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Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει το κατά πόσον μπορεί να 

αποδοθεί ηθικό status στις σύγχρονες μηχανές τεχνητής νοημοσύνης, τους λεγόμενους 

«ευφυείς τεχνητούς δρώντες». Με τον όρο αυτό εννοούμε ορισμένα ρομπότ, αυτόνομα 

συστήματα και λογισμικούς δρώντες τα οποία διάθετουν «αυτονομία» και 

προσομειώνουν χαρακτηριστικά νοημοσύνης. Θα διερευνηθεί το αν μπορούν ν’ 

αποδοθούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του προσώπου σε αυτές τις μηχανές. 

Ειδικότερα, θα εξεταστεί κατά πόσον οι άνθρωποι μπορούν να διαμορφώνουν ηθικές 

σχέσεις με τις μηχανές, όπως διατείνονται ορισμένοι στοχαστές προερχόμενοι από τον 

χώρο της Φιλοσοφίας της Τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα από το πεδίο της Ηθικής 

των Μηχανών. Θα διερευνηθεί το ερώτημα που οι εν λόγω στοχαστές θέτουν για τις 

μηχανές, αν μπορεί να τους αποδοθεί ηθικό status και, συναφώς, αν οι κανόνες με τους 

οποίους λειτουργούν οι μηχανές αυτές ακολουθούνται από τις ίδιες με τρόπο που 

επιτρέπει να τους αποδοθούν ηθικά χαρακτηριστικά. Οι μηχανές αυτές 

χαρακτηρίζονται ως νοήμονες ή ευφυείς δρώντες (intelligent agents). Προκειμένου να 

φέρουν τον προσδιορισμό αυτόν θα πρέπει να διαθέτουν «αυτονομία» και να 

προσομοιώνουν χαρακτηριστικά νοημοσύνης. Ως αυτονομία, εννοείται η δυνατότητα 

ενός νοήμονος δρώντος να λειτουργεί χωρίς την άμεση επέμβαση των χρηστών ή 

άλλων δρώντων μέσω εντολών και παράλληλα να έχει τον έλεγχο της εσωτερικής του 

κατάστασης. Η έννοια αυτή της αυτονομίας συνδέεται με τη δυνατότητα των νοήμονων 

δρώντων να λειτουργούν σε περιβάλλοντα, βάσει κανόνων υλοποιημένων σε 

αλγόριθμους, όπου το αποτέλεσμα των δράσεων τους είναι μη-προβλέψιμο (non-

deterministic). Έτσι, η αυτονομία ταυτίζεται με τη μη-προβλεψιμότητα των δράσεων 

τους. Το χαρακτηριστικό της «αυτονομίας» που αποδίδεται στις μηχανές εγείρει το 

ερώτημα από ορισμένους στοχαστές, πώς μπορεί να αποδοθεί αυτουργία στις μηχανές 

διασυνδεδεμένη και με άλλα χαρακτηριστικά του προσώπου όπως η ευθύνη και η 

λογοδοσία. Το ερώτημα αυτό αποτελεί το κεντρικό θέμα του νεοπαγούς πεδίου της 

Ηθικής των Μηχανών. Για τον λόγο αυτό ορισμένοι στοχαστές του παραπάνω πεδίου 
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αναπτύσσουν προσεγγίσεις και με αναγωγιστική μέθοδο προσπαθούν να εξηγήσουν 

πώς μπορεί να αποδοθεί αυτουργία, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά που 

προσιδιάζουν στο πρόσωπο, στις μηχανές. 

Στόχος του συγγραφέα της παρούσας εργασίας είναι να υποστηρίξει κατ’ αρχάς 

ότι η απόδοση της έννοιας της ηθικής αυτουργίας στις μηχανές και κατ’ επέκταση η 

αναγνώριση σε αυτές ηθικού status, δεν είναι ζήτημα αιτιακής εξήγησης αλλά 

κανονιστικής εννοιολόγησης. Ειδικότερα, για την ηθική κανονιστική φιλοσοφία 

προϋπόθεση της απόδοσης ηθικών εννοιών όπως η ευθύνη σε όντα δεν είναι η αιτιακή 

εξήγηση των ηθικών σχέσεων, αλλά η εννοιόλογηση των ηθικών σχέσεων από όντα που 

στοχάζονται έλλογα τις πράξεις τους και ως πράττοντα υποκείμενα μπορούν να 

λογοδοτούν γι’ αυτές. Οποιαδήποτε απόπειρα αιτιώδους μηχανικής εξήγησης των 

ηθικών σχέσεων με τον ισχυρισμό ή την αξίωση να αποτυπώσει τις πραγματικές 

σχέσεις στην κοινωνία πρέπει να λαμβάνει υπόψη της ότι η κανονιστική αποτίμηση 

προϋποθέτει την απόδοση λογων και έτσι την ποιοτική, διαφοροποιητική αποτίμηση 

τους περί το πράττειν με εννοιολογικά συνεκτικούς όρους. Θα αναζητηθεί ένα 

κανονιστικό σχήμα εννοιολόγησης, το οποίο να αποδίδει με επάρκεια και να μην 

αλλοιώνει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της ηθικής κατηγόρησης και ηθικής 

αυτουργίας. 

Η δομή της ανάλυσης του ερωτήματος και της απάντησης σε αυτό χωρίζει την 

ανασυγκρότηση που θα επιχειρηθεί σε τέσσερα βήματα, τα οποία αναπτύσσονται στα 

τέσσερα ακόλουθα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στο φαινόμενο της 

τεχνολογίας με βάση το οποίο εμφανίστηκε το υπό κρίση ερώτημα και παρουσιάζει τα 

είδη των μηχανών τα οποία αφορά. Επίσης αναφέρεται στη σημασία της τεχνητής 

νοημοσύνης, των τεχνολογιών και των εφαρμογών της ως την αφετηρία εκείνη των 

σύγχρονων και μελλοντικών τεχνητών δρώντων. Ακόμη εξετάζει τα ηθικά ζητήματα των 

σύγχρονων συστημάτων πληροφορίας και των ρομποτικών συστημάτων που 

δημιούργησαν την ανάγκη συγκρότησης ενός πεδίου ενασχόλησης με το συγκεκριμένο 

ερώτημα και το εκκολαπτόμενο πεδίο της Ηθικής των Μηχανών, το οποίο καταπιάνεται 

με το ερώτημα της αυτουργίας στις μηχανές σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο 
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από την κοινότητα των φιλοσόφων και των μηχανικών. Το δεύτερο κεφάλαιο 

καταπιάνεται με την ανάλυση των επιχειρημάτων φιλοσόφων που προσπαθούν να 

αποδώσουν αυτουργία στη μηχανή. Καταρχάς, παρουσιάζεται η κατηγοριοποίηση των 

τεχνητών δρώντων σε επίπεδα σύμφωνα με τον James H.Moor. Ακολουθεί η διάκριση 

της ηθικότητας των μηχανών σε επίπεδα με στόχο την «Πλήρη Ηθική Αυτουργία» των 

Wendell Wallach και Colin Allen. Εν κατακλείδι, παρουσιάζεται η απόπειρα διεύρυνσης 

της έννοιας της ηθικής αυτουργίας κατά τον φιλόσοφο Luciano Floridi, ώστε να 

συμπεριλάβει και τις μηχανές.  

Τη σύγχρονη συζήτηση για τη μηχανική αυτουργία ακολουθεί, στο τρίτο 

κεφάλαιο, η εξέταση των θεωριών συγκεκριμένων φιλοσόφων, οι οποίες εντάσσονται 

στη συζήτηση που διεξάγεται εντός της Ηθικής Φιλοσοφίας σχετικά με τη συγκρότηση 

του προσώπου και της αυτουργίας. Οι εν λόγω ηθικές θεωρίες σχετίζονται άμεσα με 

την παρούσα συζήτηση και συνεισφέρουν ενδιαφέρουσες κατά τη γνώμη του 

γράφοντα, προτάσεις ανασυγκρότησης των εν λόγω εννοιών. Οι φιλόσοφοι αυτοί 

προέρχονται από δύο διαφορετικά ρεύματα σκέψης,το εμπειριοκρατικό-αναγωγιστικό 

και το ρεύμα της καντιανής κανονιστικής ηθικής θεωρίας. Από τους φιλοσόφους 

αυτούς, πρώτος ο Locke είναι εκείνος ο οποίος διακρίνει το πρόσωπο από το βιολογικό 

ον- άνθρωπο και συνδέει την προσωπική ταυτότητα με τη λογοδοσία διαμέσου μιας 

αιτιακής-ψυχολογικής εξήγησης της έννοιας του προσώπου από τη συνείδηση και τη 

μνήμη. Αποτελεί, τρόπον τινά, τον πατέρα της σύγχρονης συζήτησης και του 

εμπειριοκρατικού-αναγωγιστικού ρεύματος. Ακολούθως, ο Parfit στο πλαίσιο μιας 

νεολοκιανής προσέγγισης ανασυγκροτεί τη θεώρηση της προσωπικής ταυτότητας του 

Locke εκκινώντας από μια αναγωγιστική προσέγγιση που ανάγει την προσωπικότητα 

και την αυτουργία σε ψυχολογικές σχέσεις που εδράζονται στον εγκέφαλο. Εισηγείται 

μια θεώρηση σύμφωνα με την οποία οι ηθικές έννοιες και σχέσεις μπορούν να 

ανασυγκροτηθούν με βάση την εμπειρία και την ψυχολογία. Ανάγει το πρόσωπο και 

τον αυτουργό στη βιολογική υπόσταση και θεωρεί ότι η (βιολογική και ψυχολογική) 

επιβίωση είναι αυτό που έχει σημασία και το οποίο καθορίζει το νόημα της έννοιας του 

προσώπου και του αυτουργού. Η λοκιανή ανασυγκρότηση του προσώπου με βάση την 
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ψυχολογία και τη βιολογία που επεδίωξε ο Parfit δια του αναγωγισμού συνιστά το 

κοινό στοιχείο με τις σύγχρονες θεωρίες της μηχανικής αυτουργίας. Στο τέλος του εν 

λόγω κεφαλαίου αναλύεται η υποστηριζόμενη εννοιολόγηση του προσώπου από την 

κανονιστική καντιανή ηθική θεωρία. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο εν είδει 

επιλόγου αναλύεται γιατί η αιτιακή κατανόηση της προσωπικότητας δεν μπορεί να 

εξηγήσει θεμελιώδη χαρακτηριστικά της- εν αντιθέσει με την κανονιστική ηθική 

θεωρία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
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1) ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΗΘΙΚΟΥ 

STATUS ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ  

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται το φαινόμενο μέσα από το οποίο 

αναδύθηκε η ιδέα της απόδοσης ηθικού status στις μηχανές Πρόκειται για το 

φαινόμενο της τεχνολογίας. Το ερώτημα γεννήθηκε από τη σχέση του ανθρώπου και 

των κοινωνιών με τα αντικείμενα της τεχνολογίας και τα ηθικά ζητήματα που 

ανακύπτουν αναφορικά με τις τεχνολογίες. Πιο συγκεκριμένα, το ερώτημα προέκυψε 

μέσα από την επιδίωξη να αποκτήσουν τα συστήματα που επιδεικνύουν ευφυή 

συμπεριφορά ηθικές παραμέτρους ή να προσομοιώνουν ηθικές ιδιότητες και 

χαρακτηριστικά. Η συζήτηση αυτή εντάσσεται στο πεδίο της Ηθικής των Μηχανών, που 

αποτελεί τμήμα της Φιλοσοφίας της Τεχνολογίας. Καταρχάς, εξηγείται το φαινόμενο 

της τεχνολογίας όπως προσεγγίζεται από την φιλοσοφία της τεχνολογίας, κατόπιν 

διασαφηνίζονται βασικοί όροι όπως είναι αυτοί της τεχνολογίας και της μηχανής. 

Ακολούθως, παρουσιάζεται το πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης, από το οποίο 

προέκυψαν οι τύποι των μηχανών στους οποίους αναφέρεται η συζήτηση για το status 

και την αυτουργία. Παρατίθενται βασικές εννοιολογήσεις αναφορικά με την 

προέλευση, το όνομα και τον προσδιορισμό του πεδίου καθώς και τις σύγχρονες 

τεχνολογίες. Κατόπιν, παρουσιάζονται τα νέα ηθικά ζητήματα τα οποία ανακύπτουν 

από τις τεχνολογίες της πληροφορίας που μαζί με την ρομποτική συνιστούν τα δυο 

τεχνολογικά πεδία εντός των οποίων εισχωρεί άμεσα η Ηθική των Μηχανών. Τέλος, 

παρουσιάζεται το πεδίο της Ηθικής των Μηχανών, η προέλευση και οι στόχοι του, τα 

ηθικά ζητήματα οι τύποι των μηχανών (ρομποτικών και λογισμικών) και το κεντρικό 

ερώτημα για το ηθικό status (κυρίως την αυτουργία) των μηχανών. 
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1.1) ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  

 

Η Φιλοσοφία της Τεχνολογίας ασχολείται με τη διερεύνηση των σχέσεων που 

προκύπτουν από την ανάπτυξη και χρήση της τεχνολογίας από τον άνθρωπο. 

Ειδικότερα, ασχολείται με επιστημολογικα, μεθοδολογικά, αισθητικά και μεταφυσικά 

ζητήματα της τεχνολογίας, με τη νοηματοδότηση των καταστάσεων και των 

τεχνημάτων που δημιουργούνται, καθώς και με την έννοια της ίδιας της τεχνολογίας. 

Υπό αυτό το πρίσμα, το σύνολο των ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν καθώς και των 

επιμέρους ηθικών πεδίων των τεχνολογιών αποτελούν μέρος της. Η Φιλοσοφία της 

Τεχνολογίας χωρίζεται σε δύο κυρίως κλάδους, τη φαινομενολογική φιλοσοφία της 

τεχνολογίας και την αναλυτική φιλοσοφία της τεχνολογίας, οι οποίοι εστιάζοντας από 

διαφορετικές σκοπιές το ενδιαφέρον τους στην τεχνολογία, δημιουργούν δυο 

διαφορετικές νοηματοδοτήσεις. Ιστορικά, ο πρώτος κλάδος, σύμφωνα με τον Carl 

Mitcham, έκανε την εμφάνιση του τον 18ο αιώνα. Ωστόσο, ο Mitcham, ενώ ορθώς 

εντοπίζει την ύπαρξη δύο διακριτών κλάδων εντός της τεχνολογίας, τους ονοματίζει 

λανθασμένα. Η τεχνολογία διακρίνεται κατά τον Mitcham σε δυο προσεγγίσεις, στην 

μηχανοτεχνική φιλοσοφία της τεχνολογίας (engineering philosophy of technology) και 

στην καθαυτό φιλοσοφία της τεχνολογίας (humanities philosophy of technology). 

Αντίθετα, η επικρατούσα άποψη διακρίνει σε φαινομενολογική φιλοσοφία της 

τεχνολογίας (phenomenological philosophy of technology) και σε αναλυτική φιλοσοφία 

της τεχνολογίας (analytical philosophy of technology). Στη συνέχεια, ο ως άνω όρος θα 

αντικατασταθεί και θα χρησιμοποιηθεί αντ’ αυτού, η δόκιμη ορολογία. H αναλυτική 

φιλοσοφία της τεχνολογίας επιχειρεί να ερμηνεύσει τη σύγχρονη τεχνολογία ως 

“ριζωμένη” στην ανθρώπινη φύση και τον πολιτισμό, ενώ η φαινομενολογική 

φιλοσοφία της τεχνολογίας ερμηνεύει τις σύγχρονες τεχνικές μεθόδους και τα 

αποτελέσματα τους ως περιορισμούς πάνω στην ανθρώπινη δράση, έστω και 

προτιμητέους σε ορισμένες περιπτώσεις από εκείνους της φύσης. Η αναλυτική 

προσέγγιση, με την εμπιστοσύνη που τη διακρίνει, αναζητά με τον ένα ή τον άλλο 

τρόπο περισσότερη και καλύτερη τεχνολογία, ενώ η φαινομενολογική φιλοσοφική 
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προσέγγιση, θέτοντας ερωτήματα αναζητά κάποιον τρόπο παραίτησης από την 

τεχνολογία ή τον περιορισμό αυτής.1 Η φαινομενολογική φιλοσοφία της τεχνολογίας 

εκκινεί από τις ανθρωπιστικές επιστήμες και προσεγγίζει την τεχνολογία αποδεχόμενη 

την «πρωτοκαθεδρία των ανθρωπιστικών σπουδών έναντι των τεχνολογικών».2 

Ενδιαφέρεται περισσότερο για τη σημασία και την επίδραση της τεχνολογίας στην 

κοινωνία και την κουλτούρα παρά για την τεχνολογία την ίδια.  

Τη δεκαετία του ‘60 εμφανίζεται ένας νέος κλάδος ο οποίος ενδιαφέρεται για 

την ίδια την τεχνολογία και αποσκοπεί στην κατανόηση της δραστηριότητας, του 

σχεδιασμού και της δημιουργίας τεχνημάτων, καθώς και τη φύση των πραγμάτων που 

δημιουργούνται.3 Ακόμη, αναγνωρίζει την τεχνολογία ως δραστηριότητα όχι στην 

ολότητά της, αλλά ως κάτι το οποίο θεμελιώνεται στη δραστηριότητα της 

μηχανοτεχνίας (engineering), την οποία αναλύει μαζί με τους στόχους της, τις 

συλλήψεις της, τις μεθόδους της και συσχετίζει τα ευρήματά της με διάφορα θέματα 

από τη φιλοσοφία.  

Οι εκπρόσωποι του κλάδου αυτού αμφισβητούν την κατηγορία «μηχανοτεχνική 

φιλοσοφία της τεχνολογίας» εκτιμώντας πως είναι ασαφές με ποιον τρόπο θα πρέπει 

να κατανοηθεί το αντικείμενο της τεχνολογικής φιλοσοφίας και τι είδους ερωτήματα 

και ενδιαφέροντα συγκροτούν το πεδίο της μηχανοτεχνικής φιλοσοφίας της 

τεχνολογίας. Όπως επισημαίνει ο Wendell Wallach, ένας εκ των αντιπροσώπων αυτού 

του κλάδου 

«Ενώ η φιλοσοφία της τεχνολογίας της παλιάς σχολής ήταν περισσότερο αντιδραστική, και συχνά 

ενθουσιώδης με το φάντασμα πανίσχυρων διαδικασιών πέραν του ανθρωπίνου ελέγχου, μια νέα γενιά 

                                                            
1 Carl Mitcham, «Η Τεχνολογική σκέψη, Το μονοπάτι μεταξύ μηχανοτεχνίας και Φιλοσοφίας», μτφρ. 

Χαράλαμπος Κόκκινος, Γιάννης Νιαδάς, επιστ. επιμ. Αριστείδης Μπαλτάς, εκδόσεις ΕΜΠ,Αθήνα,2005, 

σελίδα xii 

2  Carl Mitcham, «Η Τεχνολογική σκέψη, Το μονοπάτι μεταξύ μηχανοτεχνίας και Φιλοσοφίας», μτφρ. 
Χαράλαμπος Κόκκινος, Γιάννης Νιαδάς, επιστ. επιμ. Αριστείδης Μπαλτάς, εκδόσεις ΕΜΠ,Αθήνα,2005, 
σελίδα 51 
 
3 Maarten Franssen, Gert-Jan Lokhorst, and Ibo van de Poel, «Philosophy of Technology», 
https://plato.stanford.edu/entries/technology/ 

https://plato.stanford.edu/search/r?entry=/entries/technology/&page=1&total_hits=2777&pagesize=10&archive=None&rank=0&query=philosophy%20of%20technology
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φιλοσόφων της τεχνολογίας είναι πιο ενεργοί. Αποσκοπούν στο να κάνουν τους μηχανικούς να 

συνειδητοποιήσουν τις αξίες που φέρουν σε οποιαδήποτε διαδικασία σχεδιασμού και επιθυμούν να 

επηρεάσουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της τεχνολογίας παρά να αντιδρούν σε αυτή.». 4  

Επιπρόσθετα, οι στοχαστές, που συνιστούν κατά τον Mitcham την κατηγορία αυτή, 

δύσκολα κατατάσσονται σε μηχανικούς ή τεχνολόγους. Μια βασική διαφορά της 

αναλυτικής φιλοσοφίας της τεχνολογίας έναντι της καθαυτό φιλοσοφίας της 

τεχνολογίας έγκειται στο πως εννοείται το φαινόμενο της τεχνολογίας. Κατά τους 

εκπροσώπους του κλάδου της αναλυτικής φιλοσοφίας της τεχνολογίας, η τεχνολογία 

πρέπει να ιδωθεί ως ένα φαινόμενο που οφείλει να εξεταστεί λεπτομερώς. Από τη 

θέση αυτή ασκείται η εξής κριτική στη φαινομενολογική φιλοσοφία της τεχνολογίας, 

ότι δηλαδή αντιμετωπίζει το φαινόμενο της τεχνολογίας ως ένα «μαύρο κουτί», ένα 

δοσμένο, ενιαίο, μονολιθικό, αναπόφευκτο φαινόμενο, καθώς και ότι δεν εστιάζει το 

ενδιαφέρον της στην ανάλυση του ίδιου του φαινομένου της τεχνολογίας αλλά στη 

σχέση του με την ηθική, την πολιτική, τη δομή των κοινωνιών, την ανθρώπινη 

κουλτούρα, την ανθρώπινη κατάσταση, ή τη μεταφυσική.5 Η κριτική αυτή φαίνεται να 

αναγνωρίζεται από τον Mitcham σε μια νεότερη έκδοση του βιβλίου του, ο οποίος 

επάγεται:  

«Στο πλαίσιο τόσο της φαινομενολογικής όσο και της αναλυτικής γνωσιοθεωρίας της τεχνολογίας έχει 

επίσης αναδυθεί μια μετριοπαθής συναίνεση σύμφωνα με την οποία ο τρόπος απόκτησης της 

τεχνολογικής γνώσης γίνεται καλύτερα κατανοητός όχι ως ένα καθορισμένο, ενοποιημένο φαινόμενο 

παρά ως γνώση της δημιουργικής διαδικασίας.».6  

Η ιδεολογική αυτή μετατόπιση διαφαίνεται εντονότερα στις νεότερες γενιές στοχαστών 

της φαινομενολογικής φιλοσοφίας της τεχνολογίας, οι οποίοι έχουν υιοθετήσει μια πιο 

                                                            
4 Wendell Wallach Colin Allen, «Moral Machines Teaching Robots Right from Wrong», OXFORD 

UNIVERSITY PRESS,2009,σελίδες 38,39 

5 Maarten Franssen, Gert-Jan Lokhorst, and Ibo van de Poel, «Philosophy of Technology», 
https://plato.stanford.edu/entries/technology/ 
 
6 Carl Mitcham, «Η Τεχνολογική σκέψη, Το μονοπάτι μεταξύ μηχανοτεχνίας και Φιλοσοφίας», μτφρ. 

Χαράλαμπος Κόκκινος, Γιάννης Νιαδάς, επιστ. επιμ. Αριστείδης Μπαλτάς, εκδόσεις ΕΜΠ,Αθήνα,2005, 

σελίδα viii 

https://plato.stanford.edu/search/r?entry=/entries/technology/&page=1&total_hits=2777&pagesize=10&archive=None&rank=0&query=philosophy%20of%20technology
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ουδέτερη στάση στη θεώρηση της τεχνολογίας και της σημασίας της για την ανθρώπινη 

ζωή και κουλτούρα. Ως αποτέλεσμα της εξέλιξης αυτής αναδύονται και οι «Σπουδές 

Επιστήμης και Τεχνολογίας» («Science and Technology Studies»). Ωστόσο, η διαφορά 

των δύο κλάδων αναφορικά με την έννοια της τεχνολογίας έχει οδηγήσει στη 

δημιουργία δύο διαφορετικών πυρήνων/διαστάσεων, που εξελίσσονται παράλληλα 

εντός του αντικειμένου της φιλοσοφίας της τεχνολογίας. Στον πρώτο πυρήνα 

επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της φαινομενολογικής φιλοσοφίας της τεχνολογίας και 

είναι ο πυρήνας της εργαλειακότητας (instrumentality), o οποίος καλύπτει το σύνολο 

των προσπαθειών των ανθρώπων να ελέγξουν τις ζωές και το περιβάλλον τους, 

χρησιμοποιώντας πράγματα με ένα ουσιαστικό και έξυπνο τρόπο. Από την άλλη 

πλευρά, η αναλυτική φιλοσοφία της τεχνολογίας επικεντρώνεται κυρίως στον πυρήνα 

της παραγωγικότητας (productivity), η οποία καλύπτει το σύνολο των ανθρώπινων 

προσπαθειών, ώστε να φέρει νέα πράγματα στην ύπαρξη τα οποία μπορούν να 

επιτελέσουν συγκεκριμένες ενέργειες με έναν ελεγχόμενο και έξυπνο τρόπο. Οι 

διαφορετικές διαστάσεις των κλάδων αυτών διαμορφώνουν και τις σύγχρονες 

προσεγγίσεις που συνιστούν την Ηθική της Τεχνολογίας, η οποία καθορίζεται από τον 

τρόπο που σχηματοποιείται. Μπορεί να σχηματοποιηθεί ως ουδέτερο εργαλείο, ως 

πολιτικό φαινόμενο, ως κοινωνική δραστηριότητα, ως πολιτισμικό φαινόμενο, ως 

επαγγελματική δραστηριότητα και ως γνωσιακή δραστηριότητα. Η ποικιλία των 

σχηματοποιήσεων αυτών χαρακτηρίζεται από δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση 

απομακρύνεται από τον τεχνολογικό ντετερμινισμό και την υπόθεση πως η τεχνολογία 

είναι ένα δοσμένο αυτο-περιεχόμενο φαινόμενο που αναπτύσσεται αυτόνομα προς μια 

τεχνολογική ανάπτυξη, η οποία είναι προϊόν εμπρόθετων ή ακούσιων επιλογών. Η άλλη 

κατεύθυνση απομακρύνεται από τον ηθικό στοχασμό της τεχνολογίας ως τέτοιας προς 

ένα στοχασμό σε συγκεκριμένες τεχνολογίες και σε συγκεκριμένες φάσεις της 

ανάπτυξης των τεχνολογιών αυτών. Η πρώτη προσέγγιση εκκινεί από την 

φαινομενολογική φιλοσοφία της τεχνολογίας και όντας στην πρώτη κατεύθυνση 

εξετάζει την τεχνολογία ως πολιτισμικό φαινόμενο, το οποίο επηρεάζει την εικόνα που 

έχουν οι άνθρωποι για τον κόσμο και ως πολιτικό φαινόμενο, το οποίο κυβερνάται από 
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και ενσωματώνει σχέσεις θεσμικής ισχύος μεταξύ των ανθρώπων. Η δεύτερη και η 

τρίτη προσέγγιση βρίσκονται εντός της δεύτερης κατεύθυνσης και εκκινούν από την 

αναλυτική φιλοσοφία της τεχνολογίας. Η δεύτερη προσέγγιση εστιάζει στην πλευρά της 

Μηχανολογικής Ηθικής, ως μιας Επαγγελματικής Ηθικής, η οποία ενδιαφέρεται για τις 

πράξεις και τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι μηχανολόγοι ατομικά ή συλλογικά, ενώ η 

τρίτη προσέγγιση είναι η Ηθική των Συγκεκριμένων Τεχνολογιών η οποία συνιστά και 

την μεγαλύτερη σε μέγεθος προσέγγιση, εκ των τριών προσεγγίσεων της Ηθικής της 

Τεχνολογίας. Σε αυτή την προσέγγιση, εντάσσεται το σύνολο των πεδίων ηθικής 

συγκεκριμένων τεχνολογιών που έχει εμφανιστεί τις τελευταίες δεκαετίες. 

Περιλαμβάνεται η Ηθική των Υπολογιστών, η Ηθική της Τεχνητής Νοημοσύνης, η 

Ρομποτική Ηθική και η Ηθική των Μηχανών, καθώς και τα πιο πρόσφατα πεδία της 

Ηθικής της Νανοτεχνολογίας και της Γεωμηχανικής από τις αναδυόμενες τεχνολογίες. 

Τα κύρια θέματα που απασχολούν τις σύγχρονες προσεγγίσεις της Ηθικής της 

Τεχνολογίας αφορούν ερωτήματα αναφορικά με την ηθική ουδετερότητα της 

τεχνολογίας και των τεχνολογικών τεχνημάτων, επιχειρήματα αναφορικά με τη 

δυνατότητα των τεχνημάτων να έχουν ηθική αυτουργία, ερωτήματα σχετικά με την 

έννοια και το περιεχόμενο της ευθύνης, ερωτήματα γύρω από την ηθική φύση του 

σχεδιασμού των τεχνημάτων και της ενσωμάτωσης ηθικών αξιών σε αυτά καθώς και 

ηθικά ζητήματα αναφορικά με τον προσδιορισμό και τη μεθοδολογία του ρίσκου. 
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1.2) Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

Η ασάφεια που υφίσταται αναφορικά με την έννοια της τεχνολογίας εντοπίζεται 

και σε αρκετές από τις έννοιες στις οποίες υποδιαιρείται. Στην παρούσα εργασία 

παρουσιάζονται οι νοηματοδοτήσεις εκείνες που περιγράφουν καλύτερα τη σχέση 

μηχανής και ηθικής αυτουργίας. Η απόδοση του όρου «Engineering» ως 

«Μηχανοτεχνία», στα ελληνικά αναφέρεται στο σύνολο των έργων που παράγουν και 

των δραστηριοτήτων που ασκούν οι μηχανικοί. Επιπλέον, χρησιμοποιείται ως 

προσδιοριστικός όρος σε μια ποικιλία αναφορών που δηλώνουν τη σχεδιασμένη και 

κατευθυνόμενη παραγωγή ενός αντικειμένου ή μιας κατάστασης πραγμάτων.7 Στην 

αγγλική γλώσσα, η έννοια «Engineering» αναφέρεται σε δραστηριότητα όπως 

υποδηλώνει το γερούνδιο, ενώ από την άλλη πλευρά στην ελληνική η ως άνω έννοια 

διατηρεί το νόημα της διάρκειας και κατά συνέπεια τον χαρακτήρα της 

δραστηριότητας. To αντικείμενο που στην αγγλική ονομάζεται «artifact» ή «artefact» 

στην ελληνική μεταφράζεται ως «τέχνημα» ή «τεχνούργημα». Περιγράφει οτιδήποτε 

έχει κατασκευαστεί, το οποίο είναι προϊόν της ανθρώπινης παρέμβασης, κατ’ 

αντιδιαστολή με το φυσικό προϊόν.8 Το πρώτο και βασικό χαρακτηριστικό ενός 

τεχνήματος από το οποίο απορρέουν όλα τα άλλα χαρακτηριστικά του είναι η 

εσωτερική του δομή ή μορφή. Η χρησιμοποίηση είναι μέρος της εσωτερικής του δομής 

ή μορφής. Το γεγονός αυτό καθορίζεται από δύο τρόπους: από τον σκοπό για τον οποίο 

κατασκευάστηκε και από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται για την επίτευξη 

αυτού του σκοπού.9 Αυτοί οι δύο τρόποι συνιστούν το δεύτερο και το τρίτο 

                                                            
7  Carl Mitcham, «Η Τεχνολογική σκέψη, Το μονοπάτι μεταξύ μηχανοτεχνίας και Φιλοσοφίας», μτφρ. 
Χαράλαμπος Κόκκινος, Γιάννης Νιαδάς, επιστ. επιμ. Αριστείδης Μπαλτάς, εκδόσεις ΕΜΠ,Αθήνα,2005, 
σελίδα xix 
 
8 Carl Mitcham, «Η Τεχνολογική σκέψη, Το μονοπάτι μεταξύ μηχανοτεχνίας και Φιλοσοφίας», μτφρ. 
Χαράλαμπος Κόκκινος, Γιάννης Νιαδάς, επιστ. επιμ. Αριστείδης Μπαλτάς, εκδόσεις ΕΜΠ,Αθήνα,2005, 
σελίδα xxiv 
 
9  Carl Mitcham, «Η Τεχνολογική σκέψη, Το μονοπάτι μεταξύ μηχανοτεχνίας και Φιλοσοφίας», μτφρ. 
Χαράλαμπος Κόκκινος, Γιάννης Νιαδάς, επιστ. επιμ. Αριστείδης Μπαλτάς, εκδόσεις ΕΜΠ,Αθήνα,2005, 
σελίδα xxv 
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χαρακτηριστικό ενός τεχνήματος. Επιπρόσθετα, μπορεί κατά την κοινωνικοποίησή 

τους, δηλαδή κατά την ένταξή τους στην κοινωνία και τη χρήση τους, να αποκτήσουν 

χαρακτηριστικά που δεν τους δόθηκαν από τον κατασκευαστή. Το εύρος της έννοιας 

είναι τέτοιο ώστε καλύπτει και τα αντικείμενα της τέχνης και της λατρείας. Ωστόσο, τα 

τεχνήματα που είναι σχετικά με την τεχνολογία (στα αγγλικά technical artifacts) είναι 

δημιουργημένα για να εξυπηρετούν είτε κάποιον τελικό σκοπό είτε ως 

εξαρτήματα/μέσα άλλου τεχνήματος. Υπ’ αυτή τη θεώρηση, τα τεχνικά τεχνήματα 

διαφοροποιούνται από τα αντικείμενα τέχνης, καθώς τα τελευταία είναι αποτέλεσμα 

της πρόθεσης του καλλιτέχνη. Είναι ωστόσο αμφίβολο αν οι καλλιτέχνες 

συμπεριλαμβάνουν στις προθέσεις τους για το έργο τους την πρόθεση ότι το έργο 

υπηρετεί κάποιο σκοπό.10 Έτσι, ως τεχνήματα εδώ νοούνται τα προϊόντα της 

τεχνολογίας. Εντός του φάσματος των τεχνημάτων βρίσκεται και η έννοια της μηχανής, 

η οποία αλλάζει διαρκώς από την αρχαιότητα ως σήμερα. Η αρχαία ελληνική μηχανή, 

από την οποία προέρχεται το ουσιαστικό «μηχανή» («machine») και το επίθετο 

«μηχανικός» («mechanical»), σημαίνει «όργανο ανύψωσης βαρέων βαρών». Από την 

αρχαιότητα ως τον 17ο αιώνα διατηρήθηκε η σχέση του επιθέτου με τη χειρωνακτική 

εργασία στη λατινική και στην αγγλική γλώσσα. Η προέλευση της ισχύος της μηχανής 

δημιουργεί μια διάκριση των μηχανών ανάμεσα σε αυτές που απαιτούν άμεση 

ανθρώπινη ενέργεια (χέρι) και σε αυτές που η λειτουργία τους δεν εξαρτάται από την 

ανθρώπινη ενέργεια. Οι τελευταίες χωρίζονται σε μηχανές που εξαρτώνται από την 

ανθρώπινη ή ζωική ενέργεια (π.χ. άροτρο που το σέρνουν άλογα), σε εκείνες που 

χρησιμοποιούν ευθέως μηχανική ενέργεια από τη φύση (π.χ. ανεμόμυλος, νερόμυλος), 

στις μηχανές που παράγουν τη δική τους μηχανική ενέργεια από τη θερμότητα (π.χ. 

ατμομηχανή, μηχανή εσωτερικής καύσης) και σε εκείνες που χρησιμοποιούν κάποια 

                                                            
10 Για το εν λόγω επιχείρημα πέρα από την προέλευση του  Maarten Franssen, Gert-Jan Lokhorst, and Ibo 

van de Poel, «Philosophy of Technology», https://plato.stanford.edu/entries/technology/ ασκήθηκε 

επιρροή και από τα ακόλουθα: Beth Preston, «Artifact» https://plato.stanford.edu/entries/artifact/, 

Thomas Adajian, «The Definition of Art»  https://plato.stanford.edu/entries/art-definition/ , Carl 

Mitcham, «Η Τεχνολογική σκέψη, Το μονοπάτι μεταξύ μηχανοτεχνίας και Φιλοσοφίας», μτφρ. 

Χαράλαμπος Κόκκινος, Γιάννης Νιαδάς, επιστ. επιμ. Αριστείδης Μπαλτάς, εκδόσεις ΕΜΠ,Αθήνα,2005 

 

https://plato.stanford.edu/search/r?entry=/entries/technology/&page=1&total_hits=2777&pagesize=10&archive=None&rank=0&query=philosophy%20of%20technology
https://plato.stanford.edu/search/r?entry=/entries/artifact/&page=1&total_hits=112&pagesize=10&archive=None&rank=0&query=artifact
https://plato.stanford.edu/search/r?entry=/entries/artifact/&page=1&total_hits=112&pagesize=10&archive=None&rank=0&query=artifact
about:blank
about:blank
about:blank
https://plato.stanford.edu/search/r?entry=/entries/art-definition/&page=1&total_hits=112&pagesize=10&archive=None&rank=9&query=artifact
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μορφή αφηρημένης ενέργειας (ηλεκτρικής και χημικής). Στις δύο τελευταίες κατηγορίες 

υπάρχουν δύο επιπλέον τύποι μηχανών: οι μηχανές που παράγουν (ηλεκτρικό δυναμό 

ή το φωτοβολταϊκό κύτταρο) ή μετατρέπουν ενέργεια και μηχανές που μεταδίδουν 

ενέργεια και παράγουν χρήσιμο έργο (π.χ. αυτοκίνητα, αεροπλάνα).11 Η εμφάνιση των 

λεγόμενων υπολογιστικών μηχανών (computing machines), δηλαδή « κάθε μηχανή που 

κάνει την εργασία ενός ανθρώπινου υπολογιστή»12 διενεργώντας υπολογιστικές 

πράξεις, τη δεκαετία του 1920 και ακολούθως τη δεκαετία του 1940 και 1950, η 

εμφάνιση των ηλεκτρονικών υπολογιστικών μηχανών (electronic computing machines) 

οι οποίες σήμερα καλούνται ψηφιακοί ή ηλεκτρονικοί υπολογιστές (computers), 

δημιούργησε μια εννοιολογική εξέλιξη και την ανάγκη για μια τέταρτη κατηγορία 

μηχανών, τις αυτορυθμιζόμενες ή κυβερνητικές συσκευές. 13. Οι μηχανές αυτές είναι 

σχεδιασμένες και φτιαγμένες από τον άνθρωπο αλλά δεν ενεργοποιούνται ούτε 

καθοδηγούνται άμεσα από εκείνον.14 Ως συσκευές διαφέρουν από τα τεχνήματα κατά 

το ότι δέχονται τη συνδρομή και είναι εξαρτημένες από κάποια εξωτερική ή εσωτερική 

λειτουργία. Σε αυτή την κατηγορία μηχανών εντάσσονται όλες οι συσκευές που 

αναφέρονται με την γενική επωνυμία υπολογιστές όπως: ηλεκτρονικοί ή ψηφιακοί 

υπολογιστές, τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, τεχνολογίες της πληροφορίας, ρομπότ  

κ.ά. 

 

                                                            
11 Carl Mitcham, «Η Τεχνολογική σκέψη, Το μονοπάτι μεταξύ μηχανοτεχνίας και Φιλοσοφίας», μτφρ. 
Χαράλαμπος Κόκκινος, Γιάννης Νιαδάς, επιστ. επιμ. Αριστείδης Μπαλτάς, εκδόσεις ΕΜΠ,Αθήνα,2005, 
σελίδα 222. 
 
12B. Jack Copeland, «The modern History of Computing», https://plato.stanford.edu/entries/computing-
history. 

 
13  Carl Mitcham, «Η Τεχνολογική σκέψη, Το μονοπάτι μεταξύ μηχανοτεχνίας και Φιλοσοφίας», μτφρ. 
Χαράλαμπος Κόκκινος, Γιάννης Νιαδάς, επιστ. επιμ. Αριστείδης Μπαλτάς, εκδόσεις ΕΜΠ,Αθήνα,2005, 
σελίδα 223. 
 
14 Carl Mitcham, «Η Τεχνολογική σκέψη, Το μονοπάτι μεταξύ μηχανοτεχνίας και Φιλοσοφίας», μτφρ. 
Χαράλαμπος Κόκκινος, Γιάννης Νιαδάς, επιστ. επιμ. Αριστείδης Μπαλτάς, εκδόσεις ΕΜΠ,Αθήνα,2005, 
σελίδα 223. 
 

https://plato.stanford.edu/search/r?entry=/entries/computing-history/&page=1&total_hits=159&pagesize=10&archive=None&rank=2&query=computing
https://plato.stanford.edu/search/r?entry=/entries/computing-history/&page=1&total_hits=159&pagesize=10&archive=None&rank=2&query=computing
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1.3) ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

 

Η τεχνολογία είναι η δραστηριότητα της κατασκευής και της χρήσης 

τεχνημάτων15, και οι διάφορες τεχνολογίες μπορούν να ιδωθούν ως πράξεις 

κατασκευής και χρήσης τεχνημάτων. Από την τεχνολογία του υπολογιστή αναδύθηκαν 

οι τεχνολογίες της τεχνητής νοημοσύνης της πληροφορίας και της ρομποτικής. Ωστόσο, 

οι δύο τελευταίες παρότι συνιστούν ανεξάρτητα πεδία που έχουν ως βάση τις τεχνικές 

και τις προσεγγίσεις του πεδίου της τεχνητής νοημοσύνης. Το εύρος και η διαφορά των 

σκοπών των τεχνημάτων των τεχνολογιών αυτών απαιτεί να προηγηθεί μια 

σκιαγράφηση της γενικής ιδέας του πεδίου της τεχνητής νοημοσύνης και κατόπιν να 

ακολουθήσει η εξέταση της έννοιας της «τεχνητής νοημοσύνης».  

Είναι σημαντικό να κατανοηθεί η συνεχής δραστηριότητα του αντικειμένου της 

Τεχνητής Νοημοσύνης να μιμηθεί και να αναπαραστήσει την ανθρώπινη Νοημοσύνη. Ο 

πατέρας του πεδίου της Τεχνητής Νοημοσύνης, Alan Turing έβαλε τα θεμέλια της 

συνδεσιμότητας της μηχανής με τη Νοημοσύνη μέσα από το περίφημο «Παιχνίδι της 

Μίμησης» («Imitation Game»)16, το οποίο οδήγησε στη δημιουργία μιας ολόκληρης 

κατηγορίας παιχνιδιών αυτού του τύπου τα επονομαζόμενα «Τεστ Turing». Μέσα από 

το παιχνίδι αυτό, ο Turing αποπειράται να δώσει απάντηση στο ερώτημα, εάν οι 

μηχανές μπορούν να σκέφτονται. Ορίζει το ερώτημα αυτό στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού 

στο οποίο μετέχουν ένας ανακριτής (interrogator), ένας άνθρωπος (man) και μια 

μηχανή ψηφιακός υπολογιστής (digital computer). Ο άνθρωπος και ο υπολογιστής 

βρίσκονται σε ξεχωριστό δωμάτιο από τον ανακριτή, έτσι ο ανακριτής λαμβάνει 

ξεχωριστά τις απαντήσεις που του στέλνουν ο άνθρωπος και ο υπολογιστής διαμέσου 

                                                            
15 Carl Mitcham, «Η Τεχνολογική σκέψη, Το μονοπάτι μεταξύ μηχανοτεχνίας και Φιλοσοφίας», μτφρ. 

Χαράλαμπος Κόκκινος, Γιάννης Νιαδάς, επιστ. επιμ. Αριστείδης Μπαλτάς, εκδόσεις ΕΜΠ,Αθήνα,2005, 

σελίδα 198. 

 
16 A.M. Turing (1950) Computing Machinery and Intelligence. Mind 49 : 433-460. 



20 
 

20 
 

ενός ηλεκτρονικού τηλέτυπου. Μέσω του ίδιου τηλέτυπου ο ανακριτής στέλνει τα 

ερωτήματα του. Για τον ανακριτή σκοπός του παιχνιδιού είναι να ανακαλύψει ποιος 

είναι ο ψηφιακός υπολογιστής. Για τον άνθρωπο σκοπός είναι να βοηθήσει τον 

ανακριτή και η καλύτερη στρατηγική για να το επιτύχει είναι να διατυπώνει αληθείς 

απαντήσεις. Για τη μηχανή η καλύτερη στρατηγική είναι να παρέχει απαντήσεις, οι 

οποίες φυσιολογικά θα δίνονταν από έναν άνθρωπο. Ο ψηφιακός υπολογιστής για να 

το επιτύχει αυτό καλείται να μιμηθεί τις πράξεις ενός ανθρώπινου υπολογιστή. Έτσι, ο 

Turing αντικαθιστά το ερώτημα αν οι μηχανές μπορούν να σκεφθούν με το ερώτημα 

εάν υπάρχουν φανταστικοί ψηφιακοί υπολογιστές που θα τα πήγαιναν καλά στο 

παιχνίδι της μίμησης. Από αυτό έπεται πως ,εάν ένας υπολογιστής καταφέρει να 

μιμηθεί στο παιχνίδι έναν ανθρώπινο υπολογιστή και να ξεγελάσει τον ανακριτή, αυτό 

σημαίνει πως η συγκεκριμένη μηχανή έχει αναπαραστήσει την Νοημοσύνη του 

ανθρώπινου υπολογιστή. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο από έναν ψηφιακό υπολογιστή, 

κατά τον Turing, αυτός πρέπει να μιμηθεί τον ανθρώπινο νου παράγοντας ένα 

πρόγραμμα αναπαράστασης του Νου και πιο συγκεκριμένα του παιδικού Νου. Κάτι 

τέτοιο στηρίζεται στη σύλληψη πως με την αρχική κατάσταση του Νου θα υπάρχουν 

λίγοι μηχανισμοί στον εγκέφαλο του παιδιού για να τους προγραμματίσει στη μηχανή. 

Επιπλέον, η ιδέα του Turing να μιμηθεί τον παιδικό Νου, εδράζεται στην υπόθεση πως 

η μηχανή μπορεί να εκπαιδευτεί μέσα από μια διαδικασία ώστε να προσομοιώσει τις 

νοητικές λειτουργίες και, πως η δουλειά που χρειάζεται για αυτό αντιστοιχεί στην 

ποσότητα της δουλειάς που απαιτείται για την εκπαίδευση ενός παιδιού. Μέσα από 

την ιδέα του παιχνιδιού της μίμησης, ο Turing έθεσε τις βασικές κατευθύνσεις προς 

διερεύνηση, την ανάγκη μιας θεωρίας προσομοίωσης της Νοημοσύνης από τη μηχανή, 

την ανάγκη για μια απόδειξη της θεωρίας της Νοημοσύνης στη μηχανή και την ανάγκη 

για μια μέθοδο δημιουργίας των λειτουργιών της Νοημοσύνης στη μηχανή. 

Από την περίοδο του Turing μέχρι και σήμερα το πεδίο της Τεχνητής 

Νοημοσύνης έχει γιγαντωθεί και οι απόπειρες δημιουργίας διαφόρων μορφών 

τεχνητής νοημοσύνης όπως και απόδοσης ορισμών είναι πάρα πολλές. Θα μπορούσε 

να πει κανείς ότι είναι τόσες όσες και οι απόπειρες αναπαράστασης της. Για την 



21 
 

21 
 

καλύτερη κατανόηση του πεδίου απαιτείται η κατανόηση των βασικών προσεγγίσεων, 

των τεχνικών, καθώς και των υποπεδίων που σχετίζονται με την ηθική και τη 

φιλοσοφία. 

Οι βασικές προσεγγίσεις του πεδίου της Τεχνητής Νοημοσύνης αυτή τη στιγμή 

είναι τέσσερις: η προσέγγιση του νοήμονα δρώντα (intelligent agent), η τεχνητή 

νοημοσύνη που βασίζεται στη λογική (logic-based AI), η μη λογικιστική ή λογικοκρατική 

τεχνητή νοημοσύνη (non-logicist AI) και η τεχνητή νοημοσύνη που προσπαθεί να 

συνδυάσει τις υπόλοιπες προσεγγίσεις-παραδείγματα. Η πρώτη προσέγγιση 

προσδιορίζει την τεχνητή νοημοσύνη ως τη μελέτη των νοημόνων δρώντων (agents), οι 

οποίοι δέχονται ερεθίσματα (precepts) από το περιβάλλον και εκτελούν δράσεις/ 

ενέργειες (actions). Κάθε δρών υλοποιεί μια λειτουργία, η οποία καταρτίζει ακολουθίες 

από ερεθίσματα, σε δράσεις.17 Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αναπαράστασης των 

λειτουργιών που υλοποιούν οι νοήμονες ή ευφυείς δρώντες, όπως και υπάρχουν 

πολλές διαβαθμίσεις ως προς τη συνθετότητα των συστημάτων. Τα βασικά 

χαρακτηριστικά νοημοσύνης όπως και οι βασικές κατηγοριοποιήσεις δρώντων 

αναφέρονται στην ενότητα «Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ» του παρόντος 

κεφαλαίου. Η δεύτερη προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία βασίζεται στη 

λογική, συναντάται κυρίως ως λογικιστική τεχνητή νοημοσύνη (logicist AI) 

επικεντρώνεται σε τρία ζητήματα: 1) στην κατασκευή ευφυών τεχνητών δρώντων 

(intelligent artificial agents), 2) με την κοινή λογική (common logic) και στην αναζήτηση 

της διαλειτουργικότητας (interoperability) και 3) με την τεχνική «encoding down». 

Αναφορικά με την κατασκευή ευφυών δρώντων αξίζει να αναφερθεί ότι η κεντρική 

ιδέα της κατασκευής είναι πως ο δρώντας λαμβάνει ερεθίσματα από τον εξωτερικό 

κόσμο με τη μορφή της φόρμουλας κάποιου λογικού συστήματος (π.χ. πρωτοβάθμιας 

λογικής) και βασισμένος στα ερεθίσματα αυτά, την γνώση τους [πληροφορίες ] εξάγει 

το είδος των πράξεων που θα πρέπει να εκτελεστούν ώστε να διασφαλιστούν οι στόχοι 

                                                            
17 Selmer Bringsjord and Naveen Sundar Govindarajulu, «Artificial Intelligence», 

https://plato.stanford.edu/entries/artificial-intelligence/  

 

https://plato.stanford.edu/search/r?entry=/entries/artificial-intelligence/&page=1&total_hits=722&pagesize=10&archive=None&rank=0&query=artificial%20intelligence


22 
 

22 
 

του δρώντα.18 Όσον αφορά το δεύτερο ζήτημα της λογικιστικής προσέγγισης της 

τεχνητής νοημοσύνης, αυτό επικεντρώνεται στην κοινή λογική και τη 

διαλειτουργικότητα μεταξύ συστημάτων που έχουν ως βάση τη λογική 

χρησιμοποιώντας διαφορετικά είδη λογικής.19 Το τρίτο ζήτημα που αφορά την 

κωδικοποίηση (encoding down), πρόκειται για μια τεχνική που δίνει τη δυνατότητα στις 

μηχανές να συλλογίζονται (reason) αποτελεσματικά20 πάνω στην πληροφορία, δηλαδή 

να δρουν χωρίς αναίτιες ενέργειες προς την επίτευξη του στόχου τους και να μην 

οδηγούνται σε παραλυτική αναποτελεσματικότητα, κάτι το οποίο θα συνέβαινε, αν οι 

πληροφορίες δεν ήταν κωδικοποιημένες σύμφωνα με τη συγκεκριμένη τεχνική. Η τρίτη 

προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης, η μη-λογικιστική (non-logicist), προσπαθεί να 

κατασκευάσει μηχανές τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιώντας -εν αντιθέσει με τη 

λογικιστική τεχνητή νοημοσύνη- φορμαλισμούς διαφορετικούς από αυτούς που 

συναντώνται στην λογικοκρατική τεχνητή νοημοσύνη. Όλες οι προσεγγίσεις συνιστούν 

επιστημονικά παραδείγματα τα οποία συγκρούονται μεταξύ τους. Μέσα από τη 

σύγκρουση των παραδειγμάτων προέκυψε μια τέταρτη προσέγγιση στην τεχνητή 

νοημοσύνη, η οποία προσπαθεί να συνδυάσει εργαλεία από διαφορετικά 

παραδείγματα όπως λογιστικές τεχνικές, πιθανότητες και νευρoϋπολογιστικές τεχνικές. 

Από μηχανοτεχνική σκοπιά, η τέταρτη προσέγγιση εξυπηρετεί την ανάπτυξη και την 

κατασκευή εφαρμογών, οι οποίες βασίζονται και στα τρία ως άνω παραδείγματα, ώστε 

να ανταποκριθούν στις εκάστοτε απαιτήσεις και ανάγκες.  

Σε αυτό το σημείο οφείλει να σημειωθεί ότι οι τεχνικές των διαφόρων 

προσεγγίσεων στη βάση τους αποτελούνται από αλγορίθμους, δηλαδή από 

πεπερασμένες ακολουθίες βημάτων για την επίλυση ενός λογικού ή μαθηματικού 

                                                            
18 Selmer Bringsjord and Naveen Sundar Govindarajulu, «Artificial Intelligence»,  
https://plato.stanford.edu/entries/artificial-intelligence/ 
 
19  Selmer Bringsjord and Naveen Sundar Govindarajulu, «Artificial Intelligence», 
https://plato.stanford.edu/entries/artificial-intelligence/ 
 
20 Selmer Bringsjord and Naveen Sundar Govindarajulu, «Artificial 
Intelligence»,https://plato.stanford.edu/entries/artificial-intelligence/ 
 

https://plato.stanford.edu/search/r?entry=/entries/artificial-intelligence/&page=1&total_hits=457&pagesize=10&archive=None&rank=0&query=artificial%20inteligence
https://plato.stanford.edu/entries/artificial-intelligence/
https://plato.stanford.edu/entries/artificial-intelligence/
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προβλήματος.21 Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται στο πεδίο της Τεχνητής 

Νοημοσύνης είναι αναρίθμητοι﮲ αξίζει να σημειωθούν ωστόσο οι βασικές τεχνικές 

που χρησιμοποιούν αλγόριθμους. Μια πρώτη κατηγορία τεχνικών είναι η «μηχανική 

μάθηση» («machine learning»). Η μηχανική μάθηση εστιάζει στην κατασκευή 

συστημάτων τα οποία βελτιώνουν την απόδοση τους σε σχέση με έναν στόχο που τους 

έχει ανατεθεί, είτε δίνοντας στα συστήματα αυτά παραδείγματα ιδανικής απόδοσης 

του στόχου, είτε βελτιώνοντας την απόδοση τους με επαναλαμβανόμενη εμπειρία 

(εξάσκηση) στον στόχο.22 Οι τεχνικές μηχανικής μάθησης αποτελούν μέρος της 

λογικιστικής προσέγγισης της τεχνητής νοημοσύνης και διακρίνονται σε τρία είδη: στη 

«μάθηση με επίβλεψη» («supervised learning»), στη «μάθηση χωρίς επίβλεψη» 

(«unsupervised learning») και στην «ενισχυτική μάθηση» («reinforcement learning»). 

Στη μάθηση με επίβλεψη το σύστημα καλείται να «μάθει» μια έννοια ή συνάρτηση από 

ένα σύνολο δεδομένων, η οποία αποτελεί περιγραφή ενός μοντέλου. Ονομάζεται 

«μάθηση με επίβλεψη» επειδή θεωρείται ότι υπάρχει κάποιος «επιβλέπων», ο οποίος 

παρέχει τη σωστή τιμή εξόδου της συνάρτησης, για τα δεδομένα που εξετάζονται.23  

Στη μάθηση χωρίς επίβλεψη, το σύστημα πρέπει μόνο του να ανακαλύψει τις 

συσχετίσεις ή ομάδες σε ένα σύνολο δεδομένων, δημιουργώντας πρότυπα, χωρίς να 

είναι γνωστό αν υπάρχουν, πόσα και ποια είναι.24 Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια 

συνάρτηση που να σχετίζεται με τις εισόδους που πρέπει να «μάθει» το σύστημα. Το 

τρίτο είδος είναι η ενισχυτική μάθηση, στην οποία το σύστημα μάθησης προσπαθεί να 

μάθει από το περιβάλλον του μέσα από διαρκείς αλληλεπιδράσεις και μόνο 

                                                            
21 «Το Λεξικό της Πληροφορικής της Microsoft», μτφρ.Μεταφραστική Ομάδα Κλειδάριθμου, 
Κλειδάριθμος, 5η έκδοση, Αθήνα, 2004, σελίδα 46. 

22 Selmer Bringsjord and Naveen Sundar Govindarajulu, «Artificial Intelligence»,  

https://plato.stanford.edu/entries/artificial-intelligence/ 

 
23 Βλαχάβας Ι., Κεφαλάς Π., Βασιλειάδης Ν., Κόκκορας Φ. , Σακελλαρίου Η.): «Τεχνητή Νοημοσύνη». 

εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Γ Έκδοση, (2011), σελίδα 336. 

 
24 Βλαχάβας Ι., Κεφαλάς Π., Βασιλειάδης Ν., Κόκκορας Φ. , Σακελλαρίου Η.): «Τεχνητή Νοημοσύνη». 

εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Γ Έκδοση, (2011), σελίδα 336. 

 

https://plato.stanford.edu/search/r?entry=/entries/artificial-intelligence/&page=1&total_hits=457&pagesize=10&archive=None&rank=0&query=artificial%20inteligence
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περιστασιακά λαμβάνει ανατροφοδότηση στη συμπεριφορά του δια αμοιβών ή 

ποινών. Σκοπός του συστήματος μάθησης είναι να μεγιστοποιήσει μια συνάρτηση του 

αριθμητικού σήματος ενίσχυσης. Αυτό λέγεται αμοιβή. Το σύστημα θα πρέπει να 

ανακαλύψει μόνο του ποιες ενέργειες ή δράσεις θα του αποφέρουν το μεγαλύτερο 

κέρδος. 

Μια άλλη κατηγορία τεχνικών η οποία προέρχεται από το μη-λογικιστικό 

παράδειγμα είναι τα «νευρωνικά δίκτυα ή τεχνητά νευρωνικά δίκτυα» («neural 

networks or artificial neural networks»). Πρόκειται για φορμαλισμούς και τεχνικές που 

έχουν την προέλευση τους όχι στην λογική αλλά στον εγκέφαλο. Τα τεχνητά νευρωνικά 

δίκτυα έχουν (όπως θα δειχθεί αργότερα) τη βάση τους στη γνωσιακή θεώρηση του 

συνδετισμού (connectionism), σύμφωνα με την οποία η νοημοσύνη συνίσταται όχι στη 

συμβολική επεξεργασία αλλά σε μια δομή αντίστοιχη με αυτή του εγκεφάλου ή 

τουλάχιστον του κυτταρικού επιπέδου του εγκεφάλου.25 Τα βασικά χαρακτηριστικά 

που διέπουν τα νευρωνικά δίκτυα είναι ότι συντίθενται από κόμβους ή μονάδες (units 

or nodes) τα οποία σχετίζονται με συνδέσεις (links) και είναι σχεδιασμένες να 

σχηματίζουν δενδρίτες (dendrites), καθένας από τους οποίους έχει ένα αριθμητικό 

βάρος. Το δίκτυο αποτελείται από τριών ειδών επίπεδα: 1) το επίπεδο εισόδου input 

(layer), 2) το κρυφό επίπεδο (hidden layer) και 3) το επίπεδο εξόδου (output layer). Μια 

νέα τεχνολογία νευρωνικού δικτύου είναι τα «βαθιά νευρωνικά δίκτυα» («deep neural 

networks»), τα οποία διαθέτουν περισσότερα επίπεδα από όσα διέθετε το κλασικό 

νευρωνικό δίκτυο. Από την εμφάνιση των βαθέων νευρωνικών δικτύων προέκυψε και η 

«βαθιά μάθηση» («deep learning») η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως η μελέτη των 

μοντέλων, τα οποία αφορούν μεγαλύτερη ποσότητα συνθέσεων εγνωσμένων 

συναρτήσεων ή εννοιών από ότι η κλασική μηχανική μάθηση.26 
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Πέραν των βασικών προσεγγίσεων και των τεχνικών που συνθέτουν το πεδίο 

της τεχνητής νοημοσύνης υπάρχουν ακόμη τρία βασικά υπoπεδία, το υπoπεδίο της 

«Ηθικής Τεχνητής Νοημοσύνης» («Moral AI»), το υποπεδίο της «Φιλοσοφικής Τεχνητής 

Νοημοσύνης» («Philosophical AI») και της «Φιλοσοφίας της Τεχνητής Νοημοσύνης» 

(«Philosophy of AI»).27 Η πιο γενική εξήγηση που μπορεί να δοθεί για το υπoπεδίο της 

Ηθικής ΤΝ (Τεχνητής Νοημοσύνης) είναι ότι ασχολείται με τη δημιουργία ηθικού 

κώδικα (Moral code) για τις μηχανές, δηλαδή κώδικα ο οποίος θα οδηγεί σε επιλογές, 

οι οποίες από τη σκοπιά του ανθρώπου είναι ηθικά επιτρεπτές και δεν θα ενεργεί 

ηθικά ανεπίτρεπτες επιλογές. Στην ουσία, η Ηθική ΤΝ αποτελεί το προοίμιο του πεδίου 

της ηθικής των μηχανών και της ρομποτικής ηθικής (το οποίο θα παρουσιαστεί στην 

τελευταία ενότητα του κεφαλαίου). Η Φιλοσοφική ΤΝ αποτελεί  τεχνητή νοημοσύνη 

που απορρέει από τη φιλοσοφία, δηλαδή χρησιμοποιεί τις τεχνικές και τα εργαλεία της 

φιλοσοφίας. Π.χ. για να προσεγγίσει ένα παράδοξο, επεξεργάζεται μια προτεινόμενη 

λύση και κατόπιν εκφράζει τη λύση με τρόπο μεταφράσιμο σε ένα υπολογιστικό 

πρόγραμμα, το οποίο, αν εκτελεστεί, επιτρέπει στον τεχνητό δρώντα να ξεπεράσει 

δεσμευτικές περιπτώσεις του αρχικού παραδόξου.28 Χρησιμοποιεί δηλαδή τη 

φιλοσοφία για να αναπτύξει εργαλεία και μεθοδολογίες επίλυσης προβλημάτων στην 

τεχνητή νοημοσύνη. Τέλος, το υποπεδίο της φιλοσοφίας της τεχνητής νοημοσύνης 

εστιάζει στην επίτευξη δύο στόχων της τεχνητής νοημοσύνης, όπως και στη δημιουργία 

αντίστοιχων επιχειρημάτων υπέρ ή κατά αυτών, τη δημιουργία «Ισχυρής Τεχνητής 

Νοημοσύνης» («Strong AI») και «Αδύναμης Τεχνητής Νοημοσύνης» («Weak AI»). Με 

την ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη επιδιώκεται η δημιουργία τεχνητών προσώπων, δηλαδή 

μηχανών που θα διαθέτουν όλες τις νοητικές δυνάμεις που έχουν οι άνθρωποι.29 Από 

την άλλη πλευρά, με την αδύναμη τεχνητή νοημοσύνη επιδιώκεται να δημιουργηθούν 
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μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών οι οποίες θα φαίνεται ότι έχουν όλες τις 

διανοητικές δυνατότητες που διαθέτει ο άνθρωπος.30 

Οι μηχανές τεχνητής νοημοσύνης, οποιαδήποτε τεχνική και αν ακολουθείται, 

λειτουργούν και επεξεργάζονται δεδομένα, για να επιτελέσουν τους στόχους για τους 

οποίους κατασκευάζονται. Ως λέξη, το «data» ή «datum» προέρχεται από τη λατινική 

και σημαίνει στοιχείο πληροφορίας.31 Πέραν του δεδομένου ως μεμονωμένου 

στοιχείου πληροφορίας, στις σύγχρονες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγή γνώσης και τη βελτίωση των μηχανών τεχνητής νοημοσύνης τα «δεδομένα 

μεγάλης κλίμακας» («Big Data»). Πρόκειται για «μεγάλα σύνολα δεδομένων [datasets], 

τα οποία παράγονται σε ψηφιακή μορφή και μπορούν να αναλυθούν μέσα από 

υπολογιστικά εργαλεία.»32. Tα χαρακτηριστικά τα οποία αποδίδονται στα δεδομένα 

μεγάλης κλίμακας είναι τα εξής: όγκος (volume), ταχύτητα (velocity), ποικιλία (variety), 

ορθότητα (veracity), ακρίβεια (validity), μεταβλητότητα (volatility) και αξία (value). Ο 

όγκος αναφέρεται στο μέγεθος των αρχείων που χρησιμοποιούνται για την καταχώριση 

και την διάδοση των δεδομένων.33 Η ταχύτητα αναφέρεται στην ταχύτητα της 

επεξεργασίας και της παραγωγής δεδομένων.34 Η ποικιλία αναφέρεται στις μορφές και 

τους σκοπός των δεδομένων, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν δείγματα ζωικού 

ιστού, συντεταγμένες GPS ή αποτελέσματα αιματολογικών εξετάσεων κ.λ.π.35 Η 

ορθότητα αναφέρεται στον βαθμό στον οποίο η ποιότητα και η αξιοπιστία των 
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δεδομένων μπορεί να εξασφαλιστεί.36 Από την άλλη πλευρά, η ακρίβεια υποδεικνύει 

την επιλογή των κατάλληλων δεδομένων ως προς την επιδιωκόμενη χρήση.37 Το 

χαρακτηριστικό της μεταβλητότητας αναφέρεται στον βαθμό στον οποίο τα δεδομένα 

μπορούν να παραμείνουν αξιόπιστα, προσβάσιμα και επανερμηνεύσιμα παρά τις 

αλλαγές στις τεχνολογίες καταχώρισης.38 Τέλος, η αξία έχει να κάνει με τις 

πολύπλευρες μορφές που αποδίδεται σημασία στα δεδομένα μεγάλης κλίμακας από 

διαφορετικές περιοχές της κοινωνίας, σημασία η οποία έχει να κάνει τόσο με την 

επιδιωκόμενη χρήση των δεδομένων, όσο και με τις ιστορικές, κοινωνικές και 

γεωγραφικές συνθήκες.39 

Όπως διαφαίνεται από τη σύντομη παρουσίαση των παραπάνω προσεγγίσεων, 

των τεχνικών και των χαρακτηριστικών των δεδομένων που χρησιμοποιούνται καθώς 

και των υποπεδίων που τη διέπουν, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα πεδίο με ευρύτατο 

ορίζοντα. Για να καταστεί δυνατή η νοηματική σύλληψη του ορίζοντα αυτού, καθώς και 

του γιγαντωμένου πλέον αυτού πεδίου, αναγκαίο είναι να προηγηθούν ορισμένοι 

φιλοσοφικοί και όχι αντιπροσωπευτικά μηχανοτεχνικοί ορισμοί. Έτσι, η Τεχνητή 

Νοημοσύνη μπορεί να εννοηθεί ως «το πεδίο που είναι αφιερωμένο στην κατασκευή 

τεχνητών ζώων (ή τουλάχιστον τεχνητών πλασμάτων τα οποία- στο κατάλληλο πλαίσιο- 

φαίνονται να είναι ζώα) και, για πολλούς, τεχνητών προσώπων (ή τουλάχιστον 

τεχνητών πλασμάτων -στο κατάλληλο πλαίσιο- φαίνονται να είναι πρόσωπα)»40. Πολλοί 

τεχνολόγοι και επιστήμονες του αντικειμένου δεν υιοθετούν έναν τέτοιο σκοπό για τα 

τεχνήματα τους και θα διαφωνούσαν με αυτή την ιδέα. Ωστόσο, τα τεχνήματα της 
                                                            
36 Sabina Leonelli, «Scientific Research and Big Data», https://plato.stanford.edu/entries/science-big-
data/  
 
37 Sabina Leonelli, «Scientific Research and Big Data», https://plato.stanford.edu/entries/science-big-
data/  
 
38 Sabina Leonelli, «Scientific Research and Big Data», https://plato.stanford.edu/entries/science-big-
data/  
 
39 Sabina Leonelli, «Scientific Research and Big Data», https://plato.stanford.edu/entries/science-big-
data/  
 
40 Selmer Bringsjord and Naveen Sundar Govindarajulu, «Artificial Intelligence»,  
https://plato.stanford.edu/entries/artificial-intelligence/ 

https://plato.stanford.edu/search/r?entry=/entries/science-big-data/&page=1&total_hits=926&pagesize=10&archive=None&rank=0&query=big%20data
https://plato.stanford.edu/search/r?entry=/entries/science-big-data/&page=1&total_hits=926&pagesize=10&archive=None&rank=0&query=big%20data
https://plato.stanford.edu/search/r?entry=/entries/science-big-data/&page=1&total_hits=926&pagesize=10&archive=None&rank=0&query=big%20data
https://plato.stanford.edu/search/r?entry=/entries/science-big-data/&page=1&total_hits=926&pagesize=10&archive=None&rank=0&query=big%20data
https://plato.stanford.edu/search/r?entry=/entries/science-big-data/&page=1&total_hits=926&pagesize=10&archive=None&rank=0&query=big%20data
https://plato.stanford.edu/search/r?entry=/entries/science-big-data/&page=1&total_hits=926&pagesize=10&archive=None&rank=0&query=big%20data
https://plato.stanford.edu/search/r?entry=/entries/science-big-data/&page=1&total_hits=926&pagesize=10&archive=None&rank=0&query=big%20data
https://plato.stanford.edu/search/r?entry=/entries/science-big-data/&page=1&total_hits=926&pagesize=10&archive=None&rank=0&query=big%20data
https://plato.stanford.edu/search/r?entry=/entries/artificial-intelligence/&page=1&total_hits=457&pagesize=10&archive=None&rank=0&query=artificial%20inteligence


28 
 

28 
 

τεχνητής νοημοσύνης τα οποία προτίθενται να κατασκευάσουν αποτελούν ακριβείς 

τεχνητές συσχετίσεις με τα μόνα μη τεχνητά πράγματα, όπως τα ζώα και ο άνθρωπος.41 

Αποτελούν προσομοιώσεις νοημοσύνης ζωικών και ανθρώπινων χαρακτηριστικών και 

λειτουργιών. Ως Νοημοσύνη μπορεί να νοηθεί «η ικανότητα της μάθησης, της 

κατανόησης και της δημιουργίας κρίσεων, ή της διατύπωσης απόψεων θεμελιωμένων 

στον λόγο»42. Η έννοια της νοημοσύνης αντλεί τις νοηματοδοτήσεις της από την 

γνωσιακή επιστήμη (cognitive science), η οποία συνιστά τη διεπιστημονική μελέτη του 

νου και της νοημοσύνης και εγκολπώνει τη φιλοσοφία, τη ψυχολογία, την τεχνητή 

νοημοσύνη, τη νευροεπιστήμη, τη γλωσσολογία και την ανθρωπολογία.43 Σύμφωνα με 

την γνωσιακή επιστήμη η σκέψη κατανοείται με όρους αναπαράστασης δομών στον 

νου και υπολογιστικών διαδικασιών, οι οποίες λειτουργούν επί των δομών αυτών.44 

Διατυπώνεται η υπόθεση πως ο νους έχει νοητικές αναπαραστάσεις ανάλογες των 

δομών δεδομένων υπολογιστών και πργματοποιεί υπολογιστικές διαδικασίες όμοιες με 

των υπολογιστικών αλγορίθμων.45 Οι νοητικές αναπαραστάσεις μπορεί να είναι λογικές 

προτάσεις, κανόνες, συλλήψεις, εικόνες και αναλογίες. Oι νοητικές διαδικασίες που 

πραγματοποιούνται από τον νου είναι η παραγωγή, η αναζήτηση, η αντιστοίχιση, η 

περιστροφή και η ανάκτηση. Η «νοητική αναπαράσταση», προϊόν της «Υπολογιστής 

Θεωρίας του Νου» («Computational Theory of Mind»), είναι η θεωρητική κατασκευή, 

σύμφωνα με την οποία ο εγκέφαλος αποτελεί ένα είδος υπολογιστή και οι νοητικές 

διαδικασίες συνιστούν υπολογιστικές πράξεις. Οι γνωσιακές καταστάσεις συνίστανται 

σε σχέσεις υπολογιστικών σχέσεων και νοητικών αναπαραστάσεων διαφόρων ειδών 

και οι γνωσιακές διαδικασίες είναι ακολουθίες τέτοιων καταστάσεων. Μέσα από την 

κατασκευή λεπτομερών εμπειρικών θεωριών της ανθρώπινης και της ζωικής γνωστικής 
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ικανότητας, οι επιστήμονες αναπτύσσουν μοντέλα των γνωστικών διαδικασιών ικανά 

να υλοποιηθούν σε τεχνητά συστήματα επεξεργασίας πληροφορίας. Μέχρι σήμερα δεν 

υπάρχει μια ενιαία θεωρία της νοημοσύνης αλλά διάφορες απόπειρες κατανόησης της 

λειτουργίας της σε φυσικούς οργανισμούς και υλοποίησης της σε τεχνητούς. Κατά 

συνέπεια, οι τεχνολογίες που προσομοιώνουν και οι μέθοδοι που μιμούνται ικανότητες 

που προσιδιάζουν στη Νοημοσύνη, όπως και οι εφαρμογές τους, περιλαμβάνουν στο 

όνομα τους τον όρο «Νοημοσύνη». Έτσι, η έννοια της Νοημοσύνης περιλαμβάνει μια 

ευρεία γκάμα μηχανών κι ένας μηχανοτεχνικός ορισμός της θα δήλωνε «οποιοδήποτε 

είδος τεχνητού υπολογιστικού συστήματος το οποίο επιδεικνύει ευφυή συμπεριφορά, 

ήτοι σύνθετη συμπεριφορά που είναι ευνοϊκή για την επίτευξη στόχων.»46 

Στο πλαίσιο της Υπολογιστικής Θεωρίας του Νου έχουν διατυπωθεί δύο 

διαφορετικές θεωρήσεις της λειτουργίας του εγκεφάλου, η λεγόμενη «Κλασσική 

Υπολογιστική θεωρία του Νου» και ο «Συνδετισμός» («Connectionism»). Οι θεωρήσεις 

αυτές οδηγούν στη δημιουργία δύο βασικών τεχνολογιών της τεχνητής νοημοσύνης, 

της «Mηχανικής Mάθησης» («Μachine Learning») και των «Νευρωνικών Δικτύων» 

(«Neural Networks») με νεότερη εκδοχή της τελευταίας τη «Βαθιά Μάθηση» («Deep 

Learning»). Η Κλασική Υπολογιστική Θεώρηση προσπαθεί να αναπαραστήσει και να 

υλοποιήσει εκείνες τις νοητικές ικανότητες του νου οι οποίες συνίστανται σε ένα 

γλωσσικό-συμβολικό επίπεδο επεξεργασίας των πληροφοριών. Στον αντίποδα, η 

θεώρηση του Συνδετισμού επιλέγει μη συμβολικές επεξεργασίες πληροφοριών. 

Εκκινώντας από την αρχιτεκτονική του εγκεφάλου προσπαθεί να εξηγήσει και ν’ 

αναπαραστήσει τις νοητικές ικανότητες σε αντιστοιχία με τα βιολογικά δίκτυα 

νευρώνων. Τα δίκτυα αυτά αποτελούνται από δομικές μονάδες, τους νευρώνες, 

οργανωμένους σε σειρές από στρώματα νευρώνων ή επίπεδα. Από τις δύο 

προαναφερθείσες θεωρήσεις προσεγγίζεται με διαφορετική μέθοδο η γνωστική 

ικανότητα της μάθησης, ώστε να υλοποιηθεί από το αντικείμενο της τεχνητής 

                                                            
46 Vincent C. Müller, «Ethics of Artificial Intelligence and Robotics», 

https://plato.stanford.edu/entries/ethics-ai/ 

https://plato.stanford.edu/search/r?entry=/entries/ethics-ai/&page=1&total_hits=2782&pagesize=10&archive=None&rank=1&query=ethics%20of%20Artificial%20Intelligence
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νοημοσύνης. Έτσι, από την εννοιολόγηση της τεχνητής νοημοσύνης η θεωρία συναντά 

την εφαρμογή.  
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1.4) ΤΑ ΝΕΑ ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

Η μηχανική μάθηση ώθησε στη δημιουργία των σύγχρονων τεχνολογιών 

πληροφορίας και η αυξανόμενη επεξεργασία και παραγωγή δεδομένων οδήγησε στα 

δεδομένα μεγάλης κλίμακας. Οι τρόποι και τα εργαλεία των δεδομένων μεγάλης 

κλίμακας προέκυψαν σε συνδυασμό με τη μηχανική μάθηση. Σήμερα τα δεδομένα των 

χρηστών μπορούν να αποθηκεύονται στο διαδίκτυο με το «Υπολογιστικό Νέφος» 

(«Cloud») που είναι «ένα δίκτυο από απομακρυσμένους διακομιστές, οι οποίοι 

εδράζονται στο διαδίκτυο και χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση, τη διαχείριση και 

την επεξεργασία δεδομένων στη θέση των τοπικών διακομιστών ή ατομικών 

υπολογιστών.».47 Από την άλλη πλευρά, για την αναζήτηση πληροφοριών από τα 

δεδομένα μεγάλης κλίμακας και από το Cloud δημιουργήθηκαν ειδικές μέθοδοι με τη 

βοήθεια της μηχανικής μάθησης, οι οποίες είναι γνωστές ως «Εξόρυξη Δεδομένων» 

(«Data Mining») που σημαίνει «τη διαδικασία χρήσης ειδικού λογισμικού ώστε να 

αναζητήσει μεγάλες ποσότητες δεδομένων με σκοπό την εύρεση χρήσιμων 

πληροφοριών, όπως για παράδειγμα τους τύπους των προϊόντων μιας εταιρείας που 

αγοράζουν οι πελάτες.»48. Οι τεχνολογίες αυτές, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη 

σφαίρα του διαδικτύου, βρίσκονται σε διασύνδεση με τα προγράμματα «μηχανών 

αναζήτησης» («search engines») καθώς και με τα «Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης» 

(«Social Networks») διευρύνοντας την επικοινωνία των χρηστών και την περιήγηση 

τους.  

Οι σχέσεις που αναπτύσσονται με τις τεχνολογίες της πληροφορίας εγείρουν 

νέα ηθικά ζητήματα. Η «Ηθική της Πληροφορίας και των Υπολογιστών» ασχολείται με 

την ηθική επίπτωση των μηχανών υπολογιστών και της πληροφορίας στον άνθρωπο, 

την επαγγελματική ηθική των εμπλεκόμενων στον σχεδιασμό τέτοιων συστημάτων, 

καθώς και των αξιών που θίγονται ή συγκρούονται κατά τον σχεδιασμό και τη χρήση 

                                                            

47 Oxford Dictionary, «Cloud», https://www.lexico.com/definition/cloud 

48 Cambridge Dictionary, «Data Mining»,https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/data-mining 
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των τεχνημάτων. Ως πληροφορίες μπορούν να κατανοηθούν οποιαδήποτε χρήσιμα 

δεδομένα, οδηγίες ή μήνυματα που να εμπεριέχουν νόημα.49 Αντίθετα, τα δεδομένα 

έχουν πιο συγκεκριμένο νόημα. Είναι πληροφορίες σε μια μορφή με την οποία ένα 

υπολογιστικό σύστημα να μπορεί να τις δεχτεί και να τις επεξεργαστεί, είναι μια 

δυνατή αναπαράσταση των πληροφοριών.50 Ωστόσο έχει επικρατήσει στην 

καθομιλουμένη ως ένα αφηρημένο περιληπτικό ουσιαστικό, προκειμένου να δηλώσει 

κάθε μέγεθος δεδομένων, κώδικα ή κειμένου το οποίο αποθηκεύεται, αποστέλλεται, 

παραλαμβάνεται ή χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε έκταση.51 Οι τεχνολογίες της 

πληροφορίας διαιρούνται σε τρεις κατηγορίες, καθώς διαθέτουν έναν ή περισσότερους 

από τους τρεις τύπους λειτουργίας: 1) την καταγραφή/αποθήκευση (recording, store), 

2) την αναμετάδοση/επικοινωνία (transmit,communicate) και 3) την οργάνωση και/ή 

σύνθεση της πληροφορίας (synthesize information)52. Οι σημαντικές τεχνολογικές αξίες 

θεωρούν ότι η πληροφορία είναι εύκολη (easy) και αυτόματη (automatic) στην 

καταγραφή της π.χ. καταγραφή των βιομετρικών δεδομένων για λόγους υγείας. 

Συγχρόνως, εμφανίζεται η ανάγκη (η οποία μετατρέπεται σε αξίες) διατήρησης της 

ιδιωτικότητας (privacy) και της μη-διαβλητότητας/ ακεραιότητας (non-breaching) των 

πληροφοριών αυτών για την προάσπιση της αξίας προσωπικής αυτονομίας και της 

οικειότητας (intimacy). Η ευκολία πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα από τους 

χρήστες του υπολογιστικού σύννεφου, από το σύνολο των συσκευών που 

χρησιμοποιούν αλλά και απ΄ οπουδήποτε δημιουργεί μια σχέση αβεβαιότητας και 

εγείρει ζήτημα ευθύνης απέναντι στον χρήστη από τις υπηρεσίες που αποθηκεύουν τα 

δεδομένα του σε συσκευές τον τόπο των οποίων δεν γνωρίζει, δεν του ανήκουν και δεν 

                                                            
49 John Sullins, «Information Technology and Moral Values», https://plato.stanford.edu/entries/it-moral-

values/ 

50 PETER BISHOP, «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών», μτφρ HERBERT TANNER,ΕΜΠ,2000. 

51 Pieter Adriaans, «Ιnformation», https://plato.stanford.edu/entries/information/ 

52John Sullins, «Information Technology and Moral Vaues»,https://plato.stanford.edu/entries/it-moral-

values/ 

 

https://plato.stanford.edu/search/r?entry=/entries/it-moral-values/&page=1&total_hits=1243&pagesize=10&archive=None&rank=1&query=information%20technology
https://plato.stanford.edu/search/r?entry=/entries/it-moral-values/&page=1&total_hits=1243&pagesize=10&archive=None&rank=1&query=information%20technology
https://plato.stanford.edu/search/r?entry=/entries/information/&page=1&total_hits=1173&pagesize=10&archive=None&rank=0&query=information
https://plato.stanford.edu/search/r?entry=/entries/it-moral-values/&page=1&total_hits=1243&pagesize=10&archive=None&rank=1&query=information%20technology
https://plato.stanford.edu/search/r?entry=/entries/it-moral-values/&page=1&total_hits=1243&pagesize=10&archive=None&rank=1&query=information%20technology
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μπορεί να ελέγξει τη λειτουργία τους. Ο τρόπος με τον οποίο δίνεται πρόσβαση και 

επικοινωνείται η πληροφορία θέτει σε κρίση όχι μόνο την ιδιωτικότητα αλλά την 

εμπιστευτικότητα, την κυριότητα, την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία/φιλαλήθεια 

(veracity). Εταιρείες όπως η Google και η Facebook εδράζουν το μοντέλο του κέρδους 

τους στην κατευθυνόμενη διαφήμιση, η οποία βελτιώνεται αντλώντας προσωπικά 

δεδομένα από τους χρήστες, προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο αποτελεσματικότερος 

τρόπος διαφήμισης με βάση τις αναζητήσεις τους. Ο έλεγχος και η πρόσβαση επί των 

δεδομένων αυτών, καθώς και η άγνοια των χρηστών σχετικά με τον τρόπο χρήσης τους 

από τις εταιρείες αλλά και της φύσης των προσωπικών δεδομένων του χρήστη, θίγουν 

τον ίδιο, καθώς εγείρουν τις προαναφερθείσες αξίες στο πλαίσιο επικοινωνίας που 

σχηματίζεται. Η ανάγκη για ασφάλεια στην επικοινωνία και για προστασία των 

δεδομένων από υποκλοπή ή κακόβουλη χρήση και ενέργειες δύναται να έρχεται σε 

σύγκρουση με τις ηθικές αξίες της ανοικτότητας (openness) και της διαμοίρασης 

(sharing) όσον αφορά το σχεδιασμό των τεχνολογιών της πληροφορίας. Οι μηχανές 

αναζήτησης στις οποίες οι χρήστες διατυπώνουν τις αναζητήσεις τους διαφέρουν ως 

προς τον αλγόριθμο αναζήτησης και ως προς τον τρόπο μηχανικής μάθησης με τον 

οποίο αναζητούν τις πληροφορίες και αξιολογούν τη σημασία τους για τον χρήστη. Οι 

αλγόριθμοι αυτοί όπως και ο τρόπος αξιολόγησης της πληροφορίας του χρήστη και της 

παρεχόμενης πληροφορίας αποτελούν εταιρικό μυστικό. Έτσι, προκύπτει μια 

ανισορροπία ως προς την εμπιστοσύνη που δείχνει ο χρήστης στην εταιρεία από τη μία 

και του καθήκοντος διασφάλισης της φιλαλήθειας, της ακρίβειας και της χρησιμότητας 

των παρεχόμενων αποτελεσμάτων από την άλλη λόγω της άγνοιας που διέπει τη σχέση 

τους. Επιπρόσθετα, η αυξανόμενη αυτοματοποίηση της οργάνωσης και της σύνθεσης 

των πληροφοριών από τις μηχανές πολλαπλασιάζει και τις ηθικές επιπτώσεις στον 

άνθρωπο, ο οποίος βρίσκεται σε άγνοια σχετικά με τους τρόπους και τις μεθόδους 

ενεργειών που καθορίζουν τη ζωή του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ανέκδοτο 

στο οποίο αναφέρεται ο Colin Allen: Ο ίδιος είχε αποκλειστεί από τη δυνατότητα 

ηλεκτρονικής πληρωμής με την τραπεζική του κάρτα εξαιτίας μιας εκτίμησης του 

κεντρικού υπολογιστή της τράπεζας, εκτίμηση που βασιζόταν αφενός σε συστήματα 
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πρόβλεψης και διασταύρωσης της απόστασης που είχε διανύσει η κάρτα του σε σχέση 

με τον τόπο κατοικίας του και αφετέρου στις οικονομικές συναλλαγές που έγιναν με τη 

συγκεκριμένη κάρτα κατά το διάστημα αυτό.53  

Σε συλλογικό επίπεδο, οι τεχνολογίες της πληροφορίας, βασιζόμενες κυρίως σε 

μηχανές τεχνητής νοημοσύνης, έχουν οδηγήσει στη συγκρότηση διαδικτυακών 

κοινωνιών μέσα από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) και τα Διαδικτυακά 

Παιχνίδια (Online Games), μέσω των οποίων οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν για μεγάλο 

χρονικό διάστημα της ζωής τους. Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης προσφέρουν 

υπηρεσίες διαδικτυακών κοινωνικών επαφών και μεταφοράς πληροφοριών μεταξύ 

χρηστών οι οποίοι χαρακτηρίζονται αναλόγως με τον τρόπο συσχετισμού τους. Η 

απόδοση του χαρακτηρισμού «φίλος» («friend») είναι ένας από τους συνηθέστερους. Η 

αλληλεπίδραση μέσω αυτού του είδους των προσφωνήσεων εγείρει ηθικά ερωτήματα 

αναφορικά με το περιεχόμενο και τη μορφή της έννοιας «φιλία» έτσι όπως 

μεταβάλλεται εντός του πλαισίου των εν λόγω μέσων. Επιπρόσθετα, σχηματίζεται μια 

ασύμμετρη σχέση ανάμεσα στους χρήστες, οι οποίοι είναι διαφανείς (transparent) και 

ανοιχτοί (open) απέναντι στις εταιρείες που διαχειρίζονται τα δεδομένα αυτά και των 

οποίων οι αλγόριθμοι χρησιμοποιούνται για να εξορύξουν δεδομένα και στις εταιρείες 

αυτές. Οι διαδικασίες που ακολουθούν οι εν λόγω εταιρείες είναι αδιαφανείς και δεν 

καθίστανται αντικείμενο λογοδοσίας (accountability). Τα διαδικτυακά παιχνίδια 

οξύνουν ακόμα περισσότερο τις διαστάσεις που έχουν λάβει τα παραπάνω ερωτήματα, 

καθώς αποτελούν ρεαλιστικές αναπαραστάσεις ολόκληρων κόσμων, εντός των οποίων 

οι διάφοροι χρήστες αλληλεπιδρούν τόσο μεταξύ τους όσο και με το περιβάλλον λ.χ με 

αντικείμενα, τη φύση, τα ζώα, τις μηχανικές αναπαραστάσεις ανθρωπόμορφων όντων, 

τους εσωτερικούς νόμους των κοινωνιών των παιχνιδιών αυτών κ.ά. Εντός των 

παιχνιδιών σχηματίζεται μια νέα πραγματικότητα που εγείρει ζητήματα τόσο για τους 

χρήστες όσο και για τους κατασκευαστές τους σε σχέση με τις επιτρεπόμενες 

δραστηριότητες και τη φύση των παιχνιδιών αυτών, καθώς και ζητήματα σχετικά με την 

                                                            
53 WENDELL WALLACH, COLIN ALLEN, «Moral Machines, Teaching Robots Right from Wrong», OXFORD 

UNIVERSITY PRESS,σελίδα 17 2009. 
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ηθική διάπλαση των προσώπων και των συνειδήσεων μέσα από αυτά. Μία σειρά από 

προκλήσεις που εμφανίζονται στον χώρο των ηλεκτρονικών παιχνιδιών θέτουν 

ζητήματα για τα όρια και τις αξίες του σχεδιασμού όπως οι ενέργειες και οι μορφές 

άσκησης βίας, η μορφή και ο ρόλος του φύλου των παικτών, τα «πολιτεύματα» των 

εικονικών αυτών κόσμων, η καθημερινή οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα των 

χρηστών στους ψηφιακούς κόσμους, οι κώδικες επικοινωνίας που σχηματίζονται εντός 

και εκτός των παιχνιδιών ως απόρροια των εικονικών πραγματικοτήτων, η παραγωγή 

και αναπαραγωγή προτύπων, ιδεολογιών και κουλτούρας κ.ά.  
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1.5) Η ΗΘΙΚΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 

  

Το πλήθος των ζητημάτων που προκύπτουν από την αυξανόμενη 

αυτοματοποίηση και τη δημιουργία ολοένα και περισσότερο αυτόνομων συστημάτων 

γέννησε την ανάγκη της συγκρότησης ενός πεδίου, το οποίο να καταπιάνεται με τον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση «ηθικών προδιαγραφών/κανόνων στις μηχανές». Από 

την ανάγκη αυτή αναδύθηκε το πεδίο της «Ηθικής των Μηχανών» («Machine Ethics»). 

Πρόκειται για ένα νεοσύστατο πεδίο, το οποίο προέκυψε από τη σύζευξη 

προβληματισμών σε πολλά άλλα πεδία, όπως η Μηχανοτεχνική Ηθική και η Ηθική των 

Υπολογιστών αλλά και η Βιοηθική και η Ηθική της Νανοτεχνολογίας. Τα δυο πρώτα 

πεδία προσέφεραν προβληματισμούς για την αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή 

και ανθρώπου-ρομπότ, ενώ από την Βιοηθική και την Ηθική της Νανοτεχνολογίας 

προκύπτουν προβληματισμοί σχετικά με τον έλεγχο και τη διακυβέρνηση των τεχνητών 

δρώντων και των ρομπότ. Για την Βιοηθική, θα μπορούσε να λεχθεί πως υπάρχει κι 

ένας επιπλέον σημαντικός λόγος ενδιαφέροντος, που συνίσταται στην επίδραση της 

μηχανής στον ανθρώπινο βίο και τη μηχανοποίηση των ηθικών (και όχι μόνο) σχέσεων 

των ανθρώπων. Το όνομα του εν λόγω αντικειμένου οφείλεται στον Mitchell Waldrop54. 

Ωστόσο τα θεμέλια για τη συγκρότηση του άρχισαν να συγκεκριμενοποιούνται τη 

δεκαετία του 2000 στο συνέδριο του «AAAI Workshop on Agent Organizations: Theory 

and Practice» το 2004 και του «AAAI Fall 2005 Symposium on Machine Ethics» το 2005, 

καθώς και μέσα από το έργο των Wendell Wallach και Colin Allen «Moral Machines, 

Teaching Robots Right from Wrong» και το συλλογικό τόμο των άρθρων των Michael 

Anderson και Susan Leigh Anderson «Machine Ethics». Κατά πολλούς ερευνητές του 

αντικειμένου, η Ηθική των Μηχανών ταυτίζεται με την «Ηθική της Ρομποτικής» («Robot 

Ethics»). Αντίθετα με αυτή την άποψη, οι Veruggio και Operto, που προσδιόρισαν το 

                                                            
54 Waldrop, Mitchell (Spring 1987). "A Question of Responsibility". AI Magazine. 8 (1): 28–39. 

doi:10.1609/aimag.v8i1.572 

https://en.wikipedia.org/wiki/Doi_(identifier)
https://doi.org/10.1609%2Faimag.v8i1.572
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πεδίο της Ηθικής της Ρομποτικής με τον όρο «Roboethics»55 ισχυρίζονται ότι η Ηθική 

της Ρομποτικής διερευνά το πώς οι άνθρωποι πρέπει να σχεδιάζουν, να διαθέτουν και 

να συμπεριφέρονται στα ρομπότ. Διαφορετικό όμως ενδιαφέρον εκδηλώνει η Ηθική 

των Μηχανών, η οποία εστιάζει στις ίδιες τις μηχανές, εξετάζει τις προοπτικές της 

δημιουργίας υπολογιστών και ρομπότ ικανών να λάβουν άμεσες ηθικές αποφάσεις, να 

επιδεικνύουν ευαισθησία στις ανθρώπινες αξίες και να τις ενσωματώνουν ως 

παραμέτρους στη λήψη αποφάσεων σε ηθικά σημαντικές καταστάσεις. Παρότι δεν 

υπάρχει συμφωνία ως προς τον σκοπό του αντικειμένου, ένας ορισμός που θα 

μπορούσε να τον συνοψίσει είναι αυτός που έχει δοθεί από τους Michael Anderson και 

Susan Leigh Anderson και διατυπώνεται ως εξής: «Το νέο πεδίο της ηθικής των 

μηχανών ενδιαφέρεται να δώσει στις μηχανές ηθικές αρχές ή μια διαδικασία ώστε ν’ 

ανακαλύπτουν τρόπους να επιλύουν τα ηθικά διλήμματα που μπορεί να συναντήσουν, 

δίνοντας τους τη δυνατότητα να λειτουργούν με έναν ηθικά υπεύθυνο τρόπο μέσα από 

τη λήψη δικών τους ηθικών αποφάσεων.».56  Αυτό το οποίο δηλώνεται με αυτόν τον 

ορισμό είναι ότι η συλλογιστική (reasoning) των τεχνητών δρώντων θα πρέπει να 

μπορεί να συμπεριλάβει κοινωνικές και ηθικές αξίες, ώστε να ανταποκριθεί σε ηθικά 

ζητήματα και να μην διενεργεί ηθικά ανεπίτρεπτες ενέργειες. Επιπρόσθετα, ένας από 

τους στόχους του αντικειμένου είναι να διασφαλιστεί ότι η συμπεριφορά των 

ενεργειών των μηχανών τόσο απέναντι σε ανθρώπους-χρήστες όσο και απέναντι σε 

μηχανές θα είναι ηθικά αποδεκτή. Βεβαίως, δεν λείπουν οι ορισμοί και οι προσεγγίσεις 

που θέτουν ως βασικό στόχο του αντικειμένου τη δημιουργία μηχανών με 

ενσωματωμένες ηθικές ιδιότητες ή με δυνατότητα προσομοίωσης ηθικής 

συμπεριφοράς παρόμοιας με την ανθρώπινη. Ακόμη, υπάρχουν κι εκείνες οι 

                                                            
55 Veruggio,Gianmarco, & Fiorella Operto. (2006). ‘’Roboethics: A bottom-up interdisciplinary discourse in 

the field of applied ethics in robotics.’’ International Review of Information Ethics, 6, 10-16. H πρώτη 

αναφορά του όρου Roboethics από τους Veruggio και Operto κατά τον Τζαφέστα όπως σημειώνει στο 

άρθρο του «Ethics in robotics and automation: a general view» ανάγεται στο «First Symposium on 

Roboethics held in San Remo, Italy (jan/Feb. 2004) 

56 Michael Anderson, Susan Leigh Anderson, «Machine Ethics», Cambridge University Press, 2011.  
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προσεγγίσεις που υποστηρίζουν ότι στις μηχανές θα πρέπει να αναγνωριστούν ηθικά 

χαρακτηριστικά ως εάν να διέθεταν αυτά.  

Το κεντρικό ζήτημα - ή ορθότερα- η κεντρική συζήτηση γύρω από το πεδίο της 

Ηθικής των Μηχανών επικεντρώνεται στην απόδοση του χαρακτηριστικού του ηθικού 

αυτουργού (moral agent) στους τεχνητούς δρώντες (ρομποτικούς ή λογισμικούς). Η 

σχετική συζήτηση συνδέεται με την εννοιολόγηση της αυτονομίας και τη δυνατότητα 

απόδοσης λογοδοσίας και ευθύνης στις μηχανές. Ως εκ τούτου, ανακύπτει το ζήτημα 

της αναγνώρισης ηθικού status στις μηχανές. Η έννοια του αυτουργού όπως και οι 

υπόλοιπες ηθικές ιδιότητες απέχουν πολύ από τη σημασία που φέρουν στον χώρο της 

ηθικής θεωρίας, σύμφωνα με τον Misselhor﮲γι’ αυτό θα ήταν χρήσιμο να κατανοηθούν 

σε αφαίρεση από την ανθρώπινη περίπτωση.57 Μια λιγότερο απαιτητική έννοια του 

αυτουργού σε σύγκριση με αυτή που αποδίδεται από την ηθική θεωρία στον άνθρωπο,  

διατυπώνουν οι Allen, Varner και Zinser δανειζόμενοι τη λέξη «δρων» από την 

κατασκευή λογισμικού- χωρίς ωστόσο να εγείρουν ζητήματα ευθύνης και δικαιωμάτων. 

Ο Moor επιλέγει να ταξινομήσει τους τεχνητούς δρώντες σε κατηγορίες ηθικών 

δρώντων, ενώ οι Allen και Wallach διατυπώνουν επίπεδα ηθικότητας για να διακρίνουν 

τους τεχνητούς δρώντες μεταξύ τους. Και οι δυο απόπειρες έχουν ως μέτρο και 

απώτερο στόχο έναν δρώντα παρόμοιο με τον ανθρώπινο ηθικό αυτουργό. Κατά τον 

Floridi, οι τεχνητοί δρώντες μπορούν να ειδωθούν ως ηθικοί πάσχοντες αλλά όχι ως 

αυτουργοί, δηλαδή ως οντότητες οι οποίες επηρεάζονται αρνητικά ή θετικά από 

δράσεις. Προτείνει μάλιστα ένα μοντέλο «κατανομής» της ηθικότητας, της λογοδοσίας 

και της ευθύνης τόσο σε ανθρώπους όσο και σε μηχανές αναφορικά με τις δράσεις που 

επιτελούν. Ο ίδιος μαζί με τον Tadeo διατείνονται ότι τα αποτελέσματα των επιλογών ή 

των δράσεων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη είναι συχνά το αποτέλεσμα 

αναρίθμητων συσχετίσεων μεταξύ πολλών δρώντων, όπως σχεδιαστών, 

προγραμματιστών, χρηστών, λογισμικού, και υλικού/λογισμικού (hardware) κ.ά., κάτι 

                                                            
57 Misselhorn, Catrin, 2020, “Artificial Systems with Moral Capacities? A Research Design and Its 

Implementation in a Geriatric Care System”, Artificial Intelligence, 278: art. 103179. 

doi:10.1016/j.artint.2019.103179. 
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το οποίο εισάγει την έννοια της διανεμημένης ευθύνης μεταξύ των δρώντων.58 

Ορισμένοι στοχαστές όπως οι Gunkel και Turner επεκτείνουν τη συζήτηση πέρα από 

την ευθύνη και τη λογοδοσία,  στην απόδοση δικαιωμάτων στα ρομπότ.59  

Εκτός από το κεντρικό ζήτημα για την απόδοση αυτουργίας στις μηχανές, 

υπάρχουν και άλλοι προβληματισμοί οι οποίοι ανακύπτουν σε σχέση με τα ρομπότ, 

τους λογισμικούς δρώντες και τα αυτόματα συστήματα.60 Τα ζητήματα που αναδύονται 

με τη μορφή ερωτημάτων προκύπτουν ως απόρροια του προβληματισμού γύρω από 

τις εξειδικευμένες πλέον κατηγορίες τεχνημάτων (διάφορα είδη τεχνητών δρώντων) 

που αναπτύσσονται κυρίως στον χώρο της ρομποτικής. Το ερώτημα αναφορικά με το 

αν είναι ηθικό να δημιουργηθούν τεχνητοί ηθικοί δρώντες εκτείνεται στα ρομπότ, 

στους λογισμικούς δρώντες (software agents) και στα αυτόματα συστήματα. Ο 

προβληματισμός αυτός συνοδεύεται από το ερώτημα ποιες είναι οι δυνατότητες που 

πρέπει να έχουν τα ρομπότ, ώστε να χαρακτηριστούν ηθικά. Επιπλέον, εξετάζονται 

θέματα γύρω από το αν θα πρέπει τα ηθικά ρομπότ και οι μηχανές που επιδεικνύουν 

ευφυή συμπεριφορά ν’ αποκτήσουν νομική υπόσταση, καθώς επίσης ποιος ή τι φέρει 

την ευθύνη για την πρόκληση βλάβης από ένα ρομπότ ή ένα αυτόνομο σύστημα. 

Ακόμα, αναφύονται ερωτήματα σχετικά με το ποιος φέρει την ευθύνη για πράξεις που 

τελέστηκαν από ρομπο-ανθρώπινες υβριδικές οντότητες. Η πιθανότητα δημιουργίας 

συναισθηματικών δεσμών των ανθρώπων με ρομπότ γεννά προβληματισμό για το αν 

                                                            
58 Floridi, Luciano and Mariarosaria Taddeo, 2016, “What Is Data Ethics?”, Philosophical Transactions of 

the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 374(2083): 20160360. 

doi:10.1098/rsta.2016.0360 

59 Gunkel, David J., 2018a, “The Other Question: Can and Should Robots Have Rights?”, Ethics and 

Information Technology, 20(2): 87–99. doi:10.1007/s10676-017-9442-4  και του ιδίου 2018b, Robot 

Rights, Boston, MA: MIT Press. 

Turner, Jacob, 2019, Robot Rules: Regulating Artificial Intelligence, Berlin: Springer. doi:10.1007/978-3-

319-96235-1. 

60  Για την εν λόγω ανάλυση, των ηθικών ζητημάτων σχετικά με τα ρομπότ, πηγή αποτέλεσαν τα έργα του 

Σπύρου Τζαφέστα: Tzafetsas,  S.G.: «Roboethics- A Navigating Overview». Springer, Switzerland, (2016). 

καθώς και Tzafestas,  S.G.: «Ethics in robotics and automation: a general view». Int Rob Auto J. 2018: 4 

(3): 229-234. DOI: 10.15406/iratj.2018.04.00127, (2018). 
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υπάρχει ρίσκο από τέτοιες σχέσεις. Επίσης, καθώς προχωρά η εξειδίκευση των ρομπότ 

γεννάται μια συζήτηση για το αν υπάρχουν είδη ρομπότ που δεν πρέπει να 

δημιουργηθούν και για ποιους λόγους θα πρέπει να αποτραπεί η δημιουργία τους. Πιο 

συγκεκριμένα, διερευνάται αν είναι ηθικό να κατασκευαστούν ρομποτικές νοσοκόμες 

και ρομποτικοί στρατιώτες, καθώς πρόκειται για δύο είδη μηχανών, τα οποία 

αναμένεται να εμφανιστούν μαζικά στις ανθρώπινες κοινωνίες τα επόμενα χρόνια. 

Τέτοιας υφής ερωτήματα, καθώς και πολλά άλλα, περισσότερο ή λιγότερο 

εξειδικευμένα, ανακύπτουν εντός του πεδίου της Ηθικής των Μηχανών με αυξανόμενο 

ρυθμό εξαιτίας της εμφάνισης ολοένα και περισσότερων μηχανών με «ηθική 

συμπεριφορά», δηλαδή συμπεριφορά που ακολουθεί ανθρώπινα ηθικά πρότυπα. 

Όπως αναφέρθηκε, οι κατηγορίες ρομποτικών μηχανών εξειδικεύονται και οι 

τύποι ρομπότ ανά κατηγορία αυξάνονται. Οι βασικές κατηγορίες στις οποίες 

διακρίνονται οι χρήσεις των ρομπότ είναι: η ρομποτική της υγείας (healthcare robotics), 

η ρομποτική βοηθών (assistive robotics), η κοινωνική ρομποτική (social robotics), 

ρομποτική των αυτόνομων αυτοκινήτων (autonomous cars robotics), στρατιωτική 

ρομποτική (war/military robotics) και κυβερνητικοί οργανισμοί (cyborgs). Σε κάθε μια 

από αυτές τις κατηγορίες αναπτύσσεται ένας τομέας από τα ηθικά ζητήματα που 

ανακύπτουν. Έτσι, η ηθική στην ρομποτική υγείας αναφέρεται στην υγεία και την 

υποβοηθούμενη από ρομπότ ιατρική λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της ιατρικής 

βιοηθικής. Η ηθική στην ρομποτική βοηθών εστιάζει σε ρομπότ, τα οποία αποσκοπούν 

στη διατήρηση της λειτουργικότητας, της κινητικότητας ανάπηρων ανθρώπων και της 

δυνατότητας για μια αυτόνομη ζωή. Μια ειδική κατηγορία ρομπότ-βοηθών είναι τα 

κοινωνικά ρομπότ, τα οποία σχεδιάζονται έτσι, ώστε να μπαίνουν στον ψυχικό χώρο 

και στο χώρο κοινωνικοποίησης των ανθρώπων μέσω των σχεδιασμένων για υψηλή 

απόδοση ανθρωπίνων διεπαφών (όπως π.χ. της ομιλίας, της αφής και της όρασης). Η 

ηθική αναφορικά με τα αυτοκινούμενα ή «αυτόνομα» οχήματα επικεντρώνεται στις 

προδιαγραφές, τους ηθικούς και οδικούς κανόνες και τις τεχνολογίες που πρέπει να 

διαθέτει ένα αυτοκινούμενο όχημα, ώστε να ακολουθεί με ασφάλεια τους κανόνες 

οδικής κυκλοφορίας και οδικής συμπεριφοράς. Αναφορικά με την ηθική στο χώρο των 



41 
 

41 
 

στρατιωτικών ρομπότ, οι απόψεις διίστανται τόσο σε σχέση με τη δημιουργία και την 

αξιοποίηση τέτοιων μηχανών όσο και σε σχέση με την ηθική τους σημασία. Οι 

υπέρμαχοι της δημιουργίας τους εκτιμούν πως τα ρομπότ είναι πολύ καλύτερα από τον 

άνθρωπο στη διάσωση στρατιωτών και στην όσο το δυνατόν ηθικότερη, ορθότερη και 

αποτελεσματική διεξαγωγή του πολέμου, ακριβώς επειδή δεν έχουν αισθήματα. 

Αντίθετα, οι αντίπαλοι της δημιουργίας τέτοιων μηχανών εκτιμούν ότι το πρόβλημα 

έγκειται στην ίδια την ύπαρξη της αυτονομίας των όπλων και ως εκ τούτου τα 

αυτόνομα όπλα εξ ορισμού δεν θα είναι ποτέ ικανοποιητικά﮲ γι’ αυτό θα πρέπει να 

απαγορευτούν συλλήβδην. Αρκετά διαφορετική είναι η ηθική στην κατηγορία των 

κυβερνητικών οργανισμών, καθώς πρόκειται για τεχνολογία που στοχεύει στο 

σχεδιασμό και τη μελέτη νευροκινητικών προσθετικών, ώστε να συγκεντρώσουν και να 

επαναφέρουν μια χαμένη λειτουργία στον άνθρωπο υποκαθιστώντας όσο λίγότερο 

γίνεται τη συνολική του λειτουργία. Ωστόσο με τον όρο «κυβερνοοργανισμός» δεν 

χαρακτηρίζεται το νευροκινητικό πρόσθετο, αλλά κάθε έμβιο ον το οποίο διαθέτει 

σωρευτικά οργανικά, μηχανικά και ηλεκτρονικά μέρη. Π.χ. κυβερνοοργανισμός μπορεί 

να θεωρείται ένας άνθρωπος με προσθετικό μέλος ή ο οποίος έχει λάβει μόσχευμα από 

τεχνητά καλλιεργημένα βλαστοκύτταρα. Τα ερωτήματα αναφορικά με τις νέες 

τεχνολογίες της μηχανής, τα ηθικά ερωτήματα, καθώς και οι σχέσεις που ανακύπτουν 

εξ αυτών, πολλαπλασιάζονται με γοργούς ρυθμούς και ως εκ τούτου διευρύνουν το 

ζήτημα της απόδοσης αυτουργίας στις μηχανές. 

Εντός του πεδίου της Ηθικής των Μηχανών υπάρχουν δύο διαφορετικές 

πλευρές που προσπαθούν από κοινού να προσεγγίσουν το αντικείμενο. Παρόλα αυτά, 

διακρίνονται ως προς το ενδιαφέρον με το οποίο προσεγγίζουν το εν λόγω πεδίο. Από 

την πλευρά της φιλοσοφίας το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα ηθικής τάξεως 

ερωτήματα και ζητήματα αναφορικά με την επίδραση των μηχανικών δρώντων στον 

άνθρωπο και την κοινωνία. Επίσης εστιάζεται στις ηθικές και τεχνολογικές αξίες που οι 

μηχανές πρέπει να ενσωματώνουν και να υλοποιούν, καθώς και στη φύση, τη μορφή 

και τα όρια της μηχανικής δράσης και των Μηχανικών Ηθικών Δρώντων που είναι 

επιδιωκτέο να σχεδιαστούν. Η κατασκευή Μηχανικών Ηθικών Δρώντων (ή τεχνητών 
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ηθικών δρώντων) προσεγγίζεται κυρίως μέσα από τις ηθικές θεωρίες της Μεταηθικής 

(Susan Leigh Anderson), της Αρεταϊκής Ηθικής (Wendell Wallach), της Κανονιστικής 

Ηθικής (Thomas M.Powers), καθώς και μέσα από τις προσεγγίσεις της Ωφελιμιστικής 

Ηθικής θεωρίας (Susan Leigh Anderson, Michael Anderson). Ως προς την υλοποίηση 

ηθικών θεωριών (με τη μορφή ηθικών κανόνων) στις μηχανές Τεχνητής Νοημοσύνης  

χρησιμοποιούνται δύο βασικές μέθοδοι: η «από πάνω προς τα κάτω» («top-down») και 

η «από κάτω προς τα πάνω» («bottom-up»). Η «από πάνω προς τα κάτω» προσέγγιση 

δέχεται μια ηθική θεωρία και αναλύει τις υπολογιστικές προϋποθέσεις για να οδηγήσει 

στο σχεδιασμό αλγορίθμων και υποσυστημάτων ικανών να υλοποιήσουν τη θεωρία61 , 

δηλαδή «να ενέχει ένα σύνολο κανόνων, οι οποίοι να μπορούν να μετατραπούν σε 

αλγόριθμο.» 62. Αντίθετα, η «από κάτω προς τα πάνω» προσέγγιση δίνει έμφαση στην 

δημιουργία ενός περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο ο αυτουργός ανακαλύπτει τις πορείες 

ενεργειών, μαθαίνει και επιβραβεύεται για την ηθικά αξιέπαινη συμπεριφορά.63 

Μηχανές στις οποίες χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος «από πάνω προς τα κάτω» μπορούν 

να θεωρηθούν το «MedEthEx» και «EthEl» των Anderson, τα συστήματα «SIROCCO» και 

«Truth-Teller» του Bruce McLaren, καθώς και οι προσεγγίσεις συστημάτων «deontic 

logic» του Selmer Bringsjord. Αντίστοιχα, στην μέθοδο «από κάτω προς τα πάνω» 

συγκαταλέγονται οι απόπειρες όπως το «Metanet» του Marcello Guarini, το «NERD» 

του Peter Danielson και το σύστημα «SophoLab»  του  Vincent Wiegel. Υπάρχουν 

ωστόσο και υβρίδια όπως το robot LIDA, το οποίο προσομοιώνει τη «γενική 

                                                            

61 Wendell Wallach, Colin Allen «Moral Machines, Teaching Robots Right from Wrong», Oxford University 

Press,2009,σελίδα 79-80 

62 Wendell Wallach, Colin Allen «Moral Machines, Teaching Robots Right from Wrong», Oxford University 

Press,2009,σελίδα 84 

 
63 Wendell Wallach, Colin Allen «Moral Machines, Teaching Robots Right from Wrong», Oxford University 

Press,2009,σελίδα 80 
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νοημοσύνη» («general intelligence»), δηλαδή μια νοημοσύνη με δυνατότητα επίλυσης 

ενός εύρους προβλημάτων σε πολλά διαφορετικά πεδία.64   

Η ιδέα της δημιουργίας «Τεχνητών Ηθικών Δρώντων»  («Artificial Moral 

Agents») είναι το κατεξοχήν ζήτημα στο οποίο επικεντρώνεται το ενδιαφέρον του 

αντικειμένου της ηθικής των μηχανών και στο οποίο εστιάζει το ενδιαφέρον της η 

ηθική φιλοσοφία. Η προέλευση του ονόματος οφείλεται στους Wendell Wallach και 

Allen Colin65, οι οποίοι αναφέρονται σε οποιονδήποτε υπολογιστή, ρομπότ ή 

ανδροειδές ικανό για ηθικές κρίσεις. Μηχανές τύπου “ΑΜΑ” δεν έχουν κατασκευαστεί 

ακόμα και δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των στοχαστών για το αν θα πρέπει να 

δημιουργηθούν μηχανές με τέτοιες δυνατότητες, καθώς και για το ποια θα πρέπει να 

είναι η κατάλληλη μέθοδος σχεδιασμού τους. Στο πεδίο της Ηθικής των μηχανών, η 

ηθική φιλοσοφία προσεγγίζει το ζήτημα της αυτουργίας των μηχανών με 

διαφορετικούς τρόπους. Ορισμένοι στοχαστές εστιάζουν στο ζήτημα του ορισμού των 

τύπων αυτουργίας ή των επιπέδων της ηθικότητας με βάση το ανθρώπινο πρότυπο 

(James H.Moor, Wendell Wallach, Collin Allen). Άλλοι εστιάζουν στη διερεύνηση των 

τεχνολογικών και ηθικών αξιών που συνιστούν την δράση (agency) και τον ρόλο των 

αξιών στο σχεδιασμό των μηχανών (Lucy Suchman, Dante Marino, Guglielmo 

Tamburrini, Steve Torrance, Robin R.Murphy, David D.Woods). Από την άλλη πλευρά, 

υπάρχει και μια ομάδα στοχαστών οι οποίοι προσπαθούν να διευρύνουν την έννοια της 

αυτουργίας έτσι, ώστε να συμπεριλάβει και τις μηχανές (Luciano Floridi, Jeff Sanders). 

Από τις δύο αυτές κατηγορίες με το ζήτημα της αναγνώρισης επιπέδων αυτουργίας ή 

χαρακτηριστικών αυτουργίας στις μηχανές καταπιάνονται φιλόσοφοι και τεχνολόγοι 

από την πρώτη και την τρίτη ομάδα στοχαστών. 

                                                            
64 Wendell Wallach, Peter Asaro, «Machine Ethics and Robot Ethics», THE LIBRARY OF ESSAYS ON THE 

ETHICS OF EMERGING TECHNOLOGIES,Rutledge,2017,σελίδα 10 

65 Wallach, Wendell, Colin Allen and Iva Smit. 2008. “Machine Morality : Bottom-Up and Top-Down 

Approaches for Modelling Human Moral Faculties.” In“Ethics and Artificial Agents. ”Special issue, AI & 

Society 22 (4):565–582. 
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Αξίζει να σημειωθεί πως ο τρόπος που πραγματεύονται οι φιλόσοφοι τα 

χαρακτηριστικά της αυτουργίας (agency) στις μηχανές διαφέρει από τον τρόπο που 

ορίζονται οι έννοιες και τα χαρακτηριστικά των δρώντων (agents) από τους μηχανικούς. 

Παραδείγματος χάριν, η έννοια της αυτονομίας στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης 

τείνει να αναφέρεται στην ικανότητα ενός ρομπότ ή υπολογιστικού συστήματος να 

πραγματοποιεί σύνθετους στόχους ανεξάρτητα, σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα (non-

deterministic environments) για παρατεταμένο χρονικό διάστημα66. Αντίθετα, στον 

χώρο της Ηθικής, όπως θα αναλυθεί εκτενέστερα στο τρίτο κεφάλαιο, η αυτονομία 

συνιστά την ικανότητα ενός έλλογου όντος να μπορεί να είναι «νομοθέτης» των αρχών 

της πράξης του, οι οποίες να έχουν καθολική ισχύ και να μπορούν να υιοθετηθούν από 

όλους, συμπεριλαμβανομένων των αποδεκτών των πράξεων αυτών. Αυτή η 

εννοιολόγηση της μη-ντετερμινιστικότητας ως αυτονομίας, όπως θα καταδειχθεί στο 

τελευταίο κεφάλαιο, απαιτεί σημαντικές αναθεωρήσεις στο καθημερινό λεξιλόγιο και, 

κατ’ επέκταση, στην εννοιολόγηση της πράξης και στην κατανόηση της ηθικής αλλά και 

της κοινωνικής σφαίρας ευρύτερα. Πέραν της διαφορετικής εννοιολόγησης της 

αυτονομίας, από την μηχανοτεχνική πλευρά, εννοιολογείται διαφορετικά και η 

σημασία της έννοιας «agent»67. Η έννοια αυτή, που στην ηθική φέρει τη 

                                                            
66Merel Noorman, «Computing and Moral Responsibility»,https://plato.stanford.edu/entries/computing-
responsibility/ 

67 Ο όρος «agent» o οποίος στην Ηθική Φιλοσοφία μεταφράζεται στα Ελληνικά ως «αυτουργός», ενώ 

στην Επιστήμη των Υπολογιστών η καλύτερη μετάφραση θα ήταν «δρών». Ο πλούτος της ελληνικής 

γλώσσας επιτρέπει την εύρεση διαφορετικών λέξεων που να προσιδιάζουν στο συγκεκριμένο νόημα που 

περιέχει σε κάθε σχέση ο «agent» . Ωστόσο, δεν παύει να δημιουργείται μείζον ζήτημα στο καθημερινό 

λεξιλόγιο είτε με τη χρήση της ίδιας λέξης (agent) είτε ακόμη με τη χρήση διαφορετικής λέξης στον 

βαθμό που μετασχηματίζονται οι ηθικές σχέσεις όπως τις είχαν ορίσει οι άνθρωποι μέσα από τα 

νοήματα τους (αυτό το σημείο θα εξηγηθεί εκτενώς στο τελευταίο κεφάλαιο). Αξίζει να σημειωθεί, πως ο 

όρος «agent» που στην ελληνική αντί για «δρών» συναντάται στα συγγράμματα Τεχνητής Νοημοσύνης 

ως «πράκτορας». Η προαναφερθείσα λέξη σημασιολογικά δεν φαίνεται να συνάδει με τις ενέργειες των 

μηχανών ούτε σχετίζεται σημασιολογικά με την πράξη (όπως ίσως κάποιοι εμπνευστές της λέξης αυτής 

να νομίζουν). Αντίθετα, για να περιγράψει η λέξη το είδος της ενέργειας που επιτελεί, θα ήταν καλύτερο, 

να αποδοθεί στα ελληνικά με τον όρο «δρών». Ο όρος αυτός κρίνεται από τον συγγραφέα της παρούσας 

εργασίας δόκιμος διότι αυτό που διενεργεί ένα ον επιδέχεται ποιοτικής ιεράρχησης και στη γενικότερη 

του μορφή μπορεί να νοηθεί ως ενέργεια. Εάν η ενέργεια έχει κάποιο σκοπό, το οποίο σημαίνει πως η 

οντότητα που ενεργεί μπορεί να ενσωματώνει ή να υιοθετεί σκοπούς, σε αυτή την περίπτωση πρόκειται 

είτε για δράση είτε για λειτουργία. Αν όμως το ον είναι έλλογο τότε σε αυτή την περίπτωση αυτό που 

https://plato.stanford.edu/search/r?entry=/entries/computing-responsibility/&page=1&total_hits=161&pagesize=10&archive=None&rank=1&query=computing
https://plato.stanford.edu/search/r?entry=/entries/computing-responsibility/&page=1&total_hits=161&pagesize=10&archive=None&rank=1&query=computing
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νοηματοδότηση του αυτουργού στην Επιστήμη των Υπολογιστών και στην Τεχνητή 

Νοημοσύνη εννοιολογείται ως ο δρών. Ο δρών «είναι μια οντότητα που 

αντιλαμβάνεται το περιβάλλον μέσα στο οποίο βρίσκεται με τη βοήθεια αισθητήρων 

(sensors), είναι μέρος του περιβάλλοντος αυτού, κάνει συλλογισμούς και δρα πάνω σε 

αυτό με τη βοήθεια μηχανισμών δράσης (effectors), για την επίτευξη κάποιων 

στόχων»68. Μάλιστα, κοινός παρονομαστής όλων των δρώντων είναι η έννοια της 

αυτονομίας, με την έννοια που αναφέρθηκε παραπάνω.  

Οι δρώντες ορίζονται διαφορετικά από τους αυτουργούς και επιδέχονται 

κατηγοριοποίησης. Διαιρούνται σε ευφυείς ή νοήμονες (intelligent agents), οι οποίοι 

υποδιαιρούνται σε βιολογικούς ( biological agents) και τεχνητούς δρώντες (artificial 

agents). Οι τεχνητοί δρώντες χωρίζονται στους λογισμικούς (software agents) και τους 

ρομποτικούς (robotic agents). Ως νοήμονες ή ευφυείς δρώντες χαρακτηρίζονται όλες οι 

υποκατηγοριοποιήσεις των τεχνητών δρώντων που διαθέτουν αυτονομία και 

προσομοιώνουν χαρακτηριστικά νοημοσύνης (εκτός από την αυτονομία, που ήδη 

αναφέρθηκε). Πολλοί ορισμοί μπορούν να δοθούν για το τι είναι ένας νοήμων δρών. 

(Ήδη δόθηκε ένας στην ενότητα «ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ» του παρόντος κεφαλαίου). 

Αυτό που έχει σημασία είναι ότι κοινή συνισταμένη όλων των κατηγοριών ευφυών 

δρώντων είναι η αυτονομία. Οι βιολογικοί δρώντες είναι χαρακτηρισμός που 

αναφέρεται σε βιολογικούς οργανισμούς, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούν τις 

αισθήσεις τους για να αντιλαμβάνονται τον περιβάλλοντα κόσμο, τις γνώσεις τους για 

να βγάλουν συμπεράσματα, και τα μέρη του σώματος τους για να εφαρμόσουν τις 

                                                                                                                                                                                 
διενεργεί δεν πρόκειται απλώς για δράση ή λειτουργία αλλά για πράξη και μια ενέργεια τέτοιας τάξεως 

μπορεί να αποδοθεί μόνο σε πρόσωπα και αυτουργούς. Κατά συνέπεια η χρήση της έννοιες δρών 

κρίνεται δόκιμη για την αναφορά μηχανών σε αντίθεση με την απόδοση της έννοιας του πράκτορα η του 

αυτουργού. Δύο συγγράμματα τα οποία στην ελληνική αποδίδουν τον μηχανοτεχνική έννοια «agent» ως 

«πράκτορα» είναι τα ακόλουθα:  

Ι.ΒΛΑΧΑΒΑΣ, Π.ΚΕΦΑΛΑΣ, Ν.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Φ.ΚΟΚΚΟΡΑΣ, Η.ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ, «ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ», 

εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ’Γ Εκδοση,2011 ΚΑΙ , ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ,«ΤΕΧΝΗΤΗ 

ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ»,http://repfiles.kallipos.gr/html_books/93/04a-main.html#_idTextAnchor075 

68 Ι.ΒΛΑΧΑΒΑΣ, Π.ΚΕΦΑΛΑΣ, Ν.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Φ.ΚΟΚΚΟΡΑΣ, Η.ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, «ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗ», 

εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας,’Γ Εκδοση,2011, σελίδα 587 
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ενέργειες που προκύπτουν από τη συλλογιστική τους.69 Οι τεχνητοί δρώντες, από την 

άλλη πλευρά, λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο (δια της προσομοίωσης) και χωρίζονται 

στους λογισμικούς και στους ρομποτικούς δρώντες. Οι μεν ρομποτικοί δρώντες έχουν 

ως αισθητήρες και μηχανισμούς δράσης μηχανικά ή ηλεκτρονικά μέρη και δρουν στον 

πραγματικό κόσμο, οι δε λογισμικοί δρώντες είναι προγράμματα που λειτουργούν 

διαρκώς και αυτόνομα στο πλαίσιο ενός υπολογιστικού συστήματος. 

Όλες αυτές οι κατηγορίες ευφυών δρώντων μοιράζονται κάποια κοινά 

χαρακτηριστικά, από τα οποία προκύπτουν οι αξίες για την ηθική των μηχανών και με 

τις οποίες προσεγγίζεται ο σχεδιασμός των μηχανών τύπου ΑΜΑ, όπως εξηγήθηκε 

παραπάνω. Τα χαρακτηριστικά των ευφυών δρώντων είναι: η κοινωνικότητα (social 

ability), η αντιδραστικότητα (reactiveness) και η προνοητικότητα (pro-activeness). Εκτός 

των βασικών χαρακτηριστικών υπάρχουν και τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά: η 

κινητικότητα (mobility), η προσαρμοστικότητα (adaptivity), η φιλαλήθεια (veracity), η 

αγαθή προαίρεση (benevolence) και η ορθολογικότητα (rationality).70 Η κοινωνικότητα 

αναφέρεται στην επικοινωνία των τεχνητών δρώντων με άλλους τεχνητούς δρώντες και 

χρήστες μέσω μιας κοινώς κατανοητής γλώσσας (γλώσσα προγραμματικού) για την 

επίτευξη στόχων. Ως αντιδραστικότητα εννοείται η αντίληψη από μέρους του δρώντα 

του περιβάλλοντος του και η αντίδραση εντός συγκεκριμένου χρόνου στις αλλαγές που 

επέρχονται. Η προνοητικότητα αναφέρεται στην ικανότητα των τεχνητών δρώντων να 

επιδείξουν συμπεριφορά βάσει στόχων, ανάλογα με τις συνθήκες που εμφανίζονται 

στο περιβάλλον τους. Η κινητικότητα αναφέρεται στη δυνατότητα μετακίνησης σε ένα 

υπολογιστικό περιβάλλον. Η προσαρμοστικότητα αφορά στη διαρκή προσαρμογή στο 

περιβάλλον ή στις απαιτήσεις του χρήστη και η αγαθή προαίρεση αναφέρεται στην 

προσπάθεια των τεχνητών δρώντων να επιτυγχάνουν πάντοτε τους στόχους που τους 

ανατίθενται. Τέλος, η ορθολογικότητα έχει να κάνει με την αιτιότητα των ενεργειών 

                                                            

69 Ι.ΒΛΑΧΑΒΑΣ, Π.ΚΕΦΑΛΑΣ, Ν.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Φ.ΚΟΚΚΟΡΑΣ, Η.ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, «Τεχνητή Νοημοσύνη», 

εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας,’Γ Εκδοση,2011, σελίδα 587 

70 Ι.ΒΛΑΧΑΒΑΣ, Π.ΚΕΦΑΛΑΣ, Ν.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Φ.ΚΟΚΚΟΡΑΣ, Η.ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ,«Τεχνητή Νοημοσύνη», 

εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ’Γ Εκδοση,2011,σελίδες 591-592 
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των δρώντων που προκύπτει από τους στόχους τους και την αποφυγή αναίτιας 

ενέργειας απέναντι στους στόχους.  

Η αυτονομία, όπως αναφέρθηκε εξαρχής, είναι το βασικότερο από τα 

χαρακτηριστικά των τεχνητών δρώντων. Με τον όρο αυτόν αναφερόμαστε στη 

λειτουργία των δρώντων, όταν η τελευταία τελείται χωρίς την άμεση παρέμβαση 

άλλων δρώντων ή χρηστών ενώ παράλληλα οι δρώντες διατηρούν τον έλεγχο της 

εσωτερικής τους κατάστασης. Οι δρώντες δηλαδή μπορούν να επιδιώκουν τους 

στόχους που τους έχουν ανατεθεί χωρίς να δέχονται συνεχώς εντολές είτε από τον 

χρήστη είτε από κάποια άλλη εξωτερική πηγή.71 Ως έννοια συνδέεται με τη μη-

ντερμινιστικότητα/ μη-προβλεψιμότητα του περιβάλλοντος το οποίο αντιλαμβάνεται 

και μέσα στο οποίο λειτουργεί ο δρών. Ως αντίληψη εννοείται ότι λαμβάνει ερεθίσματα 

με τη μορφή δεδομένων και αντιδρά-ενεργεί με βάση αυτά. Υπό την γενικότερη έννοια, 

το περιβάλλον είναι εκείνο το οποίο, όπως υποδηλώνει το όνομα του, περιβάλλει τον 

τεχνητό δρώντα και με το οποίο εκείνος αλληλεπιδρά λαμβάνοντας ερεθίσματα 

(δεδομένα) από αυτό ως εισόδους και αντιδρά στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος 

παράγοντας ως αποτέλεσμα εξόδους με τη μορφή δεδομένων. Όταν το περιβάλλον 

είναι προβλέψιμο ή προσδιορίσιμο (deterministic), αυτό σημαίνει ότι ο αλγόριθμος ή 

οι αλγόριθμοι με τους οποίους λειτουργεί το σύστημα θα δώσει συγκεκριμένα 

αποτελέσματα για εξόδους, τα οποία μπορούν να προβλεφθούν. Στα περιβάλλοντα 

που είναι απρόβλεπτα ή απροσδιόριστα (non-deterministic), οι καταστάσεις του 

συστήματος δεν μπορούν να προβλεφθούν και οι αλγόριθμοι με τους οποίους 

λειτουργεί το σύστημα δεν θα δώσουν τα ίδια αποτελέσματα, ακόμη και εάν τα 

δεδομένα εισόδου είναι τα ίδια. Η δυνατότητα των τεχνητών δρώντων να λειτουργούν 

σε μη-καθορισμένα περιβάλλοντα ταυτίζεται με την έννοια της αυτονομίας.  

Με βάση τα χαρακτηριστικά των τεχνητών δρώντων, και κυρίως το 

χαρακτηριστικό της αυτονομίας, προέκυψαν οι αξίες στις οποίες εστιάζουν τα 

Ινστιτούτα και οι Θεσμοί για την υλοποίηση και τον σχεδιασμό μηχανών. Ένα 

                                                            
71 Ι.ΒΛΑΧΑΒΑΣ, Π.ΚΕΦΑΛΑΣ, Ν.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Φ.ΚΟΚΚΟΡΑΣ, Η.ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, «Τεχνήτη Νοημοσύνη», 

εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας,’Γ Εκδοση,2011, σελίδα 591 
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παράδειγμα δημιουργίας τέτοιων αξιών είναι αυτές στις οποίες αναφέρεται σε κείμενο 

του Ινστιτούτου «The Future of Life Institute» αναφορικά με τους στόχους, τις πολιτικές 

και τις αξίες στις οποίες θα πρέπει να εστιάσει στο μέλλον η κατασκευή ολοένα και πιο 

αυτόνομων συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως οι αξίες της Επαλήθευσης, της 

Εγκυρότητας, της Ασφάλειας και του Ελέγχου72. Αντίστοιχα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε τις εξής επτά προϋποθέσεις-κλειδιά για μια αξιόπιστη 

Τεχνητή Νοημοσύνη73: 1) Ανθρώπινη Αυτουργία και Επίβλεψη, 2) Τεχνική 

Aνθεκτικότητα και Aσφάλεια, 3) Ιδιωτικότητα και Διακυβέρνηση δεδομένων, 4) 

Διαφάνεια, 5) Πολυμορφία, Μη-Διάκριση και Αμεροληψία, 6) Κοινωνική και 

Περιβαλλοντική Ευημερία και 7) Λογοδοσία. Τα κείμενα και οι κατευθύνσεις που 

δίνονται από τους άνωθεν θεσμούς είναι ενδεικτικά της ανάγκης δημιουργίας κανόνων 

και αξιών για τον έλεγχο των επερχόμενων μηχανών. Ορισμένοι από αυτούς τους 

κανόνες ενδεχομένως να ενσωματωθούν στις ίδιες τις μηχανές, όσο οι τελευταίες 

γίνονται όλο και πιο ανεξάρτητες από τον άνθρωπο.  

 

Ωστόσο σ’ αυτό το αρχικό στάδιο είναι πολύ σημαντικό να τεθούν με σαφήνεια 

οι εννοιολογικές διακρίσεις των ηθικών εννοιών, να προσδιοριστούν τα όρια μεταξύ 

της Επιστήμης των Υπολογιστών και της Ηθικής Φιλοσοφίας και να αποσαφηνιστούν τα 

ηθικά ζητήματα που ανακύπτουν για τις ανθρώπινες κοινωνίες, τον ανθρώπινο Βίο και 

τις ανθρώπινες σχέσεις από τη μηχανοποίηση του καθημερινού λεξιλογίου και της 

ίδιας της πράξης. Εάν τεθούν οι βάσεις αυτές, τότε οι αξίες, οι οποίες θα αποφασιστούν 

από τα Ινστιτούτα και τους θεσμούς, θα είναι αντίστοιχες των απαντήσεων που 

δόθηκαν στις προηγηθείσες ανησυχίες. Άλλωστε, όπως έχει δείξει η ιστορία της 

                                                            

72 Wendell Wallach, Peter Asaro, «Machine Ethics and Robot Ethics», THE LIBRARY OF ESSAYS ON THE 

ETHICS OF EMERGING TECHNOLOGIES,Rutledge,2017,«Research priorities for robust and beneficial 

artificial intelligence, Appendix 2, page 21. 

73 European Commission, WHITE PAPER: «On Artificial Intelligence- A European approach to excellence 

and trust» (2020). 
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τεχνολογίας, οι αξίες των τεχνολογιών και των τεχνημάτων αντικατοπτρίζουν τις 

ανάγκες και τα αιτήματα των κοινωνιών και των πολιτισμών που τις γεννούν. 

  



50 
 

50 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
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2) ΤΕΧΝΗΤΗ ΗΘΙΚΗ «ΑΥΤΟΥΡΓΙΑ» 

 

Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, από τις θεωρήσεις που καταπιάνονται 

με το ζήτημα της αυτουργίας, ενδιαφέρον για την παρούσα εργασία παρουσιάζουν, 

εκείνες που εξετάζουν το αν η έννοια της αυτουργίας μπορεί ενδεχομένως να 

συμπεριλάβει και τους μηχανικούς ηθικούς δρώντες. Από τις ήδη υπάρχουσες 

απόπειρες απόδοσης αυτουργίας στις μηχανές τρεις είναι εκείνες που υπεισέρχονται 

στο συγκεκριμένο ζήτημα. Οι δύο πρώτες δημιουργούν κατηγορίες ή επίπεδα, με βάση 

τα οποία κατατάσσεται η αυτουργία των υφιστάμενων μηχανών, ενώ η τρίτη θεώρηση 

αποπειράται να θεμελιώσει ηθική αυτουργία, ευθύνη και λογοδοσία για τις μηχανές. 

Το σύγχρονο τοπίο της ηθικής των μηχανών διαμορφώνεται από τη διάκριση αυτών 

των δύο διαφορετικών προσεγγίσεων ως προς την αυτουργία. 
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2.1) Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ MOOR 

Η πρωταρχική θεώρηση είναι αυτή του James H. Moor, η οποία παρουσιάστηκε 

στο άρθρο του «The Nature, Importance and Difficulty of Machine Ethics» και σε 

μεταγενέστερη δημοσίευση του που φιλοξενήθηκε στο περιοδικό «Philosophy Now», 

με τίτλο «Four Kinds of Ethical Robots».74 

Η διαίρεση των τεχνητών δρώντων σε κατηγορίες προσεγγίζεται από τον Μoor 

μέσα από την αξιολογική/εργαλειακή της διάσταση. Η τεχνολογία, δηλαδή τα προϊόντα 

της, αξιολογούνται από κανονιστικές μη ηθικές οπτικές (non ethical normative 

viewpoints). «Με την τεχνολογία, όλοι μας- ηθικοί φιλόσοφοι και μηχανικοί- 

εμπλεκόμαστε στις διαδικασίες αξιολόγησης οι οποίες προϋποθέτουν την επιλογή και 

την υλοποίηση κάποιων προδιαγραφών.»75 Όπως αναφέρει ο Moor, ένα προϊόν της 

τεχνολογίας, π.χ. μια καινούργια βάρκα, μπορεί να είναι πρακτικά ανθεκτικό, 

οικονομικά ακριβό και αισθητικά ευχάριστο αλλά δεν συμπεριλαμβάνει ηθικές αξίες. 

Από τη φύση της, η τεχνολογία των υπολογιστών είναι κανονιστική, με την παραπάνω 

σημασία. Από τα προγράμματα των υπολογιστών αναμένεται, όταν αυτά εκτελούν 

εντολές, να κινούνται προς κάποιον σκοπό. Ο σκοπός για τον οποίο προορίζεται είναι 

να εξυπηρετεί εργαλειακά ως κανόνας για την αξιολόγηση. Δεδομένου ότι οι 

υπολογιστές διενεργούν εργασίες για λογαριασμό των ανθρώπων, μπορούν να 

ειδωθούν ως «τεχνολογικοί δρώντες» («technological agents»). Υπό την έννοια ότι η 

απόδοσή τους μπορεί να αξιολογηθεί με βάση το πόσο καλά επιτελούν την εργασία 

τους, μπορούν να θεωρηθούν «κανονιστικοί δρώντες» («normative agents»). Κατά τον 

Moor, μετά την εξοικείωση και την αποδοχή από μέρους των ανθρώπων του τρόπου 

που τελείται μια δραστηριότητα της τεχνολογίας προκύπτει η ανάγκη καθιέρωσης 

διαφορετικών ειδών κανόνων. Οι κανόνες αυτοί μπορούν να έχουν διαφορετικά 

επίπεδα υποχρέωσης. Ένα τυπικό πρόγραμμα απόδειξης θεωρημάτων είναι ένας 

                                                            
74 James. H Moor, «Four Kinds of Ethical Robots», Philosophy Now 

https://philosophynow.org/issues/72/Four_Kinds_of_Ethical_Robots 

75 James H.  Moor, «The Nature, Importance, and Difficulty of Machine Ethics», «Machine Ethics», 

Cambridge University Press,2011. 
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κανονιστικός δρών, μπορεί να παράγει ένα καλά σχηματισμένο τύπο αλλά θα πρέπει 

επίσης να βρίσκει μια ακολουθία από καλά σχηματισμένους τύπους που να συνιστά 

απόδειξη. Χρειάζεται δηλαδή, κανόνες που να μεταβαίνουν από το τι επιτρέπεται στο τι 

πρέπει. Αυτή η διαφορά στο επίπεδο υποχρέωσης συνιστά τη διαφορά κανόνων 

μεταξύ ενός κανονιστικού και ενός ηθικού δρώντα. Ωστόσο ο Moor δεν εξηγεί με ποιον 

τρόπο μπορεί να μεταβεί κανείς από την εργαλειακότητα στην ηθικότητα ή, όπως ο 

ίδιος το διατυπώνει, με ποιον τρόπο μπορεί να μεταβεί κανείς από μια μη-ηθική 

κανονιστικότητα στην ηθική κανονιστικότητα όσον αφορά τη ρύθμιση των μηχανών. 

Με βάση τη θεώρησή του για την κανονιστική αυτή διάκριση των επιπέδων 

υποχρέωσης για τα συστήματα ο Moor ιεραρχεί τους ηθικούς δρώντες. Η πρώτη 

κατηγορία ηθικών αυτουργών είναι οι «Δρώντες Ηθικής-Επίπτωσης» (Ethical Impact 

Agents), στους οποίους περιλαμβάνονται υπολογιστικές τεχνολογίες, που 

αξιολογούνται- πέραν των κανόνων σχεδιασμού τους- και με βάση ηθικούς κανόνες, 

από την ηθική επίπτωση που ενέχει η διάθεση τους στη βελτίωση ή μη της ζωής. «Στην 

πιο αδύναμη σημασία των “ηθικών αυτουργών” Δρώντες Ηθικής-Επίπτωσης είναι 

εκείνοι οι αυτουργοί των οποίων οι πράξεις έχουν ηθικές συνέπειες- είτε σκοπούμενα 

είτε όχι.»76 Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελούν τα ρομπότ-jockey για καμήλες, τα οποία 

αντικατέστησαν τα παιδιά-αναβάτες που αγωνίζονταν. Έτσι, τα παιδιά γλίτωσαν από 

την εκμετάλλευση των ιδιοκτητών καμήλων, οι οποίοι τα υποσίτιζαν, ώστε να είναι 

ελαφρύτεροι οι αναβάτες και να αυξάνεται η ταχύτητα της καμήλας στους αγώνες. 

Κατά τον Moor, ως προς αυτή την κατηγορία, η Ηθική των Μηχανών συνορεύει με την 

Ηθική των Υπολογιστών, καθώς τέτοιοι υπολογιστές εκτελούν τις ανθρώπινες εντολές 

ως αναπληρωτές δρώντες και επιδρούν ηθικά (δηλαδή βελτιωτικά) σε ζητήματα όπως η 

φτώχεια, η ιδιοκτησία και η δύναμη. Στον αντίποδα του «Δρώντα Ηθικής Επίπτωσης» ο 

Moor τοποθετεί μηχανές που άλλοτε παράγουν θετικές συνέπειες με τις ενέργειες τους 

και άλλοτε λανθασμένες όπως τα «faulty programs». Την κατηγορία αυτή ονομάζει 

«Δρώντα Ανήθικης Επίπτωσης» (Unethical Ethical Impact agent) . 
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Η αμέσως επόμενη κατηγορία περιλαμβάνει μηχανές οι οποίες πράττουν ηθικά, 

επειδή οι εσωτερικές λειτουργίες τους έμμεσα προωθούν ηθικές συμπεριφορές ή 

τουλάχιστον αποφεύγουν ανήθικες συμπεριφορές. Τέτοιες μηχανές ονομάζονται 

«Έμμεσοι Ηθικοί Δρώντες» («Implicit Ethical Agents»). « Έμμεσοι ηθικοί δρώντες είναι 

οι δρώντες που έχουν ηθικές προϋποθέσεις [εντολές/κανόνες] ενσωματωμένες στο 

σχεδιασμό τους.»77 Τέτοιοι υπολογιστές είναι οι μηχανές με προδιαγραφές ασφαλείας 

και προστασίας όπως τα αεροπλάνα, τα οποία κατασκευάζονται με συσκευές 

προειδοποίησης, που ειδοποιούν τους πιλότους, όταν το αεροπλάνο πλησιάζει στο 

έδαφος ή όταν ένα άλλο αεροπλάνο πλησιάζει σε τροχιά. Αντίστοιχα, οι «Ανήθικοι 

Έμμεσοι Δρώντες» («Implicit Unethical Agents») αποτελούν εκείνες τις μηχανές που 

έχουν ενσωματωμένη μια κακία, όπως ένα spam zombie ρυθμίζει έναν υπολογιστή να 

στέλνει spam μηνύματα σε ένα μεγάλο αριθμό παραληπτών. 

Ακολουθεί η εξέταση της κατηγορίας «Άμεσοι Ηθικοί Δρώντες» («Explicit Ethical 

Agents»), οι οποίοι ωστόσο δεν υφίστανται ακόμα. Πρόκειται για μια κατηγορία 

μηχανικών δρώντων που μπορούν να ταυτοποιούν και να επεξεργάζονται μια ηθική 

πληροφορία για μια πληθώρα καταστάσεων και να λαμβάνουν ευαίσθητες 

«αποφάσεις» σχετικά με το τι μπορεί να γίνει. Όταν οι ηθικές αρχές βρίσκονται σε 

σύγκρουση, τα ρομπότ αυτά μπορούν να βρουν ορθολογικές λύσεις. «Οι Άμεσοι Ηθικοί 

Δρώντες αποτελούν το είδος εκείνο των δρώντων τους οποίους πρέπει να σκεφτεί 

κανείς σαν να πράττουν με βάση την ηθική, όχι απλώς σύμφωνα με την ηθική.»78 Το 

πώς τέτοιοι δρώντες μπορούν ν’ αποκτήσουν τέτοια γνώση της ηθικής αποτελεί ένα 

ανοιχτό εμπειρικό ερώτημα κατά τον Moor. Για τον συγγραφέα πιθανοί τρόποι 

απόκτησης τέτοιας γνώσης είναι είτε η παραδοσιακή μέθοδος τεχνητής νοημοσύνης 

μακροσκελών κωδίκων είτε η εκπαίδευση νευρωνικών δικτύων είτε γενετικών 

αλγορίθμων.  
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Ως τελευταία και ανώτερη κατηγορία παρουσιάζεται αυτή των «Πλήρως Ηθικών 

Δρώντων» («Full Ethical Agents»). Ένας ενήλικος άνθρωπος είναι Πλήρης Ηθικός Δρών. 

Έχει συνείδηση, αποβλεπτικότητα και ελεύθερη βούληση. «Ένας πλήρης ηθικός δρών 

μπορεί να κάνει άμεσες ηθικές κρίσεις και να τις δικαιολογεί με τον λόγο.».79 Το αν και 

κατά πόσο μπορούν να δημιουργηθούν τέτοιες μηχανές δεν είναι κάτι το οποίο ο Moor 

εκτιμά ότι πρέπει να απαντηθεί στο άμεσο μέλλον. Αντίθετα, εκτιμά πως το ενδιαφέρον 

της ηθικής των μηχανών πρέπει να επικεντρωθεί στη δημιουργία Άμεσων Ηθικών 

Δρώντων. 
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2.2) ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΥΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ WALLACH ΚΑΙ ALLEN 

 

Μια διαφορετική προσέγγιση όοσν αφορά τη διάκριση των δρώντων 

αποπειρώνται οι Wallach και Allen, που θέτουν ως ορίζοντα έναν τύπο μηχανής, τους 

«Τεχνητούς Ηθικούς Δρώντες» («Artificial Moral Agents»). Πρόκειται για πλήρως 

συνειδητά τεχνητά συστήματα με πλήρεις ανθρώπινες ηθικές ιδιότητες. Για να 

καταδειχθεί πόσο απέχει η σύγχρονη τεχνολογία των μηχανών από εκείνη των μηχανών 

τύπου ΑΜΑ συγκροτούνται τρία επίπεδα. Από τα επίπεδα αυτά το υψηλότερο είναι η 

«Πλήρης Ηθική Αυτουργία», στο οποίο κατατάσσονται ευφυή συστήματα ικανά να 

αξιολογούν κάποιες από τις ηθικά σημαντικές πτυχές των πράξεων τους. Τέτοια 

συστήματα επιδεικνύουν υψηλή αυτονομία και ευαισθησία στις αξίες και μπορούν να 

δρουν ως αξιόπιστοι ηθικοί αυτουργοί. Ωστόσο τέτοια συστήματα δεν υπάρχουν και, 

όπως εκτιμούν οι ίδιοι οι συγγραφείς: «Πλήρως συνειδητά τεχνητά συστήματα με 

ολοκληρωμένες ανθρώπινες ηθικές ιδιότητες ίσως να παραμείνουν στον χώρο της 

επιστημονικής φαντασίας.»80. 

Για τη συγκρότηση των δυο άλλων επιπέδων οι συγγραφείς επιλέγουν ένα 

πλαίσιο, ώστε να συνδεθούν με το τρίτο επίπεδο των μηχανών ΑΜΑ. Το πλαίσιο αυτό 

έχει δύο διαστάσεις, την αυτονομία και την ευαισθησία σε αξίες σε σχέση με ηθικής 

σημασίας γεγονότα. Οι διαστάσεις αυτές είναι οι στόχοι που πρέπει να απασχολούν 

τους μηχανικούς ώστε οι μηχανές που κατασκευάζουν να είναι σύμφωνες με τον 

Κώδικα Ηθικής των Μηχανικών των Η.Π.Α. (Code of Ethics of the National Society of 

Professional Engineers, NSPE).  Σύμφωνα με τον παραπάνω κώδικα πρέπει να 

λαμβάνονται πάνω απ’ όλα υπόψη η ασφάλεια, η υγεία και η ευημερία του κοινού. 

Κατ’ αυτό τον τρόπο στο κατώτερο επίπεδο κατατάσσονται μηχανές οι οποίες 

διαθέτουν «επιτελεστική ηθικότητα» («operational morality»), δηλαδή μηχανές που η 

ηθική τους σημασία βρίσκεται εξ ολοκλήρου στα χέρια των σχεδιαστών και των 
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χρηστών. Τέτοιες τεχνολογίες ενέχουν στον σχεδιασμό τους μηχανισμούς που 

ενσωματώνουν αξίες σύμφωνες με τον κώδικα των κατασκευαστών τους. Για 

παράδειγμα ένα όπλο με μηχανισμό ασφαλείας που δεν μπορεί να παραβιαστεί από 

ένα παιδί μπορεί να απολείπεται σε αυτονομία και ευαισθησία αλλά o σχεδιασμός του 

ενσωματώνει αξίες του Κώδικα Ηθικής των Μηχανικών.81 Με αυτό το παράδειγμα 

επιχειρείται ν’ αναδειχθεί ότι, ενώ ένα τέχνημα μπορεί να μη διαθέτει χαρακτηριστικά 

συμπεριφοράς ευφυούς συστήματος, παρόλα αυτά για την κατασκευή του έχουν 

ληφθεί υπόψη ηθικές αξίες από τους κατασκευαστές του, οι οποίες περιλαμβάνονται 

στον κώδικα δεοντολογίας του NSPE και έχουν ενσωματωθεί ως αξίες σχεδιασμού του 

όπλου. 

Μεταξύ του ανώτερου και του κατώτερου επιπέδου, βρίσκεται το επίπεδο που 

ονομάζεται «λειτουργική ηθικότητα» («functional morality»). Σε αυτό κατατάσσονται 

συστήματα τα οποία πράττουν εντός αποδεκτών προδιαγραφών συμπεριφοράς έως 

και νοήμονα συστήματα, ικανά να αξιολογούν κάποιες από τις ηθικά σημαντικές πτυχές 

των πράξεων τους. Τέτοιες μηχανές, όταν κατασκευαστούν, μπορούν να αξιολογούν και 

ν’ ανταποκρίνονται σε ηθικές προκλήσεις. Ο χώρος της «λειτουργικής ηθικότητας» 

περιλαμβάνει συστήματα τα οποία έχουν σημαντική «αυτονομία» και μικρή ηθική 

ευαισθησία, καθώς και συστήματα που επιδεικνύουν χαμηλή αυτονομία και υψηλή 

ηθική ευαισθησία. Ένα σύστημα του πρώτου είδους είναι το σύστημα «αυτόματου 

πιλότου» των αεροσκαφών, υπό την έννοια ότι είναι σχεδιασμένο για να είναι ασφαλές 

και να «σέβεται» την άνεση των επιβατών, όταν πραγματοποιεί ελιγμούς. Το σύστημα 

αυτό είναι ρυθμισμένο έτσι, ώστε να πετάει το αεροσκάφος λαμβάνοντας υπόψη τις 

περιβαλλοντικές συνθήκες του αεροσκάφους σε συνάρτηση με το υψόμετρο 

προσαρμόζοντας συνεχώς την πορεία του. Ωστόσο, δεν μπορεί να «παρακολουθεί» 

άμεσα την άνεση των επιβατών και να προδιαγράφει συγκεκριμένους περιορισμούς 

ελιγμών στις παραμέτρους λειτουργίας του. Ένα τέτοιο σύστημα βρίσκεται στα όρια 
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μεταξύ επιτελεστικής ηθικότητας και λειτουργικής ηθικότητας. Αντίθετα, ένα σύστημα 

που επιδεικνύει μικρή αυτονομία και κάποιο βαθμό ευαισθησίας είναι το σύστημα 

βοήθειας λήψης αποφάσεων. Ένα τέτοιο σύστημα παρέχει σε αυτούς που λαμβάνουν 

τις αποφάσεις πρόσβαση σε ηθικά σημαίνουσες πληροφορίες όπως το MedEthEx, το 

οποίο είναι ένα ειδικό σύστημα (expert system) που βοηθάει τους ελεγκτές να 

επιλέξουν ενδεδειγμένες πορείες ενεργειών. Συγκεκριμένα, όταν οι γιατροί έχουν ν’ 

αντιμετωπίσουν άρνηση θεραπείας από κάποιον ασθενή, απαντούν σε μια σειρά 

ερωτήσεων στο σύστημα αυτό, ώστε να οριστεί η περίπτωση και στη συνέχεια το 

σύστημα βασιζόμενο σ’ ένα μοντέλο έμπειρης κρίσης, οριζόμενο με βάση τη μάθηση 

από παρόμοιες περιπτώσεις, δίνει μια απάντηση σχετικά με την ηθικά κατάλληλη 

διαδικασία, η οποία πρέπει να ακολουθηθεί. Ένα τέτοιο σύστημα δεν έχει καθόλου 

αυτονομία αλλά μπορεί να λαμβάνει υπόψη ηθικές παραμέτρους σ’ ένα περιορισμένο 

εύρος περιπτώσεων. Αυτό το σύστημα βρίσκεται εντός των ορίων της Λειτουργικής 

Ηθικότητας. Τα περισσότερο «αυτόνομα» συστήματα αποτελούν επιδίωξη κατά τους 

συγγραφείς και οι εννοιολογήσεις τους αποσκοπούν στην κατανόηση των επιπέδων ως 

τη δημιουργία πλήρους αυτουργίας, δηλαδή μιας αυτουργίας που να προσομοιάζει 

στην ανθρώπινη και σύμφωνα με την οποία τα συστήματα διαθέτουν ολοκληρωμένες 

ανθρώπινες ηθικές ιδιότητες.  
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2.3) ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Μια πιο ανεπτυγμένη θεώρηση της αυτουργίας είναι αυτή του Luciano Floridi, ο 

οποίος εκτιμά πως το σχήμα του ηθικού αυτουργού πρέπει να διευρυνθεί, ώστε να 

συμπεριλάβει και τους «Τεχνητούς Δρώντες» («Artificial Agents»). Έτσι αποπειράται με 

βάση τη θεώρηση του να αποδώσει σε «Τεχνητούς Δρώντες» το χαρακτηριστικό της 

λογοδοσίας (accountability) και της ευθύνης (responsibility). Για τη θεμελίωση αυτών 

των χαρακτηριστικών εισηγείται δύο βασικές συλλήψεις, τη «Διανεμημένη Ηθικότητα» 

(«Distributed Morality») και τη «Διανεμημένη Ηθική Ευθύνη» («Distributed Moral 

Responsibility»), με τις οποίες προσπαθεί να διανείμει την ευθύνη καθώς και την 

λογοδοσία για δράσεις ή ενέργειες σε τεχνητούς δρώντες, οι οποίοι δρουν μέσα σε 

περιβάλλοντα πολυδρασιακών συστημάτων νευρωνικών δικτύων. Οι δυο έννοιες που 

εισηγείται ο Floridi αναπτύσσονται σε δύο ξεχωριστά άρθρα, στο καθένα από τα οποία 

πραγματοποιεί μια διαφορετική απόπειρα απόδοσης τους. 

Στο πρώτο άρθρο του ο Floridi αναφέρει ότι η σκέψη που έχει αναφορικά με την 

απόδοση ευθύνης στις μηχανές εκκινεί από την ιδέα της συλλογικής ευθύνης. Όπως 

εξηγεί ο ίδιος τη συλλογική ευθύνη, «πρόκειται για την απόδοση ευθύνης σε μια ομάδα 

συλλήβδην για μια πράξη κάποιου ή κάποιων από τα μέλη της ομάδας, ακόμη και αν η 

υπόλοιπη ομάδα δεν είχε απολύτως καμία ανάμειξη, ούτε καν παθητικά»82. Από αυτή 

την ιδέα εκκινεί για να συγκροτήσει την έννοια της «διανεμημένης ηθικότητας» 

(«distributed morality»), την οποία διατυπώνει ως εξής: «Αναφέρεται μόνο σε 

περιπτώσεις ηθικών δράσεων, οι οποίες είναι το αποτέλεσμα κατά τα άλλα ηθικά 

ουδέτερων [morally neutral] ή τουλάχιστον [morally negligible] ηθικά αμελητέων 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των δρώντων και οι οποίες συνιστούν ένα πολυδρασιακό 

                                                            
82 Floridi, L., 2013. “Distributed morality in an information society,” Science and Engineering Ethics, 19(3): 

727–743, pp.729. 
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σύστημα, το οποίο μπορεί να είναι ανθρώπινο, τεχνητό ή υβριδικό.»83 Δηλαδή οι 

μεμονωμένες ηθικά ουδέτερες ή ασήμαντες δράσεις των δρώντων εντός του 

συστήματος συναθροίζονται (aggregation) και έχουν ως αποτέλεσμα μια δράση με 

ηθικά φορτισμένο πρόσημο (morally-loaded action), κακό ή καλό. Ο Floridi επιδιώκει με 

τον τρόπο αυτό να διανείμει την ηθικότητα μιας δράσης στα μέλη (δρώντες) ενός 

πολυδρασιακού συστήματος συλλογικά, ανεξάρτητα από το ατομικό μερίδιο ευθύνης 

του κάθε μέλους-δρώντα. Όπως προαναφέρθηκε, οι δρώντες που ενεργούν εντός του 

συστήματος αυτού μπορεί να είναι άνθρωποι, τεχνητοί δρώντες ή υβρίδια.  

Για να υλοποιήσει την ιδέα του περί διανεμημένης ηθικότητας, ο Floridi 

εισηγείται ένα μοντέλο στο πλαίσιο ενός πολυδρασιακού συστήματος, στο οποίο οι 

δράσεις θεωρούνται και παραμένουν ηθικά ουδέτερες ή ηθικά αμελητέες. Η απόπειρα 

αυτή ξεκινά από τη θέση του αναφορικά με την ουδετερότητα των πράξεων. Θεωρεί 

ότι οι περισσότερες πράξεις είναι ηθικά αμελητέες (morally negligible), είτε γιατί τα 

πραγματικά τους αποτελέσματα είναι πολύ μικρά ώστε να είναι ηθικά σημαντικά είτε 

διότι οι πράξεις αλληλοεξουδετερώνονται μεταξύ τους, είτε επειδή ο τρόπος με τον 

οποίο γίνονται τα πράγματα καταλήγουν να είναι ηθικά αμελητέα. Έτσι, οι ηθικά 

αμελητέες πράξεις παραμένουν ηθικά ουδέτερες.84 Ο ίδιος, προκειμένου να 

υλοποιήσει τη θέση του αυτή αναφορικά με την ηθικότητα σε ένα πολυδρασιακό 

σύστημα, εισηγείται δύο ηθικά κατώφλια/όρια (moral thresholds). Tο κατώφλι είναι 

έννοια η οποία συναντάται στην τεχνητή νοημοσύνη και αναφέρεται σε μια παράμετρο 

που ορίζει μια προκαθορισμένη αριθμητική τιμή, την οποία απαιτείται να υπερβεί μια 

βαθμολόγηση (scoring), ώστε να ληφθεί μια απόφαση και να μετατραπεί η 

βαθμολόγηση σε «ετικέτα κλάσης» («class label»). Στο μοντέλο του Floridi οι δράσεις 

των επιμέρους δρώντων εκκινούν από την κλάση με την ετικέτα «ουδέτερη» και η κάθε 

δράση συγκεντρώνει μια αριθμητική τιμή. Εάν η βαθμολόγηση που συγκεντρώνει το 

                                                            
83  Floridi, L., 2013. “Distributed morality in an information society,” Science and Engineering Ethics, 19(3): 

727–743, pp.729. 

 
84  Floridi, L., 2013. “Distributed morality in an information society,” Science and Engineering Ethics, 19(3): 

727–743, pp.731. 
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σύνολο των επιμέρους δράσεων υπερβαίνει την αριθμητική τιμή που έχει θέσει ως 

προϋπόθεση (:κατώφλι) ο Floridi, τότε αλλάζει η ετικέτα της κλάσης των δράσεων από 

«ουδέτερη» σε «κακή» ή «καλή», ανάλογα με το ποιο από τα δυο κατώφλια θα 

υπερβεί. Η αλλαγή που συντελείται στην υπέρβαση του ενός από τα δυο ηθικά 

κατώφλια απαιτείται να είναι ηθικά σημαντική (morally significant), ώστε μια δράση 

από ουδέτερη να καταστεί ηθικά φορτισμένη (morally loaded). Για να θεωρηθεί μια 

δράση ηθικά σημαντική (ώστε να αποκτήσει ηθική φόρτιση), πρέπει να έχει σθένος 

τόσο υψηλό, ώστε να υπερβεί το εκάστοτε κατώφλι (Πρέπει να επισημανθεί σ’ αυτό το 

σημείο πως ο Floridi παραδέχεται ότι δεν εξηγεί με ποιον τρόπο οι δράσεις αποκτούν 

σθένος, ώστε να καταστούν ηθικά σημαντικές, ούτε αναφέρει με ποια κριτήρια γίνεται 

η αξιολόγηση των δράσεων ή πώς μετριέται μια δράση). Περαιτέρω, στόχος του 

μοντέλου που εισηγείται είναι να επιτευχθεί ηθική αδράνεια (moral inertia), δηλαδή οι 

περισσότερες πράξεις να είναι και να τείνουν να παραμείνουν ηθικά ουδέτερες 

εξαιτίας των δυο ηθικών κατωφλιών.   

Με βάση τις έννοιες των ηθικά αμελητέων πράξεων, των ηθικών δρώντων και 

της ηθικής αδράνειας  προσπαθεί να θέσει τη μεταβλητή της διανεμητικής ηθικότητας 

στο μοντέλο που κατασκευάζει αναφορικά με την αξιολόγηση των δράσεων μέσα σ’ 

ένα πολυδρασιακό σύστημα. Εντός του πολυδρασιακού αυτού συστήματος, όπως 

προαναφέρθηκε, οι συντελεστές των δράσεων μπορεί να είναι άνθρωποι, τεχνητοί 

δρώντες, επιχειρήσεις, ένα αυτοκινούμενο όχημα κ.ά. και αντιμετωπίζονται ο καθένας 

ως πιθανή πηγή (source) ηθικά φορτισμένων δράσεων. Καθώς ο Floridi υιοθετεί την 

προσέγγιση ενός πολύ-δρασιακού συστήματος, θεωρεί ότι δεν πρέπει να ενστερνιστεί 

μια ηθική αποτίμηση των πράξεων βασισμένη στην αποβλεπτικότητα ή γενικότερα στα 

κίνητρα, καθώς το πολυδρασιακό σύστημα μπορεί να είναι εντελώς ανόητο (mindless) 

και ως εκ τούτου θεωρεί πως δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην ηθική 

αποτίμηση των πράξεων οι πεποιθήσεις, οι επιθυμίες, οι προθέσεις και τα κίνητρα. 

Αντίθετα, θεωρεί ότι πρέπει να υιοθετηθεί ένα ενιαίο, μινιμαλιστικό επίπεδο 

αφαίρεσης (level of abstraction) τέτοιο, ώστε ακόμη και τα ανθρώπινα υποκείμενα να 

αντιμετωπίζονται ως ανόητοι δρώντες (mindless agents). Για να επιτευχθεί αυτό το 
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αναγκαίο επίπεδο αφαίρεσης όσον αφορά τους ανθρώπινους δρώντες, η σκοπιά από 

την οποία αποτιμώνται οι δράσεις είναι του αποδέκτη (receiver) και όχι του 

πομπού/αποστολέα (sender). Συγκεκριμένα, οι δράσεις διατιμώνται (assessed) επί τη 

βάσει της επίπτωσης που έχουν στην ευημερία του περιβάλλοντος γενικά και των 

μελών του ειδικά. Ο αποδέκτης της δράσης είναι το πολυδρασιακό σύστημα και η 

διατίμηση της δράσης καθορίζεται από το αν καταφέρνει να επηρεάσει την εύρυθμη 

λειτουργία του συστήματος και κατ’ επέκτασιν των δρώντων που ενεργούν μέσα σε 

αυτό. 

Η δημιουργία των δυο ηθικών κατωφλιών είναι αυτή που εξασφαλίζει την 

ουδετερότητα του συστήματος. Το κάθε κατώφλι θέτει μια αριθμητική τιμή τέτοια, 

ώστε είναι πολύ δύσκολο η ατομική δράση ενός δρώντα να συγκεντρώσει βαθμολογία, 

η οποία να υπερβεί αυτό το αριθμητικό όριο και να μεταβάλλει την κατάσταση του 

συστήματος (δηλαδή του περιβάλλοντος γενικά και των δρώντων ειδικά). Η 

αναποτελεσματικότητα των δράσεων, κακών ή καλών, να μεταβάλλουν το σύστημα 

σημαίνει ότι από την σκοπιά του αποδέκτη (ανόητο πολυδρασιακό σύστημα) το 

περιβάλλον του συστήματος είναι ανθεκτικό (resilient) ή ανεκτικό στο λάθος (fault-

tolerant). Ο ίδιος o Floridi το εξηγεί αυτό μ’ ένα παράδειγμα υπερβολικής ταχύτητας σε 

αυτοκινητόδρομο: «Μια πιθανά κακή δράση αποτυγχάνει να καταστεί πραγματικά 

κακή χάρη στην ανθεκτικότητα του συνολικού περιβάλλοντος. Ο οδηγός είναι ηθικά 

ανεύθυνος [άνευ ευθύνης] όχι ένεκα του αποτελέσματος της πράξης του- υποθέτουμε 

ότι η απερίσκεπτη οδήγηση κατέληξε να μην έχει άσχημες συνέπειες- αλλά ένεκα της 

δικής του αδικαιολόγητης εξάρτησης από την ανεκτικότητα στο λάθος του υπόλοιπου 

συστήματος. Γι’ αυτό η συμπεριφορά του οδηγού δεν μπορεί να καθολικευθεί﮲ το 

σύστημα μπορεί να αντέξει μόνο τόση πίεση, πριν καταρρεύσει.». Ο Floridi εννοεί με 

αυτό παράδειγμα ότι η δράση του οδηγού αποτιμάται μέσα στο πλαίσιο ενός 

συστήματος και ότι, παρόλο που ο ίδιος πράττει απερίσκεπτα, η δράση του κρίνεται 

από τη συνολική αντοχή του συστήματος, δηλαδή από τη σκοπιά του συστήματος-

αποδέκτη της πράξης του. Εφόσον η δράση του οδηγού δεν επιφέρει ορισμένη 

μεταβολή στο σύστημα (δηλαδή δεν ξεπερνά το ηθικό κατώφλι που αποτιμά μια δράση 
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ως κακή), το σύστημα κρίνεται ανεκτικό στο λάθος και η ατομική δράση του οδηγού 

αποτιμάται ηθικά σαν να ήταν άνευ ευθύνης. Το γεγονός ότι η δράση δεν καταφέρνει 

να υπερβεί το ηθικό κατώφλι ανθεκτικότητας του συστήματος δεν επιτρέπει στην 

πράξη να καθολικευθεί εντός του συστήματος, δηλαδή να κατευθύνει κανονιστικά και 

τις υπόλοιπες δράσεις των άλλων δρώντων οδηγώντας το σύστημα σε κατάρρευση. Η 

δυσκολία που δημιουργούν τα δυο ηθικά κατώφλια έτσι, ώστε οι περισσότερες 

δράσεις να μην μπορούν να μεταβάλλουν το περιβάλλον του συστήματος, καθιστά το 

σύστημα ηθικά αδρανές (morally inert), καθώς οι πιθανώς καλές ή κακές δράσεις 

αδυνατούν να υπερβούν το ηθικό κατώφλι και να πραγματωθούν﮲ συνεπώς 

παραμένουν ηθικά αμελητέες. Για όσον καιρό οι δράσεις αδυνατούν να ξεπεράσουν το 

ορισμένο ηθικό κατώφλι, το status τους θα παραμένει ουδέτερο. Ο μόνος τρόπος οι 

δράσεις των δρώντων ενός πολυδρασιακού συστήματος να υπερβούν το ορισμένο 

ηθικό κατώφλι και να επιφέρουν μεταβολή του περιβάλλοντος είναι δια της 

συνάθροισης (aggregation) και της συγχώνευσης (merging) των δράσεων, δηλαδή δια 

του αθροίσματος των ατομικών σειρών ενεργειών των δρώντων. Δια της συνάθροισης 

και της συγχώνευσης οι μεμονωμένες ενέργειες των δρώντων σχηματίζουν μια μεγάλη 

ηθικά φορτισμένη δράση (morally loaded action). Η μεγάλη δράση κρίνεται ως ηθικά 

φορτισμένη (κακά ή καλά) από τη δυνητικά καλή ή κακή επίπτωση που θα επιφέρει στο 

πολυδρασιακό σύστημα-αποδέκτη. Εάν η μεγάλη δράση καταφέρει να υπερβεί το 

ηθικό κατώφλι, τότε επιφέρει αλλαγή στο σύστημα και οι μεμονωμένες δράσεις 

αποτιμώνται ως ηθικά σημαντικές. Σ’ αυτή την περίπτωση, η ευθύνη διανέμεται σε 

όλους τους δρώντες του συστήματος ενώ η δράση τους αποτιμάται ως ηθικά κακή ή 

καλή (ακόμη και αν, όπως αναφέρθηκε, κάποιοι δρώντες δεν εμπλέκονται καθόλου στη 

συγκεκριμένη μεγάλη δράση). Πρέπει να παρατηρηθεί ότι στο εν λόγω άρθρο του 

Floridi, ο τρόπος απόδοσης της ευθύνης και πιο συγκεκριμένα η έννοια της 

«Διανεμημένης Ηθικής Ευθύνης» («Distributed Moral Responsibility») δεν έχει 

αναπτυχθεί αρκετά.85 

                                                            
85 Floridi, L., 2013. “Distributed morality in an information society,” Science and Engineering Ethics, 19(3): 

727–743. 
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Σε μεταγενέστερο άρθρο του,86 o Floridi προσπαθεί να αποδώσει με σαφέστερο 

και πιο συγκεκριμένο τρόπο, ευθύνη (responsibility) και λογοδοσία (accountability) στις 

μηχανές μέσα από την έννοια της «Διανεμημένης Ηθικής Ευθύνης, (ΔΗΕ)» («Distributed 

Moral Responsibility, DMR»). Για να καταδείξει την ιδέα του, ο Floridi πρωτίστως 

στρέφεται στην ηθική θεωρία και επιχειρηματολογεί υπέρ της θέσης ότι είναι εφικτό 

να συγκροτηθεί ένα ηθικό σύστημα το οποίο να μη λαμβάνει υπόψη την 

αποβλεπτικότητα γενικώς και ειδικότερα την αποβλεπτικότητα του αυτουργού και της 

δράσης. Το εν λόγω σύστημα λαμβάνει υπόψη μόνο τη σκοπιά του συστήματος-

αποδέκτη των δράσεων. Από τη σκοπιά αυτή, αναγνωρίζει δρώντες σαν να ήταν 

αυτουργοί, εννοιολογεί «Διανεμημένες Ηθικά Δράσεις» (“ΔΗΔ”), («Distributed Moral 

Actions, DMA») κατ’ αναλογία με τις πράξεις και συγκροτεί έναν μηχανισμό για να 

αποδώσει ευθύνη και λογοδοσία στους δρώντες ενός πολυδρασιακού νευρωνικού 

δικτύου. Παράλληλα με τη συγκρότηση του νευρωνικού δικτύου (neural network), 

προσπαθεί να φέρει το σύστημα αυτό σε αντιστοιχία με ένα άλλο σύστημα, το 

κοινωνικό δίκτυο (social network), του οποίου οι δρώντες δεν πράττουν στον εξωτερικό 

κόσμο αλλά συσχετίζονται και δρουν εντός του νευρωνικού δικτύου. Αυτή η απόπειρα 

συνδέει τη θεωρία περί «ανόητης ηθικότητας» («mindless morality») χωρίς 

αποβλεπτικότητα του Floridi με την ταύτιση του πολυδρασιακού νευρωνικού δικτύου 

με το κοινωνικό δίκτυο. Ο ίδιος εκτιμά ότι με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνει να 

ερμηνεύσει ένα πολυδρασιακό σύστημα (το οποίο μπορεί να είναι μια ολόκληρη 

κοινωνία, μια ομάδα δρώντων ή μια ομάδα αυτουργών ή μια μικτή ομάδα- υβρίδιο) ως 

ανάλογο με ένα πολύ-επίπεδο νευρωνικό δίκτυο. 

Ο Floridi πιστεύει ότι οι ηθικές θεωρίες εκκινούν από την υπόθεση ότι η 

συζήτηση στην ηθική πρέπει να εστιάζει στην αποβλεπτική φύση των πράξεων. Γι’ 

αυτόν το λόγο οι ηθικές θεωρίες δεν αποδέχονται ότι οι ηθικά φορτισμένες δράσεις 

                                                            
86 Floridi, L.,2016. “Faultless responsibility: on the nature and allocation of moral responsibility for 

distributed moral actions,” Philosophical Transactions of the Royal Society A (Mathematical Physical and 

Engineering Sciences), 374(2083); doi: 10.1098/rsta.2016.0112. 
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μπορούν να είναι το αποτέλεσμα ηθικά ουδέτερων δράσεων87 και τούτο οφείλεται 

κατά τον Floridi στο γεγονός ότι οι ηθικές θεωρίες αξιολογούν τις πράξεις από τη 

σκοπιά του πράττοντος (αυτουργού). Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι η ηθική δεν έχει να κάνει 

μόνο με την αξιολόγηση των αυτουργών και των εμπρόθετων πράξεων τους αλλά και 

με την αξιολόγηση της κατάστασης του αποδέκτη της δράσης (του πάσχοντα, ο οποίος 

επηρεάζεται).88 Η προσέγγιση της ηθικής από τη σκοπιά του πάσχοντα και των 

καταστάσεων του, η οποία δεν λαμβάνει υπόψη τη σκοπιά του αυτουργού και την 

αποβλεπτικότητα εκείνου και των πράξεων του, ονομάζεται από τον Floridi «ανόητη 

ηθικότητα» («mindless morality»). Η ηθική αυτή εστιάζει στις καταστάσεις του 

περιβάλλοντος89, ενός συστήματος το οποίο επηρεάζεται από τους δρώντες (agents) 

και τις δράσεις (actions) τους. Από τη σκοπιά του περιβάλλοντος του συστήματος, 

εκείνο που έχει σημασία είναι τα χαρακτηριστικά του συστήματος που πρέπει να 

επιδιωχθούν και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να αποφευχθούν. Οι δρώντες με τις 

ουδέτερες ατομικές δράσεις τους μπορούν αθροιστικά να μεταβάλλουν συλλογικά τις 

καταστάσεις του συστήματος κι έτσι να διαμορφώνουν τα χαρακτηριστικά του. 

Σύμφωνα με μια αξιολογική ανάλυση των καταστάσεων του συστήματος, κάποιες 

καταστάσεις είναι ηθικά καλύτερες και κατά συνέπεια άξιες να επιδιωχθούν (είναι 

δηλαδή καλό να επιδιωχθούν) χάριν του συστήματος του ίδιου. Αντίθετα, οι 

καταστάσεις του συστήματος που δεν είναι ηθικά καλές είναι κακό να επιδιώκονται και 

θα πρέπει να αποφεύγονται. Η προώθηση των ηθικά καλύτερων έναντι των ηθικά 

χειρότερων καταστάσεων ενός συστήματος, βασισμένη σε μια αξιολογική ανάλυση των 

καταστάσεων του πάσχοντα από την πλευρά του συστήματος, αποτελεί τη διάκριση 

                                                            
87 Floridi, L.,2016. “Faultless responsibility: on the nature and allocation of moral responsibility for 

distributed moral actions,” Philosophical Transactions of the Royal Society A (Mathematical Physical and 

Engineering Sciences), 374(2083); doi: 10.1098/rsta.2016.0112 ,pp. 3. 

 
88 Floridi, L.,2016. “Faultless responsibility: on the nature and allocation of moral responsibility for 

distributed moral actions,” Philosophical Transactions of the Royal Society A (Mathematical Physical and 

Engineering Sciences), 374(2083); doi: 10.1098/rsta.2016.0112, pp. 4. 

 
89 «περιβάλλον», στα Αγγλικά «environment», στην επιστήμη των υπολογιστών ονομάζεται « η συνολική 

κατασκευή εντός τη οποίας ένας χρήστης ή ένας υπολογιστής ή ένα πρόγραμμα λειτουργούν»,Oxford 

Lexico, «environment», https://www.lexico.com/definition/environment 
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του καλού από το κακό. Η αξιολόγηση των καταστάσεων του συστήματος από τη μεριά 

του πάσχοντα (σύστημα) συνιστά κατά τον Floridi μια ηθική προσέγγιση ανεξάρτητη 

από την αποβλεπτικότητα, τους αυτουργούς και τις πράξεις τους. Ωστόσο ο φιλόσοφος 

δεν αναφέρεται στα κριτήρια και στη φύση της αξιολογικής ανάλυσης με την οποία 

αποτιμώνται οι καταστάσεις του πάσχοντα ούτε στον τρόπο αξιολόγησης των 

καταστάσεων. 

Από τη σκοπιά του συστήματος-πάσχοντα αποδίδεται η ευθύνη και η λογοδοσία 

στους δρώντες- ανεξαρτήτως της αποβλεπτικότητας και της πληροφόρησης- στη φύση 

των δρώντων (ανθρώπων ή μηχανών) και των δράσεων τους. Η απόδοση ηθικής 

ευθύνης από την σκοπιά αυτή, κατά τον Floridi, εστιάζει στο ποιοι δρώντες είναι 

αιτιακά καταλογήσιμοι για μια ηθικά διανεμημένη δράση.90 H συγκεκριμένη 

εννοιολόγηση της ευθύνης προσλαμβάνεται «υπό την αιτιολογική της σημασία του να 

θεωρείται [κάποιος ή κάτι] η πηγή (ως αιτιακά καταλογήσιμη) για μια κατάσταση του 

συστήματος και κατά συνέπεια ηθικά υπόλογος (κατηγορούμενος είτε επαινούμενος) 

για αυτή την κατάσταση.»91 Για να θεωρηθούν οι δρώντες ως αιτιακά καταλογήσιμοι, 

μπορούν να μάθουν από τη συμπεριφορά τους και να την τροποιήσουν. Αυτό σημαίνει, 

κατά τον Floridi, ότι οι δρώντες είναι αυτόνομοι, υπό την έννοια ότι μπορούν να 

ρυθμίσουν (regulate) τις δράσεις τους σε κάποιο σημαντικό βαθμό, να 

αλληλεπιδράσουν με το περιβάλλον τους και να μάθουν από τις αλληλεπιδράσεις τους 

(δηλαδή μπορούν να αλλάξουν, σε σημαντικό βαθμό, τους κανόνες με βάση τους 

οποίους συμπεριφέρονται). Με αυτόν τον τρόπο, ο Floridi διευρύνει την αυτουργία 

αποδίδοντας στους τεχνητούς δρώντες λογοδοσία, ευθύνη και αυτονομία. Εάν 

ικανοποιούνται αυτές οι τρεις αναγκαίες και επαρκείς συνθήκες, τότε οι δρώντες 

                                                            
90 Floridi, L.,2016. “Faultless responsibility: on the nature and allocation of moral responsibility for 

distributed moral actions,” Philosophical Transactions of the Royal Society A (Mathematical Physical and 

Engineering Sciences), 374(2083); doi: 10.1098/rsta.2016.0112, pp.6. 

 
91 Floridi, L.,2016. “Faultless responsibility: on the nature and allocation of moral responsibility for 

distributed moral actions,” Philosophical Transactions of the Royal Society A (Mathematical Physical and 

Engineering Sciences), 374(2083); doi: 10.1098/rsta.2016.0112, pp.6. 
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μπορούν να σχηματίσουν ένα πολύ-δρασιακό νευρωνικό δίκτυο με ανάστροφη 

μετάδοση λάθους (back propagation). Περαιτέρω, πρέπει να διασαφηνισθεί ότι η 

αυτονομία στην οποία αναφέρεται ο Floridi δεν σημαίνει έλλογη ηθική 

αυτονομοθεσία92 αλλά ικανότητα ενός μηχανικού δρώντος να λειτουργεί χωρίς την 

άμεση επέμβαση του ανθρώπου-χρήστη ή άλλων δρώντων, δηλαδή αναφέρεται στον 

έλεγχο της εσωτερικής κατάστασης του υπολογιστικού συστήματος που ονομάζεται 

«δρων». 

Ο Floridi δια της λειτουργίας του πολυδρασιακού νευρωνικού δικτύου με 

αλγόριθμο «ανάστροφης μετάδοσης λάθους» («back propagation») προσπαθεί να 

συνδέσει τη δομή του νευρωνικού δικτύου με τη δομή ενός κοινωνικού δικτύου. Ένα 

νευρωνικό δίκτυο93 αποτελείται από τρία ή περισσότερα επίπεδα. Στην προκείμενη 

περίπτωση, ο Floridi επιλέγει το νευρωνικό του δίκτυο να έχει τρία επίπεδα. Το πρώτο 

επίπεδο ονομάζεται επίπεδο εισόδου (input layer), το μεσαίο επίπεδο ονομάζεται 

κρυφό επίπεδο (hidden layer) και το τρίτο επίπεδο ονομάζεται επίπεδο εξόδου (output 

layer). Κάθε επίπεδο αποτελείται από κόμβους. Στο νευρωνικό δίκτυο του Floridi το 

επίπεδο εξόδου διαθέτει μόνο ένα κόμβο. Στο επίπεδο εισόδου εισέρχονται ως 

είσοδοι94 (input) σήματα (δηλαδή δεδομένα), τα οποία προωθούνται στους κόμβους 

του κρυφού επιπέδου, οι οποίοι μετά από εσωτερική επεξεργασία (αλληλλομεταφορές 

σημάτων) παράγουν τα σήματα εξόδου95 (output), τα οποία στέλνονται στο επίπεδο 

εξόδου. Στο επίπεδο εισόδου οι κόμβοι ασχολούνται με την εισαγωγή δεδομένων και 

δεν προβαίνουν σε υπολογισμούς. Κάθε κόμβος (εκτός από τους κόμβους εισόδου) 

φέρει μια αριθμητική τιμή βάρους (weight), η οποία μεταβάλλει το σήμα εισόδου που 
                                                            
92 Βλέπε εκτενέστερη παρουσίαση της έννοιας στην τελευταία ενότητα του τρίτου κεφαλαίου. 
93 Η ανάλυση που ακολουθεί στη συγκεκριμένη παράγραφο αναφορικά με τη δομή και τη λειτουργία 

ενός νευρωνικού δικτύου αντλείται από το σύγγραμμα «Τεχνητή Νοημοσύνη» των Βλαχάβα, Κεφαλά, 

Βασιλειάδη, Κόκκορα, Σακελλαρίου από τις Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ‘Γ έκδοση,2006 

συγκεκριμένα τις σελίδες 374,375,377-381 και 608-611. 

94 Ο όρος «είσοδος» ή «εισροή», στα Αγγλικά ονομάζεται «input», σε ένα υπολογιστικό σύστημα 

αναφέρεται στο σημείο εισαγωγής δεδομένων από το περιβάλλον του συστήματος. 

 
95 Ο όρος «έξοδος» ή «εκροή», στα αγγλικά ονομάζεται «output», σε ένα υπολογιστικό σύστημα 

αναφέρεται στο σημείο εξαγωγής δεδομένων από το περιβάλλον του συστήματος. 
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δέχεται. Ο κόμβος χωρίζεται στον αθροιστή (sum), ο οποίος αθροίζει τα επηρεασμένα 

από τα βάρη σήματα εισόδου παράγοντας την ποσότητα S και τη συνάρτηση 

ενεργοποίησης (activation function), η οποία είναι ένα είδος φίλτρου, το οποίο 

διαμορφώνει την τελική τιμή του σήματος εξόδου σε συνάρτηση με την τιμή 

κατωφλιού της συνάρτησης ενεργοποίησης. Στην περίπτωση του δικτύου του Floridi, η 

συνάρτηση ενεργοποίησης είναι συνάρτηση προσήμου (sign function), δηλαδή δίνει 

στην έξοδο αρνητική ή θετική πληροφορία σχετικά με το αν η τιμή που υπολογίζει ο 

αθροιστής είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την τιμή του κατωφλιού. Η διαδικασία με 

την οποία το δίκτυο οδηγείται από εισόδους σε έξοδο (output) ονομάζεται «forward 

propagation». Με τον όρο «back propagation» ή «ανάστροφη μετάδοση λάθους» 

νοείται ένας αλγόριθμος μάθησης υπό επίβλεψη (supervised learning). Όπως 

αναφέρθηκε, το νευρωνικό δίκτυο του Floridi αποτελεί ένα δίκτυο με ανάστροφη 

μετάδοση λάθους και ως εκ τούτου συνιστά ένα δίκτυο με λειτουργία μάθησης. Η 

μάθηση (learning) είναι η διαδικασία της τροποποίησης της τιμής των βαρών του 

δικτύου, ώστε δοθέντος ενός ή περισσότερων ζευγαριών συγκεκριμένων διανυσμάτων 

εισόδου-επιθυμητής εξόδου, το δίκτυο να παράγει -με την κατάσταση βαρών που έχει 

το επιθυμητό διάνυσμα εξόδου. Όταν αυτό δεν συμβαίνει, καθώς η κατάσταση βαρών 

του δικτύου διαφέρει από την τρέχουσα, τότε η αριθμητική διαφορά ονομάζεται 

σφάλμα (error). Με βάση το σφάλμα και έναν αλγόριθμο εκπαίδευσης (εν προκειμένω 

τον αλγόριθμο ανάστροφης μετάδοσης λάθους) πραγματώνεται η αναπροσαρμογή 

βαρών. Με τον αλγόριθμο ανάστροφης μετάδοσης λάθους, η μεταβολή 

(αναπροσαρμογή) των βαρών βασίζεται στον υπολογισμό της συνεισφοράς κάθε 

βάρους στο συνολικό σφάλμα. Ο κύκλος εκπαίδευσης ολοκληρώνεται, όταν η έξοδος 

επιτύχει το επιθυμητό διάνυσμα εξόδου. Πρέπει να σημειωθεί ότι το νευρωνικό δίκτυο 

του Floridi είναι πολυδρασιακό, το οποίο συνεπάγεται μεταξύ άλλων ότι κάθε κόμβος-

δρώντας επιλέγει το πότε και το πώς θα συνεργαστεί, ότι δεν έχει πλήρη πληροφορία 

και ότι δεν υπάρχει κεντρικός έλεγχος του συστήματος.  

Αυτή τη λειτουργία του πολυδρασιακού νευρωνικού δικτύου ο Floridi 

προσπαθεί να τη συσχετίσει με το κοινωνικό δίκτυο, ώστε να πραγματώσει το μοντέλο 
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της διανεμημένης ηθικής ευθύνης, δηλαδή προσπαθεί να τοποθετήσει τη λειτουργία 

του κοινωνικού δικτύου επί της λειτουργίας του νευρωνικού. Οι κόμβοι του 

νευρωνικού δικτύου απαρτίζονται από δρώντες (ανθρώπινους, μηχανικούς ή και τα 

δυο). Το επίπεδο εισόδου του δικτύου λαμβάνει την ετικέτα «ιστορία» και αναπαριστά 

την παρελθούσα πληροφορία όπως π.χ. επιλογές που έγιναν, παλαιότερα σχέδια και 

οποιαδήποτε πληροφορία έχει διατεθεί στο σύστημα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Το 

επίπεδο εισόδου μαζί με το κρυφό επίπεδο λαμβάνουν την ετικέτα «κοινωνία» και 

είναι αυτό που μετατρέπει κατά τον Floridi τις εισόδους σε έξοδο. Από την άλλη 

πλευρά, το επίπεδο εξόδου λαμβάνει την ετικέτα «διανεμημένη ηθικά δράση». Οι 

διανεμημένες ηθικά δράσεις είναι καλές ή κακές συλλογικές δράσεις προκληθείσες 

από τις τοπικές αλληλεπιδράσεις των δρώντων, οι οποίες συνιστούν την κοινωνία. 

Αυτές οι τελευταίες δεν είναι ούτε καλές ούτε κακές﮲ είναι ουδέτερες. Η διαδικασία, 

δηλαδή η πορεία από το επίπεδο εισόδου έως το επίπεδο εξόδου, ονομάζεται στην 

τεχνητή νοημοσύνη «forward propagation» και είναι ο τρόπος με τον οποίο εξάγεται 

μια δράση “ΔΗΔ”. Με τη “forward propagation” οι δρώντες οδηγούν σε έξοδο μια 

διανεμημένη ηθικά πράξη, η οποία είναι ηθικά φορτισμένη. Αυτό είναι το αποτέλεσμα 

της ενεργοποίησης των ίδιων των δρώντων και της αλληλεπίδρασης με τους άλλους 

δρώντες σύμφωνα με κάποιες συγκεκριμένες δοθείσες εισόδους (πληροφορίες) και 

σύμφωνα με κάποια συγκεκριμένα ηθικά κατώφλια. Έτσι, ενεργούν με τρόπους που οι 

ατομικές δράσεις τους είναι ηθικά ουδέτερες. Για τον Floridi, το μόνο που έχει σημασία 

σε ένα τέτοιο πλαίσιο είναι εάν οι δράσεις “ΔΗΔ” που προκαλούνται από τους δρώντες, 

οι οποίες μεταβάλλουν την κατάσταση του συστήματος, είναι κακές ή καλές. Εφόσον 

είναι κακές, σημασία έχει να επανορθωθούν ή να μειωθούν αντιμετωπίζοντας όλους 

τους δρώντες ως υπόλογους για το γεγονός και στέλνοντας «ευθύνη» με ανάστροφη 

μετάδοση λάθους σε όλους τους δρώντες, ώστε να βελτιωθεί το αποτέλεσμα της 

επόμενης εξόδου “ΔΗΔ”. Ο κύκλος αυτός τελειώνει, όταν η έξοδος είναι ικανοποιητική 

με βάση κάποια συγκεκριμένη αξιολογική ανάλυση, την οποία ο Floridi δεν εξηγεί.  

Κατά τον Floridi, η διαδικασία αυτή πρέπει να επιτευχθεί κατά τρόπο αντίστοιχο 

με τα κοινωνικά δίκτυα. Στα νευρωνικά δίκτυα το τέλος του κύκλου της εκπαίδευσης 



70 
 

70 
 

και η επιθυμητή σταθερότητα επιτυγχάνεται είτε ενεργοποιώντας συγκεκριμένους 

κόμβους του δικτύου είτε βρίσκοντας την παράγωγο του λάθους λαμβάνοντας υπόψη 

το κάθε βάρος των συνδέσεων και αφαιρώντας (subtracting) την τιμή αυτή από την 

τιμή βάρους, έως ότου επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτός ο κύκλος 

εκπαίδευσης στο κοινωνικό δίκτυο επιτυγχάνεται, κατά τον Floridi, μέσω κοινωνικών 

πιέσεων και έλξεων ο οποίος χωρίζεται σε πέντε στάδια: την ταυτοποίηση του 

διανύσματος της πράξης “ΔΗΔ”, την ταυτοποίηση ότι το νευρωνικό δίκτυο Ν είναι 

αιτιακά καταλογήσιμο για το διάνυσμα (με forward propagation), την ανάστροφη 

διάδοση λάθους της ηθικής ευθύνης ώστε να καταστεί ο κάθε δρώντας του δικτύου Ν, 

prima facie ισάξια και μέγιστα υπεύθυνος για το διάνυσμα, τη διόρθωση του 

διανύσματος αυτού με νέο διάνυσμα (σύμφωνα με τις συγκεκριμένες δοθείσες 

εισόδους-επιθυμητές εξόδους) και τέλος επανάληψη των σταδίων από το πρώτο ως το 

τέταρτο, μέχρι το διάνυσμα εξόδου να είναι αξιολογικά ικανοποιητικό. 

Ο ίδιος ο Floridi δεν υπεισέρχεται στις λεπτομέρειες της υλοποίησης των 

σταδίων και αρκείται στο να περιγράψει τον σκοπό κάθε σταδίου. Τα δυο πρώτα 

στάδια θεωρούνται αιτιολογικά, δηλαδή επικεντρώνονται στην αιτιολόγηση του 

αποτελέσματος της “ΔΗΔ”. Το τρίτο μέρος ομοιάζει με τη νομική έννοια της 

«αντικειμενικής ευθύνης» («strict liability»). Η αντικειμενική ευθύνη είναι η ευθύνη εκ 

του νόμου ενός ή περισσότερων αυτουργών για την πρόκληση βλάβης ή απώλειας 

ένεκα των πράξεων ή των παραλείψεων τους ανεξάρτητα από την αποβλεπτικότητα της 

πράξης, τη δυνατότητα ελέγχου ή την έλλειψη δικαιολογίας. Ο Floridi θεωρεί ότι 

υπάρχει ομοιότητα με την προσέγγιση της ευθύνης από τη σκοπιά του πάσχοντα-

συστήματος. Ομοιάζει δηλαδή με την αντικειμενική ευθύνη, καθότι δεν λαμβάνεται 

υπόψη από το σύστημα εάν οι δρώντες είναι πηγές κακών ή απερίσκεπτων δράσεων ή 

εάν δεν είχαν πρόθεση να τις προκαλέσουν. Το μόνο που αρκεί για τη θεμελίωση της 

ευθύνης είναι ότι «κάτι» κακό εμφανίζεται στο σύστημα-πάσχοντα. Ο Floridi υιοθετεί 

την έννοια της «αυστηρής υπαιτιότητας» αλλάζοντας ωστόσο το περιεχόμενό της. 

Συγκεκριμένα, αποδίδει διά της ανάστροφης διάδοσης λάθους την αντικειμενική 

ευθύνη στους δρώντες συλλήβδην μέσω ενός μηχανισμού «ευθύνης εξ ορισμού» 



71 
 

71 
 

(«responsible by default»), δηλαδή έναν μηχανισμό αυτόματης απόδοσης «ευθύνης», η 

οποία είναι στην ουσία μια αριθμητική τιμή. To τέταρτο στάδιο, το οποίο είναι η 

διόρθωση του διανύσματος με καινούργιο διάνυσμα, πρέπει να διέπεται από μια 

«ρήτρα μη υπερβασιμότητας» («overridability clause»,) η οποία θα διασφαλίζει ότι 

κανένας δρων δεν μπορεί να λάβει μερίδιο ευθύνης ανάλογα με την ατομική δράση 

του, δηλαδή κανένας δρων δεν θα μπορεί να υπερβεί τον καταμερισμό των βαρών της 

διανεμημένης ηθικής ευθύνης. Το τελευταίο στάδιο, αυτό της επανάληψης των 

υπόλοιπων σταδίων έως ότου η έξοδος της “ΔΗΔ” είναι σύμφωνη με τα αξιολογικά 

κριτήρια, διακρίνεται από έναν μηχανισμό «κοινής γνώσης» («common knowledge»). Ο 

μηχανισμός αυτός αναφέρεται στη γνώση ότι όλοι οι δρώντες θα θεωρηθούν 

υπεύθυνοι για το διάνυσμα της “ΔΗΔ”. Αποκτούν τη γνώση αυτή, κατά τον Floridi, 

διαμέσου ενός πληροφοριακού γεγονότος που αναβαθμίζει (πληροφορεί) όλους τους 

δρώντες, με τρόπο που καθίσταται αντιληπτό από όλους, ότι όλοι γνωρίζουν πως είναι 

όλοι οι δρώντες του δικτύου υπεύθυνοι. Αυτό το γεγονός το ονομάζει «δημόσια 

ανακοίνωση» («public announcement»). Σε αυτό το στάδιο της “ΔΗΕ”,  δηλαδή στην 

κοινή γνώση διά της δημόσιας ανακοίνωσης, ο Floridi, εκτιμά ότι θα αποτρέψει ή 

τουλάχιστον θα κάνει μερικούς δρώντες να μη συμμετέχουν στην έξοδο “ΔΗΔ”, που 

κρίνεται ως κακή.  

Σε αυτό το μοντέλο που περιγράφηκε, η διανεμημένη ηθική ευθύνη είναι η 

ανάστροφη διάδοση λάθους. Ο κύκλος της εκπαίδευσης σε στάδια αποτελεί την 

ανάλυση της ηθικά διανεμημένης πράξης ενώ το περιβάλλον εντός του οποίου 

διενεργούνται διανεμημένες ηθικές πράξεις και καταμερίζονται διανεμημένες ηθικά 

ευθύνες συνιστά το πασχοντοκεντρικό σύστημα μιας ηθικής ανόητης ευθύνης, όπως 

την αποκαλεί ο ίδιος, δηλαδή «ηθικής» ευθύνης δίχως αποβλεπτικότητα του 

αυτουργού ή της πράξης του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
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3) ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΗΘΙΚΗ 

ΣΚΕΨΗ 

 

H αυτουργία αφορά την άσκηση μιας πράξης από μέρους του υποκειμένου96 και 

είναι συνυφασμένη με την έννοια του προσώπου, της προσωπικής ταυτότητας και της 

προσωπικότητας στη νεότερη ηθική φιλοσοφία. Μάλιστα, οι θεωρήσεις της νεότερης 

ηθικής φιλοσοφίας έχοντας διαμορφώσει δύο μεγάλα ρεύματα σκέψης, τον 

εμπειρισμό και την καντιανή ηθική θεωρία, βρίσκονται στο υπόβαθρο της σύγχρονης 

συζήτησης αναφορικά με την απόδοση ηθικού status στις μηχανές. 

Η έννοια της αυτουργίας στη σύγχρονη ηθική σκέψη στηρίζεται εν πολλοίς στα 

δύο αυτά ρεύματα σκέψης. Ο εμπερισιμός προσεγγίζει την έννοια της αυτουργίας μέσα 

από μια ψυχολογική ή βιολογική εξήγηση του φαινομένου του προσώπου, ενώ η  

καντιανή ηθική θεωρία εκκινεί από τις κοινές πρακτικές μέριμνες του ανθρώπινου βίου 

και θέτει αυτοτελώς τον κανονιστικό προβληματισμό πώς οφείλουμε να πράττουμε και 

να ζούμε.97 Το δεύτερο ρεύμα σκέψης υπογραμμίζει την αναστοχαστική σκοπιά του 

πράττοντος υποκειμένου και επιχειρεί να εξάγει συμπεράσματα μέσα από την ανάλυση 

των δομικών χαρακτηριστικών της ανθρώπινης πράξης. Από τους φιλοσόφους του 

πρωτου ρεύματος στην παρούσα εργασία γίνεται η επιλογή να παρουσιαστεί η ιδέα 

της ταυτότητας του προσώπου μέσα από τις εμπειριοκρατικές θεωρήσεις, η οποία 

ξεκινά με τον John Locke και στη σύγχρονη θεωρία συνεχίζεται από τον Derek Parfit. 

Στον αντίποδα, παρουσιάζεται η ηθική θεώρηση του προσώπου, όπως αυτή 

αναπτύσσεται στο έργο του Immanuel Kant και των συνεχιστών της σκέψης του. Η 

διερεύνηση της έννοιας του προσώπου και της αυτουργίας στην παρούσα εργασία 

                                                            
96 Markus Schlosser, «Agency», https://plato.stanford.edu/entries/agency. 

97  Τσινόρεμα Σταυρούλα: «Το πρόσωπο και η αρχή της προσωπικότητας στη νεότερη ηθική φιλοσοφία 

και τη βιοηθική». Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη & Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή (επιμ.), Βιοηθικοί 

Προβληματισμοί ΙΙ, Το πρόσωπο, Αθήνα, Παπαζήση,2016,σελ 85-113 

 

 

https://plato.stanford.edu/search/r?entry=/entries/agency/&page=1&total_hits=537&pagesize=10&archive=None&rank=0&query=agency
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οφείλεται στο γεγονός πως οι έννοιες αυτές συνυφαίνονται με την απόδοση ηθικού 

status. Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί ότι από την εμπειριοκρατική παράδοση δίνεται 

έμφαση στη θεωρία του Parfit, καθώς αυτός προσεγγίζει το πρόσωπο και την 

προσωπική ταυτότητα μέσα από μια αναγωγιστική βιολογική και ψυχολογική (αιτιακή) 

εξήγησή του. Η σημασία της θεωρίας του έγκειται στο γεγονός ότι σχετίζεται με τις 

σύγχρονες αναγωγιστικές των φιλοσόφων της τεχνολογίας, που προσπαθούν να 

εξηγήσουν αιτιακά το πρόσωπο και τα χαρακτηριστικά του ηθικού status έτσι, ώστε να 

τα αποδόσουν στη συνέχεια σε μηχανικούς δρώντες. Η καντιανή κανονιστική θεώρηση 

του προσώπου και της αυτουργίας επιλέγεται ως η θεώρηση που δύναται με επαρκή 

τρόπο αφενός να αναδείξει τα προβλήματα που παρουσιάζουν προσεγγίσεις οι οποίες 

υποστηρίζουν την απόδοση ηθικού status (αυτουργίας) στις μηχανές και αφετέρου να 

υποστηρίξει γιατί οι μηχανές δεν μπορούν να θεωρηθούν πως διαθέτουν αυτό το 

στάτους. 

Στις ενότητες που ακολουθούν θα αναπτυχθούν συγκεκριμένα σημεία της 

ηθικής σκέψης των στοχαστών, τα οποία κρίνουμε πως εξυπηρετούν την ανάλυση των 

δυο βασικών ηθικών θεωρήσεων του προσώπου και της προσωπικότητας στη νεότερη 

ηθική σκέψη. Καταρχάς, αναλύεται η ψυχολογική ηθική θεωρία της συνείδησης του 

John Locke, την οποία συνέδεσε δια της μνήμης με την προσωπική ταυτότητα και τη 

λογοδοσία, καθώς επίσης διαχώρισε τον άνθρωπο ως βιολογικό ον από το πρόσωπο.Η 

ενότητα αυτή καταλήγει με την ένσταση του Joseph Butler στη θεώρηση του Locke πως 

η μνήμη δεν μπορεί να αποτελεί χαρακτηριστικό συστατικό της ταυτότητας, επειδή την 

προϋποθέτει Έπεται η ενότητα που αναλύει τη νεολοκιανή θεώρηση του Derek Parfit, ο 

οποίος μέσα από την αναγωγιστική θεώρηση του για την προσωπική ταυτότητα 

ανανεώνει και αξιοποιεί την θέση του Locke και απαντά στον Butler. Μέσα από τα 

παρφιτιανά «Νοερά Πειράματα» εξηγείται πώς ο Parfit ανάγει το πρόσωπο στις 

ψυχολογικές σχέσεις του εγκεφάλου του και αμφισβητεί τη συνέχεια της μνήμης του 

προσώπου, καθώς και το ότι το τελευταίο δεν είναι πάντοτε καθορισμένο. Θέτει με 

αυτόν τον τρόπο τις βάσεις για μια θεώρηση του προσώπου, η οποία είναι 

σκεπτικιστική προς την αντικειμενικότητα της Ηθικής, και ανοίγει τον δρόμο για ν’ 
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αποδοθεί η έννοια του αυτουργού και σε άλλες οντότητες. Η τελευταία αυτή πρόταση, 

μαζί με την ιδέα της ηθικής ευθύνης στον Parfit και την επίδραση που έχουν αυτές οι 

δύο λειτουργούν ως βάση  για τις σύγχρονες θεωρίες της «μηχανικής αυτουργίας» που 

αναπτύσσονται ως ξεχωριστές ενότητες. Στην τελευταία ενότητα του παρόντος 

κεφαλαίου παρουσιάζεται η καντιανή κανονιστική ηθική θεωρία στον αντίποδα των 

εμπειριοκρατικών προσεγγίσεων. Βασιζόμενοι στην κανονιστική ηθική θεωρία του 

Kant, θα κλείσουμε το παρόν κεφάλαιο με σκοπό να χρησιμοποιήσουμε την 

κανονιστική θεωρία για να ξεδιπλώσουμε την κριτική του ανάλυση στο τελευταίο 

κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Η ανάλυση που θα ακολουθήσει περιλαμβάνει μια 

πρώτη ενότητα με τη συνεισφορά της λοκιανής σκέψης στις έννοιες του προσώπου και 

της ταυτότητας του. Ακολουθούν δύο ενότητες, οι οποίες παρουσιάζουν την 

παρφιτιανή θεωρία. Η πρώτη αναφέρεται στις αναγκαίες εννοιολογήσεις για την 

κατανόηση της θεωρίας του Parfit ενώ η δεύτερη παρουσιάζει την παρφιτιανή 

θεώρηση. Κατόπιν, η τρίτη ενότητα εξηγεί τον παρφιτιανό ψυχολογικό αναγωγισμό και 

την ηθική ευθύνη. Ακολουθεί η τέταρτη ενότητα που ασκεί κριτική στην ψυχολογική 

θεωρία του Parfit αναφορικά με το πρόσωπο και την προσωπική ταυτότητα, καθώς και 

τον ρόλο που αποδίδει στην επιβίωση. Η Πέμπτη ενότητα συσχετίζει τη σημασία του 

προσώπου και του ηθικού σκεπτικισμού της παρφιανής θεωρίας με τις σύγχρονες 

απόπειρες απόδοσης αυτουργίας στις μηχανές. Η τελευταία ενότητα παραθέτει την 

καντιανή κανονιστική προσέγγιση για το πρόσωπο και την προσωπική ταυτότητα.  
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3.1) Ο LOCKE ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

 

Η συνεισφορά του John Locke έγκειται στη διάκριση του προσώπου από την 

οντολογική προβληματική. Ο ίδιος αντιδιαστέλλει το πρόσωπο από τον άνθρωπο ως 

βιολογικό ον και συνδέει την προσωπική ταυτότητα με τη λογοδοσία και κατά συνέπεια 

με την ηθική, μέσω ψυχολογικών αναλύσεων. Ως εμπειριστής αποδέχεται την 

προέλευση της γνώσης από την εμπειρία και συνδέει την ιδιότητα του προσώπου με 

εμπειρικά ψυχολογικά δεδομένα. Η θεώρησή του απορρίπτει την οντολογική 

υποστασιακή αντίληψη του προσώπου ενώ συνδέει την προσωπικότητα με την έννοια 

της συνείδησης. 

Αναφορικά με το βιολογικό ον- άνθρωπο ο Locke το κατατάσσει στους ζωικούς 

οργανισμούς και αναφέρει ότι: « Ένα ζώο είναι ένα ζωντανό οργανωμένο σώμα, και 

κατά συνέπεια, το ίδιο ζώο, όπως έχουμε παρατηρήσει, είναι η ίδια συνεχόμενη ζωή 

επικοινωνήσιμη σε δύο διαφορετικά σωματίδια ύλης, όπως συμβαίνει να είναι 

διαδοχικά ενωμένα σε αυτό το οργανωμένο σώμα.» (ECHU,ΙΙ,XXVII,8,300), 

(ΔΑΝ,II,XXVII,8,)98. Η ταυτότητα του ανθρώπου ως βιολογική υποστηρίζει πως δεν 

συνίσταται « …σε τίποτα άλλο παρά μόνο στη συμμετοχή στην ίδια συνεχιζόμενη ζωή, 

από διαρκώς μετακινούμενα σωματίδια ύλης, ενωμένα σε διαδοχή στο ίδιο 

οργανωμένο σώμα.» (ECHU,ΙΙ,XXVII,6,299), (ΔΑΝ,II,XXVII,6,556). Για να τονίσει τη θέση 

του αυτή, ο Locke υποστηρίζει πως όποιος τοποθετήσει την ταυτότητα του ανθρώπου 

σε οτιδήποτε άλλο, παρά μόνο, όπως και στα ζώα, σε ένα ταιριαστά οργανωμένο σώμα, 

θα δυσκολευτεί να ταυτίσει το έμβρυο με τον άνθρωπο (ECHU,ΙΙ,XXVII,6,299), 

                                                            
98 Η αρίθμηση εντός παρένθεσης παραπέμπει στην αγγλική έκδοση του βιβλίου του Locke «An Essay 

Concerning Human Understanding»,Roger Woolhouse, Penguin Books,2004. Οι παραπομπές στο κείμενο 

θα συνοδεύονται από παρένθεση εντός της οποίας προηγείται ο τίτλος, στο εξής ECHU, κατόπιν 

ακολουθεί ο αριθμός του βιβλίου στη Λατινική συγκεκριμένα, ο δεύτερος αριθμός στη Λατινική 

αναφέρεται στο κεφάλαιο, ο τρίτος αριθμός αναφέρεται στην παράγραφο και ο τέταρτος αριθμός 

αναφέρεται στη σελίδα του βιβλίου. Για τη μετάφραση ο συγγραφέας της εργασίας έλαβε γνώση της 

ελληνικής έκδοσης John Locke,«Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση», Χρήστος Ξανθόπουλος, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΠΑΠΑΖΗΣΗ,ΑΘΗΝΑ,2016 η οποία ακολουθεί τον ίδιο τρόπο παραπομπής με τη απόδοση του τίτλου ως 

ΔΑΝ. 
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(ΔΑΝ,II,XXVII,6,556). Για τον Locke η ταυτότητα του ανθρώπου δεν αποτελεί μια μάζα 

ύλης (ατόμων), η ταυτότητας της οποίας μεταβάλλεται με την αποχώρηση ή την 

πρόσθεση ατόμων ή κομματιών. Αντίθετα η ανθρώπινη ταυτότητα συνίσταται στην 

οργάνωση μιας συνεχούς ζωής, σε ένα οργανωμένο σώμα το οποίο αποτελείται από 

μεταβαλλόμενα και διαδοχικά κομμάτια ύλης. Είναι το σώμα ως όλον και όχι τα μέρη 

που αποδίδουν την ταυτότητα. Εάν λοιπόν κάποιος δεν υιοθετήσει το επιχείρημα του 

Locke αναφορικά με την ταυτότητα του ανθρώπου και δεν αποδώσει στο οργανωμένο 

σώμα ως όλον. Σε αυτήν την περίπτωση κατά την λοκιανή σκέψη θα δυσκολευτεί 

κανείς να ταυτίσει έναν πλρήρως αναπτυγμένο άνθρωπο με ένα έμβρυο. Καθώς 

αποτελούν δυο οντότητες των οποίων τα μέλη και η ανάπτυξη διαφέρουν πολύ μεταξύ 

τους.  

Η εννοιολογική διάκριση του προσώπου από το ανθρώπινο βιολογικό ον, 

αποτυπώνεται στη νοηματοδότηση του πρώτου. Στο πρόσωπο αποδίδονται 

χαρακτηριστικά όπως ευφυία, λόγος, αυτοσυνειδησία και αναστοχαστική ικανότητα. Ο 

ίδιος ο Locke συγκεκριμένα αναφέρεται στο πρόσωπο «ως ένα σκεπτόμενο ευφυές ον, 

το οποίο έχει λόγο και στοχασμό και μπορεί να σκεφτεί τον εαυτό του ως τέτοιο, ως το 

ίδιο σκεπτόμενο πράγμα σε διαφορετικούς χρόνους και τόπους.» (ECHU,II,XXVII,9,302), 

(ΔΑΝ,II,XXVII,9,561). Η δυνατότητα αυτή του προσώπου ν’ αντιλαμβάνεται τον εαυτό 

του οφείλεται στη συνείδησή του, η οποία είναι αδιαχώριστη από τη σκέψη του. Η 

συνειδησιακή συνέχεια της προσωπικής ταυτότητας που σχηματίζεται στο χρόνο 

συνίσταται « …στην [ψυχολογική] ομοιότητα ενός σκεπτόμενου όντος: και για όσο αυτή 

η συνείδηση μπορεί να εκταθεί προς τα πίσω σε οποιαδήποτε παρελθούσα πράξη ή 

σκέψη, τόσο φτάνει η ταυτότητα του προσώπου.» (ECHU,ΙΙ,XXVII,9,302), 

(ΔΑΝ,II,XXVII,9,562). Δηλαδή συνείδηση του προσώπου συνδέεται με τον εαυτό του στο 

παρελθόν ψυχολογικά μέσω της μνήμης. Για όσο διατηρείται η σχέση της μνήμης 

μεταξύ του προσώπου με τον εαυτό του στο παρελθόν για αυτό το χρονικό διάστημα 

μπορεί η συνείδηση να εκτείνεται στο παρελθόν και να ταυτίζεται με τον εαυτό του. Ο 

τύπος της σχέσης θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής:  Ένα πρόσωπο Υ σε χρόνο Χ2 

είναι ταυτόσημο με ένα πρόσωπο Χ σε χρόνο Χ1, εάν και μόνο εάν η συνείδηση του Υ 
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«μπορεί να επεκταθεί προς τα πίσω» στο Χ, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το Υ θυμάται 

τις σκέψεις και τις εμπειρίες του Χ»99.  

Αυτή η εκδοχή της ταυτότητας μπορεί να θεωρηθεί σχεσιακή, καθότι τα 

πρόσωπα σε διαφορετικούς χρόνους είναι ταυτόσημα με τον εαυτό τους χάρη στις 

ψυχολογικές σχέσεις μνήμης που διατηρούν τη συνειδησιακή συνέχεια. Με βάση αυτό 

ο Locke απέρριψε την υποστασιακή αντίληψη της ταυτότητας, σύμφωνα με την οποία 

τα πρόσωπα σε διαφορετικούς χρόνους είναι ταυτόσημα το ένα με το άλλο, διότι 

διατηρείται σε μία και την αυτή υπόσταση. Το γεγονός ότι καθίσταται ασήμαντη η 

υπόσταση στην οποία βρίσκεται κάθε φορά η συνείδηση, ο Locke το καταδεικνύει με το 

παράδειγμα ενός υποθετικού δακτύλου, το οποίο αποκόπτεται από το σώμα και η 

συνείδηση μεταφέρεται σε αυτό. «Αποκόπτοντας το μικρό δάχτυλο, αν η συνείδηση 

πήγαινε μαζί του και άφηνε το υπόλοιπο σώμα, είναι ολοφάνερο ότι το μικρό δάκτυλο 

θα ήταν το πρόσωπο, το ίδιο πρόσωπο, και τότε ο εαυτός δεν θα είχε τίποτα να κάνει με 

το υπόλοιπο σώμα.» (ECHU,ΙΙ,XXVII,17,307), (ΔΑΝ,II,XXVII,17,571). Μάλιστα, για να 

δειχθεί πως χωρίς τη συνείδηση δεν υπάρχει πρόσωπο και πως δεν είναι η ύλη (το 

σώμα) αλλά η συνείδηση που κάνει το πρόσωπο, ο Locke αφηγείται την ιστορία της 

συνείδησης ενός πρίγκηπα, ο οποίος μεταβαίνει στο σώμα ενός τσαγκάρη που μόλις 

πέθανε:  

«...Αν η ψυχή ενός πρίγκιπα, η οποία μεταφέρει μαζί της τη συνείδηση της περασμένης 

ζωής του, μπει και εμψυχώσει το σώμα ενός παπουτσή, μόλις αυτό το σώμα έχει 

εγκαταλειφθεί από τη δική του ψυχή, ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι θα ήταν το ίδιο 

πρόσωπο με τον πρίγκιπα, υπεύθυνο μόνο για τις πράξεις του πρίγκιπα: αλλά ποιος θα 

έλεγε ότι είναι ο ίδιος άνθρωπος;»(ECHU,II,XXVII,15,306), (ΔΑΝ,II,XXVII,15,569). 

Η σχέση της συνείδησης με ό,τι αποτελεί μέρος της «...σε αυτή την προσωπική 

ταυτότητα θεμελιώνεται όλη η ορθότητα και το δίκαιο της ανταμοιβής και της τιμωρίας. 

Η ευτυχία και η δυστυχία είναι αυτά τα οποία απασχολούν τον καθένα για τον εαυτό 

του και δεν ενδιαφέρεται για το τι συμβαίνει σε οποιαδήποτε υπόσταση, η οποία δεν 

                                                            
99 ΄David Shoemaker, «Personal Identity and Ethics»,  https://plato.stanford.edu/entries/identity-ethics/ 

https://plato.stanford.edu/search/r?entry=/entries/identity-ethics/&page=1&total_hits=601&pagesize=10&archive=None&rank=0&query=Personal%20Identity%20and%20ethics
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είναι ενωμένη ή δεν επηρεάζεται από τη συνείδηση του.» (ECHU,ΙΙ,XXVII,18,308), 

(ΔΑΝ,II,XXVII,18,571). Από αυτή την κυριότητα των πράξεων βάσει της συνείδησης, ο 

Locke δημιουργεί μια σύνδεση μεταξύ ταυτότητας και «λογοδοσίας». Αποκαλεί το 

πρόσωπο «δικανικό όρο» («forensic term»), ο οποίος «οικειοποιείται πράξεις και την 

αξία τους και έτσι ανήκει μόνο σε ευφυή πράττοντα υποκείμενα ικανά να υπόκεινται σε 

νόμο και να νιώθουν ευτυχία και δυστυχία.» (ECHU,ΙΙ,26,312), (ΔΑΝ,II,26,579). 

Επιπλέον, διατείνεται πως η προσωπικότητα εκτείνεται στο παρελθόν δια της 

συνείδησης, μέσω της οποίας αποκτά ενδιαφέρον και της αποδίδει λογοδοσία για τις 

παρελθούσες πράξεις. Δηλαδή η μνήμη της πράξης που καθιστά ένα πρόσωπο Υ σε 

χρόνο Χ2 το ίδιο πρόσωπο με το Χ σε χρόνο Χ1 είναι ακριβώς αυτό που καθιστά το Υ 

υπόλογο, δηλαδή ηθικά υπεύθυνο για τις πράξεις του Χ. Κάποιος θεωρείται υπεύθυνος 

μόνο για τις δικές του πράξεις και δεν μπορούν να του καταλογιστούν οι πράξεις 

κάποιου άλλου. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος μόνο για τις πράξεις τις 

οποίες θυμάται να επιτέλεσε. Στη λοκιανή θεώρηση η μνήμη είναι αυτή που παρέχει το 

κριτήριο της προσωπικής ταυτότητας. 

Όπως επισημάνθηκε από επικριτές του Locke όπως ο Joseph Butler100, η μνήμη 

δεν μπορεί να αποτελέσει συστατικό χαρακτηριστικό της ταυτότητας, καθώς η 

ενάσκηση της μνήμης προϋποθέτει την προσωπική ταυτότητα. Αυτό σημαίνει πως 

μπορεί να θυμάται κανείς μόνο τις δικές του εμπειρίες, αλλά δεν είναι η ανάμνηση 

κάποιας εμπειρίας που την καθιστά δική του. Αντίθετα, μπορεί κανείς να ανακαλέσει 

μια εμπειρία στη μνήμη του, μόνο και μόνο επειδή είναι δική του. Έτσι, ενώ η μνήμη 

μπορεί ν’ αποκαλύπτει την ταυτότητα κάποιου με μια παλιά του εμπειρία, αυτό δεν την 

καθιστά δική του. 

  

                                                            
100 Joseph Butler, «Of Personal Identity» στο «The Analogy of Religion», DISSERTATION I, σελίδες 342-350 

https://archive.org/details/analogyofreligio1793butl/page/342/mode/2up. 
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3.2) Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ PARFIT ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

 

Ο Derek Parfit αναπτύσσει τη θεώρησή του για το πρόσωπο και την προσωπική 

ταυτότητα αναδιατάσσοντας τις εμπειριστικές προσεγγίσεις. Η αναδιάταξη γίνεται 

μέσω διακρίσεων η οποία συνοδεύεται από τη διατύπωση της δικής του θεώρησης 

μέσα από την χρήση νοερών πειραμάτων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, διακρίνει τη συζήτηση 

για την προσωπική ταυτότητα και το πρόσωπο σε θεωρήσεις που έχουν να κάνουν με 

τη φύση της προσωπικής ταυτότητας («what is the nature of personal identity») και σε 

θεωρήσεις που έχουν να κάνουν με τη σημασία της («what matters»). Με βάση αυτή τη 

διάκριση υπεισέρχεται σε περαιτέρω εννοιολογικές διακρίσεις σχετικά με την έννοια 

της ταυτότητας για να διατυπώσει τελικά τη δική του θεώρηση. 

Μια πρώτη εννοιολογική διάκριση είναι ως προς το είδος της 

ταυτότητας/ομοιότητας, διάκριση μεταξύ αριθμητικής ταυτότητας/ομοιότητας 

(numerical identity or sameness) και ποιοτικής ταυτότητας/ομοιότητας (qualitative 

identity or sameness), (R&P, μέρος 3ο), κεφάλαιο 76, σελίδα 201)101.«Δυο μπάλες 

μπιλιάρδου δεν είναι αριθμητικά αλλά μπορεί να είναι ποιοτικά ταυτόσημες.» 

(R&P,3,76,201). Αντίστοιχα, κάποιος μπορεί να είναι ποιοτικά ταυτόσημος και 

πανομοιότυπος με το αντίγραφό του αλλά να μην είναι αριθμητικά ταυτόσημος ή ένα 

και το ίδιο πρόσωπο (R&P,3,76,201). Ο Parfit πιστεύει πως η ανησυχία/ ενδιαφέρον 

ενός προσώπου για το μέλλον του επικεντρώνεται στη διατήρηση της αριθμητικής του 

ταυτότητας (R&P,3,76,202), δηλαδή στη διατήρηση της ύπαρξής του. Ωστόσο, οι 

ψυχολογικές (ποιοτικές) μεταβολές μπορούν να επιδράσουν σε τέτοιο βαθμό στο 

πρόσωπο, ώστε να «καταστραφεί» η αριθμητική του ταυτότητα, δηλαδή το πρόσωπο 

να σταματήσει να υπάρχει και να προκύψει ένα διαφορετικό πρόσωπο, κάποιος άλλος) 

(R&P,3,76,202). 

                                                            
101 Η αρίθμηση εντός παρενθέσεως παραπέμπει στο βιβλίο του Derek Parfit «Reasons and persons», 

Oxford University Press, New York 1984 – στο εξής R & P. Συγκεκριμένα, ο πρώτος αριθμός αναφέρεται 

στο μέρος του βιβλίου, ο δεύτερος αριθμός στο υποκεφάλαιο του βιβλίου και ο τρίτος αριθμός στη 

σελίδα του βιβλίου. στο εξής  R & P.  
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Μια δεύτερη διάκριση που κάνει είναι ως προς το κριτήριο της προσωπικής 

ταυτότητας, δηλαδή «σε τι αναγκαία συνίσταται η ταυτότητα ή τι αναγκαία αφορά η 

ταυτότητα»(R&P,3,77,202). Αναζητούνται δηλαδή οι αναγκαίες και επαρκείς συνθήκες 

για την προσωπική ταυτότητα στον χρόνο. Τα κριτήρια για την προσωπική ταυτότητα 

είναι δύο και καθένα εδράζεται σε μια οπτική. Το πρώτο είναι το «φυσικό κριτήριο» 

(«physical criterion»), που εδράζεται στην οπτική της προσωπικής ταυτότητας της 

φυσικής συνέχειας, ενός εγκεφάλου και ενός σώματος στο χώρο και στο χρόνο 

(R&P,3,77,204). Η προέλευση της οπτικής του φυσικού κριτηρίου βρίσκεται στη 

«συνήθη θεώρηση» («standard view»), οπτική για την ταυτότητα των φυσικών 

αντικειμένων, σύμφωνα με την οποία κριτήριο της ταυτότητας είναι η χωροχρονική 

φυσική συνέχεια ενός αντικειμένου (R&P,3,77,203). Το φυσικό κριτήριο διατυπώνεται 

από τον Parfit με μορφή που δηλώνει τις αναγκαίες και επαρκείς συνθήκες της 

προσωπικής ταυτότητας ως εξής «Το Φυσικό Κριτήριο: (1) Αυτό το οποίο είναι αναγκαίο 

δεν είναι η συνεχής ύπαρξη όλου του σώματος, αλλά η συνεχής ύπαρξη αρκετού 

μέρους του εγκεφάλου, ώστε να είναι ο εγκέφαλος ενός ζωντανού προσώπου. Ο Χ 

σήμερα είναι ένα και το αυτό πρόσωπο όπως ο Υ σε μια παρελθούσα χρονική στιγμή, αν 

και μόνο αν (2) αρκετός από τον εγκέφαλο του Υ υπάρχει και είναι τώρα εγκέφαλος του 

Χ, και (3) αυτή η φυσική συνέχεια δεν έχει πάρει μορφή «διακλάδωσης». (4) Η 

προσωπική ταυτότητα στον χρόνο συνίσταται μόνο στην κατοχή στοιχείων όπως το (2) 

και (3).» (R&P,3,77,204). 

Το δεύτερο κριτήριο προσωπικής ταυτότητας είναι το ψυχολογικό κριτήριο υπό 

τις προϋποθέσεις: «(1) Υπάρχει ψυχολογική συνέχεια, αν και μόνο αν υπάρχουν 

αλληλεπικαλυπτόμενες αλυσίδες ισχυρής σύνδεσης. Ο Χ σήμερα είναι ένα και το ίδιο 

πρόσωπο όπως ο Υ σε κάποιο παρελθόντα χρόνο, αν και μόνο αν (2) ο Χ είναι 

ψυχολογικά συνεχής με τον Υ (3) αυτή η συνέχεια έχει τον κατάλληλο τρόπο και (4) δεν 

έχει πάρει τη μορφή «διακλάδωσης». (5) Η προσωπική ταυτότητα στο χρόνο συνίσταται 

μόνο στην κατοχή στοιχείων όπως τα (2) και (4).» (R&P,3,78,207). Η «ψυχολογική 

συνέχεια» («psychological continuity») αυτή αφορά μόνο γεγονότα οικεία στα 

πρόσωπα (R&P,3,78,205). Τα γεγονότα αυτά αποδίδονται με δύο γενικές σχέσεις: την 



82 
 

82 
 

«ψυχολογική συνδεσιμότητα» («psychological connectedness») και την «ψυχολογική 

συνέχεια» («psychological continuity»). Ως ψυχολογική συνδεσιμότητα νοείται ο 

δεσμός συγκεκριμένων άμεσων ψυχολογικών συνδέσεων (R&P,3,78,206). Ως 

ψυχολογική συνέχεια ο δεσμός αλληλεπικαλυπτόμενων αλυσίδων ισχυρής 

συνδεσιμότητας (R&P,3,78,206).  

Δεν είναι απόλυτα σαφές τι εννοεί ο Parfit με την έννοια της άμεσης σύνδεσης, 

δηλαδή δεν εξηγείται επαρκώς σε τι αναφέρεται η λέξη «άμεση». Αναφορικά με την 

ασάφεια της λέξης «άμεση» η Christine Korsgaard αναφέρει τα εξής: «Ενστικτωδώς, το 

να γνωρίζεις κάτι επειδή το θυμάσαι φαίνεται πιο ‘’άμεσο’’ από το να γνωρίζεις κάτι 

επειδή σου το είπαν. Στη δεύτερη περίπτωση υπάρχει ένα “επιπλέον” βήμα- ένα άλλο 

πρόσωπο πρέπει πρώτα να θυμηθεί και ύστερα να σου πει.»102 Ως εκ τούτου, 

ανακύπτει ένας προβληματισμός αναφορικά με τη διαβάθμιση της αμεσότητας των 

συνδέσεων στον Parfit. Ο φιλόσοφος αναφέρεται σε άμεσες συνδέσεις στην 

προσπάθεια του να αναθεωρήσει τη συνέχεια της μνήμης, η οποία είναι το κριτήριο 

της προσωπικής ταυτότητας στον Locke, ούτως ώστε αυτό να συμπεριλάβει και 

περιπτώσεις όπου το πρόσωπο δεν θυμάται παρελθούσες πράξεις. Το κριτήριο της 

προσωπικής ταυτότητας του Locke κατά τον Parfit είναι οι «εμπειρίες μνήμης» 

(«experience memories») (R&P,3,78,205), δηλαδή οι μνήμες συγκεκριμένων 

παρελθουσών εμπειριών (R&P,3,78,205). Ακόμη, ο Parfit πιστεύει πως για τον Locke 

μόνο η ύπαρξη άμεσων συνδέσεων μνήμης καθιστά τον Χ και τον Υ το ίδιο πρόσωπο 

και το εξηγεί αυτό με ένα παράδειγμα «…μεταξύ του Χ σήμερα και του Υ είκοσι χρόνια 

πριν, υπάρχουν άμεσες συνδέσεις μνήμης, αν ο Χ μπορεί τώρα να θυμηθεί πως έχει 

κάποιες από τις εμπειρίες που ο Υ είχε είκοσι χρόνια πριν.» (R&P,3,78,205). Ως εκ 

τούτου, άμεση σύνδεση μνήμης φαίνεται να σημαίνει τη σύνδεση δύο διαφορετικών 

χρονικών στιγμών ενός προσώπου, στο παρόν και στο παρελθόν, εάν το πρόσωπο 

μπορεί να θυμηθεί στο παρόν μια μνήμη που είχε το ίδιο πρόσωπο κατά μια 

παρελθούσα συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Στη σχέση άμεσης σύνδεσης μνήμης που 

                                                            
102 Christine M.Korsgaard,«Personal Identity and the Unity of Agency: A Kantian Response to Parfit», 

Philosophy and Public Affairs,vol.18,no.2.(Spring,1989), p.107. 
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διέπει τη θεώρηση του Locke ο Parfit προσθέτει το σχήμα των αλληλεπικαλυπτόμενων 

αλυσίδων εμπειριών-μνήμης ως εξής: 

 «Ακόμα και αν δεν υπάρχουν τέτοιες άμεσες συνδέσεις μνήμης μπορεί να 

υπάρχει συνέχεια μνήμης μεταξύ του Χ τώρα και του Υ είκοσι χρόνια πριν. Αυτό θα 

είναι έτσι αν μεταξύ του Χ σήμερα και του Υ σε εκείνο το χρόνο υπάρχει μια 

αλληλεπικαλυπτόμενη αλυσίδα από άμεσες μνήμες.» (R&P,3,78,205).  

Αυτό που εννοεί εδώ ο Parfit είναι πως, αν από μία χρονική στιγμή είκοσι 

χρόνια πριν, κάθε μέρα ένα πρόσωπο θυμάται διαδοχικά κάποιες από τις εμπειρίες της 

προηγούμενης μέρας του, τότε -παρόλο που μπορεί να μην θυμάται τη συγκεκριμένη 

μνήμη μιας συγκεκριμένης στιγμής είκοσι χρόνια πριν (άμεση σύνδεση μνήμης)- 

σχηματίζεται μια αλυσίδα από διαδοχικές αλληλεπικαλυπτόμενες άμεσες συνδέσεις 

μνήμης που συνδέει το πρόσωπο στο παρόν με το πρόσωπο στο παρελθόν συνεχόμενα 

με τη μνήμη της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής είκοσι χρόνια πριν. Με τον τρόπο 

αυτό επιτυγχάνεται η ψυχολογική συνέχεια του προσώπου στο χρόνο. Το σχήμα της 

συνέχειας της μνήμης και της φράσης «άμεση σύνδεση μνήμης» ο Parfit το διευρύνει, 

ώστε να περιλαμβάνει και τα άλλα είδη ψυχολογικής συνέχειας για να καλύψει και 

άλλα γεγονότα κι έτσι οδηγείται στις δυο γενικές σχέσεις, την ψυχολογική σύνδεση και 

την ψυχολογική συνέχεια (R&P,3,78,205). 

Από τις δύο γενικές σχέσεις, την ψυχολογική σύνδεση και την ψυχολογική 

συνέχεια, ο Parfit εκτιμά πως η σύνδεση είναι σημαντικότερη από θεωρητικής και 

πρακτικής απόψεως (R&P,3,78,206). Αυτό, διότι η σύνδεση έχει διαβαθμίσεις και 

μπορεί ν’ αντέξει σε οποιονδήποτε βαθμό συνδεσιμότητας άμεσων συνδέσεων μεταξύ 

ενός Χ σήμερα και ενός Ψ στο παρελθόν. Ωστόσο, καθώς η σύνδεση έχει διαβαθμίσεις, 

θα πρέπει να υπάρχουν καθημερινά τόσες διαδοχικές ψυχολογικές συνδέσεις όσες τις 

προηγούμενες ημέρες, ώστε το πρόσωπο να παραμένει το ίδιο. Ο Parfit προσδιορίζει τη 

διατήρηση της ύπαρξης του προσώπου ποσοτικά, δηλαδή υπάρχει επαρκής σύνδεση 

(«ισχυρή συνδεσιμότητα», «strong connectedness»), όταν ο καθημερινός αριθμός των 

άμεσων συνδέσεων, είναι τουλάχιστον μισός από τον αριθμό των άμεσων συνδέσεων 
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που περιέχονται στη ζωή οποιουδήποτε πραγματικού προσώπου (R&P,3,78,206). Η 

ισχυρή συνδεσιμότητα δεν είναι το κριτήριο της προσωπικής ταυτότητας﮲ αντιθέτως 

κριτήριο της αποτελεί η ψυχολογική συνέχεια. Ο δικαιολογητικός λόγος για την 

παραπάνω θέση είναι ότι η προσωπική ταυτότητα αποτελεί μια μεταβατική σχέση 

(R&P,3,78,206), δηλαδή μια σχέση του τύπου « Αν Χ είναι Φ σχετιζόμενο με τον Υ, και ο 

Υ είναι Φ σχετιζόμενος με τον Ζ, τότε Χ και Ζ πρέπει να είναι Φ σχετιζόμενοι» 

(R&P,3,78,206). Ως κριτήριο της προσωπικότητας στον χρόνο, ο Parfit εννοεί «τι 

περιλαμβάνει ή σε τι συνίσταται» (R&P,3,78,206) η προσωπικότητα. Συνεπώς, εφόσον ο 

τύπος της σχέσης ταυτότητας είναι μεταβατικός, θα πρέπει και το κριτήριο της 

ταυτότητας να είναι μια μεταβατική σχέση (R&P,3,78,206). Η ισχυρή συνδεσιμότητα 

δεν είναι μια μεταβατική σχέση, άρα δεν μπορεί να πληροί το κριτήριο της ταυτότητας 

(R&P,3,78,206), ενώ η ψυχολογική συνέχεια στον χρόνο είναι μεταβατική σχέση 

συνεπώς πληροί το κριτήριο της ταυτότητας κατά τον Parfit και γι’ αυτό τοποθετείται 

στον ορισμό του Ψυχολογικού Κριτηρίου. 

Το ψυχολογικό κριτήριο διακρίνεται σε εκδοχές ως προς το «ποια είναι η 

κατάλληλη αιτία της ψυχολογικής συνέχειας». Η σχέση του ψυχολογικού κριτηρίου 

είναι μια σχέση αιτίου-αποτελέσματος, δηλαδή ένα γεγονός (fact) αποτελεί την αιτία 

που έχει ως αποτέλεσμα τη διατήρηση της ψυχολογικής συνέχειας στον χρόνο. Οι 

αιτίες που συνεπάγονται τη διατήρηση της ψυχολογικής συνέχειας είναι πολλές﮲ ο 

Parfit τις διακρίνει σε εκδοχές ανάλογα με το εύρος της σημασίας που λαμβάνουν τα 

ψυχολογικά χαρακτηριστικά τα οποία διατηρούν την ψυχολογική συνέχεια. Έτσι, το 

ψυχολογικό κριτήριο έχει:  

1) Τη «στενή εκδοχή» (narrow version), σύμφωνα με την οποία η αιτία της 

διατήρησης της ψυχολογικής συνέχειας στον χρόνο πρέπει να είναι «κανονική» 

(«normal cause»). Αυτό σημαίνει ότι η ψυχολογική συνέχεια καθορίζεται αιτιακά μόνο 

από χαρακτηριστικά και καταστάσεις σύμφωνα με τα οποία διατηρείται η ύπαρξη ενός 

προσώπου και της προσωπικής του ταυτότητας με φυσικό τρόπο από τον εγκέφαλο και 

τις νοητικές διεργασίες. Αυτή η εκδοχή αποδέχεται αίτια ψυχολογικής συνέχειας, μόνο 

αν συνυπάρχουν με τη φυσική συνέχεια του φυσικού κριτηρίου (R&P,3,78,208).  



85 
 

85 
 

2) Την «ευρεία εκδοχή» (wide version), σύμφωνα με την οποία το αίτιο που 

καθιστά την ψυχολογική συνέχεια κατάλληλη μπορεί να είναι οποιοδήποτε αξιόπιστο 

αίτιο («any reliable cause»), δηλαδή τα αίτια διατήρησης της ψυχολογικής συνέχειας 

μπορεί να είναι μη φυσικά και η ύπαρξη του προσώπου να μη διατηρείται 

αριθμητικά﮲ παρόλα αυτά να διατηρείται με τρόπο βέβαιο η ψυχολογική συνέχεια και 

άλλες μορφές συνέχειας (π.χ. προθέσεις) κάποιων από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 

προσώπου. Αυτό καθιστά τα αίτια αξιόπιστα. 

3) Την «ευρύτατη εκδοχή» (widest version), σύμφωνα με την οποία κατάλληλη 

αιτία για την ψυχολογική συνέχεια μπορεί να θεωρηθεί οποιοσδήποτε αιτία. Με τη 

φράση αυτή ο Parfit εννοεί οποιαδήποτε αιτία με την οποία διατηρείται η ψυχολογική 

συνέχεια στον χρόνο- ακόμα και αν η αιτία αυτή δεν οδηγεί με βεβαιότητα στη 

διατήρηση της ψυχολογικής συνέχειας, αλλά το αποτέλεσμα της, δηλαδή η ψυχολογική 

συνέχεια, διατηρείται. Ο Parfit επιλέγει να χρησιμοποιήσει την ψυχολογική συνέχεια 

στην ευρύτατη σημασία της (R&P,3,78,206). Όπως σημειώνει, «είναι το αποτέλεσμα 

που έχει σημασία» (R&P,3,96,286). Ο φιλόσοφος θεωρεί οποιαδήποτε αιτία κατάλληλη 

ως κριτήριο διατήρησης της ψυχολογικής συνέχειας, ακόμα και όταν το πρόσωπο παύει 

να υπάρχει, καθώς αυτό που έχει σημασία είναι η επιβίωση (το αποτέλεσμα) και αυτό 

που έχει σημασία για την επιβίωση είναι η διατήρηση της ψυχολογικής συνέχειας και/ή 

της ψυχολογικής συνδεσιμότητας, δηλαδή η διατήρηση των ψυχολογικών 

χαρακτηριστικών του ανθρώπινου εγκεφάλου (των βιολογικών χαρακτηριστικών).  

Η διάκριση του φυσικού και του ψυχολογικού κριτηρίου της προσωπικής 

ταυτότητας αποτελεί μέρος μιας τρίτης διάκρισης, εκείνης μεταξύ της αναγωγιστικής 

(reductionist) και της μη-αναγωγιστικής θεώρησης (non-reductionist). Η μη-

αναγωγιστική θεώρηση υποδιαιρείται σε δύο οπτικές κατά τον Parfit. Η πρώτη 

υποστηρίζει πως τα πρόσωπα είναι ξεχωριστές, αυτοτελείς οντότητες (R&P,3,79,210). 

«Κατά την οπτική αυτή, η προσωπική ταυτότητα στο χρόνο δεν συνίσταται στη φυσική 

και/ή τη ψυχολογική συνέχεια. Ενέχει ένα βαθύτερο γεγονός.» (R&P,3,79,210). Η πιο 

γνωστή εκδοχή είναι η θεώρηση του Καρτεσιανού Καθαρού Εγώ ή της πνευματικής 

υπόστασης (R&P,3,79,210). Η δεύτερη μη-αναγωγιστική εκδοχή ονομάζεται «Οπτική 
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του Βαθύτερου Γεγονότος» (Further Fact View) (R&P,3,79,210). Η θεώρηση αυτή 

αρνείται πως τα πρόσωπα είναι διακριτά από τον εγκέφαλο, το σώμα και τις εμπειρίες 

τους, παρόλα αυτά η προσωπική ταυτότητα είναι ένα βαθύτερο γεγονός, το οποίο δεν 

συνίσταται μόνο στη φυσική και ψυχολογική συνέχεια (R&P,3,79,210). 

Η αναγωγιστική θεώρηση περιλαμβάνει τόσο τις θεωρήσεις του φυσικού 

κριτηρίου όσο και του ψυχολογικού κριτηρίου, οι οποίες συμφωνούν ως προς τη 

σύσταση του προσώπου. Είναι αναγωγιστική, πρώτον επειδή ισχυρίζεται πως το 

γεγονός της προσωπικής ταυτότητας στο χρόνο συνίσταται μόνο στην κατοχή 

ορισμένων πιο συγκεκριμένων στοιχείων (R&P,3,79,210) και δεύτερον, επειδή 

ισχυρίζεται πως τα στοιχεία αυτά μπορούν να περιγραφούν μ’ έναν απρόσωπο τρόπο, 

δηλαδή χωρίς να προϋποθέτει την ταυτότητα του προσώπου ή να ισχυρίζεται ότι οι 

εμπειρίες της ζωής ενός συγκεκριμένου προσώπου κατέχονται από το πρόσωπο αυτό ή 

[δίχως] να ισχυρίζεται ρητά ότι το πρόσωπο αυτό υπάρχει (R&P,3,79,210). Αυτό στο 

οποίο όλοι οι αναγωγιστές θα συμφωνούσαν ,είναι πως η ύπαρξη κάθε προσώπου 

συνίσταται στην ύπαρξη ενός εγκεφάλου και ενός σώματος, στην πραγμάτωση 

συγκεκριμένων πράξεων και συγκεκριμένων σκέψεων και στην ύπαρξη μιας σειράς 

αλληλένδετων φυσικών και νοητικών συμβάντων (R&P,3,79,211). 

 Ένας άλλος τρόπος να βρει κανείς τη θεώρηση που υιοθετεί ένας άνθρωπος 

είναι αν αποδέχεται πως η ταυτότητα ενός πράγματος είναι «ακαθόριστη» 

(indeterminate) ή πάντοτε καθορισμένη. Κατά τους αναγωγιστές υπάρχουν ορισμένες 

περιπτώσεις που οι ερωτήσεις αναφορικά με την προσωπική ταυτότητα του τύπου 

«Πρόκειται να πεθάνω;» («Am I about to die?») ή «Το προκύπτον πρόσωπο θα είμαι 

εγώ;» («Will the resulting person be me?») δεν επιδέχονται απάντησης. Οι ερωτήσεις 

αυτές ονομάζονται «κενές ερωτήσεις» (empty questions). Αυτό, γιατί στις περιπτώσεις 

αυτές μπορούν να γνωσθούν όλα τα στοιχεία αναφορικά με το τι συμβαίνει (R&P, 

3,79,213), καθώς υπάρχει ένα μόνο στοιχείο ή αποτέλεσμα το οποίο εξετάζεται. 

Συνεπώς, οποιαδήποτε απάντηση σε μια τέτοια ερώτηση δεν είναι παρά διαφορετική 

περιγραφή της ίδιας αλυσίδας συμβάντων. Κατά τον Parfit, τα υποκείμενα 

δυσκολεύονται να πιστέψουν κάτι τέτοιο και τείνουν να πιστεύουν πως η απάντηση 
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στο ερώτημα της προσωπικής ταυτότητας είναι απλά «Ναι» ή «Όχι» (R&P,3,79,214). Η 

ταυτότητα πρέπει δηλαδή κατά τη θεώρηση αυτή να είναι καθορισμένη 

(R&P,3,79,214).  

Παρουσιάσαμε τις διακρίσεις που αφορούν τη φύση της προσωπικής 

ταυτότητας. Ακολουθεί το μέρος της διαίρεσης αναφορικά με τη σημασία της 

προσωπικής ταυτότητας. Ο Parfit επιλέγει μια συνήθη περίπτωση για να καταδείξει το 

ερώτημα «Τι είναι εκείνο το οποίο κρίνεται να έχει σημασία;» Σε αυτή την περίπτωση, 

ένα πρόσωπο τίθεται προ δύο πιθανών αποτελεσμάτων: είτε θα πεθάνει σύντομα είτε 

θα ζήσει για πολλά χρόνια (R&P,3,79,215). Σύμφωνα με τη «φυσική θεώρηση» (natural 

view) αυτό το οποίο έχει σημασία σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η προσωπική ταυτότητα 

(R&P,3,79,215). Αυτό που απασχολεί δηλαδή τους ανθρώπους που πιστεύουν στη 

σημασία της ύπαρξης της προσωπικής ταυτότητας είναι αν κατά το χρονικό διάστημα 

αυτό θα υπάρχει ένα πρόσωπο που θα ζει, το οποίο θα παραμένει το ίδιο. Κατά την 

αντίθετη εκδοχή, την οποία υποστηρίζει ο Parfit, δεν είναι η προσωπική ταυτότητα 

αυτό που έχει σημασία αλλά η «σχέση-Σ» (relation-R) : «Αυτό που έχει σημασία είναι η 

Σχέση-Σ: η ψυχολογική σύνδεση και/ή συνέχεια, με την κατάλληλη αιτία.» 

(R&P,3,79,215). Με βάση αυτή την οπτική, ο Parfit προσθέτει πως κατάλληλη αιτία θα 

μπορούσε να είναι οποιαδήποτε αιτία διατηρεί τη σχέση-Σ και είναι το ίδιο καλή με τη 

συνηθισμένη επιβίωση (κανονική ζωή), ακόμα και αν με την αιτία αυτή δεν διατηρείται 

(επιβιώνει) η προσωπική ταυτότητα (R&P,3,79,215). Προς επίρρωση της προηγηθείσας 

θέσης, ο Parfit επικαλείται την ιστορία της «τηλεμεταφοράς», για να εξηγήσει ότι αυτό 

στο οποίο δίδεται σημασία καθορίζει και την έννοια της επιβίωσης, δηλαδή το εύρος 

των αιτιών που μπορούν να θεωρηθούν επιβίωση. Στην ιστορία αυτή, προκειμένου να 

τηλεμεταφερθεί ένας άνθρωπος στον Άρη σκανάρεται και άρα δημιουργείται ένα 

ακριβές αντίγραφό του στον παραπάνω πλανήτη. Σύντομα, ο ίδιος άνθρωπος μαθαίνει 

πως εξαιτίας μίας εσφαλμένης αντιγραφής πρόκειται να πεθάνει, ενώ το ακριβές 

αντίγραφό του θα ζήσει για πολλά χρόνια. Από την αξιολόγηση αυτού που έχει 

σημασία για τον άνθρωπο στην παραπάνω ιστορία, ο Parfit αποφαίνεται και για τη 

σημασία των τρόπων διατήρησης της ψυχολογικής συνέχειας στον άνθρωπο: 
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«Εάν η προσωπική ταυτότητα είναι αυτό που έχει σημασία, θα πρέπει να θεωρώ 

την προοπτική μου ως το ίδιο κακή όσο και ο συνηθισμένος θάνατος. Αλλά αν αυτό το 

οποίο έχει σημασία είναι η σχέση-Σ, με οποιοδήποτε αιτία, θα πρέπει να θεωρήσω 

αυτόν τον τρόπο θανάτου ότι είναι τόσο καλός όσο και η συνήθης επιβίωση.» 

(R&P,3,215,79). 

Από τις ανωτέρω διαιρέσεις και εννοιολογικές διακρίσεις ο Parfit υποστηρίζει 

κάποιες εξ αυτών μέσα από τα νοερά πειράματα του. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει την 

αναγωγιστική θεώρηση και πως η ταυτότητα στον χρόνο συνίσταται στη σχέση-Σ, υπό 

την προϋπόθεση ότι εκείνη δεν παίρνει τη μορφή διακλάδωσης (δηλαδή δεν παίρνει τη 

μορφή ένα πρόσωπο να είναι ψυχολογικά συνεχές με δύο ή περισσότερα πρόσωπα, 

ένα-προς πολλά) αλλά παραμένει μια σχέση ταυτότητας (δηλαδή μια σχέση που 

σχετίζει ένα πρόσωπο με ένα πρόσωπο, ένα προς ένα). Επιπρόσθετα, υποστηρίζει πως 

δεν είναι αληθές ότι η ταυτότητα είναι σε όλες τις περιπτώσεις καθορισμένη. Δηλαδή 

υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις για τις οποίες το ερώτημα αν υπάρχει η προσωπική 

ταυτότητα δεν μπορεί να απαντηθεί, αλλά μπορεί να είναι γνωστό στις περιπτώσεις 

αυτές ακριβώς τι συμβαίνει (ψυχολογικά και βιολογικά) με τις σχέσεις της υπό εξέταση 

ύπαρξης (R&P,3,79,213-214). Η ερώτηση στην περίπτωση αυτή θεωρείται «κενή» 

(empty question), υπό την έννοια πως είναι γνωστό ακριβώς το αποτέλεσμα και οι 

πιθανές απαντήσεις είναι απλώς διαφορετικές διατυπώσεις μιας και μόνης γνωστής 

κατάστασης πραγμάτων. Ως εκ τούτου, ο Parfit θεωρεί ότι, αν και το ερώτημα μπορεί 

να μην απαντάται και άρα η ταυτότητα ενός προσώπου να παραμένει ακαθόριστη, 

παρόλα αυτά ξέρουμε ήδη ό,τι πρέπει να ξέρουμε για την ύπαρξη του υποκειμένου. 

Ακόμα υποστηρίζει, πως υπάρχουν δυο είδη ενότητας ενός προσώπου: της ενότητας 

της συνείδησης στον χρόνο και της ενότητας συνολικά της ζωής, οι οποίες μπορούν να 

εξηγηθούν κατά «απρόσωπο τρόπο» (impersonal way) δια της περιγραφής των 

σχέσεων που τις συναρτούν. Ο Parfit εκφράζει τη θέση πως οι δύο αυτές ενότητες δεν 

μπορούν να εξηγηθούν υποστηρίζοντας πως οι εμπειρίες κατέχονται από το ίδιο 

πρόσωπο (R&P,3,79,217). Αντίθετα, εκτιμά ότι οι ενότητες αυτές πρέπει να εξηγούνται 

μέσα από την περιγραφή των σχέσεων μεταξύ των εμπειριών και των σχέσεων που 
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σχηματίζουν αυτές με τον εγκέφαλο (R&P,3,79,217). Μάλιστα, μπορεί να αναφέρεται 

κανείς στις εμπειρίες και να τις εκφράζει πλήρως δίχως να ισχυρίζεται πως οι εμπειρίες 

κατέχονται από ένα πρόσωπο (R&P,3,79,217). Δια της θέσης αυτής, ο Parfit εισηγείται 

μια αποπροσωποποίηση της ταυτότητας και της περιγραφής της ζωής του προσώπου 

γενικά, έναντι μιας ψυχολογικής και βιολογικής σχεσιακής περιγραφής των σχέσεων 

και της ύπαρξης, η οποία ανάγεται στον εγκέφαλο. Αυτό καταδεικνύεται περαιτέρω 

από την θέση πως αυτό που έχει σημασία για την επιβίωση δεν είναι η προσωπική 

ταυτότητα αλλά η σχέση-Σ με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμα και αν δεν διατηρείται η 

ύπαρξη της προσωπικής ταυτότητας (R&P,3,79,217). Συγκεκριμένα αναφέρει:  

«Δεν είμαστε ξεχωριστές υπαρκτές οντότητες από τον εγκέφαλο, το σώμα μας 

και τις ποικίλες αλληλένδετες φυσικές και νοητικές καταστάσεις. Η ύπαρξη μας 

συνίσταται στην ύπαρξη του εγκεφάλου, του σώματος μας και στην ύπαρξη 

συγκεκριμένων φυσικών και ψυχικών συμβάντων. Η ταυτότητα μας στο χρόνο 

συνίσταται (α) στη σχέση-Σ -ψυχολογική σύνδεση και/ή ψυχολογική συνέχεια- με την 

κατάλληλη αιτία, υπό την προϋπόθεση (β) ότι αυτή η σχέση δεν λαμβάνει τη μορφή 

«παρακλαδιού», συναρτώμενη μεταξύ ενός προσώπου και δυο διαφορετικών 

μελλοντικών ανθρώπων»(R&P,3,72,216).  

 

Προκειμένου ν’ αναδείξει τη θεώρησή του, ο Parfit επικαλείται ορισμένα νοερά 

πειράματα Οι εννοιολογικές διαιρέσεις που προηγήθηκαν και οι φανταστικές 

περιπτώσεις που παρουσιάζει στα νοερά του πειράματα συμπυκνώνουν τα βασικά 

επιχειρήματα και τα βασικά ερωτήματα που απηχούν αυτή τη θεώρηση.  

Τα νοερά πειράματα διακρίνονται σε βαθύτατα αδύνατα και σε τεχνικά 

αδύνατα. Τα πρώτα είναι απίθανο να συμβούν, διότι παραβιάζουν τους νόμους της 

φύσης, ενώ τα δεύτερα θα ήταν δυνατόν να συμβούν με βάση τους φυσικούς νόμους 

και απλώς είναι τεχνικά αδύνατο να υλοποιηθούν. Αποσκοπούν στο ν’ ανακαλυφθούν 

οι πεποιθήσεις των υποκειμένων και ως εκ τούτου τα πειράματα καθιστούν 

ευκρινέστερες τις διαφορές μεταξύ των θεωρήσεων, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο 
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ευκρινέστερους και τους ισχυρισμούς οι οποίοι αναφέρονται σε πραγματικούς 

ανθρώπους και ζωές. Τα πειράματα αυτά είναι η «Περίπτωση Διακλάδωσης», η 

«Οιονεί-Μνήμη», το «Συνενωμένο Φάσμα», «Το Διαγώνισμα μου στη Φυσική», «Η 

Διαίρεση μου», η «Σύντηξη», οι «Άνθρωποι- αμοιβάδες» και οι«Διαδοχικοί Εαυτοί». Με 

το πείραμα της «Περίπτωσης Διακλάδωσης» προσπαθεί να θίξει το όριο του είδους της 

ταυτότητας, καθώς και τη σημασία της φυσικής θεώρησης. Το νοερό πείραμα της 

«Οιονεί-Μνήμης» αμφισβητεί την αναγκαία προϋπόθεση του υποκειμένου εμπειριών, 

καθώς και την αναγκαία διατήρηση του στον χρόνο και αποπροσωποποιεί την ενότητα 

της ζωής. Με το νοερό πείραμα «Συνενωμένο Φάσμα», ο Parfit καταδεικνύει ότι η 

προσωπική ταυτότητα σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορεί να καθοριστεί. Το πείραμα 

«Το Διαγώνισμα μου στη Φυσική» αμφισβητεί την αναγκαία ενότητα της συνείδησης 

του προσώπου και εισηγείται την παρφιτιανή θεώρηση για το πρόσωπο και το 

υποκείμενο εμπειριών καθώς και τη συνείδηση ενώ προτείνει την απρόσωπη 

περιγραφή των ψυχολογικών σχέσεων. Το νοερό πείραμα «Η Διαίρεση μου» 

αμφισβητεί τη σημασία της προσωπικής ταυτότητας για τον άνθρωπο έναντι της 

επιβίωσης των ψυχολογικών σχέσεων και του εγκεφάλου. Ακολουθούν τα πειράματα 

«Σύντηξη» και «Άνθρωποι αμοιβάδες», τα οποία, καθώς έχει κατοχυρωθεί η σημασία 

των ψυχολογικών σχέσεων και η αποπροσωποποίηση, εστιάζουν αφενός στον τρόπο με 

τον οποίο πρέπει να επιλέγονται και να αξιολογούνται οι ψυχολογικές σχέσεις που 

έχουν σημασία, αφετέρου στη σημασία της ψυχολογικής σύνδεσης και της συνέχειας. 

Τέλος, μέσα από τα τρία πειράματα με το γενικό τίτλο «Διαδοχικοί Εαυτοί», ο Parfit 

υποστηρίζει τρόπους περιγραφής της ζωής του ανθρώπου και των σταδίων της με βάση 

τη συνέχεια και τη συνδεσιμότητα των ψυχολογικών σχέσεων. 

Μέσα από την «Περίπτωση Διακλάδωσης» (branch-line case) θίγεται το όριο 

του είδους της ταυτότητας και η σημασία της ταυτότητας της φυσικής θεώρησης. Πιο 

συγκεκριμένα, ο Parfit υποστηρίζει πως, παρότι διατηρείται μόνο η ψυχολογική 

συνέχεια (και η ψυχολογική συνδεσιμότητα) όχι όμως και η προσωπική ταυτότητα ενός 

ανθρώπου, η προοπτική της διατήρησης των ψυχολογικών σχέσεων είναι το ίδιο καλή 

με τη συνήθη επιβίωση, καθώς αυτό που έχει σημασία είναι η σχέση-Σ. Yποστηρίζει 
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δηλαδή πως για την επιβίωση (τι έχει σημασία) αυτό που έχει σημασία είναι οι 

ψυχολογικές σχέσεις (σχέση-Σ).  

To νοερό πείραμα της «Περίπτωσης Διακλάδωσης» (Branch-line case) έχει ως 

εξής: «…Αρκετά χρόνια περνούν, κατά τη διάρκεια των οποίων συχνά 

τηλεμεταφέρομαι. Έχω επιστρέψει στο θάλαμο και είμαι έτοιμος για ένα ακόμα ταξίδι 

στον Άρη. Αυτή τη φορά όμως, όταν πατώ το πράσινο κουμπί, δεν χάνω τη συνείδηση 

μου. Ακούγεται ένα βουητό και μετά σιωπή. Αφήνω το θάλαμο και λέω στον υπάλληλο: 

‘’Δεν δουλεύει. Τι έκανα λάθος;’’ . 

 ‘’Δουλεύει.’’, μου απαντά εκείνος δίνοντας μου μια εκτυπωμένη κάρτα. Σ’ αυτήν 

αναγράφεται: ‘’Ο νέος σαρωτής καταγράφει το αποτύπωμα σας χωρίς να καταστρέφει 

τον εγκέφαλο και το σώμα. Ελπίζουμε ότι θα καλωσορίσετε τις δυνατότητες που 

προσφέρει αυτή η τεχνική πρόοδος.’’  

Ο υπάλληλος μου λέει ότι είμαι ένας από τους πρώτους ανθρώπους που 

χρησιμοποιούν το νέο σαρωτή. Προσθέτει πως, αν μείνω για μια ώρα ακόμη, θα μπορώ 

να χρησιμοποιήσω την ενδοεπικοινωνία για να δω και να μιλήσω στον εαυτό μου στον 

Άρη. 

 ‘’Για μισό λεπτό.’’, απαντώ,’’ Αν είμαι εδώ, δεν μπορώ να είμαι συγχρόνως και στον 

Άρη.’’. Κάποιος ξεροβήχει ευγενικά, ένας άνδρας με λευκό σακάκι, ο οποίος ζητά να μου 

μιλήσει ιδιωτικώς. Πηγαίνουμε στο γραφείο του, όπου μου λέει να καθίσω, και κάνει 

παύση. Ύστερα μου λέει: ‘’Φοβάμαι πως έχουμε προβλήματα με τον καινούργιο 

σαρωτή. Καταγράφει το αποτύπωμα σας με τόση ακρίβεια, όπως θα δείτε όταν 

μιλήσετε με τον εαυτό σας στον Άρη. Φαίνεται όμως πως προκαλεί βλάβη στο καρδιακό 

σύστημα που σαρώνει. Κρίνοντας από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, παρότι θα είστε 

υγιής στον Άρη, εδώ στη Γη θα πρέπει να αναμένετε καρδιακή ανεπάρκεια εντός των 

επόμενων ημερών.’’ 

Ο υπάλληλος αργότερα με καλεί μέσω ενδοεπικοινωνίας. Στην οθόνη αντικρύζω 

τον εαυτό μου, όπως τον βλέπω στον καθρέφτη κάθε πρωί. Αλλά υπάρχουν δύο 
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διαφορές. Στην οθόνη δεν είμαι αντεστραμμένος και καθώς στέκομαι άναυδος, μπορώ 

να δω τον εαυτό μου μέσα στο στούντιο στον Άρη να μιλά….. 

Καθώς το αντίγραφο μου στον Άρη γνωρίζει ότι σύντομα θα πεθάνω, προσπαθεί 

να με παρηγορήσει με τις ίδιες σκέψεις με τις οποίες προσπάθησα πρόσφατα να 

παρηγορήσω έναν φίλο που πέθαινε. Είναι άσχημο να μαθαίνεις, όταν φτάνει το τέλος, 

πόσο αποκαρδιωτικές είναι αυτές οι σκέψεις. Στη συνέχεια, το αντίγραφό μου με 

διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει τη ζωή μου από εκεί που την άφησα. Αγαπά τη σύζυγο 

μου και μαζί θα φροντίσουν τα παιδιά μου. Και αυτός θα τελειώσει το βιβλίο που 

γράφω. Παράλληλα, εκτός του ότι έχει όλες τις σημειώσεις μου, έχει και όλες τις 

προθέσεις μου. Οφείλω να παραδεχθώ πως μπορεί να τελειώσει το βιβλίο μου το ίδιο 

καλά όπως εγώ. Όλα αυτά με παρηγορούν κάπως. Το να πεθαίνεις γνωρίζοντας πως θα 

έχεις ένα αντίγραφο δεν είναι τόσο κακό όσο απλώς το να πεθαίνεις. Ακόμα κι έτσι, 

σύντομα θα χάσω τη συνείδηση μου για πάντα.» (R&P,3,199-201). 

Κατά τον Parfit, στη φανταστική ιστορία του ταξιδιού η ζωή του ανθρώπου και η 

ζωή του αντιγράφου του αλληλεπικαλύπτονται (R&P,3,75,201). Αυτό συμβαίνει, διότι ο 

Parfit διακλαδίζει τη γραμμή της ζωής του ανθρώπου πριν την τηλεμεταφορά στην 

γραμμή της ζωής του τηλεμεταφερθέντος ανθρώπου από τη μια και σε αυτήν του 

αντιγράφου του από την άλλη. Η γραμμή ζωής του αντιγράφου που ξυπνάει στον Άρη 

ονομάζεται «κύρια γραμμή» (Main Line) και έχει χρονική διάρκεια σαράντα ετών 

(R&P,3,75,201). Από την άλλη πλευρά, με τη φράση «Γραμμή Διακλάδωσης» 

αναφέρεται στη γραμμή ζωής χρονικής διάρκειας μερικών ημερών στην οποία 

βρίσκεται ο ίδιος (R&P,3,75,201). Όπως επισημαίνει ο Parfit: « εφόσον μπορώ να 

μιλήσω στο Αντίγραφο μου αυτός δεν είμαι εγώ» (R&P,3,75,201), διακρίνοντας τους 

έτσι ως προς την αριθμητική ταυτότητα. 

Στη φανταστική ιστορία του δεύτερου ταξιδιού η ζωή του ανθρώπου και η ζωή 

του αντιγράφου του επικαλύπτονται (R&P,3,75,201). Τη φανταστική αυτή περίπτωση, 

την ονομάζει «Περίπτωση Διακλάδωσης» (Branch-Line Case) (R&P,3,75,201). Με τον 

όρο «Κύρια Γραμμή» (MainLine) εννοείται η γραμμή ζωής η οποία έχει χρονική 
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διάρκεια σαράντα ετών και αντιστοιχεί σε αυτόν που θα ξυπνήσει στον Άρη, δηλαδή το 

Αντίγραφό του (R&P,3,75,201), ενώ με τον όρο «Γραμμή Διακλάδωσης» αναφέρεται 

στη γραμμή ζωής χρονικής διάρκειας μερικών ημερών στην οποία βρίσκεται ο ίδιος 

(R&P,3,75,201). Στη φανταστική αυτή περίπτωση για κάποιο χρονικό διάστημα 

συμπίπτουν δυο φυσικά και ψυχολογικά πανομοιότυπα πρόσωπα πλην όμως 

αριθμητικά διαφορετικά. Τα πρόσωπα αυτά μοιράζονται το ίδιο παρελθόν με το ίδιο 

ακριβώς πρόσωπο πριν από το πάτημα του πράσινου κουμπιού. Σχηματίζεται έτσι μια 

σχέση όπου στο ένα σθένος έχει το πρόσωπο και στο άλλο τους δυο μελλοντικούς 

ανθρώπους. Η σχέση Διακλάδωσης αμφισβητεί τη σημασία της προσωπικής 

ταυτότητας μέσα από την πρόκληση των πεποιθήσεων αναφορικά με το θάνατο. Ο 

Parfit το πετυχαίνει αυτό βάζοντας το αντίγραφο να διαβεβαιώνει τον αντιγραμμένο 

άνθρωπο πως θα συνεχίσει τους σκοπούς τους, πως θα αγαπάει τα αγαπημένα του 

πρόσωπα και καταπραΰνοντας την αγωνία για τον θάνατο και την αγωνία για το τι 

αφήνει πίσω. Το αντίγραφο διασφαλίζει πως θα διατηρήσει και θα συνεχίσει όλες τις 

προθέσεις, μνήμες και τις άλλες ψυχολογικές σχέσεις που συνιστούν τα 

χαρακτηριστικά μιας ψυχολογικής συνέχειας που έχουν σημασία για τον άνθρωπο. 

Έστω ότι τα επιθυμητά χαρακτηριστικά διασφαλίζονται, ότι οι ψυχολογικές σχέσεις που 

τα συνιστούν συνεχίζονται μέσα από το αντίγραφο και ότι η συνήθης επιβίωση 

περιλαμβάνει τις επιθυμητές αυτές σχέσεις. Αφού οι επιθυμητές σχέσεις της κανονικής 

ζωής θα συνεχίζονται, ο συγγραφέας διερωτάται αν η προοπτική της Γραμμής-

Διακλάδωσης είναι το ίδιο καλή όπως και η συνήθης επιβίωση. Η θέση που παίρνει ο 

Parfit μέσα από το νοερό αυτό πείραμα είναι καταφατική. Γι’ αυτόν η προοπτική στη 

Γραμμή-Διακλάδωσης είναι το ίδιο καλή με τη συνήθη επιβίωση. Με αυτό τον τρόπο 

καταδεικνύει πως η σχέση-Σ είναι αυτό που έχει σημασία στην επιβίωση.  

Μέσα από το νοερό πείραμα της «Οιονεί-Μνήμης», ο Parfit ανασυγκροτεί  την 

ενότητα της ζωής ενώ παράλληλα διατυπώνει με τρόπο απρόσωπο 

(αποπροσωποιημένα) τις ανθρώπινες σχέσεις. Την ανασυγκρότηση αυτή την 

επιτυγχάνει επικαλούμενος την έννοια της «οιονεί-μνήμης» (quasi-memory) για να 

δείξει ότι η μνήμη (ψυχολογική συνέχεια) μπορεί να συνιστά την προσωπική ταυτότητα 
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(καταρρίπτοντας την μπατλεριανή ένσταση στον Locke ότι η μνήμη δεν μπορεί να 

συνιστά την προσωπική ταυτότητα, γιατί την προϋποθέτει). Κατόπιν τούτου, με βάση 

την οιονεί-μνήμη ορίζει την ενότητα της ζωής. Ακολούθως, αμφισβητεί τη θεώρηση του 

καρτεσιανού Εγώ ως μια ξεχωριστή υπάρχουσα οντότητα από το σώμα και τον 

εγκέφαλο και την ύπαρξη ενός διαρκούς υποκειμένου εμπειριών και χρησιμοποιώντας 

την οιονεί- μνήμη εισηγείται την περιγραφή της ενότητας της ζωής μέσα μόνο από 

σχέσεις χωρίς να αναφέρεται σε πρόσωπο. Με αυτό τον τρόπο, υποστηρίζει μια 

απρόσωπη περιγραφή των ανθρωπίνων σχέσεων προσεγγίζοντας το πρόσωπο ως 

φαινόμενο, τριτοπρόσωπα. 

Η «οιονεί-μνήμη» είναι μια σύλληψη της έννοιας της μνήμης η οποία μπορεί να 

εμπεριέχει εμπειρίες-μνήμης του ίδιου ανθρώπου, καθώς και άλλων ανθρώπων. Ο 

ορισμός της είναι ο εξής:  

«Εγώ έχω μια ακριβή οιονεί-μνήμη μιας παρελθούσας εμπειρίας εάν: (1) Εγώ 

φαίνεται να θυμάμαι να έχω μια εμπειρία, (2) κάποιος είχε αυτή την εμπειρία, και (3) η 

εμφανής μνήμη μου είναι αιτιακά καθορισμένη, με τον κατάλληλο τρόπο, με αυτή την 

εμπειρία.» (R&P,3,80,220).  

Με βάση την παραπάνω διατύπωση η οιονεί-μνήμη επιτρέπει στις κανονικές 

μνήμες να αποτελούν μια υποκατηγορία της ως μνήμες που ανήκουν στον ίδιο 

άνθρωπο. 

Με την έννοια της οιονεί-μνήμης ο Parfit επανερμηνεύει την μπατλεριανή 

ένσταση, ώστε να απαντήσει στο ανασυγκροτημένο από τον ίδιο λοκιανό ψυχολογικό 

κριτήριο. Αντικαθιστά δηλαδή το λοκιανό ψυχολογικό κριτήριο της μεμονωμένης 

μνήμης με αυτό της σχέσης-Σ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αναδιατυπώνει την ένσταση ως 

εξής: 

«Είναι μέρος της σύλληψης της μνήμης μας ότι μπορούμε να θυμόμαστε μόνο 

τις δικές μας εμπειρίες. Συνεπώς, η συνέχεια της μνήμης προϋποθέτει την προσωπική 

ταυτότητα. Το ίδιο λοιπόν είναι αληθές και για τη σχέση-Σ σου. Εσύ ισχυρίζεσαι ότι η 

προσωπική ταυτότητα συνίσταται απλώς στη διατήρηση της σχέσης-Σ. Αυτό πρέπει να 
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είναι ψευδές εάν η ίδια η σχέση-Σ προϋποθέτει την προσωπική ταυτότητα» 

(R&P,3,80,220). 

 Όπως συνάγει ο Parfit από την επανερμήνευση της ένστασης, στη σύλληψη της 

μνήμης που έχουν τα πρόσωπα μπορούν να θυμηθούν μόνο τις δικές τους 

παρελθούσες εμπειρίες και γι’ αυτό η μνήμη προϋποθέτει την ταυτότητα 

(R&P,3,80,222). Όμως η οιονεί-μνήμη δεν περιέχει μόνο τις μνήμες ενός και μόνο 

προσώπου αλλά και άλλων. Για να καταδείξει τη θέση του αυτή, ο Parfit διατυπώνει 

την οιονεί-μνήμη σε μορφή σχέσης-Σ της προσωπικής ταυτότητας. Συγκεκριμένα, 

εισηγείται ένα ψυχολογικό κριτήριο το οποίο αποτελείται από αλληλεπικαλυπτόμενες 

αλυσίδες ισχυρής συσχέτισης («ίνες» τις αποκαλεί εδώ) από οιονεί-μνήμες 

(R&P,3,80,222) εξασφαλίζοντας μια ψυχολογική συνέχεια οιονεί-μνήμης στη ζωή ενός 

προσώπου. Ως εκ τούτου, με την ψυχολογική συνέχεια της οιονεί-μνήμης το εκάστοτε 

πρόσωπο δεν έχει μόνο δικές του μνήμες αλλά και άλλων προσώπων﮲ συνεπώς παύει 

να προϋποθέτει την προσωπική ταυτότητα και μπορεί να τη συνιστά.  

Με τη διατύπωση του κριτηρίου της σχέσης-Σ (που αποτελείται από οιονεί-

μνήμες) , το οποίο συνιστά την προσωπική ταυτότητα, ο Parfit αναθεωρεί και τη 

λοκιανή ενότητα της ζωής. Ισχυρίζεται πως, εφόσον καταρρίφθηκε η θέση ότι η μνήμη 

ενός προσώπου προϋποθέτει την ταυτότητα του, δεν μπορεί να είναι η συνέχεια της 

μνήμης εκείνο που καθιστά τις εμπειρίες ενός προσώπου δικές του (βλ. R&P,3,80,222). 

Αντ’ αυτού, η νοητική ζωή ενός προσώπου συνέχεται από αλληλεπικαλυπτόμενες ίνες 

(αλυσίδες), οι οποίες παρέχουν συνέχεια από οιονεί-μνήμες (R&P,3,80,222).  

Με την οιονεί-μνήμη, ο Parfit καταφέρνει να δείξει ότι οι ψυχολογικές σχέσεις 

συνιστούν την προσωπική ταυτότητα και δεν την προϋποθέτουν και πως η ενότητα της 

ζωής δεν έγκειται αναγκαία στην προσωπική ταυτότητα (δηλαδή στο υποκείμενο των 

εμπειριών) αλλά στις σχέσεις που την συνιστούν. Ως εκ τούτου, δίνει τη δυνατότητα να 

υποστηριχθεί το επιχείρημα (όχι δικό του) πως δεν προϋποτίθεται η ύπαρξη του 

προσώπου -υποκείμενου εμπειριών στις σχέσεις αλλά το αντίστροφο. Συνεπώς, καθώς 

το πρόσωπο δεν προϋποτίθεται, μπορεί να αντικατασταθεί από την περιγραφή των 
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σχέσεων σαν μια απλή πράξη λογικής ή γλωσσικής αντικατάστασης. Η τελευταία αυτή 

κρίση επιβεβαιώνεται από τη θέση του αναφορικά με το υποκείμενο των εμπειριών και 

την κριτική που ασκεί στη μη-αναγωγιστική καρτεσιανή θέση επί αυτού. Ως 

αναγωγιστής δεν αρνείται τη σύλληψη του προσώπου ως αυτού που έχει εμπειρίες 

ούτε αρνείται τη σύλληψη του υποκειμένου εμπειριών (δες R&P,3,81,223). Ωστόσο, 

θεωρεί ότι η σύλληψη τέτοιων εννοιών είναι αληθής ως τρόπος γλωσσικής έκφρασης 

«Ένας αναγωγιστής μπορεί να παραδεχθεί, υπ’ αυτήν την έννοια ότι ένα πρόσωπο είναι 

αυτό το οποίο έχει τις εμπειρίες ή το υποκείμενο των εμπειριών. Κάτι τέτοιο είναι 

αληθές ένεκα του τρόπου που μιλάμε.» (R&P,3,81,223).  

Ακόμη, απορρίπτει την καρτεσιανή μη-αναγωγιστική θεώρηση για τη διατήρηση της 

ύπαρξης του υποκειμένου εμπειριών και αντιπροτείνει μια απρόσωπη απόδοση των 

σχέσεων του υποκειμένου χρησιμοποιώντας την οιονεί-μνήμη. Απορρίπτει τη θέση του 

Καρτέσιου ότι το υποκείμενο των εμπειριών είναι μια ξεχωριστή υπάρχουσα οντότητα 

από τον εγκέφαλο και το σώμα (R&P,3,81,223). Αμφισβητεί δηλαδή ότι το υποκείμενο 

είναι ένα «διατηρήσιμο/σταθερό υποκείμενο εμπειριών» («persisting subject of 

experiences»). Ισχυρίζεται πως κανείς δεν μπορεί να έχει αντίληψη ότι είναι ένα 

διατηρήσιμο υποκείμενο εμπειριών (R&P,3,81,223). Αυτό συμβαίνει, διότι κατά τον 

ίδιο ο Καρτέσιος οδηγήθηκε στην υπόθεση πως κάθε σκέψη πρέπει να έχει έναν 

στοχαστή και συνεπώς ο στοχαστής πρέπει να είναι ένα ξεκάθαρο εγώ, μια ξεχωριστή 

υπάρχουσα οντότητα. Κατά την άποψή του, από το περιεχόμενο των εμπειριών δεν 

μπορεί να συναχθεί ότι ένας στοχαστής αποτελεί μια ξεχωριστή οντότητα, παρά μόνο 

ότι ο στοχαστής υπάρχει. Χαρακτηριστικά αναφέρει: «…δεν μπορούμε να πούμε από το 

περιεχόμενο των εμπειριών μας ότι πραγματικά έχουμε αντίληψη της συνεχούς 

ύπαρξης ενός υποκειμένου εμπειριών που υπάρχει. Το μέγιστο που μπορεί να έχουμε 

είναι καταστάσεις του νου..» (R&P,3,81,224). Με τη φράση αυτή αμφισβητεί 

συγχρόνως και την καρτεσιανή συνείδηση δίνοντας τη θέση στη δική του διατύπωση 

για τον ορίζοντα της συνείδησης « το μέγιστο για το οποίο μπορούμε να έχουμε 

αντίληψη, όταν έχουμε μια σειρά σκέψεων, είναι η ψυχολογική συνέχεια της ροής της 

συνείδησης μας.» (R&P,3,81,224).  
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Έχοντας αμφισβητήσει τη θέση ότι το πρόσωπο είναι μια διακριτή από το σώμα 

υπάρχουσα οντότητα και πως οι μνήμες προϋποθέτουν το πρόσωπο, ο Parfit κρίνει πως 

έχουν καταδειχθεί πλέον οι λόγοι που επιτρέπουν να περιγραφούν οι εμπειρίες ενός 

προσώπου με τρόπο τέτοιο, ώστε να μην αποδίδονται σε ένα υποκείμενο εμπειριών, 

δηλαδή απρόσωπα. Χρησιμοποιώντας την οιονεί-μνήμη εξηγεί τη νοητική ενότητα της 

ζωής με τρόπο απρόσωπο (και χωρίς να προϋποθέτει την προσωπική ταυτότητα ή την 

αναγκαία ύπαρξη ενός υποκειμένου εμπειριών) χωρίς δηλαδή να ισχυρίζεται πως οι 

εμπειρίες κατέχονται από πρόσωπα: «… Μια εμφανής μνήμη είναι μια ακριβής οιονεί-

μνήμη, εάν (1) η εμφανής μνήμη είναι μιας συγκεκριμένης παρελθούσας εμπειρίας (2) 

η εμπειρία εμφανίστηκε και (3) η εμφανής μνήμη είναι αιτιακά καθορισμένη, με τον 

κατάλληλο τρόπο από αυτή την εμπειρία.» (R&P,3,81,226). 

Με το νοερό πείραμα «Συνενωμένο Φάσμα» (Combined Spectrum) ο Parfit 

υποστηρίζει πως η προσωπική ταυτότητα δεν είναι πάντοτε προσδιορισμένο κατά 

πόσον υφίσταται ή όχι και πως σε κάποιες περιπτώσεις το ερώτημα αυτό δεν μπορεί να 

απαντηθεί. Για να το επιτύχει αυτό, επινοεί την ιδέα ενός φάσματος περιπτώσεων, 

όπου η κάθε περίπτωση ενέχει έναν βαθμό συνδεσιμότητας και όλο το φάσμα 

περιλαμβάνει όλες τις διαβαθμίσεις ψυχολογικής και φυσικής συνδεσιμότητας ενός 

προσώπου με ένα μελλοντικό προκύπτον πρόσωπο. Κατόπιν, επινοεί μια φανταστική 

ιστορία όπου ο ίδιος σταδιακά μετατρέπεται ψυχολογικά και σωματικά σε Greta Garbo 

και διερωτάται εάν σε όλες τις περιπτώσεις σταδιακής μεταβολής από τον ίδιο σε 

Garbo η προσωπική ταυτότητα παραμένει προσδιορισμένη ή όχι.  

Το «φάσμα» ως ιδέα περιλαμβάνει ένα εύρος περιπτώσεων, καθεμία από τις 

οποίες είναι συγγενής σχεσιακά με τις γειτονικές της (R&P,3,84,231). Η κάθε περίπτωση 

είναι γειτονική με τη διπλανή της και αυτό επιτρέπει τη διαδοχική διαβάθμιση της 

συνδεσιμότητας. Έτσι, κάθε περίπτωση αποτελεί ταυτόχρονα έναν ξεχωριστό βαθμό 

συνδεσιμότητας. Το εύρος του φάσματος των περιπτώσεων εκτείνεται από το «κοντινό 

άκρο του φάσματος» (near end of the spectrum) έως το «μακρινό άκρο του φάσματος» 

(far end of the spectrum). Παράλληλα, κάθε περίπτωση από το ένα άκρο στο άλλο 

σηματοδοτεί μια μικρή αλλαγή στο βαθμό συνδεσιμότητας του παρόντος προσώπου 
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(Parfit) προς το προκύπτον πρόσωπο (Garbo). Στο κοντινό άκρο βρίσκεται η «κανονική 

περίπτωση» (normal case), στην οποία ένα πρόσωπο είναι ένα μελλοντικό πρόσωπο, αν 

είναι πλήρως συνεχές στο παρόν φυσικά και ψυχολογικά (R&P,3,86,236). Στο μακρινό 

άκρο του φάσματος, το πρόσωπο που προκύπτει δεν θα έχει καμία συνέχεια φυσική ή 

ψυχολογική (R&P,3,86,236-237). 

Η φανταστική ιστορία του συνενωμένου φάσματος έχει ως εξής: «Στο κοντινό 

άκρο σε αυτό το φάσμα βρίσκεται η κανονική περίπτωση, στην οποία ένα μελλοντικό 

πρόσωπο θα είναι πλήρως συνεχές με εμένα, όπως είμαι εγώ τώρα φυσικά και 

ψυχολογικά. Αυτό το πρόσωπο θα είναι εγώ, όπως ακριβώς στην πραγματική ζωή θα 

είμαι εγώ αυτός που θα ξυπνήσει αύριο. Στο μακρινό άκρο του φάσματος, το 

προκύπτον πρόσωπο δεν θα έχει καμία συνέχεια με εμένα, όπως είμαι τώρα, είτε 

φυσικά είτε ψυχολογικά. Σε αυτή την περίπτωση, οι επιστήμονες θα καταστρέψουν 

τελείως τον εγκέφαλο και το σώμα μου και κατόπιν θα δημιουργήσουν από νέα 

οργανική ύλη ένα τέλειο αντίγραφο κάποιου άλλου. Ας υποθέσουμε πως αυτό το 

πρόσωπο δεν είναι ο Ναπολέων αλλά η Γκρέτα Γκάρμπο. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι 

όταν η Γκάρμπο ήταν 30 ετών, μια ομάδα επιστημόνων κατέγραψε τις καταστάσεις 

όλων των κυττάρων της στον εγκέφαλο και το σώμα. 

Στην πρώτη περίπτωση, σε αυτό το πεδίο στο κοντινό άκρο τίποτα δε θα 

μπορούσε να συμβεί. Στη δεύτερη περίπτωση, μερικά από τα κύτταρα στον εγκέφαλο 

και το σώμα μου θα αντικατασταθούν. Τα νέα κύτταρα δεν θα είναι ακριβή αντίγραφα. 

Κατά συνέπεια, θα υπάρξει κάπως λιγότερη ψυχολογική συνδεσιμότητα μεταξύ εμού 

και του προσώπου που ξυπνάει. Το πρόσωπο αυτό δεν θα έχει όλες τις μνήμες μου και 

ο χαρακτήρας του θα είναι κατά έναν τρόπο διαφορετικός από τον δικό μου. Θα έχει 

κάποιες εμφανείς μνήμες της ζωής της Greta Garbo και θα έχει ένα από τα 

χαρακτηριστικά της Garbo. Σε αντίθεση με εμένα, θα απολαμβάνει την υποκριτική. Το 

σώμα του κατά έναν τρόπο θα είναι επίσης κατά έναν τρόπο λιγότερο σαν το δικό μου 

και περισσότερο σαν της Garbo. Ακόμη, τα μάτια του θα είναι περισσότερο σαν της 

Garbo. Παρακάτω στο φάσμα ένα μεγαλύτερο ποσοστό των κυττάρων μου θα 

αντικατασταθούν ξανά με ανόμοια κύτταρα. Το προκύπτον πρόσωπο θα είναι με 
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λιγότερους τρόπους ψυχολογικά συνδεδεμένο με εμένα και με περισσότερους τρόπους 

συνδεδεμένο με την Garbo, όπως ήταν εκείνη στα τριάντα της. Παρόμοιες αλλαγές θα 

υπάρχουν και στο σώμα του προσώπου αυτού. Κοντά στο μακρινό άκρο τα περισσότερα 

κύτταρα θα έχουν αντικατασταθεί με ανόμοια κύτταρα. Το πρόσωπο που θα ξυπνήσει 

θα έχει μόνο μερικά από τα κύτταρα του αρχικού μου εγκεφάλου και του σώματος και 

μεταξύ εκείνης και εμένα θα υπάρχουν μόνο μερικές ψυχολογικές συνδέσεις. Η 

γυναίκα αυτή θα έχει μερικές εμφανείς μνήμες που να ταιριάζουν με το παρελθόν μου 

και μερικές από τις συνήθειες και τις επιθυμίες μου. Αλλά από κάθε άλλη άποψη,όμως 

θα είναι φυσικά και ψυχολογικά σαν τη Greta Garbo.» (R&P,3,86,236-237). 

Όπως προαναφέρθηκε, ο Parfit θέτει το ερώτημα εάν στις κεντρικές 

περιπτώσεις του Συνενωμένου Φάσματος το πρόσωπο συνεχίζει να υφίσταται. Οι 

πιθανές απαντήσεις θεωρεί πως είναι τέσσερις:  

1) Η θεώρηση που υποστηρίζει την ύπαρξη μιας ξεχωριστής υπάρχουσας 

οντότητας και δεν αποδέχεται την ύπαρξη ψυχολογικών χαρακτηριστικών που 

εδράζονται στον εγκέφαλο. Οι υπόλοιπες θεωρήσεις αποδέχονται την ύπαρξη 

ψυχολογικών χαρακτηριστικών που εδράζονται στον εγκέφαλο.  

2) Η Αναγωγιστική θεώρηση, σύμφωνα με την οποία η προσωπική ταυτότητα 

δεν είναι καθορισμένη στις κεντρικές περιπτώσεις (ενώ είναι γνωστό ψυχολογικά και 

βιολογικά τι συμβαίνει και η ερώτηση είναι κενή.  

3) Το να πιστέψει κανείς πως υπάρχει μια διακριτή οριογραμμή μεταξύ των 

περιπτώσεων, πέραν της οποίας το πρόσωπο παύει να υπάρχει και  

4) Το να πιστέψει κανείς ότι το προκύπτον πρόσωπο θα είναι σε κάθε 

περίπτωση το πρόσωπο στο παρόν. Η θεώρηση της ξεχωριστής υπάρχουσας οντότητας 

καταρρίπτεται από τον φιλόσοφο, επειδή δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η ψυχολογική 

συνέχεια του προσώπου εδράζεται σε μια τέτοια οντότητα. Αντίθετα, είναι εύλογη η 

πεποίθηση ότι ο φορέας της ψυχολογικής συνέχειας είναι ο εγκέφαλος και πως η 

ψυχολογική συνδεσιμότητα μπορεί να αντέξει σε οποιοδήποτε βαθμό (R&P,3,86,238), 

όπως φαίνεται από τη σταδιακή μεταβολή των ψυχολογικών χαρακτηριστικών στη 
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φανταστική ιστορία. Η τέταρτη απάντηση απορρίπτεται, διότι υπάρχει μια περίπτωση, 

αυτή στο μακρινό άκρο όπου το προκύπτον πρόσωπο (η Garbo) δεν έχει κανενός 

είδους σχέση με το αρχικό (R&P,3,86,238), που είναι ο Parfit. Η τρίτη απάντηση ομοίως 

απορρίπτεται, αφενός διότι δεν δύναται να γίνει πιστευτό πως η διαφορά μεταξύ ζωής 

και θανάτου θα μπορούσε να συνίσταται σε πολύ μικρές βιολογικές ή ψυχολογικές 

διαφορές (R&P,3,86,239), αφετέρου είναι δύσκολο να γίνει πιστευτή η ύπαρξη μιας 

διακριτής οριογραμμής μεταξύ ύπαρξης και θανάτου, ενώ δεν υφίσταται απόδειξη για 

το πού μπορεί να βρίσκεται αυτή (R&P,3,86,239). 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, έχοντας απορρίψει όλες τις πιθανές θεωρήσεις που 

υποστηρίζουν το προσδιορίσιμο της προσωπικής ταυτότητας απομένει, κατά τον Parfit, 

ως λιγότερο παράλογη και μη απορριπτέα η Αναγωγιστική θεώρηση, σύμφωνα με την 

οποία για τις κεντρικές περιπτώσεις στο συνενωμένο φάσμα, ενώ είναι γνωστό τι 

ακριβώς συμβαίνει, δεν μπορεί να προσδιοριστεί εάν υφίσταται προσωπική ταυτότητα, 

και ως εκ τούτου η ερώτηση περί της ύπαρξης προσωπικής ταυτότητας είναι κενή. 

Με το νοερό πείραμα «Το Διαγώνισμα μου στη Φυσική» (my physics exam), ο 

Parfit αμφισβητεί την αναγκαία ενότητα της συνείδησης που εδράζεται στη θεώρηση 

της «κυριότητας» (ownership) των εμπειριών από το πρόσωπο για να υποστηρίξει πως 

η ενότητα της συνείδησης δεν είναι αναγκαία αλλ’ αντίθετα υφίσταται κάθε φορά «μια 

κατάσταση αντίληψης» (single state of awareness) της ροής της συνείδησης στον 

εγκέφαλο, η οποία μπορεί να περιγραφεί καλύτερα απρόσωπα. Για να υποστηρίξει τη 

θέση του αυτή, ο Parfit υιοθετεί συμπεράσματα σύγχρονων του ιατρικών περιπτώσεων 

σύμφωνα με τα οποία αν διαιρεθεί ο εγκέφαλος σε δύο ημισφαίρια, προκύπτει το 

φαινόμενο του σχηματισμού στον άνθρωπο δύο ξεχωριστών σφαιρών συνείδησης. 

Στηριγμένος στα προαναφερθέντα επιστημονικά αποτελέσματα βιολογικές ή 

ψυχολογικές ο Parfit προβαίνει σε ένα νοερό πείραμα:  

«Το Διαγώνισμα μου στη Φυσική:Παίρνω ένα διαγώνισμα και έχω στη διάθεση 

μου μόνο δεκαπέντε λεπτά να απαντήσω την τελευταία ερώτηση. Μου φαίνεται πως 

υπάρχουν δύο τρόποι να την απαντήσω. Δεν είμαι σίγουρος ποιος τρόπος είναι 
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πιθανότερο να επιτύχει. Αποφασίζω λοιπόν να διαιρέσω τον νου μου για δέκα λεπτά, 

να δουλέψω στο κάθε ήμισυ του νου μου τον ένα από τους δυο υπολογισμούς και μετά 

να επανενωθώ. Τι πρέπει να αναμένω; Όταν αποσυνδέω τα ημισφαίρια μου, η ροή της 

συνείδησης μου διαιρείται. Αλλά αυτή η διαίρεση δεν είναι κάτι που το βιώνω. Η 

καθεμία από τις δύο ροές της συνείδησης μου φαίνεται να είναι ευθέως συνεχής με τη 

μία ροή της συνείδησης μου από την στιγμή της διαίρεσης. Οι μόνες αλλαγές σε κάθε 

ροή είναι η απώλεια του μισού οπτικού μου πεδίου και η απώλεια της αίσθησης και του 

ελέγχου του ενός από τα δύο χέρια μου. 

Φαντάσου τις εμπειρίες μου στη ‘‘δεξιόχειρη’’ ροή μου. Θυμάμαι ν’ αποφασίζω 

πως θα χρησιμοποιούσα το δεξί μου χέρι για να κάνω το μεγαλύτερο υπολογισμό. 

Αυτόν ξεκινώ τώρα. Δουλεύοντας σε αυτόν τον υπολογισμό μπορώ να δω από τις 

κινήσεις του αριστερού χεριού μου ότι δουλεύω επίσης και με το άλλο χέρι. Ίσως να 

αναρωτιόμουνα στη δεξιόχειρη ροή μου πώς τα πηγαίνω στην αριστερόχειρη ροή μου. 

Θα μπορούσα να κοιτάξω και να δω. Αυτό θα ήταν όπως το να κοιτάζω να δω τι κάνει ο 

γείτονας στο διπλανό γραφείο. Στη δεξιόχειρη ροή μου θα είχα την ίδια άγνοια για το τι 

κάνει τώρα ο γείτονας μου όπως για το τι σκέφτομαι τώρα στην αριστερόχειρη ροή μου. 

Αντίστοιχες αναφορές ταιριάζουν και για τις εμπειρίες στην αριστερόχειρη ροή μου.» 

(R&P,3,87,247). 

O Parfit χρησιμοποιεί το νοερό πείραμα διαίρεσης της συνείδησης του 

Διαγωνίσματος στη Φυσική, για ν’ αρνηθεί την αναγκαία ύπαρξη της ενότητας της 

συνείδησης. Η άρνησή του ξεκινά από τη θέση πως ό,τι είναι γεγονός είναι και δυνατό 

να συμβεί (R&P,3,87,247). Κατά συνέπεια, επειδή είναι γεγονός ότι η φανταστική 

ιστορία του Διαγωνίσματος στη Φυσική στηρίζεται στο πραγματικό γεγονός ότι οι 

άνθρωποι με αποσυνδεδεμένα εγκεφαλικά ημισφαίρια έχουν ξεχωριστές σφαίρες 

συνείδησης, σκέψεις και εμπειριών και πως το κάθε ημισφαίριο δεν έχει αντίληψη του 

άλλου, ο Parfit κρίνει πως η περιγραφή του στη φανταστική περίπτωση της ενότητας 

της συνείδησης είναι συνεκτική και περιγράφει κάτι φανταστικό, που όμως είναι 

δυνατό να συμβεί (R&P,3,88,252). Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Η περίπτωση μου είναι 

φανταστική. Όμως το ουσιώδες χαρακτηριστικό της περίπτωσης, η διαίρεση της 



102 
 

102 
 

συνείδησης σε δύο ξεχωριστές ροές, έχει συμβεί αρκετές φορές.» (R&P,3,88,252). Ως εκ 

τούτου, ο Parfit θεωρεί τη φανταστική του ιστορία πιθανή αλλά ίσως τεχνικά αδύνατη 

να υλοποιηθεί (R&P,3,88,252). Έτσι, υποστηρίζει πως πρέπει κανείς να φανταστεί την 

ενότητα της συνείδησης με βάση την αναγωγιστική θεώρηση «όχι σαν να είναι ένα 

κανάλι με μια μόνη δίοδο, αλλά σαν ένα ποτάμι που περιστασιακά έχει ξεχωριστές 

ροές» (R&P,3,87,247). Αυτό δηλαδή το οποίο ενοποιεί την ψυχολογική συνέχεια της 

ροής της συνείδησης των ανθρώπινων εμπειριών, κατά τους αναγωγιστές και κατά τον 

ίδιο, είναι κάθε φορά «μια κατάσταση αντίληψης» (single state of awareness) εντός της 

ροής της συνείδησης (R&P,3,88,250). Η εξήγηση της ύπαρξης της μιας κατάστασης 

αντίληψης βασίζεται, κατά τον Parfit, πέραν των ιατρικών περιπτώσεων της διαίρεσης 

των εγκεφαλικών ημισφαιρίων, απλώς στο γεγονός πως οι εμπειρίες μπορεί να είναι 

συν-συνειδητές (R&P,3,88,250). Έτσι, στηριζόμενος στα ιατρικά δεδομένα και με βάση 

το νοερό πείραμα του Διαγωνίσματος στη Φυσική ο Parfit, αμφισβητεί τη θέση ότι η 

συνείδηση είναι αναγκαία σε ενότητα, δηλαδή πως η συνείδηση είναι αναγκαστικά μια 

και μόνη ροή συνείδησης, καθώς, εφόσον τα γεγονότα καταδεικνύουν πως η 

συνείδηση διαιρείται, το «αναγκαίο» του αδιαίρετου της συνείδησης καταρρίπτεται. 

Επιπρόσθετα, υποστηρίζει ότι η ροή της συνείδησης είναι αντιληπτή για τον άνθρωπο 

εσωτερικά σε κάθε χρονική στιγμή της ύπαρξής του ως μια κατάσταση αντίληψης των 

εμπειριών. 

Με βάση τη θέση του περί ενότητας της συνείδησης την οποία υποστήριξε στο 

νοερό πείραμα του Διαγωνίσματος στη Φυσική, ο Parfit καταρρίπτει τη θεώρηση της 

«κυριότητας» (ownership) των εμπειριών από το πρόσωπο έναντι μιας απρόσωπης 

περιγραφής των σχέσεων. Η θεώρηση της κυριότητας υποστηρίζει την ψυχολογική 

ενότητα της συνείδησης ενός προσώπου σε οποιαδήποτε στιγμή αποδίδοντας 

διαφορετικές εμπειρίες σε ένα πρόσωπο (R&P,3,88,249). Τη θεώρηση αυτή αναφορικά 

με την απόδοση εμπειριών στο πρόσωπο, δηλαδή σε ένα υποκείμενο εμπειριών, 

αποδέχονται όλες οι θεωρήσεις που υποστηρίζουν την προσωπική ταυτότητα, όπως και 

όσοι αποδέχονται την ενότητα της ζωής. Με βάση το νοερό πείραμα του 

Διαγωνίσματος στη Φυσική, ο Parfit διατείνεται πως ενόσω το πρόσωπο διαιρείται σε 
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δύο διαφορετικές ροές συνείδησης διακρίνονται τρεις διαφορετικές οντότητες 

υποκειμένων εμπειριών:  το διαιρεμένο πρόσωπο (ο ίδιος) και δυο διαφορετικές 

οντότητες, το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο, που δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι 

ομοιάζουν σε πρόσωπο, άρα δεν αποτελούν πρόσωπα. Σε αυτή την κατάσταση, κατά 

τον Parfit, δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει τη θεώρηση της κυριότητας και να 

αποδώσει την ενότητα των εμπειριών σε κάποια από τις τρεις οντότητες. Το πρώτο 

υποκείμενο εμπειριών δεν υφίσταται, γιατί έχει διαιρεθεί και τα δυο νέα υποκείμενα 

εμπειριών είναι διαφορετικά μεταξύ τους παρότι ψυχολογικά όμοια. Συνεπώς, δεν 

μπορούν να είναι και τα δύο ο Parfit (R&P,3,88,249)﮲ άρα δεν μπορεί να αποδώσει 

κανείς τις εμπειρίες ενός προσώπου σε δύο διαφορετικά υποκείμενα εμπειριών, διότι 

δεν μπορεί να είναι και τα δύο ένα πρόσωπο. Αν, πάλι, αποδώσει κανείς την ενότητα 

των εμπειριών σε ένα από τα δύο υποκείμενα εμπειριών με το σκεπτικό ότι είναι ο 

Parfit, τότε το άλλο υποκείμενο δεν μπορεί να είναι ο Parfit και άρα δεν θα είναι 

πρόσωπο (R&P,3,88,249). Οι επιλογές που προτείνει στον αναγνώστη ο ίδιος είναι είτε 

να αποδώσει τις εμπειρίες του στην κάθε ροή συνείδησης η οποία ωστόσο δεν θα είναι 

ο ίδιος και κατά συνέπεια δεν θα είναι πρόσωπο, είτε, εάν αμφισβητεί την ύπαρξη 

τέτοιων οντοτήτων, ν’ αποδεχθεί την αναγωγιστική εξήγηση και να περιγράφει τις 

σχέσεις απρόσωπα χωρίς να τις αποδίδει σε ένα υποκείμενο εμπειριών. Κατά την 

αναγωγιστική θεώρηση, επειδή η ύπαρξη των στοχαστών συνίσταται στην ύπαρξη του 

εγκεφάλου, του σώματος, στην τέλεση πράξεων και στο συλλογισμό σκέψεων και σε 

άλλες νοητικές και φυσικές καταστάσεις, για τους λόγους αυτούς μπορεί να αποδοθεί η 

ενότητα της ζωής, αν περιγράφουμε κάθε φορά τη σκέψη, την αίσθηση, την 

παρατήρηση και την πράξη και το πώς συσχετίζονται οι διάφορες καταστάσεις 

(R&P,3,88,252). 

Στηριζόμενος στις ίδιες ιατρικές περιπτώσεις o Parfit εισηγείται το νοερό 

πείραμα «Η Διαίρεση μου», με σκοπό να υποστηρίξει ότι αυτό που έχει σημασία για 

την επιβίωση δεν είναι η προσωπική ταυτότητα αλλά η ψυχολογική συνέχεια και/ή η 

ψυχολογική συνδεσιμότητα με τον κατάλληλο τρόπο, ο οποίος μπορεί να είναι 

οποιοσδήποτε τρόπος εξασφαλίζει την επιβίωση (που είναι η ψυχολογική συνέχεια και 
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η ψυχολογική συνδεσιμότητα με τις νοητικές καταστάσεις του εγκεφάλου). Εν πρώτοις, 

επικαλείται τo νοερό πείραμα «Η Διαίρεση μου» (my division) ώστε να καταδείξει πως 

απάντηση στο ερώτημα περί του τι συμβαίνει στο υποκείμενο όταν διαιρείται, δεν 

μπορεί να δοθεί. Το μόνο που είναι γνωστό πάντοτε είναι το αποτέλεσμα και γι’ αυτό 

το λόγο η ερώτηση είναι κενή. Ως εκ τούτου, απομένει μόνο το ερώτημα τι έχει 

σημασία για τον άνθρωπο, δηλαδή τι συνιστά επιβίωση ή τι πρέπει να έχει σημασία για 

τον άνθρωπο, ώστε να θεωρείται το ίδιο καλό όπως και η συνήθης επιβίωση. O ίδιος 

διατείνεται πως η διαίρεση διαθέτει όλα τα αναγκαία εγκεφαλικά και ψυχολογικά 

χαρακτηριστικά που χρειάζεται ένα υποκείμενο για να επιβιώσει με μη κανονικό τρόπο 

και χρησιμοποιεί το γεγονός αυτό για να δηλώσει πως η προσωπική ταυτότητα είναι 

ένας μόνο τύπος σχέσης-Σ σύμφωνος με τον συνήθη (κανονικό) τρόπο επιβίωσης. Κοινό 

συστατικό και της διαίρεσης και της ταυτότητας είναι η σχέση-Σ, χωρίς την οποία η 

προσωπική ταυτότητα δεν μπορεί να υφίσταται και γι’ αυτό εκείνο που έχει τη σημασία 

για την επιβίωση του ανθρώπου είναι η ψυχολογική συνέχεια και/ή η ψυχολογική 

συνδεσιμότητα, με οποιονδήποτε τρόπο κι αν διατηρούνται αυτή και οι εγκεφαλικές 

καταστάσεις  

Το νοερό πείραμα «Η Διαίρεση μου» έχει ως εξής: «Το σώμα μου είναι 

πληγωμένο θανάσιμα, όπως και ο εγκέφαλος των δυο αδελφών μου. Ο εγκέφαλος μου 

διαιρείται και κάθε μισό μεταμοσχεύεται με επιτυχία. Καθένας από τους προκύπτοντες 

ανθρώπους πιστεύει πως είμαι εγώ, φαίνεται να θυμάται πως ζει τη ζωή μου, έχει τον 

χαρακτήρα μου και είναι από κάθε άποψη ψυχολογικά συνεχής μ’ εμένα. Έχει ένα 

σώμα που μοιάζει πολύ σαν το δικό μου.» (R&P,3,89,234-235).  

Η ιστορία του νοερού πειράματος που περιγράφεται παραπάνω τονίζει, όπως 

μαρτυρεί ο συγγραφέας (R&P,3,89,255), τη θέση ότι η προσωπική ταυτότητα δεν είναι 

εκείνο που έχει σημασία. Δηλαδή, επειδή το χαρακτηριστικό της ιστορίας της διαίρεσης 

της συνείδησης έχει ήδη συμβεί, ο Parfit αποκλείει την καρτεσιανή θεώρηση περί του 

αδιαίρετου της συνείδησης του προσώπου. Αυτό συνεπάγεται τη δυνατότητα να 

εξεταστεί αυτή η υπόθεση διαίρεσης, όπως η διαίρεση στο νοερό πείραμα του 

διαγωνίσματος στη Φυσική, ως απλώς τεχνικά αδύνατη να συμβεί. Σε αυτή την τεχνικά 
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απίθανη υπόθεση διαίρεσης ο Parfit θέτει εξαρχής την προϋπόθεση της συνέχισης της 

ύπαρξης της ζωής ενός προσώπου, η οποία είναι η ψυχολογική συνέχεια του 

προσώπου για όσο ο εγκέφαλος του προσώπου αυτού συνεχίζει να είναι φυσικά 

συνεχής μ’ εκείνο. Ο Parfit στηρίζει την προαναφερθείσα προϋπόθεση στις 

πραγματικές περιπτώσεις επιβίωσης ατόμων με μισό εγκέφαλο κρίνοντας ότι το 

κριτήριο της φυσικής και ψυχολογικής συνέχειας της ύπαρξης ενός προσώπου είναι η 

βιολογική επιβίωση του ήμισυ του εγκεφάλου του. Αυτό το ψυχολογικό-βιολογικό 

κριτήριο καθορίζει την επιβίωση της προσωπικής ταυτότητας στο νοητικό πείραμα του 

Parfit. 

Για να απαντήσει στο ερώτημα τι είναι αυτό που έχει σημασία για την επιβίωση, 

αρχικά στρέφεται στο ερώτημα τι συμβαίνει στο υποκείμενο που διαιρείται («τι μου 

συμβαίνει»), αν δηλαδή ο Parfit μπορεί να γνωρίζει τι συμβαίνει με την ταυτότητά του, 

όταν διαιρείται και προκύπτουν δύο αριθμητικά διαφορετικοί άνθρωποι και 

ψυχολογικά συνεχείς με τον ίδιο. Διαβλέπει τέσσερις πιθανές περιπτώσεις: 1) να μην 

επιβιώσει, 2) να επιβιώσει ως ένας εκ των δυο ανθρώπων, 3) να επιβιώσει ως ο άλλος 

άνθρωπος, 4) να επιβιώσει ως και οι δύο άνθρωποι (R&P,3,89,256). H πρώτη πιθανή 

περίπτωση, ότι ο άνθρωπος δηλαδή δεν επιβιώνει, απορρίπτεται μέσα από τον 

ακόλουθο συλλογισμό: Εφόσον με βάση πραγματικές ιατρικές περιπτώσεις υπάρχουν 

άνθρωποι που επιβιώνουν με μισό εγκέφαλο και σύμφωνα με το κριτήριο της 

διατήρησης της ύπαρξης, ο Parfit θα επιβίωνε,ακόμα κι αν ο μισός εγκέφαλος 

μεταμοσχευόταν και ο άλλος μισός καταστρεφόταν, τότε πώς είναι δυνατόν ο Parfit να 

αποτύχει να επιβιώσει, αν ο μισός εγκέφαλος του μεταμοσχευόταν με επιτυχία; 

Εφόσον και η μεταμόσχευση του μισού εγκεφάλου θεωρείται επιβίωση, η πρώτη 

πιθανότητα απορρίπτεται ως μη εύλογη. Η δεύτερη και η τρίτη πιθανότητα 

απορρίπτονται και αυτές ως μη εύλογες με μια κοινή ένσταση: Εφόσον κάθε μισό του 

εγκεφάλου του Parfit είναι ίδιο, αυτό σημαίνει ότι ίδιο θα είναι και το προκύπτον 

πρόσωπο. Κατά συνέπεια, προκύπτει η εξής ένσταση: Τι είναι αυτό που θα κάνει τον 

Parfit να είναι (δηλαδή να επιβιώνει) ως ο ένας προκύπτων άνθρωπος και όχι ο άλλος; 
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Εν κατακλείδι, ο φιλόσοφος στρέφεται στην τέταρτη πιθανότητα, να επιβιώσει ο 

ίδιος ως και οι δυο άνθρωποι. Η ένσταση που προβάλλει είναι πως, με όποιον τρόπο 

και αν περιγραφεί αυτός ο ισχυρισμός, θα προκαλέσει μεγάλη (λογική) διαστρέβλωση 

στην ιδέα που υπάρχει για το πρόσωπο. Για να καταδείξει τη θέση του αυτή, παραθέτει 

τους βασικότερους τρόπους περιγραφής της τέταρτης πιθανότητας, οι οποίοι, ενώ είναι 

λογικά συνεκτικοί, οδηγούν την έννοια της ταυτότητας σε σύγχυση. Ένας τρόπος να 

περιγραφεί ότι ο Parfit επιβιώνει ως και οι δυο άνθρωποι είναι να υποτεθεί πως ένα 

πρόσωπο μπορεί να έχει ένα διαιρεμένο νου και πως κάθε μισό μπορεί να ελέγχει ένα 

διαιρεμένο σώμα. Η ένσταση που ανακύπτει στην περιγραφή αυτή είναι ότι, αν μετά τη 

διαίρεση του νου, κάθε μισό αναπτύσσεται με διαφορετικό τρόπο, δεν είναι εύλογο να 

υποστηριχθεί πως η περίπτωση αφορά ένα μόνο πρόσωπο (R&P,3,89,256). Αν, πάλι, 

υποστηριχθεί πως η διαίρεση είναι πλήρης νοητικά και σωματικά και πως οι άνθρωποι 

που θα προκύψουν έχουν όλα τα χαρακτηριστικά ενός προσώπου και αποτελούν και οι 

δυο ένα πρόσωπο, τότε κατά τον Parfit, εφόσον στο πέρασμα του χρόνου μεταβληθούν 

ψυχολογικά και φυσικά, δεν θα μπορεί να λεχθεί πως αυτοί οι δύο είναι εκείνο το ένα 

πρόσωπο. Ένας άλλος τρόπος να περιγραφεί η τέταρτη πιθανότητα είναι να υποτεθεί 

πως ο Parfit επιβιώνει ως και οι δυο διαφορετικοί προκύπτοντες άνθρωποι όπως οι 

τρεις κορώνες του Πάπα, οι οποίες όταν ενωθούν γίνονται μια τέταρτη κορώνα. Παρότι 

και αυτή η περιγραφή, όπως και οι υπόλοιπες προτάσεις που αναφέρθηκαν, είναι 

λογικά συνεκτικές, είναι δύσκολο να συλλάβει κανείς ότι δύο άνθρωποι γίνονται ένας 

τρίτος άνθρωπος.  

Ο φιλόσοφος αναφέρει σχετικά: « Το συντιθέμενο τρίτο πρόσωπο δεν έχει ξεχωριστή 

νοητική ζωή. Είναι λοιπόν δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι πραγματικά θα μπορούσε να 

υπάρξει ένα τέτοιο πρόσωπο.» (R&P,3,89,257). Αντ’ αυτού, μια άλλη άποψη 

υποστηρίζει πως οι δυο διαιρεμένοι άνθρωποι είναι τώρα δυο διαφορετικοί άνθρωποι 

και πως πριν τη διαίρεση ήταν ο Parfit (R&P,3,89,257). Κατά τον Parfit, αυτό θα σήμαινε 

πως πριν τη διαίρεση θα ήταν οι δυο άνθρωποι ο ίδιος, κάτι εκ του οποίου συνάγεται 

πως θα υπήρχαν τρεις άνθρωποι πριν τη διαίρεση, ο Parfit και οι δυο προκύπτοντες 

άνθρωποι, πράγμα που καθίσταται μη εύλογο. Μια παρόμοια θέση είναι ότι πριν τη 
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διαίρεση του Parfit κάθε ένας από τους προκύπτοντες ανθρώπους ήταν ο ίδιος, ενώ 

μετά τη διαίρεση κανένας δεν θα είναι ο Parfit, καθώς εκείνος δεν θα υπάρχει 

(R&P,3,89,257). Ο Parfit αντιτείνει πως, αν ισχύει ότι καθένας από αυτούς τους 

ανθρώπους ήταν ο ίδιος, τότε ό,τι κι αν συνέβη στον ίδιο πρέπει να συνέβη και στον 

καθένα από τους δύο. Κατά συνέπεια, εάν ο ίδιος δεν επιβίωσε, τότε ούτε και οι 

προκύπτοντες άνθρωποι θα πρέπει να επιβιώσουν. Κάτι το οποίο όμως είναι εμφανώς 

παράλογο (R&P,3,89,257). Έχοντας απορρίψει τις τρεις πρώτες πιθανές περιπτώσεις ως 

μη εύλογες και έχοντας δείξει πως οι διάφορες διατυπώσεις της τέταρτης πιθανής 

περίπτωσης επιφέρουν στρεβλώσεις στη σημασία του προσώπου, ο Parfit καταλήγει 

πως δεν μπορεί να γνωσθεί τι συνέβη στο πρόσωπο με τη διαίρεση, δηλαδή αν έχει 

επιβιώσει και πώς. 

Η αδυναμία να γνωσθεί τι συμβαίνει στο πρόσωπο κατά τη διαίρεση (αν 

δηλαδή επιβιώνει) ενισχύει κατά τον Parfit την αναγωγιστική θεώρηση για το τι έχει 

σημασία για την επιβίωση. Ο ίδιος εκτιμά πως, καθώς δεν μπορεί να γνωσθεί τι 

συμβαίνει στο διαιρούμενο πρόσωπο, δεν μπορούν να υπάρχουν διαφορετικές 

πιθανότητες για το τι πραγματικά έχει συμβεί. Ως εκ τούτου, γνωρίζοντας το 

αποτέλεσμα της διαίρεσης για το άτομο, δηλαδή ότι κάθε προκύπτον πρόσωπο θα έχει 

τον μισό εγκέφαλο του Parfit και θα είναι ψυχολογικά συνεχές, γνωρίζει τα πάντα. 

Συνεπώς, η ερώτηση αναφορικά με το τι συμβαίνει στο πρόσωπο με τη διαίρεση 

(δηλαδή αν επιβιώνει και πώς) είναι κενή ερώτηση, διότι δεν δίνει καμία πληροφορία. 

Εφόσον η ερώτηση αναφορικά με το τι συμβαίνει στο πρόσωπο στη διαίρεση (δηλαδή 

αν και πώς επιβιώνει) είναι κενή, η σημαντική ερώτηση είναι το τι πρέπει να έχει 

σημασία για τον άνθρωπο στη διαίρεση, δηλαδή αν θα πρέπει να θεωρεί τη διαίρεση 

ως θάνατο ή ως επιβίωση (R&P,3,89,260).   

Ο Parfit υποστηρίζει ότι είναι ανορθολογικό να υποστηριχθεί πως η διαίρεση 

είναι το ίδιο κακή όπως ο κανονικός θάνατος, διότι η διαίρεση εμπεριέχει όλα τα καίρια 

στοιχεία που εμπεριέχονται στην κανονική επιβίωση (R&P,3,90,261). Στη σχέση που 

σχηματίζεται μεταξύ του διαιρεμένου Parfit και του κάθε προκύπτοντος ανθρώπου 

ενυπάρχει οτιδήποτε θα χρειαζόταν για να επιβιώσει ο Parfit ως εκείνο το πρόσωπο﮲ 
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αυτά δεν είναι άλλα από την επιβίωση του εγκεφάλου και των νοητικών καταστάσεων 

του μαζί με την ψυχολογική συνέχεια. Όπως σημειώνει : «Δεν μπορεί να είναι η φύση 

της σχέσης μου με τον κάθε προκύπτοντα άνθρωπο που προκαλεί σε αυτή την 

περίπτωση την αποτυχία να είναι η σχέση αυτή επιβίωση. Τίποτα δεν λείπει Αυτό που 

μπορεί να είναι λάθος είναι ο διπλασιασμός….Το να πεθάνεις είναι ένα πράγμα, το να 

διαιρεθείς είναι ένα άλλο. Η διπλή επιβίωση δεν είναι το ίδιο με την κανονική 

επιβίωση.» (R&P,3,90,261). Από το απόσπασμα αυτό φαίνεται πως για τον Parfit 

επιβίωση θεωρείται η βιολογική (εγκεφαλική) και ψυχολογική συνέχεια και πως αυτό 

είναι που έχει σημασία, όπως συνέβη στις πραγματικές ιατρικές περιπτώσεις, ενώ η 

διαίρεση είναι η απόδειξη ότι υφίστανται και άλλες σχέσεις εγκεφαλικής και 

βιολογικής συνέχειας πέρα από την ταυτότητα. Από τη στιγμή που με τη διαίρεση τα 

κρίσιμα για την επιβίωση χαρακτηριστικά μπορούν να μεταβιβαστούν από ένα 

πρόσωπο σε δύο άλλα, αυτό θεωρείται διπλή επιβίωση του προσώπου. Εκείνο που 

εκτιμά ο Parfit ότι δημιουργεί πρόβλημα είναι πως η διαίρεση είναι απλώς ένας 

διαφορετικός τύπος σχέσης από την ταυτότητα, με τον οποίο η τελευταία δεν μπορεί 

να συμβαδίζει λογικά. «Το πρόβλημα με τη διπλή επιβίωση είναι πως δεν χωράει στη 

λογική της ταυτότητας.» (R&P,3,90,262). Η προσωπική ταυτότητα είναι κατά τον Parfit 

μια σχέση-Σ (ψυχολογική συνέχεια και/ή ψυχολογική συνδεσιμότητα), η οποία 

σχηματίζεται μόνο μεταξύ ενός προσώπου στο παρόν με ένα πρόσωπο στο μέλλον, 

είναι δηλαδή μια σχέση-Σ της λογικής μορφής ένα-προς-ένα (R&P,3,90,262). Η 

κατάλληλη αιτία για να σχηματιστεί μια σχέση ταυτότητας είναι η “κανονική” αιτία, 

δηλαδή μια αιτία που να συνάδει με τις καταστάσεις της ανθρώπινης φύσης, όπως 

συμβαίνει στην πραγματική ζωή. Στις πραγματικές περιπτώσεις η προσωπική 

ταυτότητα συνυπάρχει με τη σχέση-Σ (R&P,3,90,262). Με το νοερό πείραμα της 

διαίρεσης όμως καταδεικνύεται πως η προσωπική ταυτότητα δεν είναι η μόνη σχέση-Σ 

και πως δεν συνυπάρχει πάντοτε με τη σχέση-Σ. Στην περίπτωση της διαίρεσης, η 

σχέση-Σ παίρνει τη μορφή διακλάδωσης, δηλαδή από ένα πρόσωπο στο παρόν 

συνδέεται με δυο πρόσωπα στο μέλλον. Η σχέση αυτή δεν διέπεται από τη λογική της 

σχέσης ταυτότητας (ένα-προς-ένα) κι έτσι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η γλώσσα της 
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ταυτότητας, καθώς δεν μπορεί δύο μελλοντικά πρόσωπα να είναι το ίδιο πρόσωπο. 

Συνεπώς, η κατάλληλη αιτία συσχέτισης στην περίπτωση της διαίρεσης δεν μπορεί να 

είναι η κανονική αιτία που συναντάται στην πραγματική ζωή, αλλά μπορεί να είναι 

οποιαδήποτε αιτία εξασφαλίζει την ψυχολογική συσχέτιση και/ή την ψυχολογική 

συνδεσιμότητα (σχέση-Σ), δηλαδή την επιβίωση.  

Κατά τον Parfit, η απάντηση στο ερώτημα ποια σχέση είναι εκείνη που έχει 

σημασία, αν δηλαδή πρόκειται για τη σχέση-Σ ή την προσωπική ταυτότητα, δεν μπορεί 

να διαφανεί από τις κανονικές περιπτώσεις, ακριβώς επειδή σε αυτές οι δύο σχέσεις 

συνυπάρχουν (R&P,3,90,262). Γι’ αυτό το λόγο, το νοερό πείραμα της διαίρεσης έχει 

σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι η σχέση-Σ με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς το 

πρόσωπο στο παρόν δεν μπορεί να είναι κανένα από τα μελλοντικά πρόσωπα, γιατί 

αυτό παραβιάζει τη λογική της ταυτότητας. Ωστόσο, ενώ η προσωπική ταυτότητα δεν 

μπορεί να επιβιώσει ψυχολογικά και βιολογικά σε αυτή τη περίπτωση, αυτό το 

επιτυγχάνει η σχέση-Σ, η οποία συσχετιζόμενη με οποιοδήποτε αιτία εξασφαλίζει την 

επιβίωση της εγκεφαλικής και ψυχολογικής συνέχειας. Κατά συνέπεια, είναι η σχέση-Σ 

που έχει σημασία και όχι η προσωπική ταυτότητα.  

Η αποδοχή της αναγωγιστικής θεώρησης έχει τέτοια βαρύτητα για τον Parfit, 

ώστε να περιγράψει πώς αντιλαμβανόταν τον εαυτό του, όταν ακόμα πίστευε στη μη-

αναγωγιστική θεώρηση: «Η ζωή μου φαινόταν σαν ένα γυάλινο τούνελ, μέσα από το 

οποίο κινιόμουν κάθε χρόνο γρηγορότερα και στο τέλος του οποίου υπήρχε σκοτάδι. 

Όταν άλλαξα θεώρηση, οι τοίχοι του τούνελ μου εξαφανίστηκαν. Τώρα ζω στον ανοιχτό 

ουρανό.» (R&P,3,95,281). 

Έχοντας καταδείξει πως αυτό που έχει σημασία για την επιβίωση του ανθρώπου 

είναι η σχέση-Σ με οποιαδήποτε αιτία και όχι η προσωπική ταυτότητα, ο Parfit 

υπεισέρχεται μέσα από νοερά πειράματα στην αποτίμηση του για το «τι μπορεί να έχει 

σημασία για τα πρόσωπα». Υπό τον γενικό τίτλο «Μερική Επιβίωση» (Partial Survival) 

μέσα από τα δύο νοερά πειράματα «Σύντηξη» (Fusion) και «Άνθρωποι αμοιβάδες» 

(Amoeba People) φαίνεται να επιδιώκεται η αλλαγή της έννοιας και της αποτίμησης της 
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επιβίωσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, στην πρώτη περίπτωση θίγεται το ζήτημα του τρόπου 

αποτίμησης και της αιτιολόγησης της αποτίμησης σχέσεων που επιδέχονται 

διαβάθμισης, ενώ στη δεύτερη περίπτωση καταδεικνύεται αφενός η αποτίμηση και 

αφετέρου η αιτιολόγηση της αποτίμησης της σημασίας που έχουν η συνδεσιμότητα και 

η συνέχεια.  

Το νοερό πείραμα της «Σύντηξης» φαίνεται να απαντά στο ερώτημα περί του 

τρόπου αποτίμησης των σχέσεων ψυχολογικής συνδεσιμότητας για την επιβίωση και 

ως εκ τούτου αμφισβητεί την αντίληψη όσων υποστηρίζουν τη σημασία της 

προσωπικής ταυτότητας ότι οι σχέσεις στην επιβίωση του προσώπου είναι απόλυτες, 

δηλαδή δεν επιδέχονται σχεσιακή διαβάθμιση και είναι- όπως λέει και ο Parfit- «όλα-ή-

τίποτα» (all-or-nothing). Επικεντρώνεται δηλαδή στο πώς αποτιμώνται τα 

χαρακτηριστικά που έχουν σημασία για την επιβίωση (με δεδομένο ότι έχει 

κατοχυρωθεί πως αυτό που έχει σημασία είναι η σχέση-Σ.).  

Σύμφωνα με το νοερό πείραμα της σύντηξης : « Μπορούμε να φανταστούμε 

έναν κόσμο στον οποίο η σύντηξη είναι μια φυσική διαδικασία. Δυο άνθρωποι 

συνέρχονται. Ενόσω είναι αναίσθητοι, τα δυο τους σώματα αναπτύσσονται σε ένα. 

Ύστερα ένα πρόσωπο ξυπνά. Αυτό το πρόσωπο οιονεί θυμάται να ζει τις ζωές και των 

δύο αρχικών ανθρώπων. Δεν χρειάζεται να χαθούν οι οιονεί-μνήμες, αλλά κάποια 

πράγματα πρέπει να χαθούν. Οποιοιδήποτε δύο άνθρωποι που συντίθενται μαζί θα 

έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, διαφορετικές επιθυμίες και διαφορετικές 

προθέσεις. Πώς μπορούν αυτά να συνενωθούν;»(R&P,3,100,298) 

Τι είναι όμως για τον Parfit η έννοια της σύντηξης με βάση και το νοερό του 

πείραμα; Η σύντηξη είναι το αντίθετο της διαίρεσης(R&P,3,100,298). Δηλαδή πρόκειται 

για ένα τύπο σχέσης που, όπως η διαίρεση, συσχετίζει ένα πρόσωπο με δύο άλλα και 

δεν είναι ένας τύπος σχέσης ένα-προς-ένα, όπως η ταυτότητα- με τη διαφορά πως, ενώ 

στη διαίρεση ένα πρόσωπο διακλαδίζεται σε δύο διαφορετικά άλλα, στη σύντηξη δύο 

διαφορετικά πρόσωπα συνενώνονται και γίνονται ένα άλλο πρόσωπο. Επειδή στη 

σύντηξη το πρόσωπο που θα προκύψει δεν θα είναι πλήρως όμοιο με το κάθε 
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συντιθέμενο και συνεπώς δεν επιβιώνει, η περίπτωση αυτή βοηθά να στοχασθεί κανείς 

πως η επιβίωση δεν είναι «όλα-ή-τίποτα» (R&P,3,100,298). Δηλαδή η επιβίωση του 

ανθρώπου δεν είναι απόλυτη αλλά μπορεί να ειδωθεί ως μερική. Πρόκειται, για 

επιβίωση ορισμένων χαρακτηριστικών του ανθρώπου.  

Ο Parfit καταδεικνύει τη θέση του ότι η επιβίωση επιδέχεται φυσικής και 

ψυχολογικής διαβάθμισης θέτοντας το ερώτημα στο νοερό πείραμα της Σύντηξης 

σχετικά με το πώς γίνεται τα χαρακτηριστικά, οι προθέσεις και οι επιθυμίες να 

συνενωθούν. Η συνένωση μπορεί να γίνει όπως με τους κανόνες που καθορίζουν τα 

επικρατέστερα και υπολειπόμενα γονίδια (R&P,3,100,298). Τα χαρακτηριστικά που 

είναι συμβατά θα συνυπάρχουν στο προκύπτον πρόσωπο, ενώ τα ασύμβατα 

χαρακτηριστικά, αν έχουν ίση δύναμη, θα αποκλείονται και εάν έχουν διαφορετική 

δύναμη το δυνατότερο θα γίνει πιο αδύναμο (R&P,3,100,298). Εφόσον το προκύπτον 

από τη διαδικασία αυτή πρόσωπο θα είναι ένα καινούργιο πρόσωπο και τα 

συντιθέμενα πρόσωπα δεν θα επιβιώσουν, ο Parfit προκαλεί τον αναγνώστη να 

φανταστεί με ποιο τρόπο θα έπρεπε να αξιολογήσει τη σύντηξη ως εξίσου καλή με την 

κανονική επιβίωση, παρότι μπορεί ο αναγνώστης να πιστεύει πως σε μια τέτοια 

περίπτωση δεν θα συνέχιζε να υπάρχει ως πρόσωπο. Ο Parfit υποστηρίζει πως δεν 

υπάρχει κανένα γεγονός που να είναι απόλυτο στην επιβίωση, καθώς εκείνη επιδέχεται 

ψυχολογικής διαβάθμισης της συνδεσιμότητας των σχέσεων μεταξύ του προσώπου και 

ενός άλλου. Δηλαδή το πρόσωπο θα συσχετίζεται περισσότερο ή λιγότερο ψυχολογικά 

με ένα άλλο και ως εκ τούτου θα διατηρείται πάντοτε κάποιος βαθμός ψυχολογικής και 

φυσικής συνδεσιμότητας. Προτείνει λοιπόν στον αναγνώστη την ακόλουθη θεώρηση 

για να αξιολογεί και να επιλέγει τις σχέσεις σύντηξης με βάση τη συνδεσιμότητα:  

«Η αξία για μένα της σχέσης μου με ένα προκύπτον πρόσωπο εξαρτάται 

συγχρόνως (1) από το βαθμό συνδεσιμότητας με αυτό το πρόσωπο και (2) από την αξία, 

κατά τη θεώρηση μου, των φυσικών και ψυχολογικών χαρακτηριστικών του προσώπου 

αυτού.» (R&P,3,100,299).  
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Υπάρχουν δηλαδή πολλά επιθυμητά και μη επιθυμητά χαρακτηριστικά, τα 

οποία συνιστούν ψυχολογικές ή φυσικές σχέσεις συνδεσιμότητας. Εάν μια σχέση 

σύντηξης είτε διατηρεί επιθυμητά χαρακτηριστικά είτε προσθέτει θετικά 

χαρακτηριστικά, είτε αφαιρεί ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά για το πρόσωπο, τότε οι 

αλλαγές αυτές θεωρούνται κατά καλοδεχούμενες μεταβολές «μερικής αναγωγής» 

(«partial reduction»), δηλαδή βελτιώσεις. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αν οι αλλαγές σε 

κάποια περίπτωση σύντηξης θεωρούνται βελτιώσεις, τότε αυτή πρέπει να θεωρείται 

ως το ίδιο καλή ή και καλύτερη ακόμα από την κανονική επιβίωση ενώ, αν οι αλλαγές 

που γίνονται αφορούν χαρακτηριστικά ανεπιθύμητα, τότε η σύντηξη είναι αποφευκτέα 

και η επιβίωση το ίδιο κακή όπως και ο θάνατος (R&P,3,100,299). Με τον τρόπο αυτό, 

μέσα από το νοερό πείραμα της σύντηξης η επιβίωση μπορεί να επιδέχεται 

διαβάθμισης δια των φυσικών και ψυχολογικών σχέσεων συνδεσιμότητας και οι 

διαβαθμίσεις αυτές να αξιολογούνται ως επιθυμητές ή αποφευκτέες.   

Με το νοερό πείραμα των «Ανθρώπων-αμοιβάδων» (Amoeba-People), ο Parfit 

υποστηρίζει, εν αντιθέσει με άλλες αναγωγιστικές θεωρήσεις, ότι δεν έχει σημασία 

μόνο η ψυχολογική συνέχεια αλλά και η ψυχολογική συνδεσιμότητα. Το πείραμα αυτό 

έρχεται σε συνέχεια του πειράματος της «Σύντηξης» αναφορικά με το τι πρέπει να 

αποτιμάται ότι έχει σημασία για την επιβίωση. Αφού παρουσιάσει την ιστορία των 

Ανθρώπων αμοιβάδων, ο Parfit διερωτάται ποια είναι η σχετική σημασία των δυο 

ψυχολογικών σχέσεων της συνέχειας και της συσχέτισης, για να επιχειρηματολογήσει 

ότι δεν μπορεί να υποστηριχθεί επαρκώς πως η απουσία συνδεσιμότητας δεν έχει 

σημασία. Αντίθετα, υπάρχουν επιθυμητά από τους ανθρώπους είδη συνδεσιμότητας, η 

αλλαγή των οποίων θα ήταν βαθύτατα ανεπιθύμητη. 

Η ιστορία των Ανθρώπων-αμοιβάδων στο υπό ανάλυση νοερό πείραμα είναι η 

εξής: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι ακριβώς σαν εμάς με εξαίρεση τη μέθοδο 

αναπαραγωγής. Όπως οι αμοιβάδες, έτσι κι αυτοί οι άνθρωποι αναπαράγονται με μια 

διαδικασία φυσικής διαίρεσης…Το πρώτο πρόσωπο είναι η Εύα. Τα επόμενα η 

‘’Δευτέρα’’ και η ‘’Τρίτη’’. Το δέκατο πέμπτο πρόσωπο παρακάτω στο δένδρο θα είναι η 

‘’Δέκατη Πέμπτη’’. Στην αρχή της ζωής τους, η Δευτέρα και η Τρίτη είναι πλήρως 
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ψυχολογικά συνδεδεμένες με την Εύα, όπως ήταν εκείνη πριν διαιρεθεί. Όπως 

επιχειρηματολόγησα, η σχέση της Εύας με κάθε ένα από αυτούς τους δύο ανθρώπους 

είναι το ίδιο καλή όσο η κανονική επιβίωση. Ο ίδιος ισχυρισμός αντιστοιχεί σε κάθε 

άλλη διαίρεση στην ιστορία αυτής της κοινότητας. Τι θα πρέπει να υποστηριχθεί για τη 

σχέση της Εύας με ανθρώπους που βρίσκονται παρακάτω στο δέντρο, όπως η Δέκατη 

Πέμπτη; 

 Η Εύα είναι ψυχολογικά συνεχής με την Δέκατη Πέμπτη. Θα υπάρχει λοιπόν μεταξύ των 

δυο μια συνεχής αλληλεπικαλυπτομένη αλυσίδα από άμεσες ψυχολογικές συνδέσεις. 

Έτσι, η Εύα έχει μερικές οιονεί-προθέσεις, που φέρονται από την Τρίτη, η οποία με τη 

σειρά της έχει κάποιες οιoνεί-προθέσεις, που φέρονται από την Έκτη και ούτω καθεξής 

μέχρι την Δέκατη Πέμπτη. Από την πλευρά της, η Δέκατη Πέμπτη μπορεί να οιονεί-

θυμάται το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της αμέσως προηγούμενης της, η οποία μπορεί 

να οιονεί-θυμάται το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της αμέσως προηγούμενης της και 

πηγαίνοντας έτσι πίσω μέχρι την Εύα. Παρότι η Δέκατη Πέμπτη είναι ψυχολογικά 

συνεχής με την Εύα, δεν μπορεί να υπάρχει μεταξύ των δύο καμία διακριτή ψυχολογική 

συνδεσιμότητα. Η συνδεσιμότητα απαιτεί άμεσες συνδέσεις. Εάν αυτοί οι άνθρωποι 

είναι από κάθε άλλη άποψη σαν εμάς, η Εύα δεν μπορεί να είναι ισχυρά συνδεδεμένη 

με το κάθε πρόσωπο στο απείρως μακρύ δένδρο. Με το πέρασμα του χρόνου οι οιονεί-

μνήμες θα αποδυναμώνονται και μετά θα ξεθωριάζουν. Οι οιονεί-μνήμες μόλις 

εκπληρώνονται θα αντικαθίστανται από άλλες. Τα οιονεί χαρακτηριστικά σταδιακά θα 

μεταβάλλονται. Ένεκα τέτοιων γεγονότων, αν κάποιο πρόσωπο είναι πιο κάτω στο 

δένδρο, θα υπάρχουν λιγότερες άμεσες συνδέσεις μεταξύ του προσώπου αυτού και της 

Εύας. Αν αυτό το πρόσωπο είναι αρκετά απομονωμένο, μπορεί να μην υπάρχουν 

καθόλου άμεσες και διακριτές ψυχολογικές συνδέσεις μεταξύ των δυο. Έστω ότι αυτό 

είναι αληθές για την Εύα και τη Δέκατη Πέμπτη. Μεταξύ της Εύας και της Δέκατης 

πέμπτης υπάρχει ψυχολογική συνέχεια αλλά δεν υπάρχει διακριτή ψυχολογική 

συνδεσιμότητα. Η περίπτωση αυτή παρουσιάζει ένα ερώτημα που ανέφερα νωρίτερα: 

Ποια είναι η σχετική σημασία αυτών των σχέσεων;» (R&P,3,100,299-301). 



114 
 

114 
 

Όπως παρουσιάζεται μέσα από το νοητικό πείραμα των Ανθρώπων-αμοιβάδων, 

παρότι τα πρόσωπα διατηρούν τη συνέχεια στο βάθος των γενεών, η συνδεσιμότητα  

τους δεν διατηρείται αλλά αποδυναμώνεται μέχρις εξαφανίσεως. Με το πείραμα αυτό 

ο Parfit θέλει να θίξει τη σημασία που έχουν για την επιβίωση η συνέχεια και η 

συνδεσιμότητα. Είναι εμφανές πως στο πείραμα διατηρούνται οι σχέσεις συνέχειας 

διαγενεακά εσαεί αλλά όχι και οι σχέσεις συνδεσιμότητας. Έπεται από αυτό ότι η 

συνέχεια έχει σημασία για την επιβίωση, επειδή διατηρείται αναλλοίωτη στο χρόνο; Η 

θέση του Parfit είναι πως και οι δυο σχέσεις έχουν σημασία και καμία δεν έχει 

περισσότερη σημασία από την άλλη (R&P,3,100,301). Διαφωνεί με τις αναγωγιστικές 

προσεγγίσεις, που υποστηρίζουν πως η απουσία συνδεσιμότητας δεν έχει σημασία. Οι 

ικανότητες της μνήμης και των παρελθουσών εμπειριών που καθιστούν τη ζωή των 

ανθρώπων αξιοβίωτη (δες R&P,3,100,301), η ανάγκη για την ύπαρξη συνολικών 

ενοτήτων στη ζωή των προσώπων χωρίς διακυμάνσεις στις προθέσεις και στις 

επιθυμίες, καθώς και η συνέχεια του χαρακτήρα αποτελούν σημεία που αφορούν την 

ψυχολογική συνδεσιμότητα και την ψυχολογική συνέχεια και που κατά τον Parfit δεν 

θα ήθελαν οι άνθρωποι να αλλάξουν (βλ. R&P,3,100,301). Από αυτά τα σημεία ο Parfit 

αποτιμά θετικά τη σημασία όχι μόνο της συνέχειας αλλά και της συνδεσιμότητας. 

Τέλος, με την ιδέα «Διαδοχικοί Εαυτοί» (successive selves) μέσα από τρία νοερά 

πειράματα, ο Parfit υποστηρίζει τρόπους περιγραφής των σχέσεων εντός των ζωών των 

ανθρώπων, εισάγοντας την έννοια των διαδοχικών εαυτών στη ζωή ενός προσώπου. 

Δηλαδή στη ζωή ενός προσώπου μπορεί να υπάρχουν πολλοί διαδοχικοί εαυτοί 

ανάλογα με το βαθμό συνδεσιμότητας που συνδέονται διαφορετικές χρονικές στιγμές 

στη ζωή του.  

Με το πρώτο από τα τρία νοερά πειράματα, των ήδη αναφερθέντων Ανθρώπων-

αμοιβάδων, ο Parfit προτείνει τους νέους όρους με τους οποίους αυτοί οι άνθρωποι 

πρέπει να προσδιορίζουν τις μεταξύ τους σχέσεις περιγράφοντας τις σχέσεις της 

ψυχολογικής συνέχειας και της ψυχολογικής συνδεσιμότητας. Απαντά δηλαδή στο 

ερώτημα πώς μπορούν να περιγραφούν διαφορετικά οι σχέσεις συνέχειας και 

συνδεσιμότητας.  
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Οι διαιρούμενοι άνθρωποι, που περιγράφονται με τις φράσεις «προγονικός 

εαυτός» (ancestral self) και «απόγονος εαυτός» (descendant self), αναφέρονται σε 

κάθε παρελθόν ή μελλοντικό πρόσωπο σε σχέση με τους ίδιους. Εισηγούμενος τους 

όρους αυτούς ο Parfit υπονoεί την κατεύθυνση της ψυχολογικής συνέχειας. 

Συγκεκριμένα, με τη φράση «προγονικός εαυτός» αναφέρονται οι Άνθρωποι-

αμοιβάδες σε «κατευθυνόμενη-προς-το-παρελθόν» (past-directed) ψυχολογική 

συνέχεια, ενώ η φράση «απόγονος εαυτός» περιγράφει την «κατευθυνόμενη-προς-το-

μέλλον» (future-directed) ψυχολογική συνέχεια (R&P,3,101,302): 

«Κάθε πρόσωπο είναι ένας εαυτός. Η Εύα μπορεί να σκέφτεται οποιοδήποτε 

πρόσωπο, οπουδήποτε στο δέντρο ως έναν από τους μελλοντικούς εαυτούς της...Οι 

προγονικοί εαυτοί της Δέκατης Πέμπτης είναι όλοι άνθρωποι στη γραμμή που τη 

συνδέει με την Εύα» (R&P,3,101,302).  

Οι έννοιες με τις οποίες ο Parfit αποδίδει τους βαθμούς ψυχολογικής 

συνδεσιμότητας είναι «παρελθών εαυτός» (past self) και «μελλοντικός εαυτός» (future 

self). Ενώ με τη συνηθισμένη χρήση τους οι φράσεις αυτές αναφέρονται στον εαυτό 

είτε σε σχέση με το παρελθόν είτε σε σχέση με το μέλλον, με τη χρήση που εισηγείται ο 

φιλόσοφος οι φράσεις αυτές αναφέρονται σε άλλους ανθρώπους, με τους οποίους το 

πρόσωπο διατηρεί κάποιο βαθμό συνδεσιμότητας (R&P,3,101,302). Μάλιστα, οι 

βαθμοί ψυχολογικής συνδεσιμότητας αποδίδονται με την προσθήκη ενός πρώτου 

συνθετικού όπως «κοντινότερος», «κοντινός», «μακρινός» κ.λ.π. Μέσα από τα δύο 

παραπάνω ζεύγη εννοιών, με τα οποία ο Parfit βάζει τους Ανθρώπους-αμοιβάδες να 

προσδιορίζουν τις σχέσεις τους, συγχρόνως εκτιμά πως μπορούν να χρησιμοποιούνται 

οι έννοιες αυτές για να περιγράψουν το βαθμό συνδεσιμότητας, που διατηρεί ο ίδιος 

στο νοερό πείραμα της Διαίρεσης, με τα προκύπτοντα πρόσωπα χαρακτηρίζοντας τα ως 

μέλλοντες εαυτούς αντί για ξεχωριστά πρόσωπα.   

Με το δεύτερο νοερό πείραμα για τους Διαδοχικούς εαυτούς, ο φιλόσοσφος 

υποστηρίζει ότι οι φράσεις «παρελθών» και «μελλοντικός εαυτός», που περιγράφουν 
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την ψυχολογική συνδεσιμότητα, μπορούν να προσδιορίζουν τις σχέσεις με διαδοχικούς 

εαυτούς μεταξύ διαφορετικών ζωών, όταν οι άμεσες συνδέσεις μεταξύ τους είναι πάρα 

πολλές. Στο νοερό αυτό πείραμα οι πρωταγωνιστές μοιάζουν με τους κανονικούς 

ανθρώπους αλλά διαφέρουν απ’ αυτούς ως προς τον τρόπο αναπαραγωγής. 

Συγκεκριμένα αναφέρει: « Αυτοί αναπαράγονται με σύντηξη αλλά και με διαίρεση και 

το κάνουν αυτό συχνά. Συντίθενται κάθε φθινόπωρο και διαιρούνται κάθε άνοιξη…Για 

τους φανταστικούς αυτούς ανθρώπους οι φράσεις ‘’ένας προγονικός εαυτός’’ και ‘’ένας 

απόγονος εαυτός’’ θα κάλυπταν πολλά για να είναι χρήσιμοι.103 Θα μπορούσαν να 

υπάρχουν ζεύγη ημερομηνιών, τέτοια ώστε καθένας που έζησε ποτέ πριν από την 

πρώτη ημερομηνία να είναι προγονικός εαυτός για τον καθένα που έζησε ποτέ μετά τη 

δεύτερη ημερομηνία. Μάλιστα καθώς η ζωή του κάθε προσώπου διαρκεί μόνο για μισό 

χρόνο η λέξη ‘’Εγώ’’ θα κάλυπτε πολύ λίγα για να κάνει όλη τη δουλειά που κάνει για 

εμάς. Η περισσότερη από αυτή τη δουλειά θα μπορούσε να γίνει για αυτούς τους 

ανθρώπους μιλώντας για μελλοντικούς και παρελθοντικούς εαυτούς.» (R&P,3,101,303). 

Ο Parfit προτείνει τα διαφορετικά πρόσωπα να ονομάζονται «διαδοχικοί εαυτοί» και να 

μην αναφέρονται μεταξύ τους με φράσεις που υποδηλώνουν ψυχολογική συνέχεια 

μεταξύ των ζωών τους. Αντίθετα, προτείνει να αναφέρονται με φράσεις που 

υποδηλώνουν ψυχολογική συνδεσιμότητα μεταξύ των ζωών τους λόγω του ελάχιστου 

χρονικού διαστήματος που διαρκεί η ζωή κάθε φανταστικού ανθρώπου. Στο διάστημα 

αυτό η ψυχολογική συνδεσιμότητα διατηρείται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ωστόσο 

αναγνωρίζει πως εκείνο που διέπει τις διακρίσεις μεταξύ των διαδοχικών εαυτών είναι 

η διαίρεση και η σύντηξη, δηλαδή οι σχέσεις ψυχολογικής συνέχειας. Η θέση του για 

την διάκριση των ζωών μεταξύ των διαδοχικών εαυτών με βάση την ψυχολογική 

συνδεσιμότητα βασίζεται στο ότι οι άμεσες ψυχολογικές συνδέσεις των ανθρώπων 

αυτών διατηρούνται σχεδόν όλες από τη μια ζωή στην άλλη. Ως εκ τούτου, όταν οι 

                                                            
103 Ο Parfit εδώ  εννοεί ότι η ζωή των  ανθρώπων αυτών είναι πολύ σύντομη και ως εκ τούτου 
χρησιμοποιούν κυρίως σχέσεις ψυχολογικής συνδεσιμότητας για να επικοινωνούν, καθώς οι 
περισσότερες ψυχολογικές συνδέσεις τους είναι άμεσες. Οι όροι «προγονικός εαυτός» και «απόγονος 
εαυτός» περιγράφουν κυρίως σχέσεις ψυχολογικής συνέχειας, οι οποίες αναφέρονται σε πράγματα και 
γεγονότα, όταν οι σχέσεις που τα συνδέουν είναι απομακρυσμένες χρονικά μεταξύ τους. Για τη ζωή των 
ανθρώπων αυτών η ψυχολογική συνέχεια είναι πολύ μεγάλο μέγεθος για να εκφράσει τις ανάγκες τους.  
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άμεσες συνδέσεις μεταξύ ενός προσώπου και ενός άλλου είναι τόσο πολλές, δύνανται 

να προσδιορίζουν τις σχέσεις τους και να διαχωρίζουν τα όρια του ενός εαυτού από τον 

άλλο με όρους ψυχολογικής συνδεσιμότητας και όχι ψυχολογικής συνέχειας.  

Με το τρίτο και τελευταίο νοερό πείραμα των «Διαδοχικών Εαυτών», o Parfit 

υποστηρίζει ότι μπορεί να υφίστανται διαδοχικοί εαυτοί εντός της ίδιας ζωής. 

Διατείνεται δηλαδή ότι, όταν αποδυναμώνονται οι άμεσες ψυχολογικές συνδέσεις 

μεταξύ ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος και κάποιου άλλου στη ζωή ενός 

προσώπου, εκείνο να μπορεί να αναφέρεται στον εαυτό του για τη χαμηλή πλέον σε 

βαθμό συνδεσιμότητας περίοδο ως έναν άλλο εαυτό. Σε αυτό το νοερό πείραμα, όπως 

και στα προηγούμενα, οι άνθρωποι διαφέρουν ως προς την αναπαραγωγική μέθοδο. 

Πιο συγκεκριμένα: 

 «Για άλλη μια φορά αυτοί οι άνθρωποι διαφέρουν από εμάς μόνο ως προς τη 

μέθοδο αναπαραγωγής. Οι άνθρωποι αυτοί δεν αναπαράγονται. Στον κόσμο τους δεν 

υπάρχει ούτε σεξουαλική αναπαραγωγή ούτε σύντηξη ούτε διαίρεση. Υπάρχει ένας 

αριθμός αιώνιων σωμάτων, τα οποία σταδιακά αλλάζουν εμφάνιση. Οι άμεσες και οι 

διακριτές ψυχολογικές συνδέσεις διαρκούν όπως και πριν μόνο για περιορισμένες 

χρονικά περιόδους, όπως για πεντακόσια χρόνια.» (R&P,3,101,304). Ο Parfit εξηγεί ότι 

ακριβώς επειδή οι ζωές τους διαρκούν αιώνια, όλη η γραμμή της ζωής τους είναι μια 

ψυχολογική συνέχεια, η οποία, καθώς τα πρόσωπα μεταβάλλονται τελείως στην 

πάροδο των χρόνων, δεν διέπεται στο σύνολο της από σχέσεις ψυχολογικής 

συνδεσιμότητας αλλά υφίστανται άμεσες ψυχολογικές συνδέσεις μόνο μεταξύ 

διαστημάτων τα οποία βρίσκονται κοντά χρονικά (R&P,3,101,304). 

Για να μπορεί να περιγραφεί η διακριτότητα των χρονικών περιόδων της ζωής 

αυτών των ανθρώπων ο Parfit κρίνει πως οι διαδοχικοί εαυτοί δεν θα αναφέρονται στη 

διαίρεση της ψυχολογικής συνέχειας αλλά στους βαθμούς ψυχολογικής 

συνδεσιμότητας εντός της ίδιας ζωής (R&P,3,101,304). Δηλαδή ανασκευάζει την 

προηγούμενη θέση του ότι η διάκριση μεταξύ διαδοχικών εαυτών διαφορετικών ζωών 

γίνεται με βάση τη διακλάδωση της ψυχολογικής συνέχειας και υποστηρίζει πως αυτό 
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που καθορίζει τους διαδοχικούς εαυτούς εντός της ίδιας ζωής είναι η διαβάθμιση της 

ψυχολογικής συνδεσιμότητας. Η διάκριση λοιπόν των διαδοχικών εαυτών μεταξύ των 

μερών εντός της ίδιας ζωής δεν γίνεται με την ψυχολογική συνέχεια αλλά με την 

ψυχολογική συνδεσιμότητα. 

Με βάση την παραπάνω θέση, ο Parfit προτείνει στην πραγματική ζωή η 

διάκριση των διαδοχικών εαυτών εντός της ζωής ενός ανθρώπου να γίνεται με 

αναφορά στον βαθμό ψυχολογικής συνδεσιμότητας και όχι με βάση τη ψυχολογική 

συνέχεια: 

«Όταν οι συνδέσεις έχουν μειωθεί σημαντικά εξαιτίας μιας σημαντικής αλλαγής 

στο χαρακτήρα ή τον τρόπο ζωής ή στις πεποιθήσεις και στα ιδανικά, μπορούμε να 

πούμε ‘’Δεν ήμουν Εγώ που το έκανα αυτό αλλά ένας παλαιότερος εαυτός.’’ Υστερα 

μπορούμε να περιγράψουμε με τι τρόπους και σε ποιο βαθμό σχετιζόμαστε με αυτόν 

τον παρελθόντα εαυτό.» (R&P,3,101,304-305). Έτσι, οι φράσεις «παρελθών εαυτός» και 

«μελλοντικός εαυτός» μπορούν να χρησιμοποιούνται μεταξύ της ζωής ενός κανονικού 

ανθρώπου για να προσδιορίσουν τα διαστήματα υψηλής συνδεσιμότητας και χαμηλής 

συνδεσιμότητας και με τον τρόπο αυτό να διαχωρίσει ο άνθρωπος τη ζωή του σε 

διαφορετικούς εαυτούς ή σε διαφορετικά πρόσωπα με βάση σημαντικές ψυχολογικές 

μεταβολές που του συμβαίνουν. Μέσα από τα τρία νοερά πειράματα ο Parfit 

μετασχηματίζει σταδιακά το περιεχόμενο της έννοιας του εαυτού, ώστε εκείνη να 

αναφέρεται σε αλυσίδες ισχυρής συνδεσιμότητας με βάση τη διαβάθμιση των οποίων 

η ζωή του κατατέμνεται σε διαδοχικούς εαυτούς ή σε διαφορετικά πρόσωπα. 

Όπως αναφέρθηκε στην αρχή της ενότητας, στο απόσπασμα για την παρφιτιανή 

θεώρηση του προσώπου, το πρόσωπο, η αυτουργία και το υποκείμενο των εμπειριών 

δεν είναι παρά έννοιες που περιγράφουν αυτά που συμβαίνουν και αυτά που 

βρίσκονται στην κυριότητα του ανθρώπου, δηλαδή περιγράφουν σχέσεις. Οι 

περιγραφές που τις αξιοποιούν είναι αληθείς εξαιτίας του τρόπου που μιλούν οι 

άνθρωποι (R&P,3,81,223). Είναι τρόποι του λέγειν, λέξεις που περιγράφουν. Κατά τον 

ίδιο, η γλώσσα αναπτύσσεται, και κάποιες από τις έννοιες της και αντιστοίχως τις λέξεις 
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που επινοούν οι άνθρωποι τις εφαρμόζουν σε μέρη της πραγματικότητας 

(R&P,3,98,291). Με κάποιες από τις έννοιες, ο Parfit εκτιμά πως μπορεί να περιγραφεί 

καλύτερα η πραγματικότητα από ό,τι με άλλες (R&P,3,98,291). Αυτό που για τον ίδιο 

καθιστά μια έννοια προτιμότερη από μια άλλη είναι ότι προσεγγίζει καλύτερα αυτό 

που είναι σημαντικό (R&P,3,98,292). Κι εκείνο που είναι σημαντικό για τον Parfit είναι 

η επιβίωση του ανθρώπου, δηλαδή η διατήρηση της ύπαρξής του, την οποία 

αντιλαμβάνεται ως φυσική και ψυχολογική συνέχεια και συνδεσιμότητα στο χρόνο. Πιο 

συγκεκριμένα, θεωρεί πως αυτό που έχει σημασία για τη διατήρηση της ανθρώπινης 

ύπαρξης είναι η επιβίωση της ψυχολογικής συνέχειας και/ή της ψυχολογικής 

συνδεσιμότητας, η οποία αναφέρεται από τον ίδιο ως σχέση-Σ. Η σχέση αυτή έχει ως 

απαραίτητη προϋπόθεση την αναγωγή στην ύπαρξη του εγκεφάλου, του σώματος, την 

τέλεση των πράξεων και το στοχασμό των σκέψεων, καθώς και κάποιων συγκεκριμένων 

φυσικών και νοητικών καταστάσεων. Εκείνη η έννοια η οποία εκφράζει με τον 

καλύτερο τρόπο αυτό που έχει σημασία για τον Parfit είναι η προτιμότερη. Το πρόσωπο 

και η προσωπική ταυτότητα δεν έχουν σημασία, διότι δεν είναι πάντοτε καθορισμένες. 

Επίσης, όπως ο ίδιος έδειξε με το νοερό πείραμα της Διαίρεσης, η λογική που διέπει τη 

γλώσσα της ταυτότητας δεν μπορεί να εκφράσει τις σχέσεις που προκύπτουν. Αυτό 

συμβαίνει, διότι ο τρόπος με τον οποίο περιγράφονται οι ψυχολογικές σχέσεις (σχέση-

Σ) στην προσωπική ταυτότητα αποτελεί μια περιορισμένη εκδοχή του ψυχολογικού 

κριτηρίου βασισμένη μόνο σε κανονικές αιτίες, με τις οποίες εξασφαλίζεται η 

ψυχολογική συνέχεια στον χρόνο. Η έννοια της σχέσης-Σ μπορεί και συμβαδίζει με την 

έννοια της προσωπικής ταυτότητας αλλά μπορεί και να περιγράφει ψυχολογικές 

σχέσεις με οποιαδήποτε αιτία μπορεί να εξασφαλίσει την ψυχολογική συνέχεια στον 

χρόνο, δηλαδή ξεπερνάει τα όρια της λογικής της γλώσσας της προσωπικής 

ταυτότητας. Κατά συνέπεια, αποδίδει καλύτερα από την προσωπική ταυτότητα και το 

πρόσωπο αυτό που έχει σημασία, δηλαδή την επιβίωση.  

Η θέση ότι αυτό που έχει σημασία για την επιβίωση είναι η σχέση-Σ 

επιβεβαιώνεται από το πραγματικός γεγονός της δημιουργίας διακριτών σφαιρών 

συνείδησης εξαιτίας του τεχνητού διαχωρισμού των εγκεφαλικών ημισφαιρίων. 
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Χρησιμοποιεί το γεγονός αυτό όχι μόνο για να επιβεβαιώσει την αναγωγιστική του 

θεώρηση (περί της αναγωγής του προσώπου και της προσωπικότητας στον εγκέφαλο) 

αλλά και για να καταδείξει ότι υπάρχουν και άλλες αιτίες διατήρησης της ψυχολογικής 

συνέχειας πέραν των κανονικών, που είναι γνωστοί με την προσωπική ταυτότητα, και 

τους οποίους μπορεί να εκφράσει κανείς απρόσωπα, δηλαδή χωρίς να αναφέρεται στο 

πρόσωπο, περιγράφοντας μόνο τις σχέσεις. Η συνείδηση δεν συνίσταται σε μια 

αναγκαία ενότητα η οποία προσδιορίζεται από το υποκείμενο των εμπειριών,δηλαδή 

το πρόσωπο το οποίο κατέχει τις εμπειρίες και ως εκ τούτου περιγράφει τις σχέσεις. Η 

συνείδηση μπορεί να διαιρείται σε ροές και ως εκ τούτου αυτό που την συνιστά δεν 

είναι το υποκείμενο των εμπειριών αλλά οι ψυχολογικές σχέσεις. Η έννοια της οιονεί-

μνήμης είναι το είδος της ψυχολογικής σχέσης που, αν ιδωθεί με τη μορφή σχέσης-Σ, 

εξασφαλίζει τη δυνατότητα της επιβίωσης με οποιοδήποτε τρόπο. 

Εφόσον αυτό που έχει σημασία για την ανθρώπινη επιβίωση είναι η σχέση-Σ και 

όχι η προσωπική ταυτότητα, καθώς η πρώτη περιγράφει καλύτερα τις ψυχολογικές 

σχέσεις από τη δεύτερη, το πρόσωπο μπορεί να αντικατασταθεί με άλλες έννοιες για 

την περιγραφή και την αξιολόγηση των ψυχολογικών σχέσεων. Η δε επιβίωση δεν 

χρειάζεται να είναι ολική όπως στην κανονική ζωή αλλά μερική (δηλαδή να διατηρεί 

και να προσθέτει τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά που είναι επιθυμητά και έχουν 

σημασία για την επιβίωση και ως εκ τούτου να βελτιώνεται). Τα ψυχολογικά 

χαρακτηριστικά αυτά, για όσο διαρκεί η ψυχολογική τους συνδεσιμότητα στον χρόνο 

με τον εαυτό στο παρόν, μπορούν να περιγράφουν τον ίδιο εαυτό (παρελθόντα εαυτό). 

Όταν η συνδεσιμότητα μειώνεται, τότε ο άνθρωπος μπορεί να αναφέρεται σ’ εκείνη 

την χρονική περίοδο και να αποδίδει αρχές και πεποιθήσεις σε ένα άλλο πρόσωπο ή 

εαυτό, καθότι η ψυχολογική συνέχεια στο χρόνο συνέχει τη γραμμή ζωής του 

ανθρώπου αλλά την προσωπικότητα τη συνέχουν οι άμεσες ψυχολογικές συνδέσεις.  
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3.3) Ο ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΓΩΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ PARFIT ΚΑΙ Η ΗΘΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

 

H σημασία της θεώρησης του Parfit έγκειται στον ψυχολογικό αναγωγισμό της 

και πιο συγκεκριμένα στον πυρήνα του, ο οποίος μπορεί να συνοψιστεί στο ότι η 

προσωπική ταυτότητα και το πρόσωπο δεν αποτελούν παρά έναν τύπο ψυχολογικής 

σχέσης. Πρόκειται δηλαδή για ένα επιστημολογικά εξηγήσιμο και περιγράψιμο 

ψυχολογικό φαινόμενο, το οποίο ανάγεται στις εγκεφαλικές λειτουργίες. Ωστόσο για 

να αναδειχθεί το γεγονός αυτό και η σημασία του, οφείλουμε να απαντήσουμε στα 

ακόλουθα ερωτήματα: Τι είδους θεώρηση είναι αυτή του Parfit;Tι είναι η αναγωγή 

στον Parfit; Ποια είναι η βασική σχέση που διέπει την αναγωγή και ποιο το βασικό 

συστατικό αυτής της σχέσης; Κατά συνέπεια, τι είναι αυτό που έχει σημασία για τον 

παρφιτιανό ψυχολογικό αναγωγισμό και πώς αναλύεται το πρόσωπο και η σχέση του 

με την ηθική;  

Η θεώρηση του Parfit θα μπορούσε να συνοψισθεί ως μια ανανέωση της 

επιστημολογικής προσέγγισης του Locke με αναγωγιστική μέθοδο και αντικείμενο 

εξήγησης (και περιγραφής) το πρόσωπο και την προσωπική ταυτότητα με κριτήριο 

σχεσιακό, τη σχέση-Σ. Επιστημολογική προσέγγιση εξαιτίας του αναγωγισμού: 

«Αντίληψη σύμφωνα με την οποία τα φαινόμενα εξηγούνται δια της αναγωγής»104. 

Πρόκειται για νοητική διαδικασία που συνίσταται στο μετασχηματισμό μιας σύνθετης 

οντότητας κατά τρόπο τέτοιο, ώστε χωρίς να πληγεί η σημασία της να περιοριστεί στα 

θεμελιώδη στοιχεία της.105 Ο όρος «αναγωγή», όπως χρησιμοποιείται στη φιλοσοφία, 

εκφράζει την ιδέα πως, αν μια οντότητα χ ανάγεται σε μια οντότητα y, τότε y υπό μια 

έννοια προηγείται του χ, είναι βασικότερη του χ, είναι δηλαδή τέτοια, ώστε χ εξαρτάται 

                                                            
104ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ,«Λεξικό της Φιλοσοφίας»,Α. Οι έννοιες, οι θεωρίες, οι σχολές, τα ρεύματα, 

Αναγωγισμός, σελίδα 56,εκδόσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΑΘΗΝΑ,2005. 

105ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ,«Λεξικό της Φιλοσοφίας»,Α. Οι έννοιες, οι θεωρίες, οι σχολές, τα ρεύματα, 

Αναγωγή, σελίδα 53, εκδόσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ,ΑΘΗΝΑ, 2005. 
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πλήρως από αυτή ή συνίσταται σε αυτή.106Από την ιδέα αυτή ο Parfit διατυπώνει την 

αναγκαία σύσταση της ταυτότητας με τη μορφή «Χ σήμερα είναι ένα και το αυτό 

πρόσωπο όπως το Υ σε κάποιο παρελθόντα χρόνο, αν και μόνο αν…» (R&P,3,77,202). Ο 

αναγωγισμός του Parfit εκτιμούμε πως αποτυπώνεται στα δεδομένα σχετικά με τα 

πρόσωπα και την προσωπική ταυτότητα, τα οποία σχετίζονται με τους εγκεφάλους, τα 

σώματα και κάποιες σειρές από συσχετιζόμενα νοητικά και φυσικά συμβάντα.107Η 

εξήγηση του προσώπου και της προσωπικής ταυτότητας ανάγεται σε όλο και 

βασικότερες ψυχολογικές σχέσεις (δεδομένα). Η γενικότερη ψυχολογική σχέση η οποία 

συνδέει ένα πρόσωπο Χ στο παρόν με ένα πρόσωπο Υ στο παρελθόν είναι η 

ψυχολογική συνέχεια, η οποία συνίσταται σε επικαλυπτόμενες αλυσίδες από άμεσες 

οιονεί-ψυχολογικές συνδέσεις ισχυρής συνδεσιμότητας. Η βασικότερη σχέση είναι η 

άμεση οιονεί-ψυχολογική σύνδεση. Η θεμελιωδέστερη έννοια από την οποία 

συγκροτούνται οι υπόλοιπες σχέσεις είναι η άμεση σύνδεση. Η ικανότητα σύναψης 

τέτοιων σχέσεων είναι η συνδεσιμότητα. Από αυτή την αιτιότητα εξηγούνται οι 

υπόλοιπες σχέσεις σχετικά με την προσωπική ταυτότητα και το πρόσωπο. Ωστόσο η 

ψυχολογική συνέχεια δυνητικά είναι ή μπορεί να πάρει τη μορφή μιας σχέσης 

διακλάδωσης «ένας-πολλοί»108 π.χ ένα προς δύο, ενώ η προσωπική ταυτότητα είναι 

κατά τον Parfit μια λογική σχέση «ένα-ένα» και άρα ασύμβατη με τη διακλάδωση. Από 

αυτό προκύπτει το συμπέρασμα του πως αυτό που έχει σημασία δεν είναι η ταυτότητα 

αλλά η σχέση-Σ, διότι η ταυτότητα είναι ένα μόνο είδος ψυχολογικής σχέσης.  

Θεμελιώδης έννοια στην ψυχολογική αναγωγή του Parfit είναι η σχέση-Σ, στην 

οποία ανάγονται το πρόσωπο και η προσωπική ταυτότητα. Η προσωπική ταυτότητα 

αποδίδεται με τον τύπο «P.I.=R+U» (R&P,3,90,263) δηλαδή ως σχέση ταυτότητας (P.I.: 

Personal Ιdentity) συνίσταται στη σχέση-Σ (R:Relationship), η οποία συνέχεται κάθε 

                                                            

106 Raphael van Riel and Robert Van Gulick, «Scientific 

Reduction»,https://plato.stanford.edu/entries/scientific-reduction. 

107David Shoemaker, «Personal Identity and Ethics», https://plato.stanford.edu/entries/identity-ethics. 

108David Shoemaker, «Personal Identity and Ethics», https://plato.stanford.edu/entries/identity-ethics. 

https://plato.stanford.edu/search/r?entry=/entries/scientific-reduction/&page=1&total_hits=1314&pagesize=10&archive=None&rank=0&query=scientific%20reduction
https://plato.stanford.edu/search/r?entry=/entries/scientific-reduction/&page=1&total_hits=1314&pagesize=10&archive=None&rank=0&query=scientific%20reduction
https://plato.stanford.edu/search/r?entry=/entries/scientific-reduction/&page=1&total_hits=1314&pagesize=10&archive=None&rank=0&query=scientific%20reduction
https://plato.stanford.edu/entries/identity-ethics/
https://plato.stanford.edu/entries/identity-ethics/


123 
 

123 
 

φορά μ’ έναν μοναδικό τρόπο (U:Uniqueness), ενώ ως πρόσωπο νοείται αυτό το οποίο 

έχει τις εμπειρίες (R&P,3,81,223). Η προσωπική ταυτότητα δεν είναι παρά μία από τις 

σχέσεις που μπορούν να αποδώσουν τη σχέση-Σ, η οποία είναι η αιτιώδης σχέση της 

περιγραφής του προσώπου και της προσωπικής ταυτότητας και η οποία φέρει τη 

σημασία. Αυτό συνιστά διαφοροποίηση από τη σχεσιακή προσέγγιση της ταυτότητας 

στον Locke. Η σημασία από την προσωπική ταυτότητα (και συνεπώς την ηθική ευθύνη) 

μετατοπίζεται στην άμεση σύνδεση. Η ταυτότητα δεν είναι αναγκαία για την ηθική 

ευθύνη﮲ αντίθετα, αυτό που έχει σημασία είναι η ψυχολογική συνέχεια ή 

συνδεσιμότητα.109 Όπως υποστηρίζει η Σταυρούλα Τσινόρεμα, 

«Η ταυτότητα δεν είναι πάντοτε καθορισμένη, δεν υφίσταται ένα συνεχές 

υποκείμενο εμπειριών. Η σχέση-Σ δεν εγκαθιδρύει καμία ειδική σύνδεση μεταξύ του 

εαυτού μου και του υποκειμένου εμπειριών που θα καταλάβει το σώμα μου στο 

μέλλον. Επομένως, μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στις απόψεις μας για το ηθικά 

αξιόλογο, κάθε φορά που αυτές οι απόψεις εξαρτώνται από την προσωπική ταυτότητα 

κάποιου.».110 

Μια σημαντική αλλαγή στη ζωή ενός προσώπου μπορεί να μειώσει τόσο πολύ 

το βαθμό συνδεσιμότητας, ώστε να μην είναι πλέον το ίδιο πρόσωπο (R&P,3,101,305). 

«Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το σχήμα του [Parfit], η ψυχολογική συνδεσιμότητα 

και η συνέχεια μεταξύ διαφορετικών σταδίων στη ζωή ενός προσώπου μπορεί να 

ελαττωθεί και αυτή η ελάττωση μπορεί να μειώσει τη δύναμη των πρακτικών 

δεσμεύσεων του ή της ηθικής ευθύνης.»111. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η σχέση ενός 

κατάδικου με τον εαυτό του, όταν έχει διαπράξει έγκλημα (R&P,3,109,325-326). Επειδή 

                                                            

109David Shoemaker, «Personal Identity and Ethics», https://plato.stanford.edu/entries/identity-ethics/ 

110Τσινόρεμα Σταυρούλα: «Το πρόσωπο και η αρχή της προσωπικότητας στη νεότερη ηθική φιλοσοφία 

και τη βιοηθική». Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη & Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή (επιμ.), Βιοηθικοί 

Προβληματισμοί ΙΙ, Το πρόσωπο, Αθήνα, Παπαζήση,2016,σελ.92 

111Σ Τσινόρεμα Σταυρούλα: «Το πρόσωπο και η αρχή της προσωπικότητας στη νεότερη ηθική φιλοσοφία 

και τη βιοηθική». Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη & Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή (επιμ.), Βιοηθικοί 

Προβληματισμοί ΙΙ, Το πρόσωπο, Αθήνα, Παπαζήση,2016,σελ. 92 

https://plato.stanford.edu/entries/identity-ethics/
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ο βαθμός ψυχολογικής συνδεσιμότητας μεταξύ του κατάδικου και του προγενέστερου 

εαυτού του είναι αδύναμος είτε λόγω χρονικής απόστασης είτε κάποιας ασυνέχειας, ο 

Parfit εκτιμά πως πρέπει να δίδεται μειωμένη τιμωρία. Μάλιστα, εάν η ψυχολογική 

συνδεσιμότητα είναι μηδενική, τότε και η τιμωρία πρέπει να είναι αντίστοιχη 

(R&P,3,109,326). Η ελάττωση των συνδέσεων μειώνει και την ευθύνη. Από αυτά 

συμπεραίνεται πως ο ψυχολογικός αναγωγισμός του Parfit θεωρεί την προσωπική 

ταυτότητα έναν τύπο ψυχολογικής σχέσης αναγόμενης στον εγκέφαλο και το πρόσωπο, 

δηλαδή τη ροή συνείδησης των εμπειριών εντός του εγκεφάλου. Από την άλλη πλευρά, 

η ηθική ευθύνη και η δεσμευτικότητα της αποδίδονται στα πρόσωπα διαμέσου της 

σχέσης προσωπικής ταυτότητας και αποτιμώνται ποσοτικά με βαθμό ανάλογο με 

εκείνο της ψυχολογικής τους σύνδεσης. Αυτό το οποίο έχει σημασία για την απόδοση 

ηθικής ευθύνης είναι η ψυχολογική σύνδεση ή η συνδεσιμότητα. Η απόδοση της 

ηθικής ευθύνης είναι στην ουσία η απόδοση μιας ψυχολογικής σχέσης.  
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3.4) ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ 

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ 

 

Η παρφιτιανή θεώρηση της προσωπικής ταυτότητας εννοεί το πρόσωπο (ως 

υποκείμενο εμπειριών) και την αυτουργία ως έννοιες που απλώς περιγράφουν 

ψυχολογικές σχέσεις (δηλαδή εμπειρίες). Ως εκ τούτου, δεν έχουν σημασία για την 

επιβίωση του ανθρώπου αλλά αποτελούν απλώς γραμματικές διατυπώσεις της 

περιγραφής των ψυχολογικών σχέσεων και των νοητικών και φυσικών καταστάσεων 

του εγκεφάλου, οι οποίες είναι οι μόνες που έχουν σημασία για την επιβίωση του 

ανθρώπου. Για τον Parfit η διατήρηση της ψυχολογικής συνέχειας του ανθρώπου στον 

χρόνο δια των ψυχολογικών συνδέσεων αποτελεί το γεγονός το οποίο συνιστά την 

επιβίωση και η επιβίωση είναι αυτό το οποίο έχει σημασία.Το πρόσωπο και η 

αυτουργία είναι λέξεις που απλώς περιγράφουν αυτήν την αλήθεια. Ως αναγωγιστής με 

το νοερό πείραμα της Οιονεί-Μνήμης αμφισβητεί την ύπαρξη του μεταφυσικού 

καρτεσιανού υποκειμένου εμπειριών, καθώς και την αναγκαία προϋπόθεση της 

προσωπικής ταυτότητας στον χρόνο και υποστηρίζει πως δεν υπάρχει κάποια βαθύτερη 

σημασία υπό την οποία το πρόσωπο θα είναι ταυτόσημο με το υποκείμενο των 

εμπειριών που θα καταλάβει το σώμα του στο μέλλον. Συγχρόνως, με τα νοερά 

πειράματα «Το Διαγώνισμα μου στη Φυσική» και «Η Διαίρεση μου» αποδέχεται ότι η 

διατήρηση της προσωπικής ταυτότητας στο χρόνο έγκειται στην ενότητα της 

συνείδησης με τη μορφή ροής συνείδησης (των ψυχολογικών σχέσεων). Όμως η 

ενότητα της συνείδησης δεν είναι αναγκαία ούτε διατηρείται πάντοτε. Υποστηρίζει πως 

δεν υπάρχει κάποιο βαθύτερο μεταφυσικό αίτιο που εξασφαλίζει την ύπαρξη του 

υποκειμένου, αλλά ότι πρόκειται για ένα εμπειρικό γεγονός που στηρίζεται σε ιατρικές-

επιστημονικές έρευνες και πως για όσο ο άνθρωπος έχει συνείδηση της ενότητας του 

στο παρόν, θα είναι ταυτόσημος με τον εαυτό του στο παρελθόν και ακόμη πως η ροή 

της συνείδησης του στο παρόν δεν συνεπάγεται αναγκαία ότι θα ταυτίζεται και με το 

πρόσωπο που θα καταλαμβάνει το σώμα του στο μέλλον (καθώς η συνείδηση μπορεί 

να διαιρεθεί με τη διχοτόμηση των εγκεφαλικών ημισφαιρίων σε νέες ροές). Για όσο 
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διάστημα διατηρείται η ψυχολογική ενότητα της συνείδησης ενός προσώπου κατά την 

παρφιτιανή θεωρία, αυτό παραμένει κάτοχος και φορέας των εμπειριών και η 

αυτουργία του αποτελεί απλώς μορφή εμπειρίας. Η δε συνείδηση αποτελεί τον «τόπο» 

(locus) όπου συγκεντρώνονται οι εμπειρίες. Ωστόσο η παρφιτιανή θεώρηση μπορεί να 

οδηγηθεί σε ενστάσεις αναφορικά με τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι 

έρχονται σε ενότητα με τον εαυτό τους, αμφισβητώντας τον ρόλο της συνείδησης 

έναντι της σημασίας που έχει η αυτουργία για την ενότητα του προσώπου. Τίθεται υπό 

διερώτηση η θέση του ότι το πρόσωπο και η αυτουργία αποτελούν απλώς εκφραστικές 

διατυπώσεις ή γραμματικές εκφράσεις εκείνου που έχει σημασία, της επιβίωσης της 

ψυχολογικής ενότητας της συνείδησης και του εγκεφάλου. 112 

Οι λόγοι που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος για να θεωρεί πως θα είναι αυτός 

που θα καταλάβει το σώμα του στο μέλλον (δηλαδή για να θεωρεί ότι ταυτίζεται με 

εκείνο που θα καταλάβει το σώμα του στο μέλλον) δεν χρειάζεται να είναι μεταφυσικοί 

(όπως το καρτεσιανό υποκείμενο εμπειριών, μια ανεξάρτητη από το σώμα οντότητα) 

αλλά ούτε και ψυχολογικοί. Αντίθετα, υφίστανται πρακτικοί λόγοι, με βάση τους 

οποίους συλλαμβάνει κάποιος τον εαυτό του ως ένα ενοποιημένο πρόσωπο σε 

οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οι άνθρωποι συνήθως έχουν πολλές 

αλληλοσυγκρουόμενες επιθυμίες, κάποιες αντίθετες στον πρακτικό λόγο, ή βιώνουν 

εμπειρίες που συγκρούονται με τις επιθυμίες τους. Ως εκ τούτου, έχουν την 

αναγκαιότητα πρωτίστως να εξουδετερώσουν τις συγκρούσεις μεταξύ των 

διαφιλονικούμενων κινήτρων τους, ώστε να πράξουν. Αυτό αποτελεί το πρώτο 

πραγματιστικό στοιχείο που συνιστά την αναγκαία ενότητα του προσώπου, δηλαδή να 

έρθει ο άνθρωπος σε ενότητα με τον εαυτό του παρά την πολυδιάσπαση των 

επιθυμιών και των κινήτρων, οποιαδήποτε στιγμή θέλει να πράξει. Σημαίνει δηλαδή ότι 

ο άνθρωπος καθίσταται ένα ενοποιημένο πρόσωπο οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή, 

επειδή πράττει και έχει μόνο ένα σώμα με το οποίο μπορεί να πράξει. Η παραπάνω 

                                                            
112 Σε αυτή την ενότητα ο συγγραφέας της παρούσας εργασίας διατυπώνει, χρησιμοποιεί και 

μεταχειρίζεται την ερμηνευτική ανάλυση που διατύπωσε η Christine M. Korsgaard στο άρθρο της 

«Personal Identity and the Unity of Agency: A Kantian Response to Parfit» το οποίο φιλοξενήθηκε στο 

περιοδικό » Philosophy and Public Affairs, Vol.18,No.2.(Spring,1989),pp.101-132 
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θέση μπορεί να διαφανεί με το παρφιτιανό παράδειγμα των διαιρεμένων νόων, όπου 

έχουν αποκοπεί τα δυο εγκεφαλικά ημισφαίρια και το ένα δεν έχει συνείδηση του 

άλλου.Εν τούτοις, το κάθε ημισφαίριο μπορεί να διενεργήσει όλες σχεδόν τις 

λειτουργίες και των δυο ημισφαιρίων. Έστω ότι στο παράδειγμα αυτό τα δύο 

ημισφαίρια διαφωνούν μεταξύ τους για το τι πρέπει να γίνει και έτσι το καθένα στέλνει 

τις δικές του εντολές μέσω του νευρικού συστήματος. Εφόσον οι εντολές είναι 

αλληλοσυγκρουόμενες, τα δύο μισά μέρη του σώματος θα προσπαθούν να κάνουν 

διαφορετικά πράγματα και για όσο χρονικό διάστημα δεν έρχονται σε συμφωνία τα 

δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου θα είναι αναποτελεσματικά. Συνεπώς, είναι 

αναγκασμένα να έρθουν σε συμφωνία προκειμένου να πράξουν.  

Μαζί με την ανάγκη που έχει ο άνθρωπος να εξουδετερώσει τα συγκρουόμενα 

κίνητρα για να πράξει, υπάρχει και το στοιχείο της ενότητας της αυτουργίας, ότι 

δηλαδή η ενότητα του προσώπου είναι σύμφυτη με τη σκοπιά από την οποία επιλέγει 

και πράττει. Όταν σκέφτεται κανείς για να πράξει, δεν σκέφτεται τι πραγματικά του 

συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, δηλαδή ότι πραγματοποιεί μια επιλογή και κερδίζει η 

ισχυρότερη των επιθυμιών. Η οπτική που έχει κανείς όταν σκέπτεται για να πράξει, 

είναι σαν να υπήρχε κάτι πάνω και πέρα από τις επιθυμίες του, το οποίο να είναι ο 

ίδιος ο άνθρωπος (εγώ) και επιλέγει την επιθυμία του. Απευθύνεται δηλαδή, στον 

εαυτό του από την οπτική του πρώτου προσώπου, πρωτοπρόσωπα. Ο άνθρωπος 

επιλέγει τις επιθυμίες του αντί να περιμένει να δει ποια θα επικρατήσει, πράγμα που 

σημαίνει ότι έχει λόγους υπέρ και κατά των επιθυμιών του. Αυτοί οι λόγοι εκφράζουν 

τη βούληση του ανθρώπου και όχι οι επιθυμίες του. Δηλαδή ο άνθρωπος μετράει τη 

δύναμη μιας επιθυμίας του ως λόγο για να ενεργήσει, κάτι το οποίο σημαίνει ότι 

υπάρχει κάποια αρχή ή τρόπος επιλογής για τον οποίο ο άνθρωπος θεωρεί ότι τον 

εκφράζει και του παρέχει λόγους με τους οποίους ρυθμίζει την επιλογή των επιθυμιών 

του. Η ταύτιση του ανθρώπου με αυτή την αρχή ή τον τρόπο επιλογής σημαίνει ότι ο 

ίδιος είναι «νόμος για τον εαυτό του» και ως τέτοιος ενοποιείται. Κατά συνέπεια, δεν 

χρειάζεται η αυτουργία να εδράζεται σε κάποια μεταφυσική θεμελίωση (π.χ. σε μια 

ξεχωριστή από το σώμα οντότητα). Αντίθετα, η ανάγκη για ταυτοποίηση με κάποια 
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ενοποιητική αρχή ή με κάποιο τρόπο επιλογής επιβάλλεται στον άνθρωπο από την 

αναγκαιότητα για πράξη. Σε αυτό έγκειται η αναγκαία ενότητα της αυτουργίας του 

προσώπου. 

Η ενότητα της αυτουργίας του προσώπου αναδεικνύει τι έχει σημασία για την 

προσωπική ταυτότητα στον χρόνο, την αναγκαία ενότητα του προσώπου στον χρόνο 

ένεκα της ανάγκης να πράξει και να ζήσει το βίο του. Τα περισσότερα πράγματα τα 

οποία έχουν σημασία για τους ανθρώπους παίρνουν χρόνο και είναι κατανοητά μόνο 

στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων σχεδίων και σκοπών ζωής (βίος), όπως η επιλογή 

επαγγελματικής καριέρας, η αναζήτηση φιλίας και ο οικογενειακός βίος. Για την 

επιλογή τέτοιων σκοπών, ο άνθρωπος κατασκευάζει μια συνέχεια ταυτότητας και 

αυτουργίας (καθώς τέτοιοι στόχοι προϋποθέτουν μια ταυτότητα σε εξέλιξη) και 

αντιλαμβάνεται τις δραστηριότητες του αυτές ως πλάνο ζωής. Για να μπορέσει λοιπόν ο 

άνθρωπος να φέρει ένα πλάνο ζωής, έχει ανάγκη να προϋποθέσει ότι είναι ένα 

συνεχόμενο πρόσωπο. Σύμφωνα με το επιχείρημα αυτό, οι άνθρωποι είναι συνεχόμενα 

στο χρόνο πρόσωπα, επειδή έχουν να καθοδηγήσουν μια ζωή (μέσα από ένα πλάνο 

ζωής). Αυτό σημαίνει, πως η παρφιτιανή θεώρηση, για την οποία το πρόσωπο στο 

παρόν είναι απόλυτα διακριτό από εκείνο τον εαυτό του που θα καταλάβει το σώμα 

του στο μέλλον, είναι παραπλανητική, καθώς αυτό θα σήμαινε ότι ο παρών εαυτός 

ενός ανθρώπου έχει λόγους με τους οποίους ταυτοποιείται και οι οποίοι είναι 

ανεξάρτητοι από τους μεταγενέστερους εαυτούς του. Ωστόσο για να λάβει κανείς 

αποφάσεις, χρειάζεται κάτι από το οποίο θα πηγάζουν οι λόγοι του αλλά αυτό δεν 

απαιτείται να είναι κάτι από το παρόν. Αντίθετα, όπως επισημαίνει η Christine 

Korsgaard,  

«Στο βαθμό που ρυθμίζεις τις επιλογές σου ταυτοποιώντας τον εαυτό σου ως 

εκείνον ο οποίος υλοποιεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο ζωής, χρειάζεται να ταυτοποιηθείς 

με τον μελλοντικό εαυτό σου, ώστε να είσαι αυτό το οποίο είσαι, ακόμη και στο 
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παρόν.»113. Δηλαδή για να υλοποιήσει ένας άνθρωπος το σχέδιο (πλάνο) ζωής που 

θέλει, ακριβώς επειδή αυτό είναι μακροπρόθεσμο, πρέπει να προϋποθέσει ότι είναι σε 

ενότητα με τους μελλοντικούς του εαυτούς, δηλαδή ταυτοποιείται με τα μελλοντικά 

πρόσωπα που θα καταλάβουν το σώμα του στο μέλλον, ώστε να κατευθύνει το σώμα 

του για να επιτύχει αυτά που επιθυμεί. Αυτή η κατανόηση της ενότητας του προσώπου, 

καταδεικνύει πως για τους ανθρώπους που βλέπουν τη ζωή τους μέσα από την 

επιδίωξη των σχεδίων τους εκείνο που έχει σημασία δεν είναι η βιολογική επιβίωση 

της ψυχολογικής συνέχειας, όπως υποστηρίζει η παρφιτιανή θεώρηση. Αυτό, διότι οι 

άνθρωποι δεν συγκροτούν τους λόγους για τους οποίους θέλουν τους σκοπούς και τις 

επιθυμίες για τα μακροπρόθεσμα σχέδια και τις σχέσεις τους. Αναμένουν ότι θα 

επιβιώσουν για πολύν καιρό αλλά είναι η επιδίωξη των σχεδίων αυτών που δημιουργεί 

την επιθυμία για επιβίωση. Η επιβίωση δηλαδή αποκτά σημασία, επειδή οι άνθρωποι 

έχουν λόγους για να ζήσουν. Κατά συνέπεια, οι λόγοι αυτοί πρέπει να είναι 

ανεξάρτητοι από την προσδοκώμενη επιβίωση.  

Με βάση την ενότητα της αυτουργίας αναδεικνύεται ότι ο πρακτικός 

χαρακτήρας των λόγων της ενοποίησης του αυτουργού συνεπάγεται ότι το είδος ή ο 

βασικός φορέας ενότητας με τον οποίο υλοποιεί τα σχέδια του και τις επιθυμίες του ο 

άνθρωπος (δηλαδή το σώμα του) πρέπει να συλλαμβάνεται αναγκαία ως ένας 

ενοποιημένος αυτουργός ώστε να πράξει και να ζήσει, και όχι επειδή η αυτουργία 

καθορίζεται από τη συνέχεια των υφιστάμενων φυσικών ή βιολογικών λειτουργιών. 

Αυτό σημαίνει πως δεν καθορίζει ο φορέας ενότητας της πράξης (το ανθρώπινο σώμα) 

την αυτουργία του προσώπου. Με τη σύγχρονη τεχνολογία, ο φορέας της ενότητας της 

αυτουργίας είναι το σώμα. Αν για παράδειγμα (όπως με την ιστορία της απλής 

τηλεμεταφοράς (R&P,3,201) οι τεχνολογικές δυνατότητες επέτρεπαν τα πρόσωπα να 

αντιγράφονται σε νέα ύλη ανά τακτά χρονικά διαστήματα, αυτό δεν σημαίνει ότι η 

αλλαγή φορέα της ενότητας της αυτουργίας από την τεχνολογία, θα καθόριζε την 

αυτουργία και την ενότητα της. Αν το ον αυτό μπορούσε να μεταφέρει ενοποιημένα 

                                                            
113 C.Korsgaard, «Personal Identity and the Unity of Agency: A Kantian Response to Parfit», Philosophy 

and Public Affairs, 1989,18/2:101-132, εδώ pp 113-114. 
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σχέδια και πλάνα και διατηρούσε συνεχιζόμενες σχέσεις με άλλα πρόσωπα, τότε θα 

ήταν πρόσωπο, γιατί η αναγκαιότητα της δραστηριότητας (της πράξης) και της 

διαβίωσης είναι αυτό στο οποίο έγκειται η ενότητα του αυτουργού. Συνεπώς, η 

ενότητα της αυτουργίας δεν επηρεάζεται ή καθορίζεται από τις τεχνολογικές 

δυνατότητες.  

Στο σημείο αυτό προκύπτει εύλογα το ερώτημα ποια είναι η σημασία της 

ενότητας της συνείδησης, στην οποία ο Parfit δίνει τόσο μεγάλη βαρύτητα με την 

αναγωγιστική του θεώρηση για την προσωπική ταυτότητα. Ο ίδιος περιγράφει την 

ενότητα της συνείδησης (ονομάζοντας την «σφαίρα ή ροή συνείδησης») σαν έναν τόπο 

από τον οποίο ο άνθρωπος κάνει τις σκέψεις του, φαντάζεται, θυμάται και σχεδιάζει 

και από τον οποίο παρακολουθεί τον κόσμο σαν περαστικές σκηνές: 

«Όταν πίστεψα ότι η ύπαρξη μου ήταν ένα βαθύτερο γεγονός, νόμιζα πως ήμουν 

φυλακισμένος στον εαυτό μου. Η ζωή μου έμοιαζε σαν ένα γυάλινο τούνελ μέσα από το 

οποίο κινούμουν γρηγορότερα κάθε χρόνο και στο τέλος του υπήρχε σκοτεινιά. Όταν 

άλλαξα άποψη, τα τείχη εξαφανίστηκαν. Τώρα ζω στον ανοιχτό ουρανό.» 

(R&P,3,88,249). Mε την εικόνα αυτή ο Parfit περιγράφει εκτός από τη δική του άποψη 

και την εντύπωση πολλών ανθρώπων για την ενότητα της συνείδησης. Παρότι 

αμφισβητεί την αναγκαία ενότητα της συνείδησης στον χρόνο με τα πειράματα του 

όπως και την αναγκαία ύπαρξη ενός υποκειμένου εμπειριών (με «Το διαγώνισμα μου 

στη Φυσική» και «Η Διαίρεση μου»), ωστόσο αποδέχεται την τριτοπρόσωπη οπτική 

από την οποία πρέπει να γίνεται αντιληπτή η συνείδηση, ότι δηλαδή η συνείδηση είναι 

σαν μια ροή (που συνδέει άμεσα με άλλες ροές συνείδησης) την οποία μπορεί να 

παρατηρεί κανείς. Κατά τον ίδιο, η ενότητα της συνείδησης δεν χρειάζεται κάποια 

μεταφυσική εξήγηση. Η κατανόηση της βασίζεται στο γεγονός ότι κάποιες εμπειρίες 

μπορεί να συν-συνειδητές ή το αντικείμενο μίας κατάστασης αντίληψης 

(R&P,3,88,250). Ωστόσο, όπως καταδεικνύει η Korsgaard, με το να ευνοεί ο Parfit τη 

γλώσσα του «Έχω εμπειρίες» και «καταστάσεις αντίληψης», δημιουργεί την 

παραπλανητική εντύπωση ότι μπορούν οι άνθρωποι πρώτα να μετράνε τις εμπειρίες 



131 
 

131 
 

που έχουν και τα αντικείμενα που πέφτουν στην αντίληψη τους και ύστερα να ρωτάνε 

τι είναι εκείνο που τα ενοποιεί. 

Σε αντίθεση με την παραπλάνηση στην οποία υποπίπτει η παρφιτιανή σκέψη 

απέναντι στη συνείδηση και στην ενότητα της με την προνομιακή μεταχείριση της 

γλώσσας των εμπειριών, η συνείδηση και η ενότητα της μπορούν να χαρακτηριστούν 

με μεγαλύτερη επάρκεια από τη γλώσσα των δραστηριοτήτων και των διαθέσεων. Στην 

περίπτωση αυτή, η συνείδηση είναι ένα χαρακτηριστικό ορισμένων δραστηριοτήτων 

που τα νοήμονα ζώα μπορούν να επιτελέσουν, όπως η όραση, η ακοή αλλά και οι 

περισσότερο διανοητικές ικανότητες, όπως η σκέψη και ο στοχασμός. Κατά συνέπεια, η 

συνείδηση δεν είναι μια κατάσταση αντίληψης που καθιστά τις δραστηριότητες αυτές 

δυνατές, αλλά ούτε είναι ένα προσόν που διαθέτει το υποκείμενο εμπειριών, το οποίο 

μπορεί να εκτελέσει. Αντίθετα, πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό των ίδιων των 

δραστηριοτήτων και είναι παραπλανητικό να νομίζει κανείς ότι πρέπει να έχει 

συνείδηση για να τις εκτελέσει, διότι το ότι μπορεί να τις εκτελέσει είναι ακριβώς αυτό 

στο οποίο ανέρχεται η σημασία της συνείδησης. Αυτό σημαίνει, πως μια 

δραστηριότητα είναι συνειδητή. Η παραπλάνηση οδηγεί πολλές φορές τους 

ανθρώπους να συγχέουν την ενασχόληση με μια συνειδητή δραστηριότητα με την 

επίγνωση (συνείδηση) της. Ένα ζώο μπορεί να έχει συνείδηση ενσωματωμένη στις 

δραστηριότητες του. Αυτό δεν σημαίνει ότι η συνείδηση πρέπει να εκληφθεί ως 

εσωτερική παρατήρηση των δραστηριοτήτων, δηλαδή ως θεωρητική στάση.  

Αν λοιπόν η ενότητα αποτελεί χαρακτηριστικό ορισμένων δραστηριοτήτων, τότε 

η ενότητα της συνείδησης είναι η ικανότητα κάποιου όντος να κατευθύνει και να 

ενσωματώνει συνειδητές δραστηριότητες. Οι άνθρωποι με διαχωρισμένους 

εγκεφάλους δεν μπορούν να ενσωματώσουν τις δραστηριότητες αυτές με τον ίδιο 

τρόπο που θα το έκαναν και πριν, όπως επισημαίνει ο Parfit, διότι θα φαίνονταν σαν 

δυο άνθρωποι. Ωστόσο στην πραγματική ζωή οι άνθρωποι που έχουν υποστεί 

διαχωρισμό των εγκεφαλικών ημισφαιρίων τους βρίσκουν τρόπους να ενσωματώνουν 

τις φυσικές λειτουργίες τους  έτσι φαίνονται φυσιολογικοί και φυσιολογικά ﮲

ενοποιημένοι. Αντίθετα, μόνο στις πειραματικές διαδικασίες διαφαίνονται πιθανές 
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λειτουργίες που δεν ενοποιούνται. Ακόμα κι αν δεν υπάρχει ένα κοινό υποκείμενο 

εμπειριών σε ανθρώπους με διαιρεμένους νόες αλλά δύο ξεχωριστά (όπως υποστηρίζει 

ο Parfit με το πείραμα «Η Διαίρεση μου») το ότι στους ανθρώπους με διαχωρισμένο 

εγκέφαλο παρόλα αυτά καταφέρνουν τα δυο ημισφαίρια να επικοινωνήσουν, να 

κατευθύνουν και να ενσωματώσουν τις ικανότητες τους σημαίνει ότι γίνονται ένας 

ενοποιημένος αυτουργός. Κατά συνέπεια, για την επικοινωνία και την ενσωμάτωση 

των δραστηριοτήτων δεν απαιτείται ένα κοινό υποκείμενο εμπειριών αλλά η ενότητα 

της αυτουργίας, η οποία εκκινεί από την ωμή πρακτική αναγκαιότητα των δύο 

ημισφαιρίων του εγκεφάλου να συλλειτουργήσουν τις φυσικές λειτουργίες του 

σώματος προκειμένου να πραγματώσουν τους στόχους τους. Τη μόνη σημασία που 

έχει το φαινόμενο της ενότητας της συνείδησης στην περίπτωση αυτή συνιστά η 

έλλειψη οποιασδήποτε αντιληπτής λειτουργίας στην καθοδήγηση των φυσικών 

λειτουργιών. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος εμπλέκεται σκόπιμα στις φυσικές 

δραστηριότητες, αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως το υποκείμενο των δραστηριοτήτων 

αυτών πρωτοπρόσωπα (σκέπτομαι, κοιτάω, προσπαθώ να θυμηθώ κ.λ.π.). Αναγνωρίζει 

δηλαδή τον εαυτό του ως κύριο των φυσικών λειτουργιών του με τον ίδιο τρόπο που 

αναγνωρίζει τον εαυτό ως τον διαιτητή των διαφιλονικούμενων επιθυμιών του. Αλλά 

αυτή η αναγνώριση (ή ταύτιση) του ανθρώπου με τον εαυτό του για να επιτύχει τις 

δραστηριότητες του δεν είναι τίποτε άλλο από το δεύτερο στοιχείο της ενότητας της 

αυτουργίας, η ενότητα σύμφυτη με την πρακτική σκοπιά του. Συνεπώς, η ενότητα της 

συνείδησης δεν είναι παρά μια περίσταση της ενότητας της συνείδησης που 

επιβάλλεται από την ενσώματη φύση του ανθρώπου για να πράξει. 

Είναι ακριβώς από αυτή την πρακτική (πρωτοπρόσωπη) σκοπιά της ενότητας 

της αυτουργίας, από την οποία ο άνθρωπος μπορεί να δει τη σχέση του με τις πράξεις 

του και τις επιλογές του σαν να ήταν ο δημιουργός τους, δηλαδή τις βλέπει ως δικές 

του. Όταν, κατά την Korsgaard, οι άνθρωποι σκέπτονται τον τρόπο με τον οποίο η ζωή 

τους έχει σημασία για αυτούς προσωπικά, σκέφτονται κατ’ αυτόν τον τρόπο, από αυτή 

τη σκοπιά. Σκέφτονται δηλαδή ότι ζουν τις ζωές τους και ότι έχουν τις εμπειρίες τους 

ως κάτι που κάνουν. Η θεώρηση του Parfit αφήνει έξω ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό 
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της ταυτότητας. Με παρφιτιανούς ορούς αυτό σημαίνει, ότι από την πρακτική σκοπιά ο 

άνθρωπος ευνοεί συγκεκριμένα είδη ψυχολογικής σύνδεσης -αυτά που δημιουργούν 

(«authorial ones»)- έναντι άλλων ψυχολογικών συνδέσεων. Για μια έννοια της 

προσωπικής ταυτότητας που εστιάζει στην αυτουργία, αυτό σημαίνει ότι δεν εκτιμά ως 

περισσότερο σημαντικές και γενεσιουργές για τη ζωή ενός ανθρώπου γενικά τις 

ψυχολογικές συνδέσεις και την ψυχολογική συνέχεια εμπειριών και επιθυμιών, καθώς 

πολλές εμπειρίες μπορεί να είναι ανεπεξέργαστες από εκείνες τις ψυχολογικές 

συνδέσεις που ήταν προϊόν απόφασης και αναστοχασμού. Οι επιθυμίες που απλώς 

έχουν επισυμβεί ή εμφανιστεί στον άνθρωπο είναι πολύ λιγότερο δικές του από 

εκείνες που έχει ενεργά επιλέξει ή οδηγηθεί σε αυτές.  

Με βάση τη θεώρηση της ενότητας της αυτουργίας δεν έχει σημασία αν ο 

αιτιακός μηχανισμός (η αιτία) των ψυχολογικών συνδέσεων για την αλλαγή της 

προσωπικότητας είναι φυσιολογικός ή συντελείται με τη βοήθεια της τεχνολογίας, 

δηλαδή θεωρείται μη φυσικός. Δεν έχει σημασία, όπως με τα νοητικά πειράματα 

μεταβολής της προσωπικότητας και του χαρακτήρα που επικαλείται ο Parfit (π.χ. το 

«Συνενωμένο Φάσμα»), αν ο τρόπος με τον οποίο επιτελείται η μεταβολή είναι μέσω 

της τεχνολογίας ή άλλου τρόπου. Εφόσον η μεταβολή του εαυτού συντελείται με τη 

θέληση του προσώπου, τότε η διατήρηση του εαυτού και της προσωπικής ταυτότητας 

μπορεί να διατηρηθεί, ακόμη και αν οι μεταβολές είναι πολύ μεγάλες. Ωστόσο, αυτό 

που έχει σημασία είναι ποιος εκκινεί τον αιτιακό μηχανισμό που οδηγεί στις μεταβολές 

του χαρακτήρα. Εάν οι μεταβολές συντελούνται από αποκλειστικά εξωγενείς δυνάμεις, 

τότε η συνέχεια που απαιτείται για την ταυτότητα δεν διατηρείται, καθώς το είδος της 

συνέχειας που απαιτείται είναι εκείνο που έχει σημασία για την προσωπική ταυτότητα 

του ίδιου του ανθρώπου. Αυτό ενέχει ουσιωδώς την αυτουργία του. 

Αν η θεώρηση του Parfit δει την ψυχολογική συνέχεια και τις ψυχολογικές 

συνδέσεις της προσωπικής ταυτότητας με βάση τη θέση της ενότητας της αυτουργίας, 

τότε το πρόσωπο και η αυτουργία παύουν να αποτελούν απλώς γραμματικές 

διατυπώσεις ή λεκτικές εκφράσεις κενές περιεχομένου, οι οποίες εκφράζουν την 

προέλευση και την μορφή των εμπειριών. Η σημασία τους και ο ρόλος τους γίνεται 
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συγκεκριμένος και σαφής από την ανάγκη ενότητας του εαυτού για πράξη και την 

σκοπιά που δημιουργείται, και  από την οποία αναγνωρίζει ο άνθρωπος τον εαυτό του 

και τα πράγματα, έτσι ώστε να πραγματωθεί η ανάγκη για πράξη. Από την σκοπιά αυτή 

ο άνθρωπος θέτει σκοπούς και η ζωή του αποκτά νόημα. Χάριν αυτών των σκοπών, η 

προσωπική του ταυτότητα, δηλαδή η συνέχεια του στον χρόνο, έχει σημασία να 

επιβιώσει για τον ίδιο. Να ζήσει για να πραγματώσει τις επιθυμίες, τα όνειρα και τους 

στόχους ζωής που έχει. Η ψυχολογική και φυσική (σωματική και εγκεφαλική) του 

υπόσταση αποκτά νόημα ως μέρος της ενότητας της αυτουργίας για την πραγμάτωση 

των πράξεων και όχι απλά ως φορέας διατήρησης των ψυχολογικών συνδέσεων. Αυτό 

σημαίνει πως δεν είναι από τη θεωρητική σκοπιά (σκοπιά που εξετάζει το υποκειμενο 

ως φαινόμενο, δηλαδή τι του συμβαίνει),που ο άνθρωπος κατανοεί τη σημασία των 

πράξεων, των βιωμάτων, των εμπειριών και τη δεσμευτικότητα των επιλογών του δια 

της αιτιακής εξήγησης της προσωπικής ταυτότητας αλλά από τις δημιουργικές 

ψυχολογικές συνδεσιμότητες του προσώπου με τις οποίες αποφασίζει, αναστοχάζεται 

και υιοθετεί απόψεις και σκοπούς, τους οποίους ως εκ τούτου αναγνωρίζει ως δικές 

του ψυχολογικές συνδέσεις. 
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3.5) Ο ΗΘΙΚΟΣ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ ΤΟΥ PARFIT ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ 

ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 

   

Ο Parfit διατυπώνει μια έννοια του προσώπου που αντιμετωπίζει με 

σκεπτικισμό την αντικειμενική θεμελίωση της ηθικής. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο 

ίδιος αποδέχεται τη σύλληψη του προσώπου και του αυτουργού ως υποκειμένου 

εμπειριών και πράξεων, ως αυτό το οποίο έχει εμπειρίες (R&P,3,81,223). Το πρόσωπο 

ως υποκείμενο εμπειριών είναι πρωτίστως μια ροή συνείδησης και η ταυτότητα του με 

τους εαυτούς του στο μέλλον ή στο παρελθόν εξαρτάται από το βαθμό ψυχολογικής 

συνέχειας της συνείδησης. Η συνέχεια της συνείδησης στον χρόνο δεν υφίσταται 

πάντοτε κατά τον Parfit, καθώς η προσωπική ταυτότητα δεν είναι πάντοτε 

καθορισμένη, όπως προκύπτει από το νοερό πείραμα του Συνενωμένου Φάσματος. Η 

μεταβολή αυτή της ψυχολογικής συνέχειας του προσώπου μεταβάλλει τόσο την ηθική 

του ευθύνη όσο και την αντίληψη του για το ηθικά αξιόλογο, καθώς δεν υφίσταται ένα 

συνεχές υποκείμενο εμπειριών. Από αυτό συνάγεται πως η δεσμευτικότητα της ηθικής 

όπως και η αντίληψη για το ηθικά αξιόλογο έγκειται στο βαθμό ψυχολογικής συνέχειας 

του προσώπου στο παρόν από τη μια και από την άλλη με τον εαυτό του σε μια 

δεδομένη χρονική στιγμή στο παρελθόν ή στο μέλλον. Το επιχείρημα αυτό συνιστά μια 

αιτιώδη εξήγηση της σύνδεσης του προσώπου με τις εμπειρίες του, οι οποίες αφορούν 

ηθικές σχέσεις, πρόκειται δηλαδή για μια εξήγηση του πώς προκύπτει η ηθική 

αποτίμηση. Δεν παρουσιάζεται όμως πώς ο ισχυρισμός αυτός μεταβαίνει από το  

«είναι» στο «δέον». Η μετάβαση αυτή δεν εξηγείται, διότι απουσιάζει η εννοιολογική 

θεμελίωση για το τι πρέπει («τι το δέον») να είναι το ηθικά αξιόλογο και πώς αυτό 

σχετίζεται με το πρόσωπο. 

Επιπρόσθετα, με το νοερό πείραμα των Διαιρεμένων Νόων (εγκεφάλων), 

δηλαδή των διαιρεμένων υποκειμένων εμπειριών, αμφισβητείται η ενότητα του 

αυτουργού, καθώς αυτό στο οποίο δίνεται βαρύτητα είναι το αν με βάση το τι 

συμβαίνει στο υποκείμενο παραμένει το ίδιο υποκείμενο εμπειριών με εκείνο στο 
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παρελθόν. Με αυτό τον τρόπο επιχειρείται να εξηγηθεί από τον Parfit η σημασία της 

προσωπικής ταυτότητας του αυτουργού ως μια κατάσταση αντίληψης εμπειριών στο 

παρόν που είναι διαχωρισμένη από αντίστοιχες καταστάσεις του προσώπου στο 

μέλλον. Όπως όμως επισημαίνει η Christine Korsgaard, «Στο βαθμό που ρυθμίζεις τις 

επιλογές σου ταυτοποιώντας τον εαυτό σου ως εκείνον που πραγματώνει κάτι όπως 

ένα συγκεκριμένο πλάνο ζωής, χρειάζεται να ταυτοποιηθείς με το μέλλον σου, ώστε να 

είσαι αυτό που είσαι ακόμα και τώρα. Όταν το πρόσωπο αναγνωρίζεται ως αυτουργός, 

δεν μπορεί να δοθεί ξεκάθαρο περιεχόμενο στην ιδέα ενός απλά παρόντος εαυτού.»114.  

Αυτό συμβαίνει, διότι ο αυτουργός (με την κανονιστική ηθική έννοια) από την 

αναγκαιότητα του για πράξη θέτει σκοπούς που εκτείνονται στο μέλλον και για να τους 

πραγματοποιήσει πρέπει να βρίσκεται σε ενότητα, αντίθετα με όσα υποστηρίζει ο 

Parfit. Το κοινό σώμα, τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου και γενικά όλες οι 

ψυχολογικές λειτουργίες πρέπει να ενεργούν ενιαία, ώστε να πραγματωθεί ο σκοπός 

της πράξης. Υπ’ αυτή την αναστοχαστική σκοπιά που προσεγγίζονται οι διάφορες 

λειτουργίες, ο αυτουργός θεωρεί τον εαυτό του το υποκείμενο των δραστηριοτήτων 

αυτών και όχι απλώς το υποκείμενο των εμπειριών που του συμβαίνουν. Κάτω απ’ 

αυτή τη σκοπιά, η ενότητα της συνείδησης είναι η ενότητα της αυτουργίας, την οποία 

επιβάλλει όμως η έλλογη φύση μας για πράξη. 

Πέρα όμως από την εξάρτηση της ηθικής δέσμευσης και της ευθύνης από τον 

βαθμό ψυχολογικής σύνδεσης του προσώπου στο χρόνο και πέρα από τη σύλληψη της 

αυτουργίας ως απλώς υποκείμενου των εμπειριών, το βασικότερο σημείο από το οποίο 

φαίνεται ο έντονος σκεπτικισμός του Parfit απέναντι στην αντικειμενικότητα της ηθικής 

είναι η αντίληψη πως το πρόσωπο και ο αυτουργός είναι απλώς μια γραμματική 

διατύπωση, απόδοση και περιγραφή εμπειριών. Συνεπώς, δεν είναι το πρόσωπο 

(αυτουργός) που έχει σημασία αλλά οι εμπειρίες του (σχέση-Σ) . Όπως εξηγεί ο ίδιος, η 

δήλωση ότι τα πρόσωπα υπάρχουν είναι αληθής, μόνο επειδή οι άνθρωποι 

                                                            
114 Christine M.Korsgaard,«Personal Identity and the Unity of Agency: A Kantian Response to Parfit», 

Philosophy and Public Affairs, vol.18,No.2.(Spring,1989),pp.101-132- πιο συγκεκριμένα pp.113-114. 
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περιγράφουν τις ζωές τους αποδίδοντας τις σκέψεις τους και τις πράξεις τους σε 

ανθρώπους (R&P,3,116,341). Η έννοια του προσώπου είναι ζήτημα γραμματικής 

διευκόλυνσης. Κατά συνέπεια, θεωρείται πιο εύλογο, όταν κανείς σκέφτεται ηθικά, να 

εστιάζει λιγότερο στο πρόσωπο (το υποκείμενο των εμπειριών) και περισσότερο στις 

ίδιες τις εμπειρίες (R&P,3,116,341). Όπως εξηγεί η Korsgaard, εάν κανείς εκκινήσει από 

την οπτική πως το πρόσωπο είναι ένα υποκείμενο εμπειριών και ακολούθως αφαιρέσει 

το υποκείμενο, δεν απομένουν παρά μόνο οι εμπειρίες.115 Όμως το επιχείρημα αυτό, 

δηλαδή ότι ο άνθρωπος αποτελεί μια ροή εμπειριών και το πρόσωπο είναι απλώς μια 

διατύπωση, προϋποθέτει την υπόθεση πως «το να έχει κανείς εμπειρίες είναι η ζωή». 

Αυτή ακριβώς η υπόθεση οδηγεί στην αναγωγή της αυτουργίας από μέρους του Parfit 

σε μια απλή μορφή εμπειρίας. Κάτι τέτοιο σημαίνει πως η αυτουργία για τον Parfit 

αφορά τις πράξεις και τις δραστηριότητες ως μερικά από τα πράγματα που συμβαίνουν 

στον άνθρωπο κι έτσι, μόλις το υποκείμενο των εμπειριών αφαιρεθεί, ο άνθρωπος 

«είναι» απλώς μερικά από τα πράγματα που του συμβαίνουν. Για τον αναγωγισμό του 

Parfit το «ποιος κάνει κάτι» (δηλαδή το πρόσωπο ως αυτουργός) και το «σε ποιον 

συμβαίνει κάτι» είναι απλώς θέμα τοποθέτησης. Από την πλευρά της κανονιστικής 

ηθικής θεωρίας όμως το πρόσωπο δεν είναι απλή γραμματική διατύπωση ούτε η πράξη 

απλό συμβάν. Το πρόσωπο είναι το έλλογο ον και γι’ αυτό έχει αξία. Ως αυτουργός 

μπορεί να θέτει αντικειμενικούς νόμους (δηλαδή νόμους με καθολική ισχύ) που 

στηρίζονται στο λόγο και μόνο, ώστε να καθορίζουν την πράξη του κι έτσι η ηθική 

αποκτά αντικειμενικότητα. Η αναστοχαστική σκοπιά από την οποία σχετίζεται ο 

αυτουργός με τις πράξεις του και τη ζωή του δεν είναι απλώς μια τοποθέτηση αλλά μια 

σχέση με την οποία οι πράξεις του τού ανήκουν . Αναγνωρίζει τη ζωή του ως κάτι που 

κάνει, και όχι απλώς ως το σύνολο των εμπειριών που του συμβαίνουν. 

Από τα παραπάνω τεκμαίρεται πως οι έννοιες του προσώπου και του 

αυτουργού που διατυπώνει ο Parfit περιγράφουν και ανάγονται σε αιτιώδεις σχέσεις. 

Έτσι όμως αλλοιώνεται ο χαρακτήρας της ηθικής ευθύνης. Συγκεκριμένα, το πρόσωπο 

                                                            
115 Christine M.Korsgaard,«Personal Identity and the Unity of Agency: A Kantian Response to Parfit», 

Philosophy and Public Affairs,Vol.18,No.2.(Spring,1989),pp.101-132. πιο συγκεκριμένα p 131. 
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χρησιμοποιείται ως μια γραμματική (και όχι κανονιστική) διατύπωση που περιγράφει 

και αποδίδει αιτιακά ψυχολογικές σχέσεις, εμπειρίες. Πηγές της εξήγησης 

(αιτιολόγησης) και της περιγραφής των σχέσεων είναι οι ψυχολογικές και νοητικές 

καταστάσεις και ο εγκέφαλος. Πολύ απλά, το πρόσωπο-αυτουργός και η προσωπική 

ταυτότητα ανάγονται σε αιτιωδώς εξηγήσιμες ψυχολογικές σχέσεις και η σχέση τους με 

την ηθική εξαρτάται από το βαθμό αιτιακής σύνδεσης, δηλαδή την ψυχολογική 

συνέχεια. H αναγωγιστική θεώρηση του προσώπου του Parfit δίνει τη θεωρητική 

δυνατότητα απόδοσης της έννοιας του προσώπου και του αυτουργού και σε άλλες 

οντότητες πέραν του ανθρώπου, εφόσον υφίσταται μια αιτιώδης εξήγηση των σχέσεων 

που αποδίδουν αιτιακά στην οντότητα αυτή χαρακτηριστικά προσωπικότητας και 

αυτουργίας. Η σημασία της αναγωγιστικής θεώρησης του Parfit στη σύγχρονη 

συζήτηση αναφορικά με την απόδοση ηθικού status στις μηχανές έγκειται ακριβώς στο 

ότι συγκροτεί τη θεωρία του ή καλύτερα ανασυγκροτεί το καθημερινό λεξιλόγιο με 

βάση τη βιολογία και την ψυχολογία για να εννοιολογήσει το πρόσωπο και τον 

αυτουργό. Για το λόγο αυτό δίνει βαρύτητα στην επιβίωση του εγκεφάλου. Από αυτή 

την ιδέα της αναγωγιστικής έννοιας του προσώπου οι σύγχρονες θεωρίες της Ηθικής 

των Μηχανών προσπαθούν να μιλήσουν για αυτουργία και να εξηγήσουν τις σχέσεις 

και τις έννοιες που προκύπτουν με έναν αιτιακά εξηγήσιμο τρόπο. Δηλαδή 

χρησιμοποιώντας τον επιστημονικό αναγωγισμό της Υπολογιστικής Θεωρίας του Νου 

κατ’ αναλογία με την Αναγωγιστική θεωρία του Parfit αναφέρονται σε ηθικές έννοιες 

και σχέσεις του προσώπου, οι οποίες ανάγονται σε υπολογιστικές λειτουργίες κατ’ 

αναπαράσταση των βιολογικών λειτουργιών του εγκεφάλου. Όμως οι έννοιες και οι 

σχέσεις με ηθικό περιεχόμενο είναι προϊόντα κανονιστικής εννοιολόγησης και ως εκ 

τούτου θεμελιώνονται εντός της ηθικής θεώρησης . Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν οι 

αιτικακές εξηγήσεις τις οποίες δίδουν οι επιστημονικές προσεγγίσεις, 

συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής εξήγησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς. 

Ωστόσο η αιτιακή εξήγηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς ως φυσικού φαινομένου δεν 

μπορεί από μόνη της να παράγει ηθική.  
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3.6) Η ΚΑΝΤΙΑΝΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Στον αντίποδα της εμπειριοκρατικής επιστημολογικής εξήγησης του προσώπου 

βρίσκεται η καντιανή προσέγγιση της αναστοχαστικής σκοπιάς του πράττοντος 

υποκειμένου. Η τελευταία συνάγει συμπεράσματα μέσα από την ανάλυση της δομής 

της ανθρώπινης πράξης. Η ηθική θεωρία του Kant συναρτά την έννοια του προσώπου 

με την προβληματική της αυτουργίας, της ελευθερίας και της έλλογης αναστοχαστικής 

ικανότητας. Επιχειρεί να αναδείξει τις υποδηλώσεις αυτής της συνδεσιμότητας 

αναφορικά με την κατανόηση των ηθικών μας σχέσεων116  

Σύμφωνα με την θεώρηση του Kant ως έλλογα όντα οι άνθρωποι μπορούν να 

βλέπουν τον εαυτό τους από δύο διαφορετικές σκοπιές: Μπορούν να αντιμετωπίζουν 

τον εαυτό τους ως αντικείμενα θεωρητικής κατανόησης, ως φυσικά φαινόμενα, η 

συμπεριφορά των οποίων μπορεί να εξηγηθεί αιτιακά (φυσικά και ψυχολογικά) και να 

προβλεφθεί όπως εκείνη κάθε άλλου φυσικού φαινομένου117,. Μπορούν ακόμη να 

αντιμετωπίσουν τους εαυτούς τους ως σκεπτόμενα και πράττοντα υποκείμενα 

(αυτουργούς), ως φορείς των σκέψεων τους και ως δημιουργούς των πράξεων τους.118 

Αυτές οι δύο σκοπιές δεν μπορούν να ταυτιστούν πλήρως μεταξύ τους. Συνεπώς, ο 

τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι βλέπουν τον εαυτό τους, όταν καταλαμβάνουν τη μια 

σκοπιά, μπορεί να φαίνεται αταίριαστος με τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι 

βλέπουν τον εαυτό τους, όταν καταλαμβάνουν την άλλη σκοπιά. 

                                                            
116 Η ερμηνευτική ανάλυση που ακολουθεί προέρχεται από το άρθρο της Στ. Τσινόρεμα, «Το πρόσωπο 

και η αρχή της προσωπικότητας στη νεότερη ηθική φιλοσοφία και τη βιοηθική», Μ. Κανελλοπούλου-

Μπότη & Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή (επιμ.), Βιοηθικοί Προβληματισμοί ΙΙ, Το πρόσωπο, Αθήνα, 

Παπαζήση, 2016, σελ.85-113. 

117 Όπως αυτή ερμηνεύεται από εμάς, καθώς δεν αναφέρεται ρητά από τον ίδιο τον Kant στο τρίτο μέρος 

της «Θεμελίωσης της Μεταφυσικής των Ηθών».  
118 Τσινόρεμα Σταυρούλα: «Το πρόσωπο και η αρχή της προσωπικότητας στη νεότερη ηθική φιλοσοφία 
και τη βιοηθική». Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη & Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή (επιμ.), Βιοηθικοί 
Προβληματισμοί ΙΙ, Το πρόσωπο, Αθήνα, Παπαζήση,2016,σελ.96 
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Οι άνθρωποι ως αντικείμενα της θεωρητικής έρευνας συλλαμβάνουν τον εαυτό 

τους ως καθορισμένους από φυσικές αιτίες, ως όντα που υπόκεινται σε ορισμένες 

εμπειρίες.119 Ωστόσο ως αυτουργοί βλέπουν τον εαυτό τους ως ελεύθερα όντα, 

υπεύθυνα για το βίο τους. Οι δυο διαφορετικές οπτικές πηγάζουν από δύο 

διαφορετικές σχέσεις που έχουν οι άνθρωποι με τις πράξεις τους και που μπορούν να 

εναρμονιστούν.120 Έτσι, όταν οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τις πράξεις τους από 

θεωρητική σκοπιά, επιδιώκεται η εξήγηση και η πρόβλεψη των αιτιών των πράξεων 

τους. Όταν τις αντιμετωπίζουν από πρακτική σκοπιά, επιδιώκουν να κάνουν επιλογές 

και να τις δικαιολογήσουν.121 Αυτές οι δύο μορφές σχέσης με τις πράξεις τους είναι 

εξίσου καθοριστικές γι’ αυτούς, καθώς προκύπτουν από την έλλογη ικανότητα τους, 

μολονότι διακριτές.122  

«Ο Kant υπογραμμίζει πως δεν είναι θέμα γνώσης, ούτε αποτελεί θεωρητικό 

γεγονός ότι είμαστε δρώντα υποκείμενα. Συλλαμβάνουμε αναπόδραστα τον εαυτό μας 

με αυτόν τον τρόπο όταν αποφασίζουμε τι να πράξουμε. Αυτό συνδέεται με το ότι δεν 

μπορεί παρά να βλέπουμε τους εαυτούς μας ως αιτίες των πραγμάτων τα οποία 

επιδιώκουμε, όταν καταλαμβάνουμε την πρακτική σκοπιά. Αυτή η θεμελιώδης στάση 

για μας προκύπτει από την (πρακτική) αναγκαιότητα των ανθρώπων να κάνουμε 

επιλογές, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε επιστημονικά ή μεταφυσικά γεγονότα.»123 

                                                            
119 Τσινόρεμα Σταυρούλα: «Το πρόσωπο και η αρχή της προσωπικότητας στη νεότερη ηθική φιλοσοφία 
και τη βιοηθική». Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη & Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή (επιμ.), Βιοηθικοί 
Προβληματισμοί ΙΙ, Το πρόσωπο, Αθήνα, Παπαζήση,2016,σελ. 97 
120 Τσινόρεμα Σταυρούλα: «Το πρόσωπο και η αρχή της προσωπικότητας στη νεότερη ηθική φιλοσοφία 
και τη βιοηθική». Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη & Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή (επιμ.), Βιοηθικοί 
Προβληματισμοί ΙΙ, Το πρόσωπο, Αθήνα, Παπαζήση,2016,σελ. 97 
121 Τσινόρεμα Σταυρούλα: «Το πρόσωπο και η αρχή της προσωπικότητας στη νεότερη ηθική φιλοσοφία 
και τη βιοηθική». Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη & Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή (επιμ.), Βιοηθικοί 
Προβληματισμοί ΙΙ, Το πρόσωπο, Αθήνα, Παπαζήση,2016,σελ. 97 
122 Τσινόρεμα Σταυρούλα: «Το πρόσωπο και η αρχή της προσωπικότητας στη νεότερη ηθική φιλοσοφία 
και τη βιοηθική». Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη & Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή (επιμ.), Βιοηθικοί 
Προβληματισμοί ΙΙ, Το πρόσωπο, Αθήνα, Παπαζήση,2016,σελ. 97 

123 Τσινόρεμα Σταυρούλα: «Το πρόσωπο και η αρχή της προσωπικότητας στη νεότερη ηθική φιλοσοφία 
και τη βιοηθική». Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη & Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή (επιμ.), Βιοηθικοί 
Προβληματισμοί ΙΙ, Το πρόσωπο, Αθήνα, Παπαζήση,2016, σελ. 97 

 



141 
 

141 
 

Όπως εξηγεί η Τσινόρεμα: «Η σκοπιά της ηθικής απευθύνεται σε πράττοντα 

υποκείμενα ,﮲  επομένως προβαίνει σε ένα είδος θεώρησης της ανθρώπινης πράξης. Ο 

στοχασμός που κάνουμε γι’ αυτήν είναι καταρχάς πρακτικός, δηλαδή συλλογισμός που 

εμείς και οι άλλοι αξιοποιούμε όχι μόνο για να περιγράψουμε τι συμβαίνει, όχι μόνο για 

να εξηγήσουμε τι έχει συμβεί αλλά για να καθοδηγήσουμε τη δραστηριότητα μας. 

Μέσω του πρακτικού συλλογισμού ανιχνεύουμε τρόπους καθοδήγησης της ανθρώπινης 

δράσης, οι οποίοι την ενεργοποιούν εξοπλίζοντας έτσι τους δρώντες με την ικανότητα 

να ζήσουν κάνοντας σχέδια για το βίο τους.» 124 

Οι δραστηριότητες και οι πρακτικές τις οποίες οι άνθρωποι τις αναλαμβάνουν 

μόνον υποθετικά, υπό όρους, είναι επιταγές. Αυτές σύμφωνα με τον Kant: «…δηλώνουν 

την πρακτική αναγκαιότητα μιας δυνατής πράξης ως μέσου για να επιτύχει κανείς κάτι 

άλλο που θέλει (ή πάντως, που είναι δυνατόν να το θέλει).» 125 Εκφράζονται μέσω 

υποθετικών προστακτικών της μορφής «εάν τότε» («εάν θέλεις χ, τότε ψ»), 

ονομάζονται «επιταγές της φρόνησης» και έχουν μόνο τεχνικό ή εργαλειακό 

χαρακτήρα.126 

Στην ηθική σφαίρα ωστόσο τα υποκείμενα απαιτείται να αποφασίσουν για την 

ηθική ορθότητα ή μη των σκοπών. Απαιτείται να δειχθεί το θεμιτό των λόγων και η 

δικαιολόγησή τους. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να αναζητηθούν οι δεσμεύσεις που 

απορρέουν από τους όρους που την καθιστούν δυνατή. Η δυνατότητα της πράξης 

έγκειται στη δυνατότητα των υποκειμένων να θέτουν σκοπούς και με βάση αυτούς, να 

                                                            
124 Τσινόρεμα Σταυρούλα: «Το πρόσωπο και η αρχή της προσωπικότητας στη νεότερη ηθική φιλοσοφία 
και τη βιοηθική». Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη & Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή (επιμ.), Βιοηθικοί 
Προβληματισμοί ΙΙ, Το πρόσωπο, Αθήνα, Παπαζήση,2016,σελ. 97-98 

125 I.KANT, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Riga, Johann Friedrich Hartknoch, 1785, το οποίο 

περιλαμβάνεται στο Kant’s Gesammelte Schriften, Ausgabe der Königlich Preussischen Akademie der 

Wissenschaften (κατόπιν, Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin),Berlin, W.de Gruyter,1903-, 

vol. 4: 414 [στο εξής GMS, με αναφορά στον τόμο και τη σελίδα της έκδοσης της Πρωσικής Ακαδημίας ] 

ΚΑΝΤ, «Θεμελίωση της Μεταφυικής των Ηθών», Κ. Ανδρουλιδάκης, Π.Ε.Κ.,2017,σελίδα 55. 
126 Τσινόρεμα Σταυρούλα: «Το πρόσωπο και η αρχή της προσωπικότητας στη νεότερη ηθική φιλοσοφία 
και τη βιοηθική». Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη & Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή (επιμ.), Βιοηθικοί 
Προβληματισμοί ΙΙ, Το πρόσωπο, Αθήνα, Παπαζήση,2016, σελ. 98 
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διακόπτουν μια αλυσίδα αιτιακών καθορισμών στον κόσμο και να δημιουργούν μια 

νέα. Η ικανότητα αυτή συλλαμβάνεται ως ελευθερία και αποτελεί συστατικό όρο της 

ανθρώπινης πράξης και πηγή των ηθικών αξιολογήσεων μας.127 Η πράξη πραγματώνει 

τη δυνατότητα της ελευθερίας.128 Συγκεκριμένα, η ηθική απορρέει από μια δέσμευση 

πάνω στην πράξη, η οποία υποβάλλει την ελευθερία των δρώντων στην αρχή της 

καθολίκευσης.129 Αυτό το δομικό χαρακτηριστικό της ηθικής σκέψης αποδίδεται από 

τον Kant ως «κατηγορική προσταγή». Πρόκειται για μια επιταγή όπου «Η κατηγορική 

προσταγή θα ήταν εκείνη που θα δήλωνε μια πράξη ως αντικειμενικώς αναγκαία 

αφ’εαυτής, χωρίς αναφορά σε κάποιον άλλο σκοπό.» 130. Μάλιστα, η κατηγορική 

προσταγή διατυπώνεται ως εξής: «Πράττε μόνο σύμφωνα με τον γνώμονα εκείνο με τον 

οποίο μπορείς συγχρόνως να θέλεις να γίνει καθολικός νόμος.» 131 

Όπως εξηγεί η Τσινόρεμα: «H ελευθερία, σύμφωνα με τις καντιανές αναλύσεις, 

είναι ένα είδος αιτιότητας. Καθώς δε κάθε αιτιότητα συνδέεται με νόμους οι οποίοι 

προσδιορίζουν τη σχέση αιτίας και αποτελέσματος (η σύλληψη του είναι αυτή της 

νομολογικής αιτιότητας), στην περίπτωση της ελευθερίας, ο νόμος της δεν μπορεί να 

είναι εξωγενής προς τη βούληση του υποκειμένου. Εάν μπορούσε, ένας εξωτερικός 

νόμος θα υπονόμευε την ίδια την ελευθερία της βούλησης αυτής. Καθώς, λοιπόν, η 

ελευθερία είναι ένα είδος αιτιότητας ο νόμος της πρέπει να είναι εσωτερικός και αυτό-

επιβαλλόμενος: ένας νόμος που η βούληση μας θέτει στον εαυτό της.» 132 

                                                            
127 Τσινόρεμα Σταυρούλα: «Το πρόσωπο και η αρχή της προσωπικότητας στη νεότερη ηθική φιλοσοφία 
και τη βιοηθική». Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη & Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή (επιμ.), Βιοηθικοί 
Προβληματισμοί ΙΙ, Το πρόσωπο, Αθήνα, Παπαζήση,2016,σελ.98 
128 Τσινόρεμα Σταυρούλα: «Το πρόσωπο και η αρχή της προσωπικότητας στη νεότερη ηθική φιλοσοφία 
και τη βιοηθική». Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη & Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή (επιμ.), Βιοηθικοί 
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Ο νόμος της ηθικής είναι συστατικός της ελευθερίας: «...συνεπώς, η ελεύθερη 

βούληση ταυτίζεται με τη βούληση υπό τους ηθικούς νόμους.» 133. 

Ο νομολογικός χαρακτήρας της ελευθερίας οδηγεί τον Kant να σύλλαβει την 

ηθική ως αυτονομία.134 «Η αυτονομία δεν σηματοδοτεί απλώς την αρνητική ελευθερία 

ως ελευθερία από εξωτερικούς ή εσωτερικούς καταναγκασμούς πάνω στη βούληση 

μας, αλλά προσδιορίζεται επιπλέον ως θετική ελευθερία, δηλαδή ως κανονιστική αυτό-

νομοθεσία.» 135Όπως τίθεται από τον ίδιο τον Kant, «Η αυτονομία της θελήσεως είναι η 

ιδιότητα της θελήσεως βάσει της οποίας αποτελεί η ίδια για τον εαυτό της νόμο.» 136 

Δηλώνει εκείνη την ικανότητα επιλογής πρακτικών αρχών σύμφωνα με τους νόμους 

του ίδιου του ανθρώπου.137 Η ικανότητα της αυτονομίας είναι εκείνη που ορίζει την 

ανθρώπινη ιδιότητα﮲ είναι η θετική ικανότητα της βούλησης των ανθρώπων ελεύθερα 

και αυτόνομα να θέτει σκοπούς, οι οποίοι υπόκεινται σε αρχές που η ίδια θεσπίζει και 

είναι τέτοιες, ώστε να μπορούν να ισχύουν από τη σκοπιά όλων. 138Πρόκειται για αρχές 

προς τις οποίες οι άλλοι μπορούν να εκφράσουν τη συναίνεση τους (ή να την 

αποσύρουν) και οι οποίες ως εκ τούτου καθιστούν τη δική τους ελευθερία δυνατή.139  
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Ως έλλογος αυτοπροσδιορισμός της βούλησης η καντιανή αυτονομία δεν είναι 

απλώς μια ικανότητα των ανθρωπίνων όντων αλλά έχει επιπροσθέτως κανονιστικό 

σθένος.140 Αποτελεί δηλαδή μια ηθική απαίτηση, η διατύπωση της οποίας απευθύνεται 

σε κάθε έλλογο ον με τη μορφή ηθικής επιταγής: «...να πράττει μόνον έτσι, ώστε η 

θέληση μέσω του γνώμονά της να δύναται να θεωρεί τον εαυτό της συγχρόνως ως 

καθολικώς νομοθετούσα.» 141 Στην κανονιστική της διάσταση η αυτονομία δείχνει πως 

η ηθική μπορεί να μας υποχρεώνει κατηγορικά, χωρίς όρους (απολύτως).142  

Όπως χαρακτηριστικά  τονίζει η Τσινόρεμα: «Η έμφαση του Kant δεν είναι στην 

ατομική επιλογή αλλά στη νομολογική μορφή και το καθολικό εύρος της (ηθικής) αυτο-

νομοθεσίας, Η αυτονομία, ως εκ τούτου, δεν αποτελεί ατομικό δικαίωμα αλλά 

χαρακτηριστικό της ηθικής αυτουργίας, η οποία προϋποτίθεται από όλα τα καθήκοντα, 

τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα. Παρέχει το πλαίσιο για την ηθική κατηγόρηση, από 

το οποίο μπορούμε να προσδιορίσουμε και να δικαιολογήσουμε τις κανονιστικές 

έννοιες του δικαιώματος, της ηθικής αναστοχαστικής ικανότητας, της δύναμης άσκησης 

ελέγχου, λογοδοσίας και καταλογισμού, που περιλαμβάνονται στις σύγχρονες 

εννοιολογήσεις της ηθικής ευθύνης.»143 

Τα άτομα τα οποία αποτελούν φορείς της αυτονομίας χαρακτηρίζονται από τον 

Kant ως «αυτοσκοποί». Έτσι, το status του αυτοσκοπού διαθέτουν μόνο όντα με ηθική 

αυτονομία.144 Τα όντα τα οποία είναι αυτοσκοποί, δηλαδή ένεκα της έλλογης φύσης 

τους σκοποί καθεαυτοί, λέγονται «πρόσωπα» και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα 
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σε μια πράξη ως αυτοσκοποί. Όπως ο ίδιος ο Kant αποδίδει το αίτημα αυτό : 

«Ισχυρίζομαι λοιπόν: Ο άνθρωπος και κάθε έλλογο ον εν γένει υπάρχει ως σκοπός καθ’ 

εαυτόν, όχι απλώς ως μέσον για οποιαδήποτε χρήση γι’ αυτήν ή εκείνη τη θέληση, αλλά 

πρέπει πάντοτε να θεωρείται συνάμα ως σκοπός σε όλες τις πράξεις του, τόσο σ’ αυτές 

που αναφέρονται στον εαυτό του όσο και σ’ εκείνες που αναφέρονται σε άλλα έλλογα 

όντα….τα έλλογα όντα αποκαλούνται πρόσωπα, επειδή η ίδια η φύση τους τα διακρίνει 

ως σκοπούς καθ’ εαυτούς, δηλαδή ως κάτι που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται 

μονάχα ως μέσον...είναι αντικειμενικοί σκοποί, δηλαδή πράγματα η ύπαρξη των οποίων 

είναι σκοπός καθ’ εαυτόν, και μάλιστα ένας σκοπός στη θέση του οποίου δεν δύναται 

να τεθεί ένας άλλος σκοπός, τον οποίο θα έπρεπε να υπηρετούν απλώς και μόνον ως 

μέσα, επειδή χωρίς αυτόν δεν θα υφίστατο απολύτως τίποτα με απόλυτη αξία...Η 

πρακτική προσταγή θα είναι επομένως η ακόλουθη: Πράττε έτσι, ώστε να 

χρησιμοποιείς την ανθρωπότητα [ανθρώπινη φύση], τόσο στο πρόσωπο σου όσο και 

στο πρόσωπο κάθε άλλου ανθρώπου, πάντοτε συγχρόνως ως σκοπό και ουδέποτε 

απλώς και μόνον ως μέσον.» 145 

Το αίτημα αυτό με τη μορφή επιταγής καλείται «διατύπωση της 

ανθρωπότητας» και αποτελεί εκδοχή της θεμελιώδους αρχής της ηθικής, δηλαδή της 

κατηγορικής προσταγής. «Η μεταχείριση αυτοπροσδιοριζόμενων υποκειμένων πρέπει 

να υπόκειται σε αρχές που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη δική τους βούληση, 

όπου το μέτρο για το τι θα μπορούσε να προκύψει από τη δική τους βούληση είναι ο 

όρος της καθολικής εγκυρότητας.» 146Τα πρόσωπα διαθέτουν ηθική υπόσταση, γιατί 

μπορούν να πράττουν ελεύθερα και έλλογα, δηλαδή στη βάση αρχών για τις οποίες 

δύναται να εκφράζουν τη συναίνεση τους οι άλλοι, και κατά τούτο έγκυρων από τη 

                                                            
145  GMS 4: 428-429, «ΘΜΗ» σελίδα 74,75,76. 
146 Τσινόρεμα Σταυρούλα: «Το πρόσωπο και η αρχή της προσωπικότητας στη νεότερη ηθική φιλοσοφία 
και τη βιοηθική». Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη & Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή (επιμ.), Βιοηθικοί 
Προβληματισμοί ΙΙ, Το πρόσωπο, Αθήνα, Παπαζήση,2016,σελ. 102 
 



146 
 

146 
 

σκοπιά όλων.147 Επιπρόσθετα, φέρουν ηθική ευθύνη για τις πράξεις τους και την 

πορεία του βίου τους, τον οποίο τα ίδια χαράσσουν. Διακρίνονται από τα πράγματα, τα 

οποία έχουν απλώς τιμή, δηλαδή σχετική αξία ως μέσο ανάλογα με τις ανθρώπινες 

ανάγκες και κλίσεις.148 Τα πρόσωπα έχουν εσωτερική αξία, διότι αποτελούν όρο υπό 

τον οποίο και μόνο δύναται να είναι σκοποί καθαυτοί. Η εσωτερική τους αξία αυτή 

ονομάζεται αξιοπρέπεια.149 Μόνο τα έλλογα όντα τα οποία είναι σκοποί καθαυτοί 

δύναται να έχουν αξιοπρέπεια. «Η αξιοπρέπεια αποτελεί ειδοποιό ηθικό γνώρισμα του 

ανθρώπου ως έλλογου όντος και τη μόνη αξία που είναι άνευ όρων (απόλυτη), εγγενής 

και αυτοτελής (δεν θεμελιώνεται σε κανένα εξωτερικό θεμέλιο).150 «Η αξιοπρέπεια 

είναι η άλλη όψη της (ηθικής) αυτονομίας, ως το μη επιδεκτικό σταθμίσεων ηθικό 

χαρακτηριστικό του πράττοντος υποκειμένου.»151 

Η «προσωπικότητα» και η «ανθρωπότητα» είναι στις καντιανές επεξεργασίες 

όροι με κανονιστικό περιεχόμενο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Τσινόρεμα: «Η 

ανθρωπότητα αναφέρεται σε εκείνην την πλευρά της έλλογης φύσης μας  η οποία είναι 

υπεύθυνη για την κανονιστική αυτο-κυβέρνηση μας. Είναι αυτή η οποία μας καθιστά 

ικανούς να θέτουμε σκοπούς και να τους συνδέουμε με μια σύλληψη της ευτυχίας μας 

ως τα συγκεκριμένα άτομα που είμαστε. Η ανθρωπότητα, με αυτήν την έννοια δηλώνει 

την κατοχή έλλογων ικανοτήτων από τον καθένα μας. Η προσωπικότητα σηματοδοτεί 

επιπλέον την ιδιότητα μας ως φορέων ηθικότητας. Η προσωπικότητα εδράζεται στην 

ικανότητα να προσδιορίζουμε τη ζωή μας έλλογα με μια ευρύτερη έννοια, δηλαδή όχι 
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μόνον κατά τον σκοπό ορθολογικά (εργαλειακά), αλλά και με την έννοια της ικανότητας 

να θέτουμε και να υπακούμε σε ηθικές αρχές. Συνδέεται με την ηθική αυτο-νομοθεσία. 

Η θεμελιώδης ηθική ιδέα είναι η ανθρωπότητα στο πρόσωπο κάποιου. Η ανθρωπότητα 

στο πρόσωπο κάποιου δηλώνει ακριβώς την ταυτότητα του με την έλλογη φύση του, η 

οποία περιλαμβάνει την ικανότητα του συγκεκριμένου προσώπου για έλλογη (ηθική) 

αυτουργία.»152  

Όπως επισημαίνει ακόμη η ίδια, η ικανότητα για καθολικευτικό αναστοχαστικό 

λόγο είναι αυτή που μπορεί να συγκροτήσει κάθε συγκεκριμένη ατομική 

προσωπικότητα, καθώς ο καθολικευτικός αναστοχαστικός λόγος (πηγή αρχών από τη 

σκοπιά όλων) είναι εκείνος που μπορεί να καταστήσει την ατομική σκοπιά ικανή να 

απευθυνθεί προς τους άλλους με όρους αιτημάτων και επιχειρημάτων που οι άλλοι 

καλούνται να αναγνωρίσουν-δηλαδή με όρους αιτημάτων, που μπορούν να τους 

υποχρεώνουν.153 «Η ανθρωπότητα, η προσωπικότητα, η έλλογη αναστοχαστική 

ικανότητα και η ηθική ιδιότητα είναι ιδέες αλληλένδετες.» 154 

Η έννοια του προσώπου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη μ’ εκείνες της αυτονομίας, 

της αξιοπρέπειας και του σεβασμού.155 Ο καθολικευτικός αναστοχαστικός λόγος της 

αυτονομίας του προσώπου ως καθολικής αυτο-νομοθεσίας επιτάσσει η σύλληψη των 

πράξεων του να λαμβάνει υπόψη τα άλλα πρόσωπα μέσα από τέτοιες αρχές, που να 

σέβονται την αξιοπρέπεια, τον αυτοπροσδιορισμό και τους σκοπούς των άλλων. Η 
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καντιανή έννοια της αυτονομίας θέτει το πλαίσιο προσδιορισμού της ηθικής ευθύνης 

και της λογοδοσίας. Ο αυτουργός, δηλαδή το πράττον υποκείμενο, πρέπει , για να είναι 

αυτουργός, να είναι αυτόνομος με την ηθική έννοια.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
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4)ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΑΥΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Στα κεφάλαια που προηγήθηκαν παρουσιάσαμε τις τεχνολογικές έννοιες και το 

τεχνολογικό φαινόμενο μέσα στο οποίο ανέκυψε το υπό εξέταση ερώτημα. 

Παρουσιάσαμε τις προσεγγίσεις σύγχρονων στοχαστών και τις προσπάθειες 

εννοιολόγησης της αυτουργίας στις μηχανές απαντώντας έμμεσα στο ερώτημα της 

απόδοσης ηθικού status σε αυτές. Περαιτέρω, αναπτύξαμε τα δύο ρεύματα της ηθικής 

θεωρίας τα οποία αποτελούν το πρώτο, τη θεωρητική βάση και το δεύτερο, τον κριτικό 

αντίλογο στις σύγχρονες απόπειρες ηθικής αυτουργίας στις μηχανές. Με βάση τις 

επεξεργασίες που παρουσιάσαμε στο ερώτημα περί της δυνατότητας απόδοσης της 

έννοιας της αυτουργίας στις μηχανές, η απάντηση είναι αρνητική. Η έννοια της 

αυτουργίας δεν μπορεί να αποδοθεί εννοιολογικά στη μηχανή﮲ κατά συνέπεια οι 

μηχανές δεν μπορεί να θεωρηθεί πως έχουν ή μπορεί να αποκτήσουν ηθικό status. Ο 

λόγος συμπυκνώνεται στην εννοιολογική διάκριση ανάμεσα στην ιδέα της αιτιακής 

εξήγησης και στην ιδέα της κανονιστικής εννοιολόγησης των ηθικών σχέσεων. Η 

παραπάνω διάκριση εμποτίζει και το καθημερινό λεξιλόγιο, τις περιγραφές και την 

κατανόηση των ανθρωπίνων σχέσεων και διαμορφώνει τον χαρακτηρισμό της ίδιας της 

πράξης. Κρίνουμε ότι η αναθεώρηση του καθημερινού λεξιλογίου από τους στοχαστές 

που αποδίδουν αυτουργία στη μηχανή διαστρεβλώνει την ηθική διάσταση της πράξης 

και τις σχέσεις μεταξύ προσώπων στην κοινωνική σφαίρα. 

Η ιδέα της (αιτιακής) εξήγησης και η ιδέα της δικαιολόγησης αποτελούν δύο 

διαφορετικούς τρόπους ανασυγκρότησης της ανθρώπινης πράξης. Η πρώτη προσπαθεί 

να εξηγήσει το πρόσωπο, την πράξη και τις πρακτικές μας σχέσεις ως φαινόμενα (τι 

συμβαίνει) και κατά συνέπεια εστιάζει στις έννοιες αυτές από τη σκοπιά του τρίτου 

προσώπου (του παρατηρητή-ερευνητή), ενώ η δεύτερη εξετάζει το πρόσωπο, την 

πράξη και τις σχέσεις από την αναστοχαστική σκοπιά του πράττοντος υποκειμένου, 

δηλαδή από την εσωτερική σκοπιά του τι πρέπει να πράξει το υποκείμενο, 

πρωτοπρόσωπα. Η αιτιώδης εξήγηση των σχέσεων είναι η ανάλυση της σχέσης 

ανάμεσα σε μια αιτία και σε ένα αποτέλεσμα. Στην περίπτωση του Parfit, οι έννοιες 
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πρόσωπο και αυτουργός ανάγονται σε ψυχολογικές εμπειρίες, οι οποίες εδράζονται 

στον εγκέφαλο﮲ δηλαδή το πρόσωπο και ο αυτουργός είναι το αποτέλεσμα 

βιολογικών και ψυχολογικών αιτίων. 

Ως εκ τούτου αυτό που έχει σημασία και καθορίζει το πρόσωπο είναι η 

βιολογική επιβίωση των ψυχολογικών σχέσεων. Η έννοια της προσωπικότητας στον 

Parfit εδράζεται σε ψυχολογικά-εμπειρικά αίτια. Ο ίδιος ανασυγκροτεί το καθημερινό 

λεξιλόγιο με βάση την ψυχολογία και τη βιολογία και ανάγει το πρόσωπο, την 

προσωπική ταυτότητα, τον αυτουργό στις ψυχολογικές σχέσεις και στη βιολογία. Έτσι 

φτάνει στο σημείο να θεωρήσει το πρόσωπο και τον αυτουργό ως απλές γραμματικές 

εκφράσεις που περιγράφουν τη συνέχεια των ψυχολογικών σχέσεων στον χρόνο. 

Ωστόσο οι απόπειρες εξήγησης που δίνει ο Parfit, παρότι είναι ακριβείς επιστημονικά 

στην ανάλυση ενός βιολογικού ή ψυχολογικού φαινομένου, αδυνατούν να εξηγήσουν 

πώς από τις βιολογικές ή ψυχολογικές λειτουργίες γίνεται η μετάβαση σε ηθικούς 

χαρακτηρισμούς. Ανάγει το κανονιστικό στο βιολογικό χωρίς να απαντά στο πώς γίνεται 

η μετάβαση από το «είναι» στο «δέον», δηλαδή αδυνατεί να εξηγήσει πώς από την 

αιτιακή εξήγηση του τι συμβαίνει στο πρόσωπο και τον αυτουργό ή στο υποκείμενο 

εμπειριών, καθώς και την εξήγηση της ίδιας της πράξης, θεμελιώνεται η δικαιολόγηση 

του τι θα πρέπει να πράττει το υποκείμενο. Το σημείο αυτό αποτελεί και την ειδοποιό 

διαφορά της αιτιακής εξήγησης από τη δικαιολόγηση των ηθικών σχέσεων. 

Πέρα από τη γενική ιδέα της αιτιακής εξήγησης, η παρφτιανή μέθοδος που 

βρίσκεται στο υπόστρωμα των προσεγγίσεων της απόδοσης αυτουργίας στη μηχανή 

είναι αναγωγιστική, κατά το ότι οι φιλόσοφοι που προσπαθούν να μιλήσουν για 

τεχνικούς «ηθικούς αυτουργούς» αναθεωρούν το καθημερινό λεξιλόγιο και ανάγουν το 

κανονιστικό κριτήριο σε αιτιακό. Ανάγουν δηλαδή την ηθική και το λεξιλόγιο της σε 

αιτιακές μηχανικές λειτουργίες εξαλείφοντας το κανονιστικό περιεχόμενο των εννοιών 

που συγκροτούν το καθημερινό λεξιλόγιο. Κατά συνέπεια, εξαλείφουν από το 

καθημερινό λεξιλόγιο και από τις κοινωνικές σχέσεις με τις οποίες εκφράζεται και 

αποτιμάται η πράξη το δομικό χαρακτηριστικό της ανθρώπινης πράξης, που είναι η 



152 
 

152 
 

ενσυνείδητη ένσκοπη δράση. Ο άνθρωπος ως ελεύθερο και έλλογο ον έχει την 

δυνατότητα να επιλέγει συνειδητά τις δράσεις του (θέτοντας σκοπούς) και ως εκ 

τούτου να διακόπτει αλυσίδες αιτιακών καθορισμών στον κόσμο και να δημιουργεί 

νέες. Αυτή η δυνατότητα του ανθρώπινου έλλογου όντος συνιστά τον πυρήνα αυτού 

που ονομάζεται πράξη. Το καθημερινό λεξιλόγιο αποτιμά και χαρακτηρίζει την 

ικανότητα αυτή, που συνυφαίνεται με την ανάληψη ευθύνης και λογοδοσίας στις 

κοινωνικές σχέσεις και στις δραστηριότητες που διενεργούν τα ανθρώπινα πρόσωπα. Η 

προσέγγιση των στοχαστών που θέλουν να αποδώσουν αυτουργία στη μηχανή 

αναθεωρεί αυθαίρετα το καθημερινό λεξιλόγιο αντιμετωπίζοντας την πράξη και το 

λεξιλόγιο της ηθικής μόνον ως φαινόμενα αναγόμενα σε αιτιακές λειτουργίες 

(αναλύοντας τα μόνο από τη τριτοπρόσωπη σκοπιά του παρατηρητή). Με αυτόν τον 

τρόπο όμως η πράξη ως λογοδοσία των ανθρωπίνων δράσεων εξαλείφεται από το 

καθημερινό λεξιλόγιο και τις κοινωνικές σχέσεις τις οποίες περιγράφει. Για το λόγο 

αυτό η προσέγγιση των εν λόγω θεωρητικών συνιστά έναν εξαλειπτικό αναγωγισμό Οι 

σύγχρονες προσεγγίσεις, με τον τρόπο που μεταχειρίζονται την αυτουργία και 

σχηματοποιούν τις υπόλοιπες ηθικές σχέσεις, αδυνατούν να αποδώσουν μια 

θεμελιώδη διάσταση της ηθικής, δηλαδή τον καθολικό αναστοχαστικό Λόγο του 

ελεύθερου, αυτόνομου και άξιου σεβασμού πράττοντος υποκειμένου. 

Η ιδέα της δικαιολόγησης (ως λογοδοσίας), όπως συναντάται στην καντιανή 

κανονιστική ηθική θεωρία, αφορά τον τρόπο με τον οποίο συλλαμβάνουμε 

εννοιολογικά τον άνθρωπο ως σκεπτόμενο (έλλογο) και πράττον υποκείμενο, δηλαδή 

ως φορέα των σκέψεων και δημιουργό των πράξεων του, ως αυτουργό. Από την 

ανάλυση που προηγήθηκε στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, προκύπτει ότι η 

σκοπιά από την οποία στοχάζεται το υποκείμενο τις πράξεις του (δηλαδή η σκοπιά από 

την οποία εννοιολογεί) δεν σχετίζεται με τις πράξεις του όπως στην εμπειρική εξήγηση 

(σύμφωνα με την οποία αυτές εξηγούνται αιτιακά ως πράγματα που συμβαίνουν σε 

ένα υποκείμενο εμπειριών). Αντίθετα, επιδιώκει να κάνει πράξεις και να τις 

δικαιολογεί, να δίνει λόγο για τις πράξεις του. 
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Το υποκείμενο διαθέτει λόγο και αναστοχαστική ικανότητα, και έτσι μπορεί να 

στοχάζεται το τι πρέπει να πράξει και ν’ αξιολογεί τις επιλογές του από τη σκοπιά του 

πρώτου προσώπου. Θέτοντας σκοπούς για τις πράξεις του το πρόσωπο επιλέγει να 

διακόπτει αλυσίδες αιτιακών καθορισμών στον κόσμο και να δημιουργεί νέες. Με 

αυτόν τον τρόπο πραγματώνει τη δυνατότητα της ελευθερίας του. Παράλληλα, 

επιβάλλοντας το πρόσωπο στον εαυτό του να θεωρεί δεσμευτικό για το ίδιο την 

υποκειμενική αρχή της πράξης του καθίσταται «νομοθέτης» του εαυτού του και ως εκ 

τούτου γίνεται αυτόνομο. Βεβαίως, για να είναι το έλλογο υποκείμενο αυτόνομο, θα 

πρέπει οι νόμοι των πράξεων του να είναι σύμφωνοι με την «ανθρώπινη ιδιότητά» του, 

που είναι η έλλογη ικανότητα του να πράττει βάσει αρχών οι οποίες μπορούν να 

ισχύουν από την σκοπιά όλων, δηλαδή να μπορούν να υιοθετηθούν από όλους﮲ με 

άλλα λόγια να έχουν οι νόμοι καθολικό χαρακτήρα. 

Η ηθική κατηγόρηση προϋποθέτει πως το ον το οποίο χαρακτηρίζει έχει την 

ικανότητα της ελευθερίας, δηλαδή της ελεύθερης αναστοχαστικής ικανότητας και της 

αυτονομοθεσίας (αυτονομίας). Η ηθική η ίδια προκύπτει από την αξίωση του 

υποκειμένου να πράξει. Στόχος της είναι η θεμελίωση αντικειμενικών κανόνων-νόμων 

(δηλαδή καθολικεύσιμων), που να δικαιολογούν την επιλογή της πράξης και την 

ευθύνη που απορρέει από την πραγμάτωσή της. Ο Λόγος της ηθικής είναι 

συνυφασμένος με τις έννοιες της ελευθερίας και της αυτονομοθεσίας. Συνιστά δε τις 

προϋποθέσεις της εννοιολόγησης από μέρους των υποκειμένων των ηθικών σχέσεων 

των ιδίων, καθώς και των υποκειμένων ως προσώπων και αυτουργών. Για να 

εννοιολογηθεί ένα ον ως ηθικός αυτουργός, πρέπει να είναι έλλογο, ελεύθερο και 

αυτόνομο, προκειμένου να υπόκειται σε λογοδοσία και να αναλαμβάνει την ευθύνη 

της πράξης του. 

Η ανασυγκρότηση του καθημερινού λεξιλογίου σύμφωνα την καντιανή 

προσέγγιση σημαίνει ταυτόχρονα και τη θεμελίωσή του μέσω της ηθικής θεωρίας. Η 

σκοπιά υπό την οποία συντελείται η ανασυγκρότηση του καθημερινού λεξιλογίου και 

υπό την οποία αυτό αποτιμάται είναι η εσωτερική οπτική της προσωπικότητας. Μέσα 
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από την οπτική αυτή κάθε συγκεκριμένο υποκείμενο πράττει και αποδίδει λόγους 

(λογοδοσία) για τις πράξεις του συλλαμβάνοντας τον εαυτό του στο πρώτο πρόσωπο. Η 

σκοπιά αυτή είναι εκείνη από την οποία τα όντα λογίζονται ως πρόσωπα, κατανοούν 

και χρησιμοποιούν το καθημερινό λεξιλόγιο για να εκφράσουν, να χαρακτηρίσουν, να 

αποτιμήσουν και ν’ αποδώσουν λόγους για σχέσεις και για πράξεις. Κατά συνέπεια, η 

πρωτοπρόσωπη σκοπιά είναι η αναγκαία προϋπόθεση για να κατανοηθεί το ηθικό 

λεξιλόγιο. Διαφέρει εννοιολογικά από την τριτοπρόσωπη σκοπιά του παρατηρητή-

ερευνητή, η οποία εξ’ αντικειμένου εξηγεί και αναλύει το πρόσωπο και τις σχέσεις 

απλώς ως φυσικά φαινόμενα. Κατ’ ουσίαν, έκαστη προσωπικότητα έχει την ικανότητα 

να εννοιολογεί τον κόσμο και να πράττει από την πρωτοπρόσωπη οπτική, να λογοδοτεί 

για τις πράξεις της, όπως και να απαιτεί την ανάληψη ευθύνης από τους άλλους για τις 

δικές τους πράξεις. Δίχως την πρωτοπρόσωπη αυτή οπτική δεν μπορεί να υφίσταται 

λογοδοσία και, συνεπώς, δεν μπορεί να αναγνωριστεί πράξη ούτε δύναται να 

προσδοριστεί αυτουργός (agent). 

Σε αυτό το σημείο θα μπορούσε να αντιτείνει κανείς πως η χρήση του όρου 

«agent», όπως ορίζεται δια της αιτιακής εξήγησης από την Επιστήμη των Υπολογιστών 

και από τους στοχαστές που αποπειρώνται να αποδώσουν αυτουργία στις μηχανές, 

συνιστά ένα έτερο αντικείμενο μελέτης από εκείνο της Ηθικής Φιλοσοφίας. Ως εκ 

τούτου υποστηρίζεται ότι η χρήση του όρου «agent» αποτελεί ένα ξεχωριστό ιδίωμα σε 

έναν διακριτό και σαφώς ορισμένο επιστημονικό χώρο. Πράγματι, τόσο η Επιστήμη των 

Υπολογιστών όσο και η Ηθική Φιλοσοφία διακρίνονται με βάση το αντικείμενο στο 

οποίο εστιάζουν. Ωστόσο προκειμένου να εννοιολογήσουν το λεξιλόγιο τους, ούτως 

ώστε να είναι σε θέση να περιγράψει τους στόχους και το αντικείμενο, τόσο η Επιστήμη 

των Υπολογιστών όσο και η Ηθική Φιλοσοφία απευθύνονται στο καθημερινό λεξιλόγιο 

και το ανασυγκροτούν. Με αυτόν τον τρόπο αναδιαμορφώνουν το καθημερινό 

λεξιλόγιο με το οποίο αποτυπώνονται οι πραγματικές σχέσεις στην κοινωνία. 

Ακολούθως, οι τρόποι με τους οποίους η Ηθική Φιλοσοφία και η Επιστήμη των 

Υπολογιστών ορίζουν και αποτυπώνουν σχέσεις, μορφοποιούν την ανασυγκρότηση της 

κοινωνικής πραγματικότητας. 
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Το ζήτημα που ανακύπτει είναι ότι οι στοχαστές που επιδιώκουν να αποδώσουν 

ηθικό status στις μηχανές ανάγουν αυθαίρετα το κανονιστικό κριτήριο σε αιτιακό. Κάτι 

τέτοιο συνιστά διαστρέβλωση της ηθικής, καθώς χρησιμοποιείται από αυτούς το 

λεξιλόγιο της ηθικής, για να αποδοθούν ηθικά χαρακτηριστικά σε μηχανές 

τριτοπρόσωπα. Ωστόσο τα χαρακτηριστικά των μηχανικών δρώντων, τα οποία 

προσπαθούν να ταυτίσουν ή να συνδέσουν με συνώνυμες ηθικές έννοιες (όπως το 

χαρακτηριστικό της αυτονομίας), δεν συνάδουν ούτε με το περιεχόμενο ούτε με τη 

θεμελίωση της ηθικής και την πρωτοπρόσωπη σκοπιά από την οποία νοηματοδοτείται 

ηθικά η πράξη. Μεταβάλλοντας το περιεχόμενο του ηθικού λεξιλογίου κατ’ αυτόν τον 

τρόπο και καθιερώνοντας τη μηχανοτεχνική προσέγγιση της αυτουργίας μεταβάλλεται 

η ίδια η σημασία της πράξης. Αυτό, όπως φάνηκε από το δεύτερο κεφάλαιο, εισάγει ο 

Floridi μέσα από την ιδέα της απόδοσης ευθύνης και λογοδοσίας σε όντα τα οποία δεν 

διαθέτουν αποβλεπτικότητα και Λόγο (mindless morality).  

Κατά συνέπεια, εξαλείφεται η ηθική έννοια της πράξης και τείνει να 

αντικατασταθεί από μια καινοφανή έννοια, η οποία διατηρεί τη λέξη «πράξη» αλλά  

χωρίς το κανονιστικό της περιεχόμενο, δηλαδή η πράξη ενός ανθρώπινου προσώπου 

θεωρείται ότι είναι ανάλογη με τη δράση ενός τεχνητού δρώντα. Συνεπώς, η επιλογή 

των στοχαστών που χρησιμοποιούν το λεξιλόγιο και την εννοιολόγηση της Επιστήμης 

των Υπολογιστών για να αποδώσουν αυτουργία στις μηχανές, χωρίς την απαιτούμενη 

κανονιστική εννοιολόγηση, μετασχηματίζει το περιεχόμενο του ηθικού λεξιλογίου όπως 

χρησιμοποιείται στην κοινωνική σφαίρα και στις κοινωνικές σχέσεις και εξαλείφοντας 

την κανονιστική σημασία της πράξης.  

Ο όρος «agent» της Επιστήμης των Υπολογιστών αποδίδεται στα ελληνικά στα 

ελληνικά ως «δρων» και αναφέρεται στα ευφυή συστήματα, τα οποία είναι «τεχνητοί 

δρώντες». Eισάγεται έτσι ένας νέος μηχανοποιημένος τρόπος κατανόησης του 

αυτουργού, που αλλοιώνει το σημασιολογικό περιεχόμενό του. Π.χ. πριν την εμφάνιση 

της Ηθικής των Μηχανών στην ερώτηση «Τι είναι ένα σύστημα αυτόματου πιλότου;», η 

απάντηση που θα δινόταν θα χαρακτήριζε τον αυτόματο πιλότο ως ένα υπολογιστικό 
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σύστημα το οποίο αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου περιβάλλοντος με το οποίο 

αλληλεπιδρά συνιστώντας έτσι έναν μηχανικό δρώντα. Με την εισαγωγή της ιδέας της 

αυτουργίας στις μηχανές προστίθενται νέες σχέσεις και σχηματίζονται νέα ερωτήματα 

που διαμορφώνουν νέες αντιλήψεις. Επανερχόμενοι στο παραπάνω παράδειγμα του 

αυτόματου πιλότου και αναζητώντας απάντηση στο ερώτημα «Τι είδος δρώντος είναι 

το σύστημα αυτόματου πιλότου του αεροπλάνου;» μας δίνεται πλέον η απόκριση πως 

το σύστημα αυτόματου πιλότου είναι ένας έμμεσος ηθικός δρων με τέτοια 

ενσωματωμένη αυτονομία και ευαισθησία, ώστε να εντάσσεται στο επίπεδο της 

λειτουργικής ηθικότητας. Ένα απλούστερο παράδειγμα, το οποίο πρόκειται να τεθεί 

στο σύντομο μέλλον, θα μπορούσε να είναι το ακόλουθο: “Ένας άνθρωπος 

επισκέπτεται ένα κατάστημα με ρομπότ, με σκοπό την αγορά ενός ρομπότ-φροντιστή 

για να περιθάλπει τη γιαγιά του. Εκεί του τίθεται το ερώτημα εάν προτιμά ένα ρομπότ 

με επίπεδο υψηλότερης ή χαμηλότερης ηθικότητας. Σε αυτή την περίπτωση γεννάται η 

εντύπωση ότι το ηθικό status μπορεί να έχει επίπεδα ανάλογα με το επίπεδο της 

ηθικότητας που χαρακτηρίζει την κάθε μηχανή. Οι εκφράσεις «μηχανικός ηθικός δρων» 

και «με επίπεδο χαμηλότερης ή υψηλότερης ηθικότητας» στηρίζονται σε μια αιτιώδη 

εξήγηση του αυτουργού. Οι αιτιώδεις εξηγήσεις της έννοιας του αυτουργού που 

επιχειρούν μέσα από τις θεωρίες τους οι Moor, Wallach, Allen και Floridi 

προϋποθέτουν μια αιτιακή κατανόηση της προσωπικότητας. Τέτοιου είδους εισηγήσεις 

σημασιών στις λέξεις μηχανοποιούν τις πραγματικές σχέσεις στην κοινωνία, πράγμα 

που σημαίνει ότι εισάγουν μια αιτιακή (μηχανική) νοηματοδότηση της αυτουργίας, η 

οποία συνυφαίνεται με την έννοια των μηχανικών δρώντων ως τεχνολογία της 

Τεχνητής Νοημοσύνης και συνεπώς ως τμήμα της Επιστήμης των Υπολογιστών. Η 

μορφοποίηση της λέξης «αυτουργός» ή της λέξης «ηθικότητα» μετασχηματίζεται από 

το ηθικό περιεχόμενο που μέχρι τώρα είχαν στις καθημερινές χρήσεις τους στο νέο 

μηχανοποιημένο περιεχόμενο της λέξης «δρων». Με το νέο περιεχόμενο που αποκτά ο 

όρος «agent» («δρων») δίνεται η εντύπωση πρώτον, πως ο αυτουργός μπορεί να 

επιδέχεται ηθικών διαβαθμίσεων, δεύτερον, πως η ηθικότητα μπορεί να είναι 
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διαφόρων ειδών αντικειμένων και τρίτον, πως ο όρος «αυτουργός» μπορεί να 

χρησιμοποιείται και για μηχανές. 

Όπως εξηγήθηκε ήδη, το νόημα των λέξεων «αυτουργός», «ηθικότητα», 

«πρόσωπο» προϋποθέτει καθολικευτικό αναστοχαστικό λόγο και ικανότητα ηθικής 

αυτονομοθεσίας. Δίχως την ηθική αυτή φόρτιση οι προαναφερθείσες έννοιες 

αποτυπώνουν ηθικές σχέσεις χωρίς την κανονιστική τους ηθική θεμελίωση και κατά 

συνέπεια εκφέρουν ένα περιεχόμενο που αλλοιώνει το νόημά τους. Το διακύβεμα 

τέτοιων μηχανοποιητικών μορφοποιήσεων χωρίς ηθικό πρόσημο είναι η χρήση του 

καθημερινού λεξιλογίου, που αποτυπώνει τις πραγματικές σχέσεις και κυρίως την 

πράξη μέσα στην κοινωνία. Κατ’ ουσίαν, μέσα από την αλλαγή του καθημερινού 

λεξιλογίου αυτό που διακυβεύεται είναι η αλλαγή της κατανόησης των ηθικών εννοιών 

και των ηθικών σχέσεων μέσα από τις οποίες οι άνθρωποι συγκροτούν την κοινωνική 

πραγματικότητα και τις μεταξύ τους σχέσεις. Με βάση την ηθική θεωρία η πράξη 

αποδίδεται σε έλλογα όντα, τα οποία είναι αυτόνομα, ελεύθερα και ικανά για 

καταλογισμό και ευθύνη. Όμως όταν ανασυγκροτούμε το περιεχόμενο της έννοιας του 

αυτουργού ώστε να συμπεριλάβει όντα όπως τους τεχνητούς δρώντες, που δεν 

διαθέτουν αυτά τα ηθικά χαρακτηριστικά, αναιρούμε το περιεχόμενο και τη σημασία 

της ηθικής πράξης. Η πράξη αποτελεί την εκδήλωση της έλλογης βούλησης του 

υποκειμένου, το οποίο είναι ο φορέας της ευθύνης και συνάμα το υποκείμενο της 

λογοδοσίας της πράξης. Αν η έννοια του αυτουργού αποδίδεται σε όντα που δεν 

διαθέτουν λόγο ούτε τα υπόλοιπα ηθικά χαρακτηριστικά, τότε η λογοδοσία και η 

ευθύνη αποσυνδέονται από την πράξη ως εκδήλωση της αυτουργίας και η πράξη 

καθίσταται απλή δράση. 

Ορισμένες σύγχρονες θεωρήσεις της απόδοσης ηθικής αυτουργίας στις μηχανές 

μεταχειρίζονται την έννοια του αυτουργού με παρόμοια προσέγγιση με αυτή του Parfit. 

Πρόκειται για τις προσεγγίσεις των Moor, Wallach, Allen και Floridi, οι οποίες στηρίζουν 

τη νοηματοδότηση των ηθικών εννοιών σε μια αιτιώδη εξήγηση αναγωγιστικής 

μεθόδου. Βασίζονται δηλαδή στην Υπολογιστική Θεωρία του Νου της Επιστήμης των 
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Υπολογιστών από τη σκοπιά του τρίτου προσώπου, η οποία αντιμετωπίζει τις 

ανθρώπινες ηθικές ιδιότητες ως χαρακτηριστικά που ανάγονται σε εγκεφαλικές 

λειτουργίες του ανθρώπινου βιολογικού συστήματος (δηλαδή αντιμετωπίζει τις ηθικές 

ιδιότητες ως αιτιακά εξηγήσιμο φαινόμενο). Έτσι, η αναπαράσταση των λειτουργιών σε 

ένα υπολογιστικό σύστημα με την ίδια αναγωγιστική μέθοδο θεωρείται κατ’ αναλογία 

με ένα βιολογικό σύστημα. Η αυτουργία όπως και οι άλλες ηθικές ιδιότητες του 

προσώπου ως έννοιες αναφέρονται τόσο στην παρφιτιανή προσέγγιση όσο και στις 

σύγχρονες προσεγγίσεις σε σχέσεις που εκφράζουν κάποιου τύπου εμπειρίες ή 

λειτουργίες. Ως εκ τούτου η ανασυγκρότηση που κάνουν αγνοεί την αναστοχαστική 

οπτική του πρώτου προσώπου. Δηλαδή, όπως πολλάκις αναφέρθηκε με διαφορετικούς 

τρόπους, η θεώρηση αυτή αναλύει τον αυτουργό και την πράξη μόνο ως φαινόμενα.  

Υιοθετώντας ο καθένας διαφορετική προσέγγιση και οι τέσσερις σύγχρονοι 

στοχαστές εκφράζουν την ίδια αιτιακή κατανόηση για το πρόσωπο και την αυτουργία. 

Από τη μια, βρίσκονται οι προσεγγίσεις των Moor, Wallach και Allen, οι οποίοι 

δημιουργούν διακρίσεις της αυτουργίας μέχρι το επίπεδο που αναπαριστώνται οι 

ανθρώπινες «ηθικές λειτουργίες». Από την άλλη, ο Floridi αναγνωρίζοντας πως δεν 

υφίστανται τέτοιες δυνατότητες στη μηχανή προσπαθεί να διευρύνει το σημασιολογικό 

περιεχόμενο της αυτουργίας, ώστε να συμπεριλάβει και τις μηχανές. Όμως ο τρόπος με 

τον οποίο όλοι μεταχειρίζονται και αποδίδουν την έννοια της αυτουργίας σημαίνει όχι 

την ικανότητα για πράξη με την κανονιστική της έννοια αλλά την ικανότητα για δράση ή 

για ενέργεια με αιτιακή σημασία. Κάτι τέτοιο είναι συμβατό και συνυφαίνεται με την 

Υπολογιστική Θεωρία του Νου και τη σημασιολόγηση του όρου «agent» στην Επιστήμη 

των Υπολογιστών. Με αυτό τον τρόπο όμως αφαιρείται το περιεχόμενο της ηθικής 

λογοδοσίας της πράξης από την αυτουργία. Μια απόδοση όμως με το παραπάνω 

γενικό περιεχόμενο παύει να είναι εννοιολογικά «αυτουργία».  

Η σημασία της αυτουργίας διαφέρει στην κάθε προσέγγιση που εξετάστηκε 

διεξοδικά στην παρούσα εργασία ανάλογα με τη θεώρηση που αναπτύσσει ο εκάστοτε 

συγγραφέας. Στην προσέγγιση του Moor η σημασία της αυτουργίας- και κατ’ επέκταση 

του αυτουργού- έγκειται σε μια εξωηθική κανονιστική αντίληψη, σύμφωνα με την 
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οποία καθετί αξιολογείται με βάση τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε και τον 

οποίο ως εκ τούτου πρέπει να επιτελεί, δηλαδή εργαλειακά. Με βάση αυτή τη θέση ο 

Moor ιεραρχεί κατηγορίες αυτουργών (κατ’ ακριβολογία, δρώντων σύμφωνα με την 

απόδοση του όρου από εμάς) ανάλογα με τους σκοπούς που επιτελούν. Έτσι, 

αναγνωρίζει πρώτον, ηθικούς δρώντες οι ενέργειες των οποίων έχουν αιτιακή 

επίδραση (causal effect) στους ανθρώπους, δεύτερον, ηθικούς δρώντες που έχουν 

ηθικά χαρακτηριζόμενες προϋποθέσεις στο λειτουργικό τους και τρίτον, ηθικούς 

δρώντες που μπορούν να επεξεργαστούν και να βρουν λύση σε μια πληθώρα 

διαφορετικών ηθικών καταστάσεων, ακόμα και μεταξύ αντικρουόμενων αξιών. Τέλος, 

αναγνωρίζει πλήρη ηθική «αυτουργία» (ή – ορθότερα- «δράση» κατά την απόδοση 

μας) στον άνθρωπο που διαθέτει τα χαρακτηριστικά της αποβλεπτικότητας, της 

συνείδησης και της ελεύθερης βούλησης. Ωστόσο, η «Κανονιστική» θέση του Moor έχει 

εργαλειακό περιεχόμενο και μόνο. Όμως το ον που ονομάζεται αυτουργός μπορεί και 

νοεί τον εαυτό του ως «σκοπό καθεαυτό» και νομοθετεί το ίδιο τους νόμους με τους 

οποίους αξιολογεί ηθικά τις πράξεις του, πράγμα που σημαίνει πως διαθέτει έλλογη 

αναστοχαστική ικανότητα. Την ιδιότητα του αυτή μπορεί να την αναγνωρίσει λογικά 

μόνο σε όντα που είναι έλλογα και θεωρούνται αυτοσκοποί. Επισκοπώντας την άποψη 

του Moor το συμπέρασμα που ανακύπτει είναι ότι ο ο άνθρωπος είναι ο μόνος που 

μπορεί να αξιολογήσει τους εσωτερικούς του σκοπούς ή αλλιώς τις εσωτερικές του 

λειτουργίες. Η κανονιστικότητα του κατασκευαστικού σκοπού με την οποία ο Moor 

κατηγοριοποιεί τις μηχανές αναγνωρίζει αυτουργούς που απλώς ενεργούν, που 

λειτουργούν και δρουν στους ανθρώπους ή σε σχέση με τους ανθρώπους. Πρόκειται 

δηλαδή για αυτόματες συσκευές και όχι για αυτόνομες ηθικά οντότητες. Ωστόσο η 

απόδοση της έννοιας της αυτουργίας σε μια οντότητα η οποία δεν μπορεί να επιλέξει 

τους εσωτερικούς της σκοπούς χωρίς εξωτερικούς καταναγκασμούς ή χωρίς έναν 

εξωτερικά προερχόμενο λόγο συνιστά για την ηθική ετερονομία και όχι αυτονομία. Με 

άλλα λόγια, δεν μπορεί να αποδοθεί αυτουργία σε μια οντότητα, η οποία αδυνατεί να 

επιλέγει τις εσωτερικές της λειτουργίες χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις, 

βάσει των κανόνων με τους οποίους η ίδια λειτουργεί και χωρίς κάποιον εξωτερικό 
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νομοθέτη, ο οποίος να χρειάζεται να εγκαθιστά κανόνες ή να βελτιώνει μέσω 

αλγορίθμων το σύστημα. Επιπρόσθετα, μέσα από τους ορισμούς που διατυπώνει ο 

Moor για τους δρώντες υπεισέρχεται μόνο στην περιγραφή του σκοπού τον οποίο 

επιτελεί η κάθε κατηγορία δρώντα. Δεν εξηγεί ωστόσο πώς από την εργαλειακή 

κανονιστικότητα οι μηχανές μεταβαίνουν στο επίπεδο της ηθικής κανονιστικότητας. 

Λείπει από την θεώρηση του η ανάλυση της μετάβασης από το πώς λειτουργεί ή θα 

λειτουργεί εργαλειακά η μηχανή βάσει κανόνων στο τι θα πρέπει να κάνει ή να μην 

κάνει ο τεχνητός δρων βάσει ηθικών κανόνων. 

Σε σχέση με τη θεώρηση του Moor εκείνη των Wallach και Allen είναι 

αμεσότερη, διότι τα χαρακτηριστικά με τα οποία προσπαθούν να διακρίνουν τις 

μηχανές σε επίπεδα δεν φαίνονται να έχουν σχέση με την ηθική. Οι συγγραφείς 

διατείνονται ότι επιλέγουν τις αξίες της αυτονομίας και της ευαισθησίας προκειμένου 

να μπορέσουν να σχεδιαστούν μηχανές οι οποίες να ενσωματώνουν «ηθικότητα» 

(κανόνες σύμφωνους με ηθικούς στόχους). Όμως η αυτονομία και η ευαισθησία 

φαίνονται να έχουν σχετική και όχι απόλυτη σημασία, καθώς οι Wallach και Allen τις 

αποδίδουν σε μηχανές τις οποίες συγκρίνουν μεταξύ τους ως προς το αν αυτές 

επιδεικνύουν περισσότερη ή λιγότερη «αυτονομία» σε σχέση με τις διαδικασίες που οι 

ίδιες οι μηχανές διενεργούν. Μάλιστα, οι προαναφερθέντες συγγραφείς 

χρησιμοποιούν τις αξίες αυτές ως δείκτες για τη δημιουργία Τεχνητών Ηθικών Δρώντων 

οι οποίοι κατατάσσονται στο επίπεδο της «πλήρους ηθικής αυτουργίας». Όπως 

εξηγήθηκε, εννοιολογικά η αυτουργία και η αυτονομία αναγνωρίζονται σε όντα τα 

οποία αναλαμβανουν υποχρεώσεις και αποδέχονται ευθύνες για τις πράξεις τους. 

Συνεπώς, με όρους λογοδοσίας η αυτονομία και η ηθική αυτουργία οι οποίες κατά τους 

Wallach και Allen επιδέχονται διαβάθμισης (περισσότερο, λιγότερο, πλήρης) ενέχουν 

μια σχετική ή αφαιρετική και αλλοιωμένη, εννόηση της αυτουργίας. 

Η θεώρηση του Floridi παρουσιάζει ένα ολόκληρο σύστημα για να εξηγήσει 

αιτιακά πώς δύναται οι «τεχνητοί δρώντες» να είναι αυτουργοί και ηθικά υπεύθυνοι. 

Ανάγει την αυτουργία σε κόμβο ενός πολυδρωντικού νευρωνικού δικτύου, δηλαδή σε 

λειτουργία ενός πληροφοριακού συστήματος και την καθιστά απλή δράση. Με αυτόν 
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τον τρόπο όμως αφαιρεί από τη σημασία του αυτουργού την έλλογη αναστοχαστική 

ικανότητα και την αποβλεπτικότητα﮲ δίνει έτσι τη δυνατότητα συνύπαρξης εντός ενός 

συστήματος ανθρώπων και μηχανών, που λογίζονται αμφότεροι ως αυτουργοί υπό τη 

μορφή τεχνητών δρώντων, δηλαδή αφαιρεί ηθικές ιδιότητες που συνυφαίνονται με την 

έννοια του αυτουργού. Η ηθική που εισηγείται ο Floridi τονίζει πως η δράση των 

τεχνητών δρώντων πρέπει να εκτιμάται από τη σκοπιά του πάσχοντα. Ως «πάσχων» δεν 

νοείται ο αυτουργός αλλά το πολυδρωντικό νευρωνικό σύστημα εντός του οποίου 

εντάσσονται και οι τεχνητοί δρώντες. Κατά τον Floridi πάντοτε, το σύστημα αυτό 

διανέμει την ηθικότητα των ενεργειών των δρώντων με κριτήριο το αν οι πράξεις 

συνεπάγονται αρνητικές ή θετικές μεταβολές για το σύστημα. Στο σύστημα αυτό οι 

μεμονωμένες δράσεις δεν αποδίδονται στον εκάστοτε ηθικό δρώντα, διότι δεν 

μπορούν εύκολα να μεταβάλλουν το σύστημα από μόνες τους. Για τον λόγο αυτό οι 

ατομικές αυτές ενέργειες θεωρούνται ηθικά αμελητέες και αποτιμώνται ως ηθικά 

ουδέτερες. Μεταβολές στο σύστημα μπορούν να επιφέρουν πολλές πράξεις μαζί, το 

αποτέλεσμα των οποίων συνεκτιμάται αθροιστικά ως «μία δράση». Η ηθικότητα της εν 

λόγω δράσης (δηλαδή η ηθική συνέπεια) διανέμεται αυτόματα σε όλους τους δρώντες 

του συστήματος. Η δράση «ΔΗΔ» (Διανεμημένη Ηθική Δράση) του Floridi είναι το 

σύνολο των τοπικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των δρώντων-κόμβων του συστήματος.  

Στο ίδιο σύστημα η ευθύνη της δράσης εξετάζεται με βάση τα χαρακτηριστικά 

που πρέπει να επιδιωχθούν ή να αποφευχθούν χάριν του σύστηματος. Προκειμένου να 

αποδοθεί ευθύνη στους δρώντες, πρέπει αυτοί να είναι «αυτόνομοι» στη ρύθμιση των 

πράξεων τους, να έχουν ικανότητα αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον και τους 

υπόλοιπους δρώντες, καθώς και να μπορούν να μαθαίνουν από αυτήν την 

αλληλεπίδραση. Η απόδοση της ευθύνης γίνεται αυτόματα και ισάξια προς όλους τους 

τεχνητούς δρώντες χωρίς να αναγνωρίζεται και να απαιτείται απόδειξη σφάλματος, 

αμέλειας ή πρόθεσης. Την αυτόματη απόδοση ευθύνης ο Floridi την παρομοιάζει 

εννοιολογικά με τον νομικό όρο της «αντικειμενικής ευθύνης» και με τη φράση αυτή 

ονοματίζει την «αυτόματη ευθύνη». Μάλιστα, στο σύστημα του Floridi η αιτιολόγηση 

της οριζόντιας απόδοσης ευθύνης (αυτόματη απόδοση ευθύνης) στηρίζεται απλώς και 
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μόνο στην παρέμβαση του δρώντα στον κόσμο, δηλαδή στην αιτιακή διάστασή του και 

μόνον. Η αντικειμενική ευθύνη αποτιμάται θετικά, υπό την έννοια ότι ο επιμερισμός 

της ευθύνης αυξάνει την προσοχή των δρώντων. Ωστόσο η ευθύνη δεν συνεπάγεται 

ούτε δεσμεύσεις ούτε συνέπειες (π.χ. ποινές). Αντ’ αυτού προτείνεται η πληροφόρηση 

όλων των δρώντων του δικτύου για την αποτροπή μιας συγκεκριμένης δράσης «ΔΗΔ» 

(Διανεμημένη Ηθική Δράση). Η ενέργεια της πληροφόρησης ονομάζεται «δημόσια 

ανακοίνωση». 

Κατά τον Floridi αυτό το οποίο καθιστά μια μηχανή «αυτουργό» είναι η 

δυνατότητα του δρώντα να είναι αιτιακά καταλογήσιμος όσον αφορά τη συνέπεια της 

πράξης του μέσα σε ένα πολυδρωντικό σύστημα. Προϋπόθεση για να αποδοθεί η 

έννοια της αυτουργίας σε έναν δρώντα είναι να είναι αυτόνομος. Για να υφίσταται 

αυτονομία θα πρέπει να ισχύουν σωρευτικά τα κάτωθι: πρώτον, να έχει τον έλεγχο και 

σε κάποιο βαθμό να μπορεί να ρυθμίζει ο ίδιος τις πράξεις του, δεύτερον, να μπορεί να 

αλληλεπιδρά με το περιβάλλον και τους άλλους δρώντες και τρίτον, να μπορεί να 

μαθαίνει από τις αλληλεπιδράσεις του. Η έννοια της αυτουργίας ως δράσης που 

κατασκευάζει ο Floridi αφαιρεί την έλλογη αναστοχαστική ικανότητα και απαλείφει την 

ελευθερία. Οι «ανόητοι δρώντες», όπως τους αποκαλεί, δεν έχουν νόηση και άρα δεν 

έχουν Λόγο. Ο Λόγος ως έλλογη ικανότητα συνιστά την προϋπόθεση τα όντα να θέτουν 

σκοπούς και να διακόπτουν αιτιακές αλυσίδες πράξεων βάσει λόγων. Αυτή η ικανότητα 

του Λόγου αποτελεί δυνατότητα για ελευθερία. Αντίθετα, ως προϋπόθεση της 

αυτουργίας (της δράσης, όπως την ονομάζει ο Floridi) τίθεται μια έννοια «αυτονομίας», 

χωρίς ελευθερία. Ο φλοριντιανός αυτουργός δεν έχει λόγο, καθώς η αυτονομία 

αποτελεί μια αιτιακή λειτουργία ρύθμισης πράξεων σε αυτόν. Η δράση του 

μεμονωμένου δρώντα δεν αποτιμάται ατομικά﮲ αντίθετα, θεωρείται ηθικά ουδέτερη 

και ως τέτοια αποτιμάται συλλογικά. Κατά την κανονιστική της θεμελίωση η πράξη, για 

να νοηθεί ως τέτοια, προϋποθέτει τη βούληση ενός έλλογου υποκειμένου το οποίο 

φέρει την ευθύνη της. Με τη θεώρησή του ο Floridi στερεί από την πράξη την 

ατομικότητα και από τον πράττοντα την έλλογη επιλογή, καθιστώντας έτσι την πράξη 

δράση και τον πράττοντα αυτουργό δρώντα.  
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Στην ηθική του πρώτου προσώπου οι πράξεις των υποκειμένων δεν 

αποτιμώνται συνολικά αλλά αποδίδονται στον κάθε αυτουργό συγκεκριμένα ανάλογα 

με την ευθύνη που του αναλογεί. Στο φλοριντιανό σύστημα δεν αξιολογείται η 

ηθικότητα της δράσης αλλά αποδίδεται η συνέπεια ενός συνόλου δράσεων αυτόματα 

και προς όλους. Κάτι τέτοιο παραβιάζει την αξιοπρέπεια εκείνων των δρώντων που 

είναι αυτουργοί, αφού τους καταλογίζεται (από το σύστημα) μια δράση, χωρίς να 

εξετάζεται η ευθύνη τους και χωρίς το σύστημα να σέβεται την προσωπικότητα τους. 

Μάλιστα, η παραβίαση της αξιοπρέπειας των δρώντων αυτών επιτείνεται από το 

γεγονός πως η ευθύνη αποτιμάται και αποδίδεται από ένα όν (σύστημα), που 

ονομάζεται αποδέκτης, το οποίο δεν διαθέτει το χαρακτηριστικό της αυτουργίας. Όμως 

η ευθύνη στην ηθική δεν μπορεί να αποτιμάται από μια σκοπιά που δεν είναι η σκοπιά 

του πράττοντος υποκειμένου. Επιπρόσθετα, το σύστημα διανομής της ηθικότητας μιας 

πράξης και της ευθύνης που απορρέει απ’ αυτήν λειτουργεί αυτόματα ως προς τους 

δρώντες και γι’ αυτό παραβιάζει την αυτονομία τους. Το σύστημα δηλαδή παραβιάζει 

τη δυνατότητα θέσπισης νόμων που να μπορούν να υιοθετηθούν από όλους και ν’ 

αποτελούν κριτήριο απόδοσης ευθύνης για την πράξη του κάθε αυτουργού. Αντίθετα, 

η αιτιολογία του Floridi πως η ευθύνη αποδίδεται, απλώς και μόνον επειδή κάποιος 

βρίσκεται στον κόσμο, όχι απλώς δεν συνάδει με την ηθική θεωρία αλλά υποβιβάζει 

την ηθική υπόσταση των αυτουργών σε απλή ενέργεια.  

Το ηθικό σύστημα της Διανεμημένης Ηθικής Ευθύνης, το οποίο διατυπώνει ο 

Floridi για να αποδώσει ευθύνη και λογοδοσία στους τεχνητούς δρώντες, έχει 

ολοκληρωτικές προεκτάσεις. Αντιμετωπίζει τους αυτουργούς συλλήβδην σαν να είναι 

άλογα όντα-δρώντες τα οποία ενεργούν εντός ενός δικτύου. Η δράση τους δεν έχει 

ηθική αξία αλλά θεωρείται ουδέτερη- ανεξάρτητα από την πρόθεση τους. Η απόδοση 

της ευθύνης κατά τον Floridi καθορίζεται από τη συνέπεια της δράσης συλλογικά και 

όχι με βάση το γνώμονα του κάθε αυτουργού. Ένα τέτοιο σύστημα θυμίζει δομές που 

δεν αναγνωρίζουν πρόσωπα και προσωπικότητα αλλά το κάθε ον κρίνεται από την 

αιτιακή θέση του στο χώρο αθροιστικά με τα άλλα. Οι συνέπειες των πράξεων πέραν 

της συλλογικής ευθύνης δεν επιφέρουν καμία συνέπεια για το κάθε υποκείμενο 
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συγκεκριμένα. Ένα τέτοιο σύστημα δεν αναγνωρίζει τον κανονιστικό χαρακτήρα των 

ηθικών πράξεων και την προσωπικότητα των υποκειμένων και συνεπώς εννοιολογικα 

δεν έχει ηθική. Θα μπορούσε να λεχθεί μάλιστα ότι το φλοριντιανό σύστημα θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από εταιρείες για την αποφυγή απόδοσης ευθυνών έως 

και από ολοκληρωτικά καθεστώτα για την ομαδική ενοχοποίηση κοινωνικών ομάδων. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το σύστημα που κατασκευάζει ο Floridi 

αναλύει τον αυτουργό ως δρώντα και την αυτονομία ως φαινόμενο. Εξετάζει τις ηθικές 

έννοιες από την τριτοπρόσωπη σκοπιά ενός συνολικού συστήματος, μιας δομής, και όχι 

από την πρωτοπρόσωπη σκοπιά του υποκειμένου που ενεργεί. Δεν εξετάζεται δηλαδή 

το τι θα πρέπει να πράξει ο δρων-αυτουργός, παρά μόνο το αριθμητικό «ηθικό βάρος», 

αποτέλεσμα το οποίο λαμβάνει ως συνέπεια της δράσης του. Η ηθική, υπό τον 

κανονιστικό χαρακτήρα που τη διακρίνει, εξετάζει το τι θα πρέπει να πράξει ένας 

αυτουργός και όχι τι είναι και πότε είναι κάτι αυτουργός ή τι είναι και πότε είναι κάτι 

πράξη. Αντίθετα, ο Floridi δεν υπεισέρχεται ούτε καν στα κριτήρια με τα οποία 

αξιολογούνται οι δράσεις των δρώντων. Περιορίζεται στο να περιγράψει τις λειτουργίες 

με τις οποίες απονέμεται σε έναν δρώντα λογοδοσία και ευθύνη, δηλαδή εξηγεί πότε 

συμβαίνει η λειτουργία της λογοδοσίας και της ευθύνης. Ακόμη όμως και αν στο 

σύστημα του υπήρχαν τέτοια κριτήρια με τα οποία αξιολογούνταν οι συνέπειες των 

δράσεων, θα εξέλιπε η αυτονομία από τους δρώντες.  

Η αυτονομία των δρώντων, όπως εννοείται από τον Floridi αλλά και όπως 

συναντάται ευρύτερα στη συζήτηση για την απόδοση αυτουργίας στις μηχανές, δεν 

συνάδει με την έννοια που της αποδίδει η ηθική κατηγόρηση. Αυτό που αποδίδεται 

στους τεχνητούς δρώντες ως αυτονομία είναι η δυνατότητα τους να λειτουργούν -

ανεξάρτητα χωρίς άμεσες παρεμβάσεις από τον χρήστη ή από κάποιο άλλο τεχνητό 

δρώντα- σε απρόβλεπτα ή μη-προσδιορίσιμα περιβάλλοντα (non-deterministic 

environments), όπου το αποτέλεσμα της αντίδρασης των τεχνητών δρώντων στο 

περιβάλλον δεν είναι προβλέψιμο. Αυτό δηλαδή που πιστώνεται ως αυτονομία στους 

τεχνητούς δρώντες είναι η μη-προβλεψιμότητα των αντιδράσεων τους χωρίς να 

απαιτείται άμεση εξωτερική παρέμβαση από τον άνθρωπο για να ενεργήσουν κατ’ 
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αυτόν τον τρόπο. Κάτι τέτοιο, όμως, είναι αυτενέργεια και όχι αυτονομία. Η ενέργεια ή 

δράση των τεχνητών δρώντων έγκειται στο ότι λαμβάνουν ερεθίσματα από το 

περιβάλλον τους και αντιδρούν σε αυτά. Πρόκειται δηλαδή για μια σχέση δράσης-

αντίδρασης-δράσης- αντίδρασης κ.ο.κ. Εάν η δομή με την οποία έχει συγκροτηθεί ένας 

τεχνητός δρων του επιτρέπει να ενεργεί χωρίς άμεση εξωτερική παρέμβαση και με 

βάση τις εσωτερικές του ρυθμίσεις, αυτό σημαίνει ότι οι αντιδράσεις του, δηλαδή οι 

ενέργειες του, προέρχονται από τη ρύθμιση της εσωτερικής του δομής και ότι η 

ενέργεια προέρχεται από τον ίδιο τον δρώντα. Ωστόσο η αντίδραση ή απάντηση σε 

ερεθίσματα δεν συνιστά παραγωγή κανόνων﮲ συνιστά απλώς τη δυνατότητα να 

ακολουθούν οι συγκεκριμένες μηχανές κανόνες. Αντίθετα, η αυτονομία αναφέρεται 

στη δυνατότητα ενός όντος να παράγει το ίδιο τους νόμους που ορίζουν τις πράξεις του 

και τη συμπεριφορά του χωρίς εξωτερικούς καταναγκασμούς και χωρίς την ανάγκη 

κάποιου εξωτερικού νομοθέτη. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει στην περίπτωση των σύγχρονων 

ευφυών μηχανών, των τεχνητών δρώντων. Ως εκ τούτου, η χρήση της έννοιας της 

αυτονομίας ως ηθικού χαρακτηρισμού των μηχανών αυτών συνιστά παραβίαση της 

σημασίας των εννοιών και δεν μπορεί να αποδίδεται στους τεχνητούς δρώντες, πολλώ 

δε μάλλον όταν οι στοχαστές της Ηθικής των Μηχανών προσπαθούν να διαπεράσουν 

με αυτή τη μηχανική νοηματοδότηση περί αυτουργίας και αυτονομίας ολόκληρη την 

ηθική και κοινωνική σφαίρα. 

Συμπερασματικά, οι προεκτεθείσες απόπειρες απόδοσης ηθικής αυτουργίας 

στις μηχανές δεν επιτυγχάνουν να θεμελιώσουν ή ν’ αποδείξουν πως οι μηχανές έχουν 

αυτουργία και αυτονομία. Αντίθετα, παραμένουν στην αιτιακή εξήγηση συμμόρφωσης 

με κανόνες. Οι τεχνητοί δρώντες (μηχανές) δεν μπορούν να συμπεριληφθούν 

εννοιολογικά στην έννοια της αυτουργίας ούτε μπορεί να υποστηριχθεί με 

εννοιολογικά συνεπή τρόπο ότι έχουν ηθικό status. Οι Moor, Wallach και Allen 

καθιστούν την αυτουργία ενέργεια και λειτουργία και τον αυτουργό οντότητα που 

μπορεί να επιδέχεται διαβάθμισης σε επίπεδα και κατηγορίες, κάτι το οποίο βρίσκεται 

μακριά από τις εννοιολογήσεις της ηθικής κατανόησής μας. Από την άλλη πλευρά, ο 

Floridi αποπειράται να ανάγει την αυτουργία σε αιτιακή πληροφοριακή λειτουργία και 
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τον αυτουργό σε ένα ανόητο ον- τεχνητό δρώντα, στον οποίο αποδίδει ευθύνη. Τον 

θεωρεί αιτιακά υπόλογο για τις συνέπειες δράσεων, από μια σκοπιά που ο αυτουργός 

(ως δρων) δεν μπορεί να υιοθετήσει, αυτή του συστήματος- πάσχοντα. Απουσιάζει 

λοιπόν από το σύστημα του Floridi ο αναστοχαστικός Λόγος, η ελευθερία του 

αυτουργού, η ικανότητα του για καθολική ηθική αυτονομοθεσία, η αποβλεπτικότητα, 

καθώς και άλλα χαρακτηριστικά του προσώπου. 

Σε όλες τις απόπειρες απόδοσης της αυτουργίας στις μηχανές η «αυτονομία» 

έχει εργαλειακή, δηλαδή ποσοτική, σημασία και δεν συνάδει με την ικανότητα του 

προσώπου για ηθική αυτονομοθεσία, άρα δεν είναι συνυφασμένη με την ικανότητα για 

ηθική ευθύνη και καταλογισιμότητα. Αντίθετα, ως «αυτονομία» εννοείται η μη-

προβλεψιμότητα- ή καλύτερα η αυτενέργεια των τεχνητών δρώντων. Η θέση αυτή 

αποτελεί μια αιτιακή εξήγηση των λειτουργιών της μηχανής αλλά δεν συνιστά ηθική 

αυτονομοθεσία. Η ηθική αυτονομοθεσία, όπως και η αυτουργία (και οι υπόλοιπες 

ηθικές ιδιότητες του προσώπου) δεν εννοιολογούνται από τη σκοπιά της κανονιστικής 

εννοιολόγησης, παρά μόνον επιχειρείται να περιγραφούν οι έννοιες ως αιτιακά 

εξηγήσιμες λειτουργίες.  

Η κριτική που ασκήθηκε στις θεωρήσεις οι οποίες επιχείρησαν να αποδώσουν 

αυτουργία στις μηχανές, κατέδειξε ότι η κανονιστική δικαιολόγηση των ηθικών 

σχέσεων είναι η ορθή έναντι της αιτιακής εξήγησης των σχέσεων. Αντίθετα, η αιτιακή 

εξήγηση των σχέσεων τις μηχανοποιεί, καθώς διαμορφώνει ένα περιεχόμενο που 

αλλοιώνει την ηθική τους διάσταση. Επιπρόσθετα, η αιτιακή εξήγηση αποδίδει ηθικά 

χαρακτηριστικά σε αντικείμενα της τεχνολογίας, ενώ για κάτι τέτοιο προϋποτίθεται η 

κανονιστική δικαιολόγηση, ώστε να αποδοθούν στις σχέσεις ηθικοί χαρακτηρισμοί. 

Συνεπώς, δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι σύγχρονες μηχανές τεχνητής νοημοσύνης 

έχουν ηθικό status. Διακύβευμα του μετασχηματισμού του καθημερινού λεξιλογίου 

από την πιθανή μηχανοποίηση του ηθικού λεξιλογίου θα είναι η σημασία της ίδιας της 

πράξης. 
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Η Ηθική Φιλοσοφία και η Επιστήμη των Υπολογιστών συναντώνται με την 

ανάδυση της συζήτησης για την απόδοση αυτουργίας στις μηχανές τεχνητής 

νοημοσύνης (τους «τεχνητούς ή μηχανικούς δρώντες»). Η ευθύνη και των δύο έγκειται 

στην ορθή νοηματοδότηση των λέξεων με τις οποίες οι άνθρωποι περιγράφουν και 

κατανοούν τις κοινωνικές τους σχέσεις. Ως εκ τούτου η μεταμόρφωση των σημασιών 

των ηθικών σχέσεων από την αιτιώδη μηχανοποίηση των καθημερινών λέξεων 

αποτελεί το διακύβευμα που και τα δυο αντικείμενα καλούνται να διαχειριστούν 

κατανοώντας και υπερασπίζοντας τα όρια μεταξύ αιτιακής εξήγησης και κανονιστικής 

δικαιολόγησης. Η ανά χείρας διπλωματική εργασία επεδίωξε να αναδείξει με συνέπεια, 

μέσα από την συγκριτική μελέτη ορισμένων εκ των νεότερων ηθικών θεωριών του 

προσώπου και των θεωρήσεων για την απόδοση αυτουργίας στο πεδίο της Ηθικής των 

Μηχανών, την ανάγκη ακριβέστερης ανάλυσης των νέων μηχανικών και φιλοσοφικών 

εννοιών, καθώς και πληρέστερης κατανόησης της εννοιολόγησης των ηθικών σχέσεων. 

Σε αυτή την κατεύθυνση αναδείξαμε τους αναδυόμενους κινδύνους που ελλοχεύουν σε 

όλα τα πεδία της κοινωνικής πραγματικότητας από τον εννοιολογικώς εσφαλμένο 

προσδιορισμό των ηθικών σχέσεων μεταξύ των μηχανικώς δρώντων και του ανθρώπου. 
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