λα βξεζεί ην 

αληηθεηκεληθφ ζπκθέξνλ θαη βάζεη απηνχ ζα θαζνδεγείηαη ε αληίζηνηρε 

λνκνζεζία ζρεηηθά κε δεηήκαηα βηνεζηθήο. Βέβαηα, πξνυπφζεζε απηήο ηεο 

κεζφδνπ ζα είλαη φηη ε πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ είλαη 

επηηαθηηθή θαη δελ ππνζθειίδεηαη απφ θνηλσληθέο ζπκβάζεηο. Γηφηη φπσο 

αλαιχζεθε ην εζηθφ θξηηήξην ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πξνάζπηζε ησλ 
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δηθαησκάησλ, ηα νπνία ζπζρεηίδνληαη κε βαζηθέο αλάγθεο πνπ 

πξναπαηηνχληαη γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ αληηθεηκεληθνχ ζπκθέξνληνο.  

ρεηηθή κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζχλδεζεο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο κε ηελ 

βηνεζηθή, είλαη κηα κειέηε ησλ Jonathan Ives θαη Heather Draper. Δθείλνη 

αλαθέξνπλ φηη είλαη ζεκαληηθφ λα ελζσκαηψλνληαη εκπεηξηθά δεδνκέλα ζηνλ 

εζηθφ ζπιινγηζκφ, γηαηί έηζη επηηπγράλεηαη ε θαηαλφεζε ηνπ πιαηζίνπ θαη 

θαηαλνείηαη ην λφεκα. Σν λα ελζσκαηψλνληαη εκπεηξηθά δεδνκέλα ζεκαίλεη λα 

ηνπνζεηείηαη ν ζεσξεηηθφο ζε ηέηνηα ζέζε, ψζηε λα κπνξεί λα θαηαλνήζεη πσο 

έλα εζηθφ πξφβιεκα επεξεάδεη ηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ, πσο ην πξφβιεκα 

είλαη δνκεκέλν, ηη δηαπξαγκαηεχεηαη θαη πσο νη δηάθνξεο ιχζεηο κπνξεί λα 

επηδξνχλ ζηα κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πεξίζηαζε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. 

πσο ππνζηεξίδνπλ νη ίδηνη, απηφ είλαη ζεκαληηθφ, δηφηη πιαηζηψλεη ην 

πξφβιεκα θαη επαηζζεηνπνηεί ηνλ ζεσξεηηθφ ζηηο αλάγθεο θαη ηηο εκπεηξίεο 

ησλ αλζξψπσλ πνπ επεξεάδνληαη απφ ην πξφβιεκα. Σν παξάδεηγκα πνπ 

δίλεηαη βαζίδεηαη ζηελ έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ ζρεηηθά κε ηηο επζχλεο θαη ηα 

δηθαηψκαηα ηεο παηξφηεηαο. θνπφο ηνπο ζε απηήλ ηελ έξεπλα ήηαλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέρηεθαλ γηα λα ελεκεξψζνπλ 

θαη λα ζπκπιεξψζνπλ ην θηινζνθηθφ εγρείξεκα δηακφξθσζεο ελφο 

θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, ζην νπνίν ζα θαζνξίδνληαη νη επζχλεο θαη ηα 

δηθαηψκαηα ηεο παηξφηεηαο. Αλαθέξνπλ φηη αξρηθά ζε θηινζνθηθφ ζεσξεηηθφ 

επίπεδν δελ είραλ θάπνην επηρείξεκα πνπ λα ππνζηεξίδεη ηελ ζεκειίσζε 

επζπλψλ θαη δηθαησκάησλ παηξφηεηαο ζηελ γελεηηθή ζπγγέλεηα. ηελ 

ζπλέρεηα, φκσο είδαλ απφ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρηεθαλ φηη, ζε κεγάιν 

πνζνζηφ παηέξσλ πνπ δελ είραλ πξφζβαζε ζην παηδί ηνπο, ε γελεηηθή 

ζπγγέλεηα ήηαλ πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο. Δπεηδή ηνπο αξλνχληαλ 

κηα θνηλσληθή γνλετθή ζρέζε κε ην παηδί ηνπο, ην κφλν πνπ ηνπο έκελε ήηαλ ε 

γελεηηθή ζρέζε θαη γηα απηφ ηεο έδηλαλ κεγάιε αμία. Γελ ππνζηεξίδνπλ νη ίδηνη 

φηη ην ζρεηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην πξέπεη λα βαζηζηεί κφλν ζε απηνχ ηνπ 

είδνπο δεδνκέλα, αιιά φηη θαιφ ζα είλαη λα ππνινγίζεη θαη απηνχ ηνπ είδνπο 

δεδνκέλα. Οη ίδηνη ζεσξνχλ φηη είλαη ζεκαληηθή ε ελζσκάησζε εκπεηξηθψλ 

δεδνκέλσλ ζηελ ζεσξεηηθή δηαπξαγκάηεπζε επίζεο επεηδή έηζη θαηαλννχληαη 

νη έλλνηεο/ηα λνήκαηα. Με απηφ, ελλννχλ φηη γίλεηαη ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην 

πψο ρξεζηκνπνηνχλ νη άλζξσπνη ηηο έλλνηεο θαη ηνπο φξνπο, ψζηε λα κηιάλε 

νη ζεσξεηηθνί θαη νη κε-ζεσξεηηθνί ηελ ίδηα γιψζζα. Γεθπξψλεηαη, δειαδή, κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν ην ελλνηνινγηθφ ράζκα πνπ κπνξεί λα ππάξρεη αλάκεζα 

ζηελ θαζεκεξηλή γιψζζα θαη ζηελ γιψζζα ησλ ζεσξεηηθψλ.89 

                                            
89

 Ives J., Draper H., Appropriate Mehtodologies for Empirical Bioethics: It‟s all Relative, Bioethics, vol. 23, no. 4, 

2009, pp 240-258 
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Κάπνηνη ζεσξεηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη ην λα γίλεη απνδεθηή κηα 

επηρεηξεκαηνινγία απηνχ ηνπ ηχπνπ, ππνζθειίδεηαη θαηά κηα έλλνηα ν ξφινο 

ηεο εζηθήο θηινζνθίαο ζηε βηνεζηθή. Η ζέζε είλαη φηη, αλ εζηθφ είλαη φ,ηη 

πξνσζεί ηελ επεκεξία απφ θνηλσληθή νπηηθή θαη αλ κπνξεί λα αλαρζεί ε εζηθή 

ζε γεγνλφηα γηα ηελ θπζηνινγία θαη ςπρνινγία ηνπ αλζξψπνπ θαη γηα ηελ 

θνηλσλία, ηφηε ίζσο λα κελ κπνξεί λα πξνζθέξεη θάηη παξαπάλσ ε 

θηινζνθία. Γελ είλαη φκσο απαξαίηεην απηφ. ε γεληθέο γξακκέο φκσο, ν 

ηξφπνο πνπ θαίλεηαη λα ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία είλαη 

ν πξψηνο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ θάπνηα 

επηρεηξήκαηα θαη λα απνξξηθηνχλ θάπνηα άιια ζηελ εμέηαζε εζηθψλ 

δεηεκάησλ βηνεζηθήο. 
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Δπίινγνο 

 

Πξφζθαηεο εμειίμεηο ζε θιάδνπο ηεο βηνινγίαο θαη ηεο ςπρνινγίαο 

επηρεηξνχλ θαη έρνπλ θαηαθέξεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ αλζξσπίλσλ ζπλαηζζεκάησλ, ζθέςεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. 

Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην δήηεκα αλ κπνξνχλ λα δηαθσηίζνπλ θαη 

πιεπξέο ηεο εζηθήο ελζπλαίζζεζεο θαη ζπκπεξηθνξάο. Δπηρεηξήζεθε λα 

παξνπζηαζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα ζπλεηζθέξνπλ απηνί νη θιάδνη 

θαη ηδηαίηεξα ε εμειηθηηθή ζεσξία ζηελ ζεκειίσζε ηεο εζηθήο. 

             Πξνυπφζεζε γηα ην εγρείξεκα ζεσξήζεθε ε παξαδνρή φηη ην εζηθφ 

αίζζεκα είλαη πξντφλ ηεο εμέιημεο θαη φηη πεγάδεη ζε ζπκπεξηθνξέο 

θαηψηεξσλ εηδψλ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη γλψζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ γηα ηνπο 

κεραληζκνχο θαη ηηο δηεξγαζίεο εμέιημήο ηνπ. Δπίζεο, ζεκαληηθφ κέξνο ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο ήηαλ ν πξνζδηνξηζκφο θάπνησλ βαζηθψλ ελλνηψλ, ψζηε 

λα είλαη ζαθέο ηη ζεκαίλεη λαηνπξαιηζηηθφο εζηθφο ξεαιηζκφο. Η αλάγθε ηεο 

δηαζαθήληζεο ηνπ δεηήκαηνο αλαδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην ίδην 

εγρείξεκα ηεο ζχλδεζεο εμειηθηηθήο ζεσξίαο κε ηελ εζηθή ζηε βηβιηνγξαθία 

θαηαιήγεη ζε θαηλνκεληθά αζχκβαηα ζπκπεξάζκαηα. Κάπνηνη ζεσξεηηθνί 

πηζηεχνπλ φηη ε ζχλδεζε νδεγεί ζηελ απνθάιπςε φηη ε εζηθή θαη ηδηαίηεξα ε 

δεζκεπηηθή ηεο ηζρχ απνηειεί απηαπάηε, ελψ άιινη φηη νδεγεί ζηελ ζεκειίσζε 

ελφο λαηνπξαιηζηηθνχ εζηθνχ ξεαιηζκνχ.  

        Μηα πην πξνζεθηηθή κειέηε ηεο ππφζεζεο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη 

δελ είλαη αζχκβαηεο νη ζέζεηο ζηηο νπνίεο θαηαιήγεη ε ζχλδεζε εμειηθηηθήο 

ζεσξίαο κε ηελ εζηθή. Αλ έλαο εζηθφο ξεαιηζκφο πξνυπνζέηεη ηελ ζεκειίσζε 

ηεο εζηθήο νξζφηεηαο ζε θάπνην αθεξεκέλν ζχλνιν εζηθψλ αιεζεηψλ πνπ 

βξίζθνληαη έμσ απφ ηνλ θφζκν ησλ γεγνλφησλ, ή ζε θάπνηα ππεξβαηηθή 

απζεληία ή βαζίδεηαη ζε αμία πνπ απνδίδεηαη ζηηο εζηθέο αιήζεηεο αλεμάξηεηα 

απφ ηνλ άλζξσπν ή βξίζθεηαη εγγελψο ζηηο ίδηεο ηηο θξίζεηο, ηφηε πξάγκαηη ε 

ζχλδεζε κε ηελ εμειηθηηθή ζεσξία νδεγεί ζε εζηθφ κε-ξεαιηζκφ. Ίζσο θαη ζηνλ 

ηζρπξηζκφ φηη ε εζηθή θαη ε δεζκεπηηθφηεηά ηεο απνηειεί απηαπάηε. Αλ απφ 

ηελ άιιε, κε ηνλ λαηνπξαιηζηηθφ εζηθφ ξεαιηζκφ ελλνείηαη φηη κε βάζε 

δεδνκέλα εκπεηξηθψλ θιάδσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ θηινζνθηθφ ζπιινγηζκφ 

κπνξεί θάπνηνο λα δείμεη ηη πξνζεγγίδεη ην εζηθφ θξηηήξην, πνπ έρεη αλαδεηρζεί 

σο ην πην εχινγν βάζε ησλ ππαξθηψλ δεδνκέλσλ, ζε θάζε πεξίπησζε, 

αλεμάξηεηα απφ ην ηη πηζηεχνπλ νη άλζξσπνη, ηφηε θαίλεηαη φηη ε εμειηθηηθή 

ζεσξία κπνξεί πξάγκαηη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ ππεξάζπηζε ελφο 

λαηνπξαιηζηηθνχ εζηθνχ ξεαιηζκνχ. 
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        Η επηρεηξεκαηνινγία ππέξ ελφο λαηνπξαιηζηηθνχ εζηθνχ ξεαιηζκνχ ζε 

απηφ ην πιαίζην βαζίδεηαη ζε εμεγήζεηο ή πεξηγξαθέο πνπ έρνπλ 

θαζνδεγεηηθή ηζρχ ζηνλ βαζκφ πνπ πξνζεγγίδνπλ ή απνκαθξχλνληαη απφ έλα 

θξηηήξην. Με άιια ιφγηα, αλ είλαη ζαθέο ην λφεκα ηεο εζηθήο, ηφηε κπνξεί ν 

θαζέλαο λα αμηνινγεί πξάμεηο θαη ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο κε βάζε απηφλ ηνλ 

νξηζκφ/θξηηήξην. Τπνζηεξίρζεθε φηη, ζηελ εζηθή ζθαίξα, ην θξηηήξην ηεο 

εζηθήο νξζφηεηαο είλαη ην αληηθεηκεληθφ ζπκθέξνλ απφ θνηλσληθή νπηηθή. 

           Πξνηείλνληαη ηξείο κέζνδνη κέζα απφ ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα 

επηβεβαησζεί φηη δελ πξφθεηηαη γηα απζαίξεηε επηινγή θξηηεξίνπ. Η πξψηε 

ζρεηίδεηαη κε ηελ θνηλσληνινγία, θαη ζπγθεθξηκέλα αλ ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα είλαη ζπκβαηφο κε ηελ επηινγή 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ. Η δεχηεξε ζηξέθεηαη ζε εζνινγηθά δεδνκέλα 

πνπ δείρλνπλ ηνλ ζθνπφ θαη ηελ θχζε ηνπ εζηθνχ αηζζήκαηνο απαιιαγκέλν 

απφ πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληνινγηθά λνήκαηα. Η ηξίηε κέζνδνο θάλεη ρξήζε 

δεδνκέλσλ απφ κειέηεο ησλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ ηεο λεπξνεπηζηήκεο θαη 

ηεο ςπρνινγίαο γηα λα θαλεί αλ ην λεπξνθπζηνινγηθφ ππφζηξσκα ηνπ εζηθνχ 

αηζζήκαηνο θαη ηεο δηεξγαζίαο ηεο εζηθήο αμηνιφγεζεο γεληθά ππνζηεξίδεη ην 

θξηηήξην πνπ επηιέρηεθε. Φαίλεηαη πσο ε εζηθή ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε 

ηελ ηθαλφηεηα ελφο αλζξψπνπ λα κπαίλεη ζηελ ζέζε ηνπ άιινπ λα κνηξάδεηαη 

ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ θαη λα ππνθηλείηαη λα ηνλ βνεζήζεη ή 

έζησ λα κελ ηνλ βιάςεη. Δπνκέλσο, θαίλεηαη εχινγν φηη ην θξηηήξην εζηθήο 

νξζφηεηαο είλαη ην αληηθεηκεληθφ κε-εζηθά αγαζφ απφ θνηλσληθή νπηηθή 

(δειαδή απηφ πνπ ζα ήηαλ νξζνινγηθφ αλ ππνινγίδνληαλ νη νπηηθέο φισλ).   

       Με έλαλ λαηνπξαιηζηηθφ εζηθφ ξεαιηζκφ ζεκειηψλνληαη εζηθέο αιήζεηεο 

θαη εληνπίδεηαη ην εζηθά νξζφ ζε θάζε πεξίπησζε, αιιά δελ κπνξεί λα 

ζεκειησζεί ε απφιπηε δεζκεπηηθφηεηα ηεο εζηθήο. Βέβαηα κέρξη ζηηγκήο δελ 

θαίλεηαη λα έρεη βξεζεί θάπνηα ζεσξία πνπ λα έρεη πεηχρεη απηφλ ηνλ ζθνπφ, 

επνκέλσο απηφ δελ απνηειεί ιφγν γηα λα ηνλ απνξξίςνπκε σο άλεπ 

ζεκαζίαο. Ο ξεαιηζκφο πνπ ππεξαζπίδεηαη ζε απηήλ ηελ επηρεηξεκαηνινγία 

δίλεη έλαλ πνιχ θαιφ ιφγν λα ζπκπεξηθέξνληαη νη άλζξσπνη ζχκθσλα κε ηηο 

εζηθέο επηηαγέο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδίδνπλ αμία ζηελ επεκεξία φισλ 

ησλ αλζξψπσλ ηνπ θφζκνπ. Γελ είλαη απαξαίηεην λα βξεζεί έλα επηρείξεκα 

πνπ λα αλαγθάδεη θάπνηνλ λα είλαη εζηθφο, αξθεί λα ππάξρνπλ ιφγνη πνπ 

δείρλνπλ φηη είλαη θαιχηεξν λα είλαη θαλείο εζηθφο απφ φηη λα κελ είλαη. 

         Ο λαηνπξαιηζηηθφο εζηθφο ξεαιηζκφο πνπ ππνζηεξίρηεθε κπνξεί λα 

ζπλεηζθέξεη κε δχν βαζηθνχο ηξφπνπο ζηελ επίιπζε δεηεκάησλ βηνεζηθήο. Ο 

έλαο ηξφπνο ζρεηίδεηαη κε ηελ ελζσκάησζε απηψλ ησλ παξαδνρψλ ζε κηα 

εζηθή ζεσξία πνπ ζα ζεσξείηαη θαζνιηθεχζηκε. ην πιαίζην απηνχ ηνπ 

ηξφπνπ, κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ ή λα απνξξηθηνχλ θάπνηα επηρεηξήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν ηεο βηνεζηθήο, αλάινγα κε ην αλ είλαη ζπκβαηά 



Η ζπλεηζθνξά ηεο εμειηθηηθήο ζεσξίαο ζηελ ππεξάζπηζε ελφο λαηνπξαιηζηηθνχ εζηθνχ ξεαιηζκνχ 

 
 

 

Υιφε Μαξία Μπακπνπιή  78 
 

ή έζησ αλ ζρεηίδνληαη κε ην θξηηήξην ηνπ εζηθνχ ξεαιηζκνχ πνπ πξνηάζεθε. Ο 

δεχηεξνο ηξφπνο πξνυπνζέηεη ηελ αλαγλψξηζε φηη, αθνχ νη θνηλσλίεο 

δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο, ηφηε θαη ν ηξφπνο πνπ νξίδνπλ ηελ επεκεξία ή ην κε-

εζηθά αληηθεηκεληθφ αγαζφ ζα πνηθίιεη αλάινγα. Δπνκέλσο, ζα κπνξνχζε λα 

ππνζηεξίμεη θαλείο φηη ρξεηάδεηαη  λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εκπεηξηθέο κέζνδνη γηα 

λα ελζσκαησζνχλ επηρεηξήκαηα ζρεηηθά κε ην αγαζφ ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ 

ζηελ εμέηαζε ησλ βηνεζηθψλ δεηεκάησλ. 
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