
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ «ΒΙΟΗΘΙΚΗ» 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

                             :  .  

                               :  .                                          

                                                 .  

                                                 .  

                         

                          2011 

ΝΕΥΡΟΗΘΙΚΗ 

 
  

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ∆ΕΝ∆ΙΑΣ 



 

 

 

“General Good is the plea of the scoundrel, hypocrite, & flatterer.” 

 

                                                                                              William Blake 

 

“Life is not an argument; the conditions of life might include error.” 

                                                                                 

                                                                                     Friedrich Nietzsche 

 

“Wings are a constraint that makes it possible to fly” 

 

                                                                                      Robert Bringhurst 

                                                                                              

“It requires a very unusual mind to undertake the analysis of the 
obvious” 

                                                                            Alfred North Whitehead 
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ο αντικείμενο αυτής της μελέτης είναι η σχετικά πρόσφατη έννοια της νευροηθικής. 

Σύμφωνα με έναν παραδεδομένο προσδιορισμό η νευροηθική διακρίνεται σε δύο 

πεδία
1
. Το πρώτο αφορά την ανάλυση και τον προβληματισμό για τα σχετικά θέματα 

χρήσης των νευροτεχνολογιών σύμφωνα κυρίως  με το συμβατικό τρόπο, στα πλαίσια 

της βιοηθικής διαλεκτικής. Οι τεχνολογίες και οι γνώσεις για το νευρικό  σύστημα 

αντιμετωπίζονται ως συμπαγή αντικείμενα που σχετίζονται με το ανθρώπινο σώμα και 

πρόσωπο και υπόκεινται σε μια, λίγο πολύ, κλασσική ηθική πραγμάτευση. Αυτό που 

δυσκολεύει τα πράγματα είναι το γεγονός ότι η απόσταση ανάμεσα στο υποκείμενο και το 

αντικείμενο μηδενίζεται συχνά καθώς οι τεχνολογίες αφορούν την ίδια τη σκέψη. Η 

δυνατότητα π.χ.  επιλογής τύπου συμπεριφοράς, προχωρά πέρα από τα συνηθισμένα μέτρα 

αυτονομίας του ατόμου και εγείρει ερωτήματα ως προς τις παραμέτρους που συγκροτούν 

τις αποφάσεις του . Οι γνωσιακές λειτουργίες του εγκεφάλου χάρη στις οποίες γίνεται 

κατανοητή η «ελεύθερη» βούληση μας, γίνονται το αντικείμενο των αποφάσεων μας. Η 

αυτονομία μας ως υποκείμενα καλείται να υποστηρίξει ή να υποσκάψει τον εαυτό της 

μέσω της τεχνολογίας της νευροβελτίωσης (enhancement), ένα θέμα που θα 

πραγματευτούμε στο δεύτερο μέρος της μελέτης, εν ήδη εφαρμογής της κεντρικής μας 

θέσης : Η ηθική ενημερωμένη νευροβιολογικά και μέσα σε ένα νατουραλιστικό πλαίσιο 

(φυσιοποίηση - naturalization),  λαμβάνει ένα νέο χαρακτήρα  εγκαταλείποντας ίσως 

κάποιες παραδοσιακές εννοιολογήσεις  αλλά και δίνοντας νέο νόημα σε άλλες. Η 

νευροηθική αποτελεί την έκφραση αυτής της αλλαγής μέσω αυτού που θα μπορούσε 

κανείς να αποκαλέσει επαναπροσδιορισμό και στη συνέχεια ανακατασκευή του 

ανθρώπινου περιεχομένου. Ο επαναπροσδιορισμός αφορά την αλλαγή του τρόπου με τον 

οποίο κατανοούμε την ανθρώπινη νοητική ζωή σε όλες της τις εκφάνσεις, από την 

καθημερινή  τυπική συμπεριφορά, μέχρι τα εσώτερα ασυνείδητα κίνητρα και τον συνειδητό 

συλλογισμό για τη λήψη των αποφάσεων και το χαρακτηρισμό των δικών μας, αλλά και των 

πράξεων των άλλων. Η ανακατασκευή αφορά τη δυνατότητά μας να επέμβουμε σε όλα τα 

παραπάνω μέσω της ανάπτυξης φαρμάκων και τεχνολογιών που επιδρούν στον εγκέφαλό 

μας, ως φυσικό υπόβαθρο τους, για να υπηρετήσουμε επιθυμίες ή ανάγκες οι οποίες όμως 

απορρέουν ακριβώς από την κατάσταση της υπάρχουσας νοητικής μας συγκρότησης.  Το 

                                                           
1
 Η Adina Roskies διακρίνει την νευροηθική σε δύο πεδία. Την ηθική της νευροεπιστήμης και την 

νευροεπιστήμη της ηθικής. Για την ηθική της νευροεπιστήμης κάνει μια επιπλέον διάκριση στην 

ηθική της επιστημονικής πράξης και τις ηθικές επιπτώσεις της νευροεπιστήμης στις κοινωνικές 

ηθικές και φιλοσοφικές μας αντιλήψεις (Roskies 2006, A case study of neuroethics: the nature of 

moral judgment, σ.18). Στην εδώ πραγμάτευση θεωρούμε ότι οι ηθικές επιπτώσεις και η έρευνα της 

ηθικής αποτελούν ένα ενιαίο κομμάτι αμοιβαία επηρεαζόμενων πεδίων. 

Τ 



πόσο κάτι τέτοιο είναι δυνατό να προσεγγιστεί με κλασικούς όρους είναι κάτι που 

προβληματίζει, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα του δεύτερο πεδίου της νευροηθικής(που στη 

μελέτη μας πραγματεύεται πρώτο, ως θεωρητικό υπόβαθρο). Το πεδίο αυτό  αφορά την 

κατηγόρηση της ίδιας της ηθικής σκέψης  με νευρολογικούς όρους. Η νευροεπιστήμη της 

ηθικής είναι μια ερευνητική κατεύθυνση όπου το προνόμιο της ηθικής ως νοητικής 

δραστηριότητας, ανεξάρτητης από το βιολογικό της υπόβαθρο και την κανονιστικότητα των 

φυσικών νόμων, αμφισβητείται. Η ηθική ψυχολογία και η εξελικτιστική ηθική στο πλαίσιο 

των οποίων τίθενται συχνά οι έρευνες των νευροεπιστημόνων, αξιώνουν την  επαναφορά 

της ηθικής σκέψης στο νατουραλιστικό πεδίο, και η νευροβιολογία προσφέρει το 

υπόστρωμα για αυτή την επιστροφή. Η νευροηθική λοιπόν σε αυτό το πεδίο μπορεί να 

κατανοηθεί  και ως απόπειρα σύνδεσης της σκέψης με το φυσικό κόσμο, μέσω της 

λειτουργίας του εγκεφάλου. Η αποκατάσταση της συνέχειας του «φυσικού» με το «ηθικό» 

είναι ένα αίτημα αυτής της μελέτης  που  ευελπιστεί στην  υπόδειξη μιας δόκιμης οδού 

επιχειρηματολογίας με αυτό το στόχο. Η επιστημονική εικόνα του φυσικού κόσμου είναι  

συνήθως μια εικόνα ντετερμινιστικής ποικιλότητας, όπου κάθε ταξινομικό είδος φέρει τις 

ιδιότητες που το χαρακτηρίζουν και δρα δικαιολογώντας τες στο ακέραιο. Σε αυτό τον 

κόσμο δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα επιλογής. Η ηθική κατανοείται ως 

υποκειμενική ελεύθερη επιλογή διαφορετικά χάνει το νόημά της και  μετατρέπεται σε 

επιλογή μεταξύ άλλων, ισοδύναμων, δυνατοτήτων, σύμφωνα με τις γενικές συνθήκες των 

φυσικών νόμων και τις ειδικές του τοπικού περιβάλλοντος. Η ηθική όμως κατανοείται ως η 

μη ισοδυναμία των επιλογών. Αφορά την αξιολογική εκτίμηση με βάση ένα ανεξάρτητο της 

συνθήκης κριτήριο, ένα κριτήριο που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί παρεκτός από την ίδια 

την παρουσία του
2
 ή την διυποκειμενική συμφωνία σε μια συμβατική συμβολαιοκρατική 

βάση. Η ηθική επιλογή μπορεί να εμφανίζει ποικιλομορφία, μπορεί ίσως να εξελίσσεται, 

μπορεί να εμφανίζει ακόμα και σταθερά αναπαραγόμενα χαρακτηριστικά, τα οποία να 

μπορούν να την εντάξουν στο πεδίο της φυσικής διαλεκτικής
3
. Όμως στην πράξη της και 

στην ακεραιότητά της, κατανοείται ως ένα στοιχείο του ανθρώπινου ψυχισμού βαθιά 

κρυμμένου στο κέντρο της ύπαρξής του. Ένα στοιχείο ψυχολογικής αφετηρίας του 

υποκειμένου το οποίο δεν μπορεί να αναλυθεί από το νου ως τέτοιο. Αυτό που μπορεί να 

λεχθεί για την ηθική είναι μόνο το προβληματικό της ύπαρξης της και οι τρόποι με τους 

οποίους συνδέεται με τον κόσμο. Το οντολογικό της θεμέλιο μοιάζει οριστικά χαμένο σε 

μεταφυσικούς δαιδάλους από όπου και εκκινεί για να προβληματίσει το υποκείμενο 

θέτοντας το ερώτημα περί του ορθού, ερώτημα που ο ανθρώπινος πολιτισμός φέρει σαν 

άγος από την απαρχή του. Η πρακτική ηθική φιλοσοφία προσπαθεί κυρίως να απαντήσει 

στο ερώτημα αυτό και όχι να προσδιορίσει τη συνθήκη του η την καταγωγή του
4
. Η 

                                                           
2
  Η εκδοχή αυτή της ηθικής προσομοιάζει περισσότερο στη δεοντοκρατική ηθική θεωρία η οποία 

είναι ίσως και η λιγότερο συμβατή (ως η πλέον αφαιρετική), με την έννοια της φυσιοποιημένης 

ηθικής που προτείνεται εδώ.  
3
 Συμπεράσματα που προκύπτουν από διάφορες έρευνες οι οποίες προσδιορίζουν κοινωνικά – 

ανθρωπολογικά, ή αφαιρετικά στοιχεία της ηθικής, και συνιστούν το συνηθισμένο πλαίσιο 

φυσιοκρατικής της πραγμάτευσης. 
4
 Η ηθική φέρεται συχνά να έχει ένα περιγραφικό και ένα κανονιστικό στοιχείο στον ονοματικό 

προσδιορισμό της. Το περιγραφικό είναι αυτό που αναφέρεται στην κατανόηση της ηθικής και στη 

δυνατότητά της εφαρμογής της (π.χ. τα φυσικά αντικείμενα δεν διαθέτουν ούτε κατανόηση της 

ηθικής ούτε δυνατότητα εφαρμογής της, είναι amoral). Το κανονιστικό στοιχείο αφορά την ενεργό 

εφαρμογή της ηθικής από όντα που την κατανοούν και δύνανται να την εφαρμόσουν (οι πράξεις που 



φιλοσοφική μεταηθική προσπαθεί να τοποθετήσει το ερώτημα περί του ορθού σε μια 

επιστημολογική γνωσιοθεωρητική θέση προσδιορίζοντας και μια οντολογία του 

περιεχομένου των απαντήσεων σε αυτό. Κοινό στοιχείο της φιλοσοφικής πραγμάτευσης της 

ηθικής είναι ότι αναγνωρίζεται ως  προσανατολισμός της σκέψης με χαρακτηριστικά 

αδέσμευτα από τη συνθήκη στην οποία μπορεί αυτή να λαμβάνει χώρα. Αναζητείται 

δηλαδή ένα ή περισσότερα κριτήρια των επιλογών μας τα οποία διατρέχουν τη σκέψη μας 

κάνοντας τη να υπερβεί τους λόγους για τους οποίους πράττουμε σύμφωνα με μια 

οποιαδήποτε, μερικού χαρακτήρα, συνθήκη. Από αυτή την κατανόηση της ηθικής 

προβάλλει η απαίτηση για καθολική δεσμευτικότητά της, και ίσως και η δυσπιστία απέναντι 

σε συνήθεις φυσιοκρατικές προσεγγίσεις της. Οι τελευταίες, ορμώμενες από την 

επιστημονική εικόνα του φυσικού κόσμου και την εμπειρική του επαλήθευση, προχωρούν 

στην κατηγόρηση της ηθικής με όρους φυσικού φαινομένου. Αυτό τις οδηγεί συχνά σε μια 

εξαλειπτική διάθεση απέναντι στο περιεχόμενο τόσο της ηθικής όσο και της ηθικής 

φιλοσοφίας, με αποτέλεσμα επίσης την επιστημολογική ασάφεια του θέματος. Η έρευνα 

του εγκεφάλου τις τελευταίες δεκαετίες, μας έδωσε μια εικόνα της σύστασης και της 

λειτουργίας του ανθρώπινου νοητικού περιεχομένου παρέχοντας επίσης τη δυνατότητα για 

έναν επαρκέστερο  επιστημολογικό και επιστημονικό προσδιορισμό του.  Ο εγκέφαλος ως 

φυσικό υπόβαθρο της νοητικής ζωής υποβάλλει τη συνάντηση του νοητικού με το 

βιολογικό διαμορφώνοντας ένα πεδίο όπου το ερώτημα περί του ορθού θα πρέπει να λάβει 

μια συγκεκριμένη θέση στη ψυχοβιολογική νοητική οικονομία, θέση η οποία να ικανοποιεί 

τις συνθήκες συγκρότησης και λειτουργίας του νου ως οντότητα. Έτσι η ηθική θα πρέπει να 

κατανοηθεί ως νοητικός προσανατολισμός συμβατός με την υπόλοιπη γνωσιακή και 

συναισθηματική μας ζωή. Η ανεξαρτησία της θέσης της ηθικής από  τη συνθήκη της 

έκφρασης της θα μπορούσε να διατηρηθεί μόνο αν δειχνόταν ανεξάρτητη από την 

υπόλοιπη συγκρότηση του νου, όχι μόνο ως αναπαράσταση αλλά και ως  πραξιακό γεγονός 

μέσα στον κόσμο. Στην παρούσα μελέτη θα προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε ότι αρκετά 

δεδομένα της νευροεπιστήμης μας απομακρύνουν από αυτό το ενδεχόμενο. Η ηθική 

συμπεριφορά μοιάζει να συνάπτεται με συναισθηματικά γεγονότα και γνωσιακές σύνθετες 

εκτιμήσεις της κατάστασης του περιβάλλοντος τόσο στο παρόν όσο και στο παρελθόν. Η 

ποικιλότητα της ηθικής φαινομενολογίας μοιάζει να προέρχεται από τη διάδραση 

νευρωνικών κυκλωμάτων και πολιτισμικών στοιχείων εξασφαλίζοντας σύνθετα προτάγματα 

κοινωνικής και ατομικής προσαρμογής. Η αφαιρετική δυνατότητα ηθικού συλλογισμού 

φαίνεται να έχει έναν περιορισμένο πρακτικό ρόλο τόσο στην καθημερινότητα όσο και ως 

πηγή κινήτρων δράσης ανεξάρτητων από  «τοπικές» συνθήκες, ενώ μάλλον συγκροτείται 

από επιμέρους εγκεφαλικές δραστηριότητες οι οποίες χαρακτηρίζουν και μη ηθικές 

συναισθηματικές ή γνωσιακές απαντήσεις. Έτσι  η  νευροεπιστήμη της ηθικής ανατέμνει την 

ηθική σκέψη και δραστηριότητα των ανθρώπων συνδέοντάς την με τη βιολογία του 

εγκεφάλου τους αλλά και την αρχιτεκτονική της νοητικής ζωής αποδίδοντας τους μια 

νευρωνική εικόνα. Μια σημαντική φιλοσοφική συνέπεια είναι ότι η ηθική μπορεί πλέον να 

ειδωθεί όχι ως μια έκφραση της οντολογικής ανεξαρτησίας του νου από τις φυσικές 

                                                                                                                                                                      

παραβιάζουν ηθικές αρχές είναι immoral). Η φιλοσοφία ασχολείται με αυτό που προσδιορίζει τη 

διαφορά μεταξύ moral και immoral, δηλαδή το /τα κριτήρια της διάκρισης τους. Αυτό που όμως δεν 

πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι για να είναι κανείς κανονιστικά ηθικός πρέπει πρώτα να είναι 

περιγραφικά ηθικός. (De Schrijver 2009, An evolutionary and cognitive neuroscience perspective on 

moral modularity, σ. 255-6) 



διεργασίες. Αυτή η οντολογική ανεξαρτησία εξασφάλιζε στην ηθική ένα γενικό χαρακτήρα 

ανθρωπολογικής υφής, και υπέβαλε το βασικό όρο της αναζήτησης δηλαδή την 

καθολικότητα. Αποκαθιστώντας τη συνέχεια του φυσικού με το ηθικό μέσω της 

οντολογικής ενότητας φύσης και νου, μπορεί κανείς να αφήσει το κανονιστικό πεδίο 

ανοικτό στην ατομική και πολιτισμική ιδιαιτερότητα χωρίς να απωλέσει τη δεσμευτικότητα 

της ηθικής. Η κανονιστικότητα του φυσικού υποβάλλει μια δομική ενσώματη δέσμευση των 

πράξεών μας απέναντι στην πραγματικότητα και όχι σε αφαιρετικά σχήματα κατανόησης 

του κόσμου.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση : 

Οι σελίδες που αναγράφονται στις παραπομπές αφορούν την αρίθμηση που υπάρχει στο 

πρωτότυπο κείμενο αναφοράς είτε πρόκειται για μονογραφία είτε για άρθρο σε κάποιο 

τόμο ή περιοδικό (οπότε και αναγράφεται η αρίθμηση αυτού και όχι ο αριθμός της σελίδας 

του άρθρου). Επιπλέον στην παραπομπή αναγράφεται ο κύριος συγγραφέας, ο τίτλος και η 

χρονολογία έκδοσης. Τα πλήρη στοιχεία αναγράφονται στη βιβλιογραφία με αλφαβητική 

σειρά 
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Επαναπροσδιορίζοντας το ανθρώπινο περιεχόμενο ή  μια 

φυσιοκρατική πραγμάτευση της ηθικής (naturalization of ethics) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ο ζήτημα της ηθικής απασχολεί τη φιλοσοφία για χιλιετίες.  Μια από τις μεγαλύτερες 

δυσκολίες αποτελεί ο καθορισμός του επιστημολογικού της «στάτους». Στα πλαίσια 

της επιστημολογικής ερωτηματοθεσίας μπορεί κανείς να προβληματιστεί για το 

καθεστώς των ηθικών προτάσεων, πεποιθήσεων και αποφάσεων, για το αν η ηθική μπορεί 

να εννοηθεί ως γνώση και ως εκ τούτου να υπόκειται σε μια αντίστοιχη γνωσιολογική 

πραγμάτευση, και για το αν εμπίπτει ως νοητική και πρακτική δραστηριότητα στις μεγάλες 

φιλοσοφικές παραδόσεις π.χ. του ρασιοναλισμού, του εμπειρισμού ή σε κάποια άλλη 

ιδιαίτερη φιλοσοφική προκείμενη. Τυπικά τα ερωτήματα αυτά απασχολούν τη μεταηθική, 

ενώ η πρακτική ηθική πραγμάτευση ασχολείται με τα προβλήματα διαμόρφωσης κριτηρίων 

πράξης και την εφαρμογή τους στην πραγματική ζωή. Είναι βέβαια εύλογο πως η μεταηθική 

εμπλέκεται άμεσα στην ηθική προβληματική, τουλάχιστον όταν τα ερωτήματα περί της 

ορθοπραξίας προχωρούν στην απαίτηση καθορισμού των πηγών των πραξιακών κριτηρίων, 

και του συσχετισμού τους με τις υπόλοιπες προκείμενες της φιλοσοφικής σκέψης. Έτσι σε 

μια πραγμάτευση που αφορά τη φύση της ηθικής όπως η παρούσα, θα πρέπει να θιχθούν 

τόσο μεταηθικά όσο και πρακτικά ηθικά ζητήματα, ενώ θα πρέπει επίσης να δοθεί 

τουλάχιστον ένα σχήμα δόκιμων επιστημολογικών αφετηριών. Πιο συγκεκριμένα θα 

επιχειρήσουμε συσχετισμούς μεταξύ των μεταηθικών και των πρακτικών ηθικών 

αντιλήψεων μέσω του κοινού τόπου όλης της σκέψης, δηλαδή του εγκεφάλου. Θεωρούμε 

αρχικά πως μπορεί κανείς να δεχθεί ότι κάθε προσέγγιση της ηθικής γίνεται μέσω αυτού 

του βιολογικού οργάνου και ως εκ τούτου η εξέταση του μπορεί να προσφέρει ευρετικά στη 

διερεύνηση της (ηθικής). Μπορεί κανείς να ισχυριστεί βέβαια πως εδώ προχωράμε σε μια 

Τ



επιστημολογική παραδοχή με συγκεκριμένες συνέπειες, χωρίς επαρκή τεκμηρίωση. Ωστόσο 

για την ώρα, το μόνο που κάνουμε είναι να παραχωρήσουμε μια εκκίνηση στην 

πραγμάτευσή μας η οποία μπορεί να δικαιολογηθεί ή να διαψευσθεί, αν κριθεί ευρετικά μη 

γόνιμη. Στα πλαίσια αυτά η αποδοχή του εγκεφάλου ως σχετικού με την ηθική μπορεί να 

ειδωθεί ως υπόθεση εργασίας η οποία πρέπει να τεκμηριωθεί μέσω της σημασίας της τόσο 

για τη σύγκλιση αντικρουόμενων μεταηθικών και πρακτικών ηθικών αντιλήψεων, όσο και 

για τη δημιουργία ενός ευρετικά γόνιμου πεδίου παραγωγής κανονιστικών αρχών . Η 

πρώτη τεκμηρίωση μπορεί να συμβεί δείχνοντας την βιωσιμότητα μιας φυσιοποιημένης 

επιστημολογίας της ηθικής (naturalized moral epistemology), ενημερωμένης από τη 

νευροβιολογία και την ψυχολογία, απέναντι σε μεταηθικές αντιλήψεις που βασίζονται σε 

αμιγώς φιλοσοφικά επιχειρήματα. Είναι βέβαια προφανές ότι αυτή η ηθική επιστημολογία 

κατέχει η ίδια μια μεταηθική θέση, και έτσι μπορεί να είναι αντικείμενο αμιγούς 

μεταηθικής κριτικής. Όμως η διαφορά εδώ είναι ότι μια φυσιοποιημένη ηθική 

επιστημολογία μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία σύγκλισης των σχετικών 

απόψεων και έτσι να καταστεί πιο δόκιμη αλλά και ίσως κανονιστικά επαρκέστερη λόγω 

του μικρότερου πλήθους των επιστημολογικών χασμάτων και αντιρρήσεων.  Αυτό θα 

αποτελέσει και τη δεύτερη τεκμηρίωση της υπόθεσης εργασίας μας για τη σύνδεση 

εγκεφάλου και ηθικής. Καθορίζοντας έναν τρόπο παραγωγής κανονιστικότητας 

επιστημολογικά σαφή, εμπειρικά επαληθεύσιμο, και πρακτικά δόκιμο, μπορούμε να 

θεωρήσουμε πως έχουμε κάνει βήματα προς μια καλύτερη κατανόηση της ηθικής και μια 

διαύγαση των πραξιακών κριτηρίων τόσων αυτών που εφαρμόζονται όσο και αυτών που 

μπορούμε να σκεφτούμε πως θα έπρεπε ή θα μπορούσαμε να εφαρμόζουμε στην 

καθημερινή μας ζωή. 

Ας εξετάσουμε αρχικά την υπόθεσή μας ότι ο εγκέφαλος είναι ο «τόπος» της ηθικής. Ο 

εγκέφαλος αποτελεί ένα σωματικό όργανο με διακριτά ανατομικά όρια και περιγράψιμες 

λειτουργίες σύμφωνα με την επιστημονική μεθοδολογία (παρατήρηση, διάψευση ή 

επαλήθευση). Ανήκει στα φυσικά αντικείμενα και οι λειτουργίες του μπορούν να 

εννοηθούν ως φυσικές με τον ίδιο τρόπο που εννοούνται π.χ. οι ηπατικές. Η κρίσιμη 

διαφορά είναι ότι οι φυσικές λειτουργίες του εγκεφάλου έχουν την επιπλέον «ιδιότητα» 

της νόησης. Θεωρούμε δηλαδή πως η κίνηση φορτίων στους νευρώνες είναι υπεύθυνη για 

τη σκέψη και τη συμπεριφορά μας. Μιλάμε δηλαδή για μια ουσιολογική (substantive) 

συνέχεια μεταξύ νοητικού και φυσικού. Αυτή η θέση υποδηλώνει ένα είδος θεωρίας 

ταυτότητας της νόησης (identity theory of mind) σύμφωνα με την οποία τα νοητικά 

συμβάντα είναι εγκεφαλικά συμβάντα. Στο σημείο αυτό δεν χρειάζεται να υπεισέλθουμε 

στις λεπτομέρειες και τις συνέπειες για τον τρόπο (αναπαράσταση, διεργασία) με τον οποίο 

είναι δυνατό κάτι τέτοιο, αλλά θα αρκεστούμε στην υιοθέτηση ενός ουδέτερου μονισμού 

(neutral monism) στην ελάχιστη και βασική επίσης εκδοχή του, σύμφωνα με την οποία η 

πραγματικότητα είναι ενιαία τόσο για τα φυσικά όσο και τα νοητικά γεγονότα-φαινόμενα-

καταστάσεις. Η ενιαία αυτή πραγματικότητα είναι ουσιωδώς άγνωστη στη φύση της αλλά 

μπορεί κατά κάποιο τρόπο να εγγυηθεί την εγγύτητα της ματεριαλιστικής πραγμάτευσης 

των φυσικών επιστημών και της φαινομενολογικής-ποιοτικής πραγμάτευσης που 

χαρακτηρίζει τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Στον ουδέτερο μονισμό δεν επιδιώκουμε την 

υποβίβαση της διάκρισης νοητικού και φυσικού προς όφελος είτε ενός υλιστικού 

εξαλειπτισμού είτε κάποιας μορφής ιδεαλισμού. Επιδιώκουμε την υπόδειξη ενός 



μεταφυσικού δρόμου που τοποθετεί στη συζήτηση τόσο έναν ορίζοντα άγνοιας, όσο και μια 

δυνατότητα διαφυγής από τις κατηγορίες της φιλοσοφικής μεταφυσικής, ώστε να διακριθεί 

ευκρινέστερα ο στόχος της τοποθέτησης της ηθικής σε ένα νατουραλιστικό πλαίσιο, χωρίς 

να θυσιαστούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της τελευταίας. Έτσι μεγάλο μέρος της κριτικής 

για τη φυσιοποίηση της ηθικής δηλαδή την απόδοση σε αυτή χαρακτήρων φυσικών 

οντοτήτων όπως περιγράφονται από τις φυσικές επιστήμες, καθίσταται άτοπο. Δεν θα μας 

απασχολήσουν λοιπόν ιδιαίτερα αιτιάσεις αναγωγισμού (reduction), αλλά ούτε και 

ντετερμινιστικής φυσιοκρατίας (τουλάχιστον στο επίπεδο της κλασικής εμπειριστικής-

ρασιοναλιστικής διαμάχης με υπόβαθρο το πρόβλημα σώματος και νου). θα μας 

απασχολήσει όμως η οντολογία, με την έννοια της σχέσης μεταξύ των θεωρούμενων 

φυσικών και νοητικών οντοτήτων αλλά και την κατηγόρηση της ηθικής εν γένει. 

Κεντρική θέση λοιπόν της εδώ  πραγμάτευσης είναι ότι ηθική και φύση δεν είναι έννοιες 

ασυμβίβαστες παρά μόνο σε ένα συγκεκριμένου πλαίσιο στο οποίο κυριαρχεί η φιλοσοφική 

διάκριση μεταξύ σώματος και νου με όλους τους λόγους για τους οποίους αυτή έχει 

διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια της ιστορικής εξέλιξης της σκέψης. Έτσι η ηθική ως 

θεωρητική πραγμάτευση, συντελείται  συνήθως ως μια ιδιαίτερη θεματική της ανθρώπινης 

και μόνο παρουσίας στο φυσικό γίγνεσθαι, με χαρακτήρες που σχετίζονται με τη νοητική 

ζωή ως ξεχωριστή οντότητα από το φυσικό σύμπαν αλλά και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

ειδική συνθήκη της ύπαρξη των ανθρώπων μέσα σε αυτό
5
. Αυτή η αντινατουραλιστική 

αφετηρία της νοητικής ζωής μπορεί να εκληφθεί ως αντίσταση στην αντίληψη που θέλει 

την πρακτική ζωή να έχει μόνο περιγραφικό άρα και κοινότοπο (trivial)περιεχόμενο, όταν 

αφήνεται στην πραγμάτευση των φυσικών επιστημών. Δεν μπορούμε εύκολα να δεχθούμε 

ότι οι ανθρώπινες σχέσεις και συμπεριφορές που περιγράφονται και ερμηνεύονται στα 

πρότυπα των φυσικών επιστημών δεν εξαλείφουν την ιδιαίτερη οντολογική μας υπόσταση 

όπως αυτή εκφράζεται από την ελεύθερη βούληση και την προσωπική μας αντίληψη, 

σκέψη, συναισθήματα, κρίση και ταυτότητα.  Εν ολίγοις δηλαδή το ανθρώπινο περιεχόμενο 

διατηρεί μια μερική τουλάχιστον κοινότητα μεταξύ των ανθρώπων, αλλά μια ριζική 

ετερότητα με τη φύση παρά την  αναγνώριση ότι συγκροτείται και εκτελείται με τα ίδια 

υλικά και νόμους που διέπουν τα αντικείμενα της τελευταίας. Αυτή η διάκριση εκτείνεται 

ώστε να περιλάβει έννοιες όπως η βιολογική ζωή, κάτι που καθιστά τη βιολογία διακριτή 

από τη φυσική και τη χημεία ή τη μηχανική. Ο ορισμός του έμβιου εξακολουθεί να 

παραμένει μια πρόκληση για την επιστήμη όμως η προβληματικότητά του δεν στάθηκε 

ικανή να ταξινομήσει τη βιολογία στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Με αυτή την παρατήρηση 

θέλουμε να υποδηλώσουμε την αντιφατικότητα που εγείρει η διάκριση νοητικού και 

φυσικού τουλάχιστον σε ορισμένα θέματα. Η αντιφατικότητα αυτή καθιστά τα εγχειρήματα 

της επιστημονικής έρευνας του εγκεφάλου (νευροβιολογία)και του νου (ψυχολογία) δόκιμα 

εγχειρήματα με στόχο τη διεύρυνση της κατανόησής μας. Τα προβλήματα αυτών των 

εγχειρημάτων εν όψει των μεταφυσικών προβλημάτων όμως, είναι πάρα πολλά και 

δυσεπίλυτα. Οι φιλοσοφικές στρατηγικές πραγμάτευσης περιλαμβάνουν την οντολογία, την 

επιστημολογία και τη γλώσσα, με στόχο να αποκατασταθεί η συνέχεια μεταξύ νόησης και 

φύσης. Το εγχείρημα όμως της επιστημονικής κατανόησης της ηθικής φαίνεται να πηγαίνει 

πιο μακριά, αγγίζοντας το κεντρικό σημείο της ανθρώπινης οντότητας, τη σύνθεση και την 

εφαρμογή αξιολογικών κριτηρίων πράξης. Η ηθική δυνατότητα είναι μια απολύτως 
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απομονωμένη ανθρώπινη δυνατότητα που μπορεί να συναιρεί όλα τα ανθρώπινα 

χαρακτηριστικά με τρόπο που αντηχεί μοναδικά στο εσωτερικό του καθενός μας αλλά και 

μας δεσμεύει απέναντι στον κόσμο του εαυτού μας, των ανθρώπων και της φύσης.  Ποιο 

είναι όμως το χαρακτηριστικό της ηθικής που την ενοποιεί κατηγορικά; Αυτό είναι ένα 

ερώτημα που είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί από τη φιλοσοφία σε μια ορισματική 

πρόταση. Εδώ η επιστημονική διερεύνηση του εγκεφάλου και του νου μπορεί να βοηθήσει 

έστω και με έναν «πλάγιο» τρόπο, αποφορτίζοντας την ηθική από το ανεξάρτητο  

περιεχόμενο της και συνδέοντας την με υλικά γεγονότα της εγκεφαλικής βιολογίας. Η 

φυσιοποίηση αυτή της ηθικής εδράζεται στη σχέση βιολογικού και νοητικού. Ωστόσο η ιδέα 

ότι οι ηθική σχετίζεται με τη φύση εκφράζεται συχνά στην ηθική θεωρία μέσω του ηθικού 

νατουραλισμού(συχνότερα μια μορφή ηθικού ρεαλισμού). Ο ηθικός νατουραλισμός έχει 

διάφορες μορφές αλλά σε μια  κατανόηση του, μπορεί να λεχθεί πως απαιτεί την ύπαρξη 

ηθικών γεγονότων ταυτόσημων με τα φυσικά. Κάθε ηθική πρόταση λοιπόν θα πρέπει να 

αποτελεί το περιγραφικό περιεχόμενο ενός ηθικού γεγονότος το οποίο θα μπορεί να είναι 

αναγνωρίσιμο όπως οι φυσικές του προκείμενες. Είναι σίγουρα δυνατό να βρει κανείς 

ηθικά γεγονότα που να μην αντιστοιχούν σε φυσικά δεν είναι όμως δυνατό να βρει ηθικά 

γεγονότα ή προτάσεις (claims) που να μην αντιστοιχούν σε εγκεφαλικά γεγονότα ή 

καταστάσεις. Η θέση αυτή μας μεταφέρει στο πεδίο της  γνωσιακής  επιστήμης όπου και θα 

συγκροτηθούν τελικά οι επιστημολογικές προκείμενες της φυσιοποιημένης ηθικής. Πριν 

όμως επιχειρήσουμε κάτι τέτοιο θα πρέπει να εξετάσουμε την ηθική σε σχέση με την 

φιλοσοφική κατανόηση του νου.   

Μια βασική διάκριση της νοητικής μας λειτουργίας αφορά την ικανότητα συγκρότησης των 

λογικών  σε αντίθεση με αυτή των συναισθηματικών συνειρμών και κρίσεων. Η διάκριση 

μεταξύ λόγου και συναισθημάτων αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη διαφορετικών 

ηθικών θεωριών . Από τη μια οι δεοντοκρατικές θεωρίες της λογικής δεσμευτικότητας και 

από την άλλη οι συγκινησιοκρατικές θεωρίες. Οι πρώτες έδωσαν έμφαση στην ορθολογική 

γένεση και διαχείριση του ηθικού προτάγματος, ενώ οι δεύτερες στη συναισθηματική 

κινητοποίηση που προκαλούν διάφορες, ηθικά σχετικές και μη, καταστάσεις. Σύμφωνα με 

τους δεοντοκράτες η ηθική έχει τη μορφή προτασιακής δεσμευτικότητας. Η παρουσία της 

είναι συνώνυμη με τη δυνατότητα της άρα και συνώνυμη με τη θέληση του υποκειμένου 

για αποδέσμευση από τη φυσική του κλίση, συνώνυμη με την ελευθερία του. Η 

δεοντοκρατία είναι μια μη νατουραλιστική θεωρία αφού δέχεται πως οι ηθικές ιδιότητες 

(properties) υπάρχουν αλλά δεν σχετίζονται με τα φυσικά γεγονότα.  Σύμφωνα με τους 

συγκινησιοκράτες η ηθική αποτελεί τμήμα της συναισθηματικής αντίδρασης σε ένα 

ερέθισμα. Για τους συγκινησιοκράτες η ηθική πηγάζει  από τη συναισθηματική φόρτιση η 

οποία είναι απόρροια της ανθρώπινης φύσης, μιας φύσης όμως που λαμβάνει μια ειδική 

θέση σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο αποδίδοντάς του έτσι νέες ιδιότητες (ηθικές). Η 

συγκινησιοκρατία μπορεί να ειδωθεί τόσο ως νατουραλιστική όσο και ως μη 

νατουραλιστική θεωρία ανάλογα με το μεταηθικό καθεστώς που αποδίδουμε στα 

συναισθήματα και στις ηθικές ιδιότητες. Η φυσιοκρατική πλάνη που αρχίζει από τη 

«Χιουμιανή» συγκινησιοκρατία θέλει τα ηθικά γεγονότα να μην σχετίζονται με τις φυσικές 

ιδιότητες αλλά να μπορούν τα ίδια να συγκροτούν  εμπειρικά γεγονότα προσβάσιμα στην 

αντίληψη. Μετά από αυτή την αδρή περιγραφή βλέπουμε ότι τουλάχιστον στις δύο από τις 

μεγάλες φιλοσοφικές θεωρίες το κριτήριο της παραγωγής της ηθικής, ως σκέψη και 



συμπεριφορά ορισματική του ανθρώπινου, βρίσκεται σε αντίθεση προς τη φύση.{ Η άλλη 

μεγάλη θεωρία αυτή του ωφελιμισμού και της συνεπειοκρατίας δεν θα μας απασχολήσει 

εδώ γιατί βασίζεται σε ένα διαφορετικό κριτήριο που παράγεται από μια κατανόηση του 

ανθρώπου, ως όντος που απαντά σε ερεθίσματα ανταμοιβής και τιμωρίας. Άπτεται δηλαδή 

μιας ορισμένης νοητικής και συμπεριφορικής οικονομίας, οι διακριτές καταστάσεις της 

οποίας παράγουν το κανονιστικό δυναμικό.} Η ηθική ως αντιφυσική ιδιότητα, σε μια φύση 

για την οποία διατηρείται ένα είδωλο, αιτιοκρατικού ντετερμινισμού και μηχανιστικής 

οικονομίας. Η ιδέα αυτή εξακολουθεί να οδηγεί μεγάλο μέρος της φιλοσοφίας σε 

σκεπτικισμό απέναντι στην προσπάθεια επιστημονικής διερεύνησης της ηθικής. Πολλές 

φορές αυτός ο σκεπτικισμός απέδωσε ευρετικά απωθώντας τον επιστημονισμό που 

αποτελεί πραγματικό κίνδυνο σε ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα
6
.  Η επιστημονική 

μεθοδολογία ενός αυστηρού αναγωγισμού συμπαρέσυρε  μια φιλοσοφική παράδοση, που 

αν είναι εσφαλμένη σίγουρα δεν διαψεύδεται με έναν αφελή ματεριαλισμό (naive 

materialism). Παρόλα αυτά η επιστημονική πρόοδος μας επέτρεψε μέσω της τεχνολογίας 

να περάσουμε σε νέες κατανοήσεις του κόσμου με πολύ πιο εκλεπτυσμένες θεωρητικές 

έννοιες όπως αυτές της πληροφορίας, της υπολογιστικής θεωρίας, ή της φυσικής 

σχετικότητας. Αντίστοιχα η μεταηθική προσπαθεί να ενσωματώσει νέες έννοιες που θα 

εκλεπτύνουν τη θεωρητική  διερεύνηση λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις εξελίξεις. Η 

Καντιανή αυτονομία του λόγου από την αιτιότητα της φύσης έδωσε τη θέση της στην 

ιστορική διαδικασία της επανασύνδεσής τους, και τελικά στην παραίτηση από αυτή, μέσα 

από τη δομική αδυναμία του υποκειμένου να συσταθεί οντολογικά ως αυτόνομη ετερότητα 

απέναντι στη φύση
7
.Το ερώτημα περί του χώρου λοιπόν του ηθικού νοήματος επανέρχεται 

και η  φύση παίρνει για μια ακόμα φορά τη θέση της ως υπόδοχος αυτού του νοήματος. 

Αυτή τη φορά όμως χρειάζεται πια να ληφθούν υπόψη όλες οι μεσολαβήσεις  μέσα από τις 

οποίες το υποκείμενο καθίσταται δυνατό να παρουσιαστεί ως τέτοιο στην κοσμική σκηνή. 

Και οι βασικές μεσολαβήσεις είναι οι ασυνείδητες κυρίως, ιδιοσυστασιακές δομές του 

οργανισμού και οι περιβαλλοντικές-κοινωνικές επιδράσεις. Το πεδίο  δράσης αυτών των 

μεσολαβήσεων αποτελεί ο εγκέφαλος ο οποίος βρίσκεται στο όριο μεταξύ βιολογίας και 

ψυχολογίας. Η σκέψη αποκτά συνιστώσες που διέτρεξαν την ιστορία των ιδεών από τον 

Darwin και τον James ως το σήμερα. Έτσι τα επιστημονικά προγράμματα διερεύνησης της 

ηθικής λαμβάνουν υπόψη τους τη βασική συμπεριφορική δομή που μπορεί να παράγει ο 

εγκέφαλος κατά τα πρότυπα των ζώων που διαθέτουν νευρικό σύστημα, την εξελικτική 

διάσταση των βιολογικών λειτουργιών και την ανάλυση της πρακτικής συμπεριφοράς με 

βάση ψυχολογικές αφετηρίες και περιβαλλοντικές επιδράσεις σε πραγματικό χρόνο. 

 

Ηθική και οντολογία.  Από  το εσωτερικό του υποκειμένου στο νέο φυσικό μοντέλο. 

Αν η ηθική εκληφθεί ως μια νοητική δραστηριότητα των ανθρώπινων υποκειμένων η οποία 

απολαμβάνει μιας σχετικής ανεξαρτησίας από τη λειτουργία του φυσικού κόσμου, τότε 

επαναφέρει το πρόβλημα της σχέσης της γενικής δομής της νόησης με τη γενική δομή της 

πραγματικότητας, με έναν επιτακτικό τρόπο.  Κι αυτό γιατί σύμφωνα με την πιο πάνω θέση 
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η νόηση θα πρέπει να έχει μια οντολογικά διακριτή ύπαρξη από αυτή της φυσικής 

πραγματικότητας, οσοδήποτε ασθενής ή ισχυρή και αν είναι αυτή η ύπαρξη. Αυτό απορρέει 

από τη δυσκολία της ενιαίας κατηγόρησης των όντων όπως προκύπτουν από την νοητική 

μας κατανόηση. Αν το περιεχόμενο των νοητικών μας καταστάσεων είναι οντολογικά ενιαίο 

με τα αντικείμενα του φυσικού κόσμου, τότε προκύπτει ένας ισχυρός νατουραλισμός ο 

οποίος απαιτεί την ισχύ των φυσικών νόμων στα νοητικά στοιχεία τα οποία και καθιστά 

τουλάχιστον ντετερμινιστικά, με εύλογες συνέπειες και για την ηθική. Μπορεί κανείς να 

εκλεπτύνει αυτή την άποψη υιοθετώντας περαιτέρω διευκρινίσεις οι οποίες να διασώζουν 

μια σχετική ανεξαρτησία του νοητικού από μια αυστηρή φυσιοκρατία (βλ. π.χ. την οπτική 

του anomalous monism όπου το νοητικό περιεχόμενο θεωρείται ως μη υποκείμενο σε 

αυστηρούς νόμους αιτιότητας, ντετερμινιστικούς ή πιθανοκρατικούς, αλλά διατηρεί  μια 

αιτιακή σχέση με το φυσικό κόσμο). Το πρόβλημα με τέτοια εγχειρήματα φαίνεται να είναι 

η αδυναμία τους να δώσουν μια πλήρη εξήγηση της επιστημολογικής διαφοράς των 

νοητικής και φυσικής κανονιστικότητας, χωρίς να καταφύγουν σε ένα αγνωστικιστικό 

σημείο επαφής των δύο. Από την άλλη πλευρά ο δυισμός στην πιο ισχυρή εκδοχή του αυτή 

του ουσιακού δυισμού (substance dualism) προσφέρει την απώθηση του ερωτήματος 

αποδεχόμενος την μη υλικότητα του νου και εγκαινιάζοντας έτσι τον επιστημολογικό 

διαχωρισμό της γνώσης άρα και της κανονιστικότητας φυσικού και νοητικού. Οι 

ασθενέστερες εκδοχές του δυισμού όπως ο δυισμός των ιδιοτήτων (property dualism), 

χρησιμοποιούν την γλωσσική περιγραφή των αντικειμένων για να δικαιολογήσουν την 

οντολογική διαφορά νοητικών και φυσικών φαινομένων (type and token identity).  Και εδώ 

όμως αυτό που υπονοείται είναι μια μη αναγωγιμότητα του νοητικού στο φυσικό η οποία 

δεν εξηγείται οντολογικά. Προσπαθώντας λοιπόν κανείς να διευκρινίσει τη σχέση της 

νόησης με την πραγματικότητα έχει δύο επιλογές δεδομένης της ομοιότητας της γενικής 

δομής των δύο (η οποία επιτρέπει την κατ’ αρχήν κατανοητότητα του κόσμου). Η πρώτη 

επιλογή είναι, η σκέψη να εικονίζει την πραγματικότητα ώστε η ύπαρξη μας να μπορεί να 

έχει ένα οντολογικό υπόβαθρο που να συμφωνεί με τα εμπειρικά δεδομένα. Η επιλογή 

αυτή είναι η βασική προκείμενη κάθε νατουραλισμού. Η δεύτερη επιλογή είναι η 

πραγματικότητα να εικονίζει τη σκέψη ώστε αυτή να μπορεί να εξηγήσει τον κόσμο. 

Σύμφωνα με αυτή την επιλογή ο ανθρώπινος νους φέρεται να έχει ένα οντολογικό πρωτείο 

σε σχέση με τα υπόλοιπα στοιχεία του κόσμου
8
. Ο νους είναι κατά κάποιο τρόπο 
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 Η οντολογία που εννοείται εδώ δεν είναι η οντολογία της κατηγοριοποίησης των αντικειμένων και 

των σχέσεων, δηλαδή η περιγραφική (descriptive) εκδοχή μιας τυπικής (formal) οντολογίας (όπως 

π.χ. στο Koepsell 2007, Ethics and ontology: a new synthesis). Πρόκειται για μια περιγραφή της 

ριζικής διαφοράς της ύπαρξης των όντων, των θεμελιακών διακρίσεων δηλαδή που επιτρέπουν την 

οποιαδήποτε μεταγενέστερη κατηγοριοποίηση. Μια τέτοια οντολογία επιτρέπει την ύπαρξη π.χ. των 

διάφορων εκδοχών του ηθικού ρεαλισμού (moral realism) δηλαδή του φυσιοκρατικού (moral 

naturalism), και του μη φυσιοκρατικού αντικειμενισμού (moral objectivism) των ηθικών γεγονότων 

(moral facts) (Walter 2006, The antinaturalistic fallacy). Με μια τέτοια διάκριση υπαρκτικής 

αφετηρίας, μεταξύ των υπερφυσικών και των φυσικών αρχών των ηθικών γεγονότων, ασχολούμαστε 

εδώ, με τη διαφορά όμως ότι δεν κινούμαστε στο εσωτερικό των όρων, αλλά αποδίδουμε μια 

συνολική οντολογική βάση στην ηθική διερώτηση, ως προυποθετική αρχή(μεταοντολογία). Αυτό 

συμβαίνει γιατί έτσι είναι ευρετικά ευκολότερο να δαμαστεί η πληθώρα των απόψεων και των 

διαφωνιών που υπάρχουν για το επιστημολογικό στάτους των ηθικών γεγονότων, της ηθικής 

αίσθησης, των ηθικών κρίσεων και των ηθικών αποφάσεων. Σε ότι αφορά το στόχο της εδώ 

πραγμάτευσης η οντολογική θεώρηση της ηθικής είναι ένα είδος ηθικού νατουραλισμού το οποίο 

επιτρέπει την ύπαρξη ηθικών γεγονότων, της ίδιας οντολογικής υφής με τα φυσικά (ως πρακτική 



οντολογικά ανεξάρτητος ικανός να αποδεσμεύεται από τον φυσικό κόσμο μέσω των 

εποπτειών του και να θεμελιώνει τις πράξεις του οργανισμού φορέα του, στις εσωτερικές 

του διεργασίες, δημιουργώντας έτσι τη δυνατότητα επιλογών. Αυτό όμως δεν μπορεί να 

συμβαίνει αν ο ανθρώπινος νους δεν διαθέτει μια ιδιότητα η οποία θα τον διαφοροποιεί 

οντολογικά από την τάξη της φύσης. Αν δεν είναι οντολογικά διαφορετικός δεν μπορεί να 

διακόπτει την αιτιακή τάξη της φύσης και να εγκαινιάζει μια νέα η οποία να μην μπορεί να 

εγγραφεί στο ερμηνευτικό σχήμα της φύσης. Η ανθρώπινη δηλαδή συμπεριφορά δεν 

μπορεί να κατανοηθεί περιγραφικά με τον ίδιο τρόπο που κατανοείται η λειτουργία της 

φύσης αφού είμαστε ικανοί να θέσουμε τους εαυτούς μας σε μια οντολογικά διάφορη θέση 

από τον κόσμο και να τον αναστοχαστούμε ως ενιαίο σύστημα σχέσεων στο οποίο έχουμε 

τη δυνατότητα παρέμβασης. Ο νους βέβαια δεν μπορεί να αλλάξει τους φυσικούς νόμους. 

Αυτό μπορεί να εννοηθεί ως ένα είδος οντολογικής εξάρτησης (ontological dependence). Η 

οντολογική εξάρτηση όμως αυτή σημαίνει πως ο νους δεν μπορεί να ειδωθεί ως οντολογικά 

αυτόνομος όπως μια ουσία (substance). Επιπλέον η ταυτότητα του ως ουσία δεν είναι 

απόλυτα ανεξάρτητη από τις ιδιότητες του όπως μας δείχνουν ποικίλα δεδομένα 

κοινωνικής και νευροβιολογικής έρευνας. Χωρίς οντολογική ανεξαρτησία όμως πως ο νους 

κατορθώνει να έχει μια εποπτεία του κόσμου και να απελευθερώνει έτσι ένα χώρο δράσης 

που αναφέρεται στη σχέση του με τον κόσμο αυτό; Η μονιστική αντίληψη καλείται να 

εξηγήσει τη  γεωμετρία της διαφοράς του νου με το αντικείμενο της εποπτείας του, που 

επιτρέπει την ανάπτυξη ενός νέου πεδίου πρακτικής ελευθερίας και υποστασιοποιεί τη 

δυνατότητα της επιλογής. Ο νους που βρίσκεται εντός του κόσμου μπορεί να εκφέρει μια 

κρίση γι αυτόν ή μια αντίθετη, χωρίς να δεσμεύεται από την λειτουργία του κόσμου όπως 

απαιτεί η κανονιστικότητα π.χ. των αξιακών κρίσεων;  Πως είναι δυνατή η προθετικότητα 

των νοητικών περιεχομένων όταν αυτή δεν σηματοδοτεί μια διαφορά από την περιγραφική 

δυνατότητα των φυσικών επιστημών; Μια λύση θα ήταν ίσως η διάσπαση του νοητικού 

περιεχομένου σε στοιχεία που είναι μερικώς ή ολικώς αναγώγιμα στις φυσικές διαδικασίες 

και πράγματι αυτή η λύση έχει επιχειρηθεί π.χ. από connectionist αντιλήψεις της νόησης. Η 

άλλη λύση θα ήταν η υπόθεση μιας γενικής οντολογίας που θα περιλαμβάνει τη φύση και 

τη νόηση, ένα είδος ουδέτερου μονισμού. Αυτό θα επέτρεπε τη μείωση του οντολογικού 

φορτίου τόσο της φύσης όσο και του νου, και ως εκ τούτου και τη μείωση του κανονιστικού 

φορτιού τους, επιτρέποντας την συνολική γνωσιοθεωρητική προσέγγιση τους στη βάση 

ενός ελάχιστου (minimal) αγνωστικισμού περί της ουσίας της ενιαίας πραγματικότητας. 

Πιστεύουμε πως αυτή η προσέγγιση που εκκινεί από μια διευρυμένη αντίληψη του 

φυσικού μπορεί να δώσει το πλαίσιο για μια επιστημονική ενημέρωση της ηθικής.  

Στο ανοιχτό πεδίο της ελεύθερης αξιακής αποτίμησης η δυνατότητα της επιλογής σύμφωνα 

με μια παραδεδομένη αντίληψη της ηθικής, προάγεται από την βουλητική αυτονομία του 

δρώντος όπως αυτή εκφράζεται από καθόλα αναγκαίους λόγους για την πράξη. Οι λόγοι 

                                                                                                                                                                      

συμπεριφορά και γενετική καταγωγή), που όμως διαθέτουν ένα φαινομενολογικό εύρος που είναι 

αδύνατο να ενταχθεί στην περιγραφική ιστορία του επιστημονικού κοσμοειδώλου όπως αυτό 

κατανοείται στη βάση απόλυτων αιτιοκρατικών σχέσεων και εξηγητικών αρχών. Αυτή η οντολογία 

είναι συμβατή με την ουδετερότητα ενός μονισμού σε μια θεωρία ταυτότητας νοητικών και 

εγκεφαλικών (φυσικών) γεγονότων. Μεταηθικά αυτή η εικόνα γίνεται πιο περίπλοκη. Ο εδώ 

εννοούμενος νατουραλισμός δεν είναι η συνήθης εκδοχή του, ως φυσικαλισμού. Ο νατουραλισμός 

αυτός μπορεί να συμβάλλει στη σύγκλιση ηθικού ρεαλισμού και ηθικού μη ρεαλισμού, αφού 

τοποθετεί τις ηθικές προτάσεις, ιδιότητες και γεγονότα σε ένα πλαίσιο εγκεφαλικής δραστηριότητας. 



αυτί απορρέουν από τη γενική δομή της σκέψης (reason) και εξειδικεύονται σε 

προθεσιακές προτάσεις (maxims) οι οποίες είναι μη γνωσιακού χαρακτήρα (με την έννοια 

ότι δεν αποτελούν αναπαραστάσεις του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ο φυσικός κόσμος) 

και στοχεύουν στην σύμπλευση του κόσμου με το νοητικό περιεχόμενο του υποκειμένου. Η 

οντολογία λοιπόν αυτών των προθέσεων(intensions) μοιάζει εξαρτημένη από την οντολογία 

της νόησης, ακόμα και αν δεν ταυτίζονται
9
. Η εξειδίκευση των αρχικών όρων της ηθικής 

συγκρότησης γίνεται μέσω της νόησης η οποία αναλαμβάνει να εννοιολογήσει ηθικά την 

πράξη με μια αλληλουχία αξιολογικών αποτιμήσεων
10

. Η διαδικασία σχηματισμού μιας 

συγκεκριμένης ηθικής απόφασης μέσα από τις νοητικές διεργασίες της σύνθεσης των 

βασικών αρχών της προθεσιακής κανονιστικότητας είναι ο ηθικός συλλογισμός (moral 

reasoning). Όταν κανείς διερωτάται αν μια πράξη είναι ηθική ή όχι, ουσιαστικά 

επαναλαμβάνει το ερώτημα περί του αν η πράξη αυτή ανήκει ή όχι στη σφαίρα της αξιακής 

αποτίμησης. Η ερώτηση για το αν η πράξη αυτή έχει την όποια συγκεκριμένη αξιακή 

βαρύτητα αφορά την αλυσίδα των αξιολογήσεων που έχει κάνει ο νους για τον κόσμο σε 

σχέση με τη δική του κατανόηση γι αυτόν. Αντί όμως να ειδωθεί έτσι η ηθική σαν η 

έκφραση της οντολογικής κανονιστικότητας ενός υλικού και νοητικού υποκειμένου, 

αναζητείται ο κοινός κανονιστικός τόπος της γενικής δομής της νόησης και της βουλητικής 

αυτονομίας προκειμένου να διαφυλαχθεί μια «διαφωτιστική πλάνη» περί της ελεύθερης 

βούλησης του οντολογικά ανεξάρτητου ατομικού υποκειμένου που τοποθετείται απέναντι 

στο φυσικό σύμπαν της ασφυκτικής ντετερμινιστικής κανονιστικότητας. Η απαίτηση για 

καθολικότητα των ηθικών αξιολογήσεων δεν παράγεται από καμιά ηθική θεωρία. Μοιάζει 

με αντιστοιχία στο νοητικό πεδίο, της κανονιστικότητας των φυσικών νόμων οι οποίοι είναι 

καθολικοί και αναγκαίοι περιγράφοντας την ουσία της φύσης (substance) και έτσι 

οντολογικά δικαιωμένοι. Αν θέλουμε μια αντίστοιχη ηθική κανονιστικότητα θα πρέπει να 

δεχθούμε ένα αντίστοιχο οντολογικό υπόβαθρο, ένα δυισμό με όλα τα προβλήματα που 

αυτό συνεπάγεται. Αντίθετα εγκαταλείποντας την καθολικευσιμότητα και υιοθετώντας μια 

ηθική που βασίζεται στην οντολογική κανονιστικότητα ενός διευρυμένου φυσικού 

γίγνεσθαι μπορούμε να έχουμε δέσμευση από την ιδιοσυστασία των όντων. Οι προθέσεις 

είναι  έκφραση αυτής της ιδιοσυστασίας όπως βιώνεται και όχι όπως νοείται.   
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Αν το οντολογικό γνώρισμα υπονοεί μια ενιαία δράση στο αξιακό πεδίο, τότε αυτό το πεδίο είναι 

επίσης οντολογικά προσδιορίσιμο με ξεκάθαρο τρόπο και η ηθική δράση θα εμφανίζει έναν ενιαίο 

και προφανή χαρακτήρα αντίστιξης με τα δεδομένα του κόσμου της φύσης δηλαδή της έτερης 

οντολογικής κατηγορίας. Με τον τρόπο αυτό όμως ο νους τίθεται προσδιοριζόμενος ακριβώς από 

αυτήν την αντίστιξη. Αν χρησιμοποιηθεί αυτό για να δικαιολογηθεί η ανεξαρτησία της νοητικής 

κανονιστικότητας από την φυσική η οντολογική ανεξαρτησία του νου υποσκάπτεται και μπορεί 

κανείς να τον εντάξει στο φυσικό γίγνεσθαι το οποίο θα εμφανίζει μια οντολογική ταυτότητα τύπου 

με τη νόηση. Η κανονιστικότητα των νοητικού και του φυσικού σε μια οντολογική ματιά 

προσομοιάζει ίσως με μια κονστρουκτιβιστική μεταηθική όπου οι αξιακές αποτιμήσεις 

προσδιορίζονται από τη γενική δομή των νοητικών- εγκεφαλικών στοιχείων αντί όμως αυτό να 

συμβαίνει μέσω της βουλητικής αυτονομίας των δρώντων, να συμβαίνει μέσω των μοναδικών 

υπαρκτικών χαρακτήρων που υποστασιοποιούν αυτή τη γενική δομή.   
10

 Εδώ αναφαίνεται η ανάγκη μιας τυπικής οντολογίας, η οποία συστηματοποιεί και διευκρινίζει τα 

ηθικά γεγονότα ως απαρτιζόμενα από στοιχειώδεις αξιακές – κανονιστικές οντότητες οι οποίες 

θεμελιώνουν τους λογικούς ηθικούς συσχετισμούς. Αυτή η οντολογία βασίζεται στην απλή ύπαρξη 

αυτών των οντοτήτων (groundedness)(Koepsell 2007, ο.π., σ. 125-27), αλλά είναι προφανές ότι 

πρόκειται για μια διαδικαστική τακτική η οποία αγνοεί το πραγματικό οντολογικό διακύβευμα της 

ηθικής πράξης.(ΣτΣ) 



Ο στόχος αυτής της πραγμάτευσης είναι να δώσει ένα σχεδίασμα μιας φυσιοποιημένης 

ηθικής αποδίδοντας την πρακτική αξιολόγηση εκεί που ανήκει δηλαδή σε ένα διευρυμένο 

και οντολογικά ενιαίο φυσικό γίγνεσθαι μέρος του οποίου αποτελεί ο άνθρωπος και η 

σκέψη του. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο δεν μας ενδιαφέρει η ενότητα της ηθικής  ως έννοιας, δεν 

μας ενδιαφέρει ο ενοποιητικός όρος της καθαυτός, αφού πρόκειται για κάτι που δεν 

προσεγγίζεται παρά βιωματικά. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η επιστημολογική 

ενοποίηση γνώσης και εμπειρίας και η κανονιστική μηχανική του φυσικού υποκειμένου 

όπως εκφράζεται στις αξιολογήσεις τις αποφάσεις και τις πράξεις του. Με  πιο απλούς 

όρους η παρούσα εργασία στοχεύει να δείξει πως η λειτουργία του εγκεφάλου (μια 

λειτουργία που αποτελεί μια φυσική διεργασία) μπορεί να παράγει αξιολογικά κριτήρια τα 

οποία διατρέχουν τις ηθικές μας κρίσεις και καθορίζουν την ηθική μας συμπεριφορά. Τα 

κριτήρια αυτά διαμορφώνονται με βάση την πρόσληψη από τον εγκέφαλο στοιχείων από 

την πραγματικότητα τόσο την εξωτερική (κοινωνία πολιτισμός φυσικό περιβάλλον) όσο και 

από την εξωτερική (ψυχολογικές αρχές, αναστοχασμός, ατομική ψυχική οικονομία, 

ψυχοβιολογικό προφίλ). Τα κριτήρια αυτά δεν έχουν απαραίτητα ρητή προτασιακή μορφή 

ούτε μπορούν όταν έχουν να αποδώσουν πάντα αληθείς ιδιότητες κάποιων αντικειμενικών 

γεγονότων(με την έννοια που μπορούν να περιγράφουν οι ιδιότητες των φυσικών 

γεγονότων). Από μεταηθική σκοπιά αυτό θα αντιστοιχούσε σε μια ημιγνωσιακή θέση (quasi 

cognitivism) σύμφωνα με την οποία οι ηθικές κρίσεις μπορούν να είναι τόσο γνωσιακές 

πεποιθήσεις (moral beliefs) όσο και μη γνωσιακές πεποιθήσεις (non cognitivism), ανάλογα 

με το είδος του ερωτήματος της πράξης ή της κατάστασης(αυτή η θέση μοιάζει με την quasi 

realism θέση όπου ενώ δεν δέχεται κανείς την οντολογική ύπαρξη ηθικών γεγονότων 

μπορεί να μιλά σαν αυτά να υπήρχαν διατυπώνοντας ηθικές προτάσεις και συλλογισμούς). 

Με αυτή την αφετηρία δεχόμαστε  λοιπόν  όχι ένα μεταηθικό module που θα ήταν 

απαραβίαστο (impenetrable) από τα στοιχεία της λειτουργίας του, αλλά ένα σύνολο 

νοητικών καταστάσεων (dispositions)  τα οποία είναι χαρακτηριστικά της 

ανατομολειτουργικής δομής του εγκεφάλου μας, και τα οποία λαμβάνουν διαφορετικούς 

χαρακτήρες ανάλογα με την περίσταση ώστε να παράγουν την ποικίλη ηθική 

φαινομενολογία και διερώτηση. Η πρακτική ηθική κάνει αυτό που κάνει ο εγκέφαλος μας, 

δηλαδή συγκρίνει γνωσιοσυναισθηματικές στρατηγικές  προσπαθώντας να διαμορφώσει 

ένα αποτέλεσμα που θα ικανοποιεί καλύτερα τη συνθήκη του προβλήματος. Και ο εαυτός 

δεν είναι έξω από αυτές τις στρατηγικές αλλά η πηγή τους και ό φορέας τους. Αυτό 

σημαίνει ότι ο εγκέφαλος μας κάνει κάτι διαφορετικό από τη μεταηθική απαίτηση για 

καθορισμό του χαρακτήρα της ηθικής κρίσης. Αντιλαμβανόμαστε την ηθική μόνο 

φαινομενικά ως ενιαία και αυτόνομη λειτουργία του νου (executive function), αλλά στην 

πράξη συμβαίνει ως σύνθετη επεξεργασία νοητικών και συμπεριφορικών φαινομένων που 

ομαδοποιούνται  από τον γλωσσικό εικονισμό τους(semantics). Για τον εγκέφαλο λοιπόν 

δεν υπάρχει ηθικής ως αυτόνομη λειτουργία και αυτή συγκροτείται μόνο   σε γλωσσικό 

επίπεδο (μεταηθική πραγμάτευση). Η φυσιοποιημένη ηθική λοιπόν δεν μπορεί να έχει 

ηθικές και μεταηθικές προκείμενες που να συγκροτούνται ως αρχές με οντολογικά 

κανονιστικό χαρακτήρα, αλλά το πολύ με λειτουργικά κανονιστικό χαρακτήρα. Έτσι δεν 

χρειάζεται να είναι καθολικές αλλά τοπικές. Δεν χρειάζεται να είναι ανεξάρτητες από τα 

γεγονότα ούτε απόλυτες παρά μόνο αν ένας δρών σκεφθεί κατά τον τρόπο αυτό. Το 

νοητικό γεγονός με ηθικό περιεχόμενο είναι ένα φυσικό γεγονός με προκείμενες εξωηθικές 

αλλά και ηθικές (δηλαδή προηγούμενα νοητικά ηθικώς σχετικά γεγονότα: moral 



knowledge). Ως τέτοιο γεγονός μπορεί λοιπόν να περιγραφεί και να κατανοηθεί στα 

πλαίσια μιας διευρυμένης οντολογικής βάσης και να παράγει κανονιστικότητα που 

προέρχεται τόσο από τις φυσικές όσο και από τις ηθικές του προκείμενες, δηλαδή ως 

«νευροηθική». 

Επιστημονική ηθική φυσιοποιημένη ηθική πολιτισμική ηθική 

Αν όλα τα παραπάνω έχουν μια επιχειρηματολογική τουλάχιστον αξία μπορεί κανείς να 

δικαιολογήσει την προσπάθεια των ανθρώπων να προσδιορίσουν φυσικά υποστρώματα 

της ηθικής ώστε να υπηρετηθεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα η συμπεριφορική μας 

πρακτική στο ανοικτό πεδίο της ατομικής και συλλογικής ζωής. Με μια φυσική ηθική τα 

κίνητρα τα αποτελέσματα και οι καταστάσεις που διέπουν τις  πράξεις μας καθίστανται 

διαφανέστερα, και διευκολύνεται η αξιακή τους αποτίμηση αποκαθιστώντας μια ανοιχτή 

διαλεκτική σχέση με τον κόσμο ως μεγαλύτερο μέγεθος από αυτό που υπάρχει μέσα στο 

νου μας. Έτσι θα είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί στις γενικεύσεις και στους περιορισμούς 

που θέτουμε, έχοντας αποκτήσει μια «αντικειμενική» συνείδηση της θέσης μας στον 

κόσμο.   

Η φυσική ηθική δεν σημαίνει πως είμαστε ενταγμένοι σε μια αυστηρά προσδιορίσιμη 

αιτιοκρατική τάξη του κόσμου ακόμα και στις προσωπικές μας επιλογές. Σημαίνει όμως ότι 

οι αποφάσεις μας δεν ανήκουν σε εμάς τους ίδιους ως μονάδες κατηγορικής αυτονομίας. 

Και αυτό γιατί η κρίση μας καθοδηγείται από την εγκεφαλική μας ιδιοσυστασία και την 

αλληλεπίδρασή της με το συγκεκριμένο περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Μελέτες έδειξαν ότι η 

πολιτισμική ιδιοτυπία δεν επιτρέπει όλες τις νοητικές επεξεργασίες στον ίδιο βαθμό
11

. Έτσι 

η ηθική που μπορεί να αντανακλά μια συμπεριφορική πρακτική σε συγκεκριμένου τύπου 

αποφάσεις
12

, διαφοροποιείται ανάλογα με τη στρατηγική του εγκεφάλου για τη ζωή. Μια 

στρατηγική που μορφοποιείται σε συνειδητές και ασυνείδητες τάσεις του υποκειμένου που 

απαρτιώνουν την ικανότητα του να συνθέτει την εικόνα του κόσμου και να αντιδρά σε αυτή 

ως μέρος της. Δεν υπάρχει λοιπόν μια ανθρώπινη φύση την οποία να επενδύουμε αξιακά. 

Απεναντίας οι φυσικές ιδιότητες του εγκεφάλου μας παράγουν τους ηθικούς περιορισμούς 

στοιχειοθετώντας τα όρια των συναισθημάτων και των σκέψεων μας. Η φύση δεν μας 

ορίζει με τις ιδιότητες τις οποίες μπορούμε να της αποδώσουμε αλλά με τις ιδιότητες με τις 

οποίες μας κατασκευάζει. Και είναι μάλλον κοινά αποδεκτό ότι ο τρόπος της φυσικής μας 

κατασκευής μας είναι εν πολλοίς άγνωστος. Δεν θα ισχυριστούμε λοιπόν ότι κάτι είναι 

ανήθικο επειδή είναι αντίθετο με την ανθρώπινη φύση αφού μια τέτοια φύση θα μας ήταν 
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γνωστή μόνο μέσα από την πολιτισμική διαδικασία και άρα από αξιακές αφετηρίες μη 

προσβάσιμες στην επιστημονική μέθοδο. Η πραγματική ανθρώπινη φύση είναι οντολογικά 

κοινή με αυτή όλων των υπαρκτών και ως εκ τούτου το κανονιστικό της δυναμικό θα 

περιμένουμε να είναι ισχνό(σύμφωνα με την αντίληψη που θέλει την κανονιστικότητα ως 

μη περιγραφική διαδικασία). Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι το ανθρώπινο περιεχόμενο είναι 

εξίσου κανονιστικά ισχνό. Γιατί το ανθρώπινο είδος διαθέτει νοητικούς μηχανισμούς που 

αναπαριστούν τους αυτόματους κώδικες συμπεριφοράς σε συμβολικά πεδία επιτρέποντας 

την έκταση και την προσαρμογή τους. Έτσι είναι δυνατή η μετατροπή ενός συμπεριφορικού 

αντανακλαστικού σε ένα εύρος απαντήσεων που ανταποκρίνονται ευκρινέστερα στα 

περιβαλλοντικά ερεθίσματα. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποκτά με αυτό τον τρόπο 

μεγαλύτερη ευχέρεια στην χρονική και χωρική του συμπεριφορά αποκτώντας έτσι την 

ικανότητα να μεγιστοποιεί τις προσαρμοστικές επιβιωτικές του δυνατότητες. Παρόλα αυτά 

είναι εμφανές ότι οι συμπεριφορικές αντανακλάσεις δεν μπορούν να εκλείψουν γιατί 

προσφέρουν ταχείες και αποτελεσματικές αντιδράσεις στον οργανισμό. Μπορούν όμως να 

επενδυθούν με συμβολικά περιεχόμενα και νοηματικές εκτάσεις ώστε να κινητοποιούνται 

ανάλογα με τα περιεχόμενα αυτών. Το συμβολικό περιεχόμενο και η γλωσσική έκταση των 

νοητικών αναπαραστάσεων είναι άμεσα εξαρτημένα από το περιβάλλον του οργανισμού 

κοινωνικό και φυσικό. Η νοητική μας ζωή έχει τη δυνατότητα επίσης να εμπλουτίζεται 

διαρκώς από την πολιτισμική συνθήκη και να οδηγείται από αυτή σύμφωνα με τις 

συγκροτησιακές ανάγκες του οργανισμού. Μπορεί λοιπόν κανείς να ισχυριστεί ότι η ηθική 

είναι η έκφραση της οργανισμικής συνθήκης του είναι μέσα στο συγκεκριμένο περιβάλλον, 

και άρα είναι τόσο μια δυναμική όσο και συντηρημένη περιγραφική δυνατότητα ανάλογα 

με το πλαίσιο αναφοράς μας. Τα τελευταία χρόνια οι απόπειρες της επιστημονικής 

διερεύνησης της ηθικής έχουν συστήσει έναν ισχυρό νατουραλιστικό όρο αυτής, 

προσδιορίζοντας τουλάχιστον κάποια βασικά στοιχεία έκπτυξης της, τα οποία είναι πλήρως 

περιγραφικά και αναφέρονται στους αντικειμενικούς όρους σύστασης των ηθικών 

γεγονότων της πραγματικότητας. Τα ηθικά αυτά γεγονότα εξακολουθούν να είναι νοητικά 

γεγονότα αλλά όχι μόνο, καθώς περιλαμβάνουν την εξωτερική συνθήκη που τα 

υποστηρίζει. Τέτοια ηθικά φυσικά γεγονότα (natural ethical facts)είναι γεγονότα που 

παριστούν τις ηθικές μας ενοράσεις την ηθική μας ικανότητα και την ηθική μας ανάπτυξη. 

Δεν μπορούν να αναλυθούν μονοσήμαντα ούτε να συγκριθούν με βάση τις επιμέρους 

ιδιότητες τους. Έχουν κανονιστικό χαρακτήρα ως δεσμευτικά των ανθρώπινων πράξεων 

αλλά δεν μπορούν να γενικευθούν με τον τρόπο των ρητών αρχών πράξης ακριβώς γιατί 

είναι οντολογικά ταυτόσημα με την ύπαρξη του υποκειμένου. Με τον τρόπο αυτό 

αποκλείεται μια μεταηθική λύση στα ηθικά μας διλήμματα αλλά δεν αποκλείεται καθόλου 

μια πραγματιστική λύση που μπορεί στη χειρότερη περίπτωση να υποβιβάσει το πρόβλημα 

σε μη ηθικό (για τους θιασώτες της κανονιστικής ηθικής εκτός της περιγραφικής τάξης) 

αλλά θα ανταποκρίνεται στις ισχυρότερες προκείμενες των αντικρουόμενων αυτών ηθικών 

γεγονότων αφήνοντας άθικτα τα ίδια, αλλά και πρόδηλη την ανεπάρκειά τους να 

συγκροτήσουν καθολικεύσιμες αρχές νοήματος και πράξης. 

 

 

 



Οι προσπάθειες για μια εμπειρικά τεκμηριωμένη επιστημονική ηθική 

Ας δούμε καταρχήν τις επιστημονικές προσεγγίσεις της ηθικής. Ακολουθώντας μια ευρεία 

κατηγοριοποίηση θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τα βασικά επιστημονικά προγράμματα 

που αναδεικνύουν μια νατουραλιστική προσέγγιση των ηθικών φαινομένων
13

. Ο 

καταστατισμός (situationism), η σύγχρονη εκδοχή του συναισθηματισμού (emotivism, 

sentimentalism)  και ο κοινωνικός ενορατισμός (social intuitionism), και η καθολική ηθική 

γραμματική (universal moral grammar). Θα εξετάσουμε την κάθε προσέγγιση χωριστά και 

σε σχέση με την ηθική θεωρία και θα προτείνουμε μια συνολική προσέγγιση που 

αποπειράται να γεφυρώσει τις διαφορές τους και να δώσει ένα σχεδίασμα μιας 

απαρτιωμένης φυσικής ηθικής. Στη διάρκεια της πραγμάτευσης αυτών των ερευνητικών 

προγραμμάτων θα εξεταστούν και επιμέρους έννοιες, ερωτήματα, και θέσεις που είναι 

σημαντικό να διευκρινιστούν για την οικονομία και την τεκμηρίωση του στόχου μας (π.χ. 

σχέση νου και περιβάλλοντος, λόγου και συναισθημάτων, γλώσσας και ηθικών εννοιών 

κ.λ.π.) 

Καταστατισμός: μια πειραματική ένδειξη εξάρτησης της ηθικής κρίσης από ψυχολογικές 

και περιβαλλοντικές συνθήκες.  

Ο καταστατισμός (situationism) εμφανίζεται ως η πρωϊμότερη εμπειρικά τεκμηριωμένη 

νατουραλιστική κριτική στην ηθική θεωρία και ιδιαίτερα στη λεγόμενη αρεταϊκή θεωρία 

του χαρακτήρα, από τη δεκαετία του ‘90
14

. Η εμπειρική τεκμηρίωση της εξάρτησης της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς από τις καταστάσεις  στις οποίες αναπτύσσονται ηθικά 

ερωτήματα έθεσε εν αμφιβόλω την άποψη ότι οι χαρακτηρολογικές μας τάσεις είναι αυτές 

που καθορίζουν τις ηθικές μας αποφάσεις. Σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία της αρεταϊκής 

θεωρίας ο χαρακτήρας είναι το όχημα της ηθικής μας συμπεριφοράς. Μια σειρά 

πειραμάτων όμως έδειξε πως οι συνθήκες στις οποίες καλούμαστε να λάβουμε ηθικές 

αποφάσεις είναι καθοριστικές,  ανεξάρτητα των χαρακτηρολογικών μας γνωρισμάτων
15

. Η 

διαμάχη μεταξύ τέτοιων εμπειρικών δεδομένων και της πρόδηλης νατουραλιστικής 

ερμηνείας τους, με την ηθική θεωρία του χαρακτήρα συνεχίζεται με επιχειρήματα 

εκατέρωθεν
16

. Ανεξάρτητα από αυτή τη διαμάχη πάντως, γεγονός είναι ότι η εμπειρική 

έρευνα αποκάλυψε στοιχεία της ηθικής συμπεριφοράς τα οποία συνιστούν έναν εμπειρικό 

όριο στη διαμόρφωση της ηθικής θεωρίας, ένα όριο το οποίο έχει περιγραφικό χαρακτήρα 

και θα πρέπει να εξηγείται από κάθε υποψήφια τέτοια θεωρία. Η ηθική θεωρία δηλαδή θα 

πρέπει να είναι σε θέση να εξηγήσει το γιατί οι άνθρωποι ορισμένες φορές πράττουν το 

ορθό και οι ίδιοι πάλι άνθρωποι ορισμένες άλλες φορές όχι (ceteris paribus των ηθικά 

σχετικών γεγονότων από καθαρά κανονιστική οπτική).  Αυτό βέβαια μπορεί να απορριφθεί 

ως αίτημα από τους θεωρητικούς της ηθικής ως βουλητική αδυναμία, αστάθεια του 

χαρακτήρα ή άσχετο με τους σκοπούς μιας ηθικής θεωρίας, στη βάση του οντολογικού 

διαχωρισμού πραγματικών και κανονιστικών όρων. Όμως η πειραματική επιβεβαίωση μας 

δίνει έναν πολύ ισχυρό επιστημολογικό έρεισμα για τη νατουραλιστική πραγμάτευση της 
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ηθικής. Μια θεωρία που αγνοεί τα συμπεριφορικά δεδομένα της ηθικής συμπεριφοράς των 

ανθρώπων υπολείπεται στην εγκυρότητα της παραγωγής της όσο και αν διατείνεται ότι δεν 

σχετίζεται με αυτά. Και αυτό γιατί τα δεδομένα αυτά αποτελούν την αφετηρία της 

ανάπτυξης της ίδιας της θεωρίας. Ακόμα κι αν αυτό δεν αποτελεί πλήγμα στην αρεταϊκή 

ηθική θεωρία του χαρακτήρα (ως συνολική ανθρώπινη συγκρότηση και όχι ως ειδική 

συμπεριφορά
17

), μας οδηγεί στην περεταίρω ανάπτυξη των φυσικών συνιστωσών της 

ηθικής μέσω του καθορισμού της σχέσης νου και περιβάλλοντος και την ανάδειξη της 

σημασίας της για τη συγκρότηση του ανθρώπινου πρακτικού λόγου (practical reasoning). 

Εκτεταμένη νόηση και ηθική: μια δόκιμη υπόθεση συσχετισμού κανονιστικότητας και 

φυσικών διαδικασιών 

Η σχέση του νου με την περιβαλλοντική συνθήκη αποτέλεσε ένα έντονα διαφιλονικούμενο 

ζήτημα εκφρασμένο στην περίφημη διαμάχη “nature versus nurture” (φύση ή εκπαίδευση). 

Θεωρούμε σήμερα το ζήτημα όπως έχει τεθεί με αυτούς τους μάλλον γενικούς όρους, άνευ 

σημασίας
18

 , αλλά όσον αφορά την ηθική μπορεί κανείς εύλογα να εντοπίσει τη σημασία 

του. Αν η ηθική ανάπτυξη και λειτουργία αποτελεί υπόθεση της νοητικής και μόνο ζωής των 

ανθρώπινων όντων όπως αυτή εκφράζεται από τον λογικό τους αναστοχασμό (reason) ή αν 

η φυσική-βιολογική κατασκευή και εξέλιξη μας την ορίζει όπως τα υπόλοιπα φυσικά 

χαρακτηριστικά της οντότητας μας.  Η  πραγμάτευση της σχέσης περιβάλλοντος και νου, 

μπορεί να εννοηθεί με βάση τα όσα έχουν ειπωθεί ως τώρα στα πλαίσια ενός διευρυμένου 

καταστατισμού όπου πλέον διαμορφώνεται ένα νέο τοπίο μέσα στο οποίο εδράζεται η 

ηθική διερώτηση και ο ηθικός προσανατολισμός ως φυσικά γεγονότα. Στο σύνθετο αυτό 

τοπίο τόσο ο νους όσο και η φύση δεν είναι πλέον αντικείμενα που μπορούμε να τα 

χειριστούμε με ενιαίο τρόπο μέσω των νοητικών μας ικανοτήτων, αλλά μάλλον δυναμικά 

συστήματα που κινητοποιούνται από τις συνθήκες μέσα στις οποίες διαμορφώνονται και 

διαμορφώνουν. Έτσι δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η ανθρώπινη ηθική συμπεριφορά 

ορίζεται από αμιγώς περιγράψιμους κανόνες που ακολουθούν ηθολογικά πρότυπα 

τουλάχιστον γιατί ως σκεπτόμενα όντα μας είναι νοητή και η διαφορετική από την 

παρατηρούμενη συμπεριφορά. Αντίστροφα λοιπόν με το προηγούμενο νατουραλιστικό 

επιχείρημα, δεν μπορούμε έγκυρα να καταφύγουμε σε έναν εξαλειπτικό αναγωγισμό του 

ανθρώπινου περιεχομένου σε βιολογικές προκείμενες, εκτός και αν υιοθετήσουμε έναν 

οντολογικό μονισμό φυσικού και νοητικού όπως αυτός που περιγράφτηκε παραπάνω. Με 

αυτό το ουδέτερο πλαίσιο μπορούμε να υιοθετήσουμε κάποιες νοητικές διεργασίες και τα 

αποτελέσματά τους ως ηθικά σχετικά γεγονότα ίδιας τάξης με την πραγματική ηθική 

συμπεριφορά. Στη βάση αυτή μπορεί να αξιολογηθούν ποικίλες μελέτες της κοινωνικότητας 

των πρωτευόντων οι οποίες φαίνεται να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι αυτά διαθέτουν 

κάτι σαν «πρωτοηθική»
19

. Αυτή η «πρωτοηθική» πιθανότατα αποτελεί το υπόβαθρο για την 

ανάπτυξη της ηθικής στους ανθρώπους και αν δεν μας υποβάλλει την ιδέα κάποιων 

αντίστοιχων πρωτόγονων νοητικών στοιχείων στους εγκεφάλους των ζώων, τουλάχιστον 

ενισχύει την ιδέα της συνέχειας της ανθρώπινης νοητικής και συμπεριφορικής πρακτικής με 

τις φυσικές φυλογενετικές και οντογενετικές διαδικασίες. Χρησιμοποιώντας λοιπόν ένα 
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βιολογικό πλαίσιο ανάλυσης, η ηθική μας μοιάζει να εξαρτάται από την εγκεφαλική μας 

δομή όσον αφορά την υποδεκτικότητα και τη δυνατότητα επεξεργασίας των ερεθισμάτων, 

και από το περιβάλλον όσον αφορά την ύπαρξη, την ένταση και τη διάρκεια αυτών των 

ερεθισμάτων. Επιπλέον όμως η ηθική συνιστά μια ιδιαίτερη συναίρεση αυτών των 

παραμέτρων ένα ηθικό χώρο-τοπίο, το οποίο ανατροφοδοτείται από την πολιτισμική ζωή 

σε ένα υπερατομικό επίπεδο εξασφαλίζοντας έτσι τον όρο της γλωσσικής αυτονομίας του 

ως αντικείμενο σκέψης και διαλόγου. Ο χώρος αυτός είναι ίσως δυνατόν να περιγραφεί 

επιστημονικά με βάση τις αναπαραστάσεις (representations) των βασικών αξιολογικών 

συμπεριφορών που παράγουν τα βιολογικά συστήματα (π.χ. προσέγγιση/αποφυγή, 

ανταμοιβή /τιμωρία, ή ακόμα πιο βασικά τάση κίνησης προς μια κλίση συγκέντρωσης!). Αν 

αυτό αποτελεί τη βάση της παραγωγής των αξιολογικών κρίσεων μέσα από τη 

νευροφυσιολογική λειτουργία των εγκεφαλικών δομών μπορεί ίσως να διαθέτουμε την 

αρχή μιας θεωρίας της ηθικής σκέψης και να μπορέσουν σε αυτό το πλαίσιο να 

διερευνηθούν πλέον οι σχέσεις μεταξύ των αναπαραστάσεων που παράγουν οι 

πολιτισμικές επιρροές δηλαδή η κατανόηση της πραγματικής ζωής
20

. Κάνοντας μια πρώτη 

προσπάθεια απαρτίωσης μπορούμε να πούμε πως η σταθερότητα κάποιων ηθικών 

κανόνων παράγεται τόσο από την κοινή, ειδολογική, εγκεφαλική επεξεργασία ερεθισμάτων 

όσο και από την πολιτισμική ενότητα του περιβάλλοντος που παράγει συγκεκριμένα 

ερεθίσματα ενισχύοντάς τις κοινές αντιλήψεις και πρακτικές ( παράδοση, μόδα)(social 

convention). Η διακύμανση των ηθικών επιλογών προκαλείται τόσο από τις εγκεφαλικές 

ιδοσυστασιακές παραμέτρους επεξεργασίας των ερεθισμάτων (αποτέλεσμα τόσο της 

περιβαλλοντικής «εκπαίδευσης», όσο και της γενετικής και επιγενετικής διαμόρφωσης του 

εγκεφάλου), όσο και από την ποικιλότητα των πολιτισμικών συνθηκών σε ιστορικό 

γεωγραφικό και (μίκρο και μάκρο) κοινωνικό επίπεδο. Κοινό στοιχείο σε όλα αυτά αποτελεί 

ο εγκέφαλος ο οποίος συνδέεται με το περιβάλλον του μέσω γνωσιοσυναισθηματικών 

μηχανισμών που παράγονται από συγκεκριμένα νευρωνικά συστήματα.  

Μια υπόθεση που μπορεί να υπηρετήσει τη σύνδεση εγκεφάλου και περιβάλλοντος είναι 

αυτή του εκτεταμένου νου (extended mind) η οποία διατυπώθηκε το 1998 από τους Clark 

και Chalmers
21

. Σύμφωνα με αυτή την υπόθεση ο νους δεν περιέχεται μόνο στον εγκέφαλο 

αλλά επεκτείνεται στο περιβάλλον με την έννοια ότι οι νοητικές διεργασίες περιλαμβάνουν 

το τελευταίο με έναν αναπόσπαστο και βασικό τρόπο. Σύμφωνα με τους Clark και Chalmers 

η εκτεταμένη γνωσιακή λειτουργία περιγράφει την τάση των ανθρώπων να βασίζονται κατά 

πολύ σε περιβαλλοντικά δεδομένα που υποστηρίζουν τις γνωσιακές διαδικασίες
22

. Μπορεί 

κανείς σχετικά ανώδυνα να αποδεχθεί πως το περιβάλλον είναι κρίσιμο στη διεκπεραίωση 

νοητικών διαδικασιών είτε μέσω μηχανικών βοηθημάτων τεχνολογικής υφής είτε μέσω 

απλών σταθερών διαδικασιών που τροφοδοτούν τη διάδραση σκέψης και εμπειρίας με 

αξιόπιστη ροή πληροφορίας (από τις υπολογιστικές μηχανές που μας βοηθούν να κάνουμε 

μαθηματικές πράξεις ως τα πρακτικά αναμενόμενα δεδομένα φυσικών χαρακτηριστικών 

όπως οι σχέσεις μεγεθών και βάρους). Η παραδοχή αυτή της εκτεταμένης γνωσιακής 

λειτουργίας φαίνεται ίσως ηθικά αδιάφορη εφόσον συντελεί μόνο στην 

αποτελεσματικότητα των εσωτερικών νοητικών αναπαραστάσεων για τη λύση 
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προβλημάτων στην καθημερινή συμπεριφορά . Δεν έχουμε ίσως μεγάλη δυσκολία να 

παραδεχθούμε ότι εκτεταμένη νόηση δεν σημαίνει μειωμένη π.χ. ευθύνη αφού το άτομο 

έχει τον απόλυτο έλεγχο της πράξης του έστω κι αν αυτή συντελείται με περιβαλλοντικά 

ελεγχόμενα δεδομένα. Αυτή την εσωκρατική αντίληψη (internalism) στην αιτιακή ροή των 

γεγονότων προσπαθεί να διασπάσει  ο Clark
23

 (αν και πολύ διστακτικά)και ο Levy (με 

λιγότερους δισταγμούς), όταν εξετάζουν τις συνέπειες της εκτεταμένης νόησης στην ηθική. 

Αυτό μπορεί να συμβεί με μια νέα εαυτότητα (agency), που θα διέσπειρε την ηθική κρίση 

και απόφαση πέρα από τα βιολογικά όρια του ατόμου (individual). Πράγματι ο Levy 

διατυπώνει τη θέση ομοιότητας (parity thesis) των Clark και Chalmers σύμφωνα με την 

οποία ένα γνωσιακό στοιχείο για το οποίο δεν θα είχαμε αντίρρηση να αποκληθεί νοητικό 

(mental), αν αυτό βρισκόταν μέσα στον εγκέφαλό μας, πρέπει να εκληφθεί ως τέτοιο 

(νοητικό) ακόμα και αν βρίσκεται έξω από τον εγκέφαλο (ή το άτομο), σε μια ηθική εκδοχή 

της
24

, που υποβάλλει την αντιστοιχία νοητικών επεκτάσεων καθημερινής πρακτικής με 

παρεμβάσεις απευθείας στον εγκέφαλο. Η ηθική θέση της ομοιότητας σύμφωνα με τον 

Levy μπορεί να δώσει ένα προσανατολισμό στα ερωτήματα της νευροηθικής μέσω μιας 

αναλογίας. Μπορεί έτσι όμως να ισχυριστεί κανείς πως δεν μας ενδιαφέρει ηθικά, να 

αποκαλέσουμε νοητικά στοιχεία, περιβαλλοντικά δεδομένα που συντελούν στις αποφάσεις 

μας όταν αυτά δεν είναι ηθικώς σχετικά. Άρα η αναλογία του Levy δεν μας είναι πολύ 

χρήσιμη. Από μια πιο ριζική σκοπιά όμως μας ενδιαφέρει  πολύ η επέκταση της νόησης μας 

όταν αυτή περιλαμβάνει γλωσσικά δεδομένα και ανατροφοδότηση πληροφορίας, εννοιών 

και προτύπων, από κοινωνικά ή άλλα διυποκειμενικά περιβάλλοντα. Έτσι μπορεί κανείς να 

αναγνωρίσει ένα είδος εκτεταμένης αιτιότητας μέσα στο κοινωνικό και εννοιακό 

περιβάλλον στο οποίο ενεργούμε. Για παράδειγμα οι αποφάσεις μας λαμβάνουν πάντα 

υπόψη (έστω και ασυνείδητα) τις αναπαραστάσεις της κοινωνικής συμπεριφοράς που μας 

έχουν επιβληθεί, τους κανόνες και τις πεποιθήσεις της κοινής μας ζωής. Αυτό μας οδηγεί σε 

μια νέα έννοια αυτονομίας για το δρών υποκείμενο, τη σχεσιακή αυτονομία (relational 

autonomy)
25

. Η  ηθική σημασία της εκτεταμένης αιτιότητας δεν εξετάζεται λοιπόν εκτός 

αυτής από κάποιο εσωτερικό στοιχείο του δρώντα αλλά εντός αυτής. Έτσι η εκτεταμένη 

νόηση υποβάλλει την ιδέα ότι η ηθική μας εκτείνεται εξίσου με αυτή (τη νόηση) και δεν 

αποτελεί μια προνομιακή ερωτηματοθεσία λογικής αρχής. Η εκτεταμένη νόηση μπορεί να 

διακριθεί σύμφωνα με τον Levy σε ενσωματωμένη (embedded)  και πραγματικά 

εκτεταμένη(extended) γνωσιακή λειτουργία. Η πρώτη αφορά ουσιαστικά το γεγονός ότι οι  

γνωσιακές λειτουργίες βασίζονται στη σταθερότητα του περιβάλλοντος για τα 

αναπαραστατικά τους δεδομένα ενώ η «αμιγής» γνωσιακή διαδικασία παραμένει εντός του 

οργανισμού (εγκεφάλου)
26

. Η δεύτερη αφορά την υπόθεση ότι το περιβάλλον δεν αποτελεί 

μόνο μια πηγή δεδομένων αλλά και πραγματικό μέρος της γνωσιακής διαδικασίας οπότε 

δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός της νόησης ως εκτεταμένης και ως εκ τούτου μπορεί 

κανείς να ισχυριστεί πως η εαυτότητα, η βούληση ή/και η συνείδηση, δεν αφορούν μόνο 

τον βιολογικό οργανισμό αλλά ένα ευρύτερο σύστημα αιτιακής παραγωγής το οποίο 

περιλαμβάνει διαδικασίες έξω από αυτόν. Για τον Levy αλλά περισσότερο για τους Drayson 

& Clark,  η προσαρτημένη νόηση μπορεί να έχει διαλεκτική τουλάχιστον ηθική σημασία 
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μέσω μιας ασθενούς εκδοχής της ηθικής θέσης ομοιότητας όπου οι λόγοι μας για την ηθική 

αποτίμηση π.χ. των παρεμβάσεων στον εγκέφαλο θα πρέπει να ισχύουν και για το 

περιβάλλον στο οποίο λαμβάνουν χώρα αντίστοιχες μεταβολές. Αντίθετα η επέκταση της 

νόησης ώστε η εξωτερική αλλαγή να επιφέρει πραγματική εσωτερική αλλαγή στις 

γνωσιακές διαδικασίες, θέση που σηματοδοτεί μια ισχυρή εκδοχή της θέσης ομοιότητας 

δεν υποστηρίζεται, γιατί θα σήμαινε πως οι αποφάσεις του υποκειμένου δεν πηγάζουν από 

το ίδιο αλλά από το ευρύτερο διαδραστικό του περιβάλλον. Η τελευταία αυτή θέση είτε 

μηδενίζει την ηθική ευθύνη του δρώντα είτε τη διαχέει στον κόσμο, καταλήγοντας στην 

ακύρωση της ηθικής, σύμφωνα με τις πιο εύλογες αντιρρήσεις. Όπως όμως υποστηρίζει ο 

Cash
27

 , οι αντιρρήσεις αυτές οσοδήποτε εύλογες κι αν είναι, βασίζονται σε μια αντίληψη 

της εαυτότητας (agency) η οποία κυριαρχείται από την εσωκρατία των προθετικών 

καταστάσεων (internalism) πράγμα που όμως αντιβαίνει στην υπόθεση της εκτεταμένης 

νόησης (τουλάχιστον στη θεωρητική εκδοχή της που εκφράζει τον προβληματισμό για τα 

όρια του νου γενικά και όχι μόνο κάποιων λειτουργιών του). Έτσι αν παραμείνει κανείς στην 

αντίληψη πως η ηθική ευθύνη αφορά τον οργανισμό ο οποίος παίρνει τις αποφάσεις 

αυτόνομα ανεξάρτητα από το αν μέρος της σκέψης του πραγματοποιείται έξω από αυτόν 

τότε η εκτεταμένη νόηση δεν έχει ηθικές συνέπειες. Αν όμως δεχτεί κανείς ότι οι 

εκτεταμένες λειτουργίες έχουν έναν χαρακτήρα ο οποίος βρίσκεται εκτός του υποκειμένου 

(στα κείμενα στις κοινωνικές δομές στον τρόπο λειτουργίας των επαγγελματικών χώρων, 

στη θεσμική και εξωθεσμική οργάνωση της καθημερινότητας), τότε το τελευταίο (το δρών 

υποκείμενο)γίνεται ένα σημείο στην παραγωγή της πράξης και όχι η αρχή της. Βέβαια αυτό 

δεν καταργεί την αυτονομία του υποκειμένου αφού η νοητική του λειτουργία παράγει ένα 

ιδιαίτερο αποτέλεσμα λόγω της τοπικής της συνθήκης (σε αυτό τον «υπερχώρο» της 

εκτεταμένης νόησης κανένα σημείο δεν είναι απολύτως όμοιο με το άλλο). Σύμφωνα με 

αυτή την οπτική η ηθική σκέψη και δράση είναι «γενετικά» συνδεδεμένη με τον 

κανονιστικό όρο της συλλογικής ζωής όπως αυτός εκφράζεται από την εκάστοτε 

πολιτισμική οικονομία . Έτσι είναι πλέον δυνατό να αναγνωριστούν καταστάσεις 

συλλογικής ευθύνης που τροποποιούν την εύλογη ατομική, αλλά και καταστάσεις ατομικής 

ευθύνης που δεν θα αναγνωρίζονταν ως τέτοιες σε ένα αυστηρά εσωκρατικό (internalist) 

πλαίσιο ανάλυσης
28

. Η αυτονομία του υποκειμένου είναι πλέον σχεσιακή δηλαδή αφορά 

την επεξεργασία των σχέσεων του οι οποίες του παρέχουν το περιεχόμενο και μέρος του 

τρόπου λειτουργίας της σκέψης του. Εδώ η εκτεταμένη νόηση καθιστά την θέση της 

ομοιότητας περιττή αφού δεν μας ενδιαφέρει να αναγνωρίσουμε εσωκρατικούς 

γνωσιακούς μηχανισμούς ανάλογους με τους εξωτερικούς. Δεν μας ενδιαφέρει επίσης να 

προσδιορίσουμε το εύρος της επέκτασης σε σχέση με τις δραστηριότητες μας (δηλαδή όλα 

τα βιβλία που διαβάσαμε ή όλα τα τηλεφωνήματα που κάναμε) αφού οι εξωτερικές 

γνωσιακές διαδικασίες δεν συμπλέκονται με τις εσωτερικές σε επίπεδο αρχών σκέψης και 

πράξης αλλά σε καθαρά αναπαραστατικό επίπεδο που ενσωματώνεται στη σύσταση του 

υποκειμένου ως τέτοιου (δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να εξετάσουμε τη σύσταση των 

κανόνων ευγένειας για να αποφασίσουμε αν θα είμαστε ευγενικοί, αλλά διαμορφώνουμε 

μια προσωπική αντίληψη της ευγένειας ως εικόνα κάποιων προτύπων που διδαχτήκαμε ή 

συναντήσαμε και που δεν εκφράζονται ως απόλυτοι κανόνες μιας inferential behavior αλλά 
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ως δείγματα παγιωμένης συμπεριφοράς που εξυπηρετεί συγκεκριμένους στόχους και έχει 

μερική δεσμευτικότητα ). Από αυτή την θεώρηση της εκτεταμένης νόησης καθίσταται 

μάλλον άτοπη η διερεύνηση ενός κοινού κριτηρίου ηθικής αξιολόγησης των πράξεων και 

των καταστάσεων, με τη μορφή που το αναζητούν οι κλασσικές ηθικές θεωρίες. Αντίθετα 

αναδύονται «φυσικά» πάμπολλες περιπτώσεις κανονιστικής δεσμευτικότητας της 

καθημερινής ζωής οι οποίες γεννούν την ηθική μας αίσθηση και την τροποποιούν επίσης. 

Αυτό που πρέπει να δειχθεί είναι το αν αυτό το είδος εκτεταμένης νόησης μπορεί να 

υποστηριχθεί από σχετικά νευροβιολογικά δεδομένα και με ποιον τρόπο αυτά παράγουν 

την ηθική μας σκέψη και συμπεριφορά. Είναι μάλλον εύλογο ότι η υπόθεση της 

εκτεταμένης νόησης αποτελεί μια δόκιμη υπόθεση σύγκλισης κανονιστικότητας και 

νοητικών διεργασιών, σε συμφωνία με μια νατουραλιστική αντίληψη της ηθικής. Ένα 

επιπλέον ευρετικό στοιχείο της αποτελεί το γεγονός ότι προσφέρει μια βάση για την 

κατανόηση της αναπαραστατικής λογικής των κανόνων που υιοθετούμε στην πράξη. Από 

αυτό το σημείο μπορεί κανείς να σκεφθεί πως η ηθική θεωρία αποτελεί μια διεύρυνση 

αυτών των αναπαραστάσεων ως προς το περιεχόμενό τους κάτι που οδηγεί στη 

διαμόρφωση των προτασιακών αρχών της ηθικής πράξης. Γενικεύοντας το περιεχόμενο 

μιας δεσμευτικότητας που υιοθετούμε νοητικά μέσω επέκτασης, μπορούμε να 

διαμορφώσουμε μια ηθική αξιολογική αρχή με τη μορφή μιας προτασιακής δέσμευσης η 

οποία να εκφράζει μια υποκειμενική μας πεποίθηση ως ισχυρή ψυχονοητική αφετηρία. 

Πηγαίνοντας αυτό το μηχανισμό προς τα πίσω στην φυλογενετική αλλά και στην 

ψυχονοητική μας ανάπτυξη, μπορούμε να πούμε πως οι νευρωνικοί μηχανισμοί μας 

επεκτείνουν τις βασικές αναπαραστάσεις μέσω της περιβαλλοντικής συνθήκης(π.χ. 

extended attachment, βλ. παρακάτω) διαμορφώνοντας σταδιακά ένα σύνολο βαθιά 

υποκειμενικών αλλά και ταυτόχρονα διυποκειμενικών κανονιστικών κριτηρίων που 

εκφράζονται ανάλογα με τη γλωσσική επάρκεια σε ένα αντίστοιχο σύνολο προτασιακών 

δεσμευτικών αρχών. Με τον τρόπο αυτό η νευροβιολογία του εγκεφάλου εισέρχεται στο 

χώρο της δράσης με επιστημολογικά και προσαρμοστικά ενιαίο τρόπο, ως δρώντας (agent). 

Η νευροεπιστήμη πρέπει να διευκρινίσει τους μηχανισμούς της αναπαράστασης και της 

διαμόρφωσης των αξιολογικών προτάσεων ερμηνεύοντας την ηθική φαινομενολογία. Η 

εκτεταμένη νόηση μπορεί να προσφέρει μια ιδέα για τη σχέση νοητικής κανονιστικότητας 

και φυσικών διεργασιών όμως ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί ο τρόπος του χειρισμού των 

κανονιστικών αναπαραστάσεων από το υποκείμενο. Με τα όσα έχουν ως τώρα ειπωθεί η 

ηθική μοιάζει περιγράψιμη πλήρως από νοητικές διεργασίες οι οποίες απαιτούν μόνο μια 

αναλυτική νοητική διαδικασία περιγραφών και συγκρίσεων δεδομένων. Με τη βοήθεια της 

εκτεταμένης νόησης είναι ίσως δυνατό να διαμορφωθεί ένα επαρκές κριτήριο πράξης μέσω 

της ικανότητας του νου να αντιλαμβάνεται και να χρησιμοποιεί την περιβαλλοντική 

συνθήκη για να υπηρετήσει τις διαμορφωμένες αναπαραστάσεις του οι οποίες έχουν μια 

προσαρμοστική και μόνο σκοπιμότητα. Ωστόσο είναι προφανές ότι η ανθρώπινη ηθική 

χρειάζεται κάτι παραπάνω από μια νοητική διαδικασία προσαρμοσμένη στο περιβάλλον 

για να περιγραφεί στην ένταση και στη φαινομενολογία της. Απαιτείται ένας 

κινητοποιητικός μηχανισμός ώστε να δικαιολογηθεί η προθετικότητα των ηθικών 

αναπαραστάσεων (intentionality), διαφορετικά κάθε φορά που οι άνθρωποι θα 

αντιμετώπιζαν μια κατάσταση γνωσιακά ξένη προς τις πεποιθήσεις τους θα έπρεπε να 

προσαρμοστούν νοητικά σε αυτή, μια διαδικασία αργή και προσαρμοστικά επισφαλής. Έτσι 

χρειάζεται ένας μηχανισμός παραγωγής σχετικά γρήγορης και εντατικής προσαρμογής της 



συμπεριφοράς που θα είναι συντονισμένος με τις βασικές τουλάχιστον νοητικές 

αναπαραστάσεις ώστε να προάγεται η δράση του οργανισμού για την αλλαγή του 

περιβάλλοντος τώρα, σύμφωνα με τις αναπαραστάσεις αυτές. Ο μηχανισμός των ηθικών 

κινήτρων αυτός, φαίνεται να είναι τα συναισθήματα. 

Συναισθήματα και ηθική: η επανεκκίνηση μιας εμπειρικής εξηγητικής αρχής; 

Είδαμε πως τόσο από νευροψυχολογική όσο και από θεωρητική σκοπιά είναι σημαντική η 

σχέση του νου με το περιβάλλον για τη διαμόρφωση της σκέψης και της συμπεριφοράς και 

πως μπορεί να διαμορφωθεί μια δεσμευτικότητα που να έχει τις πηγές της σε μια 

νευρωνική και μια περιβαλλοντική συνθήκη. Επιστρέφοντας στο εσωκρατικό μοντέλο 

μπορεί κανείς να μελετήσει τα κίνητρα ενός ατόμου για την πράξη του. Η πηγή των 

κινήτρων μας αναζητήθηκε από τη φιλοσοφία στα δύο πιο κοινά μοντέλα της νοητικής μας 

λειτουργίας που αναγνωρίζονται με την αυτό παρατήρηση από την αρχαιότητα. Το Λόγο και 

τα συναισθήματα. Για τις δεοντοκρατικές θεωρίες Καντιανής αρχής ο Λόγος είναι από 

μόνος του ικανός να κινητοποιήσει μια πράξη, δηλαδή αρκεί η αναπαράσταση 

(representation)της προτασιακής δεσμευτικότητας για να δράσει ένα υποκείμενο σύμφωνα 

με αυτή. Για τους συγκινησιοκράτες κάτι τέτοιο δεν ισχύει και χρειάζεται η παρέμβαση του 

συναισθήματος δηλαδή μια μη γνωσιακής κατάστασης που θα κινητοποιήσει την πράξη 

ανεξάρτητα από τα λογικά χαρακτηριστικά της αντίστοιχης προτασιακής αναπαράστασης. 

Το πρόβλημα της κινητοποίησης(motivation) ως πρόβλημα του μηχανισμού της 

προθετικότητας είναι αποφασιστικής σημασίας για την ηθική. Αυτό συμβαίνει για δύο 

λόγους. Ο πρώτος είναι ότι τα συναισθήματα δεν αντιμετωπίζονται ως μια γνωσιακή 

κατάσταση και ως εκ τούτου αναγνωρίζεται ότι ο βουλητικός έλεγχος σε αυτά είναι απών. 

Τα συναισθήματα αντιμετωπίζονται ως τυφλές φυσικές παρορμήσεις οι οποίες μπορούν να 

είναι ή να μην είναι σύμφωνες με τις ηθικές επιταγές. Αποτελούν δηλαδή πηγή μη 

καταλογισμού για τον δρώντα και έτσι διαφεύγουν της ηθικής αποτίμησης από το νόμο ή 

από τις αξιολογήσεις μιας λαϊκής ψυχολογίας (folk psychology). Από την άλλη τα 

συναισθήματα αναγνωρίζεται ευρέως ότι αποτελούν ισχυρό κίνητρο ηθικής συμπεριφοράς 

σε περιπτώσεις ηρωισμών αυτοθυσίας ή εξαιρετικών πράξεων ενώ η κοινή γλώσσα 

αναφέρεται στο αίσθημα του καθήκοντος. Με την ως τώρα πραγμάτευσή μας μπορούμε να 

φανταστούμε μια ερμηνεία αυτών των διαφορών στα πλαίσια του διευρυμένου 

καταστατισμού. Υπάρχουν δηλαδή καταστάσεις όπου η συναισθηματική απόκριση είναι 

ηθικά αξιοσημείωτη γιατί υπερβαίνει την αναπαράσταση ως δεδομένο που αντίκειται στην 

μέχρι τότε προσαρμογή (ατύχημα, πόλεμος, απειλή). Υπάρχουν όμως και καταστάσεις όπου 

η συναισθηματική απόκριση οδηγεί σε ηθικά κολάσιμη συμπεριφορά εκφράζοντας 

αναπαραστάσεις μερικού χαρακτήρα που αγνοούν τα περιβαλλοντικά δεδομένα ακόμα και 

όταν δεν οδηγούν σε βλαπτικές συνέπειες για τον δρώντα ή άλλους ανθρώπους. Ακόμα 

όμως και αν η καταστασιακή ανάλυση ήταν επαρκής για την κατανόηση της 

συναισθηματικής συμπεριφοράς και των ηθικών συνεπειών της, παραμένει ένα γενετικό 

ερώτημα για τη σχέση συναισθημάτων και Λόγου που πρέπει να απαντηθεί στα πλαίσια 

μιας εμπειρικής εξηγητικής αρχής της ηθικής. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό θα πρέπει να 

διευκρινίζει πως συνδέονται τα συναισθήματα με την ηθική και πως θα τα αξιολογούμε 

στην ηθική αποτίμηση των πράξεων καθιστώντας σαφέστερη τη θέση τους στο 

νατουραλιστικό πλαίσιο που χρησιμοποιούμε. Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα θα 



προστρέξουμε αρχικά στη νευροανατομία του εγκεφάλου και κατόπιν στην ηθική 

ψυχολογία. 

Η εξελικτική ανατομική του εγκεφάλου διακρίνει τον νεοφλοιό σε σχέση με τις 

ρινεγκεφαλικές και  παλαιοεγκεφαλικές δομές. Οι τελευταίες που περιλαμβάνουν τις 

υποφλοιώδεις δομές του μεταιχμιακού συστήματος είναι εξελικτικά παλαιότερες και είναι 

υπεύθυνες για «συναισθηματικές» συμπεριφορές. Ο νεοφλοιός είναι υπεύθυνος για τις 

ανώτερες εκτελεστικές και γνωσιακές λειτουργίες και είναι εξελικτικά μεταγενέστερος. Έτσι 

μπορεί κανείς να «δικαιολογήσει» αδρά την κατανόηση της συμπεριφοράς μέσω της 

λειτουργικής διαφοράς των ανατομικών περιοχών που αντιστοιχούν στο Λόγο και το 

συναίσθημα. Αυτή η κατανόηση όμως δεν αποτελεί παρά ένα αδρό σχήμα για την ερμηνεία 

της συμπεριφοράς και των νοητικών καταστάσεων. Μια λεπτομερέστερη ανατομική εικόνα 

μας δίνει μια διαφορετική ερμηνεία για τη σχέση συναισθημάτων και Λόγου
29

. Στην 

πραγματικότητα τα συναισθηματικά κυκλώματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με φλοιακές 

δομές οι οποίες πραγματοποιούν νοητικούς συνειρμούς και λογικού τύπου νοητικές 

διεργασίες. Η συναισθηματική αρχιτεκτονική είναι συνδεδεμένη με τη γνωσιακή. Η 

διάκριση λοιπόν μεταξύ συναισθηματικής και γνωσιακής βάσης της ηθικής είναι μάλλον 

ανεπαρκής και το ερώτημα αν  ο Λόγος είναι ικανός να κινητοποιήσει την ηθική πράξη 

καθίσταται επίσης λιγότερο σημαντικό αφού φαίνεται ότι είναι αδύνατη η ενεργοποίηση 

του ενός «συστήματος» χωρίς ενεργοποίηση του άλλου σε κάποιο τουλάχιστον βαθμό. Στο 

μέτρο που τα βασικά νευρικά κυκλώματα του «θυμικού» μας εγκεφάλου παράγουν άμεσες 

και σταθερές αντιδράσεις σε βασικά ερεθίσματα, με τα οποία συνδεόμαστε με τη μορφή 

εξαρτημένων αντανακλαστικών συμπεριφορών,  μπορεί κανείς να δεχθεί ότι σε ηθικώς 

σχετικά γεγονότα, υπάρχει μια φυσική οργανισμική αποτίμηση των καταστάσεων η οποία 

επενδύεται γνωσιακά και εκφράζεται ως ηθικό συναίσθημα (moral emotion)
30

. Τα ηθικά 

συναισθήματα έγιναν τα τελευταία χρόνια αντικείμενο έντονης έρευνας
31

. Σε συνέχεια με 

τη φιλοσοφική παράδοση βέβαια οι περισσότεροι ερευνητές διαστέλλουν τα 

συναισθήματα (ή ακριβέστερα, τα αισθήματα, τις συγκινήσεις- emotions), από το Λόγο, τη 

σκέψη (reason). Η έρευνα ορισμένων από αυτούς αφορά την ανάδειξη της προτεραιότητας 

των συναισθημάτων στην ηθική και την υποβάθμιση του ρόλου του λόγου σε αυτήν σε 

ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις, κάτι που έχει κατορθώσει ένα βαθμό συναίνεσης 

μεταξύ των ερευνητών στο πεδίο της νευροεπιστήμης της ηθικής
32

. Από την άλλη υπάρχει 

μια μεγάλη δυσκολία να ορισθούν τα ηθικά συναισθήματα χωρίς να προϋποτίθεται a priori 

μια συγκεκριμένη κατανόηση της ηθικής. Και αν δεν ορισθούν τα ηθικά συναισθήματα 

αλλά και τα ηθικώς σχετικά γεγονότα στα οποία αυτά παίζουν τον πρώτο ρόλο ,η 
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νευροεπιστήμη της ηθικής χάνει το έρεισμα για μια νατουραλιστική ερμηνεία της 

κανονιστικότητας όπως την αντιλαμβάνονται οι εκπρόσωποι της ηθικής θεωρίας ως 

ανεξάρτητης από την επιστημονική γνώση του εγκεφάλου, φιλοσοφικής πρακτικής
33

. Όσο 

και αν τέτοιες αιτιάσεις μπορούν να ξεπεραστούν από το διευρυμένο νατουραλιστικό 

σχήμα που προκρίνουμε εδώ, αποτελούν μια σοβαρότατη κριτική στον ενθουσιασμό που 

επικρατεί τα τελευταία χρόνια σχετικά με την εύρεση της νευροβιολογικής βάσης της 

ηθικής και θα εξεταστούν αναλυτικότερα παρακάτω. Τα συναισθήματα πάντως φαίνεται να 

μας οδηγούν και σε άλλα πεδία ανάλυσης της ηθικής όπως η κοινωνικότητα. Αυτό ίσως 

υποδηλώνει τον βασικό τους ρόλο στην απαρτίωση της σκέψης και της συμπεριφοράς μέσα 

στο πολιτισμικό γίγνεσθαι και ως εκ τούτου καθιστά την έρευνά τους ακόμα πιο σημαντική. 

Από καθαρά νευροφυσιολογική σκοπιά το συναίσθημα ή η συγκινησιακή αντίδραση, 

αποτελεί μια κατάσταση του οργανισμού η οποία συνήθως συνοδεύεται από αντιδράσεις 

του αυτόνομου νευρικού συστήματος όπως η εφίδρωση, η αύξηση της καρδιακής 

συχνότητας, η λήψη συγκεκριμένων στάσεων σώματος, το κλάμα, κλπ. Οι 

νευροφυσιολογικές αυτές αντιδράσεις θεωρούνται αποτελέσματα μιας εσωτερικής 

κατάστασης στην οποία εισέρχεται ο οργανισμός αντιδρώντας σε περιβαλλοντικά 

ερεθίσματα. Η κατάσταση αυτή ως περιεχόμενο (αμφισβητήσιμος όρος) αποκαλείται 

συναίσθημα και κινητοποιείται από συγκεκριμένες εγκεφαλικές περιοχές. Το ίδιο το 

συναίσθημα εκλαμβάνεται συχνά σαν να μην έχει γνωσιακό περιεχόμενο, δηλαδή π.χ. ο 

φόβος μπορεί να εννοηθεί ως ανεξάρτητος από το αντικείμενο που τον προκαλεί αλλά και 

οποιοδήποτε νοηματικό περιεχόμενο καθεαυτό. Είναι δηλαδή η συγκίνηση ένα κενό 

περιεχομένου στοιχείο, μια νοητική κατάσταση αυτόνομη ως τέτοια. Η αντίληψη αυτή, 

σύμφωνα με την οποία το συναίσθημα έρχεται πρώτο σαν υποκειμενική εμπειρία και στη 

συνέχεια αποκτά γνωσιακά στοιχεία που τη συζευγνύουν με το νοητικό μας κόσμο, είναι 

αυτή που υποστήριζε ο William James. Μια σύγχρονη εκδοχή της θεωρείται από 

ορισμένους η υπόθεση σωματικού δείκτη (somatic marker), στην οποία θα γίνει αναφορά 

παρακάτω
34

. Μπορούμε ίσως να είμαστε απλά λυπημένοι, χαρούμενοι, φοβισμένοι ή 

θυμωμένοι, ενοχικοί ή εκδικητικοί, αδιάφοροι ή να νοιαζόμαστε, χωρίς συγκεκριμένο λόγο, 

χωρίς συγκεκριμένο αντικείμενο.  Ο εγκέφαλός μας είναι εξοπλισμένος με μια θυμική 

μηχανή, το μεταιχμιακό σύστημα, που μπορεί να παράγει εσωτερικές καταστάσεις 

αυτόνομα όταν τεθεί σε λειτουργία. Τέτοιες εσωτερικές καταστάσεις οδηγούν σε βασικές 

συμπεριφορές επιβιωτικής στρατηγικής όπως η φυγή ή η μάχη (fight or flight), η 

αναπαραγωγή, η επιλογή τροφής, καταλύματος, ο προσανατολισμός στο αρχέγονο 

περιβάλλον των ερεθισμάτων. Αυτή η καταγωγή των συναισθημάτων είναι δεδομένη στη 

νευροφυσιολογία και αποτελεί τη βάση σχεδιασμού του νευρικού μας συστήματος όπως 

και σε όλα τα έμβια που το διαθέτουν. Από εδώ όμως αρχίζουν τα σημαντικά ερωτήματα. 

Ακόμα και αν δεχθούμε ότι τα βασικά συναισθήματα που περιγράφηκαν παραπάνω είναι 

κενά περιεχομένου (μια αυστηρή non cognitivist θέση), το ερώτημα που προκύπτει 

απευθείας είναι αν τα συναισθήματα της καθημερινής ζωής είναι επίσης το ίδιο. Κάτι 

τέτοιο θα ήταν δύσκολο να υποστηριχθεί , αυστηρά τουλάχιστον, γιατί είναι για όλους μας 

δεδομένη η συνάρτηση των αισθημάτων με συγκεκριμένα γνωσιακά περιεχόμενα όπως 

αυτά διαμορφώνονται από την αντίληψη και τις πεποιθήσεις μας. Έτσι έρχεται στο 
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προσκήνιο η cognitivist άποψη ότι τα συναισθήματα έχουν πάντα μια αξιακή γνωσιακή 

κρίση από την οποία εκκινούν. Η διαμάχη αυτή σχετικά με το νόημα των συναισθημάτων 

έχει εξαιρετική σημασία για την ηθική, αφού προσανατολίζει την έρευνα των ηθικών 

συναισθημάτων προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση, δηλαδή την κυριαρχία του “λόγου ή 

του πάθους”. Πάντως η έρευνα πάνω στο πεδίο αυτό είναι πιθανόν αποπροσανατολισμένη 

όσον αφορά τη διερεύνηση της ηθικής, αφού η επιμονή στη λεκτική ανάλυση των εννοιών 

δεν προσφέρει στοιχεία για την εξέλιξη της 
35

, στην κατεύθυνση τουλάχιστον  του 

προσδιορισμού της ηθικής ως εγκεφαλικής δραστηριότητας. Η έρευνα της εγκεφαλικής 

δραστηριότητας, φαίνεται να προσδιορίζει την ηθική ως εξαρτημένη  από γεγονικά 

συγκείμενα (event contextualism)
36

 όπου τα συναισθήματα αποτελούν ένα βασικό  

συστατικό στοιχείο, ένα μοντέλο που μοιάζει   να συμφωνεί με ποικίλες νευροβιολογικές 

και ψυχολογικές ενδείξεις, καθώς και τις υποθέσεις περί κοινωνικού ανθρωπολογικού και 

εξελικτικού προσανατολισμού της ηθικής που θα αναλύσουμε παρακάτω. Παρόλες τις 

αντιρρήσεις πάντως, φαίνεται να υπάρχει μια σχετική συμφωνία για το ότι τα 

συναισθήματα είναι κινητοποιητικά της πράξης
37

 και όσον αφορά την ηθική μπορεί κανείς 

να μιλήσει για ηθικά συναισθήματα.   Ας δούμε τι είναι αυτά, με ποιο τρόπο συνδέονται με 

την εγκεφαλική λειτουργία, καθώς και τη σημασία τους. 

Τα συναισθήματα αποτελούν υποκειμενικά αναγνωρίσιμες εσωτερικές καταστάσεις του 

οργανισμού οι οποίες παραδοσιακά στη νευροφυσιολογία θεωρείται πως πηγάζουν από 

υποφλοιώδεις δομές που ανήκουν στο μεταιχμιακό σύστημα (limbic system), και συνήθως 

περιλαμβάνουν τον υποθάλαμο, το διάφραγμα (septum ) και τις δομές του, καθώς και την 

αμυγδαλή (amygdala). Νεότερες απόψεις στη νευροανατομία διαφοροποιούν την ιδέα του 

μεταιχμιακού συστήματος σε μια ταξινομική κατηγορία ιστορικής περισσότερο σημασίας 

και λιγότερο σε μια διακριτή μορφολειτουργική οντότητα
38

, με την έννοια τουλάχιστον που 

υπήρξε αυτή παλαιότερα. Το μεταιχμιακό σύστημα έτσι αντιμετωπίζεται σήμερα μαζί με 

συγκεκριμένες περιοχές του φλοιού του εγκεφάλου και τα βασικά γάγγλια και κάποια 

τμήματα του μεσεγκεφάλου (mid brain) και του στελέχους (ιδιαίτερα σε σχέση με το 

δικτυωτό σχηματισμό-RAS), ως μια σύνθετη δομή που είναι υπεύθυνη για την ανάδυση και 

διαχείριση του συναισθήματος. Ο ρόλος του φλοιού και ειδικά του προμετωπιαίου (PFC), 

είναι πλέον κεντρικός όπως φαίνεται και από τον παρακάτω ορισμό του συναισθήματος ως 

« συγκεκριμένες αυτόνομες, ενδοκρινικές και γνωσιακές καταστάσεις (states), που 

συζευγνύουν την αντίληψη ερεθισμάτων σε μια προσαρμοστική συμπεριφορική 

αντίδραση»
39

. Βλέπει κανείς ότι το συναίσθημα αποκτά και συγκεκριμένο γνωσιακό 

προσανατολισμό ο οποίος μπορεί να είναι στοιχειώδης ή περισσότερο διαφοροποιημένος, 

ανάλογα ίσως με τη συνθήκη στην οποία αναπτύσσεται ένα συναίσθημα (contextualism). 

Έτσι επανερχόμενοι στην προηγούμενη ερώτηση περί της φύσης των συναισθημάτων, 

φαίνεται πως η νευροεπιστήμη μας προσανατολίζει στο ότι τα συναισθήματα έχουν μια 
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γνωσιακή αναφορά η οποία σύμφωνα με τους «cognitivists» μπορεί να ονομασθεί “core 

relational theme”, ένας θεματικά σχετικός πυρήνας ,ή μια κεντρική αξιακή αποτίμηση 

(appraisal)
40

. Το αν αυτό το γνωσιακό στοιχείο μπορεί να ισχύσει από μόνο του ως 

πρωτογενές στην ηθική ευαισθησία και κρίση ή όχι είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα όσο 

και κεντρικό στην ηθική ψυχολογία. Για κάποιους είναι νοητή μια ηθική κρίση χωρίς 

συναισθηματικό στοιχείο αλλά για τους περισσότερους ερευνητές είναι μια απλή κρίση 

χωρίς ηθικό στοιχείο ή μια ηθική κρίση παθολογικού τύπου
41

.  Επιστρέφοντας στο ερώτημα 

για το πώς διαφοροποιούνται τα ηθικά από τα υπόλοιπα συναισθήματα, ελπίζουμε να 

διαφωτίσουμε σε ένα βαθμό και το ρόλο του γνωσιακού και του συναισθηματικού 

στοιχείου στην ηθική. Τα αποκαλούμενα ηθικά συναισθήματα (αυτά δηλαδή που 

συμβαίνουν κατά την αντίληψη απομάκρυνσης από κοινωνικές νόρμες και στερεότυπα τα 

οποία κωδικοποιούν ατομικές συμπεριφορές και πεποιθήσεις
42

), φαίνεται να παίζουν πολύ 

σημαντικό ρόλο στην ηθική κινητοποίηση (moral motivation).Είναι εδώ σημαντικό να 

διευκρινιστεί πως “τα ηθικά συναισθήματα συνδέονται με τα συμφέροντα και το «καλό» 

των άλλων είτε ως άτομα είτε ως κοινωνία. Ενοχή, συμπόνια, ντροπή, περηφάνια, καταδίκη 

και ευγνωμοσύνη, είναι πρωτοτυπικά παραδείγματα ηθικών συναισθημάτων. Ανάλογα με 

την περίπτωση και άλλα συναισθήματα όπως η αποστροφή, το δέος, ο θυμός, μπορούν να 

νοηθούν ως ηθικά”
43

. Αυτός ο συνήθης ορισμός των ηθικών συναισθημάτων μπορεί να 

προσβληθεί μάλλον εύκολα ως ανεπαρκής. Π.χ. το κίνητρο από έγνοια και από την ίδια την 

ηθική επιταγή για μια πράξη, προφανώς διαφοροποιούν την ηθική της σημασία και 

σίγουρα και το συναίσθημα το οποίο αυτή συνεπάγεται. Το συναίσθημα βέβαια είναι 

παρόν και στις δύο περιπτώσεις (αντίστοιχα motivation internalism και externalism), όμως 

παρά την κινητοποιητική του δράση δεν μπορεί να διακριθεί σε καθαρά ηθικό αν η 

προτεραιότητα ανήκει στη γνωσιακή ηθική επιταγή. Η αντίρρηση αυτή μπορεί να 

αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολο να παρακαμφθεί σε καθαρά θεωρητικό επίπεδο, όμως η 

πραγματικότητα των ηθικών κρίσεων υποδεικνύει τη σημασία των ηθικών αισθημάτων 

αφού αυτά είναι παρόντα σχεδόν σε κάθε πείραμα που πραγματοποιείται με τη βοήθεια 

της λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας (fMRI) για τη διερεύνηση της ηθικής 

συμπεριφοράς. Η παρουσία αυτή των συναισθημάτων υποδεικνύεται από την 

δραστηριότητα εγκεφαλικών περιοχών που σχετίζονται με τη συναισθηματική διαχείριση 

και ιδιαίτερα με συναισθήματα που αναπτύσσονται κατά την νοητική επεξεργασία ηθικών 

διλημμάτων. Η σχετική σταθερότητα αυτών των περιοχών σε διάφορα πειράματα οδήγησε 

στη δημιουργία ενός εγκεφαλικού ηθικού δικτύου σε αντίθεση με την προηγούμενη 

αντίληψη περί ενός ηθικού κέντρου στον εγκέφαλο
44

. Οι περιοχές που φαίνεται να 

αποτελούν το ηθικό δίκτυο στον ανθρώπινο εγκέφαλο περιλαμβάνουν εκτός από 

«συναισθηματικές» και «γνωσιακές» περιοχές οι οποίες θωρούνται ότι σχετίζονται με την 

λογική επεξεργασία των ηθικών κρίσεων. Οι περιοχές που αποτελούν το ανθρώπινο 

νευροηθικό σύστημα περιλαμβάνουν υποφλοιώδεις και φλοιώδεις δομές (ισοφλοιικές) και 

κάποιες από αυτές απεικονίζονται στo  παρακάτω σχήμα και τον πίνακα. 
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1)VMPFC: μεσοκοιλιακός προμετωπιαίος φλοιός, 2)OFC: κογχομετωπιαίος φλοιός, 3)PSTS: 

οπίσθια άνω κροταφική αύλακα,4) κροταφικοί πόλοι, 5)PCC: οπίσθιο προσαγώγιο,6) 

αμυγδαλή 

Overview of the possible functions of the different brain regions involved in moral judgment 

Brain region                                                              Functions 

Ventromedial prefrontal cortex                – Understanding other people’s behavior in terms                    

                                                                       of their intentions or mental states (Theory of mind). 

                                                                        – Generation of social emotions such as compassion, 

                                                                        shame, and guilt, that are closely related with 

                                                                        moral values when confronted with social norm 

                                                                         violations.  

Orbitofrontal cortex                                    – Representation of the expected value of possible 

                                                                         outcomes of a behavior in regards to rewards and 

                                                                         punishments.  

Posterior superior temporal sulcus          – Representation of socially significant information 

                                                                         from different modalities e.g., multisensory 

                                                                         integration, processing of biological motion 

                                                                         cues, detection and analysis of goals and 

                                                                         intentions of another person’s behavior.  

Temporal poles                                             – Episodic and autobiographical memory.  

Posterior cingulate cortex                           – Processing the emotional significance of words 

                                                                          and objects, imagery.  

Amygdala                                                        – Emotional processing especially negative stimuli 

                                                                          and threat cues like fearful or angry faces.  

 

(Από: Prehn & Heekeren (2009), Moral Judgment and the Brain: A Functional Approach to the 

Question of Emotion and Cognition in Moral Judgment Integrating Psychology, Neuroscience and 

Evolutionary Biology, εδώ τροποποιημένα) 



 

Εκτός από τις παραπάνω εικονιζόμενες περιοχές και άλλες έχουν σχετιστεί με την ηθική 

αλλά και με τα ηθικά συναισθήματα όπως ο φλοιός της πρόσθιας νήσου του Ryle (anterior 

insula), η πρόσθια έλικα του προσαγωγίου (ACC), το κοιλιακό τμήμα του ραβδωτού 

σώματος (ventral striatum) καθώς και το μεσολιμβικό σύστημα ανταμοιβής (mesolimbic 

reward system)
45

. Για κάποιους ερευνητές επίσης πρωτοτυπικά ηθικά συναισθήματα 

αποτελούν η μη βλάβη (no harm) αλλά και η ακριβοδικία (fairness). Η τελευταία μάλιστα 

θεωρείται ότι βρίσκεται στη βάση της ανταποδοτικής τιμωρίας των ηθικών παραβατών 

(retributive punishment) ένα βασικό στοιχείο της ηθικής πρακτικής
46

, ενώ για άλλους τα 

ηθικά συναισθήματα κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την κατεύθυνση τους δηλαδή σε 

κοινωνικά (prosocial), αυτομομφικά (self blame)και ετερομομφικά (other blame)
47

. Κάθε 

κατηγοριοποίηση έχει τα προβλήματα και τα πλεονεκτήματά της αλλά οδηγός για αυτή 

πρέπει να είναι το είδος της εμπειρικής επαλήθευσης που προσφέρει η νευροεπιστήμη. Ας 

δούμε πιο λεπτομερειακά πως προκύπτουν τα ηθικά συναισθήματα κατά τη λειτουργία του 

εγκεφάλου όταν αυτός επεξεργάζεται ένα ηθικό δίλλημα. 

Σε διάφορα τεστ με ηθικά σχετικά γεγονότα (παραδείγματος χάρη διλλήματα βαγονιού, 

γέφυρας, crying baby, infanticide, ultimatum game) οι συμμετέχοντες  βρέθηκαν μέσω 

fMRI, να έχουν μεγαλύτερη δραστηριότητα σε συγκεκριμένες πάντα εγκεφαλικές περιοχές 

οι οποίες σχετίζονται με το είδος της ηθικής τους αντίδρασης. Οι περιοχές αυτές αποτελούν 

περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται είτε με την κινητοποίηση βασικών συγκινησιακών 

αντιδράσεων είτε με την απαρτίωση συγκινησιακών και γνωσιακών αντιδράσεων . 

Πρόκειται για τις περιοχές που παρουσιάστηκαν παραπάνω όσον αφορά το συναίσθημα, 

αλλά και για άλλες που θεωρούνται περισσότερο γνωσιακές και αφορούν τη λογική 

επεξεργασία των ηθικών γεγονότων και τη λήψη αποφάσεων. Θα παρουσιάσουμε εν 

συντομία κάποια από τα πειράματα που οδήγησαν στη διαπίστωση των βασικών στοιχείων 

του αποκαλούμενου νευροηθικού συστήματος του ανθρώπου και θα σχολιάσουμε 

αποτελέσματά τους όσον αφορά τα ηθικά συναισθήματα αλλά και το μοντέλο της ηθικής 

κρίσης που προκύπτει σύμφωνα με μια τουλάχιστον ερμηνεία τους.
48

 

Υποθετικά ηθικά διλλήματα 

1. το δίλλημα του βαγονιού. 

Ένα βαγόνι τρένου ξεφεύγει τη πορείας του και κατευθύνεται προς μία ομάδα πέντε 

ατόμων. Αν η πορεία του δεν αλλάξει είναι βέβαιο ότι θα τους σκοτώσει. Ο μόνος τρόπος 
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για να αποφευχθεί αυτό είναι το πάτημα ενός διακόπτη που εκτρέπει τις σιδηροτροχιές 

προς άλλη κατεύθυνση στο τέλος της οποίας όμως το βαγόνι θα παρασύρει και θα 

σκοτώσει έναν άλλον άνθρωπο. Είναι ηθικά σωστό να πατήσει κανείς τον διακόπτη για να 

σώσει πέντε ανθρώπους θυσιάζοντας έναν; Οι περισσότεροι ηθικοί φιλόσοφοι καταλήγουν 

ότι αυτό είναι τουλάχιστον ηθικά επιτρεπτό. Το ίδιο ισχύει και στις πειραματικές 

απαντήσεις που πήραν οι ερευνητές από ερωτηθέντες. Σκεφτείτε τώρα μία παραλλαγή 

αυτής τη κατάστασης: 

2. το δίλλημα της γέφυρας 

όπου το ίδιο βαγόνι κατευθύνεται προς τους πέντε ανθρώπους αλλά δεν υπάρχει 

διακόπτης εκτροπής. Βρίσκεστε όμως σε μία πεζογέφυρα δίπλα σε ένα μεγαλόσωμο 

άγνωστο τον οποίο αν σπρώξετε στις γραμμές θα σκοτώσετε αλλά θα σώσετε πέντε ζωές 

αφού το βαγόνι θα σταματήσει. Εδώ οι φιλόσοφοι φαίνεται να συμφωνούν πως δεν είναι 

ηθικά επιτρεπτό να προβείτε σε μία τέτοια ενέργεια και επίσης η πειραματική απάντηση 

είναι κυρίως αυτή. Από τη σκοπιά της κανονιστικής επιχειρηματολογίας είναι αρκετά 

δύσκολο να δικαιολογηθούν αυτά τα αποτελέσματα.  

 

Οι ερευνητές υπέβαλαν τους ερωτηθέντες σε μαγνητική τομογραφία προκειμένου να 

εξεταστεί η λειτουργία του εγκεφάλου κατά τις απαντήσεις τους. Σύμφωνα με το 

περιγραφικό εξηγητικό μοντέλο που είχαν κατασκευάσει, οι απαντήσεις που αφορούν 

προσωπικά (personal) διλλήματα (δηλαδή διλλήματα όπου οι αποφάσεις μπορούν να 

προκαλέσουν σοβαρή σωματική βλάβη σε συγκεκριμένο πρόσωπο με τρόπο που αυτή δεν 

είναι συνέπεια διαφοροποίησης υπάρχουσας απειλής προς άλλο στόχο
49

), κινητοποιούνται 

από  συναισθήματα. 

Αντίθετα οι απαντήσεις σε απρόσωπα διλλήματα (αυτά δηλαδή  που δεν πληρούν το 

παραπάνω κριτήριο του «εγώ βλάπτω εσένα»
50

), κινητοποιούνται από γνωσιακές 

διαδικασίες. 

Αδρά δηλαδή οι ηθικές μας κρίσεις ακολουθούν έναν συνεπειοκρατικό ωφελιμισμό σε 

απρόσωπα και ένα δεοντοκρατικό σκεπτικό σε προσωπικά διλλήματα. Οι μαγνητικές 

τομογραφίες επιβεβαίωσαν αυτή την πρόβλεψη δείχνοντας μεγαλύτερη δραστηριότητα σε 

εγκεφαλικές περιοχές που σχετίζονται με συναισθήματα σε προσωπικά διλλήματα. Τέτοιες 

περιοχές ήταν ο οπίσθιος υπερμεσολόβιος φλοιός, ο μέσος προμετωπιαίος φλοιός (MPFC 

άλλη ονομασία για τον πρόσθιο υπερμεσολόβιο φλοιό ή πρόσθιο προσαγώγιο ACC), 

και η αμυγδαλή. Αντίθετα όταν οι άνθρωποι σκέφτονταν απρόσωπα διλήμματα το fMRI 

έδειξε μεγαλύτερη δραστηριότητα σε γνωσιακές περιοχές όπως ο πλαγιοραχιαίος 

προμετωπιαίος φλοιός (DLPFC), και ο κατώτερος κροταφικός λοβός. O J. Greene και οι 

συνεργάτες του που κυρίως διεξήγαγαν αυτή τη σειρά πειραμάτων, συμπέραναν πως ο 

ανθρώπινος εγκέφαλος επεξεργάζεται τις ηθικές κρίσεις σύμφωνα με ένα ιεραρχικό 

μοντέλο κατά το οποίο τα συναισθήματα παίζουν βασικό ρόλο σε μια κατηγορία ηθικών 

αποφάσεων, ενώ η σκέψη (λόγος) σε μια άλλη, και τελικά ο λόγος μπορεί να κατευθύνει τα 

συναισθήματα σε μια Τρίτη κατηγορία ηθικών αποφάσεων όπου τα πράγματα γίνονται 

επαρκώς πολύπλοκα και υπάρχουν γνωσιακές και συναισθηματικές συγκρούσεις. Αυτό το 

μοντέλο ονομάστηκε dual process theory (θεωρία διττής επεξεργασίας), και αποτέλεσε 

βάση για αρκετές μεταγενέστερες έρευνες στη νευροηθική. Ο Greene επέκτεινε τα 

συμπεράσματά του για να περιγράψει την κατά αυτόν συγκινησιακή βάση της 
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δεοντοκρατικής θεώρησης στην ηθική φιλοσοφία, αλλά και να δικαιολογήσει τα ευρήματά 

του σε ένα ευρύτερο νατουραλιστικό πλαίσιο με τη βοήθεια της εξελικτικής θεωρίας. 

Υποστηρίζει ότι το ιεραρχικό διττό  του μοντέλο για τις ηθικές κρίσεις, είναι σε συμφωνία με 

τα νευροεξελικτικά δεδομένα που θέλουν τις φλοιακές περιοχές που σχετίζονται με την 

απαρτίωση των συναισθημάτων αλλά και τον «έλεγχό» τους , να είναι χαρακτηριστικά  του 

νεοφλοιού της πιο πρόσφατης δηλαδή φυλογενετικής κατάληξης του ανθρώπινου νευρικού 

συστήματος
51

. Επιπλέον θεωρεί, όχι άδικα ίσως, ότι η φύση δεν μας αφήνει να 

στοχαστούμε για το τι πρέπει να πράξουμε σε περιπτώσεις άμεσου κινδύνου ή μιας 

έκτακτης κατάστασης, αλλά μας «εντέλλει» με τη μορφή ενός ηθικού συναισθήματος
52

. 

Τέτοια συμπεράσματα είναι σχετικά εύλογα για τη διαμόρφωση ενός νατουραλιστικού 

πεδίου της ηθικής αλλά δεν είναι απολύτως ασφαλή τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά.  

Σχεδόν παράλληλα με αυτό του Greene, το ερευνητικό πρόγραμμα του Jorge Moll,και των 

συνεργατών του έχει προσφέρει σημαντικά στοιχεία για τη θέση των συναισθημάτων στην 

ηθική από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 τουλάχιστον
53

.  Οι έρευνες αυτές με τη βοήθεια 

του fMRI, αλλά και άλλων μεθόδων όπως τα ERP (event related potentials), επιβεβαίωσαν 

το ρόλο των συναισθηματικών περιοχών στις ηθικές κρίσεις, αλλά διαμόρφωσαν ένα 

εναλλακτικό συνολικό μοντέλο βασισμένο σε σύμπλοκες αναπαραστάσεις 

(representations), για να περιγράψουν τα ηθικά συναισθήματα, επιμένοντας στη διάκριση 

των τελευταίων από τα βασικά
54

  και να δώσουν ένα πρότυπο μετάβασης από αυτά στη 

γνωσιακή επεξεργασία της ηθικής ενημερωμένο εξελικτικά και συμβολικά
55

. Στο μοντέλο 

αυτό θα αναφερθούμε παρακάτω . Ας επιστρέψουμε για άλλη μια φορά στη 

νευροανατομία των συναισθημάτων για να προσπαθήσουμε να διαπιστώσουμε 

ακριβέστερα το ρόλο τους. 

Από τα βασικότερα στοιχεία του «συναισθηματικού» εγκεφάλου είναι η αμυγδαλή, μια 

δομή υποφλοιώδης, που αποτελεί μέρος του μεταιχμιακού συστήματος και έχει 

παραδοσιακά συσχετιστεί με βασικές συναισθηματικές αποκρίσεις του οργανισμού όπως ο 

φόβος. Αν και η αμυγδαλή δεν έχει συσχετιστεί άμεσα με την ηθική κρίση (βλάβες της δεν 

ανέδειξαν συγκεκριμένα ηθικά ελλείμματα)
56

, ο κεντρικός της όμως ρόλος στο συναίσθημα 

την έχει καταστήσει κέντρο ιδιαίτερης έρευνας. Η αμυγδαλή έχει προβολικές συνδέσεις στο 

εγκεφαλικό στέλεχος αλλά και σε μια περιοχή των βασικών γαγγλίων το κοιλιακό ραβδωτό 

σώμα (ventral striatum), μεταξύ άλλων (π.χ. υποθάλαμος,) ενώ δέχεται συνδέσεις από τον 

πλαγιοραχιαίο προμετωπιαίο φλοιό  (VMPFC). Οι προβολές της αμυγδαλής στο εγκεφαλικό 

στέλεχος σχετίζονται με βασικές αντανακλαστικές συμπεριφορές σε αρχέγονα 

συναισθήματα ενώ αυτές στο striatum, με επίκτητες συμπεριφορές που επίσης μπορεί να 

είναι αντανακλαστικές στα συναισθήματα αυτά. Οι χαρακτηρισμένες αυτές νευρικές οδοί 

υποβάλλουν την διάκριση της συναισθηματικής απόκρισης σε δύο μέρη. Η πρώτη η 

υποδεκτική (respondent), είναι άμεση και εγγεγραμμένη (hardwired) ενώ και η σύζευξή της 

(conditioning), δεν τη διαγράφει αλλά απλώς προσθέτει περισσότερα ερεθίσματα που την 

εκλύουν. Η δεύτερη αντίδραση που ακολουθεί, είναι η εκτελεστική (operant) και είναι αυτή 

που μπορεί να μαθευτεί και να τροποποιηθεί με την εμπειρία
57

. Η διάκριση αυτή στο 
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εσωτερικό ουσιαστικά του συναισθήματος μας δίνει ένα παράδειγμα για το πώς η 

νευροανατομία του εγκεφάλου επιτρέπει την βουλησιακή τροποποίηση της συμπεριφοράς 

μας σε ένα συγκεκριμένο βαθμό. Επιπλέον ο VMPFC σχετίζεται με την αποτελεσματική 

μείωση της συναισθηματικής αντίδρασης σε αρνητικά ερεθίσματα μέσω της αναστολής της 

δράσης της αμυγδαλής και το ξεπέρασμα κάποιων φοβικών ερεθισμάτων
58

.  Επίσης 

νεώτερες έρευνες
59

 κατέδειξαν ένα ρόλο για την αμυγδαλή στις ηθικές κρίσεις, όπου αυτή 

αποκρίνεται σε ερεθίσματα που δηλώνουν βλάβη στους άλλους και πιθανόν με αυτό τον 

τρόπο μας απομακρύνει από την αντικοινωνική συμπεριφορά.  

Τέτοια δεδομένα μας προσανατολίζουν διαρκώς προς ένα σημαντικό ρόλο του 

συναισθήματος στην ηθική, ένα ρόλο όμως που σταδιακά αποδεικνύεται εξαιρετικά πιο 

σύνθετος από τα απλά μοντέλα της dual process theory. Ερευνώντας ακόμα περισσότερο 

τις περιοχές του συναισθήματος βλέπουμε ότι όλες σχετίζονται και με διαδικασίες που θα 

αποκαλούσαμε μάλλον γνωσιακές σύμφωνα με την κλασσική διάκριση γνωσιακού και 

συναισθηματικού στοιχείου. Ο κογχομετωπιαίος φλοιός OFC, μια «συναισθηματική» 

περιοχή, που έχει σχετιστεί με την απόκτηση ηθικής γνώσης και οι βλάβες του προκαλούν 

δυσκολία στην αλλαγή της συμπεριφοράς μας, επίσης σχετίζεται με την αξιακή εκτίμηση 

των πραγμάτων και των στόχων (σε σχέση με την αμοιβή) και συγκρίνει αξίες από διακριτές 

κατηγορίες γεγονότων
60

. Όλες αυτές μάλλον θα τις αποκαλούσαμε γνωσιακές διεργασίες 

και βλέπουμε να εκτελούνται από μια περιοχή του συναισθήματος! Ο ACC, επίσης μια 

περιοχή που μαζί με τον PCC, θεωρείται  σημαντική για το συναίσθημα, βρίσκεται να παίζει 

ρόλο στην εκτέλεση των ηθικών αποφάσεων. Ταυτόχρονα ο ACC έχει βρεθεί  να παίζει 

σημαντικό ρόλο στη λήψη δύσκολων αποφάσεων που απαιτούν μεγάλη αυτοδέσμευση 

(strong self control) ενώ βλάβες του οδηγούν σε μείωση της αυθορμησίας
61

. Ο ACC αλλά και  

 ο οπίσθιος υπερμεσολόβιος φλοιός (PCC) είναι μία περιοχή που παρουσιάζει πολύ μικρή 

δραστηριότητα στους ψυχοπαθητικούς. Πρόκειται για μια κατηγορία ανθρώπων με 

αντικοινωνική διαταραχή της προσωπικότητας οι οποίοι προβαίνουν συχνά σε πράξεις που 

παραβιάζουν τις συμβατικές αλλά και τις βαθιές ηθικές μας ενοράσεις (από κλοπές ως 

παιδοφιλία) ενώ έχουν άθικτες τις ανώτερες νοητικές τους λειτουργίες και δεν εκφράζουν 

τύψεις ή άλλη συναισθηματική αποτίμηση των πράξεων αυτών. Μελέτες αυτών των 

ανθρώπων με τη διαπροσωπική κλίμακα των νευροψυχολογικών  τεστ, υποδηλώνουν την 

αδυναμία τους να ενσωματώσουν συναισθήματα στη λήψη αποφάσεων
62

. 

Ο  ACC είναι η περιοχή που καταστράφηκε στην περίπτωση του Phineas Gage
63

 και τον 

έκανε να χάσει την ικανότητα του για κοινωνική ζωή σύμφωνα με τους όρους της 

εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης, υπευθυνότητας, δικαιοσύνης, μη βλάβης και 

άλλων ηθικών συναισθημάτων. Η ίδια περιοχή και ένα τμήμα του κογχομετωπιαίου 

φλοιού είναι αυτή που καταστράφηκε στον ασθενή “Elliot” στα διάσημα πλέον πειράματα 

του Antonio Damasio
64

. Ο ασθενής αυτός υπέφερε από έναν εγκεφαλικό όγκο στις 

συγκεκριμένες περιοχές. Ο Elliot διατήρησε την ικανότητα του να μιλά και να σκέφτεται, το 

IQ σκορ του ήταν άνω του μέσου όρου, ανταποκρινόταν φυσιολογικά στα τεστ 

προσωπικότητας, ενώ δεν παρουσίαζε τα έντονα στοιχεία αντικοινωνικής συμπεριφοράς 
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του Gage. Ωστόσο, παρουσίαζε μια ιδιάζουσα κοινωνική συμπεριφορά την οποία ο ίδιος 

περιέγραφε σαν να μην είχε συναισθηματικές αντιδράσεις ενώ πριν αρρωστήσει 

περιέγραφε τον εαυτό του σαν ιδιαίτερα κοινωνικά ευαίσθητο άτομο. Ο “Elliot” είχε 

διατηρήσει τη γνώση των κοινωνικών συμβάσεων και μπορούσε να τις αιτιολογήσει όπως 

όλοι οι άνθρωποι ή και καλύτερα, όμως η προσωπική του ζωή χειροτέρευε καθώς 

επέδειχνε αδιαφορία για τις επιλογές του παρά το ότι ήταν συχνά ηθικά απαράδεκτες και 

το ήξερε. Η σύζευξη συναισθημάτων και αποφάσεων επιβεβαιώθηκε από τον Damasio και 

τους συνεργάτες του με το Iowa Gambling Test, ένα παίγνιο στρατηγικών επιλογών όπου ο 

“Elliot” αποτύγχανε συστηματικά να αποφύγει λαθεμένες κινήσεις πονταρίσματος κάνοντας 

διαρκώς επιλογές αυξημένου ρίσκου. Για να συσχετίσει αυτή τη συμπεριφορά με τα 

συναισθήματα ο Damasio μελέτησε τις ανάλογες ηλεκτροδερματικές αντιδράσεις του 

ασθενούς του (μία στανταρτοποιημένη μέθοδο μέτρησης της συγκινησιακής φόρτισης 

μέσω της ενεργοποίησης του αυτόνομου νευρικού συστήματος). Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο 

ασθενής δεν παρουσίαζε ανάλογες αντιδράσεις με τους φυσιολογικούς συμμετέχοντες, σε 

κρίσιμες στιγμές αποφάσεων για την εξέλιξη του παιγνίου. “He couldn’t feel the way 

through the problem”. Με βάση τέτοια δεδομένα ο Damasio διατύπωσε την περίφημη 

υπόθεση σωματικού δείκτη (somatic  marker  hypothesis), ότι δηλαδή συγκινησιακές 

αντιδράσεις που αφορούν σωματικές λειτουργίες συζευγνύονται με ερεθίσματα 

ανταμοιβής ή τιμωρίας και επηρεάζουν τις μελλοντικές μας πρακτικές αποφάσεις ιδιαίτερα 

σε περιπτώσεις αβεβαιότητας. Έτσι μετά από μερικές συζεύξεις ο εγκέφαλος «εκλύει» τις 

αντίστοιχες αντιδράσεις όταν υπάρχει μία αντίστοιχη συμπεριφορική πιθανότητα σε μία 

σκοπούμενη μελλοντική δράση. Ο άνθρωπος βιώνει τη σωματική αυτή κατάσταση που είχε 

βιώσει στο παρελθόν σαν να είχε ήδη προβεί στη συγκεκριμένη πράξη. Ο κογχομετωπιαίος 

φλοιός (OFC) απαρτιώνει αυτά τα συναισθήματα σε σχέση με άλλες πληροφορίες και την 

κατασκευή σχεδίων δράσης
65

. Αυτό μας δείχνει ότι οι ηθικές μας αποφάσεις επηρεάζονται 

τόσο από προηγούμενες συναισθηματικές καταστάσεις όσο και από εν γένει την ικανότητα 

μας να αποδίδουμε συναισθηματική βαρύτητα σε διάφορα γεγονότα. 

 Παρά το γεγονός ότι η υπόθεση του Damasio έχει δεχτεί κριτική τόσο στην ουσία της όσο 

και στο ρόλο της στις ηθικές κρίσεις
66

, παραμένει ένα σημαντικό στοιχείο που υποδεικνύει 

τη σύζευξη μεταξύ περιφερικών και κεντρικών αντιδράσεων του νευρικού μας συστήματος, 

καθώς και τη σύνδεση μεταξύ εμπειριών και λήψης αποφάσεων σε ένα λίγο πολύ 

ασυνείδητο επίπεδο. Μελέτες σε παιδιά με βλάβες του προμετωπιαίου φλοιού κατέδειξαν 

πάντως ελλειμματική ηθική κρίση σε αναλογία με ενήλικες ψυχοπαθητικούς
67

. Οι μελέτες 

αυτές έδειξαν καθυστέρηση της εννοιακής ανάπτυξης της ηθικής ευαισθησίας και 

παρορμητική συμπεριφορά που οδηγούσε σε θυματοποίηση σε αντίθεση με τους ενήλικες 

ψυχοπαθητικούς. Αυτό μοιάζει να μη δικαιολογεί  τον αμιγώς αιτιακό ρόλο(causal) των 

συναισθημάτων στις ηθικές αποφάσεις.  Άλλες μελέτες έδειξαν ότι ενώ στα υποθετικά 

διλλήματα του τύπου του βαγονιού οι ασθενείς που είχαν βλάβες στον VMPFC και απούσες 

συναισθηματικές αντιδράσεις, επεδείκνυαν περισσότερο «γνωσιακή» ή συνεπειοκρατική 

συμπεριφορά, χωρίς αυτόνομες αντιδράσεις (όπως ταιριάζει με τις υποθέσεις του Greene 

και του Damasio), όμως σε άλλα πειράματα (ultimatum game) επεδείκνυαν περισσότερο 

συναισθηματική συμπεριφορά λαμβάνοντας υπόψιν στις αποφάσεις τους βασικά ηθικά 

συναισθήματα όπως περί της απόδοσης δικαιοσύνης (rejecting unfair offers). Αντίστοιχα 

παλαιότερα πειράματα του Greene
68

 έδειχναν ότι η δραστηριότητα μιας άλλης 

συναισθηματικής περιοχής της πρόσθιας νήσου (η οποία συνδέεται με ισχυρά 

συναισθήματα αποστροφής) είναι μεγαλύτερη όταν φυσιολογικά άτομα απέρριπταν άδικες 

                                                           
65

 Prehn & Heekeren (2009), ο.π. 
66

 Krawczyk (2002), ο.π., Moll et al. (2005), ο.π. 
67

 Anderson et al (2002), Impairment of Social and Moral Behavior Related to Early Damage in Human 

Prefrontal Cortex 
68

 Greene (2005), ο.π. 



προσφορές, και άρα το γεγονός ότι στο προηγούμενο πείραμα η βλάβη του VMPFC 

εξακολουθούσε να δίνει συναισθηματικές αντιδράσεις ίσως οφείλεται στο ότι είχαν άθικτη 

την πρόσθια νήσο. Παρόλα αυτά υπάρχουν όπως είδαμε σημαντικές ενδείξεις ώστε να 

υποθέσουμε ότι η εξήγηση αυτού του φαινομένου θα μπορούσε να βρίσκεται στο ότι 

διαφορετικά ηθικά συναισθήματα προέρχονται από διαφορετικές ανατομικές οδούς οι 

οποίες μπορεί ή όχι να έχουν υποστεί βλάβη
69

.Η νευροανατομία του εγκεφάλου μας 

αποκαλύπτει όπως είδαμε πολύ μεγάλη εξειδίκευση στις συμπεριφορικές δομές και εξίσου 

μεγάλη αλληλοεπικάλυψη των γνωσιακών και συναισθηματικών διεργασιών ώστε πλέον να 

αρχίσει να θεωρείται η διάκριση αυτή χωρίς ιδιαίτερο νόημα, και να υποκαθίσταται από 

νευρωνικά κυκλώματα που συγκροτούν τις ιδιαίτερες νοητικές μας επεξεργασίες
70

. 

Παρόλα αυτά η έρευνα στην ηθική ψυχολογία εξακολουθεί σε κάποιο βαθμό να δομείται 

γύρω από την παραδοσιακή διάζευξη συναισθήματος και λόγου, και έτσι έννοιες όπως 

αυτή της ηθικής ικανότητας (moral competence) δηλαδή της ικανότητας εκτέλεσης των 

ηθικών αποφάσεων εξηγούνται με βάση το ότι οι άνθρωποι που έχουν ένα συναισθηματικό 

προφίλ (affective style) εκτελούν ηθικές πράξεις γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα από 

αυτούς οι οποίοι εμφανίζουν μεγαλύτερη γνωσιακή επεξεργασία των καταστάσεων 

(αυξημένη δραστηριότητα του DLPFC)
71

. Το λεγόμενο συναισθηματικό προφίλ έχει 

συσχετιστεί με ποικίλες δομικές εγκεφαλικές συνθήκες αλλά και με περιφερικά ενδοκρινικά 

στοιχεία καθώς και με την απάντηση στο stress σε πειραματόζωα, ενώ υπάρχουν ενδείξεις 

για αντίστοιχες διαδικασίες και στους ανθρώπους
72

.  Από ότι έχει αναφερθεί ως τώρα 

προκύπτει ότι η νευροβιολογία του εγκεφάλου μας παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη 

συμπεριφορά μας και ειδικότερα και στην ηθική κρίση και πράξη. Οι ενδείξεις συγκλίνουν 

στο ότι η καθαρή λογική επεξεργασία των ηθικών κρίσεων δεν υφίσταται, τουλάχιστον στο 

μέτρο που αυτή κατανοείται ως μια αυτόνομη συνειδητή βουλητική δράση ενημερωμένη 

από νοητικές διεργασίες ενός αφαιρετικού τύπου μόνο. Από την άλλη είδαμε πως η 

συναισθηματική δράση όσον αφορά την ηθική, δεν μπορεί να κατανοηθεί ως ανεξάρτητο 

βουλητικό (συνειδητό ή ασυνείδητο) κριτήριο αλλά μπορεί να παίξει τον κινητοποιητικό 

ρόλο της πράξης ενώ εν τη απουσία της δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί ηθική συμπεριφορά. 

Οι νευροανατομικές οδοί οι οποίες ενεργοποιούνται στις ηθικές κρίσεις περιλαμβάνουν 

εκτός από συναισθηματικά και πιο ξεκάθαρα γνωσιακά στοιχεία. Στα απρόσωπα ηθικά 

διλλήματα ο DLPFC είναι η περιοχή που ενεργοποιείται περισσότερο και είναι μια περιοχή 

που σχετίζεται με τη λειτουργική μνήμη (working memory). Αν δυσκολέψουμε να τα 

προσωπικά διλλήματα, οι άνθρωποι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να αποφασίσουν 

και ο DLPFC ενεργοποιείται περισσότερο, όπως επίσης και ο πρόσθιος 

υπερμεσολόβιος φλοιός μία περιοχή που όπως είδαμε εκτός από το συναίσθημα, σχετίζεται 

με την ανταπόκριση σε αντικρουόμενες αναπαραστάσεις (response to conflict)
73

. Επίσης 

όσον αφορά την αδικία (unfairness) η ενεργοποίηση του φλοιού της νήσου συνοδεύεται και 

από ενεργοποίηση του DLPFC. Όταν η αδικία δεν γίνεται αποδεκτή η νήσος ενεργοποιείται 
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περισσότερο, ενώ όταν η αδικία γίνεται αποδεκτή ενεργοποιείται περισσότερο ο DLPFC
74

. 

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα όπως υποστηρίξαμε ήδη, την ύπαρξη μιας διαμάχης στο 

εσωτερικό του εγκεφάλου μεταξύ συναισθηματικών και γνωσιακών δομών. Με δεδομένο 

ότι πολλές από τις περιοχές του νευροηθικού συστήματος του εγκεφάλου είναι περιοχές 

που χρησιμεύουν επίσης στον κοινωνικό προσανατολισμό μας, δηλαδή στην αναγνώριση 

των προθεσιακών καταστάσεων των άλλων
75

, φαίνεται ότι η ικανότητά μας για ηθική 

αποτίμηση δεν εξαρτάται από μια ατομική αποτίμηση των συνεπειών μιας πράξης αλλά 

από την αποτίμηση με βάση την προθετικότητα ή αλλιώς την ικανότητα των άλλων να 

αποσκοπούν σε ένα αποτέλεσμα (belief attribution). Αυτό πραγματοποιείται μέσω της 

λεγόμενης theory of mind (TOM) και δείχνει πως η ικανότητα του εγκεφάλου μας να 

αναγνωρίζει την πρόθεση των άλλων είναι μια βασική ικανότητα που προσανατολίζει τις 

συναισθηματικές και γνωσιακές μας επεξεργασίες και αναπαραστάσεις , και μας τοποθετεί 

σε μια συγκεκριμένη θέση μέσα στο περιβάλλον. Η ώριμη ηθική αντίληψη των ενηλίκων 

βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ξεπέρασμα των αποτιμήσεων με βάση τις άμεσες 

αντιληπτικές συνέπειες και στο πέρασμα στην αποτίμηση με βάση τις προθέσεις
76

 . Έτσι 

μπορούμε να αντιληφθούμε ότι η ηθική έχει έναν  σύνθετο χαρακτήρα, που λαμβάνει 

υπόψη μια καταστασιακή οικολογία ώστε να παραχθεί η ηθική συμπεριφορά. Ο εγκέφαλός 

μας δηλαδή συγκρίνει γνωσιοσυναισθηματικές αποτιμήσεις του περιβάλλοντος 

αναλύοντας τις πιθανές συνέπειες με βάση τις δεσμεύσεις  που προκύπτουν από την 

κατασκευή του, τις προηγούμενες εμπειρίες του, και το είδος των ερεθισμάτων που του 

παρουσιάζονται
77

, σε συσχετισμό με την υπάρχουσα κατάσταση όπως την εκτιμά από τις 

προθέσεις των άλλων. Προκύπτει έτσι μια γεγονική συγκειμενική μεταβλητή πάνω στην 

οποία αναπτύσσεται η ηθική κρίση και πράξη (event contextualism). Ο ρόλος των 

συναισθημάτων σε αυτή μπορεί να προσδιοριστεί ως εξής:  

τα ηθικά συναισθήματα που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση νορμών αξιών και 

συγκειμενικών (contextual) κοινωνικών καταστάσεων εκλύονται ως απάντηση σε 

παραβιάσεις ή εφαρμογές κοινωνικών (σχετιζόμενων με άλλους) προτιμήσεων και 

προσδοκιών. Αυτά τα ηθικά συναισθήματα βασίζονται σε πιο βασικά  τα οποία είναι κοινά 

σε όλους τους ανθρώπους και ανεξάρτητα από κοινωνικούς παράγοντες. Τα ηθικά 

συναισθήματα διαμορφώνονται από την πολιτισμική συνθήκη και αποκτούν γνωσιακό 

προσανατολισμό. Τα ηθικά συναισθήματα κινητοποιούν την ηθική κρίση και πράξη (μέσω 

πιθανόν μέτωπο-μεσολιμβικών οδών
78

), απαρτιώνοντας συγκειμενικές (contextual) 

γνωσιοσυναισθηματικές στρατηγικές.  

Οι στρατηγικές αυτές εκτιμήσεις διαμορφώνονται με βάση την αποτίμηση των κοινωνικών 

προθέσεων (TOM) σε σύγκριση με αυτό που μπορεί να χαρακτηριστεί αφηρημένη ηθική 

γνώση (abstract moral Knowledge) και αναπαριστά τη γνωσιακή διαδικασία που έχει 

διαμορφώσει το κανονιστικό πρότυπο της συμπεριφοράς. Αυτό διαφέρει από τη γνώση των 

κοινωνικών συμβάσεων η οποία είναι καθαρά λειτουργική. Η αφηρημένη ηθική γνώση 

διαμορφώνεται διακριτά από τη λειτουργική κοινωνική γνώση, πιθανόν μέσω της 

«εκτεταμένης πρόσδεσης» (extended attachment). Αυτή είναι η επέκταση των 

συναισθηματικών δεσμών από πρόσωπα (π.χ. μητέρα) σε αφηρημένα πολιτισμικά 

αντικείμενα και σύμβολα
79

. Για την εκτεταμένη πρόσδεση χρησιμοποιούνται οι ίδιες 

μετωπο-βασικές περιοχές του εγκεφάλου που χρησιμοποιούνται και στην συναισθηματική 

αποτίμηση των ηθικών κρίσεων
80

. Έτσι μπορούμε να υποθέσουμε ότι η βασική 
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συναισθηματική αλλά και κοινωνική γνώση μετατρέπεται μέσω του συναισθήματος σε 

αφηρημένη
81

 η οποία πάλι μέσω του συναισθήματος κινητοποιείται για την αποτίμηση της  

συγκεκριμένης κατάστασης όπου απαιτείται η ηθική κρίση και πράξη. 

Μια ανακεφαλαίωση αυτών των δεδομένων και υποθέσεων μας οδηγεί στα εξής 

συμπεράσματα όσον αφορά το ρόλο του συναισθήματος στην ηθική: 

Αν και δεν είναι καθόλου εύκολο να ορισθεί το ηθικό συναίσθημα ως έννοια με διακριτό 

περιεχόμενο από τα συνήθη συναισθήματα, μπορούμε να μιλάμε για ηθικά συναισθήματα 

αναφερόμενοι απλώς σε ηθικά σχετικά γεγονότα. 

 Τα ηθικά συναισθήματα φαίνονται να μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας ταξινομίας των 

ηθικών προσανατολισμών της σκέψης δηλαδή της θρησκευτικής της αυτονομιστικής και της 

κοινωνιοκεντρικής αντίληψης περί ηθικής, πιθανότατα δε με συγκεκριμένο νευροανατομικό 

υπόβαθρο για κάθε προσανατολισμό. 

Τα συναισθήματα αποτελούν μέρος της ψυχονοητικής συνέχειας του ανθρώπου σε σχέση 

με το παρελθόν του και το περιβάλλον. Έτσι χρησιμεύουν ως σωματικοί προβλεπτικοί 

δείκτες των αποφάσεων μας ιδίως σε καταστάσεις που απαιτείται γρήγορη δράση. 

Τα συναισθήματα συμβάλλουν στη δημιουργία της ηθικής γνώσης κωδικοποιώντας την 

προθετικότητα των άλλων και μετατρέποντας την σε πιο αφηρημένες αναπαραστάσεις. 

Τα συναισθήματα μοιάζει να έχουν μια κεντρική γνωσιακή αναφορά η οποία κινητοποιείται  

για την αντίστοιχη δράση σε περιπτώσεις ηθικής κρίσης. Η αναφορά αυτή είναι 

περιορισμένη και μπορεί να αποτελέσει μέρος της ηθικής γνώσης μέσω της κοινωνικής και 

αναστοχαστικής αναπαράστασης και επεξεργασίας αλλά σε διαφορετικό χρόνο από αυτόν 

της ηθικής κρίσης. Αυτό σημαίνει πως η αφηρημένη ηθική γνώση δεν παίζει ρόλο στις 

ηθικές μας αποφάσεις παρά μεσολαβημένη από συναισθήματα που ενεργοποιούνται 

ανάλογα με το είδος του ηθικού προβλήματος. Έτσι φαίνεται ότι η ηθική κρίση συμβαίνει 

σε δύο χρόνους με διαφορετικά στοιχεία της συγκειμενικής οικολογίας να είναι παρόντα 

στην άμεση και την ύστερη αντίδραση.  

Συνολικά λοιπόν θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί πως το συναίσθημα αποτελεί μια 

σημαντική εμπειρική εξηγητική προκείμενη τόσο της ηθικής συμπεριφοράς όσο και της 

ηθικής σκέψης. Η σύνδεση του βέβαια με συγκεκριμένες σχολές ηθικής σκέψης όπως η 

δεοντοκρατία και η συνεπειοκρατία είναι μάλλον λιγότερο δόκιμη αφού η πραγμάτευση 

των συναισθημάτων από τη νευροβιολογία σίγουρα δεν μπορεί να καλύψει τις πλούσιες 

αφαιρέσεις και τη λογική επεξεργασία που έχουν υποστεί οι ηθικές έννοιες στο εσωτερικό 

της ηθικής και μεταηθικής θεωρίας. Παρόλα αυτά η στοιχειώδης σχέση μεταξύ των 

συναισθηματικών δεσμών που θεωρούνται de facto στοιχεία της βασικής ανθρώπινης 

ψυχολογίας, με πιο αφηρημένες έννοιες ηθικού προσανατολισμού αποτελεί μια 

εντυπωσιακή σύνδεση μεταξύ νοητικού και φυσικού στον άξονα των αξιολογικών 

αποτιμήσεων, με εξαιρετικές ευρετικές προοπτικές.  
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Ο κοινωνικός ενορατισμός και η απόπειρα θεμελίωσης της ηθικής  

 

Είδαμε λοιπόν πως το συναίσθημα παίζει έναν πολύπλοκο αλλά εξαιρετικά σημαντικό ρόλο 

στην ηθική αποτελώντας μια αναγκαία τουλάχιστον, αν όχι ικανή συνθήκη για αυτήν. 

Βασισμένη επίσης στο συναίσθημα αλλά από μια διαφορετική σκοπιά είναι και η θεωρία 

του κοινωνικού ενορατισμού (social intuitionism), η οποία υποστηρίχθηκε στην ηθικά 

σχετική εκδοχή της κυρίως από τον Jonathan Haidt.  

Η θεωρία του κοινωνικού ή απλά του ενορατισμού, τοποθετεί στη βάση των ηθικών 

κρίσεων τις ενοράσεις (intuitions). Oι ενοράσεις αποτελούν ουσιαστικά πεποιθήσεις 

(beliefs), οι οποίες αφορούν ηθικά σχετικά γεγονότα. Οι ενοράσεις δεν αποτελούν ακριβώς 

συναισθήματα, αλλά βασίζονται σε αυτά. Πρόκειται για δομικά πιο διαμορφωμένες 

αντιλήψεις οι οποίες μπορεί να έχουν μια προτασιακή μορφή και αποτελούν τις απαντήσεις 

μας στα ηθικά προβλήματα. Οι ενοράσεις στη βιβλιογραφία αντιδιαστέλλονται συνήθως με 

τον ηθικό συλλογισμό (moral reasoning), με την έννοια ότι είναι λίγο πολύ άμεσες και δεν 

σχετίζονται με γνωσιακές διεργασίες παρά σε ελάχιστες και ειδικές περιπτώσεις
82

. Οι ηθικές 

μας ενοράσεις είναι πεποιθήσεις οι οποίες είναι αυτόματες και έρχονται στο προσκήνιο 

κάθε φορά που καλούμαστε να εκφέρουμε μια ηθική κρίση. Οι ενοράσεις αυτές δεν είναι 

ασύμβατες με τον ηθικό συλλογισμό όμως είναι αυτές που καθοδηγούν την πρακτική ηθική 

μας κρίση και δράση κινητοποιώντας κυρίως το συναισθηματικό μας απόθεμα. Οι 

ενοράσεις μας σύμφωνα με τον Haidt μπoρουν και παίζουν αιτιακό ρόλο στην ηθική μας 

σκέψη, ο ρόλος όμως αυτός διαμεσολαβείται απαραίτητα από τη διάδραση (διαλογική ή 

άλλης μορφής) με τους άλλους συνανθρώπους μας. Έτσι η ηθική σκέψη (reasoning) είναι 

πάντα μια εκ των υστέρων διαδικασία (post hoc) και ως εκ τούτου το κανονιστικό της 

δυναμικό δεν μπορεί να έγκειται στο περιεχόμενο της αλλά στο κεντρικό νόημά της που 

είναι πάλι μια νέα ηθική ενόραση. Όπως παρατηρεί ο Armstrong: οι ηθικές θεωρίες στη 

φιλοσοφία δεν κάνουν άλλο από το να συστηματοποιούν κάποιες βασικές ηθικές  

ενοράσεις
83

. Οι κοινωνικοί ενορατιστές χρησιμοποιούν τα νευροβιολογικά πειράματα όπως 

αυτά του Greene, για να δείξουν ότι το συναίσθημα είναι ο βασικός τρόπος απόκρισής μας 

στα ηθικά προβλήματα. Επίσης το γεγονός της ηθικής αφωνίας (moral dumbfounding), 

εκλαμβάνεται ως απόδειξη του ότι οι ηθικές μας κρίσεις δεν περιλαμβάνουν μια 

συστηματική λογική επεξεργασία ώστε να καταλήξουμε στην ηθική γνώση ή σε καινούρια 

συμπεράσματα
84

. Επιπλέον εξηγούν  την ηθική διαφοροποίηση των ανθρώπων ως 

αποτέλεσμα των κοινωνικών και πολιτισμικών διαδικασιών οι οποίες επιτυγχάνουν 

συγκεκριμένες συναισθηματικές κυρίως επιδράσεις πάνω στις βασικές ηθικές ενοράσεις
85

. 

Από μεταηθική σκοπιά ο κοινωνικός ενορατισμός συγκροτεί μια ημιρεαλιστική (quasi 

realist) άποψη. Αν και δέχεται τη συναισθηματική βάση των ηθικών ενοράσεων ώστε να 

διατηρηθεί ένας νατουραλιστικός θεμελιωτισμός (foundationalism)των αξιακών 

προσανατολισμών των ανθρώπων, προχωρά στη συγκρότηση προτασιακών πεποιθήσεων 

με επίσης σταθερό γνωσιακό χαρακτήρα που είναι ικανές να εισέλθουν στη διαλογική 

επεξεργασία και ακόμα και να τροποποιηθούν από αυτή απηχώντας μια ηθική πρόοδο η 

οποία μεσολαβείται πολιτισμικά. Η ηθική πρόοδος αυτή όμως σύμφωνα με τους 

ενορατιστές δεν βασίζεται σε μια λογική επεξεργασία των ηθικών προκείμενων αλλά στη 

συναισθηματική κινητοποίηση για τη διαμόρφωση διαφορετικών ενοράσεων που 

σχετίζονται με τα νέα πολιτισμικά δεδομένα αλλά πάντα βασίζονται σε ένα μικρό αριθμό 

θεμελιακών ενοράσεων που ορίζονται από επίσης θεμελιακά ηθικά συναισθήματα. Το 

μοντέλο του κοινωνικού ενορατισμού  είναι μια σημαντική πιστεύουμε προσπάθεια να 

καθοριστεί ο γενικός τρόπος της ηθικής συμπεριφοράς των ανθρώπων μεταβαίνοντας από 
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τα συναισθήματα και τις βασικές γνωσιακές διαδικασίες, στο επίπεδο των πιο 

συγκροτημένων προτασιακά και εννοιακά ηθικών προκείμενων. Η κριτική όμως που του 

έχει ασκηθεί είναι εξίσου σημαντική και διαφωτιστική. 

Οι ηθικές μας ενοράσεις φαίνεται να βασίζονται σε νοητικές μεθόδους οι οποίες συνδέουν 

αναπαραστάσεις με διαφορετικούς βαθμούς λογικής εγκυρότητας και προφάνειας  ώστε να 

εξαχθούν συμπεράσματα (heuristics)
86

.  Οι νοητικές αυτές μέθοδοι φαίνεται να είναι 

δικαιολογημένες και να καταλήγουν σε έγκυρα αποτελέσματα (με βάση μια πληρέστερη εκ 

των υστέρων αξιολόγηση) μόνο όταν το περιβάλλον στο οποίο διαμορφώνονται είναι 

σχετικά σταθερό και προβλέψιμο, ενώ πολύ συχνά τα αποτελέσματα είναι λαθεμένα όταν 

το περιβάλλον δεν έχει τέτοιες ιδιότητες. Επιπλέον οι ενοράσεις φαίνονται να υπόκεινται 

σε μια πλειάδα γνωσιακών παραμέτρων (cognitive biases:  π.χ. framing) που τις καθιστούν 

τελείως επισφαλείς και ηθικά λανθασμένες
87

. Η βάση αυτής της κριτικής είναι το ότι ο 

λογικός συλλογισμός (inference) εξακολουθεί να είναι απαραίτητος στην ηθική κρίση, ώστε 

να δικαιολογηθεί η πλειάδα ηθικών αξιολογήσεων της καθημερινής μας ζωής. Και για να 

δικαιολογηθεί κάτι τέτοιο υποστηρίζουν οι επικριτές του ενορατισμού δεν αρκεί η ηθική 

αίσθηση η οποία πηγάζει από τη συναισθηματική κυρίως αντίδραση και μορφοποιείται σε 

βασικές ενορατικές πεποιθήσεις. Ο ηθικός συλλογισμός είναι απαραίτητος για να 

μπορούμε να διακρίνουμε το λάθος (wrong), από το κακό (bad), και ο ηθικός αυτός 

συλλογισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει μια γνωσιακή διαδικασία επεξεργασίας 

στοιχειωδών κανόνων ή αρχών (rules)
88

. Για τους ενορατιστές η ηθική γνώση φαίνεται να 

είναι μια σχετική έννοια πέρα από ένα θεμελιακό επίπεδο. Για αυτό έχουν κατηγορηθεί 

συχνά ως ηθικοί σχετικιστές κάτι που εκλαμβάνεται συνήθως ως υποβάθμιση της ηθικής εν 

γένει. Οι ενορατιστές απαντούν ότι ο ηθικός σχετικισμός δεν είναι συνέπεια της θεωρίας 

τους τόσο γιατί οι θεμελιακές ενοράσεις επιβάλλουν όρια στο εύρος των ηθικών κρίσεων 

όσο και γιατί οι πολιτισμικές επιδράσεις δεν είναι τυχαίες αλλά έχουν επίσης ένα ορισμένο 

εύρος
89

. 

Η νοητική επεξεργασία των κανόνων είναι όπως είδαμε και από την dual process theory, 

μια επεξεργασία η οποία συμβαίνει σε περιοχές του εγκεφάλου όπως ο DLPFC  και ο ACC. Η 

επεξεργασία αυτή βέβαια δεν σημαίνει ηθικό συλλογισμό με την έννοια που αυτός 

συμβαίνει στην ηθική φιλοσοφία. Πρόκειται μάλλον για κινητοποίηση λογικών συνειρμών 

που αφορούν συνεπειοκρατικές εκτιμήσεις βραχυπρόθεσμα, και όχι για 

επιχειρηματολογική επεξεργασία ηθικών στάσεων. Επιπλέον όπως είδαμε η σύνδεση νου 

και περιβάλλοντος μέσω της υπόθεσης της εκτεταμένης νόησης επιτρέπει την επεξεργασία 

των περιβαλλοντικών δεδομένων όχι ως κανονιστικών προτάσεων αλλά ως υπαρκτών 

δεδομένων του ίδιου του υποκειμένου, προσδίδοντας  αμεσότητα στις απαντήσεις του νου 

σε διάφορες καταστάσεις. Έτσι η κριτική στον ενορατισμό παρότι βάσιμη και πειστική όσον 

αφορά τη φορμαλιστική του σύσταση και συνέπεια, παραμένει επιφανειακή και 

περιγραφική όσον αφορά την ουσιαστική του θέση. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ηθικές 

ενοράσεις για να λάβουν ηθικές αποφάσεις. Οι ενοράσεις αυτές διαμορφώνονται κυρίως 

ακούσια με βάση την πρωτογενή και δευτερογενή συναισθηματική μας απόκριση σε 

ερεθίσματα. Η απόκρισή μας αυτή μεσολαβείται από νοητικές επεξεργασίες γνωσιακού 

τύπου όσον αφορά την κατάταξη την έκταση ή το συσχετισμό των ερεθισμάτων με 

προηγούμενες νοητικές αναπαραστάσεις, μια διαδικασία που προσομοιάζει αλλά δεν 

ταυτίζεται με ηθικό συλλογισμό γιατί διενεργείται υποσυνείδητα και μέσω διαδικασιών 

όπως η εκτεταμένη πρόσδεση (extended attachment), σε αφηρημένα συμβολικά 

αντικείμενα. Οι ηθικές μας ενοράσεις είναι ευαίσθητες τόσο σε συναισθηματικές όσο και 
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σε γνωσιακές παραμετρικές επιδράσεις (biases) λόγω του τρόπου της σύστασής τους. 

Ακριβώς επειδή δεν είναι προϊόντα συλλογισμού (reasoning), αλλά γρήγορες απαντήσεις σε 

απαιτητικές περιβαλλοντικές προκλήσεις
90

, γι’ αυτό και μπορεί να εμφανίζουν σημαντική 

μεταβλητότητα ή να είναι λαθεμένες. Η λογική τους επεξεργασία όμως δεν μας πείθει 

πολλές φορές για τον ηθικό  χαρακτήρα της τροποποίησης τους, παρά μόνο αν συμφωνεί 

με μια νέα ενόραση! 

 Ένα από τα βασικά σημεία του κοινωνικού ενορατισμού είναι ο πλουραλισμός των ηθικών 

ενοράσεων
91

. Δεν υπάρχει κανένας λόγος παρά μόνο το πρόταγμα ενός «ηθικού μονισμού», 

η ηθική να αποτελεί ενιαία λειτουργία του ανθρώπινου νου (moral faculty)
92

. Όπως 

επιχειρηματολογήσαμε παραπάνω η ηθική δεν αποτελεί ένα ενιαίο τμήμα μιας οντολογικά 

ανεξάρτητης νόησης. Ο πλουραλισμός των ηθικών ενοράσεων δεν αντιτίθεται στον 

ουδέτερο μονισμό της σχέσης φύσης και νόησης. Η συγκρότηση προτασιακών πεποιθήσεων 

προθετικής ισχύος με βάση το συναίσθημα όπως αυτό εμπλουτίζεται από τη γνωσιακή 

αντίληψη του κόσμου υπηρετείται από την ιδέα της ενότητας φύσης και νόησης σε μια 

βασική μη γνωσιακά προσεγγίσιμη αλλά βιωματική ουσία του κόσμου. Ο ηθικός 

συλλογισμός σε αυτό το πλαίσιο αποκτά ένα μερικό χαρακτήρα και μια κανονιστική ισχύ 

στον αντίστοιχο πολιτισμικό χώρο που αυτός ορίζει (π.χ. μια θεσμική κατοχύρωση της 

ανθρώπινης συμβίωσης). Για τους επικριτές του ενορατισμού ο ηθικός συλλογισμός 

συνιστά την αληθινή ηθική. Η λογική επεξεργασία κανόνων που εκφράζουν αξιολογικές 

αποτιμήσεις ανεξάρτητες από τα γεγονότα της φύσης με δική τους γεγονική (factual) 

υπόσταση, οδηγεί στην ανάπτυξη και την ωρίμανση της ηθικής συμπεριφοράς. Οι κανόνες 

αυτοί μπορεί να αποτελούν μέρος ενός ηθικού ρεαλισμού με μη νατουραλιστική βάση. Σε 

αυτό το πλαίσιο ηθικού ρασιοναλισμού η εμπειρική προσπάθεια των ενορατιστών να 

θεμελιώσουν μια ρεαλιστική ηθική πραγμάτευση των πεποιθήσεων σε μια μη ρεαλιστική 

βάση εμπειρικής θεμελίωσης, αποτυγχάνει. Οι κανόνες του ηθικού συλλογισμού μπορούν 

επίσης να αποτελούν μέρος ενός ηθικού μη ρεαλισμού με μη νατουραλιστική βάση. Εδώ ο 

ηθικός συλλογισμός είναι μια υπολογιστική (computational) διαδικασία νοητικών 

αναπαραστάσεων συγκεκριμένου τύπου, η οποία αποδίδει συγκεκριμένα αποτελέσματα 

προτασιακών αξιολογήσεων .Η θέση αυτή είναι γνωστή σαν καθολική ηθική γραμματική 

(universal moral grammar). 

 

Η καθολική ηθική γραμματική: ασυνείδητος ρασιοναλισμός; 

 

 Πρόκειται για μια θεωρία υπολογιστικής υφής (computational) για την οποία έχει σημασία 

ο τρόπος με τον οποίο αναπαρίσταται και επεξεργάζονται τα αντιληπτικά μας δεδομένα 

που είναι ηθικώς σχετικά. Έχει σημασία δηλαδή η νοητική μετατροπή και ο χειρισμός 

αυτών των δεδομένων μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών οι οποίες τελικά θα παράγουν τις 

ηθικές μας ενοράσεις. Η θεώρηση αυτή βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τον 

συναισθηματισμό του κοινωνικού ενορατισμού και την ιεραρχική δυαδική δομή της dual 

process theory του Greene. Η καθολική ηθική γραμματική όπως υποδηλώνει το όνομά της , 

υποθέτει κατά γλωσσολογική αναλογία (linguistic analogy) ένα σύνολο κανόνων δεοντικής 

υφής οι οποίοι αφού τα ερεθίσματα έχουν μετατραπεί σύμφωνα με ένα βασικό λεξιλόγιο 

ηθικού τύπου, θα παράγουν ένα εύρος αποτελεσμάτων  που αφορά τον τελικό χαρακτήρα 

του προβλήματος. Ο χαρακτήρας αυτός θα εικονίζεται στην ηθική μας ενόραση 

αντανακλώντας την και είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ένα μικρό σύνολο ηθικών κανόνων 
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που αποδίδουν όλες τις δυνατές απαντήσεις στα ανάλογα ηθικά προβλήματα
93

. Αν και η 

ηθική γραμματική μοιάζει ελκυστική ιδίως στους υποστηρικτές της  φιλοσοφικής 

παράδοσης που θέλει την αυτονομία του νου απέναντι στο περιβάλλον και τη συνθήκη της 

λειτουργίας του, τα προβλήματα που εμφανίζονται είναι δυσεπίλυτα. Ενδεικτικά μόνο 

αναφέρουμε κάποια. 

Υπάρχει μια δυσκολία να δειχθεί η θεωρία πειραματικά κάτι που αναγνωρίζουν εξαρχής οι 

υποστηρικτές της
94

, αν και από την μεταηθική αφετηρία της θεωρίας αυτό μπορεί να μην 

προβληματίζει ιδιαίτερα (ένα είδος ηθικού ιδεαλισμού ή κονστρουκτιβισμού). Αν η θεωρία 

ήταν σωστή τότε τα ψυχολογικά πειράματα που σχετίζονται με αυτή θα έπρεπε να δίνουν 

αμιγή αποτελέσματα, δηλαδή  θα έπρεπε να υπάρχουν μηδενικές διαφοροποιήσεις  στις 

ηθικές αξιολογήσεις των ερωτώμενων κάτι το οποίο κατά ορισμένους επικριτές της θεωρίας 

δεν ισχύει αφού οι ηθικές αξιολογήσεις επιδεικνύουν ουσιαστικό και όχι φαινομενικό 

πλουραλισμό
95

. Γιατί ένα σύνολο κανόνων δεοντικής λογικής που επεξεργάζεται 

συγκεκριμένες προτασιακές δομές κανονιστικού περιεχομένου, δεν μπορεί να δίνει ceteris 

paribus διάφορα αποτελέσματα. Ένα άλλο επίσης πολύ σημαντικό θέμα που προκύπτει με 

την ιδέα της ηθικής γραμματικής είναι ο χαρακτήρας της επεξεργασίας με την οποία ο 

εγκέφαλος μας χρησιμοποιεί αυτούς τους κανόνες. Το πόσο συνειδητοί είναι αυτοί , δεν 

μπορεί να διευκρινιστεί, όπως επίσης και το αν η επεξεργασία συμβαίνει με τον ίδιο τρόπο 

που συμβαίνουν και άλλες γνωσιακές διεργασίες. Σύμφωνα με το μοντέλο του Moll που 

αναφέρθηκε παραπάνω, η ηθική μας κρίση βασίζεται περισσότερο σε μια αναπαραστατική 

λειτουργία του νου (representational) η οποία μεταβάλλεται ανάλογα με τη συγκειμενική 

καταστασιακή οικολογία και αποδίδει την ηθική απόφαση, ενώ η ηθική γραμματική 

βασίζεται σε μια υπολογιστική διεργασία που συγκρίνει συγκεκριμένου τύπου 

αναπαραστάσεις σύμφωνα με δεδομένους κανόνες η οντολογία των οποίων είναι καθαρά 

νοητική (cognitivism) και υποστηρίζεται από τη συντακτική δομή που υποβάλλουν οι 

αναπαραστάσεις αυτές. Η υπολογιστική άποψη θέλει μια ηθική κρίση τυπική σε 

χαρακτηριστικά γνωσιακής λειτουργίας η οποία θα παράγει την ακέραιη ηθική ενόραση, 

ενιαία και πολιτισμικά αδιαφοροποίητη στο βασικό της περιεχόμενο. Αυτό ικανοποιεί και 

την απαίτηση για καθολικότητα των ηθικών αξιολογήσεων. Μια τέτοια όμως λειτουργία του 

νου υποβάλλει την ύπαρξη μια ηθικής λειτουργίας (moral faculty) η οποία έχει χαρακτήρα a 

priori ύπαρξης στη νόηση. Οι νευροβιολογικές ενδείξεις για τη διασπορά της ηθικής σκέψης 

και απόφασης σε διάφορα λειτουργικά και τοπολογικά διακριτά σημεία του εγκεφάλου 

μπορεί να εκληφθεί ως στοιχείο που καθιστά τη θεωρία αυτή λιγότερο ελκυστική 

εμπειρικά. Επιπλέον ο χαρακτήρας της ηθικής κρίσης φαίνεται να διαμορφώνεται από 

αναπαραστάσεις μη ηθικού τύπου κάτι που επίσης καθιστά λιγότερο εύλογη την υπόθεση 

ότι ο εγκέφαλος διαθέτει έναν μηχανισμό ειδικά για ηθικές αναπαραστάσεις. Η ηθική 

γραμματική μπορεί να διατρέξει όλο το φάσμα της συνείδησης από τις νευροβιολογικές 

διεργασίες ως το συνειδητό έλλογο αναστοχασμό. Αυτή η ενοποίηση όμως με βάση ένα 

νοητικό λογικό σχήμα μας οδηγεί σε μια περίεργη οντολογία του νοητικού ως 

υπερβατολογικού τύπου συνθήκη του φυσικού με όλα τα σχετικά μεταφυσικά προβλήματα. 

Ακόμα και αν η καθολική ηθική γραμματική μπορεί να είναι μια δόκιμη υπόθεση για την 

υπολογιστική θεωρία του νου, το εμπειρικό της υπόβαθρο είναι ασαφές και η πρακτικές της  

προβλέψεις αμφισβητήσιμες. Παρόλα αυτά η θεωρία μας δίνει το έρεισμα για να 

αποτιμήσουμε συνολικά τις προσπάθειες επιστημονικής διερεύνησης της ηθικής υπό το 

πρίσμα της φιλοσοφίας του νου και της φιλοσοφίας της βιολογίας, προκειμένου να 
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ιχνηλατήσουμε μια επιστημολογική και περιεχομενική σύγκλιση με τα νευροβιολογικά και 

ψυχολογικά δεδομένα. 

 

Φιλοσοφία του νου, φιλοσοφία της βιολογίας και ηθική: modules, και εξελικτικές 

διαστάσεις 

 

Από τη μέχρι τώρα πραγμάτευση της ηθικής στα πλαίσια της επιστήμης, μπορεί ακόμα να 

αναγνωριστεί μια διάκριση μεταξύ της λεγόμενης εμπειρικής και κανονιστικής έννοιας της 

ηθικής. Η πρώτη εκλαμβάνει την ηθική σαν ένα ανθρώπινο γνώρισμα και αναζητά την 

φυσική του οντολογία και γενετική του εξήγηση στα πλαίσια της λειτουργίας του 

εγκεφάλου και της επιστημονικής ψυχολογίας. Έτσι φαίνεται να μην ασχολείται με την 

ηθική ως αντικείμενο της νοητικής ζωής και ιδίως τα νοητικά χαρακτηριστικά που την 

αποτελούν δηλαδή τα ερωτήματα που προκύπτουν από τον σχετικό προθετικό 

αναστοχασμό (deliberation). Με αυτό φαίνεται να ασχολείται η κανονιστική έννοια της 

ηθικής η οποία δεν λάμβανε υπόψη την φαινομενολογία της πραγματικής ηθικής 

συμπεριφοράς αλλά την οιονεί συμπεριφορά που υποβάλλει η ηθική διερώτηση, το «θα 

έπρεπε» των πράξεων (ought to do). Με αυτή την έννοια η ηθική δεν αποτελεί εμπειρικό 

φαινόμενο παρά το γεγονός ότι λαμβάνει χώρα από εμπειρικά βεβαιωμένες δομές 

(εγκέφαλος) και αφορά επίσης τέτοιες δομές (περιβάλλον και όντα). Η προσπάθεια της 

φυσιοποίησης της ηθικής λοιπόν δεν στοχεύει μόνο στην ανάδειξη του χαρακτήρα της 

ηθικής ως φυσικού γνωρίσματος αλλά και στην κατάδειξη της φυσικότητας της ίδιας της 

ηθικής διερώτησης. Αυτό επιχειρείται μέσα από την σχέση των νοητικών συμβάντων με τα 

περιεχόμενά τους. Υποστηρίζουμε πως η ενιαία οντολογία φυσικού και νοητικού που 

υπερβαίνει τις επί μέρους επιστημολογικές ερμηνείες των δύο πεδίων είναι μια δόκιμη 

υπόθεση που έχει τόσο φιλοσοφικά όσο και επιστημονικά ερείσματα. Με την έννοια ότι η 

βιολογία και οι νευροεπιστήμες αποτελούν εκφράσεις μιας εμπειρικής επιστημονικής 

μεθόδου μπορούμε να μιλήσουμε για μια εμπειρικά ενημερωμένη επιστημονική αντίληψη 

της ηθικής όπως αυτή διαμορφώνεται με τη βοήθεια  της φιλοσοφίας του νου και της 

βιολογίας, και της ηθικής θεωρίας.  

Η έρευνα του εγκεφάλου για την ηθική, δίνει ορισμένα στοιχεία για τη φιλοσοφική 

διαχείριση της. Όπως είδαμε τα νοητικά φαινόμενα δεν είναι ανεξάρτητα από την 

πραγματικότητα των κοινωνικών και πρακτικών σχέσεων όπως επίσης και από τους 

νευροβιολογικούς όρους με τους οποίους αυτές καθίστανται δυνατές. Οι νοητικές μας 

αναπαραστάσεις διαμορφώνονται από την αντίληψη του περιβάλλοντος που συζευγνύεται 

με βασικά γνωσιακά και συναισθηματικά περιεχόμενα. Έτσι μπορεί κανείς να διατυπώσει 

την υπόθεση ότι φυλογενετικά και οντογενετικά
96

 ο εγκέφαλός μας είναι εξοπλισμένος με 

ένα βασικό γενικό μηχανισμό κατανόησης του κόσμου ο οποίος αναπαρίσταται νοητικά 

κατά σταθερό τρόπο. Αυτό μπορεί να υποβάλλει σε κάποιους την ιδέα της ηθικής ως ένα 

module της ανθρώπινης σκέψης, μια ξεχωριστή λειτουργική και περιεχομενική νοητική 

οντότητα που υποστασιοποιείται από έναν ειδικό νοητικό και πιθανώς εγκεφαλικό 

μηχανισμό. Αν η ηθική αποτελούσε ένα είδος module θα ήταν ένα γνωσιακό module 

δηλαδή κάτι σαν κατηγορία της σκέψης η οποία θα είχε ξεκάθαρο περιεχόμενο εσωκρατικά 

προσδιορισμένο(domain specific),  και θα είχε μια τουλάχιστον μερική διακριτότητα στα 

στοιχεία της η οποία θα ήταν βασισμένη σε συγκεκριμένη νευρωνική 

αρχιτεκτονική(dissociability). Το πιο σημαντικό όμως από όλα θα ήταν ο κλειστός 
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πληροφοριακός της χαρακτήρας (informational encapsulation ή cognitive impenetrability). 

Αυτό θα την καθιστούσε μη προσβάσιμη σε άλλες γνωσιακές διεργασίες αν και η ίδια θα 

είχε έναν γνωσιακό χαρακτήρα με την έννοια του σχηματισμού ηθικών πεποιθήσεων. Με 

τον τρόπο αυτό ο ηθικός συλλογισμός θα έπαιρνε τη μορφή μιας έρευνας στο εσωτερικό 

της νόησης η οποία θα δικαίωνε την αυτονομία της ηθικής διερώτησης με την κανονιστική 

έννοια που αναφέρθηκε παραπάνω. Στο επίπεδο αυτό η ηθική θα μπορούσε επίσης να 

πραγματευτεί κατά γλωσσολογική αναλογία στο μεταηθικό πλαίσιο ενός ηθικού ρεαλισμού 

και η θεωρία της ηθικής γραμματικής μοιάζει να ικανοποιεί εδώ αυτή τη συνθήκη. Πιο 

συγκεκριμένα ένα ηθικό module θα μπορούσε μερικώς τουλάχιστον να ικανοποιήσει 

κάποιες τουλάχιστον από τις  «Φοντοριανές»  απαιτήσεις με τον εξής τρόπο: η domain 

specificity ικανοποιείται από την ενιαία τάξη της ηθικής κανονιστικότητας  και την 

αναγνώριση μόνο κάποιων γεγονότων – ερωτημάτων ως ηθικών. Η πληροφοριακή 

κλειστότητα ικανοποιεί την κανονιστική μη σχετικότητα άλλων παραμέτρων όπως η 

συναισθηματική συνιστώσα ή η καταστασιακή συνθήκη του περιβάλλοντος, ενώ επίσης 

καθιστά τις ηθικές αρχές της πράξης καθολικές και αναγκαίες για τη σύσταση της ηθικής 

λειτουργίας (faculty) όπως επίσης και αντικειμενικές δηλαδή πέρα από μερικευτικές 

ατομικές ή συλλογικές εκτιμήσεις και επιθυμίες. Η dissociability επίσης μπορεί να εκληφθεί 

σαν εκδήλωση της δυνατότητας της ηθικής να απομονώνεται από άλλες γνωσιακές 

δυνατότητες ή σε ένα διαφορετικό πλαίσιο να μπορεί να είναι μερικώς εξαρτημένη από 

αυτές όταν έχουν παρόμοιο πρακτικό στόχο. Έτσι για παράδειγμα οι ψυχοπαθητικοί θα 

μπορούσαν να διατηρήσουν την ηθική αποτίμηση των πραγμάτων όμως να μην μπορούν να 

την εφαρμόσουν λόγω του συναισθηματικού ελλείμματος τους στον προσδιορισμό των 

στόχων. Έτσι ένας ψυχοπαθητικός θα μπορούσε να είναι ένας άριστος ηθικός φιλόσοφος, 

χωρίς ποτέ να προβεί σε μια ελάχιστα ηθική δέσμευση στην πραγματική του ζωή. Ο ηθικός 

συλλογισμός έτσι προβάλλει ως μια αυτόνομη δυνατότητα του νου η οποία μπορεί να 

αντιτίθεται σε ηθικές ενοράσεις συναισθηματικής π.χ. αρχής, αν και αν αντιτίθεται σε 

πολλές από αυτές καθίσταται λιγότερο πειστική και δύσκολα εφαρμόσιμη. Αυτό μπορεί να 

υποβάλλει την ιδέα ότι η πρακτική ηθική είναι μόνο ένα μικρό μέρος της νοητής 

(conceivable) κανονιστικότητας που μπορεί να είναι εσωτερικά συνεπής. Έτσι το πρόβλημα 

του ηθικού συλλογισμού μετατίθεται στην εξεύρεση λύσεων οι οποίες να είναι εγγύτερες 

σε κάποιες βασικές ηθικές ενοράσεις οι οποίες γίνονται δεκτές a priori. Κατά τον τρόπο 

αυτό όμως παραμένει το ερώτημα της επιλογής αυτών των ενοράσεων καθώς και το 

πρόβλημα της οντολογικής τους καταγωγής τα οποία μας οδηγούν ξανά στη φιλοσοφική 

πραγμάτευση που αναφέρθηκε στην αρχή αυτού του κειμένου. Η ιδέα των modules  αυτού 

του τύπου υποβάλλεται από μια από τις στρατηγικές ερμηνείας της νόησης η οποία αγνοεί 

τον εγκέφαλο (information processing psychology). Όμως αυτή η στρατηγική δεν είναι χωρίς 

προβλήματα. Ένα πολύ βασικό πρόβλημα είναι η διασπορά των εγκεφαλικών περιοχών που 

ενεργοποιούνται σε διάφορες περιπτώσεις ηθικών διλλημάτων. Αυτό δυσκολεύει τα 

πράγματα από δύο τουλάχιστον απόψεις. Πρώτον δεν μοιάζει να βρίσκεται νευρωνικό 

module για την ηθική κρίση, νευρικές δομές δηλαδή που να αντιστοιχούν σε ηθικές 

επεξεργασίες όπως αυτές που αντιστοιχούν για παράδειγμα στην όραση (perceptual 

modules), αφού όπως είδαμε όλες αυτές οι δομές επεξεργάζονται και πληροφορίες μη 

ηθικού τύπου. Δεύτερον, ακόμα και αν η ηθική αποτελούσε ένα module και μάλιστα 

ανοιχτού τύπου
97

, ώστε να μπορούσε να δικαιολογηθεί η διαφοροποίηση των ηθικών 

αξιολογήσεων στην πρακτική ζωή, ο χαρακτήρας των ηθικών εξηγήσεων θα ήταν post hoc 

γιατί διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατόν να δικαιολογηθεί η μηχανική της παραγωγής των 

ενοράσεων. Επιπλέον η ειδική αναπαράσταση των ηθικά σχετικών δεδομένων που θα 

υποβληθούν στη δεοντική επεξεργασία υποβάλλει την ιδέα της κατηγορικής 

αναπαράστασης αυτών δηλαδή την ιδέα ενός ηθικού concept. Η κατηγορικά ενιαία όμως 

μορφή των concepts  δεν φαίνεται να υποστηρίζεται από ένα αντίστοιχο είδος ειδικής 
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αναπαράστασης, αλλά από αναπαραστάσεις που σχετίζονται και με άλλα concepts, ώστε η 

γνωσιακή δομή να μην μπορεί να χαρακτηριστεί ως ειδική αναπαραστατική δομή. Αυτό 

σημαίνει πως δεν μπορούν να βρεθούν στο επίπεδο των αναπαραστάσεων και των 

χειρισμών τους, ικανές και αναγκαίες συνθήκες που να μπορούν να συστήσουν μια ηθική 

κατηγορία
98

. Ακόμα λοιπόν και αν αγνοήσουμε την εγκεφαλική δομή που υποστηρίζει μια 

διασπορά των ηθικά σχετικών αναπαραστάσεων ως κοινών με μη ηθικές, υπάρχουν 

προβλήματα στην αποδοχή μιας αυτόνομης ηθικής επεξεργασίας λόγω της σύστασης των 

εννοιών με βάση όχι τα λογικά αλλά τα πρακτικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά αυτών 

των αναπαραστάσεων. 

 Έτσι οι αντιλήψεις της γνωσιακής επιστήμης για τη σχέση νου και εγκεφάλου εξελίχθηκαν 

και διαμόρφωσαν και άλλες στρατηγικές
99

:  

 τα προβλήματα της αφηρημένης επεξεργασίας πληροφορίας στην γνωσιακή ψυχολογία 

έδωσαν έδαφος στην εξαλειπτική (eliminative) στρατηγική που τείνει να αγνοεί το νου και 

να δίνει έμφαση στις νευρωνικές δομές ως ερμηνευτικά κλειδιά της συμπεριφοράς. Στην 

περίπτωση της ηθικής αυτό τείνει να αγνοεί ολόκληρη την κανονιστική ερωτηματοθεσία και 

επιπλέον δεν μπορεί να εξηγήσει πως οι νευρωνικές δομές είναι ικανές να βάλουν όλα τα 

σχετικά δεδομένα σε μια «σειρά» ώστε να προκύψουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, 

χωρίς να έχουμε υποθέσει πως αυτές βρίσκονται ήδη στην κατάλληλη «θέση» που 

επιτρέπει μια τέτοια επεξεργασία. Η στρατηγική αυτή, αντιμετωπίζει αυτό το  πρόβλημα, 

και στην περίπτωση της αποδοχής επιμέρους ηθικά σχετικών modules τα οποία απαρτίζουν 

την ίδια την ηθική. Εδώ προκύπτει η ανάγκη μιας γενικής νοημοσύνης η οποία θα εκτελέσει 

την ιεραρχία των modules και θα προσδιορίσει την ισχύ τους και τη θέση τους στον ηθικό 

συλλογισμό. Για να μην δεχθεί κανείς αυτό το συμπέρασμα το οποίο θα σήμαινε την 

αποδοχή μιας εγκεφαλικά απροσδιόριστης νοητικής λειτουργίας, είναι αναγκασμένος να 

καταφύγει στην ιδέα ενός απίθανου εμπειρισμού (implausible empiricism), σύμφωνα με τον 

οποίο όλες οι ηθικές πεποιθήσεις φέρουν ένα διακριτό εμπειρικό ίχνος που οδηγεί την 

αξιολόγηση των σχετικών modules και την συμπερασματική ηθική απόφαση (inference)
100

. 

Φαίνεται λοιπόν ότι μια modular αρχιτεκτονική του νου είναι αναγκασμένη να δεχθεί μια 

διπλή κατανόησή της ηθικής  σε μηχανοκρατική και εννοιακή βάση. Όμως η στρατηγική της 

αγνόησης του νου δεν έχει πει ακόμα την τελευταία της λέξη όσον αφορά την οργάνωση 

και την ιεραρχία των επιμέρους λειτουργιών. Απλά χρειάζεται να εγκαταλείψει κανείς για 

λίγο την αυστηρή εσωκρατία. Έτσι από τα διάφορα συνδετιστικά μοντέλα (connectionist) 

περνάμε σε μια άλλη, πιθανοκρατική, στρατηγική (Bayesian nets) που αποπειράται να 

εξηγήσει αυτό το σημείο. Σύμφωνα με αυτή την άποψη οι νευρωνικές δομές αλλά και οι 

νοητικές δομές διαμορφώνονται με βάση τη λειτουργία του περιβάλλοντος η οποία παρέχει 

ένα συγκεκριμένο εύρος πιθανότητας για την παρουσία συγκεκριμένων ερεθισμάτων. Έτσι  

μπορεί να διαμορφωθεί μια ανάλογη εγκεφαλική δομή που λειτουργεί μέσω της 

αναμενόμενης πιθανότητας να συμβεί ένα ερέθισμα και αυτό να έχει μια συγκεκριμένη 

χρηστικότητα στον οργανισμό. Η άποψη αυτή υποκαθιστά την υπόθεση της 

ενοποιητικής/κινητοποιητικής γενικής νοημοσύνης που αξιολογεί τα modules,  με την 

εικόνα που σχηματίζουμε για τον κόσμο μέσω συγκεκριμένων εμπειριών. Ίσως πρόκειται 

για μια εκδοχή του απίθανου εμπειρισμού η οποία συμβαίνει σε ασυνείδητο επίπεδο 

επεξεργασίας. Σύμφωνα με την άποψη αυτή οι ηθικές πεποιθήσεις αντανακλούν όντως μια 

εμπειρική πιθανότητα και με αυτό τον τρόπο μπορεί να ιεραρχηθούν σε διάφορα επίπεδα 

προσδοκιών. 

 Αν τελικά μπορεί κανείς να ισχυριστεί πως η ηθική δεν μπορεί να συγκροτηθεί ως μια 

ενιαία νοητική δραστηριότητα που να υπηρετεί ένα γνωσιακά αυτόνομο «ηθικό» στόχο, 

τότε ο διχασμός μεταξύ της φυσικής και της ηθικής κανονιστικότητας ελαττώνεται. Η 
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ερώτηση του τι απαιτεί η ηθική από εμάς σε διάφορες πρακτικές και υποθετικές 

καταστάσεις καθίσταται όχι μια ερώτηση ιδιαίτερου επιστημολογικού χαρακτήρα αλλά μια 

ερώτηση επεξεργασίας ενός πρακτικού προβλήματος που στη λύση του συμμετέχουμε ως 

πραγματικά όντα και όχι ως φορείς θεωρητικών αρχών. Για το λόγο αυτό η εξάλειψη της 

ηθικής ως αυτόνομης νοητικής δραστηριότητας δεν είναι απαραίτητο να σημάνει και την 

υποβάθμισή της ως πτυχή της πρακτικής και νοητικής μας ζωής. Η καταστασιακή 

σχετικότητα , η συναισθηματική συνιστώσα, ο κοινωνικός προσανατολισμός και οι ανοιχτές 

ακόμα ερμηνείες των γνωσιακών διεργασιών στην νοητική επεξεργασία της ηθικής 

προβληματικής, αποτελούν ενδείξεις για  τη δυνατότητα ενός μοντέλου της  με γνώμονα 

την εγκεφαλική δραστηριότητα σε ένα ανοικτό πεδίο κατανόησης της συμπεριφοράς από 

τις φυσικές της προκείμενες σε όλο τους το εύρος. Η έννοια της εκτεταμένης νόησης και της 

σχεσιακής αυτονομίας, προσφέρει ένα κατάλληλο υπόβαθρο μαζί με τη νευροβιολογία για 

ένα πρώτο σχεδίασμα αυτής της ηθικής σε ένα πλαίσιο που θα επιτρέπει και θα εξηγεί την 

υψηλή δεσμευτικότητα αλλά και την ποικιλομορφία των αξιών και των αξιολογήσεων. Η 

εγκατάλειψη της εσωκρατικής λογικής σύμφωνα με την οποία το υποκείμενο παράγει με 

κάποιο μηχανισμό όλη την ηθική φαινομενολογία, προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στην 

περαιτέρω εξέλιξη της έρευνας για τα φυσικά στοιχεία της ηθικής. Οι εγκεφαλικές δομές 

μελετώνται πλέον όχι μόνο σαν αυτόνομοι υλικοί παραγωγοί των νοητικών κατηγοριών, 

αλλά σαν συνδετικοί μηχανισμοί για την παραγωγή της ιδιαίτερης ύπαρξης του 

υποκειμένου μέσα στον φυσικό κόσμο. με αυτό τον τρόπο το ερώτημα του προσδιορισμού 

των ηθικών προκείμενων δεν αφορά μόνο το εσωτερικό του νου ούτε μόνο τον εγκέφαλο 

ως εικόνα του ( με οποιονδήποτε τρόπο). Αφορά τη σύσταση του ανθρώπινου υποκειμένου 

ως μέρος της κοσμικής πραγματικότητας στην οντολογική της σύσταση, η οποία υπερβαίνει 

το χαρακτήρα των επιμέρους εξηγήσεων. Έτσι η ηθική δεν χρειάζεται να είναι μια νοητική 

δραστηριότητα με δικούς της όρους που να προσδιορίζει τη συμπεριφορά έλλογων όντων 

σε μια ηθικά αδιάφορη φύση. Η ηθική αποτελεί την έκφραση της οντολογικής αρχής του 

υποκειμένου όπως αυτό διαμορφώνεται ως τέτοιο από τη βιολογική και πολιτισμική του 

ζωή.   

Η σύνδεση του υποκειμένου με την παρουσία του στο φυσικό κόσμο οδηγεί πολλές φορές 

στην τελεολόγηση των ανθρώπινων πράξεων με βάση μια προσαρμοστική αντίληψη 

βιολογικής αρχής. Έτσι η ηθική αντιμετωπίζεται συχνά ως ένα προσαρμοσμένο γνώρισμα 

της βιολογικής μας σύστασης που επιτρέπει την ανάδειξη επιβιωτικών πλεονεκτημάτων.  

 Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί πως η πηγή της ηθικής βρίσκεται στο είδος της σκέψης 

η οποία χαρακτηρίζει τα ανθρώπινα όντα και η σκέψη αυτή αποτελεί εξελικτική συνέχεια 

σχετικών μορφών που έχουν αναπτυχθεί και σε άλλα συγγενή βιολογικά όντα. Το εξελικτικό 

κριτήριο της αποτελεσματικής προσαρμογής έπαιξε μάλλον καθοριστικό ρόλο στη γένεση 

και την ανάπτυξη της ηθικής όμως δεν μπορεί να εξηγήσει τη φαινομενολογία της γιατί 

αναφέρεται σε αμιγώς βιολογικές οντότητες όπως αυτές γίνονται αντιληπτές μέσα από τις 

σχέσεις των όντων μεταξύ τους και σε αλληλεπίδραση με το συγκεκριμένο περιβάλλον στο 

οποίο αναπτύσσονται. Στην περίπτωση του ανθρώπου το περιβάλλον έχει πολύ ισχυρή 

τεχνητή(artificial) συνιστώσα ενώ η σκέψη αναφέρεται όχι μόνο στη συμπεριφορά αλλά και 

στην έλλογη νοητική επεξεργασία συμβολικών μορφών. Οι τελευταίες παρά το ότι μπορεί 

να έχουν την καταγωγή τους σε απλά κοινωνικά και πολιτισμικά προσαρμοσμένα (adapted) 

μοντέλα, παρουσιάζουν μια σύνθετη δομή φέροντας πολιτισμικές και γλωσσικές 

επιδράσεις οι οποίες δεσμεύουν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Ο τρόπος αυτής της 

δέσμευσης σχετίζεται με την αρχιτεκτονική της νόησης η οποία σε κάποιο βασικό 

τουλάχιστον επίπεδο προσδιορίζεται από την αρχιτεκτονική της εγκεφαλικής δομής και 

λειτουργίας. Έτσι φαίνεται ότι η ηθική σκέψη συντελείται μεσολαβούμενη από 

συναισθήματα τα οποία είναι συνδεδεμένα με γνωσιακά στοιχεία και συγκροτούν 

προτασιακές μορφές πεποιθήσεων ηθικού χαρακτήρα, περισσότερο ή λιγότερο ανοικτές 

στην τροποποίηση ανάλογα με το είδος του ηθικού προβλήματος και τη δομική 



ψυχονοητική συγκρότηση του υποκειμένου. Η ικανότητα του ανθρώπου για νοητική 

γενίκευση των πεποιθήσεων του προκαλεί το αίτημα για καθολίκευση των ηθικών αρχών 

ώστε να συγκροτηθεί ένα συμπεριφορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι πεποιθήσεις αυτές θα 

εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη κοινωνική διάδραση και την ατομική ασφάλεια. Το βασικό 

επίπεδο προσαρμοστικής λειτουργίας των ηθικών ενοράσεων εξασφαλίζει την 

αποτελεσματικότητα αυτών των απαιτήσεων μόνο σε ορισμένο βαθμό και ορισμένα 

περιβάλλοντα. Επομένως η απαίτηση φυσιοποίησης της ηθικής με ορίζοντα τη βιολογική 

συνθήκη των ανθρώπων αγνοεί ένα τεράστιο τμήμα της πρακτικής και νοητικής ζωής και 

έτσι καθίσταται πρακτικά και επιστημολογικά ανεπαρκής (αφελής επιστημονισμός). Αυτό 

είναι και η αιτία που η φυσική κανονιστικότητα δεν αποτελεί ηθική κανονιστικότητα, ώστε 

ένα συμπεριφορικό γνώρισμα προσαρμοστικά δικαιολογημένο να αποτελεί αυτόματα και 

ηθικά δικαιωμένο γνώρισμα
101

. Από την άλλη ο πλήρης διαχωρισμός φυσικής και νοητικής 

κανονιστικότητας που υποβάλλεται από τη διάσταση μεταξύ νου και φύσης, οδηγεί στην 

αγνόηση της ανθρώπινης οντότητας ως μέρος ενός ευρύτερου περιβάλλοντος και στην 

υποβάθμισή της μέσα από ηθικές απαιτήσεις που εξαλείφουν τους όρους της πρακτικής 

ζωής του βιολογικού όντος και της σχέσης του με το περιβάλλον του. Η εσωκρατική 

αντίληψη της ηθικής χωρίς νατουραλιστικό όρο της νοητικής συγκρότησής μας (εγκέφαλος) 

οδηγεί σε θεωρητικές κατασκευές και συμπεράσματα που είναι πρακτικά αδύνατο να 

καθοδηγήσουν την ανθρώπινη συμπεριφορά αν δεν λάβουν υπόψη τους εγκεφαλικούς 

μηχανισμούς που οδηγούν στη νοητική αρχιτεκτονική που διέπει την κατανόηση και τις 

αποφάσεις μας. Έτσι δημιουργείται το παράδοξο της ηθικής γνώσης και της ανήθικης 

πρακτικής, το οποίο όλες οι ηθικές θεωρίες δυσκολεύονται να εξηγήσουν. Σύμφωνα με 

αυτά η φυσιοποίηση της ηθικής μέσα από την επιστημονική διερεύνηση του εγκεφάλου και 

του νου (ψυχολογία, φιλοσοφία), υποβάλλει την ιδέα μιας επιστημολογικής ενότητας της 

γνώσης στο πλαίσιο ενός οντολογικού ουδέτερου μονισμού φύσης και νου. Έτσι η ηθική θα 

πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα βιωματικό γεγονός που έχει μια σύνθετη δομή και 

λειτουργία μέσα σε μια καταστασιακή οικολογία, παρά ως μια ενιαία λειτουργική (modular)  

κατηγορικού τύπου τάξη, είτε αμιγώς φυσικής είτε αμιγώς νοητικής κανονιστικότητας. Τα 

όρια της ανθρώπινης σκέψης και πράξης προσδιορίζονται δηλαδή τόσο από εγκεφαλικές 

προκείμενες όσο και από νοητικές προκείμενες. Οι τελευταίες προσδιορίζονται τόσο από 

τις πρώτες όσο και από τις μεσολαβήσεις του περιβάλλοντος και των πολιτισμικών 

συνθηκών οι οποίες καθιστούν δυνατή την ηθική διερώτηση σε διάφορα επίπεδα και 

διαμορφώνουν και το αποδεκτό εύρος των απαντήσεων (moral progress), πάντα όμως 

μέσω του εγκεφαλικού υποβάθρου που καθιστά δυνατή τη σκέψη ως τέτοια σε οντολογικό 

επίπεδο. 

Με τον τρόπο αυτό η κανονιστικότητα του φυσικού μπορεί να αποτελέσει  βασικό στοιχείο 

της ανθρώπινης κανονιστικότητας προσφέροντας τη γνώση της ανθρώπινης κατάστασης και 

προβλέποντας τις συνέπειες της παραγνώρισής της. Ένα αδρό σχήμα της νευροβιολογικής 

ανάπτυξης της ηθικής ως ιδιαίτερης κατανόησης του κόσμου από έναν πολιτισμικά 

διαμορφωμένο εγκέφαλο, μπορεί να βοηθήσει στον επαναπροσδιορισμό του ανθρώπινου 

περιεχομένου και την διαυγέστερη ένταξή του στον κόσμο. Γίνεται έτσι αφετηρία για μια 

νέα ηθική αντίληψη που μπορεί να οδηγήσει στην ανακατασκευή του με κριτήρια πολύ πιο 

εύστοχα από ότι κάποιες  θεωρητικές αφαιρέσεις που αγνοούν την πραγματική φύση των 

κινήτρων και των δυνατοτήτων μας 

 

Η κανονιστικότητα του φυσικού  και η συγκρότηση μιας επιστημονικά ενημερωμένης 

ηθικής: κριτικές αντιρρήσεις και προοπτικές 

 

Η επιστημονική διερεύνηση της ηθικής στους τομείς της εγκεφαλικής φυσιολογίας και της  
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ψυχολογίας, προκαλεί τα τελευταία χρόνια διάχυτο ενθουσιασμό για την προοπτική μιας 

επιστημονικής ηθικής. Τι ακριβώς όμως σημαίνει αυτό; η επιστήμη θα είναι αυτή που θα 

προσδιορίζει το σωστό και το λάθος, τις αξίες όπως την τιμιότητα ή την επιδίωξη της 

ευτυχίας; Η παρανόηση εδώ κινδυνεύει να πάρει μεγάλες διαστάσεις. Θα προσπαθήσουμε 

να δώσουμε ένα νόημα στην επιστημονική προσπάθεια διερεύνησης της ηθικής ως τέτοια 

και να δείξουμε σαφέστερα τις συνέπειες των ως τώρα ανακαλύψεων. 

Η ηθική είναι υπαρκτή στο πεδίο της πρακτικής ζωής, ως ένα από τα κριτήρια της 

ανθρώπινης δράσης. Το πότε τα κριτήρια της πράξης μας είναι ηθικά, δεν είναι απόλυτα 

ξεκάθαρο γιατί δεν είναι ξεκάθαρος ούτε ο τρόπος με τον οποίο επιλέγουμε ούτε οι λόγοι 

που επικαλούμαστε, ούτε τα βαθύτερα  κίνητρα μας. Για να συμβεί κάτι τέτοιο η 

ανθρώπινη βιολογία και ψυχολογία θα έπρεπε να ήταν απολύτως διαφανής στη γνώση, μια 

γνώση η οποία θα ήταν ισχυρά θεμελιωμένη σε μια βάση που θα ήταν απρόσβλητη από τη 

νοηματική αμφιβολία και κριτική. Μια τέτοια γνώση θα έπρεπε μάλλον να βασίζεται σε μια 

οντολογία του νου η οποία θα τον καθιστούσε διάφορο από την φυσική τάξη ώστε ο 

τελευταίος να μπορεί να παρεμβαίνει σε αυτή, και ταυτόχρονα να καθίσταται προφανής 

στην ίδια τη νοητική λειτουργία ώστε να έχουμε γνώση. Το γρίφο αυτής της διαφάνειας του 

νου ως προς το περιεχόμενο του επιχειρεί να λύσει η φιλοσοφία και ίσως την πιο σοβαρή 

προσπάθεια αποτελεί το Καντιανό οικοδόμημα. Εδώ ο νους καθίσταται διαφανής στους 

νόμους της δομής και της λειτουργίας του μέσω της υπερβατολογικής παραδοχής των 

κατηγοριών. Οι a priori μορφολογικές δομές ορίζουν τη μορφή της σκέψης και προσδίδουν 

στην ηθική το οντολογικό της υπόβαθρο το οποίο είναι καθαρά νοητικό. Αυτή όμως η 

παραδοχή που εξηγεί την αυτονομία της ηθικής από τον κόσμο των αιτιακών σχέσεων 

υποδηλώνει την οντολογική αυτονομία του νου από τον κόσμο αυτό. Το ερώτημα του πως 

είναι δυνατό κάτι τέτοιο παραμένει ανοικτό. Έτσι παραμένει ανοικτό και το ερώτημα περί 

της ύπαρξης της ηθικής ως ενιαίας και ανεξάρτητης μορφής του σκέπτεσθαι. Είδαμε πως 

είναι τουλάχιστον δόκιμη η υπόθεση ότι ο νους δεν είναι οντολογικά διάφορος από τον 

κόσμο και τα περιεχόμενα του διατηρούν μια σχέση δομική και λειτουργική με αυτόν. Αυτό 

είναι δυνατό μέσα από μια ευρεία κατανόηση του φυσικού, η οποία εδράζεται στην ισχυρή 

πεποίθηση ότι η πραγματικότητα έχει έναν ενιαίο οντολογικά χαρακτήρα και έτσι μπορεί να 

γίνεται κατανοητή εξ αρχής από τον νου ο οποίος επίσης συγκροτείται ως μέρος της. Αυτή η 

κατανόηση του φυσικού υποθέτει ότι ο κόσμος δεν είναι πλήρως κατανοητός από τον 

ανθρώπινο νου και είναι άγνωστο το αν μπορεί ή όχι να γίνει κατανοητός. Στα πλαίσια αυτά 

η επιστήμη αλλά και οι άλλες πηγές των βεβαιοτήτων μας όπως η ηθική, δεν αποτελούν 

παρά τμήματα μιας διαρκώς εξελισσόμενης δραστηριότητας η οποία έχει έναν ελάχιστο 

αγνωστικιστικό ορίζοντα και υποβάλλεται σε μια διαρκή αναθεώρηση και σχετικοποίηση 

σύμφωνα με τις εκάστοτε αναγνωριζόμενες προκείμενες. Η φυσιοποιημένη επιστημολογία 

λοιπόν είναι μια πραγμάτευση των γνωσιολογικών συνθηκών δηλαδή των σχέσεων μεταξύ 

του νου και του κόσμου. Έτσι μια φυσιοποιημένη ηθική επιστημολογία ορίζεται από το 

επίπεδο των γνώσεων που προσφέρουν οι νευροεπιστήμες σε σχέση με την ηθική 

κατανόηση του κόσμου από το νου, είτε τον κοινό είτε τον φιλοσοφικό. Επειδή βέβαια κάθε 

άλλο παρά διαφανής είναι ο νους στη δομή και τη λειτουργία του η μεταηθική 

πραγμάτευση που προκύπτει από την ηθική επιστημολογία δεν είναι  δυνατό να βασίζεται 

αποκλειστικά στη φιλοσοφική διερεύνηση. Η επιστημονική έρευνα του εγκεφάλου έχει 

σκοπό να διευκρινίσει την νοητική οικονομία και να αποκαλύψει (στο βαθμό που της 

επιτρέπει η επιστημολογία) τη σχέση της με τις δομικές και λοιπές φυσικές της 

παραμέτρους. Κάτι τέτοιο συνιστά την φυσιοκρατική πραγμάτευση της ηθικής δηλαδή την 

πραγμάτευσή της με βάση τη γενική δομή του φυσικού κόσμου που μας αποκαλύπτει (με 

όλες τις ανεπάρκειές της) η επιστήμη. Η υπόθεση της οντολογικής ταυτότητας του νου και 

του φυσικού κόσμου με έναν ορίζοντα αβεβαιότητας ως προς την πλήρη κατανόηση και 

των δύο, μας επιτρέπει να είμαστε τόσο αισιόδοξοι ώστε να υποθέτουμε ότι το ανθρώπινο 

νοητικό περιεχόμενο μπορεί να έχει μια θέση μέσα στον κόσμο, όσο και συγκρατημένοι στο 



να υποθέτουμε ότι η θέση αυτή έχει τη δυνατότητα εξήγησης της σκέψης και 

συμπεριφοράς μας, με τον ίδιο τρόπο που εξηγούμε τα φυσικά φαινόμενα με τους νόμους 

των επιστημών. Το τελευταίο συμβαίνει όχι γιατί δεν είναι δυνατό οι ίδιοι νόμοι να διέπουν 

την φυσική και τη νοητική πραγματικότητα, αλλά γιατί ο χαρακτήρας των φυσικών νόμων 

είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της σκέψης μας αλλά και 

συγκεκριμένων κατανοήσεων του φυσικού που έχουν τις ρίζες τους σε μερικευτικές θεάσεις 

του κόσμου και επιστημολογικές επισφάλειες.  Αυτό που μπόρεσε ως τώρα να διαπιστώσει 

η φυσιοκρατικής αρχής διερεύνηση της ηθικής, είναι ότι η ανθρώπινη ηθική συμπεριφορά 

μπορεί να κατανοηθεί με βάση κάποιες παραδοχές γνωσιακής και συναισθηματικής 

λειτουργίας του εγκεφάλου οι οποίες έχουν την πηγή τους σε συγκεκριμένες δομές που 

υποστηρίζουν συγκεκριμένες επίσης σχέσεις με το περιβάλλον. Η περαιτέρω 

νοηματοδότηση αυτών των σχέσεων είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα και συχνά οι 

επιστήμονες επικαλούνται εξελικτικές τελεολογήσεις, απλά γιατί δεν υπάρχει κάποιο άλλο 

μοντέλο γενικής εξήγησης της συμπεριφοράς των έμβιων. Η προσαρμοστική αξία είναι η 

μόνη αξία που εμφορεί το επιστημονικό πεδίο κατανόησης γιατί δικαιώνει οντολογικά το 

υπαρκτό. Το αν αυτό είναι αρκετό για να διατρέξει ολόκληρη την ηθική φαινομενολογία της 

ανθρώπινης δράσης με όλο τον πλούτο της, είναι εστία μόνιμης διαμάχης στον κόσμο της 

φιλοσοφικής και επιστημονικής σκέψης. Από την εδώ πραγμάτευση πιστεύουμε πως έχουν 

δοθεί ερείσματα για τον αναπροσανατολισμό του ερωτήματος. Η επιστημονική διερεύνηση 

της ηθικής μέσω της εγκεφαλικής δραστηριότητας δεν είναι σε θέση να μας δώσει ένα ρητό 

κανονιστικό προσανατολισμό που να διέπει κάθε μας απόφαση.  Δεν είναι δυνατό να 

αξιολογήσουμε τη συναισθηματική και γνωσιακή μας κατάσταση με την ακρίβεια και την 

αιτιοκρατική προσέγγιση με την οποία κατανοούμε και μελετούμε ένα φυσικό φαινόμενο. 

ωστόσο δεν μπορεί κανείς να μη δεχθεί ότι φυσικές εγκεφαλικές διεργασίες είναι 

υπεύθυνες για την νοητική μας ζωή, και η νευροεπιστήμη ξεπερνώντας πολλές φορές 

φιλοσοφικές αγκυλώσεις και εκλεπτύνοντας τα μεθοδολογικά και τεχνολογικά της εργαλεία 

προχωρά στον προσδιορισμό γενικών τουλάχιστον μηχανισμών ψυχοβιολογικής υφής  οι 

οποίοι καθοδηγούν τη σύσταση και τη συμπεριφορά μας ως υποκειμένων. Σε πολλές 

περιστάσεις η  οντογενετική και φυλογενετική ακόμα εξέλιξη στην δομή και λειτουργία του 

εγκεφάλου μας προσφέρει μια σχεδόν «βασιλική οδό» επαναπροσδιορισμού των νοητικών 

μας ζωών, ενώ η σύζευξη εγκεφάλου και πολιτισμού στην σύσταση προτύπων αντίληψης 

και επεξεργασίας ερεθισμάτων καθοδηγεί πολλές φορές κίνητρα και συμπεριφορές που 

εκλαμβάνουμε ως βαθιά προσωπικά και θεμελιακά για την αίσθηση της ελευθερίας μας ως 

όντα. Όλα αυτά δεν ακυρώνουν τη λειτουργία της νόησης για την παραγωγή ηθικής σκέψης 

και κανονιστικότητας που αναφέρεται με μοναδικό τρόπο στα ανθρώπινα πεπραγμένα και 

δυνατότητες. Η αναζήτηση από την επιστήμη ή τη φιλοσοφία για πρότυπες μορφές δομικής 

κανονιστικότητας στο φυσικό κόσμο με σκοπό να βρεθεί ο κανονιστικός όρος που «θα 

πρέπει» να ρυθμίζει την ανθρώπινη συμπεριφορά, είναι μια παρανόηση. Η δεσμευτικότητα 

τέτοιων μορφών  είναι ακριβώς δομική και έτσι δεν μπορεί να τεθεί ως κανονιστικός όρος 

αποφάσεων παρά με μια κίνηση ιδεολογικοποίησης της , η οποία πιθανότατα θα οδηγήσει 

σε παρανοήσεις και παράδοξα.  Οι άνθρωποι συμπεριφέρονται  με βάση διαφορετικές 

ηθικές ενοράσεις σε διαφορετικές περιστάσεις και η απόπειρα να αναχθούν αυτές σε μια 

συλλογική εξηγητική αρχή συναντά προβλήματα από την ποικίλη φαινομενολογία των 

ενοράσεων αυτών. Η ηθική φιλοσοφία εν πολλοίς στηρίζεται από την άλλη, στην 

πεποίθηση πως είναι δυνατή η εύρεση ή η κατασκευή μιας απόλυτα κοσμικής (secular) 

βάσης για την ηθική ανεξάρτητη από επιστημονικές ανακαλύψεις
102

.  Η βάση αυτή θα 

αναφέρεται σε προτασιακές αρχές από τις οποίες θα παράγονται οι βασικές τουλάχιστον 

αξιακές πεποιθήσεις των ανθρώπων αλλά και άλλες οι οποίες θα καθοδηγούν την ηθική 

συμπεριφορά μέσα από συγκεκριμένες στοχαστικές ενέργειες  (ηθικός συλλογισμός 

ανάλογα με το εφαρμοζόμενο από κάθε θεωρία κριτήριο). Η ανεξαρτησία  του ηθικού 
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συλλογισμού βρίσκει μια διαρκή δικαίωση στην περίφημη νατουραλιστική πλάνη, τη 

διάσταση δηλαδή του εμπειρικού, περιγραφικού γεγονότος από το αξιακό κανονιστικό 

πρόταγμα απότοκο ενός ελεύθερου συλλογισμού. Αν και πολλοί φιλόσοφοι έχουν εργαστεί 

εναντίον αυτής της διάστασης καταλήγοντας στην περιορισμένη χρησιμότητά της
103

,  

εξακολουθεί σε σημαντικό βαθμό να θολώνει την επιστημονική διερεύνηση της ηθικής και 

τις συνέπειες της. Είναι λοιπόν χρήσιμο σε αυτό το σημείο να διευκρινίσουμε την 

επιστημονική πρακτική σε σχέση με αυτή την αντίληψη. Αν όπως αναπτύξαμε παραπάνω η 

δεσμευτικότητα της φυσικής οντολογικής σύστασης μας είναι δομική τότε η 

κανονιστικότητα του φυσικού είναι παρούσα στον όποιο συλλογισμό μας. Η λογική μορφή 

της ηθικής διερώτησης είναι ίσως η πιο γενική μορφή που μπορεί κανείς να υποθέσει και 

ως εκ τούτου να θεωρήσει απαλλαγμένη από κάθε παραμετροποίηση ειδικού χαρακτήρα 

υπηρετώντας έτσι την αυτονομία της ηθικής και συνάπτοντας την ισχυρά με τη δομή του 

ανθρώπου ως ανεξάρτητου όντος μέσα σε έναν κόσμο σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων. 

Αυτό το μοντέλο ηθικού κονστρουκτιβισμού θεμελιωμένου πάνω σε έναν οντολογικό 

δυισμό νου και φύσης, συνιστά με γενικούς όρους η Καντιανή φιλοσοφική παράδοση, 

κατοχυρώνοντας έτσι την ανεξαρτησία της ηθικής από το φυσικό γεγονός και παγιώνοντας 

το επιχείρημα της φυσιοκρατικής πλάνης. Όμως όπως είδαμε, η έρευνα του εγκεφάλου μα 

υποδεικνύει πως η αφηρημένη σκέψη έχει πρακτικά συγκροτημένες συνιστώσες οι οποίες 

δεν στοιχειοθετούν μια γνωσιακά αυτόνομη συνθήκη ηθικής φύσης, αλλά και η εγκεφαλική 

ανατομία στη φυλο- και οντο-γενετική της συγκρότηση υποβάλλει αξιακές ιεραρχήσεις  που 

σχετίζονται με τη δομή των περιβαλλοντικών καταστάσεων και προτεραιοτήτων επιβίωσης 

που καθορίζονται από αυτές. Έτσι  μπορεί κανείς να επιμείνει όσο επιθυμεί στην άρνηση 

της φυσιοκρατικής προσέγγισης του ηθικού νοήματος αλλά γεγονός παραμένει ότι στην 

πράξη οι ηθικές μας επιλογές δεν υποστηρίζονται από αφηρημένους ηθικούς συλλογισμούς 

που δεσμεύουν τις δυνατότητες μας αλλά από τη συγκρότηση του εγκεφάλου μας στο 

πολιτισμικό παράδειγμα όπου αυτός αναπτύσσεται και η ζωή μας βιώνεται. Η επιστήμη 

ερευνά γεγονότα τα οποία είναι μεν περιγράψιμα, αλλά στη βάση κάθε περιγραφής 

υπάρχει μια αξιολογική κρίση, είτε στην πίστη των παρατηρήσεων είτε στην εκτίμηση των 

συσχετισμών τους. Επιπλέον στη βάση κάθε αξιολογικής κρίσης υπάρχει ένα γεγονός 

εμπειρικής επαλήθευσης τουλάχιστον των ιδιοτήτων των αντικειμένων  που 

αξιολογούνται
104

. Έτσι το «είναι και το δέον», δεν αποτελούν ανεξάρτητα κατηγορήματα 

αλλά γενικεύσεις μεταφορικού τύπου οι οποίες δεν μπορούν πάντα να διαστέλλονται 

απολύτως.  

Είδαμε πως το μοντέλο του Moll παρέχει μια νευροβιολογική εξήγηση αυτής της διάστασης 

και του πλασματικού της χαρακτήρα στην πρακτική ηθική, μέσω της αναπαράστασης των 

νορμών συμβατικής κοινωνικής συμπεριφοράς και γενικών ηθικών κανόνων σε 

διαφορετικά σημεία του εγκεφάλου. Η υπέρβαση της διαφοράς είναι και δέοντος 

συμβαίνει κάθε φορά που κρίνουμε συμπεριφορές των αλλότριων πολιτισμών με την 

έκφραση απολίτιστοι, βάρβαροι ή διαφορετικοί. Εκφράζουμε μεν μια ηθική απαξία αλλά 

όχι στο βαθμό που θα την εκφράζαμε και θα τη νιώθαμε ίσως αν συνέβαινε αυτή η 

συμπεριφορά εντός του δικού μας πολιτισμικού παραδείγματος. Επιπλέον η κατανόηση της 

ηθικής συμπεριφοράς που αφορά συνθήκες έντονης συναισθηματικής φόρτισης γρήγορα 

ξεπερνά τις αφαιρέσεις που ενστερνιζόμαστε όταν κάτι δεν μας αφορά προσωπικά. Έτσι 

κατανοούνται φαινόμενα π.χ. αυτοδικίας με την επίκληση ισχυρών όρων ηθικής τάξεως, 

ακόμα και αν κανείς γνωρίζει πως η «Ηθική» απαιτεί τη θεσμική παρέμβαση της 

δικαιοσύνης.  Το μοντέλο του Moll, μας δείχνει ότι η αναπαράσταση αφηρημένων ηθικών 

κανόνων προσφέρει μια μεσολάβηση στην υπέρβαση των δυσκολιών πολιτισμικής 

διαφοροποίησης στην εκτίμηση της συμπεριφοράς των άλλων. Αν δεν υπήρχε κάτι τέτοιο 
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τότε δεν θα ήταν δυνατό να αποφύγουμε τις συγκρούσεις λόγω παρερμηνειών στην 

πρακτική ζωή. Έτσι βλέπουμε ότι η νευροβιολογία μπορεί να καθοδηγήσει μια εξήγηση της 

συγκρότησης των αφαιρέσεων κανονιστικού τύπου. Ο Haidt που έχει κατηγορηθεί όπως 

είδαμε για φορμαλιστική ανεπάρκεια της θεωρίας του κοινωνικού ενορατισμού, 

αποδέχεται το σχετικισμό των ηθικών ενοράσεων και δίνει μια τουλάχιστον επαρκή 

εξηγητική αρχή του πλουραλισμού των ηθικών στάσεων μέσω της κοινωνικής διάδρασης. Η 

θεωρία του υπαινίσσεται την πλαστικότητα των ηθικών ενοράσεων πράγμα που συμφωνεί 

με την αναγνώριση των γνωσιακών  και συναισθηματικών μεροληψιών στις ενοράσεις 

αυτές, κάτι  που ανευρίσκουν οι επικριτές του. Σε αντίθεση όμως με αυτούς ο Haidt δεν 

δηλώνει ότι η ηθική αποτελεί το καλό πρόσωπο του νου το οποίο είναι δυνατό να 

ανακαλύπτεται κάθε φορά πίσω από «τόνους» εμπειρικών δεδομένων, συναισθημάτων και 

λανθασμένων συλλογισμών που μας οδηγούν σε πράξεις  ατομικής ή συλλογικής 

κατάπτωσης. Οι ηθικές μας ενοράσεις είναι σχετικές και ίσως και λαθεμένες ιδιαίτερα σε 

περιστάσεις αβεβαιότητας ή  σε ασταθή και άγνωστα περιβάλλοντα. Όμως το ίδιο είναι και 

η ηθική, έστω και μόνο γιατί αυτή συγκροτείται από τέτοιες ενοράσεις. Εξελικτικά 

ενημερωμένη αυτή η αποτίμηση διαμορφώνεται στο επιχείρημα πως η φύση μας έδωσε 

την «ηθική αίσθηση» για να μπορούμε να αντιδρούμε με έναν ορισμένο τρόπο σε άγνωστα 

περιβάλλοντα και όχι για να αντιδρούμε με το σωστό τρόπο και να ζούμε μια πλήρη ζωή σε 

οποιοδήποτε περιβάλλον. Έτσι μπορεί να διαθέτουμε ένα νευροβιολογικό σύστημα ηθικής 

αξιολόγησης συναισθηματικά εκκινούμενο και γνωσιακά προσαρμοζόμενο στην κοινωνική 

και πολιτισμική τοπικότητα όπου υπάρχουμε. Η ηθική έτσι προσομοιάζει περισσότερο σε 

ένα είδος εμπειρίας βιωματικής, ενσώματης μορφής (embodied), η οποία μπορεί να 

μεταβάλλεται με την μεταβολή συναισθηματικών και γνωσιακών χαρακτήρων του 

περιβάλλοντος, του προσωπικού μας παρελθόντος και των μελλοντικών προσδοκιών. Είναι 

βέβαια αληθές ότι δεν μπορούμε να ονομάσουμε ηθική κάθε συμπεριφορά, ούτε να 

βασιστούμε σε μια συναισθηματική πλάνη, αξιολογώντας  με βάση τις στιγμιαίες μας 

διαθέσεις. Όμως είδαμε ότι ούτε τα νευροβιολογικά ευρήματα μας κατευθύνουν προς κάτι 

τέτοιο. Σε δύσκολα ηθικά διλλήματα κινητοποιούνται διανοητικές διαδικασίες και 

συγκρίνονται γνωσιοσυναισθηματικές στρατηγικές οι οποίες θα δώσουν την «ηθική» μας 

απάντηση. Οι ηθικές μας αποκρίσεις λοιπόν φαίνεται να μπορούν να διασπείρονται 

ανάλογα με τα ερωτήματα και παρουσιάζουν ομοιότητα μόνο όταν οι κρίσιμες παράμετροι 

τους προσλαμβάνονται κατά παρόμοιο τρόπο.  Μια από τις βασικές κριτικές της 

νευροβιολογικής έρευνας για την ηθική αφορά το σχεδιασμό των πειραμάτων και το 

επισφαλές των συμπερασμάτων που μπορεί να εξαχθούν από αυτά
105

. Οι κριτικές αφορούν 

το ότι τα υποθετικά διλλήματα π.χ. δεν αντιστοιχούν σε πραγματικό ηθικό συλλογισμό, ότι 

είναι κατασκευασμένα με ισχυρές παραμετρικές προκείμενες που υποβάλλουν 

συγκεκριμένες απαντήσεις και συμπεράσματα. Ακόμα και αν δεχθεί κανείς αυτές τις 

αντιρρήσεις οι οποίες είναι βάσιμες τουλάχιστον από τη σκοπιά της κανονιστικής ηθικής 

θεωρίας, δεν δημιουργείται κανένα ουσιαστικό εμπόδιο στη φυσιοποίηση της ηθικής και 

την ανάδειξη συγκεκριμένων εγκεφαλικών μηχανισμών, ως υπεύθυνων για την ηθική 

αξιολόγηση των πράξεων. Αυτό συμβαίνει γιατί οι μηχανισμοί αυτοί λειτουργούν όχι ως 

παραγωγοί αξιολογικών αρχών για να χρειάζονται έναν a priori κανονιστικό 

προσανατολισμό, αλλά ως μηχανισμοί πρόσληψης των κοινωνικών και πολιτισμικών 

καταστάσεων τις οποίες επεξεργαζόμαστε με βάση κριτήρια που οι ίδιες έχουν 

διαμορφώσει και βιώνουμε ως ίδιες ατομικές αντιδράσεις. Είδαμε πως ο εγκέφαλος είναι 

μάλλον ένα σύστημα ανοιχτό στο περιβάλλον με μια διαλεκτική σχέση με αυτό, η οποία 

βασίζεται στη συγκρότηση σχέσεων μεταξύ βασικών αξιολογήσεων και αφηρημένων 

συμβολικών αναπαραστάσεων. Οι αναπαραστάσεις αυτές υπόκεινται σε μια δυναμική 

διάδραση με την κοινωνική πραγματικότητα ώστε να εμφανίζονται πληρέστερα 
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προσαρμοσμένες σε αυτή
106

. Έτσι η πολιτισμική διασπορά της βαρύτητας των ηθικών 

συμπεριφορών υποδηλώνει την ασημαντότητα των καθολικευτικών αιτημάτων για ενιαία 

ηθική πραγμάτευση. Ένα επιπλέον επιχείρημα έναντι της επιστημονικής διαχείρισης των 

ηθικών ερωτημάτων είναι αυτό της λανθασμένης ταύτισης των απαντήσεων σε ερωτήματα 

με το πραγματικό διυποκειμενικό ερώτημα του πως θα έπρεπε κανείς να δράσει
107

. Ακόμα 

δηλαδή και αν τα πειράματα μας δείχνουν το γιατί δίνουμε τις ηθικές απαντήσεις που 

δίνουμε, δεν μας δίνουν το ποια ηθική απάντηση πρέπει να δώσουμε. Η παρανόηση εδώ 

επιμένει. Οι ηθικές απαντήσεις που δίνουμε είναι οι απαντήσεις στο πως θα έπρεπε να 

δράσουμε, διαφορετικά δεν θα ήταν ηθικές αλλά το πολύ λογικές ασκήσεις 

επιχειρηματολογίας. Η επιμονή σε μια κανονιστική οπτική με προτεραιότητα στον ηθικό 

συλλογισμό, όντως αφαιρεί κάθε νόημα από την προσπάθεια επιστημονικής διερεύνησης 

της ηθικής. Πρόκειται όμως απλά για μια στάση που αγνοεί ουσιαστικά όλο το σκεπτικό 

αυτής της προσπάθειας. H «επιστημονική ηθική» δεν μπορεί να μας δώσει ένα σύνολο 

κριτηρίων για το πώς να πράττουμε. Αυτό περιλαμβάνεται στο χαρακτήρα των γεγονότων 

τα οποία διερευνά. Η πειραματική έρευνα λοιπόν, δεν δίνει μεταηθικές λύσεις για το ποιον 

τύπο συλλογιστικής θα έπρεπε να υιοθετούμε. Δεν αποτελεί κανονιστική ηθική θεωρία. 

Μας δείχνει όμως ποιον τύπο συλλογιστικής τελικά υιοθετούμε υπό την ρητή ή άρρητη 

προοπτική του «θα έπρεπε». Δεν μπορεί κανείς λοιπόν να χρησιμοποιήσει τα 

συμπεράσματα της πειραματικής έρευνας για να εξάγει αξιακά πρότυπα συμπεριφοράς και 

να καθοδηγήσει τις αποφάσεις του. Κάνοντας κάτι τέτοιο απλά υιοθετεί μια μεροληπτική 

στάση για τις αποφάσεις του κατά έναν ακόμα τρόπο, ο οποίος μάλιστα είναι απολύτως 

ξένος στη διαλεκτική της απόφασης όπως αυτή συντελείται σε πραγματικές συνθήκες. Έτσι 

δεν μπορεί κανείς να καταφύγει σε επιχειρήματα του τύπου «ο εγκέφαλος μου με έκανε να 

πράξω έτσι». Ένας τέτοιος ισχυρισμός είναι μια πρόταση χωρίς νόημα που υιοθετεί τη 

λογική του οντολογικού δυισμού αλλά και του μονισμού ταυτόχρονα. Έτσι οι επιστημονικές 

προτάσεις – εξηγήσεις για τον τρόπο λειτουργίας της ηθικής δεν είναι εύκολα 

επεξεργάσιμες σε κανονιστικό επίπεδο χωρίς απόλυτη διευκρίνιση του επιστημολογικού 

τους χαρακτήρα.  

Πράγματι η λειτουργία του εγκεφάλου δεν θα μας δείξει από μόνη της τι πρέπει να 

κάνουμε. Οι ηθικοί φιλόσοφοι θα απορρίψουν αυτή την περίπτωση ως άλλη μια 

φυσιοκρατική πλάνη ή έναν αφελή επιστημονισμό και μάλλον θα έχουν δίκιο
108

. Επιπλέον 

δεν πρέπει να μας διαφεύγει το ότι οι εγκεφαλικές «αντιδράσεις» είναι νοητικές 

αντιδράσεις και ως τέτοιες είναι βαθιά υποκειμενικές δηλαδή είναι αντιδράσεις που 

ταυτίζονται με το φορέα τους. Η φιλοσοφία είναι δυνατή χάρη στη λειτουργία του 

εγκεφάλου. Επομένως όταν μελετάμε τον εγκέφαλο μελετάμε το νοητικό περιεχόμενο από 

μια οπτική η οποία είναι αδύνατη για τη φιλοσοφία. Η οπτική αυτή δεν είναι η οπτική του 

τρίτου προσώπου. Δεν είναι η οπτική κανενός αμερόληπτου παρατηρητή, αλλά η οπτική 

όλων των προσώπων ταυτόχρονα! Αυτό σημαίνει πως η επιστημονική ανάλυση των 

νοητικών περιεχομένων με βάση τις εγκεφαλικές δομές συγκεφαλαιώνει την οπτική του 

πρώτου προσώπου αφού αυτό νιώθει σκέπτεται και πράττει ως τέτοιο, του δεύτερου 

προσώπου αφού παρατηρεί και αντιδρά στην παρουσία του άλλου, και του τρίτου αφού 

έχει τη δυνατότητα να παρατηρήσει και να στοχαστεί πάνω σε όλη τη διαδικασία μέσα από 

τις εικόνες που δίνει π.χ. ο μαγνητικός τομογράφος. Όταν κάποιος ερευνητής λοιπόν 

παρατηρεί μια εγκεφαλική περιοχή να ανταποκρίνεται σε ένα ηθικό πρόβλημα, δεν 

παρατηρεί μόνο μια τυχαία φυσική διαδικασία αλλά την ίδια την πραγματικότητα της 

σκέψης. Δεν παρατηρούμε δηλαδή συμπεριφορές που παραπέμπουν σε συλλογισμούς, 

αλλά συλλογισμούς. Ακόμα και αν οι παρατηρήσεις μας βασίζονται σε αναπόδεικτες 

παραδοχές και ως εκ τούτου πάσχουν μεθοδολογικά, τα πειράματά μας είναι ευάλωτα σε 
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μεροληπτικές παραμέτρους σε ποικίλους βαθμούς, και πολλές φορές η νοητική μας 

δυνατότητα της ερμηνείας πολύ επιφανειακή
109

, η εικόνα που έχουμε είναι αυτή της 

νοητικής δραστηριότητας όπως αντανακλάται στην ύλη (ή/και το αντίστροφο). Οι 

εγκεφαλικές λειτουργίες βέβαια δεν διαθέτουν περιεχόμενο  με την έννοια που κάτι 

υπάρχει μέσα σε ένα κουτί. Το νοητικό περιεχόμενο είναι οι λειτουργίες αυτές. Έτσι όταν 

μελετάμε τη λειτουργία του εγκεφάλου και κάνουμε υποθέσεις για αυτή, μελετάμε την 

αρχιτεκτονική αυτού του περιεχομένου. Θεωρητικά οι αρχές της φιλοσοφικής σκέψης 

βρίσκονται εδώ. Όταν κάνουμε ηθική φιλοσοφία ο εγκέφαλος μας λειτουργεί με έναν 

ορισμένο και όχι κάποιον άλλο τρόπο. Αυτό δίνει την ευκαιρία στον Greene  να διατυπώσει 

την υπόθεση ότι οι δεοντοκρατικές ηθικές θεωρήσεις αποτελούν post hoc εκλογίκευση των 

ηθικών συναισθημάτων
110

. Ακόμα και αν κάνει λάθος 
111

, η βασική αρχή της σκέψης του 

είναι ότι ο εγκέφαλος μας δείχνει τα όρια της ηθικής σκέψης και ίσως και την ουσία της. 

Είδαμε πως ο εγκέφαλος διαθέτει δομολειτουργικούς μηχανισμούς αντίληψης και 

επεξεργασίας των περιβαλλοντικών αναπαραστάσεων οι οποίοι υποβάλλουν το χαρακτήρα 

των ηθικών κρίσεων. Δεν μπορούμε να εντάξουμε τους μηχανισμούς αυτούς σε μια 

μεταηθική πραγμάτευση γιατί έτσι αναιρούμε τον πρωτογενή τους χαρακτήρα. Έτσι 

ισχυρισμοί ότι ο εγκέφαλος μας δείχνει την ηθική στάση που πρέπει να υιοθετήσουμε είναι 

διαφορετικοί από το γιατί υιοθετούμε μια ηθική στάση. Όμως επίσης, είναι μια 

αδικαιολόγητη γενίκευση η παραδοχή ότι η βασική εγκεφαλική και νοητική οντολογία 

μπορεί να περιγράψει όλο τον πλούτο μιας ηθικής θεωρίας. Για να ισχυριστούμε κάτι 

τέτοιο θα έπρεπε να διαθέταμε μια πλήρη εικόνα της επιστημολογικής συνθήκης της ηθικής 

κρίσης νευροβιολογικά και πολιτισμικά ενημερωμένη, κάτι από το οποίο βρισκόμαστε 

ακόμα πολύ μακριά. Έτσι η επιστημονικά ενημερωμένη θεώρηση της ηθικής μέσα από μια 

φιλοσοφική φυσιοκρατική προσέγγιση μπορεί να διατηρήσει ανοικτό το ερευνητικό πεδίο  

τόσο στη νευροεπιστήμη όσο και στη φιλοσοφία. Η αναγνώριση ότι η ηθική αποτελεί μια 

νοητική κατεύθυνση σε συνέχεια με το φυσικό κόσμο και την εγκεφαλική μας διαμόρφωση 

είναι η σημαντικότερη κατάκτηση της επιστημονικής μελέτης. Οι φιλοσοφικές συνέπειες 

αυτής της παραδοχής, οι λεπτομέρειες της και η κανονιστική της δυναμική, αποτελούν ένα 

γόνιμο πεδίο σκέψης και συζήτησης στη συμβολή πολλών πεδίων της ανθρώπινης γνώσης. 

Η νευροηθική σε αυτό το πλαίσιο υποβάλλει πιστεύουμε την ευκαιρία, αν όχι την ανάγκη, 

για μια συνθετική κατανόηση του ηθικού σκέπτεσθαι και πράττειν,  στα πλαίσια μια 

«νευροανθρωπολογίας» της νόησης και του πολιτισμού. Κατανοώντας επαρκέστερα τον 

τρόπο με τον οποίο υπάρχουμε μέσα στον κόσμο και λαμβάνουμε τις αποφάσεις μας,  

μπορούμε να διαμορφώσουμε μια νευροβιολογικά, κοινωνικά και πολιτισμικά 

ενημερωμένη εικόνα για τον τρόπο ρύθμισης των ηθικών ζητημάτων. Όχι με τη μορφή 

δικαιολόγησης ή αναθεματισμού αλλά με τη μορφή  ρεαλιστικού θεσμικού σχεδιασμού και 

πολιτικής ευελιξίας που λαμβάνει υπόψη την ανθρώπινη κατάσταση στην πλήρη 

πραγματικότητά της, μέσα στο πολιτισμικό παράδειγμα που διαμορφώνει.   Η απαίτηση για 

επινόηση κριτηρίων που θα απηχούν την ανθρώπινη κατάσταση σε ένα σταθερό μοτίβο 

υποχωρεί μπροστά στην αποδοχή του ότι είμαστε φτιαγμένοι με έναν ορισμένο τρόπο και 

για να δικαιολογήσουμε μια ηθική άρνησης αυτού του γεγονότος , χρειάζεται να έχουμε 

μια καλή εικόνα για το τι σημαίνει αυτή η άρνηση. Η νευροεπιστήμη ελαττώνει το 

μεταφυσικό ορίζοντα της ηθικής ως προς την κανονιστική του σημασία και όχι ως προς το 
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υποκειμενικό του βάθος.  Άλλωστε η φυσιοκρατική προσέγγιση του κόσμου δεν διέλυσε 

ούτε την ποιητικότητα ούτε το βάθος της πρωτόγονης και της μυθικής σκέψης, οι οποίες 

είναι παρούσες σε μια νέα πολιτισμική συνθήκη εμπλουτίζοντας την ανθρώπινη ζωή. Δεν 

υπάρχει κανένας λόγος να συμβεί κάτι ανάλογο με μια φυσιοκρατική προσέγγιση της 

ηθικής. 
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Εισαγωγικό σχόλιο 

Συζητώντας για το επικείμενο παρόν : νευροηθική της βελτίωσης  

 

 

 Όπως έγινε πιστεύουμε σαφές από την προηγούμενη πραγμάτευση, η ανθρώπινη ηθική 

δυνατότητα είναι προϊόν της λειτουργίας του εγκεφάλου μας όπως αυτή διαμορφώνεται 

εξελικτικά και πολιτισμικά μέσα στο περιβάλλον. Οι τεχνολογικές εξελίξεις προκαλούν την 

ηθική παρουσιάζοντας δυνατότητες παρεμβατικότητας στο σώμα μας οι οποίες έρχονται σε 

αντίθεση με την απαρτιωτική της λειτουργία για την ανθρώπινη ταυτότητα και την εικόνα 

που έχουμε για τον κόσμο. Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε το πρόβλημα της 

βελτίωσης (enhancement) των ανθρώπινων ιδιοτήτων και ιδιαίτερα των εγκεφαλικών- 

νοητικών. Οι σχετικές νευροτεχνολογίες εγείρουν ήδη έντονο ηθικό προβληματισμό αν και 

πολλές από τις εν λόγω τεχνολογίες δεν είναι σήμερα πρακτικά εφαρμόσιμες και 

βρίσκονται μόλις σε πειραματικό στάδιο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην υποβάθμιση της 

σημασίας τους από κάποιους σχολιαστές. Όμως παρά το γεγονός ότι τέτοιες αμφιβολίες 

μπορεί να φαίνονται δόκιμες, είναι γεγονός ότι η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας 

πολλές φορές τα τελευταία χρόνια εκπλήσσει και τους ίδιους τους επιστήμονες. Είναι 

χαρακτηριστική η στάση του Steven Rose ο οποίος επισημαίνει ότι και οι γενετιστές δεν 

πίστευαν στην κλωνοποίηση ενός θηλαστικού με αποτέλεσμα η βιοηθική να βρίσκεται κατά 

κάποιο τρόπο πίσω από τις εξελίξεις, ενώ με τη νευροεπιστήμη και τη νευροηθική θα 

έχουμε ένα πλεονέκτημα σκέψης και δράσης  πριν την πλήρη ανάπτυξη των σχετικών 

τεχνολογιών 
112

. Άλλοι βέβαια μελετητές υποστηρίζουν ότι ακόμα και στη νευροηθική η 

ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει ήδη αφήσει πίσω της την ηθική διερώτηση, με την 

εκτεταμένη χρήση των  δημιουργημάτων της ψυχοφαρμακολογίας, τη χρήση τεχνητών 

μελών, τα κοχλιακά εμφυτεύματα, την χρήση των εγκεφαλικών ερεθισμών για τη θεραπεία 

νόσων όπως η Parkinson κ.λ.π. Οι μελετητές αυτοί υποστηρίζουν πως η ηθική συζήτηση 

πρέπει να εγκαταλείψει την αγκίστρωσή της σε επιχειρήματα του τύπου διατήρησης της 

ανθρώπινης φύσης και να εκταθεί εννοιολογικά ώστε να περιλάβει το ανθρώπινο είδος σε 

μια γενική κλίμακα ανάλογη της εξελικτικής διαδικασίας
113

. Επιπλέον όπως είδαμε από την 

παραπάνω πραγμάτευση η κατανόηση της ηθικής σχετίζεται στενά με συγκεκριμένα 

πολιτισμικά παραδείγματα και μπορεί να εξελίσσεται στο εσωτερικό τους, μέσω της 

διάδρασης εγκεφάλου και πολιτισμικού «προϊόντος». Έτσι η πραγμάτευση της ηθικής της 

βελτίωσης δεν μπορεί παρά να ενέχει και δεδομένα που προέρχονται από έναν ευρύτερο 

χώρο πολιτισμικής ανθρωπολογίας όπως αυτός αναπτύσσεται στη δυναμική των 

σύγχρονων δυτικών τουλάχιστον κοινωνιών. Η βελτίωση του ανθρώπινου νου ή η 

ανακατασκευή του ανθρώπινου περιεχομένου όπως την ονομάζουμε σε αυτή την εργασία 

είναι ήδη παρούσα στο εσωτερικό του δυτικού πολιτισμικού παραδείγματος με τη μορφή 

κοινωνικής τάσης για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητα σε 

διάφορους τομείς. Εγκυστωμένη σε αποδεκτούς κοινωνικοπολιτικούς όρους η βελτίωση 

προκαλεί μια μόνο χαλαρή ηθική πρόκληση. Με την ανοιχτή (explicit) όμως εξαγγελία της 
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μέσω χημικών ή τεχνολογικών παρεμβάσεων στον ανθρώπινο εγκέφαλο, καθίσταται μια 

ριζική προβληματική για το μέλλον της ανθρωπότητας. Ανεξάρτητα  από το ποια στάση 

τελικά θα υιοθετήσει κανείς και ποια στοιχεία θα κινητοποιήσει στην πραγμάτευση και την 

επιχειρηματολογία του, το σίγουρο είναι ότι οι νευροτεχνολογίες αποτελούν μια υπαρκτή 

ηθική πρόκληση και η πραγμάτευσή τους είναι ζήτημα που απασχολεί το παρόν και όχι το 

μέλλον.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΝΕΥΡΟΗΘΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: το πρόβλημα της βελτίωσης 

(enhancement) ή ανακατασκευάζοντας το ανθρώπινο 

περιεχόμενο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 κατ’ αρχήν μεταφραστική μας επιλογή για τον αγγλικό όρο enhancement ως 

βελτίωση και όχι ως ενίσχυση, μπορεί να αμφισβητηθεί. Στη βάση αυτής της 

επιλογής όμως υπάρχει μια αντίληψη η οποία πιστεύουμε πως αποδίδει 

ακριβέστερα το διακύβευμα του θέματος έστω και αν ο όρος ενίσχυση είναι εγγύτερος στο 

λειτουργικό και μορφολογικό σχεδιασμό των σχετικών τεχνολογιών. Η γνωσιακή ενίσχυση, 

η ψυχική ενίσχυση, και η αισθητηριακή ενίσχυση είναι λέξεις μάλλον ηθικά 

απροσανατόλιστες. Η βελτίωση δεν είναι ηθικά ουδέτερη. Με αυτή τη μεταφραστική 

επιλογή λοιπόν παίρνουμε μια πρωταρχική θέση με την οποία επιχειρούμε να δείξουμε 

πως το περιεχόμενο του νου στο οποίο παρεμβαίνουν οι νευροτεχνολογίες δεν είναι 

αμέτοχο στην ίδια την ανάπτυξη των τεχνολογικών εργαλείων, ούτε τα τελευταία είναι 

ηθικά αδιάφορα αντικείμενα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά το δοκούν . Η 

παρέμβαση λοιπόν στον ανθρώπινο νου είναι μάλλον εξαρχής ηθικά φορτισμένη και όχι 

δυνατότητα  που εκ των υστέρων έχει ηθική σημασία. Με αυτό τον τρόπο ένα μεγάλο 

μέρος της πραγμάτευσης του ζητήματος, τίθεται σε νέα βάση. Οι νευροτεχνολογίες 

συνάπτονται με το κίνητρο που διέπει την ανάπτυξη τους και το πολιτισμικό πλαίσιο όπου 

αυτές υλοποιούνται. Ένας συγκεκριμένος ανθρώπινος νους επιλέγει την τεχνολογία 

παρέμβασης στον εαυτό του και μάλιστα σε συγκεκριμένα περιεχόμενά του. Ο νους αυτός 

δεν είναι αφηρημένος και οικουμενικός αλλά ενσωματωμένος στη βιωματική του εμπειρία 

είτε ως προσωπική ανάγκη και επιθυμία είτε ως διυποκειμενική τάση κοινωνικής υφής. Έτσι 

η νευροηθική της βελτίωσης μπορεί να εξεταστεί υπό το πρίσμα μιας νευροανθρωπολογίας 

ώστε η πραγμάτευση να μπορεί να αποκτήσει ένα κριτήριο που να ικανοποιεί τη συνέχεια 

της βιωματικής εμπειρίας από την προ ως την μετα- βελτιωμένη κατάσταση. Με αυτό τον 

τρόπο μπορεί κανείς να έρθει αντιμέτωπος με ολόκληρη την ηθική βαρύτητα του γεγονότος 

της βελτίωσης των ανθρώπινων νοητικών ικανοτήτων, χωρίς να εμπλακεί για μια ακόμη 

φορά στη συζήτηση περί του ηθικού στάτους της ανθρώπινης φύσης. Όπως είδαμε στο 

Η



προηγούμενο τμήμα της εργασίας μας, η κανονιστικότητα του φυσικού μπορεί να 

αποτελέσει έναν οδηγό για την κατασκευή ενός ηθικού modus operandi, χωρίς να 

ιδεολογικοποιείται η φυσική εγκεφαλική ικανότητα λήψης αποφάσεων.  Αυτό σημαίνει πως 

η ανθρώπινη φύση δεν μπορεί να έχει μια ηθική σημασία καθεαυτή. Η ηθική διερώτηση 

αποτελεί μέρος της και όχι οντολογική της προϋπόθεση. Είδαμε ότι είναι τουλάχιστον νοητή 

η δυνατότητα μιας φυσιοκρατικής πραγμάτευσης της ηθικής χωρίς την απώλεια του 

σθένους και του βάθους της στην ανθρώπινη εμπειρία. Η κατάφαση στην οντολογική 

ενότητα του φυσικού κόσμου και του ανθρώπινου νου μπορεί ίσως να προσφέρει τον 

ορίζοντα των κανονιστικών κριτηρίων για τη διαμόρφωση των επιλογών και των 

αποφάσεων μας. Η ηθική πραγμάτευση της βελτίωσης του ανθρώπινου εγκεφάλου 

σύμφωνα με αυτά, θα πρέπει να αποφύγει λοιπόν το λόγο περί φυσιολογικού. Γιατί η 

παρέμβαση στον ανθρώπινο εγκέφαλο δεν είναι παρέμβαση σε μια δεδομένη ανθρώπινη 

φύση, αλλά παρέμβαση από τη φύση προς τη φύση. Το ηθικό διακύβευμα αυτής της 

παρέμβασης μπορεί να εννοηθεί μόνο στην επιλογή συγκεκριμένων στρατηγικών που 

αναδομούν τις ανθρώπινες σχέσεις στο εσωτερικό τους, και όχι με έναν ιδεολογικό 

ορίζοντα του ανθρώπινου όντος όπως το αντιλαμβάνεται ένα πολιτισμικό παράδειγμα π.χ. 

η εκκοσμικευμένη δυτική αντίληψη της δικανικής ατομικότητας. Ένα βασικό λοιπόν 

στοιχείο της συζήτησης για την ηθική της βελτίωσης, αυτό της διάστιξης μεταξύ 

φυσιολογικού και βελτιωμένου καθίσταται άτοπο. Ο λόγος περί φυσιολογικού κατανοείται 

πλέον στα πλαίσια «κοινοτιστικών» δεδομένων δηλαδή παγιωμένων ιστορικά και 

πολιτισμικά χαρακτήρων του ανθρώπινου βιώματος. Ακόμα και στην ιατρική το 

φυσιολογικό εκλεπτύνεται για να διασφαλιστεί η σχεσιακή σταθερότητα των λειτουργιών 

του οργανισμού με το περιβάλλον. Αναγνωρίζεται η διακύμανση των φυσιολογικών ορίων 

εργαστηριακών παραμέτρων και λειτουργικών δομών κατά χρονική, τοπική, αλλά και 

βιωματική διασπορά. Έτσι αν και η νοσολογία παραμένει παγκόσμια, οι επιμέρους 

συγκροτήσεις των ανοικτών ισορροπιών που συνιστούν έναν υγιή οργανισμό και πληθυσμό 

είναι ζήτημα που αναγνωρίζεται ως ιδιαίτερα σύνθετο και άπτεται μιας ειδικής οπτικής. 

Όσον αφορά την εγκεφαλική και νοητική συγκρότηση αυτών των ισορροπιών, τα πράγματα 

γίνονται ακόμα πιο δύσκολα καθώς η αλληλεπίδραση περιβάλλοντος και νου συμβαίνει 

διαρκώς ακόμα και στο επίπεδο  της διαλεκτικής ανάπτυξης μιας επιχειρηματολογίας. 

Έχοντας κατά νου αυτή την αντίληψη των πραγμάτων μπορούμε να αποφορτίσουμε το 

λόγο περί της ανθρώπινης φύσης από ένα γενικό ηθικό βάρος, έστω και μόνο γιατί 

αγνοούμε το πραγματικό νόημα αυτής της φύσης. Η νευροηθική πραγμάτευση της 

βελτίωσης των ανθρώπινων όντων μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε έναν ευρύτερο χώρο 

έκπτυξης ηθικού νοήματος στο εσωτερικό των διαδράσεων μεταξύ εγκεφαλικής 

φυσιολογίας και κοινωνικού και διανοητικού γίγνεσθαι. Οι ψυχοβιολογικές αφετηρίες και 

οι αφηγηματικές πορείες της ζωής των ανθρώπων υποδηλώνουν τη συγκρότηση των 

σχέσεων τους με τους άλλους, τις ανάγκες τους, και τις γνωσιοσυναισθηματικές 

στρατηγικές που χρησιμοποιούν ώστε να δομήσουν τις ιστορικές τους πορείες. Στο 

εσωτερικό αυτών των στρατηγικών αναπτύσσεται η ηθική αντίληψη και κρίση. Η ηθική 

πραγμάτευση λοιπόν της παρέμβασης στον ανθρώπινο εγκέφαλο και νου με τη χρήση 

νευροτεχνολογιών, δεν μπορεί να αγνοήσει το πολιτισμικό περιβάλλον της συγκρότησης 

αυτών των στρατηγικών. Η νευροηθική πραγμάτευση αυτού του θέματος προχωρά ένα 

βήμα πιο πέρα μη μπορώντας να αγνοήσει και τα δεδομένα περί της συγκρότησης των 

εγκεφαλικών, ψυχοβιολογικών χαρακτήρων αυτών των στρατηγικών. 



Ηθική της νευροβελτίωσης : ορισμοί και αντιπαραθέσεις  

Στο σύγχρονο «δυτικό» κόσμο οι απαιτήσεις της  κοινωνικής, και οικονομικής ζωής 

υποβάλλουν ψυχικές συγκροτήσεις που να προσαρμόζονται με μεγάλη ταχύτητα στις 

αλλαγές του περιβάλλοντος. Σε αυτό το πολιτισμικό παράδειγμα όπου κυρίως 

αναπτύσσεται η συζήτηση για τη βελτίωση των ανθρώπινων όντων,  η  είσοδος στη 

δημόσια συζήτηση εννοιών όπως η ευτυχία (καθαρά ποιοτικών οντοτήτων δηλαδή) και ο 

συνδυασμός τους με καθαρά ποσοτικές, όπως η επάρκεια και η αποδοτικότητα, 

δημιουργούν το πλαίσιο για την πραγμάτευση των προβλημάτων ηθικής των 

νευροτεχνολογιών. Η σύζευξη μιας οικονομοκρατικής καθημερινότητας με τον κόσμο των 

ηθικών αξιών δημιουργεί ένα πλήθος ερωτημάτων που διατρέχουν όλα τα επίπεδα της 

ζωής, σε σχέση με το αν και κατά πόσο θα πρέπει να προχωρήσουμε ατομικά και συλλογικά 

στην υιοθέτηση μέσων για να βελτιώσουμε τις νοητικές μας δυνατότητες όταν αυτές δεν 

υπολείπονται λόγω κάποιας αναγνωρίσιμης παθολογίας. Είναι ενδεικτικός ο παρακάτω 

κατάλογος ερωτημάτων  που παρατίθεται στο συλλογικό τόμο “Intervening in the brain” 
114

. 

Τι επιδιώκουμε βελτιώνοντας τα ανθρώπινα όντα; 

Τι σημαίνει η δυνατότητα τελειοποίησης (perfectibility)των ανθρώπων; 

Είναι η βελτίωση των ανθρώπινων δυνατοτήτων με επεμβατικά μέσα επιθυμητή καταρχήν; 

Θα πρέπει η απόφαση της βελτίωσης των νοητικών ή σωματικών ικανοτήτων να αφήνεται 

στην επιθυμία του εν λόγω ατόμου; 

Αλλάζει η προσωπική ταυτότητα ως «παρενέργεια» ηλεκτρονικών εμφυτευμάτων στον 

εγκέφαλο; 

Θα πρέπει «lifestyle» εμφυτεύματα ή άλλες συσκευές ευκολίας να επιτρέπεται να 

βελτιώνουν τη ζωή των υγιών ανθρώπων; 

Είναι η βελτίωση της μνήμης αποδεκτή αν βελτιώνει επιλεγμένες μνήμες με κόστος την 

απώλεια άλλων; 

Σταματά να είναι άνθρωπος ένα ανθρώπινο όν, αν κάποια μέρη του εγκεφάλου του 

υποστηρίζονται από ηλεκτρονικά εμφυτεύματα; 

Θα πρέπει οι μελλοντικοί άνθρωποι να είναι δυνατότεροι και ευφυέστεροι από τους 

σημερινούς; 

Δεδομένου ότι μια βελτίωση είναι καθολικά και ισότιμα διαθέσιμη σε όλους, θα πρέπει να 

απαγορευτεί ή να ενθαρρυνθεί σε μια κατάσταση ανταγωνισμού; 

Θα υπάρξει ανάγκη νέας νομοθεσίας για τη ρύθμιση του ανταγωνισμού και των κοινωνικών 

κανόνων σε μια κοινωνία που θα απαρτίζεται από προσωρινά ή/και μόνιμα βελτιωμένα 

ανθρώπινα όντα; 

Υπάρχει διαφορά στη βελτίωση βασικών (π.χ. προσοχή, εγρήγορση, λήψη αποφάσεων, 

επιθυμία) και ειδικών γνωσιακών λειτουργιών (π.χ. βραχύχρονη μνήμη, μαθηματική ή 

μουσική ικανότητα); 

Αν μια συγκεκριμένη παρέμβαση με στόχο τη βελτίωση, επιφέρει παρενέργειες που 

απαιτούν θεραπεία, πρέπει το κόστος αυτής της θεραπείας να καλύπτεται ασφαλιστικά; 

Τα ερωτήματα αυτά υποδηλώνουν έναν προβληματισμό που στην ουσία του αφορά τη 

δυνατότητα διαλόγου ανάμεσα στην ανθρώπινη κουλτούρα και τον εαυτό της με την 

παρέμβαση της τεχνολογίας. Οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν ίσως για πρώτη φορά τόσο 

ριζικά τον εαυτό τους μέσα από τον καθρέφτη της τεχνολογίας, ο οποίος δημιουργεί μια 

προστακτική επιλογής απέναντι στις παραδεδομένες αντιλήψεις και τις επιθυμίες μας. 

Ποιος δεν θέλησε έστω σε κάποια στιγμή της ζωής του να μπορούσε να αλλάξει τους 

περιορισμούς που επιβάλλει η φύση του ώστε να κατακτήσει τα όνειρα και τους στόχους 

                                                           
114

 Merkel et al (2007), Intervening in the brain: changing psyche and society. Εδώ τροποποιημένο 



του. Ο συμβιβασμός με την εικόνα του εαυτού θεωρείται μια ατομική κατάκτηση που χωρίς 

αυτή η ζωή γίνεται δυσλειτουργική σε πολλά επίπεδα και αφετηρία ποικίλων 

προβλημάτων. Η σύζευξη του εγώ με την εικόνα του αποτελεί ίσως την κρισιμότερη στιγμή 

της ψυχονοητικής οντογένεσης. Το γεγονός όμως ότι δεν υπάρχει ανθρώπινο ον απόλυτα 

συμβιβασμένο με τον εαυτό του είναι πολλαπλά επιβεβαιωμένο. Ολόκληρη η 

καθημερινότητα του ανθρώπου χαρακτηρίζεται από προσπάθειες βελτίωσης της εικόνας 

του, από τον καλλωπισμό ως την σωματική άσκηση και την επαγγελματική δεινότητα. Η 

σχέση εικόνας και αυτοσυνείδησης  προσδίδει στο άτομο την ταυτότητα του και αποτελεί  

κίνητρο της δημιουργικής του εξέλιξης. Το κίνητρο αυτό εκφράζεται βέβαια σε 

διαφορετικούς τομείς της κοινωνικής δραστηριότητας ανάλογα με τις εσωτερικές 

ικανότητες και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.  Γεγονός πάντως παραμένει η τάση για 

βελτίωση, η υπέρβαση ενός εαυτού ο οποίος είναι ανεπαρκής για την εικόνα που 

διαμορφώνει το υποκείμενο για το ίδιο.  

Μέχρι τώρα η βελτίωση του εαυτού ήταν υπόθεση μιας κοπιώδους διαδικασίας 

συμμετοχής και εξέλιξης στο σύνθετο κοινωνικό πεδίο. Αυτό πραγματοποιείται μέσω 

κυρίως της εργασίας και της εκπαίδευσης, οι οποίες μετέφραζαν το ατομικό κίνητρο σε 

συλλογική προσπάθεια, και επενδύονταν με μια ποικιλία αξιολογικών κρίσεων οι οποίες 

συγκροτούν την ηθική της εξέλιξης ενός ανθρώπου, την πρόοδο, την επιτυχία, την ευτυχία. 

Σήμερα όμως η τεχνολογική πρόοδος εμφανίζει μια επιπλέον δυνατότητα βελτίωσης του 

εαυτού σε ένα βασικό επίπεδο φυσιολογίας. Υπάρχει η δυνατότητα γνωσιακής βελτίωσης 

(cognitive enhancement) και η δυνατότητα βελτίωσης της διάθεσης και του 

συναισθήματος(mood /affective enhancement)
115

. Αυτές οι δυνατότητες αφορούν μόνο το 

νευρικό σύστημα και θα μας απασχολήσουν στην εδώ πραγμάτευση (neuroenhancement). 

Πρέπει να τονιστεί ότι η βελτίωση αφορά μόνο ανθρώπους και ιδιότητες οι οποίες δεν 

υπολείπονται του μέσου όρου. Δεν αφορά δηλαδή κανενός είδους θεραπεία. Με έναν 

σύντομο ορισμό η (νεύρο)βελτίωση αφορά «τη χρήση φαρμάκων ή άλλων μέσων για την 

τροποποίηση των εγκεφαλικών λειτουργιών με στόχο τη βελτίωση της μνήμης της διάθεσης 

και της προσοχής σε ανθρώπους που δεν υστερούν σε αυτές λόγω νοσήματος ή άλλης 

διαταραχής»
116

. Ο ορισμός αυτός  εφιστά την προσοχή κυρίως στην διαφορά βελτίωσης και 

θεραπείας. Η  βελτίωση δεν αφορά παθολογικές καταστάσεις γιατί σε αυτή την περίπτωση 

το ηθικό διακύβευμα δεν υφίσταται. Θεωρώντας κάποιον υγιή οργανισμό αποδεχόμαστε 

ότι η φυσιολογία του ανταποκρίνεται πλήρως σε αυτό για το οποίο έχει φτιαχτεί  και είναι 

θεωρητικά δύσκολο να δεχθούμε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Για μια κλασσική 

ιατρική αντίληψη δεν υπάρχει σχεδιαστικό λάθος στη φυσιολογία μας, παρά μόνο 

αποκλίσεις από το «φυσιολογικό». Η αντίληψη αυτή είναι απηχεί μια προοπτική όπου οι 

φυσικές ιδιότητες των οργανικών συστημάτων απεικονίζονται σε ένα τελεολογικό παρόν 

που συντίθεται από το μέγιστο δυνατό βαθμό καταλληλότητας. Ένα ον που επιβιώνει είναι 

ένα ον που είναι τέλεια λειτουργικό στο περιβάλλον του
117

. Η ιδέα της ανθρώπινης φύσης 

υποβάλλει την ιδέα της αρτιότητας της και δεν αφήνει περιθώρια βελτίωσης. Ως εκ τούτου 

μια παρέμβαση σε αυτή είναι μάλλον καταδικασμένη να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις 

τουλάχιστον σε κάποιο επίπεδο, ενώ σχεδόν αυτόματα προκαλεί την ηθική απαξία. Όπως 
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όμως επιχειρήσαμε να αναδείξουμε παραπάνω, η λογική αυτή αποτελεί ένα ιδεολόγημα το 

οποίο επαναφέρει διαρκώς την ανθρώπινη ηθική απομόνωση σε σχέση με τον κόσμο, κάτι 

που έρχεται σε αντίθεση τόσο με τα δεδομένα της νευροβιολογίας όσο και με την 

καθημερινή πρακτική ζωή. Αυτή η αντίληψη όμως είναι σημαντική γιατί τροφοδοτεί μια 

από τις σημαντικότερες αντιρρήσεις στη βελτίωση, την ασφάλειά της.   Απόλυτη  ασφάλεια 

είναι αδύνατη για τις παρεμβάσεις βελτίωσης σύμφωνα με αυτή τη συλλογιστική. Αν και σε 

αυτό το συμπέρασμα μπορεί κανείς να καταλήξει και από την υπάρχουσα θεραπευτική 

εμπειρία (δεν υπάρχει φάρμακο χωρίς παρενέργειες) είναι σημαντικό να αποκαλυφθεί η 

σκέψη ότι η ανθρώπινη φύση εικονίζεται ως τέλειο σύστημα και η οποιαδήποτε  

παρέμβαση ως αποσταθεροποιητική. Αν στην περίπτωση της θεραπείας όμως 

δικαιολογείται ένα ρίσκο παρέμβασης λόγω του ότι αναγνωρίζουμε ότι κάτι δεν λειτουργεί 

όπως θα έπρεπε, στη βελτίωση είναι πολύ δυσκολότερο να δικαιολογηθεί ένα τέτοιο 

ρίσκο
118

. Η ασφάλεια λοιπόν είναι αυτή που δικαιολογεί τους περισσότερους δισταγμούς 

όσον αφορά την υιοθέτηση των τεχνικών νευροβελτίωσης. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι είναι 

ανεπίτρεπτη η οποιαδήποτε παρέμβαση αφού δεν γνωρίζουμε τις συνέπειες της, ενώ άλλοι 

ότι μόνο κάποιες τεχνικές μπορούν να παρουσιάζουν μη αποδεκτούς κινδύνους. Στο σημείο 

αυτό τα πράγματα γίνονται πιο σύνθετα και η επιχειρηματολογία παίρνει πιο ορατές ηθικές 

διαστάσεις. Υποστηρίζεται δηλαδή ότι η βελτίωση παρακάμπτει την προσπάθεια για την 

επίτευξη ενός στόχου και αυτό πέραν της αυτονόητης για πολλούς ηθικής απαξίας επιφέρει 

και άλλες συνέπειες: Η ομογενοποίηση και ο κομφορμισμός της γνωσιακής ταυτότητας 

αλλά και του περιεχομένου
119

, με συνέπεια την ευκολία ταύτισης με νόρμες που μπορεί να 

είναι άδικες ή ρηχές. Η υποβάθμιση του αισθήματος του ηθικώς δρώντα και της ευθύνης 

της επιλογής, από την κατανόηση μας ως γενετικών και νευροχημικών μηχανισμών
120

. Η 

αναγνώριση και ο σεβασμός της ποικιλότητας των ανθρώπινων ικανοτήτων η προσδοκία 

μας από αυτές και οι συναισθηματικοί δεσμοί που αναπτύσσουμε στη βάση αυτών των 

διαφοροποιήσεων , μπορούν επίσης να βλαφθούν σημαντικά
121

. Αν και οι περισσότεροι 

μελετητές που εκφράζουν τις ανησυχίες αυτές δεν τις ενστερνίζονται στο βαθμό του να 

αποκηρύξουν τη βελτίωση ως ανήθική ή επικίνδυνη, μάλλον συμφωνούν ότι πρόκειται για 

ανησυχίες βάσιμες και σημαντικές. Η συνέχεια τέτοιων επιχειρημάτων βρίσκεται σε 

υπαρξιακά και κοινωνικά δυστοπικά οράματα, που αφορούν επέκταση των ανισοτήτων και 

αλλοίωση των χαρακτηριστικών της ανθρώπινης φύσης  και εκφράζονται από μια άλλη 

ομάδα επιχειρημάτων περί ζητημάτων διανεμητικής δικαιοσύνης και κοινωνικής 

αναταραχής μέσω της μεταβολής των εργασιακών σχέσεων και των οικογενειακών δεσμών. 

 

Εξετάζοντας αυτές τις αντιρρήσεις σταδιακά ξεκινάμε από την αιτίαση ότι η βελτίωση θα 

κάνει τους ανθρώπους λιγότερο ευαίσθητους στην αυθεντική αρετή της προσπάθειας για 

την απόλαυση και την ευτυχία. Ο Arthur Caplan επισημαίνει ότι πέρα από το συντηρητισμό 

δογματικού τύπου που εκφράζει μια τέτοια άποψη, υποβαθμίζει και μια πληθώρα 

καθημερινών χαρών που απολαμβάνει κανείς από καθαρή τύχη, συνήθεια, ένστικτο, δώρο, 

ή ακόμα και κακία! Υιοθετώντας την άποψη πως η αυθεντικότητα της ευτυχίας στηρίζεται 

στην προσπάθεια και την κοπιώδη καλλιέργεια της αρετής καθιστούμε αναυθεντικό το 

μεγαλύτερο ίσως τμήμα της ζωής των περισσότερων ανθρώπων. Επιπλέον η θέση ότι η 
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βελτίωση θα υποβαθμίσει τις προκλήσεις της ζωής οι οποίες διαμορφώνουν το χαρακτήρα 

μας, είναι για τον Caplan ανυπόστατη αφού δεν υπάρχει κανένας λόγος για να μειωθούν οι 

προκλήσεις αυτές (αντίθετα μπορεί να δημιουργούνται καινούριες και πιο σύνθετες), και 

σίγουρα ο χαρακτήρας δεν αφορά την ικανότητα της αποφυγής του κόστους για την 

επίτευξη ενός στόχου
122

. Από την άλλη ο Paul McHugh επισημαίνει πως η βελτίωση 

στοχεύει συχνά στην αποσόβηση δύσκολων προσωπικών στρατηγικών για την επίτευξη 

μιας επιθυμίας ή στόχου, στρατηγικών που οδηγούν στον εμπλουτισμό της 

προσωπικότητας και την εναργέστερη κοινωνική ενσωμάτωση
123

. Αυτό που φαίνεται κοινό 

και στις δύο γραμμές επιχειρημάτων είναι η  απόδοση της ηθικής αξίας σε κοινωνικά 

προτάγματα πρακτικής ζωής. Μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι η ηθική της προσπάθειας 

απηχεί μια κοινωνία που αγωνίζεται ενάντια στην προβληματική ζωή και τις δυσκολίες της 

και διαμορφώνει την ηθική της με βάση αυτό τον αγώνα απέναντι σε έναν αντίπαλο 

(πραγματικό ή φανταστικό) ο οποίος δεν μπορεί να νικηθεί κατά μέτωπο αλλά μόνο 

σταδιακά και συλλογικά. Η θέσμιση της αρετής γίνεται στο φαντασιακό πεδίο της μάχης 

απέναντι στον εαυτό και την πραγματικότητα της έλλειψης. Σε κοινωνίες του όψιμου 

καπιταλισμού όμως και ιδιαίτερα για τα μεσαία και ανώτερα στρώματα η αρετή του αγώνα 

μεταφράζεται στο δίπολο αποτυχία ή επιτυχία με τους απόλυτους όρους της οικονομικής 

επιφάνειας και της αγοραστικής δύναμης. Η κατάσταση της επιτυχίας είναι το 

απενοχοποιημένο ζητούμενο σε έναν κόσμο που έχει εγκαταλείψει τα οράματα της 

συλλογικής δραστηριότητας και της κοινωνικής πάλης με άξονα την επιβίωση. Και οι δύο 

επιχειρηματολογικές γραμμές είναι λοιπόν έγκυρες από την κοινωνικοοικονομική σκοπιά. Ο 

άνθρωπος αστός του 21
ου

 αιώνα δεν μπορεί να θυσιάσει την προσωπική του στρατηγική 

επιτυχίας προς χάριν ηθικών αρχών που αντηχούν κενές στη ψυχοσύνθεση του. Όντας 

κύριος της τύχης του και του εαυτού του αναγνωρίζει μόνο ένα κριτήριο της πράξης του και 

αυτό είναι η εξυπηρέτηση του στόχου τον οποίο έχει επιλέξει «αυτόνομα» μέσα στο 

κυρίαρχο πολιτισμικό παράδειγμα. Αν οι τεχνικές νευροβελτίωσης μπορούν να του 

προσφέρουν μια πολύτιμη βοήθεια θα θεωρήσει ανήθικο οποιοδήποτε εμπόδιο σε αυτή 

την κατεύθυνση. Η ρητορική των δικαιωμάτων που διατρέχει τη σύγχρονη κανονιστικότητα 

παρέχει πρόσφορο έδαφος σε τέτοιες «στρεβλές» (;) ηθικές του συμφέροντος. Στην 

πραγματικότητα βέβαια η ανθρώπινη ψυχοσύνθεση διατηρεί και σήμερα τα 

χαρακτηριστικά που διαμόρφωσαν την προσπάθεια σε αξία. Όμως η προσπάθεια χάνει την 

αξιακή ισχύ της όταν δεν μπορεί να διαμορφώσει τον χαρακτήρα του ατόμου σε 

αποτελεσματικό για την κοινωνική επαφή, και όταν μεσολαβείται από τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης και μετατρέπεται σε αναλώσιμη ετικέτα που καταρρέει μπροστά στον 

ανταγωνισμό. Όσον αφορά την αυθεντικότητα του εαυτού που υποτίθεται ότι η βελτίωση 

θα υποβαθμίσει, είναι ειρωνικό να ισχυρίζεται κανείς ότι οι άνθρωποι που υφίστανται 

κοσμητικές επεμβάσεις, βελτίωση της όρασης ή παίρνουν συμπληρώματα διατροφής είναι 

λιγότερο αυθεντικοί, όπως εμφατικά επισημαίνει ο Caplan
124

. Είναι νομίζουμε εμφανές ότι 

το ζήτημα της αυθεντικότητας συνδέεται με αυτό του ανταγωνισμού, γι  αυτό και 

προβάλλει εντονότερα στην ηθική μας διαίσθηση η περίπτωση του doping των αθλητών. 

Είναι μάλλον βέβαιο ότι δεν θα τρέφαμε τα ίδια απαξιωτικά αισθήματα για τον μοναχικό 

ερευνητή που προσπαθώντας να ανακαλύψει τα όρια της ανθρώπινης φύσης 

«αυτοβελτιώνεται» δοκιμάζοντας φάρμακα ή τεχνικές μετατροπής του σώματος του. Το 

θέμα της αυθεντικότητας της ποιοτικής ταυτότητας (qualitative identity) του ανθρώπου, 

χρησιμοποιούμενο ως ηθική αφετηρία στερείται νοήματος από μόνο του
125

.  Η ηθική ως 
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αρετή είναι ένας περιγραφικός όρος ο οποίος αναλύεται κατά την εκάστοτε θέση που 

κατέχει κανείς στο κοινωνικό και οικονομικό σύστημα. Πιο δόκιμη φαντάζει η ανησυχία για 

την ομογενοποίηση της γνωσιακής ταυτότητας και της εξάλειψης των διαφορών στις 

ανθρώπινες ικανότητες. Πράγματι με δεδομένο ότι η γνωσιακή βελτίωση απαντά σε 

συγκεκριμένες κοινωνικές απαιτήσεις για επαγγελματική π.χ. αποδοτικότητα, είναι πιθανό 

οι άνθρωποι που θα την επιδιώξουν να την χρησιμοποιήσουν με τον ίδιο τρόπο 

προσανατολίζοντας τους εαυτούς τους εναργέστερα σε αυτό το στόχο. Επιπλέον από τα ως 

τώρα δεδομένα φαίνεται ότι η γνωσιακή βελτίωση επιφέρει μια επιπέδωση του 

συναισθήματος (θεωρούμενου εδώ ως πηγή μη προβλέψιμης συμπεριφοράς και άρα 

ποικιλότητας)και ίσως αυτό συμβάλλει πράγματι στον κομφορμισμό και την 

ομογενοποίηση της ταυτότητας των ανθρώπων. Όμως αυτό το επιχείρημα τείνει να αγνοεί 

την πραγματικότητα του σήμερα όπου αυτή η ομογενοποίηση και ο κομφορμισμός 

θριαμβεύουν ήδη στις ανθρώπινες συνειδήσεις μέσω των οικονομικών πιέσεων και της 

κυριαρχίας του Θεάματος. Έτσι υπάρχουν ήδη σήμερα οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία 

αυτής της επικίνδυνης εικόνας της βελτίωσης. Όπως επισημαίνει ο Glannon
126

, η βελτίωση 

που επενδύεται σε ανταγωνιστικά αγαθά θα διατηρήσει ή θα οξύνει τις κοινωνικές 

ανισότητες, ενώ φυσικά δεν μπορεί κανείς να περιμένει ότι όλοι θα χρησιμοποιήσουν τη 

βελτίωση για καλούς σκοπούς. Φτάνουμε σε αυτό το σημείο στα ζητήματα κοινωνικής και 

διανεμητικής δικαιοσύνης που εγείρει η νευροβελτίωση. Η Farah επισημαίνει ότι η άνιση 

πρόσβαση στη βελτίωση δεν συνιστά αποτρεπτικό παράγοντα περισσότερο από όσο τα 

ακριβά σχολεία ή η κοσμητική χειρουργική
127

. Ο Glannon
128

 προσθέτει την εξαιρετική 

παρατήρηση ότι τα θέματα της δικαιοσύνης όσον αφορά τη βελτίωση, στηρίζονται στην 

παραδοχή ότι αυτή θα έχει μόνο καλά αποτελέσματα. Πράγματι αν η βελτίωση δίνει σε 

κάποιους και ανταγωνιστικά μειονεκτήματα (αν και όχι απαραίτητα και πραγματικά 

μειονεκτήματα) τότε η εικόνα είναι πολύ σύνθετη για να αξιολογηθούν αιτιάσεις περί 

δικαιοσύνης. Πιο δόκιμη φαντάζει η υπόθεση ότι η βελτίωση θα αποτελεί προνόμιο των 

μεσαίων και ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων και τα αποτελέσματά της θα οδηγήσουν σε 

ακόμα μεγαλύτερη απομόνωση επαγγελματικούς θώκους που ήδη σήμερα είναι απρόσιτοι 

για την πλειοψηφία των ανθρώπων(έτσι δεν μπορεί κανείς να πάρει στα σοβαρά 

επιχειρήματα π.χ. περί καταναγκασμού βελτίωσης λόγω ανταγωνιστικού εργασιακού 

περιβάλλοντος).  

Τελικά θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει αρκετά εύλογα ότι οι ανησυχίες που 

εκφράζονται γύρω από τη βελτίωση (του τύπου που αναπτύξαμε)είναι ανησυχίες που 

αφορούν  τη σημερινή κατάσταση του κόσμου και εκτείνονται στην προοπτική της 

βελτίωσης. Η ηθική επιχειρηματολογία δεν επαρκεί για να διαμορφώσει μια ξεκάθαρη 

συζήτηση για τη βελτίωση ως θέμα ιδιαίτερης ηθικής πραγμάτευσης. Η γνώση της 

ανθρώπινης νευροβιολογίας μπορεί όμως να προσδώσει την ειδική κανονιστική προοπτική 

που απαιτεί η ηθική επεξεργασία της βελτίωσης. Αναδεικνύοντας τις πρακτικές 

παραμέτρους του θέματος αναδεικνύονται και οι θεωρητικές βάσεις μέσα από τις  οποίες 

παράγεται το ηθικό νόημα της βελτίωσης.  Πριν όμως προχωρήσουμε στην εξέταση των 

                                                                                                                                                                      

ταυτότητας του υποκειμένου, είναι αδύνατο να ισχυριστεί κανείς οτιδήποτε και ιδίως το νέο 

«βελτιωμένο» υποκείμενο. Έτσι η αυθεντικότητα μπορεί να νοηθεί μόνο ως χρονική προτεραιότητα 

σε μια μεταβολή! Επιπλέον αν η βελτίωση κάλυπτε τον αυθεντικό εαυτό δεν θα λάμβανε χώρα ως 

επιθυμία. Και αν κάποιος βελτίωνε μόνο ένα συγκεκριμένο νοητικό χαρακτηριστικό αξιώνοντας να 

παραμείνει ο ίδιος κατά τα άλλα δεν θα είχε καμιά ηθική αναστολή περί αυθεντικότητας του 

βελτιωμένου χαρακτηριστικού του. Παρόλα αυτά το επιχείρημα της αυθεντικότητας διατηρεί μια 

ισχύ αν δεχθούμε ότι εκφράζει μια δομική αδράνεια του ανθρώπινου ψυχισμού που εξυπηρετεί 

τόσο υπαρξιακούς όσο και λειτουργικούς στόχους. Η δομική συνάφεια του εσωτερικού κόσμου του 

ανθρώπου που εκφράζεται έτσι, θα πρέπει να αποτελεί ζητούμενο και για τον βελτιωμένο εαυτό. 
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επιμέρους τεχνικών της βελτίωσης και της νευροηθικής της αποτίμησης, είναι σκόπιμο να 

σχολιαστεί η επιχειρηματολογία περί του διαχωρισμού θεραπείας και βελτίωσης, αφού 

αποτελεί βασικό όρο του ορισμού αλλά και έκφραση, όπως είδαμε, μιας θεμελιακής 

αντίληψης για την ηθική της παρέμβασης στον άνθρωπο. 

Εκ πρώτης όψεως η διάκριση μεταξύ θεραπείας και βελτίωσης φαίνεται να εδράζεται σε 

ενοράσεις (intuitions)οι οποίες της προσδίδουν έναν χαρακτήρα ηθικού κριτηρίου για το 

επιτρεπτό ή μη της βελτίωσης, μέσω της παρέμβασης στον ανθρώπινο εγκέφαλο και το 

νευρικό σύστημα. Όπως έχουμε ήδη επισημάνει όμως οι ενοράσεις αυτές αναλύονται σε 

ζητήματα καθημερινής πρακτικής τα οποία απαιτούν διαφορετικές και ποικίλες ηθικές 

κανονιστικές κρίσεις (ισότητα, αξιακή προτεραιότητα της προσπάθειας, ανθρώπινη φύση 

κλπ.). (Όπως είδαμε στο πρώτο τμήμα αυτής της εργασίας, οι ηθικές ενοράσεις βασίζονται 

σε συναισθηματικές αντιδράσεις αλλά και σε κοινωνική διάδραση ενώ υπόκεινται και σε 

πολλές επιδράσεις γνωσιακής παραμετροποίησης ).Άσχετα από το αν είναι τελικά δυνατό 

οι κρίσεις αυτές να υπαχθούν σε ένα γενικό κανονιστικό όρο ηθικής τάξεως, η διάκριση 

θεραπείας βελτίωσης δεν μπορεί να αποτελέσει αυτό τον όρο αφού πρόκειται για μια 

πρόταση που συνιστά ένα ήδη ηθικοποιημένο μέτρο (“moralized standard”)
129

. O Neil Levy 

διακρίνει δύο τρόπους με τους οποίους μπορεί να δομηθεί το επιχείρημα της διάκρισης 

θεραπείας και βελτίωσης: «η διάκριση μπορεί να υποστηριχθεί με την αντίθεση μεταξύ 

καταστάσεων ασθένειας και μη, ή με αναφορά στην έννοια της τυπικής συμπεριφοράς του 

είδους {ανθρώπινου} »
130

. Όσον αφορά την ασθένεια ο Levy επιχειρηματολογεί ότι αυτή 

συναρτάται με το εξωτερικό περιβάλλον και την κοινωνική νόρμα («η δυσλεξία είναι 

ασθένεια μόνο στις εγγράμματες κοινωνίες»), ενώ ακόμα κι αν επιλέξουμε τον ορισμό της 

ασθένειας μόνο στο σήμερα χάνουμε τη δύναμη της διάκρισης ασθένειας βελτίωσης ως 

κριτήριο για την αξιολόγηση των παρεμβάσεων αφού επικαλούμαστε τις διαισθήσεις μας 

για την ίδια τη διάκριση αυτή. Και οι διαισθήσεις μας εν τέλει αφορούν, στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, την ηθική επιτρεπτότητα της βελτίωσης. Επομένως η υποστήριξη του κριτηρίου 

μας βασίζεται στο ίδιο το κριτήριο
131

. Όσον αφορά τώρα στην ειδολογική αφετηρία της 

συμπεριφοράς ο Levy επιχειρηματολογεί πειστικά ότι ούτε η βιολογία (λόγω της επίδρασης 

του περιβάλλοντος στη διαμόρφωση ενός φαινοτύπου),ούτε η πολιτισμική νόρμα (η 

διανεμητική δικαιοσύνη των χαρακτηριστικών στο πολιτισμικό περιβάλλον  δεν είναι 

φυσικό αλλά κανονιστικό κριτήριο οπότε δεν μπορεί να είναι η κανονιστική αφετηρία), 

μπορούν να στηρίξουν μια ανεξάρτητη (φυσική) βάση μέτρησης του φυσιολογικού. Έτσι δεν 

μπορεί κανείς να κρίνει την βελτίωση ως μη φυσιολογική απαίτηση και να της αποδώσει 

μια ηθική απαξία. Οι έννοιες της θεραπείας και της βελτίωσης αλληλοπεριχωρούνται 

νοηματικά αν π.χ. ελαττώσουμε το νόημα τους εκτιμώντας και τις δύο ως τεχνικές αύξησης 

της ικανότητας ή της ευζωίας των ανθρώπων. Μπορούν έτσι να θεωρηθούν όλες 

βελτιώσεις
132

! Ο Eric Parens επίσης θεωρεί ότι η διάκριση βελτίωσης και θεραπείας είναι 

άχρηστη για τη διάκριση τεχνικών που ήδη χρησιμοποιούμε και άλλων που όχι, ενώ ο Paul 

Wolpe επισημαίνει (όπως και ο Levy) ότι πρέπει να ανοίξουμε το πεδίο της ηθικής 
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διαβούλευσης στην κατεύθυνση που θέλουμε να πάρουμε ως είδος παρά να την 

περιορίζουμε σε αόριστα μέτρα μιας ανθρώπινης φύσης
133

. 

Επιχειρώντας μια σύνθεση των απόψεων που έχουν παρατεθεί θα μπορούσαμε να 

ισχυριστούμε ότι η βελτίωση του ανθρώπινου εγκεφάλου δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως 

παρέμβαση που μπορεί να κριθεί ηθικά μόνο μέσω του δυνατότητάς της ως τέτοιας, όπως 

ίσως και κάθε άλλη παρέμβαση στον ανθρώπινο οργανισμό ακόμα κι αν αυτή ονομάζεται 

θεραπεία. Η παρέμβαση αποκτά την ηθική της βαρύτητα από περιφερικά δεδομένα τα 

οποία αξιολογούνται συνολικά σε μια φαινομενολογία που είναι μεν σύνθετη αλλά στην 

αναστοχαστική διερεύνηση της ηθικής αποτίμησης εμφανίζεται ενιαία και αδιαίρετη (: 

τελικά είναι ηθική η παρέμβαση ή όχι ;). Ο Levy εντοπίζει αυτή τη διάσταση όταν 

αναφέρεται στην παρέμβαση στο νου με τα συμβατικά μέσα δηλαδή την 

επιχειρηματολογία και την απόδειξη. Η διαλεκτική του επιχειρήματος και της απόδειξης 

είναι αυτή που υποβαστάζει κάθε συζήτηση και άρα δεν μπορεί να ανεξαρτητοποιηθεί από 

οποιαδήποτε άποψη. Στην προκειμένη περίπτωση μάλιστα φέρεται αντιμέτωπη με την 

βιοτεχνολογική παρέμβαση στο νου και καλείται ως ανεξάρτητη μέθοδος πια, να στηρίξει 

το ηθικό κριτήριο της παρέμβασης. Αυτός ο διπλός ρόλος της, δημιουργεί προβλήματα 

μεθόδου και περιεχομένου. Μπορεί κανείς όμως να υποθέσει βάσιμα ότι η βελτίωση γεννά 

μια νέα διαλεκτική επιχειρήματος και απόδειξης έστω και αν το υποκείμενο απωλέσει 

μέρος ή και ολόκληρη την προηγούμενη νοητική του διάσταση.  Τα ηθικά κριτήρια της 

βελτίωσης αν δεν μπορούν να βρεθούν στο γεγονός ή τη δυνατότητα της , δεν μπορούν να 

τη χαρακτηρίσουν συνολικά. Έτσι η βελτίωση αναφέρεται ηθικά σε κάθε συγκεκριμένη 

περίπτωση όπου πραγματοποιείται και όχι ως ενιαία στάση απέναντι στο δεδομένο μιας 

ανθρώπινης φύσης και πρακτικής. Η βελτίωση γεννιέται από την ανθρώπινη ανάγκη για 

τελειοποίηση, μέσα στο πολιτισμικό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του. Η αποτίμηση της 

μπορεί να γίνει σε σχέση με την ανακατασκευή του ανθρώπινου περιεχομένου που 

επιφέρει στο επίπεδο της ατομικής και συλλογικής πρακτικής. Δεν δικαιολογείται όμως 

ηθική αποτίμηση της βελτίωσης ως παρέμβασης σε έναν σταθερό τρόπο ύπαρξης του 

ανθρώπινου είδους.  Όπως επισημαίνει ο Paul Wolpe 
134

, «κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν 

(ανεξάρτητα του επιχειρήματος ) ότι συγκεκριμένοι τρόποι ύπαρξης είναι σωστοί και οι 

τεχνολογικές τους αλλοιώσεις είναι λαθεμένες». Μια τέτοια πίστη δεν μπορεί να έχει 

επιχειρηματολογικό ηθικό χαρακτήρα αλλά μπορεί να διαθέτει βιωματική εγκυρότητα και 

ως εκ τούτου έχει διαλεκτικό βάρος. Η βελτίωση όμως δεν μπορεί να «ηττηθεί» ηθικά παρά 

μόνο στο πεδίο της συγκεκριμένης εφαρμογής, αφού δεν μπορεί να βρεθεί ένας γενικός 

ηθικός όρος της ανθρώπινης φύσης ανεξάρτητος από την εκπτυξή της στο κοινωνικό και 

πολιτισμικό γίγνεσθαι.  

Μετά από αυτά μπορούμε να εξετάσουμε λεπτομερέστερα τις δυνατότητες της 

νευροβελτίωσης μέσα από την αδρή κατηγοριοποίηση τους σε βιοχημικές και τεχνολογικές. 

Οι βιοχημικές αφορούν τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών για τη γνωσιακή βελτίωση 

δηλαδή  της μνήμης, της προσοχής και ανώτερων λειτουργιών (executive functions), καθώς 

και τη βελτίωση της διάθεσης δηλαδή της συναισθηματικής κατάστασης και απόκρισης σε 

ερεθίσματα. Οι τεχνολογικές αφορούν την εμφύτευση ηλεκτρονικών κυρίως συσκευών στο 
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νευρικό σύστημα με στόχο τη βελτίωση της κινητικής, αισθητηριακής και  νοητικής 

απόδοσης. 

 

 

Η νευροηθική της ψυχοφαρμακολογικής βελτίωσης 

Ξεκινώντας από την πραγματική δυνατότητα της φαρμακολογικής βελτίωσης, μια αδρή 

επισκόπηση της βιβλιογραφίας δείχνει ότι αυτή είναι τουλάχιστον αμφισβητήσιμη. Αν και 

υπάρχουν ενδείξεις ότι αρκετές ουσίες μπορούν να βελτιώσουν γνωσιακές και 

συναισθηματικές ιδιότητες φυσιολογικών ή ανθρώπων με μικρές νοητικές διαταραχές, ο 

βαθμός στον οποίο αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί, η ασφάλεια του, ή ακόμα και η 

αξιοπιστία αυτών των ενδείξεων είναι συζητήσιμα.  Παρόλα αυτά ο κατάλογος των ουσιών 

υποψήφιων για νευροβελτίωση διαρκώς εκτείνεται και υπάρχουν ήδη εταιρείες που 

επενδύουν στην ανάπτυξη σκευασμάτων με αυτό το στόχο
135

.  Οι ουσίες που έχουν 

εμπλακεί στην νευροβελτίωση είναι αδρά οι παρακάτω :  

ΟΥΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΤΥΠΟΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

Γκαμπαπεντίνη 

(gabapentin) 

Neurontin Cognition   

Μιφεπριστόνη 

(mifepristone) 

Mifegyne    

Μεθυλφαινιδάτη 

(methylphenidate)  

Ritalin, 

Concerta 

Cognition Stimulant Ντοπαμινεργικό 

σύστημα(;) 

Δονεπεζίλη (donepezil)     

Μονταφινίλη 

(modafinil) 

Modiodal  Stimulant Ντοπαμινεργικό 

σύστημα 

Γουανφακίνη 

(guanfacine) 

Tenex    

Δεξτροαμφεταμίνη 

(dextroamphetamine) 

Aderral Cognition Stimulant Ντοπαμινεργικό 

σύστημα 

Εκλεκτικοί 

ανταγωνιστές  

επαναπρόσληψης 

σεροτονίνης (SSRIs) 

Prozac, 

Ladose 

Mood/Affect  Σεροτονινεργικό 

σύστημα 
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Προπρανολόλη 

(propranolol) 

Idderal Cognition / 

affect 

(traumatic 

memory) 

β-

adrenergic 

blocker 

Αδρενεργικό 

σύστημα 

 

Οι παραπάνω ουσίες, επηρεάζουν την λειτουργία γενικών συστημάτων νευροδιαβιβαστών, 

και οι περισσότερες γνωρίζουν θεραπευτική εφαρμογή σε ψυχιατρικά νοσήματα. Η 

υποτιθέμενη ικανότητά τους να βελτιώνουν εγκεφαλικές λειτουργίες σε φυσιολογικούς 

ανθρώπους είναι αμφισβητήσιμη και διαφέρει από ουσία σε ουσία. Όσον αφορά τη 

γνωσιακή βελτίωση ο κυριότερος στόχος του ενδιαφέροντος είναι η μνήμη. Η μνήμη 

αποτελεί μια γνωσιακή λειτουργία η οποία γνωρίζει μια «φυσιολογική» έκπτωση με την 

πάροδο του χρόνου ώστε σε μεσήλικα άτομα να αποτελεί μια λειτουργική τροχοπέδη στην 

επαγγελματική και καθημερινή ακόμα πρακτική. Αυτή η μικρή γνωσιακή έκπτωση που δεν 

είναι αρκετή για να υπερβεί τα κλινικά όρια μιας χαρακτηρισμένης εγκεφαλικής 

παθολογίας αποτέλεσε το κίνητρο ανάπτυξης ουσιών ενισχυτικών της μνήμης, τουλάχιστον 

τυπικά (στους στόχους των φαρμακοβιομηχανιών)
136

. Η μνήμη λοιπόν, σε αυτή την οπτική 

τουλάχιστον, αντιμετωπίζεται ως ένα χαρακτηριστικό της εγκεφαλικής λειτουργίας που 

μπορεί να απομονωθεί και να το  χειριστεί κανείς ανάλογα με τις γνωσιακές απαιτήσεις 

απόδοσης. Όμως στην πραγματικότητα η μνήμη είναι μια εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία η 

οποία δεν ανταποκρίνεται πλήρως στη λειτουργιστική αντίληψη της εγκεφαλικής 

φυσιολογίας. Αυτό φαίνεται και από τα διάφορα είδη μνήμης που έχουν χαρακτηριστεί με 

σκοπό να περιγράψουν την πλούσια φαινομενολογία της. Έτσι η μνήμη μπορεί να αναλυθεί 

ως αναπαράσταση, ως λειτουργική διαδικασία πληροφοριακής επεξεργασίας, ως χρονική 

διαδικασία, ως χωρική διαδικασία. Κάθε μια από αυτές τις αναλύσεις σχετίζεται με την 

άλλη, είτε στο επίπεδο της λειτουργικής απαρτίωσης, είτε στο επίπεδο της συγκρότησης της 

μνημονικής παράστασης και της συνείδησης του ατόμου (είτε πρόκειται για την ταυτότητά 

του, είτε για την συνειδησιακή ροή - stream of consciousness). Ένα παράδειγμα του 

μνημονικού αναλυτικού καταμερισμού δίνουν οι παρακάτω κατηγορίες
137

: 

Διαδικαστική (procedural) Κινητικές ικανότητες 

Σημασιολογική (semantic) Γλώσσα και αντικειμενικά γεγονότα 

Λειτουργική (working) Χρονική ακολουθία και τάξη 

Συμβατολογική (episodic) Γεγονότα προσωπικής εμπειρίας 

Μακρο & βραχυ πρόθεσμη (long & short 

term) 

 

Εσωτερική & εξωτερική (implicit & explicit)  
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Eidetic & time bound  

Συνειδητή & ασυνείδητη (voluntary & 

involuntary) 

 

Σημασιολογική & συμβατολογική  

  

Τα είδη της μνήμης και τα κατηγορικά δίπολα που απεικονίζονται σχηματικά παραπάνω, 

δείχνουν και το βασικό πρόβλημα της βελτίωσης όσον αφορά τη γνωστική απόδοση μέσω 

της ενισχυμένης μνήμης. Η απαίτηση της αποδοτικότητας αφορά μόνο κάποια είδη μνήμης 

όπως η λειτουργική ή η διαδικαστική. Ακόμα κι αν γνωρίζαμε τους ακριβείς νευρωνικούς 

χάρτες των μνημονικών κυκλωμάτων θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να απομονώσουμε 

χημικά τουλάχιστον, είδη μνήμης ή αναπαραστάσεις συγκεκριμένων γεγονότων του 

παρελθόντος. Αυτό συμβαίνει γιατί οι μνήμες αποθηκεύονται μεν σε μια συγκεκριμένη 

εγκεφαλική περιοχή, το μέσο κροταφικό λοβό, αλλά κατόπιν διασπείρονται σε διάφορες 

περιοχές του φλοιού όπου και  παγιώνονται (consolidation). Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα 

να διατηρηθούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αλλά και τις μεταβάλλει συνδέοντας τες 

με διαφορετικά νοητικά «συμφραζόμενα» με το πέρασμα του χρόνου και την κάθε 

ανάκληση. Επιπλέον ακόμα και το ίδιο το αρχικό μνημονικό έγγραμμα (engram), 

τροποποιείται με την κάθε ανάκληση συνεπεία του φαινομένου του Hebb (τροποποίηση 

της σύναψης από τη χρήση της)
138

. Η αναγνώριση της δυναμικότητας των εγκεφαλικών 

διεργασιών αλλά και η ολιστική αντίληψη της νοητικής ζωής (δηλ. η αναδίπλωση των 

σχέσεων του νοητικού περιεχομένου ως προς τα στοιχεία του), μας κάνει να 

συνειδητοποιούμε ότι ο χειρισμός της μνήμης δεν είναι μια απλή υπόθεση. Με δεδομένο 

ότι η μνήμη δεν υπηρετεί μια ανώτερη γνωσιακή διαδικασία αλλά είναι συγκροτητική της 

ταυτότητάς μας είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς εκλεκτική φαρμακευτική βελτίωσή της. 

Το ζήτημα της βελτίωσης της μνήμης συνήθως είναι στοιχείο της γενικότερης γνωσιακής 

βελτίωσης ή όταν αντιμετωπίζεται μόνο του αφορά την απάλειψη επώδυνων αναμνήσεων 

που μπορεί να έχουν ή όχι παθολογικό χαρακτήρα (π.χ. σύνδρομο μετατραυματικού άγχους 

PTSD ,post traumatic stress disorder). Οι ουσίες που στοχεύουν στη βελτίωση της μνήμης 

θα πρέπει να στοχεύουν ουσιαστικά στην αύξηση της μακροπρόθεσμης σημασιολογικής 

μνήμης και την αύξηση της λειτουργικής βραχυπρόθεσμης ανάκλησης. Αυτό μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μέσω του συστήματος CREB (cAMP response element binding protein) το 

οποίο μεσολαβεί την συμπαγοποίηση των αναμνήσεων. O α-αδρενεργικός αγωνιστής 

Γουανφακίνη έχει δώσει κάποια θετικά αποτελέσματα στην βελτίωση της λειτουργικής 

μνήμης
139

. Η δυνατότητα αύξησης της μνημονικής χωρητικότητας πρέπει να συνοδεύεται 

και από τη δυνατότητα αύξησης της ανάκλησης ώστε η βελτίωση να είναι αποτελεσματική. 

Η ανάκληση φαίνεται να μεσολαβείται από τον προμετωπιαίο φλοιό ο οποίος παρέχει την 

μνημονική πληροφορία στη λειτουργική μνήμη. Όμως με την αλληλεξάρτηση των 

μνημονικών συστημάτων η παρέμβαση σε κάποιο από αυτά θα πρέπει να μην επηρεάζει το 

άλλο ή τουλάχιστον να μην το επηρεάζει αρνητικά. Η υπόθεση αυτή της σχετικής 
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ανεξαρτησίας βασίζεται σε κάποιες ενδείξεις, όμως δεν είναι απόλυτα τεκμηριωμένη
140

. 

Επιπλέον είναι λογικό να υποθέσει κανείς με δεδομένη την ύπαρξη δύο ειδών της 

πρωτεΐνης CREB (ενεργοποιητικής και κατασταλτικής η οποία μπλοκάρει την ανάκληση ή το 

σχηματισμό νέας μνήμης) ότι υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ της μνήμης και της λήθης η 

οποία εξυπηρετεί βαθύτερους λειτουργικούς και ίσως προσαρμοστικούς σκοπούς
141

. Η 

βελτίωση της μνημονικής αποθήκευσης μέσω της αύξησης της ενεργοποιητικής CREB ίσως 

επιφέρει τελικά την μείωση της ανακλητικής ικανότητας. Η λήθη φαίνεται να είναι 

εξαιρετικά σημαντική για την λειτουργία της σκέψης, την ικανότητα γενίκευσης και 

αφηρημένου συλλογισμού, την ίδια την υποκειμενική εμπειρία. Μια υπερμνήμη μπορεί να 

αποδειχθεί εξαιρετικά δυσλειτουργική
142

. Ένα ακόμα στοιχείο που δυσκολεύει την χημική 

επέμβαση στη μνήμη είναι η σχέση της με τη συναισθηματική μας ζωή. Είναι γνωστό ότι η 

συναισθηματική διέγερση επιδρά με θετικό τρόπο στην ικανότητα ανάκλησης ενώ η 

αυξημένη γνωσιακή εγρήγορση επιφέρει το αντίθετο αποτέλεσμα στη συναισθηματική 

εκδήλωση
143

. Είναι λοιπόν βάσιμοι οι φόβοι για τη συναισθηματική επιπέδωση από 

προσπάθειες γνωσιακής βελτίωσης. Αυτό που είναι ίσως λιγότερο βάσιμο είναι οι φόβοι 

για την ηθική μας ακεραιότητα στην ικανότητα αναγνώρισης προσωπικής ευθύνης και 

αυτοπεριορισμού αφού θα έχει αμβλυνθεί η συναισθηματική συνιστώσα του λάθους. Είναι 

υπερβολικό πιστεύουμε να ισχυριστεί κανείς ότι η βελτίωση της μνήμης ή των γνωσιακών 

ικανοτήτων θα οδηγήσει σε κάτι τέτοιο γιατί το γνωσιακό περιεχόμενο δεν έχει μόνο 

λειτουργικό χαρακτήρα αλλά και συγκριτικό. Ένας γνωσιακά βελτιωμένος άνθρωπος 

πιθανόν να έχει εξαιρετικά αυξημένο το αίσθημα της ευθύνης με βάση τον υπολογισμό των 

συνεπειών ή τη δεοντοκρατική προστακτική ως κινητοποιητικές αρχές. Ο περαιτέρω 

πρακτικός τρόπος χειρισμού όμως ηθικών ζητημάτων από μια τέτοια βελτιωμένη νόηση 

είναι άγνωστος. Μια δεύτερη ανησυχία από τη βελτίωση της μνήμης είναι η υποβάθμιση 

της ακεραιότητας της σκέψης συνολικά. Αντίθετα λοιπόν από τα προηγούμενα μπορεί να 

υποστηριχθεί ότι η αποσύνδεση γνωσιακής και συναισθηματικής ζωής, η μείωση της 

ικανότητας της λήθης και η παρέμβαση στο μνημονικό περιεχόμενο για προσθήκη ή 

αφαίρεση αναμνήσεων, μπορεί να υποβαθμίσει την εσωτερική συνέπεια του συστήματος 

πεποιθήσεων του υποκειμένου και να οδηγήσει σε μείωση της νοητικής ικανότητας του. Ο 

Levy επιχειρηματολογεί πειστικά για τις εννοιολογικές δυσκολίες της παρέμβασης στο 

μνημονικό περιεχόμενο είτε με την προσθήκη είτε με την αφαίρεση αναμνήσεων
144

. 

Αναφέρει ότι η προσθήκη αναμνήσεων μπορεί να είναι ασύμβατη με το σύστημα 

πεποιθήσεων του υποκειμένου και επισημαίνει το δυναμικό χαρακτήρα των αναμνήσεων 

και την ευκολία με την οποία αυτές μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα με την 

υποβολιμότητα του ατόμου (suggestibility), υποβαθμίζοντας έτσι την αξιοπιστία του. Η 

αφαίρεση από την άλλη, επώδυνων αναμνήσεων ακόμη και αν δεν υποβαθμίζει την 

ικανότητα της αυτογνωσίας των περιορισμών μας, θέτει σε κίνδυνο τη συνέπεια των 

προσωπικών μας αφηγήσεων (narratives) σε σχέση με την αναφορά μας σε άλλους 

ανθρώπους (relationship reference points). Έτσι διακινδυνεύουμε την απώλεια της 
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ταυτότητας μας η οποία συγκροτείται χαρακτηρολογικά από τη μνήμη ως κίνηση 

συγκεκριμένων χαρακτηριστικών στο χρόνο και το χώρο με μια γραμμική συνέχεια. Η 

κίνηση αυτή είναι συμβατή με τη γνωσιακή αντίληψη δομής της χωροχρονικής 

πραγματικότητας ως υπόδοχου συμπαγών αντικειμένων (δεν μπορούμε να δεχτούμε την 

συνύπαρξη διαφορετικών ιδιοτήτων στο ίδιο αντικείμενο όπως αυτό προσδιορίζεται από 

την κίνησή του στο χώρο και το χρόνο ){επισήμανση δική μας}. Αυτό από μόνο του δεν έχει 

ηθική σημασία αλλά μας δίνει μια επιπλέον διάσταση που πρέπει να υπερβούμε στην 

απόφαση για βελτίωση. Αν δηλαδή θέλουμε και μπορούμε να δεχθούμε τη ριζική 

διαφοροποίηση της αντίληψης μας για τον εαυτό μας και τον κόσμο. 

Όλα αυτά συντείνουν τελικά στο γεγονός ότι η φαρμακολογική παρέμβαση στη μνήμη 

καλύπτεται από συνεπειολογική ασάφεια και τεχνικές και εννοιολογικές δυσχέρειες οι 

οποίες θα υποβάλλουν τελικά και το αξιολογικό της πλαίσιο
145

. Αν τελικά η βελτίωση της 

μνήμης εξυπηρετεί την τάση για επαγγελματική αποδοτικότητα φαίνεται ότι αυτό είναι 

ασύμβατο με τους τρόπους που μπορεί να επιτευχθεί. Το ίδιο ισχύει και για πολλά άλλα 

κίνητρα που απομονώνουν μια ιδιότητα της σκέψης και την προβάλλουν στα πρακτικά της 

συμφραζόμενα και μόνο, όπως αυτά κατανοούνται από την οπτική που διαμορφώνει η 

κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα. Υπάρχουν λοιπόν διαβαθμίσεις των κινήτρων της 

βελτίωσης τα οποία μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο συμβατά με τη λειτουργία του 

εγκεφάλου. Μεγαλύτερη συμβατότητα προσφέρει και λιγότερο ρίσκο και δυνατότερο 

κίνητρο και καλύτερα αποτελέσματα. Η πολιτισμική μας κατάσταση διεισδύει στη νοητική 

ζωή και οδηγεί τις αποφάσεις μας. Η ηθική διαπραγμάτευση της βελτίωσης δεν μπορεί να 

επιστρέψει στα δίπολα άτομο- συνέπεια, άτομο- ελευθερία, άτομο- καθήκον. Ο εγκέφαλος 

δίνει ένα μέτρο της πραγματικότητας όπως αυτή διαμορφώνεται από την αλληλεπίδραση 

της λειτουργίας του και του περιβάλλοντος. Μπορεί κανείς λοιπόν να εκτιμήσει τα κίνητρα  

για την αξιοποίηση της δυνατότητας βελτίωσης, μέσω της ανάπτυξης μιας «νευρογνώσης» 

που παρουσιάζει τις συνιστώσες της ύπαρξής του μέσα στον κόσμο.  

Εκτός από τη μνήμη όμως η βελτίωση μπορεί να αφορά συνολικότερα τις ανώτερες 

γνωσιακές λειτουργίες (executive functions) όπως η προσοχή, η ικανότητα συλλογισμών, η 

κοινωνική συμπεριφορά, ή η λήψη πρακτικών αποφάσεων. Αν και όπως είδαμε το νοητικό 

μας περιεχόμενο αντιστέκεται σε αυτές τις κατηγοριοποιήσεις (holism against modularity), 

αυτό δε σημαίνει ότι είναι λιγότερο χρήσιμες στην πρακτική ζωή ή ότι δεν μπορούν να 

αποτελούν στόχο βελτίωσης. Όσο πιο μεγάλες δε είναι οι κατηγορίες, τόσο διευκολύνεται η 

παρέμβαση με κόστος βέβαια την ιδιαίτερη φαινομενολογία της καθημερινότητας. Είναι 

πάντως αναμφισβήτητα πιο εύκολο να διατυπώνεται ένα αίτημα βελτίωσης που αφορά 

γενικά χαρακτηριστικά συμπεριφοράς τα οποία συνδέονται καλύτερα με τους 

πολιτισμικούς όρους. Σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να αξιολογηθεί η γνωσιακή βελτίωση που 

αφορά ουσίες όπως η μεθυλφαινυδάτη, η μονταφινίλη και η δεξτροαμφεταμίνη. 

 

Η μεθυλφαινυδάτη (MPH) γνωστή και με την εμπορική ονομασία Ritalin είναι ευρύτατα 

διαδεδομένη για τη θεραπεία της  ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (AD/HD) 
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σε παιδιά κυρίως αλλά και ενήλικες. Η αύξηση της προσοχής και η μείωση της 

παρορμητικής συμπεριφοράς που προκαλεί την καθιστούν σημαντικό υποψήφιο για 

γνωσιακή βελτίωση. Αντίθετα με άλλες ουσίες υποψήφιες για γνωσιακή βελτίωση, η MPH 

είναι μάλλον αποτελεσματική ως προς τη δράση της σε υγιείς ανθρώπους
146

, ενώ τόσο η 

σχετικότητα των διαγνωστικών κριτηρίων της AD/HD, όσο και η σχετική της ασφάλεια 

(ελλείψει δεδομένων μακροχρόνιων επιδράσεων) την καθιστούν ευρύτατα διαδεδομένη ως 

γνωσιακό βελτιωτικό κυρίως από παιδιά και εφήβους σε ιδιαίτερα απαιτητικά 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα
147

. Οι χρήσεις της απεικονίζονται και στον παρακάτω πίνακα
148

: 

 

Παρατηρεί κανείς με βάση τα παραπάνω, την κλιμάκωση της απαξίας στη χρήση της 

ουσίας. Η χρήση για ευφορικούς σκοπούς (recreational use) χαρακτηρίζεται κατάχρηση ενώ 

αυτή για τη βελτίωση της απόδοσης περιγράφεται απλά ως μη θεραπευτική. Η 

διστακτικότητα της αποκήρυξης της βελτίωσης όταν αυτή υπηρετεί κοινωνικές πρακτικές 

και σκοπούς καταξιωμένους από μια μαζική κουλτούρα, είναι χαρακτηριστική στην 

περίπτωση της MPH. Η ιατρική αντίληψη της καλά χαρακτηρισμένης διαταραχής υποχωρεί 

μπροστά στην απαίτηση για καλύτερη απόδοση και  συμβατότητα με το πνεύμα της εποχής. 

Οι γιατροί υπερδιαγιγνώσκουν τη διαταραχή ενώ οι γονείς κλιμακώνουν την πίεση για την 

«ομαλοποίηση» της συμπεριφοράς των παιδιών τους
149

. Η κοινωνική διάσταση του 

φαινομένου είναι προφανής λόγω της παραδειγματικής αδυναμίας της νευροεπιστήμης να 

δώσει μια πειστική εξήγηση της παθολογίας της AD/HD, όσο και της κοινωνικής αντίδρασης 

στη νόσο με ομάδες πολιτών υπέρ και κατά. Πράγματι η νόσος είναι αμφίβολη τόσο στα 

διαγνωστικά της κριτήρια τα οποία απαιτούν ένα μέτρο σύγκρισης συμπεριφοράς το οποίο 

είναι ισχυρά εξαρτημένο από πολιτισμικό σχετικισμό, όσο και στην αιτιολογία της η οποία 

εμπλέκει αόριστα γενετικούς παράγοντες, και νευρωνικά κυκλώματα νευροδιαβιβαστών τα 

οποία είναι αντιφατικά με το μηχανισμό δράσης  των σχετικών φαρμάκων
150

.  Το θέμα της 

γνωσιακής βελτίωσης αποκαλύπτεται εδώ με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Η ηθική διάκριση 

μεταξύ θεραπείας και βελτίωσης γίνεται λιγότερο πρόδηλη (βλ. και πιο πάνω σχολιασμό). 
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Πλήρη κριτήρια AD/HD Ενδεδειγμένη χρήση 

Κάποια AD/HD συμπτώματα Μη ενδεδειγμένη χρήση (improper) 

Κανένα διαγνωστικό κριτήριο Λανθασμένη ιατρική χρήση 

Μη AD/HD συμπτώματα ή χρήση σε ενήλικες Μη εγκεκριμένη θεραπευτική χρήση (off label) 

Για βελτίωση της απόδοσης Μη θεραπευτική χρήση 

Για πρόκληση ευφορίας Κατάχρηση 



Το γεγονός ότι πρόκειται συνήθως για παιδιά δεν θα μας απασχολήσει στην εδώ 

διαπραγμάτευση. Η χρήση όμως του Ritalin από ενήλικες παρουσιάζει ενδιαφέρον ως προς 

την αξιολόγηση τόσο της νόσου, όσο και της «θεραπείας». Ενήλικες με AD/HD 

παρουσιάζουν διαφορετικές απόψεις όσον αφορά τις έννοιες της ταυτότητας και της 

αυθεντικότητας του εαυτού, κυρίως ανάλογα με το πλαίσιο των δραστηριοτήτων και την 

εικόνα τους για τον κόσμο και τον εαυτό τους
151

. Δεδομένου ότι οι άνθρωποι αυτοί 

αποτελούν μια ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ της παραδοσιακής έννοιας της ασθένειας και 

της βελτίωσης των ανώτερων γνωσιακών λειτουργιών, φαίνεται ότι τα πράγματα που 

αφορούν την τελευταία δεν μπορούν να ενοποιηθούν σε ένα κανονιστικό κριτήριο ηθικής 

τάξης 
152

.  

Όσον αφορά την άλλη ουσία που υπόσχεται γνωσιακή βελτίωση, τη μονταφινίλη, μπορεί 

κανείς να πει ότι η προσέγγιση είναι κάπως διαφορετική. Αν και ανήκει στα διεγερτικά και ο 

μηχανισμός δράσης της εικάζεται ότι αφορά επίσης το ντοπαμινεργικό σύστημα, η δράση 

της σχετίζεται περισσότερο με τη γενική κατάσταση εγρήγορσης του οργανισμού (αυτό 

άλλωστε υποδηλώνεται και από την εγκεκριμένη ένδειξη της κατά της ναρκοληψίας). Η 

επέκταση της εγρήγορσης και η τροποποίηση του κιρκάδιου ρυθμού του ύπνου μπορεί να 

επηρεάσει θετικά τις γνωσιακές ικανότητες σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις, αλλά 

και μόνο η ικανότητα της εγρήγορσης πέρα από τα συνήθη όρια μπορεί να θεωρηθεί ως 

βελτίωση για μια ποικιλία επαγγελματιών για τους οποίους ο ύπνος είναι εμπόδιο στη 

δραστηριότητά τους (π.χ. πιλότοι, νυχτοφύλακες, γιατροί ). Επιπλέον η μονταφινίλη δεν 

φαίνεται να έχει τις παρενέργειες άλλων διεγερτικών (όπως η υπερδιέγερση ή η εξάρτηση) 

και η χρήση της δείχνει σχετικά ασφαλής παρά την έλλειψη δεδομένων μακροχρόνιας 

χρήσης και ακριβών βιοχημικών μηχανισμών δράσης της
153

. Αυτό που όμως καθιστά τη 

μονταφινίλη προβληματική είναι η αβεβαιότητα της επίδρασης του ύπνου στη γνωσιακή 

ικανότητα. Ο ύπνος είναι ένα σύνθετο φαινόμενο που υποστηρίζει άλλες λειτουργίες με 

διάφορους τρόπους και η αντιμετώπισή του με γενικούς όρους αύξησης της απόδοσης 

είναι μάλλον επικίνδυνη, ιδιαίτερα όταν η φυσιολογία του παραμένει εν πολλοίς 

άγνωστη
154

. Άρα και αυτή η ουσία είναι δύσκολο να αξιολογηθεί  ως γενικό μέσο γνωσιακής 

βελτίωσης. 

Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία της νευροβελτίωσης με χημικά μέσα αφορά τη διάθεση και το 

συναίσθημα. Και εδώ πρέπει να τονιστεί ότι δεν μιλάμε για την ψυχοφαρμακολογία της 
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κατάθλιψης, του άγχους ή οποιασδήποτε άλλης ψυχιατρικά χαρακτηρισμένης διαταραχής, 

οσοδήποτε ήπια και αν είναι. Το πρόβλημα της ιατρικοποίησης της συμπεριφοράς που μας 

απασχόλησε αδρά στην περίπτωση της AD/HD, λόγω της κινητοποίησης του πληθυσμού 

προς τη βελτίωση, δεν θα μας απασχολήσει εδώ γιατί αποτελεί μεν μέρος της ευρύτερης 

συζήτησης για τη διαλεκτική θεραπείας και βελτίωσης, αλλά μόνο σε ένα επίπεδο το οποίο 

έχουμε ήδη θίξει ως προς την ηθική και κανονιστική του σημασία. Για τη βελτίωση της 

διάθεσης λοιπόν το κίνητρο δεν μπορεί να είναι η ιδιαίτερη εμπειρία της ψυχιατρικής 

παθολογίας. Έχει διατυπωθεί ότι η βελτίωση της διάθεσης συνίσταται στο να αισθάνεται 

κανείς καλύτερα από καλά (better than well). Αυτή η αιτίαση μπορεί να έχει τον ίδιο στόχο 

με τη γνωσιακή βελτίωση δηλαδή την αύξηση της απόδοσης σε διάφορους τομείς της 

δραστηριότητας. Και πράγματι είναι δεδομένο ότι η συναισθηματική εγρήγορση αυξάνει 

την ικανότητα ανάκλησης
155

 ενώ ωθεί  και το νευρικό σύστημα σε κινητικές και εν τέλει 

ίσως και αποδοτικότερες συμπεριφορές (τουλάχιστον σε κατάλληλα περιβάλλοντα). Από 

την άλλη η σύζευξη γνωσιακών και συναισθηματικών στοιχείων φαίνεται να βρίσκεται σε 

μια ευαίσθητη ισορροπία με την ενίσχυση της μιας να επιφέρει την μείωση της άλλης. Αυτό 

αποτελεί και μια από τις σημαντικότερες συνέπειες των γνωσιακών βελτιωτικών
156

. 

Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις που η σύζευξη αυτή οδηγεί σε αμοιβαία ενίσχυση και όταν 

αυτό αφορά δυσάρεστες καταστάσεις (όπως στην περίπτωση του PTSD) η υποβάθμιση του 

συναισθηματικού φορτίου των γνωσιακών λειτουργιών και ιδιαίτερα της μνήμης είναι ο 

στόχος της βελτίωσης. Αυτό βέβαια γεννά τους ηθικούς φόβους για την απώλεια του 

αισθήματος της δυσκολίας ή της μάθησης , αλλά όπως είδαμε το γνωσιακό περιεχόμενο 

μπορεί να λειτουργήσει ενισχυτικά στην δημιουργία αυτοελέγχου από μόνο του. Οι  

εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs), είναι ουσιαστικά οι 

υποψήφιες ουσίες  για την  συναισθηματική βελτίωση. Η τεκμηριωμένη αποδοτικότητά 

τους στις ψυχιατρικές διαταραχές καθώς και η σχετική τους ασφάλεια, τα καθιστά στη 

συνείδηση πολλών «χάπια ευτυχίας». Στην πραγματικότητα όμως, εκτός από 

ανεκδοτολογικά στοιχεία, η αποτελεσματικότητά τους σε υγιείς ανθρώπους είναι μηδενική 

ή ελάχιστη
157

. Αντίθετα μπορεί να έχουν σημαντικές παρενέργειες όπως καταστάσεις 

υπομανίας σε προδιατεθειμένα άτομα, σεξουαλικές διαταραχές, ή ακόμα και απειλητικές 

για τη ζωή νευρολογικές παρενέργειες όπως η σεροτονινεργική κρίση
158

. Παρόλα αυτά οι 

SSRIs αντιμετωπίζονται από μια μεγάλη μερίδα του κοινού αλλά και του ιατρικού 

πληθυσμού με μια «χαλαρή διάθεση» όσον αφορά την ικανότητα τους να βελτιώνουν ήπιες 

ψυχιατρικές συμπτωματολογίες όπως αντιδραστικές καταθλίψεις ή  αγχώδεις καταστάσεις. 

Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να θεωρηθούν βελτιωτικά της διάθεσης με την έννοια μιας 

βραχείας τόνωσης του θυμικού. Η χρήση τους όμως πρέπει να ελέγχεται ενδελεχώς και να 

είναι τεκμηριωμένη από το ψυχοβιολογικό προφίλ του υποκειμένου, διότι διαφορετικά η 

ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά τους είναι όπως είδαμε αμφίβολη. Η βελτίωση λοιπόν 

της διάθεσης πάρα το γεγονός ότι είναι θεωρητικά δυνατή ή ακόμα και υπαρκτή για 

πολλούς ανθρώπους (που βεβαιώνουν ότι γίνονται κοινωνικότεροι ή λιγότερο αγχώδεις και 

με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση), φαίνεται να μην εξυπηρετείται από την υπάρχουσα 

φαρμακολογία σε μαζικό τουλάχιστον επίπεδο και με την αυστηρή έννοια ενός 
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εκπεφρασμένου στόχου για συγκεκριμένα συναισθηματικά προφίλ αποδοτικότητας και 

ευτυχίας. Ακόμα όμως κι αν κάτι τέτοιο ήταν εφικτό η συνεχής διέγερση των παλαιότερων 

φυλογενετικά μερών του μεταιχμιακού συστήματος θα ήταν μάλλον μια μη προσαρμοστική 

επιλογή με δεδομένη την εξέλιξη και τη συνθετότητα των περιβαλλοντικών συνθηκών. Η 

συναισθηματική επένδυση σε αντικείμενα ή στόχους καταλήγει μεσοπρόθεσμα σε 

βραδύτερες πορείες δράσης  και αποφάσεων ενώ μεγεθύνει και τις συνέπειες τους. Ακόμα 

και αν ταυτίσουμε τη συναισθηματική βελτίωση μόνο με την κινητήρια δύναμη της πράξης 

είναι δύσκολο να δεχθούμε ότι το υποκείμενο θα μπορέσει να ελέγξει την κατάστασή του 

ώστε να κατευθύνει τη διάθεσή του προς δημιουργικούς σκοπούς έστω και της απόλυτα 

δικής του επιλογής και αξιολόγησης. Αυτό σημαίνει ότι ο χειρισμός της συναισθηματικής 

απόκρισης, όπως και της γνωσιακής, δεν μπορεί να υπηρετήσει πάντα τα κίνητρά μας για τη 

βελτίωσή οποιαδήποτε και αν είναι αυτά και οποιαδήποτε κι αν είναι η ηθική τους 

υπόσταση. Το γεγονός ότι δεν είμαστε απόλυτοι κύριοι του εαυτού μας δεν πρόκειται να 

αλλάξει αν βελτιώσουμε τις γνωσιακές και συναισθηματικές μας αποκρίσεις. Αυτό μπορεί 

ίσως να συμβεί μόνο αν κανείς επιλέξει ένα πολιτισμικό ρόλο ο οποίος θα συμπλέει με τις 

ιδιότητες που υποστηρίζει η ψυχοφαρμακολογική ενίσχυση. Είναι όμως μάλλον ασύνηθες 

να θέσει κανείς τον εαυτό του εκτός της κοινωνικής ζωής μόνο για να υπηρετήσει με 

βελτιωμένες δυνάμεις ένα στόχο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της χρήσης των παράνομων 

ναρκωτικών ουσιών είναι ότι οι χρήστες τους αδυνατούν να ενσωματώσουν τις ευφορικές 

και γνωσιακές τους καταστάσεις στην κοινωνική ζωή (πέρα από τα δραματικά προβλήματα 

που δημιουργεί η φυσική και ψυχολογική εξάρτηση). Από την άλλη, η κοινωνική ζωή στη 

σύγχρονη διαμόρφωσή της υποβάλλει στους ανθρώπους την αναζήτηση 

ψυχοφαρμακολογικών βελτιώσεων του εαυτού τους ώστε να ανταπεξέλθουν στην ποικιλία 

των απαιτήσεων της. Σε αυτή την περίεργη αλληλεπίδραση έρχεται να προστεθεί το 

πολιτισμικό  μοντέλο του δεύτερου μισού του 20
ου

 αιώνα με την ιατρική εξέλιξη και την 

μαζική παροχή υπηρεσιών υγείας, την ανάπτυξη της φαρμακοβιομηχανίας, και την πολιτική 

της  προώθησης τους
159

.  Είναι εύλογο πως το αίτημα της βελτίωσης στη σύγχρονη μορφή 

του έχει επηρεαστεί σημαντικά από αυτές τις επιδράσεις. Η θεραπεία και η βελτίωση 

συνεχώς αναμορφώνονται και δανείζουν η μια στην άλλη ιδεολογικό, ηθικό και πρακτικό 

υλικό.  Η κατανόηση της ηθικής με τη βοήθεια της νευροεπιστήμης ως 

γνωσιοσυναισθηματική στρατηγική με συγκεκριμένο προσανατολισμό εξελικτικά 

προσαρμοσμένο αλλά και ανοικτό σε κοινωνικές και πολιτισμικές επιδράσεις καθιστά τη 

βελτίωση μια επιλογή εξαιρετικά σύνθετη για να πραγματευθεί μόνο ως απόφαση ενός 

ολοκληρωμένου αυτόνομου υποκειμένου (agent), αδιαφανούς στη δομή και τη συγκρότηση 

των διαπροσωπικών του σχέσεων. Όσον αφορά λοιπόν την ψυχοφαρμακολογία η γνωσιακή 

και συναισθηματική βελτίωση είναι μια πρόταση η οποία έχει για την ώρα αμφίβολο στις 

περισσότερες περιπτώσεις πρακτικό αποτέλεσμα αλλά δεν μπορεί να κατακριθεί με κάποιο 

κανονιστικό κριτήριο ηθικής αξιολόγησης. Αυτό που η ως τώρα εμπειρία ιστορική και 

ατομική, είναι δυνατόν να καταγράψει, είναι το ότι υπάρχουν περιορισμοί στην αντίληψη 

μας για τη βελτίωση και οι περιορισμοί αυτοί είναι δυνατό να κατευθύνουν  τόσο τα 

κίνητρα όσο και το αποτέλεσμα της. Οι περιορισμοί της εγκεφαλικής φυσιολογίας κάνουν 

τα αποτελέσματα της παρέμβασης απρόβλεπτα ενώ υποβάλλουν και τη συνθήκη του 
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αιτήματος αλλά και της χρήσης. Δεν μπορούμε να ζητάμε αύξηση της λειτουργικής μνήμης 

μόνο για την επαγγελματική απόδοση ούτε συναισθηματική βελτίωση για την αποφυγή των 

δυσκολιών της ζωής. Τα αιτήματα αυτά είναι ασύμβατα με την εγκεφαλική λειτουργία ως 

απαρτίωση δεκάδων εννοιακών διεργασιών με ποικίλα περιεχόμενα. Επιπλέον ο 

βελτιωμένος άνθρωπος δεν μπορεί να διατηρεί αντιλήψεις περί αυθεντικότητας οι οποίες 

έρχονται σε σύγκρουση με την ίδια τη βελτίωση. Η αλλαγή του εαυτού μας σε αυτό το 

βασικό επίπεδο πρέπει να είναι εγώ-συντονική (ego-syntonic) και να είναι απαλλαγμένη 

από εσωτερικές συγκρούσεις αρχών. Σε αντίθετη περίπτωση η διαταραχή όλου του 

συστήματος των πεποιθήσεων μας (παλιού και νέου) είναι επικίνδυνο να οδηγήσει σε 

ψυχιατρικό νόσημα. Το πρόβλημα της βελτίωσης είναι ένα πρόβλημα σχέσης του εαυτού 

μας με τον ίδιο και τον κόσμο. Η ηθική του διάσταση όμως δεν έγκειται στην αξιολόγηση 

αυτής της σχέσης συνολικά. Βρισκόμαστε στο εσωτερικό ενός πολιτισμικού παραδείγματος 

όπου οι γνώσεις μας, μας επιτρέπουν την αντίληψη αυτής της σχέσης ως σύνθεση και 

διαδικασία και όχι θέσφατο που αποτιμάται ηθικά και υποβάλλεται έτσι η παραμονή ή η 

μεταβολή του. Η ηθική διάσταση της βελτίωσης βρίσκεται στο ποιοι τελικά θα είναι οι 

στόχοι της, και στο πως θα αναδομηθούν οι ανθρώπινες σχέσεις μέσα από αυτή. Ένα 

κίνητρο βελτίωσης που έχει τη βάση του σε μια διάθεση εξαπάτησης κάνει τη βελτίωση 

ανήθικη όσο και ανήθικη θεωρούμε και την απάτη. Αντίθετα ένα κίνητρο βελτίωσης που 

έχει τη βάση του σε μια εκτίμηση κατωτερότητας ή ανωτερότητας του εαυτού δεν μπορεί 

να καταδικαστεί ηθικά. Μια άλλη παράμετρος της ηθικής της βελτίωσης αφορά την 

προσεκτική εκτίμηση των κινδύνων και των συνθηκών στις οποίες αυτή γίνεται διαθέσιμη. 

Η ψυχοφαρμακολογία της βελτίωσης υποβάλλει τη δημιουργία μιας ευαίσθητης και 

ευέλικτης ιατρικής δεοντολογίας που θα τροφοδοτεί τη θεσμική ρύθμιση με την νέα 

κατανόηση του ανθρώπου όπως αυτή διαμορφώνεται από τις νευροβιολογικές εξελίξεις.  

 

 

Η νευροηθική της τεχνολογικής βελτίωσης 

Αν τα πράγματα φαίνονται αρκετά δύσκολα με την ψυχοφαρμακολογία, η τεχνολογική 

παρέμβαση με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων  για βελτίωση, δίνει απλούστερες λύσεις και 

προβλήματα περισσότερο τεχνικής φύσης. Εν μέρει αυτό είναι συνέπεια της εσωτερικής 

λογικής της εφαρμοσμένης επιστήμης και ειδικά της ηλεκτρονικής. Εδώ υπάρχουν μόνο 

ποσότητες, μετρήσιμες αποδόσεις ποιοτήτων, χρονισμοί και τοπολογίες με ρητή 

διαμόρφωση.  Ο Glannon επισημαίνει ότι για να καθησυχαστούν πολλοί, αρκεί να 

θεωρήσουμε τη «νοητική υγεία με όρους ενός λογικού κατωφλίου της ικανότητας για 

βασικές νοητικές λειτουργίες»
160

. Και η τεχνολογία των ηλεκτρονικών παρεμβάσεων όσον 

αφορά τουλάχιστον τη βελτίωση ασχολείται κυρίως με μια τέτοια προοπτική. Είναι κρίσιμο 

όμως να σημειωθεί ότι σήμερα δεν είναι εφικτές συσκευές που θα προσφέρουν βελτίωση 

των γνωσιακών ή συναισθηματικών ικανοτήτων. Η τεχνολογία των εμφυτευμάτων 

περιορίζεται σε στόχους αποκατάστασης βλαβών του νευρικού συστήματος κυρίως στις 

αισθητικές οδούς της ακοής και της όρασης. Η παρέμβαση με μαγνητικό ή ηλεκτρικό 

ερεθισμό, επίσης στοχεύει στη θεραπεία νόσων όπως η ανθεκτική κατάθλιψη και η OCD 
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(obsessive compulsive disorder). Παρόλα αυτά η βελτίωση των αισθήσεων καθώς και της 

γνωσιακής ή ακόμα και της συναισθηματικής ζωής δεν πρέπει να θεωρείται ανέφικτος 

στόχος για την νευροτεχνολογία. Κάποιες προοπτικές βελτίωσης μπορεί επίσης να 

θεωρηθεί ότι παρέχει η διάδραση υπολογιστών και εγκεφάλου με τη μορφή του BCI (brain 

computer interface).  Τα εμφυτεύματα (implants) αποτελούν μια επεμβατική μορφή 

παρέμβασης στον εγκέφαλο η οποία αφορά την κλινική αποκατάσταση βλαβών. Η εξέλιξη 

τους έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο και συνεχίζεται με εντυπωσιακά πολλές φορές 

αποτελέσματα
161

. Η βασική ιδέα είναι ότι μπορεί να υποκατασταθεί ηλεκτρονικά ένα τμήμα 

των εγκεφαλικών συνδέσεων, ώστε να αποκατασταθεί η επικοινωνία μεταξύ μερών του 

νευρικού συστήματος, ή να μεταφερθεί πληροφορία από και προς τον εγκέφαλο. Οι 

τεχνολογίες της κατασκευής μικροηλεκτροδίων επιτρέπουν ήδη τη μετάδοση πληροφοριών 

από τον εγκέφαλο προς το περιβάλλον, αλλά η εισαγωγή πληροφορίας σε αυτόν είναι 

περισσότερο προβληματική
162

.  Η ανάπτυξη τεχνικών βελτίωσης βασίζεται εδώ σε μια 

λεπτομερή καταγραφή και γνώση της εγκεφαλικής λειτουργίας ώστε η πληροφορία να 

μπορεί να διαδρά λειτουργικά με τη νοητική δραστηριότητα. Αντίθετα από την 

ψυχοφαρμακολογία που σημαίνει τροποποίηση της δραστηριότητας αυτής , η 

νευροτεχνολογία αυτού του τύπου δεν χρειάζεται να αλλάξει την εγκεφαλική 

δραστηριότητα σε αυτό το επίπεδο. Ένα παράδειγμα της τακτικής αυτής είναι τα 

εμφυτεύματα που μιμούνται τα σχήματα ηλεκτρικής δραστηριότητας αισθητηριακών οδών 

και τα μεταβιβάζουν στα αντίστοιχα κέντρα για να αποκαταστήσουν έτσι απολεσθείσες 

αισθήσεις όπως η ακοή. Μπορεί κανείς να φανταστεί κάτι ανάλογο και για γνωσιακές 

λειτουργίες όπως η μνήμη. Εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης αναμνήσεων και γρήγορης 

ανάκλησης, ή συστήματα αναγνώρισης ερεθισμάτων, επικοινωνία με μηχανές ή άλλους 

ανθρώπους με τη σκέψη κ.α., είναι εκδοχές ενός όχι τόσο φανταστικού μέλλοντος. Όπως 

και με τις ουσίες όμως, ο τεχνολογικός ρεαλισμός αυτών των ιδεών υποβάλλει ένα 

σκεπτικισμό για τις πραγματικές τους δυνατότητες και συνέπειες. Οι περιορισμοί των 

εμφυτευμάτων μπορούν να συνοψισθούν στα εξής
163

: μικρός αριθμός συνδέσεων με 

εγκεφαλικά κύτταρα ή συμπλέγματα κυττάρων, περιφερική αποσύνθεση των οδών  που 

τοποθετείται το εμφύτευμα, απόρριψη των ηλεκτροδίων από τον οργανισμό και φθορά 

τους, προβληματική φύση της διάδρασης οργανικού και τεχνητού στοιχείου, και φυσικά το 

μεγαλύτερο πρόβλημα από όλα δηλαδή οι κίνδυνοι της χειρουργικής επέμβασης. Όλοι 

αυτοί οι περιορισμοί είναι δυνητικά υπερκεράσιμοι με διάφορες μεθόδους από την ακριβή 

εμφύτευση των ηλεκτροδίων στα κέντρα στόχους, την κάλυψή τους με επιθήλιο για 

αποφυγή της απόρριψης, τη μικρογλυπτική τους με λέιζερ για τη δημιουργία επιφανειών 

με περισσότερες συνδέσεις με κύτταρα , ως τη δημιουργία νέων υλικών που επιτρέπουν 

την ηλεκτροχημική ανταλλαγή. Όμως ακόμα κι αν όλες οι τεχνικές δυσκολίες ξεπεραστούν 

υπάρχουν και θεωρητικά ζητήματα τα οποία φέρουν και τον περισσότερο 

προβληματισμό
164

. Τα ζητήματα αυτά αφορούν την διαδρομή του εξωγενούς ερεθίσματος-

πληροφορίας στον ανθρώπινο εγκέφαλο και νοητικό κόσμο. Όσο πιο κεντρικές δομές του 

εγκεφάλου χειριζόμαστε τόσο πιο μεγάλη ποσότητα πληροφορίας αντιμετωπίζουμε και η 
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παρέμβαση σε αυτή είναι πιο πιθανό να έχει ανεπιθύμητες επιπτώσεις. Η διασπορά της 

πληροφορίας στον εγκέφαλο γίνεται μέσω ευρύτατα κατανεμημένων δικτύων και ακόμα 

και η εξειδικευμένη παρέμβαση σε κάποιο από αυτά μπορεί να επιφέρει μεταβολές σε 

κάποιο άλλο. Επίσης η επιρροή σε σωματικές διεργασίες μέσω του νευροενδοκρινικού και 

νευροανοσοποιητικού συστήματος μπορεί να είναι σημαντική. Με λίγα λόγια το πρόβλημα 

της τοπικότητας και της εξειδίκευσης των παρεμβάσεων που αντιμετωπίζει η 

ψυχοφαρμακολογία , ισχύει και για τη νευροτεχνολογία αλλά εδώ οι προοπτικές είναι 

πιστεύουμε καλύτερες αφού τουλάχιστον το ερέθισμα μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή 

και οι επιπτώσεις του φαίνεται να μπορούν ευκολότερα να ελεγχθούν, εφόσον βρεθεί ο 

συγκεκριμένος μηχανισμός που είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της ιδιότητας στόχου. 

Ανεκδοτολογικά στοιχεία από έρευνες σε εργαστήρια ανά τον κόσμο μας κάνουν 

αισιόδοξους ότι αυτή η μορφή νευροβελτίωσης μπορεί να αποτελέσει έναν σημαντικό 

τρόπο ζωής στο μεσοπρόθεσμο μέλλον. Όμως εδώ είναι προφανές ότι τα προβλήματα 

διανεμητικής δικαιοσύνης και πολιτισμικής ιδιαιτερότητας των ανθρώπων που θα κατέχουν 

αυτές τις δυνατότητες είναι μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα της ψυχοφαρμακολογίας. Τα 

αντίστοιχα συστήματα θα είναι εξαιρετικά ακριβά ενώ τα πλεονεκτήματα που θα 

προσφέρουν (κυρίως μέσω της βελτίωσης των αισθήσεων),θα είναι πολύ περισσότερο 

απτά και εμπορικά εκμεταλλεύσιμα, από ότι ένας νους που απλώς θα μπορεί να σκέφτεται 

και να αισθάνεται  καλύτερα και αποδοτικότερα. Οι νευροτεχνολογίες των αισθήσεων 

παρουσιάζονται στην κουλτούρα της επιστημονικής φαντασίας ως εργαλεία, όπως περίπου 

τα ηλεκτρικά πριόνια για τους ξυλοκόπους. Με αυτό τον τρόπο θα είναι ευκολότερη η 

ενσωμάτωση τους στην κοινωνική και οικονομική πρακτική αφού υποτίθεται ότι θα 

παραμένουν υπό τον έλεγχο του αυτόνομου και ορθολογικού νου του ανθρώπου. Έτσι 

παρά την παντελή έλλειψη τέτοιων τεχνολογιών σήμερα μας είναι ευκολότερο να 

φανταστούμε μια μαζική βελτίωση του είδους μας με αυτόν τον τρόπο, παρά με τα 

δυστοπικά οράματα μιας ανθρωπότητας ναρκωμένης προς την ευτυχία. Στην πρώτη 

περίπτωση ο τεχνολογικός όρος συμπράττει με τον ανθρώπινο ορθολογικό όρο ή 

υποτάσσεται σε αυτόν (οι βελτιωμένοι άνθρωποι σχηματίζουν τις δικές τους 

υποκουλτούρες). Έτσι οι οποιεσδήποτε ηθικές αντιδράσεις μας σε τέτοια σενάρια είναι πιο 

εύκολα πραγματεύσιμες με τα δεδομένα του ήδη υπαρκτού κόσμου. Ωστόσο τα 

προβλήματα της ταυτότητας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης των τεχνολογικά 

βελτιωμένων ανθρώπων παραμένουν και υποβάλλουν την επαναξιολόγηση των όρων της 

ηθικής μας αποτίμησης. Ο ανθρωπομορφισμός αναδεικνύεται ως εξαιρετικά σημαντική 

διάσταση των ηθικών μας ενοράσεων. Δύσκολα θα μπορούσε να αποδεχθεί κανείς την 

κοινωνική ενσωμάτωση ενός ανθρώπου που φέρει εκτεταμένα εμφυτεύματα για τη 

βελτίωση των νοητικών του λειτουργιών αν αυτά αλλοιώνουν τη μορφή του. Το αλλότριο 

προκαλεί την ηθική μας αξιολόγηση εύλογα, αν δεχθούμε ότι η τελευταία είναι εξελικτικά 

προσαρμοσμένη στην αναγνώριση και ευόδωση των σχέσεων με τους ομοίους μας, όπως 

υποστηρίχθηκε στο πρώτο μέρος της εργασίας μας. Η ηθική μας έχει νευροβιολογικούς 

όρους οι οποίοι την συγκροτούν και η παρέμβαση σε αυτούς μπορεί να επιφέρει αλλαγές οι 

οποίες να την μεταβάλλουν. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε προς το παρόν την ηθική των 

τεχνολογικά βελτιωμένων ανθρώπων, αλλά μπορούμε να υποθέσουμε και πάλι ότι αυτή θα 

είναι συνάρτηση των εγκεφαλικών τους λειτουργιών. Όπως και στην περίπτωση της 

ψυχοφαρμακολογίας η νευροηθική της τεχνολογικής βελτίωσης πηγάζει από την αρχική 

κατασκευή των συνθηκών της, και την λειτουργία του εγκεφάλου. Η μονοσήμαντη ηθική 



αποτίμηση της ισοδυναμεί με παράβλεψη των όρων της ανθρώπινης ύπαρξης και 

ιδεολογικοποίηση του νοητικού περιεχομένου μέσω της παγίωσης αντιλήψεων στο 

εσωτερικό ενός πολιτισμικού παραδείγματος το οποίο προκρίνεται ως κυρίαρχο της ζωής 

των ανθρώπων. Πρόκειται για μια μάλλον επικίνδυνη ηθικοποίηση παρά για έναν γνήσιο 

προβληματισμό.    

 

 

 

Προς μια νευροηθική κανονιστικότητα: ποιος και πως βελτιώνεται 

Η παραπάνω πραγμάτευση επιχείρησε να δείξει πως το ερώτημα περί της ηθικότητας της 

βελτίωσης του ανθρώπινου νου δεν υφίσταται αυτόνομα, πέρα από τις πολιτισμικές 

συνθήκες και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Το πολιτισμικό παράδειγμα στο οποίο 

αναπτύσσεται η όλη συζήτηση προσφέρει τους όρους με τους οποίους συγκροτείται η 

ηθική μας σε επίπεδο επιχειρηματολογικής εγκυρότητας, ενώ η λειτουργία του εγκεφάλου 

προσφέρει τους όρους με τους οποίους συγκροτείται η δυνατότητα της ηθικής αποτίμησης 

αλλά και η δυνατότητα της ίδιας της βελτίωσης. Καθίσταται εύλογη λοιπόν η ανάγκη για 

μια κανονιστική ρύθμιση του ζητήματος της βελτίωσης η οποία θα βασίζεται στην 

αναγνώριση όλων των όρων του. Η ρύθμιση αυτή με τη μορφή μιας πολιτικής πρακτικής  

δεν μπορεί πιστεύουμε να περιοριστεί σε μια διαχειριστική  στάση, χωρίς να προβλέπει τη 

θεσμική κατοχύρωση των γνώσεων και των αξιολογήσεων. Σε ένα φιλελεύθερο πολιτικό 

πρόταγμα όπου η ηθική θεωρείται ως η θεσμική περιφρούρηση της ατομικότητας και 

συγκεκριμένων κοινωνικών δεσμών που είναι συμβατές με την οικονομοκρατική αντίληψη 

του ζην, η νευροβελτίωση θα ακολουθήσει το υπάρχον πλαίσιο ανάπτυξης μεταφέροντας 

στο εσωτερικό της όλα τα ηθικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ήδη. Με τον τρόπο 

αυτό η βελτίωση δεν συνιστά ιδιαίτερη κανονιστική πρόκληση για το πολιτισμικό μας 

παράδειγμα, και έτσι υποβαθμίζεται και η ριζικότητα της ηθικής της αποτίμησης. Όμως 

όπως επιχειρήσαμε να δείξουμε η βελτίωση αποτελεί μια δυνατότητα θεμελιακής 

μετατροπής των αντιλήψεων μας σχετικά με τη συγκρότηση της ταυτότητας και των 

σχέσεων μας με τους άλλους. Η αναγνώριση των όρων της ύπαρξής μας στοιχειοθετεί μια 

καινοφανή ευθύνη «νευροβιολογικού» θα λέγαμε τύπου ως προς τις επιλογές μας. Η ηθική 

λοιπόν της νευροβελτίωσης συνιστά την απόφαση ρύθμισης της ύπαρξης μας σε ένα 

προσωπικό και συλλογικό επίπεδο σύμφωνα με τις επιθυμίες μας, με τη γνώση όμως της 

καταγωγής και του προσανατολισμού αυτής της επιθυμίας. Επιχειρηματολογήσαμε 

παραπάνω για την συνέχεια της εμπειρικής και αξιακής κρίσης καθώς και για τη 

δυνατότητα της ανθρώπινης νόησης να προσαρμόζει την συναισθηματική και γνωσιακή της 

λειτουργία σύμφωνα με την αντιληπτική  κατάσταση της και την απαρτιωτική της 

δυνατότητα. Αν αυτή η γραμμή σκέψης είναι σωστή , παρουσιάζεται μια πολιτική 

δυνατότητα στην οποία μπορεί να εξελιχθεί η νευροβελτίωση. Η δυνατότητα αυτή εκκινεί 

από την αναγνώριση της σύζευξης του ανθρώπινου περιεχομένου με τη δομή του και με το 

περιβάλλον του. Τα ειδικά χαρακτηριστικά των νοητικών καταστάσεων που απορρέουν από 

την νευροβιολογική μας σύσταση είναι αναγνωρίσιμα και δεσμευτικά σε όλο το εύρος της 

πολιτισμικής δραστηριότητας. Η δεσμευτικότητα αυτή είναι δομική και όχι θεωρητική. Αν 

θελήσουμε να αποστασιοποιηθούμε από μια δεδομένη τέτοια κατάσταση (π.χ. μέσω μιας 

βελτιωμένη μνήμη με φαρμακολογική μετατροπή που επιφέρει επιπέδωση των 

συναισθηματικών αντιδράσεων) αιτούμενοι τη συμμετοχή μας σε κουλτούρες 

«απαγορευτικές» (π.χ. κουλτούρα σχέσεων με συναισθηματικό φορτίο), τότε θα υπάρχουν 



οι συνέπειες της εσωτερικής αντίφασης με κίνδυνους για την εσωτερική σταθερότητα του 

υποκειμένου. Με βάση την ως τώρα γνώση του εγκεφάλου και τις περιορισμένες 

δυνατότητες της βελτίωσης η συγκρότηση μιας πολιτικής ηθικής θα συνίσταται στην 

θεσμική αποτροπή τέτοιων πρακτικών.  Στα πλαίσια αυτά αναγνωρίζεται η προτεραιότητα 

της ανεξαρτησίας της επιστημονικής έρευνας για την παραγωγή της γνώσης και της 

τεχνολογίας της βελτίωσης. Η απαγκίστρωση της έρευνας από τους όρους της αγοράς π.χ. , 

προκρίνεται ως ηθικό διακύβευμα της βελτίωσης ώστε αυτή να μην μεγεθύνει τις 

υπάρχουσες προβληματικές καταστάσεις. Η επισταμένη μελέτη των συγκεκριμένων 

κοινωνικών τάσεων , αξιών και νορμών, στα πλαίσια μιας νευροανθρωπολογίας θα 

επιτρέψει τη διάυγαση των ορίων της βελτίωσης. Μοιάζει προφανές ότι δεν μπορούν όλοι 

οι άνθρωποι να βελτιωθούν με τον ίδιο τρόπο ούτε κατά τις ίδιες ιδιότητες. Η ατομική 

ιδιαιτερότητα που είναι ούτος η άλλως ένα ζητούμενο για τη σύγχρονη ιατρική πράξη, 

προβάλλει επιτακτικότερα στην περίπτωση της βελτίωσης. Η θεσμική περιφρούρηση της 

διαδικασίας τη βελτίωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει μια διαδικασία προστασίας όχι ενός 

καθολικού ηθικού προτάγματος αλλά ένα πλουραλισμό αξιακών βάσεων που σχετίζονται 

με την εγκεφαλική ιδιαιτερότητα και την ψυχοβιολογική ιστορία του υποκειμένου, με 

ταυτόχρονη μέριμνα για την αξιακή ακεραιότητα των κρίσεων του μετά τη βελτίωση. Η 

δομική δεσμευτικότητα των όρων της ηθικής συγκρότησης των υποκειμένων μπορεί να 

γίνει οδηγός των αποφάσεων τους αν είναι ξεκάθαρος ο τρόπος με τον οποίο αυτή 

συγκροτεί τις επιλογές τους. Η ηθική της βελτίωσης μπορεί να απαιτήσει μόνο μια 

κανονιστική κατοχύρωση των επιλογών και όχι των συνεπειών τους, ούτε να προσπαθήσει  

για τη συμφωνία των αντιλήψεων σε μια διαχειριστική λογική γκρίζων περιοχών 

επικάλυψης. Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει τη σχετική θέση κάποιων αντιλήψεων
165

, σε 

μια προσπάθεια να δειχθεί ότι δεν είναι όλες επικοινωνήσιμες μεταξύ τους ώστε να 

επιτευχθεί μια μέση λύση. Όσο απομακρυνόμαστε από την αντίληψη ότι η υπάρχει μια 

σταθερή ανθρώπινη φύση τόσο γινόμαστε δεκτικοί σε ελαστικότερες πολιτικές βελτίωσης, 

λιγότερο σκεπτικιστές ως προς τις συνέπειες της και λιγότερο ουσιοκράτες ως προς την 

ηθική μας αποτίμηση. Η νευροηθική μας δείχνει ότι δεν είναι απαραίτητη η πρόκριση 

συγκεκριμένων αντιλήψεων σχετικών με φιλοσοφικά θέματα για την ηθική αποτίμηση της 

βελτίωσης. Η κανονιστική υποστήριξη του ζητήματος προέρχεται από τους δομικούς 

περιορισμούς της εγκεφαλικής λειτουργίας και της τεχνολογίας. Έτσι απομακρύνεται και ο 

κίνδυνος της εξουσιαστικής πολιτικής πραγμοποίησης των αξιών ο οποίος καθιστά την 

ηθική μια ψευδεπίγραφη οντότητα στην πραγματικότητα της κοινωνικής διάδρασης. 
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Αν ο στόχος μιας πολιτικής δεν είναι το πώς να προκριθεί ή να αποφευχθεί μια 

συγκεκριμένη εκδοχή της βελτίωσης αλλά το πως θα αναπτυχθεί μια αναστοχαστική 

διαδικασία που θα επιτρέπει την πρόοδο της κοινωνίας μας
166

 , τότε η πιο πάνω 

προσέγγιση  είναι χρήσιμη τουλάχιστον ως πρόκληση για την εσωτερική συνέπεια και 

δύναμη προσαρμογής των αποτελεσμάτων μιας βελτιωμένης συνείδησης. Μιας συνείδησης 

που αναζητεί την υπέρβαση των ορίων της μέσα στον περιορισμό αυτής της επιθυμίας. 
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ΝΕΥΡΟΗΘΙΚΗ: Ανακατασκευάζοντας το ανθρώπινο περιεχόμενο 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Οι εξελίξεις στις νευροεπιστήμες, την ηθική ψυχολογία και τη φιλοσοφία, επιτρέπουν τη 

δημιουργία ενός πλαισίου φυσιοκρατικής πραγμάτευσης της ηθικής. Στοιχεία αυτού του 

πλαισίου μπορούν να αναζητηθούν στην οντολογία της ηθικής έξω από το δυισμό νου και 

σώματος (εγκεφάλου). Ένας φιλοσοφικός μονισμός που υιοθετεί την ταυτότητα 

εγκεφαλικών και νοητικών στοιχείων σε ένα  επιστημολογικά διευρυμένο φυσιοκρατικό 

πλαίσιο μπορεί να αποτελέσει βάση για την κατανόηση της ηθικής. Σε αυτό το πλαίσιο 

μπορεί κανείς να μιλήσει για μια επιστημονικά ενημερωμένη ηθική μέσω δεδομένων και 

υποθέσεων εμπειρικής τεκμηρίωσης. Ο καταστατισμός υποδεικνύει την εξάρτηση της 

ηθικής κρίσης από εξωηθικά στοιχεία συνεπικουρούμενος από την υπόθεση της 

εκτεταμένης νόησης. Η συναισθηματική λειτουργία του εγκεφάλου σχετίζεται με τη 

δυνατότητα της παραγωγής και το εύρος της διαφοροποίησης των ηθικών κρίσεων, σε 

συνδυασμό με γνωσιακά στοιχεία.  Η αρχιτεκτονική της νοητικής λειτουργίας σε 

συνδυασμό με την εγκεφαλική αρχιτεκτονική προσφέρει μια δόκιμη βάση για τη 

διαμόρφωση βασικών ηθικών ενοράσεων οι οποίες φέρουν σημαντική πολιτισμική και 

κοινωνική συνιστώσα. Η υπόθεση μιας ξεχωριστής ηθικής λειτουργίας ως νοητικό module, 

με υπολογιστικής υφής διαδικασίες, όπως θα μπορούσε να περιγραφεί από τη θεωρία της 

καθολικής ηθικής γραμματικής, δεν φαίνεται να υποστηρίζεται. Περισσότερη σημασία για 

τη διαμόρφωση της ηθικής αντίληψης και κρίσης μοιάζει να έχουν το βασικό 

ψυχοβιολογικό προφίλ του ανθρώπου και η πολιτισμική και κοινωνική συνιστώσα μέσα 

στην οποία αναπτύσσεται. Παρά τις μεθοδολογικές και εννοιακές ελλείψεις των θεωριών 

για την επιστημονική ενημέρωση της ηθικής, η κανονιστικότητα του φυσικού μπορεί να 

αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την οργάνωση της ανθρώπινης κανονιστικότητας 

ιδίως σε τομείς όπως η νευροβελτίωση. Η τελευταία επιδιώκεται σήμερα με 

αμφισβητούμενη επιτυχία μέσω φαρμάκων που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα, και 

στο μέλλον μέσω τεχνολογικών παρεμβάσεων στον εγκέφαλο, για βελτίωση των 

συναισθηματικών και γνωσιακών λειτουργιών του υγιούς ανθρώπου. Η ηθική αποτίμηση 

αυτών των προσπαθειών δεν μπορεί να συμβεί χωρίς την επιστημονική καθοδήγηση από τη 

γνώση του εγκεφάλου. Η δημιουργία ρυθμιστικών πολιτικών που θα λαμβάνουν υπόψη την 

επιστημονική γνώση για τη φύση της ηθικής, όσο και το πώς οι άνθρωποι λαμβάνουν 

αποφάσεις, θα οδηγήσει σε ατομική και κοινωνική πρόοδο και όχι σε δυστοπίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NEUROETHICS: Reconstructing human content 

ABSTRACT 

 

Progress in neurosciences, moral psychology and philosophy, allows the formation of a 

naturalistic context for ethics. Elements of this can be sought in ontology of ethics, outside 

the mind body (brain) dualism. A philosophical monism that adopts the identity of mind and 

brain features, against an epistemologically open naturalistic background, can constitute a 

basis for the understanding of ethics. It is in this context that one can discuss a scientifically 

informed ethics, through data and hypotheses empirically supported. Situationism points to 

the relation of ethics to non moral elements, supported by the extended mind hypothesis. 

The emotional function of the brain relates to the ability of producing, and the range of 

diversity, of moral judgments in association with cognitive elements. Mind, together with 

brain architecture, offers a plausible basis for the construction of basic moral intuitions 

which carry an important social and cultural component. The hypothesis of a distinct ethical 

function in the form of a module of a computational nature, as it could be described by 

universal moral grammar theory, does not seem to gain advantage. Of greater importance to 

the formation of morality, seems to be the psychobiological profile of a person as well as the 

cultural and social frame where it flourishes. Despite the methodological and conceptual 

deficiencies of theories for the scientific informing of ethics, the normativity of the natural 

can be a useful tool in the structuring of a human normativity, especially as regards 

neuroenhancement. The latter is being pursuit  today through pharmaceutical intervention 

in the central nervous system albeit with debatable success, and also in the future through 

direct technological intervention in the brain, for the purpose of enhancing cognitive and 

emotional abilities of a healthy individual. The moral appreciation of such efforts cannot 

take place without the scientific guidance from knowledge about the brain. Construction of 

regulative policies that take into account the scientific knowledge of the nature of morality 

and the way humans make decisions, should lead to individual and social advancement and 

not dystopias.  

 




