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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η βιοηθική έχει αναζωπυρώσει το αίτημα για έλλογο ηθικό στοχασμό 

μέσω της απαίτησης για δημόσια απόδοση λόγων κατά τη λήψη αποφάσεων σε 

θέματα που άπτονται της κοινωνικής ενσωμάτωσης των νέων 

βιοεπιστημονικών επιτευγμάτων. Ως ηθικό-πρακτικός προβληματισμός αφορά 

την κανονιστική διερεύνηση αρχών και κριτηρίων πράξης με επίκεντρο τις 

εξελίξεις κυρίως στη μοριακή βιολογία, τη γενετική μηχανική και τη 

βιοτεχνολογία. Η αυτονομία έχει συζητηθεί ως η πλέον χαρακτηριστική αρχή 

της βιοηθικής σε μια εποχή με ραγδαίες επιστημονικές εξελίξεις, αλλά και με 

κίνδυνο καταχρήσεων σε σχέση με το σεβασμό της ανθρώπινης αξίας, του 

αυτοπροσδιορισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η αρχή της αυτονομίας, 

ως κομβική αρχή για τον ηθικό-πρακτικό προβληματισμό στη βιοηθική, 

συνδέεται με μια πολύπλοκη διαδικασία ηθικής αξιολόγησης αποφάσεων και 

πράξεων. Αν και είναι το ίδιο το πρόσωπο που αξιώνει αυτόνομους λόγους 

πράξης, με την έννοια της αυτονομίας δεν αναφερόμαστε σε μια φυσική 

ιδιότητα ή ένα έμφυτο γνώρισμά του. Αντιθέτως η αξίωση για αυτονομία 

προκύπτει από το γεγονός ότι συγκροτείται ως αρχή του ηθικώς σκέπτεσθαι και 

θεμελιώνει την ελευθερία της σκέψης και της πράξης μέσα από τη δικαιολόγηση 

λόγων πράξης έγκυρων από τη σκοπιά όλων. Στο πεδίο της βιοηθικής υποβόσκει 

μια διαμάχη ανάμεσα στην εμπειριστική-φυσιοκρατική μεθοδολογία, που 

επιχειρεί τη θεμελίωση της αυτονομίας μέσα από μια γενετική-αιτιακή εξήγησή 

της (ως ατομικής ανεξαρτησίας και μιας ορισμένης διαχείρισης επιθυμιών), και 

την κανονιστική προσέγγιση, η οποία προτάσσει την αυτονομία ως τρόπο του 

σκέπτεσθαι ηθικά, ώστε να οδηγούμαστε σε συνεπείς αρχές πράξης. Η παρούσα 

διατριβή επιχειρεί να αποσαφηνίσει το πεδίο όπως και να προσφέρει γόνιμους 

προσανατολισμούς για τον προβληματισμό εντός της βιοηθικής. Η αρχή της 

αυτονομίας εξετάζεται ως μια ιδέα ελευθερίας του πρακτικού λόγου που τον 

καθιστά ικανό να προτάσσει αξιώσεις δεσμευτικής φύσης για κάθε εμπλεκόμενο 

δρων υποκείμενο. Πραγματεύεται μια κριτική διαδικασία που αφορά κάθε 

υποκείμενο ικανό να πράττει σύμφωνα με λόγους και αναδεικνύει τον ηθικό-

πρακτικό χαρακτήρα της θέτοντας ως αρχή της πράξης να μπορεί κάθε ατομικός 

λόγος να αποτελέσει έναν δημόσιο λόγο, δηλαδή να γίνεται αποδεκτός ως 
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«καθολικός νόμος». Το ενέργημα της καθολίκευσης προσδίδει δεσμευτική ισχύ 

στους λόγους πράξης μας θεμελιώνοντας αρχές υποχρέωσης έγκυρες από τη 

σκοπιά κάθε δρώντος υποκειμένου. Στη βιοηθική η «αυτονομία αρχών»  

αποφεύγει τις εντάσεις που προκύπτουν από τις ποικίλες ερμηνείες των 

ατομιστικών εκδοχών της, υπό την έννοια ότι δεν αρκείται στη περιγραφή 

γεγονότων γύρω από την ανθρώπινη ψυχολογία, και αναδεικνύει ένα πεδίο 

προβληματισμού για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων.  
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         ABSTRACT 

 

Bioethics, as a field of inquiry, concerns the normative investigation of 

principles and criteria of action regarding ethical questions raised by scientific 

advances mainly in the biosciences and biotechnology. Autonomy has 

constituted the cardinal principle of ethical reasoning in bioethics, in the light of 

threats of possible but also actual misuses, particularly in scientific 

experimentation using human subjects but not only. It is argued that even 

though it is an agent who demands autonomous reasons for action, the concept 

of autonomy does not refer to a mere natural attribute or a somewhat inherent 

characteristic which an individual may possess. The claim of respect for 

autonomy arises as a principle of moral thinking which grounds freedom of 

thought and action within a framework of justification of reasons for action valid 

from the scope of any rational human being. However, the principle of autonomy 

has been understood in diverse ways. In the field of bioethics, there is a dispute 

concerning, on the one hand, the empirical-naturalistic methodology that aims to 

ground autonomy within a genetic-causal framework of explanation (as 

individual independence from external constraint and as desire formation of a 

certain type), and on the other hand, the normative tradition in moral 

philosophy, which views autonomy as a form or way of moral thinking that leads 

to consistent principles of action valid from the standpoint of all agents. This 

dissertation aims to clarify the field of the justificatory debate and to offer 

fruitful arguments for a framework of reasoning in bioethics. Special reference is 

made to the approach of John Stuart Mill and his attempt to incorporate 

autonomy within a naturalistic framework. Also contemporary naturalistic 

approaches are discussed, which adopt a similar theoretical basis for justifying 

individual autonomy.  Harry Frankfurt’s argument is particularly examined and 

assessed, as expressed in his seminal paper “Freedom of the Will and the 

Concept of a Person”. Also Gerald Dworkin’s work on autonomy is critically 

examined.  

The present dissertation investigates specific problems, theoretical and 

practical, raised by a naturalistic interpretation of autonomy in bioethics. Among 

them the most important ones concern the inability to give due prominence to 
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the categorical prescriptive force of moral reasoning. Furthermore, it explores a 

Kantian interpretation of autonomy as capable of adequately solving bioethical 

dilemmas. The principle of autonomy is examined as an idea of freedom of 

practical reason, which establishes reason as capable of moral claims with 

binding force for any person affected by a certain action. It involves a critical way 

of thinking that concerns every agent capable of acting according to reasons and 

signifies its moral practical character by setting as a principle of any reason for 

action to be accepted as a “universal law”. The act of universalization attributes 

binding force to our reasons for action by grounding principles of obligation 

valid from the scope of every agent. In bioethics “principled autonomy” avoids 

the weaknesses of various individualist conceptions of autonomy deriving from 

naturalistic approaches. The present thesis examines arguments raised from 

both sides, naturalist and anti-naturalist normative ones, focusing on specific 

bioethical dilemmas concerning beginning and end-of-life decisions, human 

enhancement and the use of our genetic information. Special examination is 

made of arguments raised, on the one side, by John Harris, John Robertson and 

Julian Savulescu and, on the other side, by Onora O’Neill, Christine Korsgaard and 

Thomas Hill.  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η ενασχόλησή μου με ζητήματα που εμπίπτουν στη σφαίρα της 

βιοηθικής μέσω της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας μου με τίτλο 

«Ιατρική Συνδρομή στην Αυτοκτονία», το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

στη «Βιοηθική», αλλά και η μέχρι τώρα εξοικείωση μου με θέματα βιοηθικής μου 

έδωσαν την ευκαιρία να αντιληφθώ την ουσιαστική σημασία που έχει η ορθή 

οριοθέτηση των εννοιών για την επίλυση πρακτικών ζητημάτων. Εκ των 

εννοιών αυτών, η έννοια που προέκυπτε συνεχώς ως συστατική των ηθικών 

προβληματισμών και ως καθοριστική για τη λήψη αποφάσεων ήταν αυτή της 

αυτονομίας. 

 Ο σεβασμός της αυτονομίας συνιστά κομβική αρχή για τη βιοηθική ήδη 

από την αρχή της ανάπτυξης της ως ιδιαίτερου πεδίου στοχασμού. Η αρχή της 

αυτονομίας προβάλλεται ως ρυθμιστική αρχή κατά τη λήψη αποφάσεων και σε 

ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο. Αν και όσοι επικαλούνται την αρχή αυτή 

επικαλούνται μια και μόνο έννοια, εντούτοις καθίσταται εμφανές μετά από 

φιλοσοφική ανάλυση ότι συχνά υποβόσκουν πολλές διαφορετικές αντιλήψεις 

και ερμηνείες της έννοιας αυτής.  Οι ερμηνείες αυτές έχουν άμεσο πρακτικό 

αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται η έννοια σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις ηθικών αποφάσεων.  

Η αρχή της αυτονομίας είθισται να ταυτίζεται με την προάσπιση της 

ελευθερίας, της ατομικότητας, της προσωπικότητας, της ανεξαρτησίας, αλλά και 

με τον αυτοέλεγχο ή την ορθολογικότητα. Συχνά γίνεται επίκληση της 

αυτονομίας ως ιδιότητας ή χαρακτηριστικού γνωρίσματος ατόμων. Πρωτίστως 

όμως προτάσσεται ως κριτήριο αξιολόγησης κάθε ανθρώπινης πράξης. Η αρχή 

της αυτονομίας βρίσκεται στον πυρήνα κάθε ηθικού στοχασμού. 

Η συσχέτιση της αρχής της αυτονομίας με ουσιαστικές, αν και συχνά 

αντικρουόμενες έννοιες εντός του πεδίου της βιοηθικής, προκύπτει από 

φιλοσοφικές ερμηνείες κάθε άλλο παρά μεταξύ τους συμβατές. Τα κυριότερα 

αντιτιθέμενα φιλοσοφικά ρεύματα που επιχειρούν να δικαιολογήσουν την αρχή 

της αυτονομίας στο βιοηθικό στοχασμό είναι αυτά της φυσιοκρατικής και της 

κανονιστικής παράδοσης.  
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Με την ανά χείρας διατριβή επιχειρώ να συστηματοποιήσω τη συζήτηση 

της κανονιστικής βάσης της αρχής της αυτονομίας σε τέσσερα στάδια. Στο 

πρώτο μέρος καταπιάνομαι με τον προσδιορισμό του πεδίου της βιοηθικής 

όπως και με μια ιστορική αναδρομή που προβάλλει τη συνάφεια της βιοηθικής 

με την ηθική φιλοσοφία, αλλά και τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει εντός 

του προβληματισμού της η αρχής της αυτονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται 

ιστορική αναφορά και στην αρχή της αυτονομίας. Η ιστορική αναφορά 

επικεντρώνεται στο θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο έχει καλλιεργηθεί, 

και σύμφωνα με το οποίο αναλόγως προκύπτουν συγκεκριμένες διατυπώσεις 

της στη σύγχρονη συζήτηση.   

Στο δεύτερο στάδιο προβαίνω σε μια επισταμένη μελέτη της αρχής της 

αυτονομίας, όπως αυτή αποδίδεται εντός της φυσιοκρατικής παράδοσης. Η 

τελευταία επικεντρώνεται στην προάσπιση και ανάδειξη ψυχολογικών 

χαρακτηριστικών της ατομικής φύσης μας ως των χαρακτηριστικών ενδείξεων 

του πραγματικού μας εαυτού. Η αρχή της αυτονομίας, στη φυσιοκρατική 

παράδοση, ανάγεται σ’ ένα ηθικό κριτήριο λήψης αποφάσεων ως συστατικό 

στοιχείο διασφάλισης της ελευθερίας σκέψης και πράξης. Προτάσσει αιτιακά 

προσδιορίσιμες ατομικές επιθυμίες και προτιμήσεις. Κύριος εκφραστής της 

απόδοσης αυτής της αρχής της αυτονομίας θεωρείται ο John Stuart Mill, αν και ο 

ίδιος την ονομάζει ατομικότητα και χαρακτήρα. Οι κυριότερες σύγχρονες 

ερμηνείες της προκύπτουν από την φιλοσοφική επιχειρηματολογία φιλοσόφων 

όπως ο Harry Frankfurt και ο Gerald Dworkin, των οποίων οι προσεγγίσεις 

αναλύονται στο εν λόγω μέρος.    

Στο τρίτο μέρος της διατριβής ασχολούμαι με την κανονιστική παράδοση 

και πιο συγκεκριμένα με την αρχή της αυτονομίας, όπως αυτή εκτίθεται ως η 

μοναδική αρχή (principle) της ηθικότητας στον φιλοσοφικό προβληματισμό του 

Immanuel Kant. Στο μέρος αυτό αναλύεται η άμεση σύνδεση της αυτονομίας με 

τη βούληση και τον λόγο. Αναδεικνύεται ο νομολογικός της χαρακτήρας και 

προτάσσεται ως αρχή του ηθικώς σκέπτεσθαι. Η σημασία αυτής της 

προσέγγισης της έννοιας της αυτονομίας στη διαμόρφωση αρχών έγκειται στην 

επισήμανση της διάστασης της υποχρέωσης. Δηλαδή, επικεντρώνεται κυρίως σε 

υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ίδια την ανθρώπινη πράξη ως μια 

αυτόνομη διαδικασία δράσης ικανής να δεσμεύει ηθικά κάθε εμπλεκόμενο 
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μέλος. Η δεσμευτική ισχύς της έννοιας της αυτονομίας ως αρχής της πράξης, 

όπως αυτή αναδεικνύεται μέσα από την ηθική φιλοσοφία του Kant, έχει, όπως 

πρόκειται να φανεί, άμεσο αντίκτυπο στην ανάδειξη ενός ηθικού στοχασμού 

ικανού να προτάσσει τη λήψη αποφάσεων εντός της βιοηθικής.  

Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της διατριβής διατυπώνονται οι 

διαφορές των δύο κυρίαρχων παραδόσεων, δηλαδή της φυσιοκρατικής και της 

κανονιστικής παράδοσης, που άπτονται της αρχής της αυτονομίας εντός της 

βιοηθικής, όπως και ο άμεσος αντίκτυπος των παραδόσεων αυτών στον 

βιοηθικό στοχασμό, μέσα από την παράθεση επιχειρημάτων πάνω σε 

συγκεκριμένα βιοηθικά ζητήματα, όπως αυτά αναφύονται από τις δύο 

παραδόσεις στη σύγχρονη πια συζήτηση.   

Στόχος της διδακτορικής διατριβής είναι η διασαφήνιση και ο 

επαναπροσδιορισμός της ηθικά φορτισμένης έννοιας της αυτονομίας με 

απώτερο σκοπό την ανάδειξη του ουσιαστικού της ρόλου στη διαμόρφωση των 

ηθικών μας κρίσεων σε σχέση με τα μείζονα ζητήματα που θέτει για την πράξη η 

ανάπτυξη των βιοεπιστημών και της βιοτεχνολογίας.  

Η παρούσα διδακτορική διατριβή οφείλει τα μέγιστα στις επιστημονικές 

υποδείξεις της επιβλέπουσας Καθηγήτριας Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου 

Κρήτης κας Σταυρούλας Τσινόρεμα προς την οποία εκφράζω τις πιο θερμές 

ευχαριστίες μου. Ιδιαιτέρως σημαντικές για τη διαμόρφωση της εργασίας 

υπήρξαν και οι επισημάνσεις της Ομότιμης Καθηγήτριας Φιλοσοφίας του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Κρήτης κας Μυρτώς Δραγώνα-

Μονάχου όπως και του Αναπληρωτή Καθηγητή Φιλοσοφίας κ. Γιώργου 

Μαραγκού τους οποίους ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα ακόμα να ευχαριστήσω τον 

Καθηγητή φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Στέλιο Βιρβιδάκη, όπως και 

τον Καθηγητή Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου Anthony Price, τον 

Αναπληρωτή καθηγητή Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου KOҪ της 

Κωνσταντινούπολης Χάρη Πλατανάκη και την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Sussex Κατερίνα Δεληγιώργη οι οποίοι με 

τις κατά καιρούς συζητήσεις και την ανταλλαγή απόψεων συνέβαλαν στη 

διαμόρφωση της φιλοσοφικής μου σκέψης. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον 

πατέρα μου Φίλιππο Χαραλάμπους για τη στήριξη που μου πρόσφερε τόσα 

χρόνια, αλλά και για τη συμμετοχή του στη φιλολογική επιμέλεια της διατριβής. 
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Η ΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗ 

 

Τι ορίζουμε ως βιοηθική 

 

Στην πληθώρα της βιβλιογραφίας που άπτεται ζητημάτων ιατρικής ηθικής 

και περιβαλλοντικής ηθικής μπορεί κανείς να συναντήσει ποικίλους ορισμούς 

του συστηματικού πεδίου συλλογισμού και μελέτης που ορίζουμε ως 

«βιοηθική». Χαρακτηριστικά αναφέρω ένα περιεκτικό ορισμό που παραθέτει η 

Μυρτώ Δράγωνα Μονάχου: 

       Δεν πρόκειται για μια νέα επιστήμη ή για μια νέα ηθική...  

πρόκειται ουσιαστικά για ένα διεπιστημονικό λόγο και διάλογο 

(discourse), για μια δραστηριότητα και πρακτική που ερευνά και 

συζητεί τα προβλήματα και τα διλήμματα που αναφύονται από την 

πρόοδο της ιατρικής επιστήμης, της βιολογίας και της γενετικής 

μηχανικής και έχουν κυρίως να κάνουν με τις εφαρμογές της 

βιοτεχνολογίας στο γονότυπο του ανθρώπου και τις επιπτώσεις τους 

γενικότερα στον άνθρωπο από ηθική, θρησκευτική, κοινωνική, 

πολιτική και νομική σκοπιά και, πιο δραματικά, γενικώς με την 

ανθρώπινη ως ‘Ανθρώπινη’ και όχι ως μετα-ανθρώπινη επιβίωση.1 

 Όμως, προκειμένου να γίνει κατανοητή η συγκρότηση του αναλυτικού 

πλαισίου, αλλά και της μεθοδολογίας του εν λόγω πεδίου, η παράθεση ενός 

ορισμού δεν αρκεί. Απαιτείται μια περισσότερο ενδελεχής έρευνα που να 

αναδεικνύει τις ρίζες και τους λόγους που προσδιόρισαν ιστορικά και οδήγησαν 

στην ανάδυση της βιοηθικής.  

 Τα ζητήματα που εντάσσονται σήμερα στο πλαίσιο σκέψης και 

προβληματισμού της βιοηθικής, όπως θα γίνει εμφανές από μια συνοπτική 

ιστορική αναδρομή, προέκυψαν από πρακτικές προβληματισμών οφειλόμενων 

στην αξιοποίηση τόσο των επιτευγμάτων των βιοεπιστημών όσο και των 

ιατρικών εφαρμογών και εξελίξεων. Ακόμα περισσότερο, η μεθοδολογία του 

προβληματισμού αυτού, ανεξαρτήτως εάν πολλά από τα ζητήματα που μας 

                                                 
1 Δραγώνα-Μονάχου, Μυρτώ: “Ηθική και Βιοηθική”, στο: Επιστήμη και Κοινωνία 8-9 (Άνοιξη-
Φθιν. 2002) 1-26, σ.7.  
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απασχολούν συνιστούν πρωτόγνωρα προβλήματα της εποχής μας ή έχουν 

αποκτήσει πρωτοφανείς διαστάσεις, παραμένει στο πεδίο του ηθικού 

προβληματισμού και της ηθικής αξιολόγησης της ανθρώπινης πράξης. Είναι 

αυτός ο προβληματισμός που φαίνεται να ωριμάζει ιστορικά και σε αντιστοιχία 

με τις ραγδαίες επιστημονικές και κοινωνικές εξελίξεις των τελευταίων κυρίως 

δεκαετιών και αναφύεται ως γόνιμη βάση για την επίλυση σύνθετων ηθικο-

πρακτικών ζητημάτων.  

 

Ιστορικές καταβολές της βιοηθικής 

  

 Δύο είναι οι κύριοι πυλώνες που οδήγησαν ιστορικά στο αίτημα της 

δημιουργίας ενός συγκεκριμένου διεπιστημονικού πεδίου προβληματισμού, 

αυτού δηλαδή της βιοηθικής. Από την μία συναντάμε τις σύγχρονες βιοϊατρικές 

εξελίξεις και τις αλλαγές στην κλασική ιατρική ηθική και πρακτική που αυτές 

επιφέρουν, από την άλλη ανακύπτουν προβληματισμοί που άπτονται της 

σχέσης μας με το περιβάλλον λόγω των εξελίξεων στη βιοτεχνολογία.   

 Κομβικό σημείο για την αλλαγή στον τρόπο κατανόησης της ιατρικής 

πρακτικής και έρευνας, από κανονιστική σκοπιά, υπήρξε κατά τη δεκαετία του 

’40 η μεγάλη συζήτηση για τον πειραματισμό σε ανθρώπους που προέκυψε 

κυρίως από τις βαρβαρότητες του ναζιστικού καθεστώτος. Η Δίκη της 

Νυρεμβέργης, όπου ουσιαστικά καταδικάστηκαν οι ιατρικές πρακτικές ‘έρευνας’ 

του ναζιστικού καθεστώτος ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, δηλαδή ως 

δολοφονίες και βασανιστήρια που έγιναν στο όνομα της ιατρική επιστήμης, και 

ο κώδικας της Νυρεμβέργης, που θεσπίστηκε στις 19 Αυγούστου του 1947, 

ανέδειξαν το ουσιώδες ζήτημα της μεταχείρισης ανθρωπίνων υποκειμένων ως 

μέσων πειραματισμού χωρίς αξιοπρέπεια και ηθική υπόσταση. 

Οι προβληματισμοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα που παραβιάζονταν 

έθεσαν ουσιαστικά αιτήματα προστασίας των υποκειμένων της έρευνας, όπως 

και των υποκειμένων κάθε ιατρικής πρακτικής. Από την μια πλευρά τα 

ζητήματα που προκύπτουν από τον ανθρώπινο πειραματισμό, την ιατρική και 

βιοϊατρική έρευνα, και από την άλλη τα πρωτόγνωρα επιτεύγματα των 

ιατρικών τεχνολογιών και η εφαρμογή τους στις ιατρικές πρακτικές οδήγησαν 
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στην ανάγκη για τη δημιουργία ενός συστηματικού, αυτοτελούς πεδίου έρευνας, 

αυτού δηλαδή της βιοηθικής. 

Ουσιαστική καμπή αποτέλεσε η συζήτηση για τη σημασία της εκούσιας 

και ενημερωμένης συγκατάθεσης του υποκειμένου της έρευνας, που προέκυψε 

από την Δίκη της Νυρεμβέργης. Το δικαστήριο στη δίκη αυτή επισήμανε 10 

βασικές αρχές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην ιατρική έρευνα και 

πρακτική.  Οι αρχές αυτές έγιναν γνωστές ως ο Κώδικας της Νυρεμβέργης. Ο 

Κώδικας της Νυρεμβέργης του 1947 ήρθε ως απάντηση στις άνευ 

προηγουμένου κτηνωδίες που διέπραξαν στη ναζιστική Γερμανία Ναζί 

επιστήμονες που μετείχαν σε βιο-ιατρικά ‘πειράματα’ κατά τον δεύτερο 

παγκόσμιο πόλεμο και αφορούσαν πειραματισμό πάνω σε ανθρώπους. Το 

πρώτο άρθρο του Κώδικα της Νυρεμβέργης θέτει ως πρωταρχικής σημασίας 

στην έρευνα το αίτημα της αυτοπροαίρετης συγκατάθεσης του υποκειμένου, η 

οποία είναι ‘απολύτως αναγκαία’, πρέπει να διαμορφώνεται εθελοντικά, μετά 

από ενημέρωση και αφού κατανοήσει το υποκείμενο έρευνας τις απαραίτητες 

πληροφορίες.2 Οι βαρβαρότητες του ναζιστικού  καθεστώτος για πρώτη φορά 

κατέστησαν επιτακτική τη σημασία της εκούσιας συμμετοχής του κάθε 

προσώπου σε οποιουδήποτε είδους ιατρική έρευνα ή ιατρική πρακτική. 

Τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν από τον πειραματισμό πάνω σε 

ανθρώπους καθίστανται ακόμα πιο επιτακτικά τον 20 αιώνα, όπου και 

παίρνουν δραματική και τραγική για την κοινωνία μορφή κατά το δεύτερο 

ήμισυ του, κυρίως τις δεκαετίες του 1960 με 1970, μετά από την αποκάλυψη 

πειραμάτων που λάμβαναν χώρα σε δημοκρατικές χώρες χωρίς τη συγκατάθεση 

                                                 
2 “1. Η εκούσια συναίνεση του ανθρωπίνου υποκειμένου του πειράματος είναι απολύτως 
απαραίτητη. Αυτό σημαίνει ότι το άτομο που συμμετέχει στο πείραμα θα πρέπει να: α) βρίσκεται 
σε θέση (από νομική σκοπιά) να συναινέσει στη διεξαγωγή, β) βρίσκεται σε θέση που να του 
επιτρέπει να ασκήσει ελεύθερα το δικαίωμα της επιλογής χωρίς την παρεμβολή οιουδήποτε 
στοιχείου βίας, εξαπάτησης ή εξαναγκασμού, ή οιασδήποτε άλλης απώτερης μορφής 
καταναγκασμού ή πίεσης, και γ) έχει επαρκείς γνώσεις και κατανοεί όλες τις θεωρητικές και 
πρακτικές παραμέτρους προς διεξαγωγή του πειράματος, έτσι ώστε να μπορεί να πάρει μια 
απόφαση βασισμένη σε πλήρη ενημέρωση και ορθή κρίση. Διά τούτο απαιτείται, πριν από την 
αποδοχή της καταφατικής απόφασης του υποκειμένου του πειράματος, να έχουν γίνει γνωστά 
σε αυτό η φύση, η διάρκεια και ο σκοπός του πειράματος, η μέθοδος και τα μέσα διεξαγωγής 
του, όλες οι πιθανές ενοχλήσεις και οι κίνδυνοι καθώς και οι επιπτώσεις στην υγεία του ή στο 
άτομό του που μπορεί να προκληθούν από τη συμμετοχή του στο πείραμα. Είναι καθήκον και 
ευθύνη του ατόμου που οργανώνει, κατευθύνει και διεξάγει το πείραμα να εξασφαλίσει ότι 
πληρούνται όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις όσον αφορά τη συναίνεση του υποκειμένου. Αυτό 
το προσωπικό καθήκον και η συνεπαγόμενη ευθύνη δεν μπορούν να μεταβιβασθούν ατιμωρητί 
σε άλλο άτομο.” (U.S. National Institutes of Health, Office of Human Subjects Research. 
"Nuremberg Code". Retrieved on August 27, 2008). 
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ή ακόμα και τη γνώση των συμμετεχόντων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η αποκάλυψη το 1972 μιας έρευνας πάνω στη σύφιλη που διεξαγόταν 

παραπλανητικά για δεκαετίες από την αμερικανική υπηρεσία υγείας και έμεινε 

γνωστή ως Tuskegee Study3 ή η περίπτωση Willowbrook, μιας έρευνας πάνω 

στην ηπατίτιδα σε παιδιά με νοητική καθυστέρηση που συντελέστηκε από 

ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης4.5  

Η γνωστοποίηση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και 

μάλιστα αυτών που έλαβαν χώρα σε δημοκρατικές χώρες, προκάλεσε την 

αντίδραση της κοινωνίας, που έθεσε ακόμα πιο επιτακτικά την ανάγκη για 

εγγυήσεις σχετικά με τον σεβασμό των δικαιωμάτων πρωτίστως στην ιατρική 

πρακτική και έρευνα. Το γεγονός αυτό, σε συνάφεια με τις ραγδαίες 

επιστημονικές εξελίξεις, τα νέα ιατρικά δεδομένα και τις δυνατότητες που 

συνεχώς ανέκυπταν, οδήγησε στην οργάνωση συνεδρίων πάνω στην ηθική 

διάσταση των ιατρικών αποφάσεων και την αξιοποίηση των νέων 

επιστημονικών εξελίξεων. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στις αρχές τις 

δεκαετίας του 1960 το πρώτο ανάλογο συνέδριο είχε ως θεματική «Σημαντικά 

Ζητήματα Ηθικής Συνείδησης στην Μοντέρνα Ιατρική»6. Τα επιστημονικά 

συνέδρια έδωσαν μετέπειτα τη θέση τους στη δημιουργία ερευνητικών κέντρων, 

χαρακτηριστικότερα εκ των οποίων είναι το Hastings Center και το Kennedy 

Institute, όπως και συμβουλευτικών επιτροπών όπως η Εθνική Επιτροπή 

                                                 
3 Υποκείμενα της έρευνας υπήρξαν 600 μαύροι κυρίως φτωχοί και χωρίς παιδεία άνθρωποι οι 
οποίοι με αντάλλαγμα ζεστά γεύματα, μεταφορά στα νοσοκομεία και ιατρική περίθαλψή 
χρησιμοποιήθηκαν σε μελέτη των επιπτώσεων της σύφιλης στον ανθρώπινο οργανισμό.  400 
από τους 600 έπασχαν από σύφιλη χωρίς να ενημερωθούν ποτέ γι’ αυτό και χωρίς βεβαίως να 
θεραπευτούν. Οι 200 υγιείς χρησιμοποιήθηκαν ως σημείο αναφοράς. Οι ασθενείς δεν γνώριζαν 
ότι συμμετείχαν σε έρευνα, το μόνο που τους είχαν πει είναι ότι έπασχαν από ‘κακό αίμα’ και ότι 
έπρεπε να εισέρχονται για ιατρικές εξετάσεις συστηματικά. Βλ. σχετικά και Τσινόρεμα, 
Σταυρούλα: “Η Βιοηθική και η σύγχρονη κριτική της πράξης: Η ηθική στην εποχή της 
βιοτεχνολογίας”, στο: Δευκαλίων, 24/2 (Δεκ. 2006), 214-250, σ.220. 
4 Από το 1963 μέχρι το 1966, η έρευνα Willowbrook αφορούσε μια ομάδα από παιδιά με νοητική 
υστέρηση τα οποία ζούσαν στο Willowbrook State Hospital in Staten Island, New York. Τα αθώα 
αυτά παιδιά εσκεμμένα μολύνθηκαν με τον ιό της ηπατίτιδας υπό το πρόσχημα ότι έτσι και 
αλλιώς θα κολλούσαν τον ιό· ως εκ τούτου ήταν καλύτερο για αυτούς να μολυνθούν υπό 
ελεγχόμενες ερευνητικές συνθήκες. Ο σκοπός της έρευνας ήταν να μελετηθεί η πορεία της 
ασθένειας χωρίς την χορήγηση οποιαδήποτε θεραπείας.  
5 Παραδείγματα άλλων ανάλογων ερευνών υπήρξαν: Jewish Chronic Disease Hospital (1963), 
Milgram Obedience Study (αρχές 1960), Tearoom Trade Study (τέλη 1960). 
6 “Great Issues of Conscience in Modern Medicine”, το οποίο οργανώθηκε στο Dartmouth College, 
Hanover, New Hampshire, τις 8-10 Σεπτεμβρίου του 1960. 



5 

 

Προστασίας Ανθρωπίνων Υποκειμένων στη Βιοϊατρική και Συμπεριφορική 

Έρευνα  των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής7.  

Η οργάνωση συνεδρίων, η δημιουργία ερευνητικών κέντρων και 

κρατικών υπηρεσιών αναδεικνύουν την ανάγκη ηθικού-κοινωνικής διαχείρισης 

των δυνατοτήτων που μας προσφέρει η βιολογία και οι ιατρικές επιστήμες. Ήδη 

από τις αρχές του 1960 είχε γίνει κατανοητό ότι οι προβληματισμοί που τίθενται 

υπερβαίνουν τα όρια ενός συγκεκριμένου επιστημονικού προγράμματος, είτε 

αυτό είναι της ιατρικής είτε της βιολογίας, με την έννοια ότι γίνονται πια 

συνειδητές οι διαστάσεις, με κύρια την ηθική διάσταση των πράξεων μας, οι 

οποίες δεν μπορεί παρά να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε επιστημονικό 

πειραματισμό ή εφαρμογή. Ανάλογης φύσης προβληματισμοί θέτουν πιο 

ουσιαστικά το αίτημα διαμόρφωσης ενός διεπιστημονικού πεδίου έρευνας με 

σφαιρικότερη αντίληψη της ανθρώπινης επιστημονικής πρακτικής. Η σημασία 

που έλαβε η ανάγκη για δικαίωση αποφάσεων και πράξεων, κυρίως στο πεδίο 

της βιοϊατρικής, διεύρυνε το πεδίο στοχασμού, πέρα από την επιστημονική 

έρευνα, και σε νομικού ή κοινωνικού χαρακτήρα διαστάσεις. Ακόμα 

περισσότερο, η ίδια η απόπειρα αξιολόγησης της πράξης έθεσε επιτακτικά την 

ανάγκη ενός ενιαίου δικαιολογητικού πλαισίου σκέψης κατά το οποίο δύναται 

να προκύπτουν κοινώς αποδεκτές αξιολογικές κρίσεις.   

Χαρακτηριστικό του προβληματισμού αυτού είναι η απόπειρα 

διαμόρφωσης κανονιστικών αρχών πράξης σύμφωνα με τις οποίες θα 

μπορούσαν να επιλυθούν πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν στη δημόσια 

πολιτική, όσο σύνθετα και αν είναι. Έτσι ανέκυψε το 1979 στις Ηνωμένες 

Πολιτείες η “Belmont Report” από την Εθνική Επιτροπή για την Προστασία 

Ανθρωπίνων Υποκειμένων στη Βιοϊατρική και Συμπεριφορική Έρευνα. Η 

“Belmont Report” αποτελεί ουσιαστικά την απάντηση του Κογκρέσου στη 

γενική κατακραυγή ενάντια στις παραβιάσεις δικαιωμάτων ανθρώπινων 

υποκειμένων έρευνας, που είδαν το φως της δημοσιότητας που δεν αφορούσαν 

πια μόνο τις βαναυσότητες, στις οποίες προέβη το ολοκληρωτικό ναζιστικό 

καθεστώς κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά και πειράματα που 

συνέβησαν σε δημοκρατικές χώρες. Ένα από τα βασικά καθήκοντα της 

                                                 
7 Η επιτροπή αυτή θεωρείται ως η πρώτη επιτροπή βιοηθικής και είναι κυρίως γνωστή για τη 
Belmont Report. 
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επιτροπής αυτής υπήρξε η οριοθέτηση ηθικών αρχών με τις οποίες πρέπει να 

συμμορφώνεται κάθε έρευνα σε ανθρώπους. Η “Belmont Report” κατέληξε στην 

επισήμανση τριών βασικών κατευθυντήριων αρχών. Οι αρχές αυτές είναι  ο 

σεβασμός του προσώπου, ο οποίος ουσιαστικά αναγόταν στον σεβασμό της 

αυτονομίας του κάθε ατόμου, όπως και στην προστασία όσων χαρακτηρίζονται 

από αδυναμία άσκησης της αυτονομίας τους, η αγαθοεργία που αφορά 

ουσιαστικά στη μη πρόκληση βλάβης αλλά και παράλληλα στη μεγιστοποίηση 

κάθε πιθανής δυνατότητας ωφέλειας και η αρχή της δικαιοσύνης, που τόσο στα 

ιατρικά αγαθά και πρακτικές όσο και στην έρευνα θέτει ως ζητούμενο της 

παροχή κοινών αγαθών και υπηρεσιών για όλους. Από την εφαρμογή των 

παραπάνω αρχών προέκυψαν αιτήματα μεταξύ των οποίων αξιοσημείωτο είναι 

το αίτημα για ενήμερη συγκατάθεση για την αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων 

και της ενδεχόμενης ωφέλειας, όπως και θέσπιση κριτηρίων δικαιοσύνης στην 

επιλογή των υποκειμένων της έρευνας.   

Ανάλογη ανταπόκριση κατά το ίδιο ακριβώς διάστημα βρίσκει και το 

εγχείρημα του Tom Beauchamp (ο οποίος συμμετείχε και στη διαμόρφωση των 

αρχών της Belmont Report) και του James Childress, το 1977, οι οποίοι 

διατύπωσαν τέσσερις αρχές με βάση τις οποίες μπορούμε να αντιμετωπίσουμε 

βιοϊατρικά διλήμματα. Οι αρχές αυτές είναι η αυτονομία, το μη-βλάπτειν 

(nonmaleficence), η αγαθοεργία και η δικαιοσύνη8. Κυρίαρχη θέση στις αρχές 

                                                 
8 Η αρχή του «ωφελείν ή μη βλάπτειν» ουσιαστικά αποτελεί μια αρχή ήδη γνωστή στην ιατρική 
πρακτική και μέρος της παραδοσιακής ιατρικής δεοντολογίας από την εποχή της Ιπποκρατικώς 
παράδοσης.  (βλ. Δραγώνα-Μονάχου, Μυρτώ: “Από τον Όρκο του «Ιπποκράτη» στην  ιατρική 
ηθική και τη βιοηθική”, στο: Ε. Μουτσοπούλου-Μ. Πρωτοπαπά (επιμ.): Διαλέξεις Φιλοσοφίας. 
Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2012: 111-191-211). Η αρχή αυτή εμπεριέχει κανόνες όπως π.χ. να 
μην προκαλείς θάνατο ή να αποφεύγεις τον πόνο ή να μην εξαπατάς ή να αναιρείς υποσχέσεις. 
“Παρόμοιους αλλά όμως πιο συγκεκριμένους περιορισμούς συναντάμε στη φιλολογία που 
αφορά τη βιοϊατρική ηθική· κάθε περιορισμός βασίζεται στην αρχή ότι η ηθελημένη ή από 
αμέλεια πρόκληση ζημιάς σε κάποιον συνιστά εκ θεμελίου μια ηθικά μη αποδεκτή πράξη” 
(Beauchamp, Tom: Standing on Principles. Oxford University Press, Oxford: New York 2010, 
σ.37). 
       Ακόμα και στην περίπτωση που αναπόφευκτα προκαλούμε κάποιο πόνο ή ‘ζημιά’ εισέρχεται 
η αρχή της αγαθοεργίας, η οποία δηλώνει ότι “όσοι εμπλέκονται με την ιατρική πρακτική, 
έρευνα, και δημόσια υγεία γνωρίζουν ότι το ρίσκο μιας πιθανής πρόκλησης ζημιάς πρέπει να 
σταθμίζεται σε αναφορά με τα πιθανά οφέλη για τον ασθενή, το υποκείμενο της έρευνας, και το 
δημόσιο συμφέρον.” (Beauchamp: Standing, σ.38). Υπό το πρίσμα αυτό η αρχή της αγαθοεργίας 
υπερβαίνει το αίτημα της μη πρόκλησης βλάβης. Πρέπει δηλαδή οι πράξεις μας να 
διαμορφώνονται πάνω στο σκεπτικό της ωφέλειας των συνανθρώπων μας.  
       Αναφορικά τώρα με την αρχή της δικαιοσύνης, αν και δεν γίνεται ουσιαστικά αναφορά σε 
μια συγκεκριμένη αρχή, παρόλα αυτά όταν γίνεται αναφορά σε πράξεις που χαρακτηρίζονται 
από δικαιοσύνη αρκούμαστε ως επί το πλείστον στην ίση κατανομή αγαθών.  “Απλώς δηλώνει 
ότι υπό οποιαδήποτε προοπτική, αν δύο πρόσωπα θεωρούνται ίσα σε μια ανάλογη προοπτική, 
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αυτές του Beauchamp και Childress κατέχει η αυτονομία που στηρίζεται σε μια 

φιλελεύθερη ηθική και πολιτική παράδοση και η οποία επικεντρώνεται στη 

σημασία της ατομικής ελευθερίας. “Αυτονομία σημαίνει ελευθερία από 

εξωτερικούς περιορισμούς όπως και ύπαρξη κριτικών διανοητικών 

δυνατοτήτων όπως κατανόηση, ικανότητα για πρόθεση και εκούσιες 

αποφάσεις”9.    

Η αρχή της αυτονομίας αποτελεί την πιο αντιπροσωπευτική αρχή μιας 

εποχής με ραγδαίες επιστημονικές εξελίξεις, αλλά και καταχρήσεις. Σύμφωνα με 

την αρχή αυτή, “αναγνωρίζεις με τον απαιτούμενο σεβασμό τις ικανότητες και 

προσωπικές θεωρήσεις ενός προσώπου, συμπεριλαμβανομένου του 

δικαιώματος του να διατηρεί συγκεκριμένες αντιλήψεις, να λαμβάνει 

συγκεκριμένες επιλογές και να προβαίνει σε συγκεκριμένες πράξεις με βάση τις 

προσωπικές του αξίες και πεποιθήσεις” 10. Το ηθικό αίτημα, που τίθεται από την 

αρχή της αυτονομίας, ενέχει τόσο την αρνητική υποχρέωση της απόρριψης του 

καταναγκασμού της πράξης μας από τρίτους όπως και την θετική ηθική 

υποχρέωση να αντιμετωπίζουμε με σεβασμό πράξεις, όπως είναι η ιατρική 

πράξη και έρευνα ή ακόμα και η μετάδοση πληροφοριών που έχουν αντίκτυπο 

στην ικανότητα ενός ατόμου να αποφασίζει αυτόνομα.  

Το γεγονός της μετατόπισης του ενδιαφέροντος μας στις ατομικές 

επιλογές των ασθενών συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη της βιοηθικής. Η 

ανάδειξη και μετάθεση του ενδιαφέροντος μας, πρωτίστως στην ιατρική ηθική, 

“προς την ηθική δράση του ασθενούς μπορεί να θεωρηθεί το πρώτο βήμα στην 

ανάπτυξη της βιοηθικής”11.  

Οι ιατρικές βαρβαρότητες του 20ου αιώνα, με επιτομή αυτές του 

ναζιστικού καθεστώτος, σε συνάρτηση με τις ιατρικές εξελίξεις, είχαν ριζικές 

επιπτώσεις στην ιατρική δεοντολογία και πρακτική. Κυρίως από την δεκαετία 

του ’60 τα θεμέλια της ιατρικής δεοντολογίας αλλάζουν σημαντικά. Σε αυτό 

                                                                                                                                            
πρέπει και να αντιμετωπίζονται και με παρόμοιο τρόπο. Έτσι, η τυπική αυτή αρχή της 
δικαιοσύνης δεν μας λέει πως να καθορίζουμε την ισότητα ή αναλογία σε παρόμοια ζητήματα, 
και φαίνεται να στερείται ουσίας ως καθοδηγητική αρχή συγκεκριμένων πράξεων” (Tom 
Beauchamp: Standing, σ.39). 
9 Beauchamp: Standing, σ.37.   
10 Ό.π.    
11 Root Wolpe, Paul: “The Triumph of Autonomy in American Bioethics: A Sociological View”, στο: 
Raymond DeVries και Janardan Subedi (επιμ.): Bioethics and Society: Constructing the Ethical 
Enterprise. Englewood Cliffs, Prentice-Hall, New Jersey 1998, 38-59, σ.39.  
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συμβάλλει η μετάθεση του ενδιαφέροντος από την κλασική ιατρική, 

χαρακτηριστικό της οποίας ήταν ο όρκος του Ιπποκράτη και το πατερναλιστικό 

μοντέλο ιατρικής πρακτικής, σε μια νέα αντίληψη της σχέσης γιατρού-ασθενούς, 

που θέτει ως επίκεντρο την επισήμανση της αυτονομίας του ασθενούς. Ο 

ασθενής είναι αυτός που έχει τον πρώτο λόγο για το τι ακριβώς θα συμβεί στον 

ίδιο. Η αναγνώριση της ικανότητάς του για αυτονομία υπογραμμίζει τη σημασία 

του καθορισμού, από τον ίδιο τον ασθενή, των προϋποθέσεων συμμετοχής του 

σε οποιαδήποτε κλινική πράξη ή έρευνα. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος δεν 

βρίσκεται ο γιατρός και η ιατρική πρακτική και έρευνα, αλλά ο ίδιος ο ασθενής, 

ο οποίος, ως ικανός για αυτονομία, δύναται να ορίζει ο ίδιος τι είναι σημαντικό 

για την ζωή του σύμφωνα με τις δικές του πεποιθήσεις, αντιλήψεις και βούληση. 

Η τυποποίηση της ιατρικής πρακτικής στα νοσοκομεία και ο απρόσωπος 

χαρακτήρας της ιατρικής περίθαλψης κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχουν 

αποτελέσει έναν ακόμα πρόσθετο λόγο μετάθεσης της ευθύνης των ιατρικών 

αποφάσεων στον ίδιο τον ασθενή. Η εξειδίκευση και συστηματοποίηση της 

ιατρικής περίθαλψης και επιστημονικής έρευνας κατά τα τελευταία 40 χρόνια 

έχουν υποκαταστήσει την παραδοσιακή σχέση εμπιστοσύνης (οικογενειακού) 

γιατρού-ασθενούς. Ο γιατρός δεν είναι πια αυτός που επιλέγει κατά συνείδηση 

το καλύτερο για τον ασθενή του. Ο ασθενής είναι αυτός που μέσα από την 

μετάδοση επαρκών πληροφοριών από εξειδικευμένο προσωπικό 

χαρακτηρίζεται ως ικανός, με την απαραίτητη πληροφόρηση, να αποφασίσει ο 

ίδιος για τον εαυτό του σύμφωνα με τις δικές του πεποιθήσεις, αντιλήψεις και 

επιθυμίες.12  

Για πρώτη φορά καθίσταται επιτακτική η σημασία της εκούσιας 

συμμετοχής του κάθε προσώπου σε οποιοδήποτε είδος ιατρικής έρευνας ή 

ιατρικής πρακτικής. Ο  Albert Jonsen επισημαίνει τη σημασία της αλλαγής αυτής 

για την ιατρική ηθική και κατ’ επέκταση τη βιοηθική με το να δηλώνει: “Πιθανώς 

                                                 
12 Αξιοσημείωτο είναι ότι, όπως επισημαίνει η Onora O’Neill, ‘‘Τα ιατρικά ιδρύματα και οι 
επαγγελματίες υγείας βλέπουν όλο και περισσότερο την λήψη ενήμερης συγκατάθεσης ως μέτρο 
προστασίας ενάντια σε καταγγελίες, δικαστικούς αγώνες, και αποζημιώσεις’’ (O’Neill, Onora: 
Αυτονομία και Εμπιστοσύνη στη Βιοηθική. Θοδωρής Δρίτσας (μτφ), Εκδόσεις Αρσενίδη, Αθήνα 
2011, σ.44 (Πρώτη έκδοση στην αγγλική γλώσσα: O’Neill, Onora: Autonomy and Trust in 
Bioethics. Cambridge: Cambridge University Press, New York, 2002.)). Βλ. ωστόσο Δραγώνα-
Μονάχου, Μυρτώ: “Αυτονομία–πατερναλισμός και η Ιπποκρατική ιατρική ηθική”, υπό 
δημοσίευση στο: Σωκράτη Δεληβογιαντζή και Ελένη Καλοκαιρινού (επιμ.): Εισαγωγή στη 
Βιοηθική. Θεσσαλονίκη  2013. 
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η πιο δραματική καινοτομία υπήρξε η εισαγωγή της έννοιας του σεβασμού της 

αυτονομίας του ασθενούς στην καρδιά της ιατρικής ηθικής”13.  

Τον παραπάνω προβληματισμό οξύνουν οι εξελίξεις της ιατρικής 

επιστήμης ήδη από την δεκαετία του 1960 με την πρώτη επιτυχή εγχείρηση 

ανοιχτής καρδιάς (το 1952 δύο χειρουργοί από το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, 

ο Dr. Walton Lillehei14, και ο Dr. John Lewis προέβησαν με επιτυχία σε επέμβαση 

ανοιχτής καρδιάς σ’ ένα πεντάχρονο κορίτσι) και την πρώτη επιτυχή 

μεταμόσχευση νεφρού (τον Δεκέμβριο του 1954 όταν ο ιρλανδικής καταγωγής 

Αμερικανός γιατρός Joseph Ε. Murrey μεταμόσχευσε στη Βοστόνη τον πρώτο 

νεφρό) μέχρι και τις σύγχρονες δυνατότητες της ιατρικής για παρέμβαση στην 

αρχή και το τέλος της ζωής, είτε παρατείνοντας (τη ζωή) με τεχνητό τρόπο είτε 

ακόμα και παρεμβαίνοντας στα γονίδια μας με σκοπό την ευγονική βελτίωση 

της ανθρώπινης φύσης. Οι ιατρικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών 

λαμβάνουν πρωτόγνωρες διαστάσεις μέσα από τις ανακαλύψεις και τις 

προόδους της γενετικής επιστήμης. Η αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου DNA 

και οι προοπτικές που ανακύπτουν από την χρήση βλαστοκυττάρων ανοίγουν 

νέους ορίζοντες τόσο κατά την ανθρώπινη αναπαραγωγή (όπως επιλογή 

χαρακτηριστικών), όσο και την απόπειρα “αναζωογόνησης” του ίδιου μας του 

οργανισμού (με την δημιουργία απόλυτα συμβατών οργάνων από τον ίδιο μας 

τον οργανισμό), αλλά και αλλαγής χαρακτηριστικών μας. Αναπόφευκτα, οι 

εξελίξεις αυτές και προοπτικές της ιατρικής πρακτικής και έρευνας εγείρουν 

πρωτοεμφανιζόμενα ηθικά ερωτήματα. Τίθενται ερωτήματα, όπως κατά πόσον 

πρέπει να παρατείνουμε τη ζωή κάποιου ή αν και κατά πόσον μπορούμε να 

παρεμβαίνουμε γενετικά στα χαρακτηριστικά των μελλοντικών γενεών.   

Είναι αξιοσημείωτο, όπως επισημαίνει ο Albert R. Jonsen, ότι “μετά τον 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η ιατρική ηθική πήρε μια στροφή, καθώς η ιατρική 

επιστήμη εξελίχθηκε και οι ιατρικές παρεμβάσεις έγιναν πολύ 

τεχνικές...Παραδοσιακά καθήκοντα αμφισβητήθηκαν καθότι δεν ήταν πια 

ξεκάθαρο ποιο είναι το όφελος και ποια η ζημιά: Η διατήρηση μιας ζωής χωρίς 

συνείδηση ή με πόνο συνιστά όφελος; Θεωρείται ότι προκαλούμε ζημιά όταν 

                                                 
13 Jonsen, R. Albert: A Short History of Medical Ethics.  Oxford University Press, Oxford: New York 
2000, σ.116.  
14 Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι ένας μαθητής του Walton Lillehei, o Christiaan Barnard to 1967 
προέβη στην πρώτη επιτυχημένη μεταμόσχευση καρδιάς.  
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πειραματιζόμαστε σ’ ένα πρόσωπο που πεθαίνει με απώτερο σκοπό να 

αποκτήσουμε καλύτερους τρόπους θεραπείας ασθενών;”15 .  

Στους προβληματισμούς γύρω από τις ανθρώπινες επιλογές στην ιατρική 

πρακτική προστίθενται τις τελευταίες δεκαετίες πιο επιτακτικά και νέοι 

προβληματισμοί που αφορούν παρεμβάσεις στο περιβάλλον, που εντείνονται 

κυρίως λόγω της σύγχρονης βιοτεχνολογικής επανάστασης. Οι τεχνολογικές 

εξελίξεις φαίνεται να προσφέρουν στον άνθρωπο ασύλληπτες δυνατότητες 

παρέμβασης στο περιβάλλον. Μπορούμε πλέον να παρεμβαίνουμε στη γενετική 

σύσταση οργανισμών ή να καλλιεργούμε γενετικά τροποποιημένους 

οργανισμούς σε τέτοιο βαθμό και με τέτοια ταχύτητα που να καθιστά το ζήτημα 

της ηθικής αποτίμησης των παρεμβάσεων αυτών πιο κατηγορηματικό. Οι 

ασύλληπτες αυτές δυνατότητες σε συνάρτηση με τα ήδη υπάρχοντα 

περιβαλλοντικά ζητήματα θέτουν ήδη από την δεκαετία του 1960 πιο άμεσα το 

αίτημα για μια ηθική του περιβάλλοντος.  

Υπό το πρίσμα που σκιαγραφήσαμε συνοπτικά παραπάνω ανέκυψε ως 

φυσικό επακόλουθο ένα αίτημα για δημόσιο έλεγχο κάθε ιατρικής και 

επιστημονικής πρακτικής. Ως μετεξέλιξη του αιτήματος αυτού προέκυψε η 

ανάγκη διαμόρφωσης ενός πεδίου ηθικό-πρακτικού προβληματισμού ικανού να 

ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις. Το πεδίο αυτό δεν είναι άλλο από τη 

βιοηθική. 

Από μια ιστορική προοπτική, όπως επισημαίνει η Σταυρούλα Τσινόρεμα, 

“η ανάδυση της βιοηθικής μπορεί να κατανοηθεί εντός του πλαισίου μιας 

δημόσιας απαίτησης για μια κοινωνικά εμπλουτισμένη κανονιστική ηθική στην 

εποχή της (βιο)τεχνολογικής επανάστασης”16. Η απαίτηση αυτή επιστημολογικά 

συγκροτεί το πεδίο προβληματισμού της βιοηθικής “ως απάντηση στο αίτημα 

για μια ηθικό-πρακτική προσέγγιση που θα ήταν ευαίσθητη στις προκλήσεις της 

αλλαγής του επιστημονικού υποδείγματος στη βιοϊατρική, θα έλεγχε την 

δεσπόζουσα ιατρική πρακτική, θα έθετε με νέους όρους την αποστολή και τους 

σκοπούς των υπηρεσιών υγείας, θα έθετε όρους διαφάνειας και λογοδοσίας 

στην πρακτική της βιο-επιστημονικής έρευνας και όρια στους 

προσανατολισμούς και τις εφαρμογές της επιστήμης από την σκοπιά των 

                                                 
15 Jonsen, R. Albert: The Birth of Bioethics. Oxford University Press, Oxford: New York 1998, σ.11.  
16 Τσινόρεμα: “Βιοηθική”, σ.225. 
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θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών, θα έδινε βάρος σε 

ζητήματα προσωπικής και δημόσιας ευθύνης, στο πλαίσιο μιας κοινωνικά 

ευαίσθητης κριτικής της (βιο)επιστήμης και του ιατρικού επαγγέλματος”17.     

 

Το αίτημα της βιοηθικής για μια ηθική μεθοδολογία, η ανάδυση της 

αυτονομίας 

 

 Κάθε επιστήμη είναι η ίδια η πλέον αρμόδια να απαντήσει επαρκώς σε 

επιστημονικά προβλήματα του πεδίου της: η περιβαλλοντική επιστήμη επιχειρεί 

να αιτιολογήσει επακριβώς σε τι οφείλεται η δημιουργία της τρύπας του 

όζοντος όπως και πώς το όζον μπορεί να αποκατασταθεί, η ιατρική επιστήμη 

θέτει ως αίτημα την αναζήτηση της αιτίας κάποιας ασθένειας καθώς και τον 

τρόπο θεραπείας της. Όμως, ζητήματα που άπτονται της ιατρικής ηθικής ή της 

περιβαλλοντικής ηθικής δεν μπορούν να απαντηθούν στο πλαίσιο του 

προγράμματος μιας επιστημονικής μεθόδου που αναλώνεται σε περιγραφή και 

εξήγηση φαινομένων. Διότι τα ερωτήματα που τίθενται δεν συνιστούν απλώς 

ζητήματα αιτιακής εξήγησης γεγονότων, αλλά αφορούν ανθρώπινες επιλογές 

που, ως τέτοιες, υπόκεινται σε αξιολογήσεις. Το θέμα γίνεται ακόμα πιο σύνθετο 

όταν προσδοκούμε οι αξιολογήσεις αυτές να έχουν ηθικό χαρακτήρα, δηλαδή να 

είναι καθολικά έγκυρες και όχι ενδεχομενικές. Το πώς πρέπει να αντιμετωπίζει ο 

γιατρός τον ασθενή ή αν έχουμε υποχρεώσεις απέναντι στα ζώα είναι 

ερωτήματα που βρίσκουν απάντηση σε αυτό το επίπεδο. 

Για τον λόγο αυτό “η ιατρική ηθική (και η μετεξέλιξη της, η βιοηθική) δεν 

είναι ένας ακόμα ιατρικός κλάδος, όπως δεν είναι και ένας ακόμα νομικός ή 

κοινωνιολογικός κλάδος”18 . Η μεθοδολογία της θέτει στο επίκεντρο την 

κανονιστική θεμελίωση της πράξης για ανθρώπους που δύναται να πράξουν σε 

αντίθεση με αυτό που υποδεικνύουν ή προτάσσουν κάθε φορά τα φυσικά 

φαινόμενα, τα εμπειρικά ή κοινωνιολογικά δεδομένα. Πρόκειται δηλαδή για 

πρόσωπα που αιτούνται έναν ικανό λόγο πράξης. 

                                                 
17 Ό.π. 
18 Ό.π., σ.235. 
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Οι προβληματισμοί που έχουν ανακύψει σε συνάρτηση με την αδυναμία 

της κλασικής ιατρικής ηθικής να ανταποκριθεί ικανώς στις νέες εξελίξεις 

οδήγησαν στην απαίτηση για μια ηθική μεθοδολογία που να ενσωματώνει 

ανάλογους προβληματισμούς. Τον ρόλο αυτό έρχεται να καλύψει η βιοηθική. Η 

βιοηθική ασχολείται με πρακτικές που εντάσσονται στη σφαίρα των επιστημών 

της ζωής και των συνεπειών τους για την ατομική και συλλογική ζωή, αλλά δεν 

ακολουθεί η ίδια μια περιγραφική επιστημονική μεθοδολογία. Η βιοηθική ως 

κλάδος ουσιαστικά της ηθικής φιλοσοφίας δεν ανάγεται απλώς σ’ έναν 

επιστημονικό λόγο περιγραφής και εξήγησης, αλλά πραγματεύεται 

κανονιστικούς, αξιολογικούς προβληματισμούς. Δηλαδή “έλκεται από τους 

μεθοδολογικούς προβληματισμούς της ηθικής φιλοσοφίας” 19 . Αν και στο 

πρακτικό πεδίο προβληματισμού της εντάσσονται ποικίλες επιστήμες με τις 

ανάλογες μεθόδους, πρακτικές και ερευνητικά συμπεράσματα τους, η βιοηθική 

δεν εξαντλείται στην επισήμανση των συμπερασμάτων αυτών, αλλά 

αναλώνεται σε μια απόπειρα “να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στην ηθική 

θεωρία και την ανθρώπινη δραστηριότητα”20. Δηλαδή ουσιαστικά επιχειρεί, 

μέσα από μια αξιολόγηση των επιστημονικών δεδομένων που έχει μπροστά της, 

να αναδείξει πώς είναι δυνατό μέσα από έναν ηθικό προβληματισμό, χωρίς 

ασυνέπειες και παρανοήσεις, να υιοθετούνται κριτήρια πράξης καθολικά 

αποδεκτά ως έλλογα και ελεύθερα.  

 Η αναγνώριση της απαίτησης για έναν κανονιστικό προβληματισμό, ως 

ρυθμιστικό σχήμα της απρόσκοπτης χρήσης επιστημονικών πρακτικών και 

μεθόδων με επίκεντρο τις επιστήμες της ζωής, οδήγησε στο αίτημα αναζήτησης 

γενικά αποδεκτών κανόνων πράξης. Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, στην 

περίπτωση της Belmont Report, επιχειρήθηκε η διατύπωση ενός πλαισίου 

αρχών κατάλληλων για αξιοποίηση σε κάθε περίπτωση, χωρίς την ανάγκη για 

ιδιαίτερη αναλυτική φιλοσοφική παιδεία.   

Το εγχείρημα διατύπωσης ορισμένων βασικών ηθικών αρχών που θα 

συνέβαλλαν στην επίλυση των νέων, αναδυόμενων προβλημάτων, ακόμα και 

από ανθρώπους χωρίς ιδιαίτερη φιλοσοφική παιδεία, έχει αποδοθεί ως 

‘Αρχοκρατία’ (Principlism) και έχει αποτελέσει το ηγεμονικό πλαίσιο για τη 

                                                 
19 Ό.π. 
20 Ό.π. 
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βιοηθική. Σκοπός του εν λόγω εγχειρήματος είναι η δημιουργία μιας ηθικής 

βάσης για τη βιοϊατρική ηθική, δηλαδή η διατύπωση ορισμένων βασικών 

κριτηρίων σύμφωνα με τα οποία να μπορεί να προσδιορίζεται ο ηθικός 

συλλογισμός. Η ‘αρχοκρατία’ διατηρώντας παραδοσιακές αρχές της ιατρικής 

ηθικής, όπως αυτή της αγαθοεργίας, επιχείρησε να εντάξει στην ιατρική ηθική 

τον προβληματισμό αναφορικά με την προσωπική αυτονομία αλλά και 

ζητήματα δικαιοσύνης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ίδιος ο Tom 

Beauchamp: 

Μια από τις προτάσεις μας υπήρξε να εμπλουτίσουμε την 

παραδοσιακή ιατρική πρακτική του ηθικού μοντέλου της αγαθοεργίας 

με το μοντέλο της αυτονομίας, ενώ παράλληλα να εισαγάγουμε ένα 

ευρύτερο πεδίο κοινωνικών προβληματισμών, κυρίως αυτών που 

επικεντρώνονται στην κοινωνική δικαιοσύνη.21  

Σκοπός ανάλογων εγχειρημάτων, όπως της Belmont Report ή ιδιαιτέρως 

των Beauchamp και Childress, ήταν η δικαιολόγηση καθολικά αποδεκτών 

ηθικών αρχών, που να χαρακτηρίζονται από την ίδια βαρύτητα στην επίλυση 

βιοηθικών διλημμάτων.  

Τα ιατρικά σκάνδαλα όμως των τελευταίων δεκαετιών, σε συνάφεια με 

τις πολλαπλές νέες δυνατότητες και επιλογές που προσφέρει η επιστήμη, αλλά 

και η εξειδίκευση και συστηματοποίησή της, είχαν ως αποτέλεσμα την 

επικράτηση μιας εκ των αρχών αυτών ως της πλέον σημαντικής. 22 Όπως 

                                                 
21 Beauchamp: Standing, σ.36. 
22 Σε αυτό συνέβαλε και το γεγονός ότι η απόπειρα για μια σειρά από ηθικές αρχές με την ίδια 
βαρύτητα συχνά στην πράξη αποτύγχανε, καθότι πολλές φορές δύο ή περισσότερες από τις 
αρχές αυτές τύχαινε να βρίσκονται σε σύγκρουση. Η αρχή της ισότητας, για παράδειγμα μπορεί 
συχνά να περιορίσει την ατομική αυτονομία, όπως γίνεται αντιληπτή ως ανεξαρτησία σε 
επιλογές και πράξεις, από την στιγμή που δεν λαμβάνει υπόψη τις προσωπικού τύπου 
προτιμήσεις στην απόπειρα ίσης διανομής ιατρικών πόρων και αγαθών. Σε ένα μεγάλο βαθμό 
ιατρικές παροχές δεν ανάγονται σε ζήτημα προσωπικής επιλογής. Κριτήρια ασφαλείας, επίπεδο 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, ηθικές πρακτικές έρευνας δεν μπορούν να συνιστούν ζητήματα 
προσωπικής επιλογής, διότι αποτελούν αγαθά που πρέπει να παρέχονται σε όλους στον ίδιο 
βαθμό. (βλ. O’Neill: Αυτονομία, σ.40.).Η αγαθοεργία, με την σειρά της, φαίνεται να συνιστά μια 
πατερναλιστική πρακτική η οποία συχνά αδυνατεί από μόνη της να συλλάβει και να ταυτιστεί με 
αυτό που αντιλαμβάνεται ο ίδιος ο ασθενής ως καλό για εαυτό του. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε 
με βεβαιότητα ότι αυτό που θεωρούμε εμείς ότι θα ωφελήσει κάποιον είναι πραγματικά αυτό 
που θα επιθυμούσε και ο ίδιος εάν μπορούσε να επιλέξει αυτόνομα. Επιπροσθέτως, ακόμα και η 
απόπειρα μη πρόκλησης βλάβης επικεντρώνεται σε μια θεώρηση βλάβης, η οποία είναι 
αδύνατον να οριοθετηθεί με έναν ευδιάκριτο τρόπο, κυρίως σε ιατρικές πρακτικές. Οποιαδήποτε 
παρέμβαση σε ένα ανθρώπινο οργανισμό, σε αφαίρεση, μπορεί να γίνει αντιληπτή ως βλάβη, αν 
και στην ιατρική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι με απώτερο σκοπό την θεραπεία. Η αρχή της 
αυτονομίας μπορεί να φαίνεται πως έρχεται συχνά σε σύγκρουση με την αρχή του μη βλάπτειν 
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επισημαίνει ο Paul Root Wolpe, “προς το καλύτερο ή το χειρότερο (και σε 

αντίθεση με το μοντέλο των Beauchamp και Childress), η αυτονομία προέκυψε 

ως η πιο σημαντική αρχή στην αμερικανική Βιοηθική, αποτέλεσε την βάση 

ποικίλων θεωριών και νομοθετικών ρυθμίσεων και συνιστά πλέον την 

προτιμητέα αρχή στην πρακτική εφαρμογή της αρχοκρατίας, αρχή στην οποία 

γίνεται επίκληση όταν βρισκόμαστε μπροστά σε σύγκρουση αρχών”23.  

Η βαρύτητα που απέκτησε στη βιοηθική η αρχή της αυτονομίας γίνεται 

κατανοητή και από τις παρατηρήσεις των συγγραφέων Beauchamp και 

Childress. Χαρακτηριστικά δηλώνουν ότι “η κύρια υποχρέωση του θεραπευτή 

είναι να ενεργεί με γνώμονα την ιατρική ωφέλεια των ασθενών και όχι την 

αυτόνομη λήψη αποφάσεων. Παρ’ όλα αυτά το δικαίωμα στην αυτονομία έχει 

αποκτήσει τόσο μεγάλη επιρροή, που σήμερα είναι πια δύσκολο να συναντήσει 

κανείς μια ξεκάθαρη θέση υπέρ των παραδοσιακών μοντέλων ιατρικής 

προσφοράς”24.     

Ο Paul Root Wolpe επισημαίνει ότι η αυτονομία επικράτησε και για το 

λόγο ότι εμφανώς δίνει την εντύπωση ότι αποτελεί μια περισσότερο σαφή 

έννοια κατά την εφαρμογή της σε ιατρικές αποφάσεις, σε αντίθεση με άλλες 

έννοιες των οποίων η εφαρμογή φαίνεται να είναι πιο σύνθετη. Οι έννοιες αυτές, 

σε αντιδιαστολή με ό,τι υποστηρίζεται για την ατομική αυτονομία, μπορούν να 

γίνουν κατανοητές από διαφορετικές οπτικές που οδηγούν σε αντιφατικές 

αρχές συγκρότησης του θεωρητικού τους πλαισίου.    

Χαρακτηριστικά υποστηρίζει ότι: “η αυτονομία δίνει τη δυνατότητα για 

μια πιο ξεκάθαρη κατεύθυνση της πράξης: Από την στιγμή που έχουμε 

συμφωνήσει για την πρωταρχικής σημασίας δυνατότητα να επιτρέπουμε στον 

ασθενή να επιλέγει, το να ανακαλύψουμε πώς να εφαρμόσουμε τα ιδανικά που 

προκύπτουν από την αυτονομία σε κλινικό επίπεδο ανάγεται απλώς σε τεχνικό 

πρόβλημα”25. 

Το σημαντικότερο όμως στοιχείο της επικράτησης της αρχής της 

αυτονομίας στη βιοηθική είναι η συσχέτισή της με την αποδοχή ή την απόρριψη 

                                                                                                                                            
σε σύγχρονα ζητήματα βιοηθικής, όπως είναι η ιατρικώς υποβοηθούμενη αυτοκτονία ή 
ευθανασία ή ακόμα και η άμβλωση.  
23 Wolpe: “Triumph” σ.43.  
24 Beauchamp, Tom L. & James F. Childress (επιμ.): Principles of Biomedical Ethics. Oxford 
University Press, Oxford: New York 2001, σ.272.  
25 Wolpe: “Triumph”, σ.46.  
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μιας έρευνας ή θεραπείας. Δηλαδή, η αναγνώριση του κάθε ατόμου που μετέχει 

σε ανάλογες διαδικασίες ως προσώπου, ικανού για αυτοπροσδιορισμό. Η 

αναγνώριση του προσώπου απαιτεί σαφώς τη συγκατάθεσή του, αλλά και την 

επαρκή ενημέρωσή του για κάθε ιατρική πρακτική ή ερευνητική εφαρμογή που 

εμπλέκει το ίδιο. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η Belmont Report 

επισημαίνει ως κύρια πρακτική εφαρμογή των αρχών της βιοηθικής το αίτημα 

για ενήμερη συγκατάθεση.  

Ο σεβασμός του προσώπου απαιτεί ότι τα υποκείμενα, στο 

βαθμό που μπορούν, πρέπει να έχουν την δυνατότητα να επιλέγουν τι 

πρόκειται και τι όχι να τους συμβεί. Αυτή η δυνατότητα παρέχεται 

όταν πληρούνται ικανά κριτήρια για ενήμερη συγκατάθεση.26 

 

Συνοπτική ιστορία της αρχής της αυτονομίας στην ηθική φιλοσοφία 

 

 Αν και ιστορικά αναφορά στην αρχή της αυτονομίας συναντάμε για 

πρώτη φορά στην αρχαία Ελλάδα, ως ένδειξη της δυνατότητας και συνάμα της 

σημασίας μιας πόλης-κράτους να θέτει η ίδια νόμους για τον εαυτό της27, η 

συσχέτιση της με την ηθική φιλοσοφία προκύπτει κυρίως από τον 17ο με 18ο 

αιώνα. Με επίκεντρο την ανάδειξη της ηθικής σημασίας της αναγνώρισης της 

ικανότητας κάθε ατόμου για αυτοπροσδιορισμό, “θεμελιωμένες συλλήψεις της 

ηθικότητας ως υπακοής αρχίζουν εμφανώς να αμφισβητούνται”28 κατά την 

περίοδο αυτή. Η επισήμανση της σημασίας της δυνατότητάς μας για 

αυτοπροσδιορισμό αποτέλεσε το πρώτο και ουσιαστικότερο βήμα για την 

ανάδειξη της σημασίας της αυτονομίας, όχι μόνον ως μιας εκ των βασικών 

ηθικών αρχών μας αλλά, ακόμα και ως βάση της ίδια της ηθικής φιλοσοφίας 

μας, όπως μας επισημαίνει ο Immanuel Kant. Το εγχείρημα της αναφοράς στην 

αυτονομία εντός της ηθικής φιλοσοφίας ως αυτοπροσδιορισμού προέκυψε 

                                                 
26 The Belmont Report: Ethical Principles and Guidelines for the protection of human subjects of 
research (The National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and 
Behavioral Research Απρίλιος 18, 1979).  
27 Αλλά και στην Αντιγόνη του Σοφοκλή, στον Επίκτητο με τον όρο «προαίρεσις»  και στον Δίωνα 
το Χρυσόστομο, βλ. σχετικά Δραγώνα-Μονάχου, Μυρτώ: “Αυτονομία-Πατερναλισμός”, όπως και 
John Cooper: “Stoic Autonomy”, στο: Social Philosophy and Policy 2003, 20 (2): 1-29. 
28 Schneewind, Jerome B.: The Invention of Autonomy: A History of Modern Moral Philosophy. 
Cambridge University press, Cambridge 1998, σ.4. Για μια συλλογή από κείμενα πάνω στην 
ιστορική διάσταση της αυτονομίας επίσης βλέπε Natalie Brender, Larry Krasnoff (επιμ.): New 
Essays on the History of Autonomy. Cambridge University Press, Cambridge 2004. 
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δηλαδή ουσιαστικά ως εγχείρημα απομάκρυνσης από τη θεώρηση της ηθικής ως 

υποχρέωσης υπακοής σε μια ανώτερη δύναμη (στον Θεό), κατά την οποία το 

ηθικά ορθό γίνεται γνωστό συνήθως μέσα από αποκάλυψη και σύμφωνα με την 

οποία δεν χαρακτηριζόμαστε όλοι ικανοί από μόνοι μας να αντιληφθούμε τι 

οφείλουμε, από ηθική σκοπιά να πράττουμε.  

 Η νέα αυτή ηθική θεώρηση “που ανέκυψε γύρω στα τέλη του 18ου αιώνα 

επικεντρώθηκε στην πεποίθηση ότι όλα τα φυσιολογικά άτομα είναι εξίσου 

ικανά να ζήσουν μεταξύ τους με μια ηθικότητα αυτο-προσδιορισμού”29· δηλαδή 

ότι ο καθένας μας μπορεί ο ίδιος για τον εαυτό του να αντιληφθεί πώς πρέπει να 

πράττει, εάν πρόκειται να πράττει ηθικά, αλλά και δύναται από μόνος του, χωρίς 

την ανάγκη εξωτερικής επιβολής, να προβαίνει σε ανάλογες πράξεις30. Όπως 

επισημαίνει ο Schneewind, στην εποχή μας, “τα δύο αυτά σημεία έχουν γίνει 

ευρέως αποδεκτά- τόσο αποδεκτά ούτως ώστε οι περισσότεροι ηθικοί 

φιλόσοφοι πια να τα προϋποθέτουν”31. Προϋποθέτουν, δηλαδή, τη σύλληψη 

κάθε έλλογου όντος ως ίσου από ηθική σκοπιά για το λόγο ότι γίνεται 

κατανοητό ως ικανό για έλλογους ηθικούς συλλογισμούς, που προκύπτουν αλλά 

και οδηγούν σ’ έναν κοινό τόπο αμοιβαίας αλληλοκατανόησης και σεβασμού.  

Κατά τον 18 αιώνα ανοίγει η προοπτική, όπως επισημαίνει ο Schneewind, 

για την διαμόρφωση ενός κοινού συλλογικού χώρου, μέσα στον οποίο είναι 

δυνατό να πράττουμε πέρα από εξωτερικούς καθορισμούς, όποιοι και αν είναι οι 

καθορισμοί αυτοί  (όπως κρατικοί ή θρησκευτικοί και όχι μόνο), που επιχειρούν 

να υποκαθιστούν την βούληση μας. Επισημαίνει χαρακτηριστικά: 

         Η πρώιμη μοντέρνα ηθική φιλοσοφία, κατά την οποία ανέκυψε η 

έννοια της ηθικότητας ως αυτοπροσδιορισμός, συνέβαλε ουσιαστικά 

στην ανάδυση του Δυτικού Φιλελεύθερου οράματος μιας πρέπουσας 

σχέσης ανάμεσα στο άτομο και την κοινωνία. Αυτή η μορφή ζωής δεν 

θα είχε αναπτυχθεί χωρίς την βοήθεια της φιλοσοφίας.32    

 Οφείλει να σημειωθεί ότι η θεώρηση της ηθικότητας ως 

αυτοπροσδιορισμού κατά τον 17ο και 18ο αιώνα δεν είχε ως σκοπό να 

                                                 
29 Schneewind: Invention, σ.4.   
30 Μια ουσιαστική διαφορά με την ηθική θεώρηση της υπακοής στον Θεό είναι επίσης το γεγονός 
ότι δεν απαιτείται εξωτερική επιβολή της ηθικής πράξης μέσα από κυρώσεις ή οφέλη. Για την 
αυτονόμηση της ηθικής από τη θρησκεία, βλ. Πλάτων, Ευθύφρων. 
31 Schneewind: Invention, σ.4.   
32 Ό.π., σ.5. 
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υποκαταστήσει την παλαιότερη αντίληψη της ηθικότητας ως υποχρέωσης, αλλά 

κυρίως να επιλύσει ζητήματα που προέκυπταν από αυτήν, όπως το γεγονός ότι 

η καθιερωμένη αντίληψη της ηθικότητας δεν αναδείκνυε ικανοποιητικά την 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια που αποτελούσε δίδαγμα της χριστιανικής ηθικής. 

Κυρίως όμως αντιτάχθηκε σε μια σύλληψη της ηθικότητας που όριζε τους 

ανθρώπους ως άνισους στην από μέρους τους ικανότητα κατανόησης ηθικών 

αιτημάτων. Όπως επισημαίνει ο Schneewind, “μόνο κατά την αρχή του 18ου 

αιώνα η προσπάθεια αυτή για την δημιουργία μιας ηθικότητας 

αυτοπροσδιορισμού απέκτησε αυτοσυνείδηση”33. Ηθικές θεωρήσεις όπως του 

Reid34, του Bentham35 και του Kant αναδεικνύουν την απόπειρα να συσταθεί μια 

κανονιστική αντίληψη για τη σημασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μέσα από 

την ανάδειξη του ηθικού αιτήματος για αυτοπροσδιορισμό. 

 Οι πολιτικές ακόμα και οι επιστημονικές εξελίξεις ήδη από τον 16ο αιώνα 

στην Ευρώπη προετοίμασαν το έδαφος για τη διαμόρφωση μιας νέα ηθικής 

δικαιολόγησης που να στηρίζεται όχι σε κάποια ανώτερη δικαιοδοσία, αλλά σε 

μια έλλογη επιχειρηματολογία. Η αλλαγή στα καθιερωμένα σχήματα εξουσίας  

και η πρόσβαση στην εξουσία νέων δυνάμεων ενέτειναν το αίτημα για 

δικαιολόγηση της κυβερνητικής εξουσίας. Οι αλλαγές στις επιστημονικές 

θεωρίες από τον Κοπέρνικο μέχρι τον Νεύτωνα άσκησαν και αυτές επίδραση 

στον τρόπο αντίληψης κανονιστικών ηθικών θέσεων, η θεμελίωση των οποίων 

δεν μπορούσε να αρκεστεί πλέον σε αυθεντίες ή παγιωμένες αντιλήψεις. Μια 

ηθική θεώρηση που στηριζόταν πάνω σε μια αντίληψη αυτοπροσδιορισμού 

φαινόταν να ανταποκρίνεται καλύτερα στα νέα δεδομένα.  

 Η νέα αυτή ηθική θεώρηση κατά τον 17ο με 18ο αιώνα απομακρύνεται 

από την θρησκευτική ηθική, που είχε την βάση της στην θεωρία του φυσικού 

δικαίου, όπως αυτή εντάχθηκε μέσα στην θρησκεία από τον Θωμά τον Ακινάτη. 

                                                 
33 Ό.π. 
34 Αν και ο Reid δεν αμφισβητεί την πεποίθηση ότι κάθε γεγονός πρέπει να προκύπτει από μια 
αιτία υποστηρίζει παρά ταύτα ότι σε περιπτώσεις ελεύθερης βούλησης το πρόσωπο το ίδιο 
συνιστά την αιτία της βούλησής του. Η βασική διαφορά του με τους θεωρητικούς του φυσικού 
δικαίου έγκειται στο γεγονός ότι για τον ίδιο η γνώση μας των ηθικών κριτηρίων της πράξης δεν 
προκύπτει από τη γνώση μας αναφορικά με την ανθρώπινη φύση.  βλ. Thomas Reid: Essays on 
the active powers of the human mind; An inquiry into the human mind on the principles of common 
sense; and An essay on quantity. Tegg, London 1843. 
35 βλ. Bentham, Jeremy: A Fragment of Government and An Introduction to the Principles of Morals 
and Legislation, Wilfrid Harrison (επιμ.). Blackwell, Oxford, 1948. Ο Schneewind επισημαίνει ότι 
η φιλοσοφική θέση του Bentham δεν είναι ξεκάθαρο ότι μπορεί να στηρίξει μια θεώρηση αυτο-
διακυβέρνησης. Βλ. Schneewind: Invention, κεφ. 20. v., σσ.445-449. 
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Αν και ο Montaigne υπήρξε αυτός που “άνοιξε τον δρόμο προς την μοντέρνα 

ηθική φιλοσοφία απορρίπτοντας” ως έξωθεν αυθεντίες “κάθε σύλληψη της 

ηθικότητας που γνωρίζουμε ως υπακοή”36, ουσιαστικά αυτοί που πλησίασαν 

περισσότερο σε μια ιδέα της ηθικότητας ως αυτονομίας ήταν ο Hume και ο 

Rousseau. Αυτός όμως που πρώτος εξέφρασε μια ξεκάθαρη ιδέα ηθικής 

αυτονομίας είναι ο Immanuel Kant. 

  Συνιστά κοινό τόπο για όλους τους υπέρμαχους της αντίληψης του 

ηθικού αυτο-προσδιορισμού  να αντιλαμβάνονται τους δρώντες ως κατέχοντες 

ορισμένα ψυχολογικά χαρακτηριστικά, με βάση τα οποία δύνανται να 

συλλαμβάνουν από μόνοι τους τι απαιτεί η ηθικότητα, όπως και να πράττουν 

αναλόγως. Δεν ταυτίζεται όμως σε όλους η ψυχολογική βάση που προσδιορίζει 

τα χαρακτηριστικά αυτά, κάθε άλλο. Για τον λόγο αυτό, στη συζήτηση 

αναφορικά με τα ψυχολογικά αυτά χαρακτηριστικά, ο Schneewind επισημαίνει 

ότι αναπόφευκτα προκύπτουν ζητήματα γύρω από την επιστημολογία της 

ηθικής ψυχολογίας και των ηθικών πεποιθήσεων μας.37 Δηλαδή, ανάλογα με τις 

επιστημολογικές δεσμεύσεις του, ο καθένας αντιλαμβάνεται διαφορετικά τα 

ψυχολογικά αυτά χαρακτηριστικά μας, κάτι που έχει στην ουσία ως επακόλουθο 

και μια διαφορετική προσέγγιση του αυτο-προσδιορισμού της πράξης μας. 

 Ο Hume, για παράδειγμα, στην απόπειρά του να περιγράψει την ηθική 

ψυχολογία υποστηρίζει ότι η ηθικότητα είναι κάτι που “περισσότερο γίνεται 

αισθητό παρά κρίνεται”38. Για τον Hume, αν και κρίνουμε τις πράξεις μας και 

τους ανθρώπους σαν να κατέχουν ιδιαίτερα ηθικά χαρακτηριστικά, στην ουσία 

απλώς κατασκευάζουμε ιδανικές πρακτικές εκεί που χρειάζεται για να 

λειτουργεί η ζωή μας ομαλά. “Υπό την οπτική του Hume είναι πλήρως 

προκαθορισμένο το γεγονός ότι αισθανόμαστε και ανακαλύπτουμε και 

πράττουμε όπως πράττουμε. Οποιαδήποτε αρμονία υπάρχει στην ζωή μας 

οφείλεται στην ευτυχή αρμονική φύση μας”39. Η ηθική αντίληψη για τον Hume 

δεν προκύπτει από αναφορά σε μια θεϊκή αποκάλυψη ούτε συνιστά κατασκευή 

                                                 
36 Ό.π., σ.513. 
37 βλ. Schneewind: Invention, σ.10. 
38 Hume, David: A Treatise of Human Nature. L.A. Selby-Bigge (επιμ.). Oxford University Press, 
Oxford 1978, σ.470, (Hume, David. (1739) Retrieved 2011-12-06. A Treatise of Human Nature. 
London: John Noon). 
39 Schneewind: Invention, σ.514. 
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του λόγου. Ως γνωστόν ο Hume θεωρούσε τον λόγο “δούλο των παθών”40. Ο 

ηθικός προβληματισμός μας ανάγεται στο αίσθημα της συμπάθειας, απ’ όπου 

προκύπτει ένα «ηθικό συναίσθημα» (moral sentiment) που νιώθουμε όταν 

παρατηρούμε την ανθρώπινη συμπεριφορά κατά την οποία κάποιος επιχειρεί να 

ωφελήσει τον εαυτό του ή άλλους. Οι άνθρωποι δεν χαρακτηρίζονται από 

κάποια κοινή ικανότητα να γνωρίζουν ηθικές αλήθειες. Παρά ταύτα έχουν όλοι 

μέσα τους το «ηθικό συναίσθημα» της αποδοχής ή της απόρριψης μιας πράξης. 

Η ηθική βαρύτητα του αυτοπροσδιορισμού μας, που μας καθιστά ίσους, 

προκύπτει από τη δυνατότητα που χαρακτηρίζει κάθε ανθρώπινο ον να 

συναισθάνεται λόγω της ανθρώπινης φύσης του.     

 Από την άλλη πλευρά, ο Rousseau υποστηρίζει ότι ο ίδιος ο λόγος, όπως 

αυτός ανακύπτει και διαμορφώνεται μέσα από το αίτημα για ένα κοινωνικό 

συμβόλαιο, μας υποδεικνύει την ιδέα για ένα κοινό αγαθό, το οποίο “ενεργοποιεί 

στον καθένα μας μια έμφυτη αγάπη που μας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχουμε 

τις προσωπικές μας επιθυμίες και να πράττουμε ως ηθικά μέλη ενός ηθικού 

όλου. Γινόμαστε ελεύθεροι διότι μπορούμε να σπάσουμε τα δεσμά της 

υποδούλωσης των φυσικών μας επιθυμιών και να ζήσουμε υπό το νόμο που 

ορίζουμε εμείς για τον εαυτό μας” 41 , υπό την προϋπόθεση πάντα ότι 

συμμετέχουμε ως μέλη μιας κοινότητας. Ο Rousseau δεν θεωρεί ότι το ηθικό 

αίτημα για αυτονομία έχει θέση στη φυσική κατάστασή μας, διότι οι ηθικοί 

λόγοι μας προκύπτουν μόνο και εξαιτίας του κοινωνικού συμβολαίου που 

συνάπτουμε εντός μια οργανωμένης κοινωνίας. Ακόμα περισσότερο οι λόγοι 

που έχουμε για να συμφωνήσουμε γύρω από ένα κοινωνικό συμβόλαιο δεν είναι 

ηθικοί. Βέβαια το κοινωνικό συμβόλαιο, σε αντίθεση με αυτό που υποστήριζε ο 

Locke που αρκούταν στην προστασία των δικαιωμάτων και της περιουσίας των 

ατόμων, προάσπιζε την ενεργητική συμμετοχή στη νομοθετική διαδικασία κάθε 

μέλους μιας κοινωνίας για το όφελος όλων, όπως αυτό καθορίζεται μέσα από 

                                                 
40 Hume: Treatise, σ.458. 
41 Schneewind: Invention, σ.514. Βλ. Ρουσσώ, Ζαν Ζακ: Το κοινωνικό συμβόλαιο. Βασιλική 
Γρηγοροπούλου, Αλβέρτος Σταϊνχάουερ (μτφ). Πόλις, 3η έκδοση, Αθήνα 2005: “η υποταγή στο 
νόμο που υπαγορεύουμε στο εαυτό μας είναι ελευθερία”, βιβλίο I. viii, σ.68. (Έκδοση στα 
Γαλλικά: Rousseau, Jean-Jacques: Du Contract social; ou Principes du droit politique. 1762). 
Επίσης Rousseau, Jean-Jacques: Emile or On Education. Allan Bloom (μτφ.), Basic Books, USA 
1979, σσ.235-236, όπως και για το πώς η ανθρώπινη ελευθερία αναδεικνύει τη δική μας ευθύνη 
για τις πράξεις μας σ.281. (Έκδοση στα Γαλλικά: Rousseau, Jean-Jacques: Émile ou De l’éducation. 
1762)· ελλ. έκδ.: Rousseau, J.-J.: Αιμίλιος ή Περί αγωγής. Γιάννης Σπανός (μτφ.), Πολυτίμη Γκέκα 
(επιμ.). 2 τόμοι, Πλέθρον, Αθήνα 2001-2. 
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μια γενική βούληση. Σε κάθε περίπτωση, δεν είμαστε από τη φύση μας ούτε 

εξαιτίας του λόγου μας αυτόνομοι, αλλά μόνο ως μέλη μιας ανάλογης κοινωνίας. 

 Σε αντίθεση με τον Hume και τον Rousseau, ο Kant εντάσσει την 

αυτονομία σε μια μεταφυσική ψυχολογία που χαρακτηρίζεται από τη 

δυνατότητα μας για υπερβατολογική ελευθερία. Προσδίδει ηθικά γνωρίσματα 

στην αυτονομία της βούλησης, που χαρακτηρίζει το κάθε έλλογο ον 

ανεξαρτήτως αν βρίσκεται στην «φυσική κατάσταση» ή ζει ως μέλος 

οποιασδήποτε οργανωμένης κοινωνίας.  Η ηθική σκοπιά, για τον Kant, 

συνειδητοποιείται από εμάς μέσα από τον λόγο (fact of reason) και εξαιτίας της 

υπερβατολογικής ελευθερίας της βούλησης και ανάγεται ουσιαστικά στη 

δυνατότητα να προβαίνουμε σε καθολικά αποδεκτές ηθικές αρχές.  

 Η αυτονομία στην σύγχρονη βιοηθική συζήτηση παραμένει εντός των 

παραπάνω επιστημολογικών διακρίσεων της ηθικής ψυχολογίας μας. Σύγχρονες 

ερμηνείες της, όπως πρόκειται να υποστηριχθεί, είτε βασίζονται σ’ έναν ηθικό 

ντετερμινισμό (βιολογικό ή κοινωνικό) είτε ενστερνίζονται ένα είδος 

«κονστρουκτιβισμού». Σε κάθε περίπτωση, η διάκριση αυτή γίνεται άμεσα 

εμφανής τόσο στην απόπειρα εφαρμογής της αρχής της αυτονομίας, όσο και 

στην θεωρητική της θεμελίωση. 

 

Αποσαφηνίζοντας της πολυσημία της αρχής της αυτονομίας 

 

Μια πρώτη ματιά στην σύγχρονη πολυπληθή βιβλιογραφία πάνω σε 

ζητήματα βιοηθικής αναδεικνύει ότι η κεντρική έννοια της αυτονομίας αποτελεί 

μια έννοια ομπρέλα. Όπως εύστοχα επισημαίνει ο Gerald Dworkin, η αυτονομία 

ταυτίζεται συχνά με την “ελευθερία… την αξιοπρέπεια, την ακεραιότητα, την 

ατομικότητα, την ανεξαρτησία, την υπευθυνότητα και την αυτογνωσία… την 

αυτοεπιβεβαίωση… τον κριτικό αναστοχασμό… την ελευθερία από τις 

υποχρεώσεις… την απουσία εξωτερικών πιέσεων (external causation)…και τη 

γνώση των προσωπικών μας συμφερόντων”42. 

Ο James Stacey Taylor, αναγνωρίζοντας τη σύγχυση που επικρατεί 

αναφορικά με την έννοια της αυτονομίας στη βιοηθική, όπως και την ανάγκη 

                                                 
42 Dworkin, Gerald: The Theory and Practice of Autonomy. Cambridge University Press, Cambridge 
1988, σ.6.  
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διευθέτησής της, αποπειράται να συλλάβει ένα κοινά αποδεκτό περίγραμμα της 

έννοιας αυτής. Το πρώτο που διαπιστώνει για την αυτονομία, ως κοινό 

χαρακτηριστικό όσων είναι υπέρμαχοι της έννοιας της ατομικής ή προσωπικής 

αυτονομίας, είναι ότι “είναι γενικώς αποδεκτό ότι η αυτονομία αποτελεί μια 

ιδιότητα του προσώπου, παρά κάποιου που δεν είναι πρόσωπο, όπως πολύ 

μικρά παιδιά, άτομα δίχως βούληση (wantons) ή ζώα”43. 

Αναλύοντας περαιτέρω το περίγραμμα αυτό, η Onora O’Neill καταλήγει 

στο συμπέρασμα ότι, όταν αναφερόμαστε στη σύγχρονη δεσπόζουσα συζήτηση 

της αυτονομίας, έχουμε στο μυαλό μας τρία συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της, 

που φαίνεται να συνιστούν κοινά χαρακτηριστικά κάθε απόπειρας περιγραφής 

της. Σύμφωνα με την O’Neill, “η αυτονομία θεωρείται σχεσιακή: η αυτονομία 

είναι πάντοτε αυτονομία από κάτι θεωρείται επίσης επιλεκτική: τα άτομα 

μπορεί να είναι ανεξάρτητα σε ορισμένα ζητήματα, αλλά όχι σε άλλα ακόμα 

θεωρείται επίσης επιδεκτική βαθμού: κάποια άτομα μπορεί να έχουν μεγαλύτερο 

και κάποια μικρότερο βαθμό ανεξαρτησίας” 44 . (Η ίδια, όπως θα δούμε, 

αντιπαραβάλλει μια διαφορετική προσέγγιση της αυτονομίας, που 

επικεντρώνεται στην ηθική διάσταση της αυτονομίας ως αυτονομία αρχών.) 

Οποιαδήποτε θεώρηση και αν λάβουμε υπόψη μας, οτιδήποτε και αν 

συσχετίσουμε με την έννοια της αυτονομίας, το στοιχείο που ξεχωρίζει σε κάθε 

επίκληση της έννοιας της ατομικής αυτονομίας είναι μια απόπειρα προάσπισης 

του ιδιαίτερου χαρακτήρα και της ανεξαρτησίας μιας ατομικά διαμορφωμένης 

επιλογής.  

Βεβαίως, κανείς από όσους επικαλούνται την ατομική αυτονομία δεν 

επιχειρεί να δηλώσει απλώς την σημασία μιας ατομικά διαμορφωμένης 

επιλογής, όποια και αν είναι αυτή και όπως και αν έχει διαμορφωθεί. Στόχος 

γίνεται συνήθως η επισήμανση της ιδιαίτερης βαρύτητας που ενέχει μια επιλογή 

η οποία εκφράζει την πραγματική μας φύση, τον πραγματικό μας χαρακτήρα. 

Η ανάγκη δικαιολόγησης μιας έννοιας αυτονομίας με βαρύτητα 

προκύπτει από το γεγονός ότι στη βιοηθική η εν λόγω έννοια, εάν πρόκειται να 

διαδραματίσει κάποιον κεντρικό ρόλο, χρειάζεται να αναδεικνύει υποχρεώσεις 

καθολικού κύρους. Όπως γίνεται κατανοητό, η δυνατότητα να προτάσσουμε 

                                                 
43 Taylor, James Stacey: Practical Autonomy and Bioethics. Routledge, New York 2009, σ.3. 
44 O’Neill: Αυτονομία, σ.40.  



22 

 

κανονιστικής φύσης αιτήματα όπως είναι και τα ηθικά αιτήματα, σε καμία 

περίπτωση δεν μπορεί να προκύψει από επιλογές που είτε έχουν διαμορφωθεί 

τυχαία είτε ακόμα και χωρίς πραγματικά οι ίδιοι να το θέλουμε.  

  Αν και συνήθως όταν γίνεται επίκληση της αυτονομίας έχουμε κατά νου 

τη θεώρηση της αυτονομίας ως ανεξαρτησία επιλογής, δηλαδή ικανότητα για 

ανεξάρτητες επιλογές και πράξεις, συχνά επισημαίνεται η ανάγκη ενός 

βαθύτερου και πιο πλούσιου από ηθική σκοπιά θεωρητικού πλαισίου, ικανού να 

επιβάλει δεσμεύσεις και ανάλογες υποχρεώσεις. 

  Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι σε ιατρικές αποφάσεις “εξαιτίας της 

ευπάθειας και της αδυναμίας των ασθενών, ακόμα και οι διαδικασίες για την 

εξασφάλιση ενήμερης συγκατάθεσης (πόσο μάλλον οι περισσότερο ισχυρές 

συλλήψεις περί ατομικής αυτονομίας) μπορεί να είναι οι πλέον ακατάλληλες και 

οι λιγότερο ρεαλιστικές στην ιατρική πρακτική απ’ ό,τι σε κάθε άλλον τομέα της 

ζωής”45. Η διασφάλιση δηλαδή ότι πρόκειται να τηρηθούν οι αναγκαίες 

πρακτικές ενημέρωσης συχνά δεν οδηγεί σε απρόσκοπτη επιλογή από την 

πλευρά του ασθενούς, για τον απλούστατο λόγο ότι προϋποθέτουμε 

λανθασμένα ότι σε ανάλογης φύσης αποφάσεις απέναντι μας βρίσκεται πάντα 

ένας ασθενής ικανός να επιλέξει για τον εαυτό του ή συγγενείς ικανοί να 

αποφασίσουν για την ζωή του ασθενούς μας. Για τον λόγο αυτόν οφείλουμε να 

αναρωτηθούμε τι είναι ακριβώς αυτό που επικαλούμαστε, τι ακριβώς 

προτάσσουμε και σε τελική ανάλυση τι ακριβώς μας διασφαλίζει, στη βιοηθική, 

η αυτονομία;  

Όπως έχει ήδη επισημανθεί, στην ιατρική πρακτική και έρευνα η 

επίκληση της ατομικής επιλογής, κυρίως μέσα από το αίτημα για ενήμερη 

συγκατάθεση, επιχειρεί να υποκαταστήσει σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα στο 

ιατρικό προσωπικό και τους ασθενείς που δείχνουν πια να έχουν κλονιστεί. 

Θεσμικά η επισήμανση της σημασίας της αυτονομίας τελείται πρωτίστως μέσα 

από το πρόσταγμα για συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης σε κάθε ιατρική 

πράξη ή ερευνητική διαδικασία, αλλά και με αιτήματα όπως αυτό της 

αξιολόγησης των πιθανών κινδύνων και ωφέλειας κάθε ιατρικής έρευνας ή 

                                                 
45 Ο.π., σ.55. 
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πρακτικής ή ακόμα και με θέσπιση κριτηρίων για την επιλογή των υποκειμένων 

έρευνας.46  

Ο Paul Root Wolpe επισημαίνει ότι πολλά ηθικά διλήμματα στην κλινική 

έρευνα και κλινική πρακτική συχνά επιχειρείται να επιλυθούν με το να 

υιοθετούνται “‘πρακτικές ενίσχυσης της αυτονομίας’ (autonomy enhancers), 

που στις περισσότερες περιπτώσεις ανάγονται ουσιαστικά σε πιο μακροσκελή 

και πιο αναλυτικά έντυπα ενήμερης συγκατάθεσης”47. Στις περιπτώσεις κατά τις 

οποίες “η ‘οργανική εμπιστοσύνη’ είναι ανεπαρκής, φυσικώς ανακύπτουν 

τελετουργικά εμπιστοσύνης” 48 . Το αίτημα της βιοηθικής για ενήμερη 

συγκατάθεση έχει αναχθεί σ’ ένα τέτοιο τελετουργικό. Για τον Paul Root Wolpe, 

ο ρυθμιστικός αυτός μηχανισμός αποτελεί μια από τις κυριότερες ‘πρακτικές 

ενίσχυσης της αυτονομίας’, που εγγυώνται δηλαδή την αυτονομία στην έρευνα 

και στην κλινική ιατρική και δύνανται να επιλύσουν τα οιαδήποτε πρόσθετα 

ηθικά ζητήματα που ανακύπτουν.  

Η συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης, ως η πιο συνήθης πρακτική μορφή 

έκφρασης της ατομικής αυτονομίας, έχει αποτελέσει μια έννοια κεντρικής 

σημασίας στη συζήτηση για ηθικά αποδεκτές ιατρικές πρακτικές κυρίως τις 

τελευταίες δεκαετίες. Χαρακτηρίζεται ως αναγκαία ή ακόμα και ικανή συνθήκη 

για την ηθική αποδοχή ιατρικών ‘παρεμβάσεων’, όπως είναι η θεραπεία 

ασθενών, η έρευνα πάνω σε ανθρώπους ή η χρήση γενετικών ή γενικότερα 

ιατρικών πληροφοριών. Η αρχή της ενήμερης συγκατάθεσης θέτει ως αίτημα οι 

επαγγελματίες υγείας να εξηγούν, πριν την εφαρμογή οποιασδήποτε 

διαγνωστικής ή θεραπευτικής διαδικασίας που πιθανώς θα προκαλέσει ζημιά 

στον ασθενή με οποιονδήποτε τρόπο, τι πρόκειται να ακολουθήσει, με σκοπό να 

εξασφαλίσουν τη συγκατάθεση του ασθενούς μετά από κατανόηση από την 

πλευρά του της ιατρικής πράξης. 

Παρά το γεγονός ότι η προάσπιση της αυτονομίας του ασθενούς έχει 

κεντρική σημασία στην ιατρική, δεν είναι εμφανές στην πράξη αν η αυτονομία 

υπό το πρίσμα αυτό μπορεί να διαδραματίσει τον κεντρικό ρόλο που της 

                                                 
46 βλ. Πρακτικές Εφαρμογές των αρχών της Belmond Report: Ethical Principles and Guidelines for 
the protection of human subjects of research (The National Commission for the Protection of 
Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research Απρίλιος 18, 1979). 
47 Wolpe: “Triumph”, σ.47. 
48 Ό.π., σ.50.  
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αναθέτουν. Είναι αμφιβολίας άξιο κατά πόσο πρακτικά η αναγωγή της 

αυτονομίας απλώς σε έντυπο ενήμερης συγκατάθεσης αναδεικνύει την ουσία 

του ηθικού προβληματισμού. Η Onora O’Neill εφιστά την προσοχή στο γεγονός 

ότι: “Επιμένοντας στην σημασία της ενήμερης συγκατάθεσης, καθιστούμε 

δυνατή την αυτόνομη επιλογή των υποκειμένων, ανεξάρτητα πώς συγκροτείται 

αυτή. Με κανένα τρόπο δεν εξασφαλίζουμε ούτε αξιώνουμε τα υποκείμενα να 

επιλέγουν όντως αυτόνομα. Αυτοί που επιμένουν στη σημασία της ενήμερης 

συγκατάθεσης για την ιατρική πρακτική συνήθως δεν λένε τίποτα για την 

ατομικότητα ή τον χαρακτήρα, για τον αυτο-προσδιορισμό ή την 

αναστοχαστική επιλογή ή τον αυτοέλεγχο ή τον έλλογο αναστοχασμό ή τις 

επιθυμίες δεύτερης τάξης ή για οποιονδήποτε άλλο τρόπο με τον οποίο οι 

αυτόνομες επιλογές υποτίθεται ότι διακρίνονται από τις άλλες, τις απλές 

επιλογές”49.   

Προς απάντηση στους προβληματισμούς που ανακύπτουν προτείνονται 

συχνά περισσότερο ακριβή και πιο καθορισμένα έντυπα συγκατάθεσης. 

Παραμένουν όμως ζητήματα για το κατά πόσο ασθενείς ή υποκείμενα έρευνας 

που είναι είτε πολύ νέοι ή άρρωστοι ή έχουν χάσει τις αισθήσεις τους ή απλώς 

βρίσκονται σε σύγχυση και αδυνατούν να δώσουν συγκατάθεση είναι ικανοί σε 

κάθε περίπτωση να εκφραστούν αυτόνομα. Πόσο μάλλον αν αναλογιστούμε ότι, 

όπως συχνά συμβαίνει, αδυνατούμε να ανταποκριθούμε στο συγκεκριμένο 

αίτημα όχι μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις αλλά ακόμα και σε ομαλές 

καταστάσεις. 

Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι το αίτημα για ατομική 

αυτονομία μέσα από ‘τεχνικούς’ όρους προάσπισής της, όπως τυποποιημένες 

διαδικασίες της ενήμερης συγκατάθεσης, δεν φαίνεται να έρχεται ουσιαστικά σε 

σύγκρουση με δυνητικά αμφιλεγόμενες ιατρικές πρακτικές ούτε καν με την 

πατερναλιστική πρακτική των γιατρών. Αντιθέτως, συχνά δίνεται η εντύπωση 

πως ελευθερώνει τα χέρια των γιατρών και της ιατρικής έρευνας. Η μετάθεση 

της ευθύνης στους ίδιους τους ασθενείς μειώνει την ανάγκη για ρυθμίσεις που 

έχουν ως στόχο τον έλεγχο της ιατρικής πρακτικής και έρευνας. Αν οι ασθενείς 

είναι αυτοί που αποφασίζουν μετά από ενημέρωση για τον εαυτό τους, τότε δεν 

μπορούμε παρά να θέτουμε ως αίτημα τον περιορισμό του ελέγχου. Η μετάθεση 

                                                 
49 O’Neill: Αυτονομία, σ.55. 
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της ευθύνης ελευθερώνει ιατρικές πρακτικές και έρευνες και μειώνει το βάρος 

του αρνητικού αποτελέσματος μιας αποτυχημένης ιατρικής πράξης των 

γιατρών σε κάθε περίπτωση ο ασθενής είναι αυτός που αποφασίζει. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι συχνά οι ίδιοι οι ασθενείς είναι εκείνοι που ασκούν πιέσεις 

για την αποδοχή αμφίβολων ιατρικών πρακτικών και θεραπειών.  

Αποτελεί έσχατη ειρωνεία το γεγονός ότι είναι το ίδιο το ισχυρό 

αίτημα που θέτουν και με αγωγές οι ασθενείς, οι ομάδες υποστήριξής 

τους και οι εργοδότες τους και όχι τόσο η δύναμη επιβολής του 

ιατρικού προσωπικού, που αναγκάζει τις εταιρίες ιατρικής περίθαλψης 

να πληρώνουν για τις θεραπείες που οι ασθενείς θέλουν. 

Χαρακτηριστικά, η αυτονομία του ασθενούς έχει μεταβληθεί σε 

σύμμαχο του γιατρού ενάντια στη μάχη κατά της φθοράς της 

αυτονομίας του γιατρού στον τομέα της υγείας50 

Ανακύπτει, δηλαδή, ένα ζήτημα κατά πόσον η ανασυγκρότηση αυτή της 

αυτονομίας ως απλώς και μόνο ενός αιτήματος προάσπισης των προσωπικών 

μας επιλογών αρκεί στη βιοηθική, το οποίο ανάγεται με την σειρά του σε ένα 

αίτημα αναφορικά με τι ακριβώς προϋποθέτουμε και υπό ποιο πλαίσιο 

αντιλαμβανόμαστε όχι μόνο την δυνατότητα μας να πράττουμε ελεύθερα, αλλά 

και την ικανότητα μας να αξιολογούμε αναλόγως τις πράξεις μας. Το διακύβευμα 

φαίνεται να μην είναι απλώς η αναγνώριση της τυχόν επιλογής μας, αλλά και το 

πλαίσιο εντός του οποίου η επιλογή αυτή πρόκειται ή έχει ήδη διαμορφωθεί.  

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αιτήματα εντός της ηθικής φιλοσοφίας και 

κατ’ επέκταση στη βιοηθική, όπως αυτό της συγκατάθεσης κατόπιν 

ενημέρωσης, έχουν ανακύψει όχι για να καλύψουν την ανάγκη μιας 

απρόσκοπτης μετάδοσης πληροφοριακών δεδομένων από τον έναν 

ενδιαφερόμενο στον άλλον ούτε για τη μετάθεση της ευθύνης της απόφασης 

από τον γιατρό στον ασθενή και αντιστρόφως. Αιτήματα, όπως αυτό της 

ενήμερης συγκατάθεσης, αιτήματα δηλαδή προάσπισης της προσωπικής 

αυτονομίας, προκύπτουν από το γεγονός ότι ορισμένες διαστάσεις των 

ανθρωπίνων πράξεων, αυτές που αξιολογούμε στο πεδίο της ηθικής, ενέχουν 

πλούσιο κανονιστικό περιεχόμενο, δηλαδή, ένα περιεχόμενο που επιχειρεί να 

συμπεριλάβει προθέσεις, σκοπούς και κίνητρα μέσα σ’ ένα πλαίσιο αμοιβαίας 

                                                 
50 Wolpe: “Triumph”, σ.53. 
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κατανόησης και επικοινωνίας. Η αυτονομία, εάν πρόκειται να αποτελέσει μια 

κανονιστική δεσμευτική αρχή, οφείλει να αναδείξει την αμοιβαιότητα αυτή με το 

να υποδεικνύει καθολικά αποδεκτές ηθικές προσταγές.   

Οι πρακτικές δυστοκίες στην εφαρμογή της αρχής της αυτονομίας είναι 

άμεσα συνυφασμένες με το πώς αντιλαμβανόμαστε τις ηθικές επιταγές και πιο 

συγκεκριμένα, στην περίπτωση που μας απασχολεί, πώς αντιλαμβανόμαστε την 

ηθική πράξη στο πεδίο της βιοηθικής. Οι αποκλίσεις στη θεωρητική προσέγγιση 

είναι τέτοιες που, αναλόγως, είτε είναι ικανές να διαμορφώσουν συνθήκες 

αποδεκτών ηθικών πρακτικών είτε, όπως πρόκειται να φανεί, να προτάσσουν 

αιτήματα άνευ ουσίας.  

Με λίγα λόγια, αναπόφευκτα προκύπτει το αίτημα για έναν μετα-ηθικό 

προβληματισμό γύρω από την έννοια της αυτονομίας. Κατ’ αναλογία με έναν 

μετα-ηθικό προβληματισμό μπορούμε να προβούμε σ’ έναν «μετα-βιοηθικό» 

προβληματισμό αναφορικά με τα ηθικά θεμέλια της έννοιας της αυτονομίας και 

τη θέση της στη βιοηθική. Αν και πρόθεση της βιοηθικής είναι να εγείρει 

κανονιστικής φύσης ηθικούς προβληματισμούς ικανούς να κατευθύνουν την 

πράξη μας προς απάντηση ερωτημάτων που προκύπτουν σε σχέση με τις 

εξελίξεις στις βιοεπιστήμες και τη βιοτεχνολογία, είναι αδύνατον να 

αποφευχθούν και μετα-ηθικά ζητήματα που αφορούν ουσιαστικά στην 

εννοιολογική συγκρότηση και θεμελίωση εννοιών κριτικής σημασίας για την 

βιοηθική εννοιών, όπως εκείνη της αυτονομίας.   

 

Το Θεωρητικό υπόβαθρο μιας φιλοσοφικής συζήτησης  

 

Δύο δεσπόζοντα αντικρουόμενα φιλοσοφικά ρεύματα απαντώνται στη 

βιοηθική συζήτηση που εμπεριέχει την αρχή της αυτονομίας. Από την μία 

πλευρά, γίνεται επίκληση αυτού που είθισται να ονομάζεται ατομική αυτονομία. 

Εν συντομία φιλοσοφικοί προβληματισμοί που εδράζονται σ’ αυτή την 

προβληματική υπογραμμίζουν τη σημασία του δικαιώματος του κάθε ατόμου να 

αποφασίζει για τον εαυτό του οτιδήποτε ο ίδιος επιθυμεί, υπό την προϋπόθεση 

ότι του προσφέρονται οι απαραίτητες πληροφορίες. Το δικαίωμα αυτό 

ουσιαστικά τίθεται, από ορισμένες σύγχρονες θεωρήσεις, ως ικανό να συνιστά 

καθοδηγητική αρχή ιατρικών και ερευνητικών πρακτικών. Η εν λόγω θεώρηση 
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χαρακτηρίζεται συνήθως ως μια ατομιστική θεώρηση της ανθρώπινης πράξης. 

Σύμφωνα με την θεώρηση αυτή: ‘‘Αυτό που μεγαλοπρεπώς ονομάζεται 

«αυτονομία του ασθενούς» ισοδυναμεί πολύ συχνά με το δικαίωμα απλώς να 

αποδεχτώ ή να αρνηθώ μια προσφερόμενη θεραπεία, καθώς και με την 

συνεπαγόμενη υποχρέωση των θεραπευτών να μη συνεχίσουν τη θεραπεία 

χωρίς τη συγκατάθεση των ασθενών’’51. Η εν λόγω οπτική προϋποθέτει ότι ο 

ασθενής θεωρείται ‘‘ώριμος ως προς τις ικανότητες του’’52 και σε κατάσταση 

που μπορεί να δώσει συγκατάθεση. Κύριος εκφραστής της έννοιας της ατομικής 

αυτονομίας στην ηθική, αν και ο ίδιος δεν χρησιμοποιεί τον όρο “αυτονομία” 

(πιθανώς για να διαχωρίσει την θέση του από τον τρόπο που χρησιμοποιείται ο 

εν λόγω όρος από τον Immanuel Kant) αλλά ατομικότητα (individuality), υπήρξε 

ο John Stuart Mill.  

Από την άλλη πλευρά συναντάμε την προσέγγιση που προτάσσει μια 

έννοια αυτονομίας στη συγκρότηση αρχών (principled autonomy)53. Το υπόβαθρο 

πίσω από την θεώρηση αυτή είναι η ηθική θεωρία του Immanuel Kant. Η εν 

λόγω προσέγγιση προϋποθέτει τη δικαιολόγηση της ανθρώπινης πράξης η 

οποία υπερβαίνει το αίτημα της προάσπισης ενός δικαιώματος ατομικής 

επιλογής και απαιτεί την αναγνώριση  μιας δέσμης προϋποθέσεων, έγκυρων 

από τη σκοπιά όλων των ηθικών υποκειμένων, που πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη κάθε φορά που σκεφτόμαστε και πράττουμε ηθικά. Η σημασία αυτής της 

προσέγγισης της αυτονομίας στη διαμόρφωση αρχών έγκειται στην επισήμανση 

της διάστασης της υποχρέωσης 54 . Δηλαδή, επικεντρώνεται κυρίως σε 

υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ίδια την ανθρώπινη πράξη ως μια 

αυτόνομη διαδικασία δράσης ικανής να δεσμεύει ηθικά κάθε εμπλεκόμενο μέλος 

(με καθολική, δηλαδή, δεσμευτική ισχύ).  

                                                 
51 O’Neill: Αυτονομία, σ.55. 
52 Mill John Stuart: “On Liberty”, στο: Stefan Collini (επιμ.): J.S.Mill, On Liberty and Other writings. 
Cambridge University Press, Cambridge 1989, 1-116, σ.35. (Πρώτη έκδοση στην αγγλική 
γλώσσα από: Mill, John Stuart: On Liberty. United Kingdom 1859.)· ελλ. έκδ.: Μίλ, Τζών Στούαρτ: 
Περί Ελευθερίας. Νίκος Μπαλής (μτφ.), Εκδόσεις Επίκουρος, Αθήνα 1983. 
53 Η αυτονομία στη συγκρότηση αρχών στα υπόλοιπα κεφάλαια αναφέρεται εν συντομία ως 
αυτονομία αρχών. Επιλέγω τη φράση αυτή για να αναφερθώ στην αρχή της αυτονομίας όπως 
αυτή παρουσιάζεται στην ηθική φιλοσοφία του Kant ως τρόπος του ηθικώς σκέπτεσθαι από τον 
οποίο προκύπτουν καθολικά αποδεκτές αρχές πράξης. Η Onora O’Neill την αναφέρει ως 
principled autonomy και έχει μεταφραστεί ως αυτονομία βάσει αρχών (βλ. O’Neill: Αυτονομία).  
54βλ. O’Neill: Αυτονομία, σσ.97-95. 
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Η επίκληση ενός τυπικού δικαιώματος ατομικής επιλογής συνιστά 

τελείως διαφορετικής φύσης ζήτημα από την αναφορά σε συγκεκριμένες 

υποχρεώσεις που οφείλουν να γίνουν καθολικά σεβαστές. Ένα δικαίωμα, που 

απλώς επικαλείται επιγραμματικά τη σημασία της ατομικής επιλογής, μπορεί να 

αφορά από τα πάντα μέχρι τίποτα, αντιθέτως μια υποχρέωση επικεντρώνεται 

σε πράξεις που αφορούν συγκεκριμένες σχέσεις ανάμεσα σε όσους δεσμεύονται 

από καθορισμένες υποχρεώσεις και σε όσους προστατεύονται από 

οριοθετημένα δικαιώματα.  

Προς απόδοση της αξιολογικής αυτής διάκρισης είθισται να 

επισημαίνονται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσης που 

διαχωρίζουν τις αυτόνομες από τις συμπτωματικά διαμορφωμένες επιλογές. 

Στις σύγχρονες ερμηνείες της ατομικής αυτονομίας δεν υπάρχει απόλυτη 

σύγκλιση αναφορικά με το ποιο ακριβώς είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ή η 

συγκεκριμένη ακολουθία που ορίζει κάποιον ως αυτόνομο και τις επιλογές του 

ως ανεξάρτητες. Παρόλα αυτά, ένα στοιχείο είναι κοινό σε όλες τις σύγχρονες 

αντιλήψεις περί ατομικής αυτονομίας· όλες δηλαδή επιχειρούν να εντάξουν τον 

κανονιστικό προβληματισμό τους, σχετικά με την αρχή της αυτονομίας, εντός 

ενός φυσιοκρατικού πλαισίου αιτιακής περιγραφής και ερμηνείας της 

ανθρώπινης δράσης.  

 Ιστορική πηγή αυτής της προσέγγισης θεωρείται ο John Stuart Mill. Ο 

John Stuart Mill χαρακτηρίζεται ως πρωτεργάτης στη συζήτηση της ηθικής 

φυσιοκρατίας, υπό την έννοια ότι αποπειράθηκε να εντάξει εντός ενός 

φυσιοκρατικού πλαισίου μια θεώρηση ατομικής αυτονομίας.    

 Εδώ ακριβώς εντοπίζεται και η κεντρικής σημασίας διαφορά των δύο 

προαναφερθεισών αντιτιθέμενων φιλοσοφικών κατευθύνσεων. Από την μία, 

κατά τη φυσιοκρατική θεώρηση της ανθρώπινης πράξης η αυτονομία αποτελεί 

ψυχολογική ιδιότητα ενός ατόμου. Συνάγονται δε κανονιστικά αιτήματα από 

την ιδιαίτερη φύση μιας προσωπικά διαμορφωμένης επιλογής. Από την άλλη 

πλευρά, βρίσκεται μια υπερβατολογική κανονιστική θεώρηση της αυτονομίας, 

ως ηθική αρχή η οποία εκλαμβάνεται ως χαρακτηρίζουσα τη βούληση και τον 

λόγο των δρώντων και σύμφωνα με την οποία κανονιστικά αιτήματα 

θεμελιώνουν τις ιδιαίτερες επιθυμίες των δρώντων.  
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Οι δύο προσεγγίσεις ορίζονται από δύο διαφορετικές μεθοδολογικές 

αφετηρίες. Από την μια πλευρά συναντάμε την εμπειριστική μεθοδολογία, που 

χαρακτηρίζει την ηθική φυσιοκρατία, και από την άλλη την κανονιστική 

μεθοδολογία, που χαρακτηρίζει την ηθική θεμελίωση βάσει αρχών.  

Η μεθοδολογική προσέγγιση που χαρακτηρίζει την φυσιοκρατία, δηλαδή 

η εμπειριστική μεθοδολογία, προσεγγίζει το πρόβλημα της ηθικής και πιο 

συγκεκριμένα την έννοια της αυτονομίας εντός μιας γενετικής-αιτιακής 

εξήγησης. Δηλαδή ουσιαστικά η εξήγηση μιας πράξης ανάγεται πλήρως στην 

απόδοση των αιτιών της πράξης αυτής. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία αυτή, 

κατανοώ ένα φαινόμενο σημαίνει αποδίδω τη γένεση του, τις αιτίες της 

παραγωγής του. Η έννοια της αυτονομίας ανάγεται στην επισήμανση 

ψυχολογικών γεγονότων ενός ορισμένου είδους γύρω από την ανθρώπινη 

πράξη. Αποδίδεται δηλαδή ως αρχή της αιτιακής εξήγησης της ατομικότητας το 

γεγονός ότι η ψυχολογική βάση της συμπεριφοράς στηρίζεται πάνω σε 

επιθυμίες σύμφωνα με τις οποίες πράττουμε, δηλαδή ουσιαστικά σε γεγονότα 

γύρω από επιθυμίες, τις οποίες «διαχειριζόμαστε», με την έννοια ότι απουσιάζει 

εξωτερικός καταναγκασμός. 

Από την άλλη μεριά, όταν αναφερόμαστε σε μια κανονιστική 

μεθοδολογία εννοούμε μια μη-αναγωγιστική μεθοδολογία σύμφωνα με την 

οποία θεμελιώνουμε τον ηθικό προβληματισμό πάνω σε «λόγους» και οι λόγοι 

αυτοί θεμελιώνονται και αναιρούνται μόνο από άλλους λόγους, δηλαδή 

σύμφωνα με μια έλλογη επιχειρηματολογία. Το δε επίπεδο της έλλογης 

επιχειρηματολογίας είναι πρωτογενές, υπό την έννοια ότι το δέον θεμελιώνεται 

μόνο με την επίκληση του δέοντος. Στην περίπτωση αυτή, η έννοια της 

αυτονομίας σημαίνει ακριβώς αυτό, δηλαδή τη μη αναγωγιμότητα της 

δυνατότητας του ηθικού προβληματισμού μας σε οποιοδήποτε άλλο πεδίο.    

Η φυσιοκρατική παράδοση, η οποία εμπνέεται από το έργο του Mill, μέσα 

από την ανακάλυψη της ανθρώπινης φυσικής συμπεριφοράς και την εξήγηση 

γεγονότων που αφορούν τη διαμόρφωση της ψυχολογίας μας, επιχειρεί να 

προσδιορίσει ποιες από τις στάσεις μας εκφράζουν την πραγματική μας φύση 

και ως εκ τούτου οφείλουμε να τις ορίζουμε ως ηθικά αποδεκτές.  

 Αντιθέτως, η παράδοση που εμπνέεται από την ηθική θεωρία του Kant 

αναγνωρίζει την αυτονομία όχι ως ιδιότητα που προσδίδεται σε άτομα και 
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φυσικά χαρακτηριστικά, αλλά ως κανονιστικό κριτήριο ικανό να δεσμεύει τη 

βούληση και τον λόγο των δρώντων υποκειμένων υπάγοντάς τα σε κανόνες 

καθολικού χαρακτήρα (δηλαδή έγκυρους για όλους). Η αυτονομία, όπως 

προσεγγίζεται με έμπνευση από την ηθική φιλοσοφία του Kant, θέτει ως 

επίκεντρο την ανθρώπινη πράξη και τους όρους της με ιδιαίτερη έμφαση στον 

ηθικό όρο του σεβασμού της δυνατότητας πράξης όλων.  

Θέση του γράφοντος είναι πως η πρώτη από τις δύο αυτές παραδόσεις, 

στην προσπάθεια της να εντάξει την αυτονομία σε φυσιοκρατικό πλαίσιο, 

έρχεται αντιμέτωπη με σημαντικές δυσκολίες. Το βασικότερο ζήτημα που 

βαρύνει ανάλογες θεωρήσεις είναι η δυσκολία ανάδειξης του τρόπου με τον 

οποίον θεμελιώνεται η ηθική βαρύτητα μιας ανεξάρτητης επιλογής εντός ενός 

φυσιοκρατικού πλαισίου. Με λίγα λόγια, γιατί απλώς η επίκληση της ιδιαίτερης 

προέλευσης, όποια και αν είναι αυτή, ή του ιδιαίτερου χαρακτήρα διαμόρφωσης 

μιας επιλογής μπορεί να προβάλλει καθολικού τύπου ηθικές αξιώσεις.  

Στην παρούσα διατριβή θα αναλυθεί η έννοια της αυτονομίας, θα 

αποτιμηθεί η διαμάχη γύρω από το περιεχόμενο και τη θεμελίωση της και θα 

αναδειχθεί η αδυναμία της φυσιοκρατικής θεώρησης. Θα γίνει προσπάθεια 

επαναπροσδιορισμού της έννοιας της αυτονομίας σύμφωνα με την ηθική 

θεωρία του Kant, ανάδειξης της σημασίας που μπορεί να διαδραματίσει ως 

ηθικό κριτήριο στο πεδίο της βιοηθικής και γενικώς επαναξιολόγησής της στο 

χώρο της βιοηθικής.  
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Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ-

ΦΥΣΙΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

Οι φυσιοκράτες φιλόσοφοι συγκλίνουν σε ορισμένα κεντρικά σημεία. 

Σύμφωνα με τον Barry Stroud, “ως ένα δόγμα για το τι είναι ή τι υπάρχει, η 

φυσιοκρατία δηλώνει ότι τίποτα δεν υπάρχει και τίποτα δεν είναι, εκτός από αυτό 

που βρίσκεται εντός της φύσης, στον φυσικό κόσμο...Η φυσιοκρατία υπό 

οποιαδήποτε ανάγνωση, είναι αυτή που αντιτίθεται στην υπερφυσιοκρατία 

(supernaturalism)”, και με αυτό εννοούμε “την επίκληση ενός δρώντος 

υποκειμένου ή μιας δύναμης που με κάποιο τρόπο βρίσκεται εκτός του γνωστού 

φυσικού κόσμου και του οποίου η δράση δεν μπορεί να γίνει κατανοητή ως μέρος 

αυτού”55.  

Υπέρμαχοι της συγκεκριμένης θέσης υποστηρίζουν συνήθως ότι η 

επικρατούσα επιστημονική θεώρηση των φυσικών επιστημών είναι αυτή που 

μας προσφέρει και τη μοναδική αληθινή εξήγηση για οτιδήποτε συμβαίνει ή 

υπάρχει στη φύση. Αντιτίθεται σε κάθε εγχείρημα μεταφυσικής θεμελίωσης 

οποιασδήποτε μορφής γνώσης ή αλήθειας που δεν περιορίζεται στις μεθόδους 

της εμπειρικής επιστήμης.  

       Η επιστήμη αποτελεί το μέτρο όλων των πραγμάτων, όσων είναι 

όπως είναι και όσων δεν υπάρχουν56  

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η φυσιοκρατία είναι η θέση η οποία όχι μόνον 

απορρίπτει ένα είδος καρτεσιανού δυϊσμού ή οποιουδήποτε είδους αναφορά σε 

μια μεταφυσική οντότητα, αλλά επιπροσθέτως επιχειρεί τη διαμόρφωση μιας 

φιλοσοφικής αντίληψης περί γνώσης αμιγώς προσδιορισμένης από τις φυσικές 

επιστήμες. Το κρίσιμο δηλαδή σημείο των θεωρήσεων που εντάσσουμε στην 

οπτική της φυσιοκρατίας είναι ότι αποπειρώνται να προσδιορίσουν γνωστικά 

κάθε είδους γνώση οντοτήτων με βάση την προσέγγιση της περιγραφής του 

κόσμου που μας προσφέρουν οι εμπειρικές επιστήμες.    

                                                 
55 Stroud, Barry: ‘The Charms of Naturalism”, στο: Proceedings and Addresses of the American 
Philosophical Association, Vol.70, No.2, Νοέμβριος 1996 43-45, σ.44. 
56 Sellars, Wilfred: “Empiricism and the Philosophy of Mind” στο: Sellas, Wilfred: Science 
Perception and Reality. Humanities Press, London: Routledge, 1963, σσ.127-196, παραπομπή από 
σ.173, «science is the measure of all things, of what is that it is, and of what is not that it is not». 
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 Στην παρούσα διατριβή η επίκληση της φυσιοκρατίας υπάγεται μεν στον 

παραπάνω γενικό προσδιορισμό, αλλά προσδιορίζεται περαιτέρω με σημείο 

αναφοράς το ηθικό πεδίο. Είναι γνωστό ότι η φυσιοκρατική παράδοση, ακόμα 

περισσότερο σε σύγχρονες εκδοχές της (για την οποία πρόκειται να γίνει 

εκτενής λόγος στην συνέχεια του κεφαλαίου αυτού), χαρακτηρίζει ένα ευρύ 

φιλοσοφικό πεδίο με πολυσημία. Ακόμα περισσότερο η ηθική διάσταση της 

αυτονομίας επισημαίνεται ως μείζονος σημασίας σ’ ένα συγκεκριμένο 

φιλοσοφικό-ιστορικό πλαίσιο εντός της φυσιοκρατίας.  

 Η παρούσα μελέτη, με επίκεντρο την ηθική διάσταση της αυτονομίας, 

πραγματεύεται αυτό που ορίζουμε ως ηθική φυσιοκρατία, κυρίως μέσα από 

αναγωγιστικού τύπου σύγχρονες εκφάνσεις του. Δηλαδή πραγματεύεται την 

απόπειρα αναγωγής ηθικών αξιών, όπως και σχετιζόμενων με αυτές αρχών και 

υποχρεώσεων, εντός μιας μεθοδολογίας συνεχούς με εκείνη των φυσικών 

επιστημών.  

Σύμφωνα με την ερμηνεία του Nicholas Sturgeon, η επικρατούσα 

αντίληψη γι’ αυτό που ορίζουμε ως ηθική φυσιοκρατία αναλύεται ουσιαστικά σε 

δύο βασικά σημεία α) ότι οι ηθικές ιδιότητες είναι στη ουσία φυσικές ιδιότητες ή 

αναδύονται από φυσικές ιδιότητες, ανάλογες με αυτές που διερευνούν οι 

επιστήμες, και β) ότι πρέπει να διερευνώνται με ανάλογο τρόπο με αυτόν των 

φυσικών επιστημών. 57  Πιο συγκεκριμένα η φυσιοκρατία προσδιορίζεται από τη 

βασική θέση ότι: το γεγονός ότι κινητοποιούμαστε από ηθικές αξίες και 

υποχρεώσεις, όπως και η ίδια η ικανότητά μας να τις διαμορφώνουμε, μπορεί να 

αναχθεί σε, και δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο από, μια φυσική ιδιότητα και 

ως εκ τούτου μπορεί να μελετηθεί και να εξηγηθεί αναλόγως.  

Εντός του παραπάνω προβληματισμού γίνεται αναφορά στη διάσταση 

της ηθικής φυσιοκρατίας που έχει αποτιμηθεί ως Internalist Naturalistic Moral 

Realism και η οποία, όπως το θέτει ο Michael Smith, “χαρακτηρίζει το αγαθό υπό 

τους όρους ενός διακριτού εξηγητικού ρόλου” ο οποίος ορίζεται από “τις 

επιθυμίες που αναδύονται μέσα από κάποιες ιδανικές συνθήκες 

αναστοχασμού”58, δηλαδή, φυσιοκρατικές ηθικές θεωρίες που ορίζουν “το 

αγαθό ως ένα χαρακτηριστικό, οποιοδήποτε και αν είναι αυτό, που θα 

                                                 
57 βλ. Sturgeon, Nicholas L: “Ethical Naturalism”, στο:  David Copp, (επιμ.): The Oxford Handbook 
of Ethical Theory. Oxford University Press, Oxford 2006. 
58 Smith, Michael: Ethics and the A Priori. Cambridge University Press, New York 2004, σ.202 
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επιθυμούσαμε οι πράξεις μας να έχουν, αν οι επιθυμίες μας είχαν διαμορφωθεί 

μέσα από μια διαδικασία πλήρους ενημέρωσης, συνέπειας και ενότητας”59. 

 

Η αρχή της αυτονομίας στην ηθική φυσιοκρατία   

 
 Σύμφωνα με την ηθική φυσιοκρατία, η δυνατότητά μας να προβαίνουμε 

σε αξιολογικές κρίσεις εκφράζεται κυρίως μέσα από μια ιδιαίτερη διαδικασία, 

συχνά ορθολογικής αναγνώρισης των πραγματικών μας εαυτών, μια 

ιδιαιτερότητα που πηγάζει από επιλογές που δηλώνουν προσωπική 

ανεξαρτησία και από ατομικά διαμορφωμένες αποφάσεις επιλογές που, λόγω 

της ανεξαρτησίας τους αυτής και μόνο, χαρακτηρίζονται ως αξιακά σημαντικές, 

ως ιδιαίτερες.   

Υπό το πρίσμα αυτό, προτάσσεται η σημασία της ατομικής αυτονομίας 

ως προάσπιση της ανεξάρτητης ανάπτυξης της ατομικότητάς μας. Και υπό 

ανάλογο πρίσμα επισημαίνεται η κανονιστική ισχύς της αυτονομίας που 

θεμελιώνεται ουσιαστικά σε αυτήν την ελεύθερη ανάπτυξη και καλλιέργεια των 

προσωπικών μας φυσικών προδιαθέσεων και επιθυμιών. Στη βιοηθική, επίσης, 

η επίκληση της ατομικής αυτονομίας ως κριτηρίου ηθικής αποτίμησης της 

πράξης ανάγεται κυρίως στην ικανότητα του κάθε ατόμου να ταυτίζεται μέσα 

από μια διαδικασία, που εκφράζει τη δική του θέληση, με κάποιες από τις 

«ορθολογικά» διαμορφωμένες επιθυμίες του. Βέβαια, όπως θα φανεί παρακάτω, 

από αυτό δεν προκύπτει ότι θεμέλιο της απαίτησης για σεβασμό της αυτονομίας 

είναι το γεγονός ότι αναγνωρίζουμε τα κίνητρα μιας συμπεριφοράς ως 

ορθολογικά αποδεκτά, καθότι με την έννοια κίνητρο (motive) δεν εννοείται η 

ατομική αρχή της πράξης, δηλαδή μια αρχή σύμφωνα με την οποία 

κινητοποιείται κάποιος σε πράξη, αλλά η προτίμηση που μας κινητοποιεί, υπό 

την έννοια ότι μπορεί να έχουμε πολλές προτιμήσεις, αλλά αυτή που καθορίζει 

την πράξη είναι αυτή που κινητοποιεί. Εντός του πεδίου ανάδειξης της 

κινητοποίησής μας σε πράξη, που υπάγεται στην παράδοση της ηθικής 

φυσιοκρατίας, η αυτονομία έρχεται στο προσκήνιο για να παραθέσει, 

πρωτίστως, ένα αίτημα για ατομική ελευθερία. Με αυτό εννοείται η απαίτηση 

για ένα πεδίο ελευθερίας εντός του οποίου η ατομικότητα μπορεί να ανθήσει 

                                                 
59 Smith: Ethics, σ.202. 
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μέσα από την ανακάλυψη των πραγματικών της επιθυμιών και τον καθορισμό 

από την ίδια των στόχων, των προσδοκιών και γενικότερα του τρόπου ζωής που 

επιθυμεί να ορίσει η ίδια, ως πλέον αρμόδια, ως αξιακά σημαντικών.  

Σαφώς, η απαίτηση αυτή κάθε άλλο παρά εξαντλείται σε μια 

απλουστευτική θεώρηση ανάδειξης οποιασδήποτε τυχόν ατομιστικής πράξης. 

Δεν αρκείται σε μια περιγραφή και εξήγηση εμπειρικών γεγονότων, αλλά 

προβαίνει σε ένα ακόμα βήμα: στο αίτημα για θεμελίωση καθολικού τύπου 

δεσμευτικών ηθικών αξιώσεων, οι οποίες δεν μπορούν παρά να γίνονται 

σεβαστές. Η απαίτηση να μπορούμε να ζούμε τη ζωή μας σύμφωνα με τις δικές 

μας αξίες και αρχές προτάσσει τη συλλογική αποδοχή της αυτονομίας μέσα από 

το ηθικό αίτημα που η ίδια θέτει. Το αίτημα για αυτονομία “επιτρέπει σ’ ένα 

πρόσωπο να απαιτεί ως δικαίωμα το σεβασμό από κάποιον άλλον. Όχι απλώς να 

ζητά μειλίχια τον σεβασμό του ως εάν να συνιστά ζήτημα καλής βούλησης ή 

φιλίας ή ελεημοσύνης, αλλά να τον απαιτεί. Με περηφάνια. Και όχι απαραιτήτως 

εξαιτίας κάποιου επιτεύγματος, αλλά απλώς και μόνο επειδή κάποιος είναι 

πρόσωπο, ένας ενήλικας άνθρωπος, ένα ίσο μέλος της ηθικής κοινότητας. Είναι 

μέσα από την έννοια της αυτονομίας και των δικαιωμάτων που αποκτούμε μια 

έννοια ταυτότητας ως ηθικά πρόσωπα και ελεύθεροι δρώντες που αξίζουν τον 

σεβασμό των άλλων”60 . Στην ηθική φυσιοκρατία η θεμελίωση του αιτήματος 

αυτού για σεβασμό που προκύπτει από την έννοια της αυτονομίας δεν 

στηρίζεται σε μια κανονιστική έλλογη παράθεση κριτηρίων πράξης, αλλά στην 

έμφυτη ψυχολογική δυνατότητά μας για ελευθερία (ως ιδιότητα της φύσης 

μας). Η ανάδειξη ενός τέτοιου φυσικού χαρακτηριστικού μας αρκεί για τη 

θεμελίωση ηθικών αξιώσεων.  

 Κυριότερος εκφραστής της παράδοσης αυτής είναι, όπως ήδη έχει 

επισημανθεί, ο John Stuart Mill ο οποίος δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σ’ ένα ηθικό 

αίτημα ανάδειξης της ατομικής ελευθερίας. Στην βιοηθική έχει αποτελέσει 

επικρατούσα αντίληψη για την ηθική θεμελίωση αυτού που ορίζουμε ως 

ατομική αυτονομία. Ο John Stuart Mill, αν και δεν επικαλείται την ίδια την έννοια 

της αυτονομίας, κυρίως στο έργο του On Liberty υπογραμμίζει τη σημασία της 

ατομικής ανεξαρτησίας ως αναγκαίας συνθήκης αυτοπραγμάτωσης.  

                                                 
60 Jennings, Bruce: “Autonomy”, στο: Bonnie Steinbock (επιμ.): The Oxford Handbook of Bioethics, 
Oxford University Press, New York, 2007, 72-89, σ.81.  
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Η ελεύθερη ανάπτυξη της ατομικότητας είναι ένα από τα πιο 

ουσιώδη στοιχεία της ανθρώπινης ευημερίας.61  

   

Η χρήση του λόγου στην ηθική φιλοσοφία του Mill 

 

Ήδη εκ προοιμίου, κατά την εννοιολογική διασαφήνιση καθώς και την 

οριοθέτηση του πεδίου της ηθικής, φαίνεται να υποβόσκει μια διαμάχη 

αναφορικά με την χρήση του λόγου και την σημασία που αυτός διαδραματίζει 

στη διαμόρφωση των ηθικών κρίσεων, αντιλήψεων, αποφάσεων και πράξεων. 

Δύο είναι τα κύρια ρεύματα φιλοσοφικής σκέψης, που διατυπώνουν εκ 

διαμέτρου αντίθετες θέσεις. Από την μια, βρίσκεται η παράδοση της ηθικής 

φιλοσοφίας του Kant, που αντιλαμβάνεται τον λόγο ως πρακτικό, υπό την 

έννοια ότι ο λόγος ως τέτοιος όχι μόνο διαμορφώνει διαδικασίες σκέψης, αλλά 

και ως εκ τούτου κινητοποιεί σε ανάλογες πράξεις. Από την άλλη, βρίσκεται η 

παράδοση του Hume, που θεωρεί ότι η έλλογη ή ορθολογική σκέψη δεν μπορεί 

από μόνη της να μας κινητοποιήσει σε πράξη και ως εκ τούτου δεν παίζει 

πρωταρχικό ρόλο στην διαμόρφωση των σκοπών των πράξεων αυτών. Ο λόγος, 

αν και μπορεί να εγείρει και να καθοδηγήσει τις επιθυμίες ή τους σκοπούς μας, 

δεν είναι ικανός να τους διαμορφώσει.62 Τα συναισθήματα είναι αυτά που 

διαμορφώνουν τους τελικούς σκοπούς του δρώντος υποκειμένου ο λόγος 

απλώς προσδιορίζει τον πιο κατάλληλο τρόπο για να επιτύχουμε τους σκοπούς 

αυτούς.63   

“Το βασικό σημείο εδώ είναι ότι ο λόγος, θεωρούμενος κατά έναν τρόπο 

ως πηγή των πεποιθήσεων μας αναφορικά με εργαλειακές σχέσεις, επηρεάζει 

την δράση μας με δύο μόνο τρόπους: (1) εγείρει το πάθος πληροφορώντας μας 

για την ύπαρξη ή τις ιδιότητες ενός πράγματος για το οποίο ακριβώς υπάρχει το 

                                                 
61 Μίλ: Ελευθερίας, σ.102, (όπως και Mary Warnock, (επιμ): Utilitarianism, On Liberty and other 
Essays. Fontana, London, 1962, σ.132). 
62 Στο ίδιο πλαίσιο τίθεται κάθε αντίληψη που αντιλαμβάνεται τη διαμόρφωση των σκοπών των 
πράξεων μας, όπως και την κινητοποιητική ισχύ τους, ως κάτι που είναι πέρα και πάνω από 
εμάς. Είτε οι επιθυμίες που τυχαίνει να έχουμε προκύπτουν από την ίδια την κοινωνία 
(κοινωνιοβιολογισμός) είτε από την φύση μας (βιολογικός αναγωγισμός) είτε σύμφωνα με 
κάποιες μεταφυσικές αρχές (μεταφυσική αναγωγή) φαίνεται να μην έχουμε λόγο στη 
διαμόρφωση των ίδιων των σκοπών των πράξεων μας.  
63 βλ. Tauber, Alfred: Patient Autonomy and the Ethics of Responsibility. MIT Press, Massachusetts 
2005, σ.101. 
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πάθος αυτό, για παράδειγμα ένα τροπικό φρούτο, και (2) μας δίνει πληροφορίες 

για το πώς μπορούμε να αποκτήσουμε το αντικείμενο αυτό”64.  

 Η σημασία της διαμάχης αναφορικά με την χρήση του πρακτικού λόγου 

αναδεικνύεται κατά την διαμόρφωση των ηθικών μας κρίσεων. Όπως 

επισημαίνει ο Jay Wallace, “συνιστά κοινό τόπο η αντίληψη ότι τα ηθικά 

αιτήματα που θέτουμε, εάν πρόκειται να μας παρέχουν λόγους για πράξη, 

πρέπει να είναι ικανά να κατευθύνουν την συμπεριφορά μας, υπό την έννοια ότι 

αυτοί που αναγνωρίζουν τα αιτήματα αυτά κινητοποιούνται και αναλόγως”65. 

 Έτσι, για την παράδοση που υιοθετεί τη διάκριση του Hume, ένα ηθικό 

αίτημα μπορεί να προσδώσει σε κάποιον έναν λόγο να πράξει μόνον αν 

σχετίζεται καταλλήλως με προϋπάρχουσα επιθυμία του δρώντος. Οποιαδήποτε 

κινητοποίηση σε πράξη ή συμπεριφορά πρέπει να στηρίζεται, σύμφωνα με 

όσους ενστερνίζονται την θέση αυτή του Hume, σε μια προϋπάρχουσα επιθυμία.  

         Το πάθος ξεκάθαρα είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από την 

πράξη ο λόγος απλώς εγείρει ή κατευθύνει το πάθος.66  

Αντιθέτως, για την παράδοση που έχει τις ρίζες της στην ηθική 

φιλοσοφία του Kant, τα ηθικά αιτήματα έχουν καθολική ισχύ, υπό την έννοια ότι 

υπάρχουν διαδικασίες του καθαρού λόγου και της έλλογης σκέψης που αρκούν 

για να εξηγήσουν την ηθική συμπεριφορά μας και οι οποίες είναι ικανές να μας 

κινητοποιήσουν ανεξαρτήτως προσωπικών επιθυμιών. Η αρχή αυτή της 

αυτονομίας του πρακτικού λόγου οφείλεται, κατά τον Kant, στο γεγονός ότι “ο 

λόγος είναι και στη κινητοποίηση του και κανονιστικά πρακτικός” υπό την 

έννοια ότι “ο λόγος δεν χρειάζεται να παράγει την κινητοποίηση από 

οποιαδήποτε άλλη πηγή, όπως τις κλίσεις μας που αφορούν την αναζήτηση 

ικανοποίησης και την αποφυγή του πόνου” και ότι “θέτει στο προσκήνιο, 

ανεξαρτήτως εμπειρικών παραγόντων, δεδομένα σχετικά με την ανθρώπινη 

ψυχολογία, τις βασικές ηθικές αρχές τις οποίες κινητοποιεί τα έλλογα όντα να 

υπακούν”67. 

                                                 
64 Audi, Robert (επιμ.): Practical Reasoning and Ethical Decision. Routledge, New York 2006, σ.30. 
65 Wallace, Jay: Normativity and the Will, Selected Essays on Moral Psychology and Practical 
Reason. Oxford University Press, New York 2006, σ.16.  
66 Audi: Practical, σ.30. 
67 Ό.π., σ.52. 
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 O Mill τοποθετεί τον εαυτό του ανάμεσα στο Hume και τον Kant. Αν και 

αναγνωρίζει τη σημασία των προϋπαρχόντων κινήτρων, που καθορίζουν 

ουσιαστικά τις πράξεις μας, παρά ταύτα φαίνεται να προσδίδει ιδιαίτερη 

βαρύτητα στο λόγο, ο οποίος όχι μόνο διεγείρει τα πάθη και τα κατευθύνει, αλλά 

επιπροσθέτως δεν μας επιτρέπει να έχουμε ψευδαισθήσεις για την “φύση των 

στόχων (που ορίζουν τα κίνητρα αυτά) και τις συνέπειες των πράξεων που 

προκύπτουν”68. Έτσι επιχειρεί να προσδώσει ηθική βαρύτητα στην ανθρώπινη 

δράση στη βάση του γεγονότος ότι έχουμε την ικανότητα να αναγνωρίζουμε 

κάποιες επιθυμίες ως δικές μας και να καθιστούμε τους εαυτούς μας 

υπεύθυνους επειδή πράττουμε σύμφωνα με αυτές. Ο έλεγχος των παθών μας 

φαίνεται να συνιστά το κριτικό στοιχείο στην διαμόρφωση του χαρακτήρα ενός 

ατόμου, όπως και στην ηθική αποτίμηση της πράξης. Για τον John Stuart Mill ο 

σκοπός του ανθρώπου δεν ταυτίζεται με «εφήμερες επιθυμίες». Ο λόγος 

λειτουργεί ως μηχανισμός αποφυγής των επιθυμιών αυτών.  

 Όπως ο ίδιος ο Mill εύγλωττα αναφέρει: “Αν τα δεδομένα, στα οποία 

στηρίζεται μια γνώμη, δεν είναι πειστικά για τη λογική του ατόμου, δεν μπορεί 

να ενισχυθεί, αλλά μάλλον θα εξασθενήσει η λογική του…κι αν τα κίνητρα μιας 

πράξης δεν ταιριάζουν στα αισθήματα και το χαρακτήρα του το αποτέλεσμα 

είναι να καταστούν τα αισθήματα και ο χαρακτήρας του νωθρά και αδρανή αντί 

δραστήρια και ενεργητικά”.69   

Με την κατάλληλη εμπειρία, εάν υποθέσουμε ότι υπάρχουν οι 

απαραίτητες για την περίσταση γνώσεις, κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα 

έλλογα να διαμορφώσει ελεύθερα τη δική του ταυτότητα, τον δικό του 

χαρακτήρα. Σε τι όμως ακριβώς συνίσταται αυτό; Συνίσταται στην ικανότητα 

του λόγου να εγείρει και να κατευθύνει με ‘ορθό’ τρόπο τα πραγματικά μας 

πάθη, τις πραγματικές επιθυμίες μας, στην ικανότητα της ‘έλλογης’ βούλησής 

μας να αντιτίθεται στη γενική βούληση70, να αντιτίθεται κυρίως στις προσταγές 

των εθίμων που δίνουν την εντύπωση ότι ισχύουν καθολικά, όπως επίσης και 

στην ικανότητα να αντιτιθέμεθα στην ίδια τη δική μας εσφαλμένη κρίση71. 

Κυρίως όμως συνίσταται, όπως ορίζουν οι επιταγές της λογικής, στην αποφυγή 

                                                 
68 Tauber: Patient, σ.108. 
69 Μίλ: Περί Ελευθερίας, σ.105, (Mill: Liberty, σ.59). 
70 βλ. Mill: “Liberty”, σ.9. 
71 βλ. Mill: “Liberty”, σσ.21-22, «η κρίση μας μπορεί και πιθανώς είναι εσφαλμένη». 
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των εφήμερων επιθυμιών και την αρμονική ανάπτυξη σ’ ένα πλήρες και 

συνεκτικό σύνολο, μέσα από την ελεύθερη ανάπτυξη της ατομικότητας μας.72   

Η ίδια η απόπειρα θεμελίωσης της αυτονομίας ως ατομικότητας, όπως 

την ορίζει ο Mill, αποτελεί μια απόπειρα να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα σε 

ορισμένου είδους επιλογές ως ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς διαμορφώνονται 

μέσα από μια ξεχωριστή διαδικασία αναγνώρισης λόγων πράξης που οδηγούν 

ουσιαστικά στην ανάπτυξη και τελείωση του πραγματικού μας εαυτού, της 

πραγματικής μας φύσης. Οι λόγοι αυτοί πράξης δεν είναι άλλοι από αυτούς που 

αναδεικνύει η ίδια μας η ατομικότητα. 

 

Η θεμελίωση της αυτονομίας ως ατομικότητας 

 

Η επιχειρηματολογία δικαιολόγησης των υποχρεώσεων που επιτάσσει η 

αναγνώριση της ατομικής μας αυτονομίας, κατά τον John Stuart Mill, δεν παύει 

παρά ταύτα να επικεντρώνεται πρωτίστως στη ψυχολογική δυνατότητα μας για 

ελευθερία επιλογών. Είναι η ίδια αυτή η ψυχολογική ικανότητα μας για 

ελευθερία επιλογών και έκφρασης που προτάσσει, σύμφωνα με τον ίδιο, 

αναπόφευκτα “έλλογες” καθολικεύσιμες ηθικές αξιώσεις και όχι κάποια ιδέα 

μιας έλλογης βούλησης. 

Η εν λόγω διάκριση γίνεται ακόμα πιο αισθητή μόλις υπενθυμίσουμε ότι 

για τον φυσιοκράτη John Stuart Mill “ο λόγος δεν αποτελεί μια τυπική και 

καθολικού είδους γνώσης” και σε καμία περίπτωση “δεν θεμελιώνει τις τυπικές 

προϋποθέσεις είτε της αυτονομίας είτε των δικαιωμάτων”. Αυτό που 

χαρακτηρίζει τον λόγο είναι η λειτουργία που συμβάλλει στον “καθορισμό των 

πράξεων μας και της επιλογής των μέσων για την προστασία και διατήρηση 

συμφερόντων και επιθυμιών, ιδιαιτέρως αυτών που είναι συμβατά με μια 

συνεργατική και αμοιβαία ωφέλιμη ζωή με άλλους που έχουν παρόμοια κίνητρα 

και κλίσεις”73. 74  

                                                 
72 Mill: “Liberty”, σ.58 (μετάφραση από Μίλ: Περί Ελευθερίας, σ.102). 
73 Jennings: “Autonomy”, σ.83. 
74 Ο Mill στην απόπειρα του θεμελίωσης του αιτήματος για ατομική όπως και συλλογική ευτυχία 
αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: “Κανένας λόγος δεν μπορεί να προβληθεί για το ότι η ευτυχία 
είναι επιθυμητή, εκτός από το ότι ο καθένας επιθυμεί την ευτυχία του στο βαθμό που τη θεωρεί 
εφικτή. Αφού λοιπόν αυτό είναι γεγονός, δεν έχουμε μόνο την απόδειξη που επιδέχεται αυτό το 
ζήτημα, αλλά και κάθε απόδειξη που θα μπορούσαμε να ζητήσουμε για το ότι η ευτυχία αποτελεί 
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Ο υποκειμενιστικός χαρακτήρας της αυτονομίας και η σημασία της 

επισήμανσης της ελευθερίας γίνεται αισθητή για τον λόγο ότι είναι το ίδιο το 

άτομο αυτό που δύναται καλύτερα από κάθε άλλον ‘έλλογα’ να αντιληφθεί ποιες 

είναι οι πραγματικές του επιθυμίες, τα ενδιαφέροντα και οι σκοποί. Ο Mill 

υποστηρίζει ότι “δεν υπάρχει κάποιο ανεξάρτητο κριτήριο ηθικής γνώσης ή 

λόγου που να καθορίζει εάν μια χρήση της αυτονομίας είναι από την φύση της 

ανώτερη από κάποια άλλη”75. Το ίδιο το άτομο είναι ο πλέον αρμόδιος κριτής. 

Εναπόκειται στην άσκηση της ίδιας της ελευθερίας του η καθοδήγηση της 

κρίσης και της πράξης του.  

Το μόνο κριτήριο που θέτει ο ίδιος για τη συλλογική απόρριψη ή αποδοχή 

μιας πράξης είναι κατά πόσο αυτή παρεμβαίνει στις ζωές άλλων ανθρώπων, 

κατά πόσο αυτή έχει αντίκτυπο και ουσιαστικά περιορίζει την ελευθερία τους.  

Ο μόνος λόγος, για τον οποίο μπορεί νόμιμα να ασκείται εξουσία 

σ’ οποιοδήποτε μέλος μιας πολιτισμένης κοινωνίας, παρά την θέληση 

του, είναι η αποτροπή της ζημιάς των άλλων.76 

Για τον Mill λοιπόν, το μοναδικό κριτήριο διάκρισης που είναι επιτρεπτό 

ηθικά ανάμεσα σε ατομικές επιλογές είναι η μη πρόκληση ζημιάς σε άλλους. Υπό 

το πρίσμα αυτό, “ο ηθικός νόμος και το καθήκον ως τα χαλινάρια των φυσικών 

επιθυμιών και προτιμήσεων δίνουν την θέση τους στην ελευθερία, ως το 

δικαίωμα που επικαλείται το άτομο απέναντι στους άλλους.” 77 Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα, όπως επισημαίνει ο Bruce Jennings, τη μετατροπή της αυτονομίας 

από θεμέλιο και βάση υποχρεώσεων σε αντικείμενο και ζητούμενο των 

υποχρεώσεων μας. 

Όπως ο ίδιος ο Mill επιχειρεί να δείξει, ήδη από την αρχή του πρώτου 

κεφαλαίου στο Περί Ελευθερίας, “το θέμα αυτού του δοκιμίου δεν είναι η 

λεγόμενη «ελευθερία της βούλησης»...αλλά η ελευθερία του πολίτη, η κοινωνική 

ελευθερία”78. Επικαλείται μια αρνητική έννοια της ελευθερίας ως κοινωνικό 

αίτημα και επιχειρεί να αποφύγει τη διατύπωση μιας θετικής προοπτικής της 

                                                                                                                                            
αγαθό. Η ευτυχία του καθενός είναι αγαθό για τον ίδιο, και επομένως η γενική ευτυχία είναι 
αγαθό για το σύνολο.” (Mill, John Stuart: Ωφελιμισμός. Φιλήμων Παιονίδης (επιμ. & μτφ.), Πόλις, 
Αθήνα 2008, σ.122.) 
75 Jennings: “Autonomy”, σ.83. 
76 Mill: “Liberty”, σ.13 (μετάφραση από: Μίλ: Περί Ελευθερίας, σ.32). 
77 Jennings: “Autonomy”, σ.83. 
78 Mill: “Liberty”, σ.5 (μετάφραση από: Μίλ: Περί Ελευθερίας, σ.19).  
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ελευθερίας, ικανής να προτάσσει εκ προοιμίου καθολικές, δεσμευτικού τύπου 

αξιώσεις.  

 Στον φιλοσοφικό προβληματισμό του Mill λοιπόν, μοναδικός όρος 

περιορισμού της ατομικότητάς μας είναι η μη πρόκληση βλάβης σε τρίτους.  Υπό 

το μοναδικό αυτό κριτήριο, που αναδεικνύει η αρνητική έκφανση της 

αυτονομίας, ανακύπτει ένα ουσιώδες ζήτημα αναφορικά με τη θετική διάσταση 

της δικαιολόγησης της. Ακόμα και αν παραβλέψουμε προφανή ζητήματα που 

προκύπτουν κυρίως στη βιοηθική αναφορικά με το τι και το πώς ορίζουμε μια 

πράξη ως επιζήμια79, δεν παύει να τίθεται ένας επί της ουσίας προβληματισμός 

αναφορικά με το γιατί οφείλουμε να δεχθούμε την αυτονομία ως αντικείμενο 

ηθικών υποχρεώσεων μας. Ουσιαστικά τίθεται το ερώτημα γιατί οφείλουμε να 

αποδεχθούμε την ελευθερία κάποιου να πράττει όπως επιθυμεί ως ηθικό 

κριτήριο. 

Εδώ ο Mill επισημαίνει ότι το ηθικό αίτημα προάσπισης της ατομικής 

αυτονομίας ως κανονιστικής αρχής καθοδήγησης των ανθρωπίνων πράξεων 

αποτελεί ουσιαστικά προαπαίτηση για την τελείωση κάθε ανθρώπου. Το αίτημα 

για προάσπιση της ατομικής αυτονομίας είναι κομβικό για τη διαμόρφωση του 

χαρακτήρα κάθε ατόμου. Επιτυγχάνεται μέσα από την ανάδειξη της κυριότητάς 

μας πάνω στις δικές μας επιθυμίες. Επισημαίνει, δηλαδή, την κριτικής σημασίας 

ελεύθερη ανάπτυξη και διαμόρφωση της ιδιαιτερότητας του κάθε ατόμου. 

Χαρακτηριστικά αναφέρει: “Το άτομο που έχει δικές του επιθυμίες και ορμές- 

επιθυμίες και ορμές, δηλαδή, που είναι έκφραση της φύσης του, όπως 

αναπτύχθηκε και τροποποιήθηκε χάρη στην δική του καλλιέργεια- λέγεται ότι 

έχει χαρακτήρα” 80 . Και όπως επισημαίνει και η Onora O’Neill, “ο Mill 

χρησιμοποιεί αυτή τη σύλληψη περί δημιουργίας του χαρακτήρα ως βάση 

σημαντικών κανονιστικών αξιώσεων” 81 . Οι κανονιστικές αυτές αξιώσεις 

θεμελιώνονται μέσα σε μια τελεολογική αντίληψη συλλογικής ωφέλειας κατά 

                                                 
79 Το κυριότερο πρόβλημα πού ανακύπτει με το κριτήριο της πρόκλησης ζημιάς είναι το γεγονός 
ότι δεν είναι πάντα ξεκάθαρο που πρέπει να θέσουμε τα όρια για το τι ορίζουμε ως ζημιά και το 
τι όχι. Αν παρουσιάσουμε ένα κριτήριο ζημιάς που περιλαμβάνει πολλά, τότε κινδυνεύουμε να 
περιορίσουμε τη δυνατότητα μας για αυτονομία πράξης. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση 
που περιλαμβάνει λίγα. Το ζήτημα αυτό γίνεται ακόμα πιο σύνθετο στη βιοηθική όπου 
παρεμβατικές πρακτικές είναι μέρος της ιατρικής πρακτικής.  
80 Mill: “Liberty”, σ.60 (μετάφραση από: Μίλ: Περί Ελευθερίας, σ.107). 
81 O’Neill: Αυτονομία, σ.49.  
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την οποία η αυτόνομη ανάπτυξη της ατομικότητας αναπόφευκτα αυξάνει την 

συλλογική ευημερία.  

Όσο πιο αναπτυγμένη είναι η ατομικότητα του, τόσο πιο 

πολύτιμο γίνεται το άτομο για τον εαυτό του και, συνεπώς, πιο 

πολύτιμο για τους άλλους. Υπάρχει μεγαλύτερη πληρότητα ζωής σ’ 

αυτή καθεαυτή την ύπαρξη του και όταν υπάρχει περισσότερη ζωή 

στα άτομα, υπάρχει περισσότερη ζωή και στην μάζα, που αποτελείται 

από αυτά τα άτομα.82 

Θεμέλιο της ωφελιμιστικής ηθικής είναι η αρχή της ωφέλειας ή αλλιώς 

της μέγιστης ευτυχίας, δηλαδή της επιδίωξης της ηδονής και της αποφυγής του 

πόνου. Έτσι οτιδήποτε μεγιστοποιεί την ευτυχία γίνεται αντιληπτό ως μια ορθή 

πρακτική και οτιδήποτε αντιτίθεται σ’ αυτήν ως εσφαλμένη. Βέβαια, όταν ο Mill 

επικαλείται την ωφέλεια, αναφέρεται σ’ αυτήν “με την ευρύτερη έννοια, που 

στηρίζεται στα σταθερά ενδιαφέροντα του ανθρώπου ως ένα εξελισσόμενου 

όντως” 83  και που εκφράζεται μέσα από τον ατομικό αυθορμητισμό. 84  Η 

ατομικότητα χαρακτηρίζεται ως το διακύβευμα που οφείλει να προστατευθεί με 

κάθε κόστος και η ατομική ελευθερία ως η αρχή σύμφωνα με την οποία πρέπει 

να διαμορφώνουμε την πράξη μας. Ακόμα περισσότερο, το ίδιο το κοινό καλό, 

δηλαδή η προώθηση της αρχής της συλλογικής ωφέλειας, είναι άμεσα 

συνυφασμένο με την ελεύθερη ανάπτυξη της ατομικότητας και του χαρακτήρα 

του κάθε ατόμου και εκεί ακριβώς έγκειται η καθολική της ισχύς ως κανονιστικό 

αξίωμα. 

Η τελειοκρατία (perfectionism) του Mill εκφράζεται μέσα από την 

πρόταξη ενός προτύπου ατομικής τελείωσης σύμφωνα με το οποίο ο κάθε 

άνθρωπος μπορεί με τις δικές του δυνάμεις να διαπλάσει μια προσωπικότητα 

και να διαμορφώσει έναν τρόπο ζωής που διακρίνεται από ορισμένα ιδανικά 

χαρακτηριστικά. Οι αριστείες αυτές έχουν ως απώτερο σκοπό την αύξηση της 

προσωπικής ωφέλειας του κάθε ατόμου [και καθ’ επέκταση, σύμφωνα με την 

αρχή συμψηφισμού της ωφέλειας (aggregate utility) που προτάσσει, συνολικά 

της ανθρωπότητας]. Έτσι στην ηθική φιλοσοφία του Mill η ατομική τελείωση 

                                                 
82 Mill: “Liberty”, σ.63 (μετάφραση από: Μίλ: Περί Ελευθερίας, σ.111.). 
83 Mill: “Liberty”, σ.12 (μετάφραση από: Μίλ: Περί Ελευθερίας, σ.34). 
84 βλ. Skorupski, John: John Stuart Mill. Rutledge, London 1989, σ.348. 
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μέσα από την ελεύθερη λειτουργία και ανάπτυξη του κάθε ατόμου ανάγεται σε 

ύψιστο κανονιστικό κριτήριο.  

Από την στιγμή που δεν δυνάμεθα εκ των προτέρων να αρκεστούμε στην 

επίκληση ενός αδιάψευστα αποδεκτού κριτηρίου για την αξιολόγηση της 

πράξης, η αξιολόγηση των ανθρωπίνων πράξεων εναπόκειται στην προσωπική 

μας ελευθερία. Οδηγούμαστε δηλαδή να αναγνωρίσουμε ότι υπό την 

προϋπόθεση ότι διαθέτει κάποιος ένα “ανεκτό ποσοστό κοινής λογικής και 

εμπειρίας, ο δικός του τρόπος να διαμορφώνει την ύπαρξη του είναι ο 

καλύτερος: όχι επειδή αυτός καθαυτός είναι ο καλύτερος, αλλά επειδή είναι 

δικός του τρόπος”85.  

Κατά τη φιλοσοφική θεώρηση του Mill, όπως και για την πλειονότητα 

των σύγχρονων ωφελιμιστικών θεωριών που ενστερνίζονται την θέση του Mill 

και τυγχάνουν ευρείας αποδοχής στη βιοηθική, “η ατομικότητα είναι ταυτόσημη 

με την ανάπτυξη και μόνο η καλλιέργεια της ατομικότητας διαμορφώνει 

αναπτυγμένα ανθρώπινα όντα”86. Η ατομικότητα δηλώνει την εξέλιξη, την 

απόπειρα τελείωσης του ατόμου. Η απόπειρα αυτή της τελείωσης αναδεικνύεται 

σε τελική ανάλυση σε απόπειρα τελείωσης της ίδιας της ανθρώπινης φύσης, 

λειτουργεί δηλαδή προς όφελος της ίδιας της ανθρωπότητας. Η ελεύθερη 

ανάπτυξη της ατομικής αυτονομίας μας, ως κυρίαρχο κομμάτι του τελεολογικού 

σκοπού που δεσμεύει κάθε ανθρώπινη πράξη, πιθανώς μπορεί να ωφελήσει και 

το σύνολο της κοινωνίας μέσα από την αύξηση της συλλογικής ωφέλειας. 

Ο Mill επιχειρεί να εναρμονίσει το αίτημα της ελευθερίας με ένα 

φυσιοκρατικό πλαίσιο θεώρησης, όπου η ίδια η εμπειρία μας διδάσκει ποια είναι 

τα κανονιστικής φύσης ηθικά προτάγματα που οφείλουμε να ακολουθήσουμε. 

Δηλαδή στην ουσία μεταβαίνει από την ανάδειξη εμπειρικών γεγονότων γύρω 

από την ανθρώπινη ψυχολογία, που φαίνεται να καθιστούν τον άνθρωπο αυτο-

προσδιοριζόμενο, στην διατύπωση ηθικών αξιώσεων. Θεμέλιο των ηθικών 

αξιώσεων είναι οι ορθολογικά επιλεγμένες επιθυμίες. Οι επιθυμίες, ως εμπειρικά 

γεγονότα, περιγράφουν την ψυχολογική κατάσταση κατά την οποία κάποιος 

νιώθει ικανοποίηση. Οι ορθολογικά επιλεγμένες επιθυμίες είναι αυτές που μέσα 

από αναστοχασμό αναγνωρίζουμε ως τις επιθυμίες που μας ωφελούν 

                                                 
85 Mill: “Liberty”, σ.67 (μετάφραση από: Μίλ: Περί Ελευθερίας, σ.118). 
86 Mill: “Liberty”, σ.64 (μετάφραση από: Μίλ: Περί Ελευθερίας, σ.112). 
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περισσότερο, υπό την έννοια ότι προκύπτουν μέσα από εμάς τους ίδιους. Οι 

ορθολογικά επιλεγμένες επιθυμίες αναδεικνύουν την ψυχολογική κατάσταση 

κατά την οποία είμαι κύριος του εαυτού μου και πάνω στην βάση αυτή 

προτάσσουν αξιώσεις δεσμευτικού τύπου, με κυρίαρχη την αρχή του σεβασμού 

της ατομικής αυτονομίας του κάθε ατόμου.   

Μέσα από την ανάδειξη της ατομικής αυτονομίας επισημαίνεται η 

σημασία της ελεύθερης ανάπτυξης ενός όντος που μπορεί να 

αυτοπροσδιορίζεται, δηλαδή ενός όντος του οποίου οι σκοποί των πράξεων 

καθορίζονται από τις δικές του προτιμήσεις και αναδεικνύονται μέσα από 

ορθολογικό αναστοχασμό.  Καθότι, αν και οι σκοποί των πράξεων μας 

καθορίζονται από επιθυμίες σε συνδυασμό με τυχόν πεποιθήσεις, υπό την 

έννοια ότι οι επιθυμίες που ορίζουν (ψυχολογικά) τις προτιμήσεις μας είναι 

αυτές που ουσιαστικά μας κινητοποιούν σε πράξη, ορισμένες από τις πράξεις 

μας χαρακτηρίζονται ως ευκρινώς αυτόνομες, εκφράζουν μια ιδιαίτερη 

ταυτότητα και ακεραιότητα και οφείλουν να γίνουν σεβαστές. Προτάσσουν 

δηλαδή, εξαιτίας του «έλλογου» προσδιορισμού τους, αξιώσεις δεσμευτικού 

χαρακτήρα.   

Σε θεωρητικό επίπεδο, η έλλογη ικανότητά μας αρκείται στην ικανότητα 

να γενικεύουμε βασισμένοι στην εμπειρία. Για τον Mill, η εμπειρία είναι αυτή 

που δηλώνει από μόνη της τι είναι αυτό που αξιολογούμε ως πιο σημαντικό· 

εμείς δεν μένει παρά να μπορέσουμε να το αναγνωρίσουμε και να το 

ταυτοποιήσουμε ως τέτοιο. 

Το απόλυτο κριτήριο του θεωρητικού λόγου για τον Mill είναι η 

απαριθμητική επαγωγή.87  

Η εμπειρία είναι επίσης αυτή που δηλώνει τι αποτελεί κριτήριο του 

πρακτικού λόγου και για τον Mill το κριτήριο αυτό δεν είναι άλλο από την αρχή 

της συνολικής ωφέλειας. “Tο μοναδικό απόλυτο κριτήριο του (Mill) του 

πρακτικού λόγου είναι η αρχή της ωφέλειας, της οποίας το κριτήριο είναι το 

καλό για όλους”88. 

                                                 
87 Skorupski, John: “Mill, John Stuart”, στο: Edward Graig (επιμ.): The Shorter Routledge 
Encyclopedia of Philosophy. Routledge, Oxon 2005, σ.668: “Mill’s single ultimate standard of 
theoretical reason is enumerative induction”. 
88 Skorupski: “Mill”, σ.668.  
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Ως υπέρμαχος της θεωρίας της συμβατοκρατίας (Compatibilism)89, ο Mill 

πιστεύει ότι η ελευθερία μπορεί να είναι συμβατή με τον ντετερμινισμό, υπό την 

έννοια ότι ακόμα και αν σε τελική ανάλυση οι επιθυμίες μας είναι αυτές που 

καθορίζουν τι πρόκειται να πράξουμε, μπορούμε να συλλάβουμε ένα πεδίο 

ελεύθερης επιλογής, αυτό της διαδικασίας αναγνώρισης και ταύτισης με 

συγκεκριμένες επιθυμίες μας. Αν και δέχεται ότι οι ανθρώπινες πράξεις είναι 

ουσιαστικά φυσικά γεγονότα αιτιακά εξηγήσιμα και προβλέψιμα, παρά ταύτα 

υποστηρίζει ότι υπάρχει ένα πεδίο ελευθερίας.90 Η ικανότητα να επιλέγουμε, σ’ 

έναν ντετερμινιστικά καθορισμένο κόσμο, ανάγεται ουσιαστικά στη δυνατότητα 

που έχουμε ως δρώντες “συνειδητά να αποδεχόμαστε την ευθύνη για τις 

επιθυμίες μας, και ως εκ τούτου για τις πράξεις που έπονται”91. Υπό την 

προϋπόθεση ότι συνειδητοποιούμε, αντιλαμβανόμαστε και ουσιαστικά 

ενστερνιζόμαστε την επιθυμία που ήδη υπάρχει μέσα μας για αυτο-εξέλιξη, για 

την προάσπιση και ανάπτυξη της ατομικότητας μας, επιλέγουμε και πράττουμε 

ελεύθερα, υιοθετούμε δηλαδή τις επιθυμίες που οι ίδιοι επιθυμούμε να 

υιοθετήσουμε.  

Η ατομική αυτονομία στον Mill χαρακτηρίζει την ψυχολογική κατάσταση 

κατά την οποία είμαι κύριος του εαυτού μου, δηλαδή δρω σύμφωνα με τις 

ορθολογικά επιλεγμένες επιθυμίες μου. Το σημαντικό για τον ηθικό 

                                                 
89 Η θεωρία της Συμβατοκρατίας επιχειρεί ουσιαστικά να προσφέρει μια λύση στο πρόβλημα της 
ελευθερίας βούλησης. Η θεωρία της Συμβατοκρατίας είναι η φιλοσοφική θέση που υποστηρίζει 
ότι μπορεί να είναι συμβατή η ελευθερία της βούλησης με τον ντετερμινισμό που επικρατεί στη 
φύση. Στην προκειμένη περίπτωση της ηθικής φιλοσοφίας η εν λόγω θέση στηρίζει τη 
δυνατότητα ύπαρξης ηθικής υπευθυνότητας ακόμα και στην περίπτωση που η πράξη μας σε 
τελική ανάλυση είναι καθορισμένη ντετερμινιστικά. Από την άλλη η Ασυμβατοκρατία 
(incompatibilism) υποστηρίζει ότι ελευθερία και ντετερμινισμός δεν μπορούν να συνυπάρξουν 
και ότι από τη στιγμή που οι πράξεις μας καθορίζονται από φυσικές αιτίες η ελευθερία δράσης 
συνιστά μια ψευδαίσθηση. Βέβαια ακόμα και για τους συμβατοκράτες όπως ο Hobbes και ο 
Hume η διάκριση ανάμεσα στην ελεύθερη ανθρώπινη δράση και τον ντετερμινισμό είναι 
περισσότερο ψυχολογική παρά μεταφυσική. Είναι κάτι δηλαδή που γίνεται εμφανές στην 
καθημερινή γλώσσα όταν δηλαδή ουσιαστικά περιγράφουμε μια πράξη που κάνει κάποιος μόνος 
του, σύμφωνα με τις δικές του επιθυμίες, σε αντίθεση με τις επιθυμίες που προσπαθούν να 
επιβληθούν σε κάποιον εξωτερικά. 
90 βλ. Smith, G.W.: “Social Liberty and Free Agency: Some Ambiguities in Mill’s Conception of 
Freedom”, στο: John Gray & G.W. Smith (επιμ.): J.S. Mill On Liberty in focus. Routledge, London and 
New York 1991, σσ. 246-7. (causal laws are hypothetical rather than categorical in form. Instead 
of stating impossibilities or inevitabilities, they merely lay down what will, or will not, occur if 
intervening causes do not apply...Whether we do so (intervene), and if we do, how, is of course 
itself determined, but this does not affect our being able to do what we do... among the most 
important causal antecedents of... self-development (individuality) is the desire on our part to do 
so.)   
91 Smith: “Social”, σσ.239-259.   
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προβληματισμό μας στην ανάδειξη της ατομικότητας είναι η αναγνώριση της 

δυνατότητας ελεύθερης ανάπτυξης ενός όντος, που εξαιτίας ακριβώς αυτής της 

φύσης του μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται. Στην ουσία με την ατομική 

αυτονομία, στον Mill, αναγνωρίζουμε την ψυχολογική κατάσταση κατά την 

οποία δύνανται οι σκοποί ενός ατόμου να καθορίζονται από τις προτιμήσεις του. 

Σύμφωνα με την ψυχολογική αυτή κατάσταση η αιτία των επιθυμιών μου 

βρίσκεται εντός μου. Ο ψυχολογισμός του Mill έγκειται στο γεγονός ότι 

αναδεικνύει μια κατάσταση κατά την οποία είμαι κύριος του εαυτού μου, 

δηλαδή των επιθυμιών μου.  

Η φυσιοκρατία αποτελεί μορφή ψυχολογισμού, υπό την έννοια ότι 

επιχειρεί να θεμελιώσει κανονιστικά ηθικά αιτήματα αναφορικά με το δέον, 

δηλαδή το πώς πρέπει να πράξω, πάνω σε γεγονότα γύρω από την ανθρώπινη 

ψυχολογία και πιο συγκεκριμένα σε ανθρώπινες επιθυμίες. Σαφώς, κατά τον 

Mill, οι επιθυμίες αυτές είναι «έλλογα» διαμορφωμένες, υπό την έννοια ότι 

αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας ως αιτία τους και τον ταυτίζουμε με κάποιες από 

αυτές. Οι λόγοι πράξης ανάγονται στην αιτιακή-ψυχολογική ανάδειξη των 

προτιμήσεων μου. Ο Mill αναφέρει χαρακτηριστικά: “Για τον μέσο άνθρωπο η 

προτίμηση του δεν είναι απλώς ένας απόλυτα επαρκής λόγος, αλλά ο μόνος τον 

οποίο μπορεί να έχει για τις αντιλήψεις του περί ηθικής, καλαισθησίας ή 

ευπρέπειας” 92 . Η αρχή της αυτονομίας στην ηθική φιλοσοφία του Mill 

αναδεικνύει ακριβώς το γεγονός ότι είμαι ο κύριος των επιθυμιών μου, υπό την 

έννοια ότι είμαι εγώ ο ίδιος η αιτία και πηγή των προτιμήσεων μου.  

 

Κριτική στην θεώρηση της ατομικότητας του Mill 

 

 Για τον Mill, η αυτονομία έγκειται στην δυνατότητά μας να 

αντιστεκόμαστε σε ορισμένες επιθυμίες, στην δυνατότητα να αναγνωρίζουμε 

και να ανταποκρινόμαστε σε λόγους πράξης. “Στην εκδοχή του Mill για την 

αυτονομία εντός ενός φυσιοκρατικού πλαισίου, τα άτομα δεν θεωρείται ότι 

απλώς επιλέγουν να ακολουθήσουν όποιες επιθυμίες έχουν σε μια δεδομένη 

στιγμή, αλλά ότι αναλαμβάνουν τον έλεγχο αυτών των επιθυμιών, ότι 

                                                 
92 Mill: “Liberty”, σσ.9-10 (μετάφραση από: Μίλ: Περί Ελευθερίας, σ.26). 
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αναστοχάζονται και ότι επιλέγουν ανάμεσα στις επιθυμίες τους με ξεχωριστό 

τρόπο”93. 

Στην απόπειρα να επισημάνει ο Mill την ατομική ανεξαρτησία ως μια 

διαδικασία ελέγχου των επιθυμιών μας, και γενικότερα της ίδιας μας της φύσης, 

αναδεικνύει την ικανότητά μας για έλλογη σκέψη ως μια ικανότητα που 

διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο, παρά το γεγονός ότι ο “δεν απαντάει σε 

κριτικής σημασίας ερωτήματα όπως το τι σημαίνει να έχουμε κάποιο λόγο ή πώς 

ακριβώς ο λόγος επηρεάζει την πράξη μας”94. 

Ο προβληματισμός αυτός βαραίνει τον John Stuart Mill, υπό την έννοια 

ότι εναπόκειται στον ίδιο να δείξει πώς κανονιστικοί λόγοι πράξης μπορούν να 

προκύψουν από τις πραγματικές επιθυμίες ενός ατόμου. Ακόμα περισσότερο, 

από τη στιγμή που η αντικειμενική δεσμευτική ισχύς των λόγων αυτών 

στηρίζεται στην μεγιστοποίηση της συνολικής ωφέλειας ως, σε τελική ανάλυση, 

απόρροια συνυπολογισμού της ατομικής ωφέλειας κάθε ατόμου, όπως ο ίδιος 

μας προτάσσει μέσα από την αρχή συμψηφισμού της ωφέλειας (aggregate 

utility)95.   

 Κατά την ηθική θεωρία του Mill, η δυνατότητα μας για αυτονομία, 

δηλαδή η ικανότητά μας να αντιστεκόμαστε σε ορισμένες επιθυμίες όπως και να 

διαμορφώνουμε ιδιαίτερα προσωπικά κίνητρα πράξης, συνιστά ένα από τα 

βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την αντικειμενικότητα των ηθικών μας 

κρίσεων και αντιλήψεων. Δεν γίνεται όμως επαρκώς εμφανές πώς ο 

προσωπικής φύσης αυτός λόγος πράξης μας είναι ικανός να δεσμεύει 

οποιονδήποτε άλλο άτομο, εκτός από τον ίδιο τον δρώντα, χωρίς την απαίτηση 

θεμελίωσης σε κάτι πέρα από τις προσωπικές επιθυμίες ενός ατόμου.  

 Ο Mill βέβαια επικαλείται τη σημασία της ελεύθερης ανάπτυξης της 

ατομικότητας ως προαπαιτούμενο για την ίδια την εξέλιξη και βελτίωση του 

ανθρώπινου είδους συνολικά. Αν όμως η ικανότητα μας να διαμορφώνουμε 

αυτόνομα τον δικό μας χαρακτήρα ανάγεται σε τελική ανάλυση στην έκφραση 

                                                 
93 O’Neill: Αυτονομία, σ.48. Όπως επίσης επισημαίνει στην ίδια σελίδα ότι: “Στην εκδοχή του Mill 
για την αυτονομία εντός του φυσιοκρατικού πλαισίου, τα άτομα δεν θεωρείται ότι απλά 
επιλέγουν να ακολουθήσουν όποιες επιθυμίες έχουν σε μια δεδομένη στιγμή, αλλά ότι 
αναλαμβάνουν τον έλεγχο αυτών των επιθυμιών, ότι στοχάζονται και ότι επιλέγουν ανάμεσα 
στις επιθυμίες τους με ξεχωριστούς τρόπους”. 
94 Skorupski: “Mill”, σ.668.  
95 Μια καθ’ όλα αμφισβητήσιμη ηθική αρχή όπως θα φανεί παρακάτω. 
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της πιο ισχυρής, για εμάς του ίδιους, επιθυμίας [όπως μας διδάσκει ο Hume 

σύμφωνα με την maximizing conception of rationality- ότι ο δρών πρέπει να 

κάνει δηλαδή αυτό που περισσότερο θέλει (that an agent rationally should do 

what she most wants to do)], αυτής που είναι δηλαδή ικανή να μας 

κινητοποιήσει να πράξουμε αναλόγως και που εκφράζει τον ιδιαίτερο 

χαρακτήρα μας, τότε πού ακριβώς θεμελιώνεται η αναγκαιότητα αναγνώρισης 

της διαδικασίας αυτής ως ικανής να προτάσσει δεσμευτικής ηθικής φύσης 

αξιώσεις προς όλους (που απαιτεί ο ηθικός συλλογισμός); 

Τόσο η θεωρία ωφελιμισμού του Mill όσο και κάθε απόπειρα που 

επιχειρεί να αναδείξει την αυτονομία βούλησης και πράξης μέσα σε ένα 

φυσιοκρατικό πλαίσιο οφείλει να μας δείξει πώς η ικανότητα αυτο-

προσδιορισμού του χαρακτήρα και η διαμόρφωση μιας ταυτότητας με ηθική 

βαρύτητα μπορούν να σταθούν σε μια θεώρηση της πράξης όμορης με αυτή που 

προτάσσει η ηθική φυσιοκρατία. Ποιο είναι δηλαδή το στοιχείο που ουσιαστικά 

προσδίδει αξία στις πράξεις ενός προσώπου και ορίζει τον εαυτό ως κάτι 

περισσότερο “από μια ακολουθία από αντιλήψεις και επιθυμίες”96, όπως και πώς 

μπορούμε υπό το πρίσμα αυτό να καθορίσουμε οι ίδιοι τον χαρακτήρα μας, αν 

αναγκαία προϋπόθεση είναι να έχουμε ήδη την επιθυμία να το κάνουμε.  

Εάν η αυτονομία απλώς ανάγεται στην ανεξαρτησία από εξωτερικούς 

καταναγκασμούς, που πιθανώς χαρακτηρίζει μια ατομική επιλογή, αυτό 

καθαυτό δεν μας εξασφαλίζει ότι θα έχει βαρύτητα και από ηθική άποψη. Γιατί 

οφείλουμε να προσδώσουμε βαρύτητα σε μια πράξη απλώς και μόνο για το 

γεγονός ότι είναι ανεξάρτητη από κάτι; Η σημασία της αυτονομίας, αν πρόκειται 

να έχει κάποια βαρύτητα, δεν μπορεί παρά να οφείλεται στο γεγονός ότι 

εκφράζει μια βαθύτερη συνοχή ή δομή. 97  Διότι αυτό που φαίνεται να 

αξιολογείται ως σημαντικό δεν είναι αυτή καθ’ αυτή η επιλογή, αλλά το ότι η 

επιλογή αυτή πηγάζει από μια οντότητα, ικανή να προσδίδει στον εαυτό της μια 

συνεκτική δομή.  

Εάν πάλι προτάσσουμε, για παράδειγμα, κάποιες πράξεις που εκφράζουν 

προτιμήσεις ενός ιδιαίτερου είδους περιεχομένου ως αυτόνομες, πρέπει να 

δείξουμε γιατί αυτές οι ιδιαίτερες προτιμήσεις είναι κάτι περισσότερο από ένα 

                                                 
96 Smith: “Social”, σ. 249.  
97 Βλ. O’Neill, Onora: Bounds of Justice. Cambridge University Press, United Kingdom 2000, σσ.38-
42. 
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ευχάριστο αλλά τυχαίο γεγονός, που αν και πιθανώς ενέχουν αιτιακή εξήγηση, 

δεν συνιστούν απόδειξη ελευθερίας, αυτοελέγχου, αξιοπρέπειας, ατομικότητας ή 

ανεξαρτησίας98. Γιατί το να τυχαίνει να έχεις μια συγκεκριμένη προτίμηση 

εκφράζει μια συνεκτική δομή, δηλώνει ουσιαστικά ότι έχεις διαμορφώσει μια 

ιδιαίτερη ταυτότητα και ακεραιότητα;  

Ελευθερία με μια πρώτη ματιά, για τον Mill, φαίνεται να “σημαίνει να 

κάνει αυτό που επιθυμεί κανείς”99. Βέβαια στην φιλοσοφική θεώρηση του Mill 

δεν χαρακτηρίζονται όλες οι ηδονές από την ίδια ποιοτική αξία και ως εκ τούτου 

δεν έχουν όλες οι επιθυμίες μας την ίδια βαρύτητα. Κατά τον Mill, ουσιαστικά 

αναγνωρίζουμε ποιες ηδονές είναι ανώτερες μέσα από την ανάγνωση και 

περιγραφή της εμπειρικής πραγματικότητάς μας. Δηλαδή από την εμπειρία μας 

επικαλούμαστε ως ανώτερη όποια ανάμεσα σε δύο συγκριτικά “θα προτιμούσαν 

όλοι ή σχεδόν όλοι όσοι είχαν εμπειρία και των δύο, ανεξάρτητα από 

οποιοδήποτε αίσθημα υποχρέωσης προτίμησης της” 100 . Δεν είναι όμως 

ξεκάθαρο γιατί οι «ανώτερες» αυτές επιθυμίες αναδεικνύουν οποιασδήποτε 

μορφής ανεξαρτησία, δηλαδή είναι κάτι περισσότερο από προτιμήσεις που 

κάποιοι απλώς τυγχάνει να έχουν, πόσο μάλλον αυτονομία.   

 Παρά την απόπειρα τόσο του Mill, όσο και κάθε θεώρησης που έχει 

φυσιοκρατική βάση, ο δρων δεν παύει να φαίνεται ότι ήδη εκ προοιμίου οφείλει 

να βρίσκεται εντός ενός «πλαισίου» (κινητοποίησης από μια επιθυμία), αν είναι 

να κινητοποιηθεί σε πράξη, που προσδιορίζεται εκ των προτέρων από κάποιο 

στόχο (που καθορίζει μια εμπειρική ακολουθία) και συνιστά προϋπόθεση της 

πράξης να βρίσκεται στην κατάσταση αυτή. Έτσι, οι ορθολογικές αρχές είναι 

ικανές απλώς να συνεισφέρουν στην επεξήγηση της κινητικής ισχύος της 

πράξης. Ο λόγος δηλαδή δεν έχει την ικανότητα να καθορίζει την μη ορθολογική 

πλευρά μας, τις επιθυμίες και τα συναισθήματα μας. Με αυτό εννοείται ότι στην 

ουσία, υπό το πλαίσιο αυτό, είναι αδύνατον να προτάσσουμε λόγους πράξης, 

δηλαδή κανονιστικά κριτήρια ικανά να μας κινητοποιήσουν σε πράξη, καθότι 

είτε ήδη βρισκόμαστε εντός ενός «πλαισίου» κινητοποίησης είτε όχι.  

 Αν και σε μια πρώτη ματιά στον Ωφελιμισμό φαίνεται ο Mill να 

υποστηρίζει ότι μπορούμε να διαμορφώνουμε εμείς τις επιθυμίες που θα 

                                                 
98 βλ. O’Neill: Bounds, σ.34.  
99 Mill: “On Liberty”, σ.96 (μετάφραση από: Μίλ: Περί Ελευθερίας, σ.162). 
100 Mill: Ωφελιμισμός, σ.83. 
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ακολουθήσουμε, μια πιο επισταμένη μελέτη αναδεικνύει ότι δεν προτίθεται να 

διαφύγει το φυσιοκρατικό πλαίσιο που υποστηρίζει και που αδυνατεί να 

υποδείξει τι είναι αυτό που προσδίδει κανονιστική δεσμευτική ισχύ ικανή να 

διακρίνει την πράξη μας από απλώς και μονό την τάση να ικανοποιούμε τις 

επιθυμίες μας. Η ατομική αυτονομία, για τον Mill, ακόμα και όταν φαινομενικά 

παύει να καθορίζεται από επιθυμίες, έχει ως οδηγό την συνήθεια, η οποία 

διατηρεί τις ρίζες της στην επιθυμία που την έχει διαμορφώσει. Έτσι, αν και 

τυχαίνει συχνά να μην πράττουμε επειδή νιώθουμε ότι ωφελούμαστε, δεν 

παύουμε να πράττουμε εξαιτίας μιας κλίσης για την ικανοποίηση κάποιας 

επιθυμίας.101  

 Χαρακτηριστικά αναφέρει: “η βούληση, όπως και κάθε άλλο στοιχείο της 

ιδιοσυστασίας μας, είναι δεκτική στην επίδραση της συνήθειας και εξαιτίας της 

τελευταίας μπορεί να συμβεί να θέλουμε κάτι που δεν το επιθυμούμε πλέον καθ’ 

εαυτό ή να το επιθυμούμε μόνο επειδή το θέλουμε. Είναι, όμως, εξίσου αληθές 

ότι αρχικά η βούληση παράγεται εξ ολοκλήρου από την επιθυμία, η οποία 

συμπεριλαμβάνει την απωθητική επιρροή του πόνου και την θελκτική επιρροή 

της ηδονής”102. Και λίγο παρακάτω, στο περίφημο τέταρτο κεφάλαιο της 

απόδειξης της αρχής της ωφέλειας, συνεχίζει: “η βούληση είναι τέκνο της 

επιθυμίας και απαλλάσσεται από την πατρική κυριαρχία μόνο για να περιέλθει 

στην κυριαρχία της συνήθειας” 103 . Ο Mill σαφώς δεν προσδίδει καμία 

ανεξάρτητη και ιδιαίτερη βαρύτητα στον εννοιολογικό προσδιορισμό της 

βούλησης μας, ως μιας δηλαδή ανθρώπινης ικανότητας που δρα ανεξάρτητα 

από τη φύση μας, κάθε άλλο, ορίζει και την ίδια ως ένα ψυχολογικό γεγονός που 

έχει και αυτή εν τέλει τις ρίζες της στις επιθυμίες μας.  

Για τον Mill βέβαια δεν είναι το γεγονός ότι επιθυμούμε εμείς οι ίδιοι κάτι 

που το ορίζει ως αγαθό, αλλά το γεγονός ότι: “ανεξαρτήτως αν η εμπειρία 

αναφέρεται σε κάτι ως κόκκινο ή αυτό το ίδιο ως αγαθό, η απόδειξη που έχουμε 

θεμελιώνεται από το περιεχόμενο της εμπειρίας μας και όχι από το γεγονός ότι 

                                                 
101 βλ. Mill: Ωφελιμισμός, σσ.128-30. 
102 Mill: Ωφελιμισμός, σ.129. 
103 Ό.π., σ.129. 
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είχαμε την εμπειρία αυτή”104. Ο Mill στηρίζεται δηλαδή στην εμπειρία να 

επιθυμούμε κάτι ως θεμέλιο για να ορίσει το αγαθό.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο του Ωφελιμισμού, στην απόδειξη της αρχής της 

Ωφέλειας, επιχειρεί να μεταβεί από το ψυχολογικό γεγονός ότι κάτι είναι 

επιθυμητό στο ότι πρέπει ακριβώς για αυτό να είναι επιθυμητό. Χαρακτηριστικά 

αναφέρει: “το μόνο στοιχείο που μπορούμε να προσκομίσουμε προκειμένου να 

αποδείξουμε ότι κάτι είναι επιθυμητό είναι ότι οι άνθρωποι το επιθυμούν 

πραγματικά”105.  

 Ως εκ τούτου, διατηρώντας τον προβληματισμό μας στο πλαίσιο της 

φυσιοκρατίας, “στην περίπτωση της επιθυμίας και της αξίας, τότε, ο Mill είναι 

αναγκαίο να υποθέσει ότι ενώ το να επιθυμούμε το x είναι σαν να βλέπουμε το x 

ως επιθυμητό ή καλό, η εμπειρία να επιθυμούμε το x δεν απαιτεί να κατέχουμε 

ήδη εκ των προτέρων την έννοια της επιθυμητικότητας ή της αξίας”106.  

Ο Mill δηλαδή αποφεύγει να δώσει έναν ορισμό αναφορικά με το αγαθό· 

παρά ταύτα ο ψυχολογισμός του είναι εμφανής στην απόπειρα του να 

θεμελιώσει την θέση ότι “η ευτυχία είναι το μόνο πράγμα που είναι επιθυμητό 

ως σκοπός” και ότι “όλα τα άλλα είναι επιθυμητά μόνο ως μέσα για την επίτευξη 

αυτού το σκοπού”107. Δεν αρκείται όμως στην παρατήρηση αυτή, αλλά πηγαίνει 

ένα βήμα πιο πέρα, σε ένα ισχυρισμό αναφορικά με το αγαθό. Πάνω στον 

ισχυρισμό ακριβώς αυτόν είναι που θεμελιώνει και την αρχή της αυτονομίας. Με 

αυτό εννοούμε ότι επιχειρεί όχι μόνο να προβεί σε μια εμπειρική παρατήρηση, 

όσο αμφίβολη και αν είναι αυτή, αλλά να επικαλεστεί ένα δικαίωμα, υπό τους 

όρους ακριβώς αυτής της εμπειρικής παρατήρησης, το δικαίωμα δηλαδή στην 

ατομική αυτονομία.  

Το πέρασμα από γεγονότα αναφορικά με την ανθρώπινη ψυχολογία στο 

δέον παραμένει όμως ατελές. Ο Mill επιχειρεί να γεφυρώσει το χάσμα με την 

προσφυγή στις ορθολογικά διαμορφωμένες επιθυμίες, που ουσιαστικά 

αντανακλούν, εξαιτίας της αναστοχαστικής αποδοχής τους, όχι μόνο τι μας 

ικανοποιεί αλλά και αξιολογικές κρίσεις. Επιχειρεί ουσιαστικά μέσα από την 

                                                 
104 Sayre-McCord, Geoffrey: “Mill’s ‘Proof’ of the Principle of Utility: A More than Half-Hearted 
Defense”, στο: Social Philosophy & Policy 18 (2001), 330-360, σ. 340, υποσ. 28.   
105 Mill: Ωφελιμισμός, σ.122. 
106 Sayre-McCord: “‘Proof’”, σ.341, υποσ. 29. 
107 Mill: Ωφελιμισμός, σ.121. 
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αναφορά σε επιθυμίες που θα αποδεχόμασταν ως αξιολογικά σημαντικές να 

προσδώσει κάποια αντικειμενικότητα στις κρίσεις αυτές. Εδώ ακριβώς 

εισέρχεται η έννοια της ατομικής αυτονομίας, εννοώντας με αυτό ότι εάν ο 

καθένας από εμάς αφηνόταν ελεύθερα να επικεντρωθεί στον εαυτό του, τότε θα 

αναγνώριζε ότι αυτό που είναι καλό για τον ίδιο είναι η δική του ευτυχία. Μέσα 

από την αναγνώριση του προσωπικού αιτήματος για ευτυχία θεωρεί ότι είναι 

δυνατό σε αντιστοιχία να συλλάβουμε και το συλλογικό αίτημα για ευτυχία 

κάθε ατόμου. Πάνω σε αυτό ακριβώς το συλλογικό αίτημα στηρίζει την ηθική 

αποδοχή του κριτηρίου της ωφέλειας.   

Βέβαια ο Mill, προκειμένου να θεμελιώσει τη θέση της αντικειμενικής 

ισχύος της συνολικής ωφέλειας, που προκύπτει εν μέρει ως κριτήριο 

ορθολογικότητας, οφείλει να μας δείξει πώς γίνεται η μετάβαση από την ευτυχία 

ως το καλό ενός ατόμου, που συνάγεται από την ελεύθερη ανάπτυξη του, στον 

συμψηφισμό της ευτυχίας ως αξιολογικού κριτηρίου κάθε πράξης.  

Ο ίδιος όμως δεν δίνει μια ικανοποιητική εξήγηση για την αρχή του 

συμψηφισμού της ωφέλειας για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έπεται από το 

γεγονός ότι, αν η ευτυχία του α θεωρείται καλή και η ευτυχία του β θεωρείται 

καλή και η ευτυχία του γ θεωρείται καλή, η συνολική ευτυχία είναι κάτι που 

οφείλουμε να επιδιώκουμε. Όπως μας επισημαίνει ο Henry Sidwick, η απόπειρα 

αυτή του Mill να προσδώσει αντικειμενική ισχύ στην αρχή της ωφέλειας 

αποτυγχάνει, διότι από το γεγονός ότι έχουμε λόγο να προωθήσουμε την δική 

μας ευτυχία δεν έπεται ότι έχουμε λόγο να προωθήσουμε την ευτυχία κάθε 

ατόμου.108 

Το σημαντικότερο όμως ζήτημα που ανακύπτει με ανάλογες θέσεις, όπως 

έχει ήδη επισημανθεί, που αντιλαμβάνονται τις επιθυμίες (δηλαδή ένα γεγονός 

αναφορικά με την ανθρώπινη φύση που χαρακτηρίζουμε ως την ψυχολογική 

κατάσταση που προσφέρει ικανοποίηση) ως αναγκαστικά παρούσες σε 

περίπτωση κινητοποίησης μας, είναι ότι οι επιθυμίες για τις θεωρήσεις αυτές, 

στις οποίες βασίζεται η κινητική ισχύς κάθε πράξης, είναι μη ορθολογικές 

καταστάσεις και έτσι δεν αφήνουν καμία οπτική μέσα από την οποία μπορούμε 

να προσδώσουμε μια ορθολογική βάση στην κινητοποίηση μας.  

                                                 
108 Skorupski: “Mill”, σσ.670-71. 
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 Η πράξη μας αδυνατεί να αποκτήσει ορθολογική εξήγηση, διότι το να έχει 

κάτι ορθολογική εξήγηση σημαίνει να εξηγεί στάσεις συμπεριφοράς υπό τους 

όρους μιας άλλης συμπεριφοράς η οποία προσδίδει, με το περιεχόμενό της, 

ορθολογική βάση στην εξηγήσιμη κατάσταση, υπό την έννοια δηλαδή ότι 

προσφέρει δικαιολόγηση. Όμως το περιεχόμενο των επιθυμιών δεν μπορεί να 

προσφέρει κάποιο λόγο ή δικαιολόγηση προς εξήγηση στάσεων συμπεριφοράς 

ούτε οι ίδιες οι επιθυμίες μπορούν να προσφέρουν κάτι τέτοιο.  

 Παρά το γεγονός ότι ο Mill αποφεύγει να δώσει έναν εννοιολογικό ορισμό 

του αγαθού και απλώς επιχειρεί να συνάγει την έννοια του αγαθού από την 

εμπειρία, στην ουσία από τη στιγμή που επικεντρωνόμαστε στο ερώτημα αν η 

ικανοποίηση μας είναι το μόνο που είναι επιθυμητό καθαυτό, αυτό που ρωτάμε 

είναι αν πρέπει να πράττουμε αναλόγως. Όμως στην ηθική φιλοσοφία του Mill 

δεν γίνεται εμφανές πώς μέσα από την αναγνώριση του γεγονότος και μόνο ότι 

ακολουθούμε κάποια εμπειρική αιτιακά καθορισμένη αλυσίδα προκύπτει και η 

υποχρέωση να κινητοποιούμαστε αναλόγως.  

 Ακόμα περισσότερο η ατομική αυτονομία, υπό το πρίσμα αυτό, 

ενταγμένη στον εμπειρικό ψυχολογισμό του Mill, χάνει τον προσανατολισμό της 

ως μια ανεξάρτητη έννοια με ηθική βαρύτητα από την στιγμή που δεν 

αναδεικνύει τίποτα περισσότερο από μια ακολουθία εμπειρικά διαμορφωμένων 

γεγονότων, όσο σύνθετη και αν είναι η ακολουθία αυτή. Παύει δηλαδή να 

χαρακτηρίζεται από κινητοποιητική ισχύ, τόσο για εμάς τους ίδιους όσο και κατ’ 

επέκταση για κάθε άτομο. Καθότι οποιαδήποτε ερμηνεία της αυτονομίας που 

πραγματεύεται την έννοια του αγαθού υπό αμιγώς φυσικούς όρους, αδυνατεί να 

αναδείξει τον πρακτικό χαρακτήρα που συνιστά συστατικό όρο αποδοχής κάθε 

ηθικής κρίσης.   

Σε κάθε περίπτωση, το βασικό ερμηνευτικό πρόβλημα παραμένει η 

θεώρηση σχετικά με την ορθολογικότητα. Ο πρακτικός λόγος ανάγεται απλώς σ’ 

έναν εργαλειακό λόγο που περιορίζεται στην αναγνώριση των μέσων για την 

ικανοποίηση των σκοπών ενός ατόμου ή στην ανακάλυψη των πραγματικών 

επιθυμιών μας, σε μια αρχή ικανοποίησης κοινών προτιμήσεων ή επιθυμιών.  

Υπάρχει όμως, επιπροσθέτως, και μια πτυχή του πρακτικού λόγου 

εξαιτίας της οποίας μπορούμε να θέσουμε υπό ηθική αξιολόγηση πράξεις και να 

εξηγήσουμε και να ερμηνεύσουμε την ηθική κινητοποίηση ή τις ηθικές 
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ανησυχίες μας. Όταν λέμε ότι κάποιος έχει την επιθυμία για κάτι είναι σαν να 

αναφερόμαστε στην φυσική ψυχολογία του, σε μια κλίση, σε μια προδιάθεση να 

θεωρούμε ότι κάτι μας φέρνει ικανοποίηση. Μπορεί όμως να υπονοεί και μια 

κανονιστική διαβάθμιση, υπό την έννοια ότι ο λόγος προτιμάει την επιδίωξη της 

σε σχέση με άλλες εναλλακτικές λύσεις.  

Σύγχρονες θεωρήσεις επιχειρούν να απαντήσουν στα προβλήματα που 

ανακύπτουν από την θέση του Mill, επιδιώκουν δηλαδή με την σειρά τους να 

εντάξουν την ικανότητα μας για αυτονομία μέσα σ’ ένα πλαίσιο όπου, αν και 

κανονιστικής φύσης αιτήματα φαίνεται να διαμορφώνονται εκ πρώτης όψεως 

από την ικανότητα για έλλογη σκέψη, τα αιτήματα αυτά στην πραγματικότητα 

δεν εκφράζουν τίποτα παραπάνω από την αναγνώριση μιας εμπειρικά 

οροθετημένης πραγματικότητας πέρα και εκτός του πεδίου της έλλογης 

βούλησης μας.  

 

Η φυσιοκρατία και οι υποδηλώσεις της για την αρχή της αυτονομίας  

 

Εξαιτίας κυρίως της επιτυχίας των φυσικών επιστημών στην πρόβλεψη και 

εξήγηση φυσικών φαινομένων οι σύγχρονοι φυσιοκράτες έχουν οδηγηθεί στην 

πεποίθηση ότι οι φυσικές επιστήμες μας προσφέρουν την καλύτερη ερμηνεία 

της πραγματικότητας. Έτσι καταλήγουμε σε αυτό που μας επισημαίνει ο Alex 

Rosenberg ότι ονομάζεται επιστημονισμός (Scientism). Σύμφωνα με την 

ερμηνεία του Rosenberg επιστημονισμός είναι η θέση ότι: 

            Οι επιστήμες- από την φυσική μέχρι την ψυχολογία και ακόμα 

και η κοινωνιολογία περιστασιακά, οι μέθοδοί τους και τα ευρήματά 

τους- πρέπει να συνιστούν τον οδηγό της επιστημολογίας και της 

μεταφυσικής. Αλλά όσο πιο καλά θεμελιωμένα είναι τα ευρήματα και η 

μέθοδοι τόσο περισσότερο πρέπει να βασίζεται η φιλοσοφία σε αυτά. 

Και η φυσική είναι αυτή που χαρακτηρίζεται από τις πιο καλά 

θεμελιωμένες μεθόδους και ευρήματα.109  

 Επιχειρείται συχνά η φυσικοποίηση της ίδιας της νόησης και οτιδήποτε 

προκύπτει από αυτήν (όπως είναι για παράδειγμα οι ηθικές αξίες ως 

                                                 
109 Rosenberg, Alex: “A Field Guide to Recent Species of Naturalism”, στο: The British Journal for 
the Philosophy of Science, (March., 1996), Vol. 47, No. 1, σ.4.  
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κανονιστικές έννοιες ικανές να μας κατευθύνουν την πράξη μας) και της πράξης, 

καθώς και ο προσδιορισμός οποιασδήποτε μη επιστημονικής σκέψης ως 

παραπλανητικής. Απορρίπτεται η σημασία της κανονιστικής φιλοσοφικής 

ανάλυσης και θεμελίωσης των επιστημονικών εννοιών και υποστηρίζεται ότι 

μπορούμε να αρκεστούμε στην ίδια την επιστήμη για την θεμελίωση των 

επιστημονικών πρακτικών και μεθόδων.   

 Ένα μέρος της αναλυτικής φιλοσοφίας, (με κυριότερους εκφραστές τον 

Frege, τον Wittgenstein και τον λογικό θετικισμό) αποπειράθηκε να αντικρούσει 

την παραπάνω αντίληψη, με το να υποστηρίξει ότι η φιλοσοφία έχει ως σκοπό 

την διασαφήνιση της σκέψης με λογική και εννοιολογική ανάλυση. Ο Carnap στο 

πνεύμα αυτό επιχείρησε να θεμελιώσει την θέση της ορθολογικής 

ανακατασκευής (rational reconstruction110) της γνώσης και της επιστήμης 

θεωρώντας ότι το μόνο που απαιτείται είναι οι πεποιθήσεις μας για τον κόσμο 

να επιβεβαιώνονται από τα εμπειρικά δεδομένα. Με την μέθοδο της λογικής 

ανάλυσης, οι αναλυτικοί φιλόσοφοι θεώρησαν ότι η φιλοσοφία μπορεί να 

αποκτήσει το status της επιστήμης στο δικό της πεδίο, στο πεδίο της λογικής. 

Για τον λογικό θετικισμό, ο ρόλος της φιλοσοφίας είναι η λογική διασαφήνιση 

και θεμελίωση αρχών και εννοιών της επιστήμης, όπως και η αναζήτηση 

πιθανών σχέσεων ανάμεσα στις αρχές αυτές (χωρίς την ανάγκη επίκλησης της 

εμπειρίας).  

 Ο Moore, με την σειρά του, επισημαίνει την αδυναμία της κλασικής 

φυσιοκρατίας να αναγάγει τα πάντα σε μια οντολογία που αρκείται σε εξήγηση 

και περιγραφή, ανάλογη με αυτή που μας προσφέρουν οι φυσικές επιστήμες. 

Όσον αφορά κανονιστικές έννοιες (για παράδειγμα η έννοια του ‘αγαθού’ στο 

πεδίο της ηθικής) δηλώνει ότι είναι αδύνατον παρόμοιες αξιολογικές κρίσεις 

(όπως όταν ορίζουμε κάτι ως ‘αγαθό’) να αποκτήσουν νόημα με σημασιολογική 

αναγωγή σε μια φυσική κατάσταση (στην περιγραφή μιας φυσικής 

ιδιότητας)111.  

 Χαρακτηριστικά υποστήριζε ότι η απόπειρα, για παράδειγμα, να 

ανάγουμε αυτό που ορίζουμε ως ‘αγαθό’ σε αυτό που επιθυμούμε (ή οτιδήποτε 

                                                 
110 βλ. Carnap, Rudolf: The Logical Structure of the World. R. George (μτφ). Open Court Classics, 
Chicago 2003. 
111 ή σε μια υπερφυσική κατάσταση, βλ. Βιρβιδάκης, Στέλιος: Η υφή της ηθικής πραγματικότητας. 
Leader books, Αθήνα 2009, σ.22. 
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άλλο μας παρουσιάζουν ως σκοπό της ανθρώπινης φύσης οι φυσικές επιστήμες) 

παραμένει πάντα μια ανοικτή ερώτηση, υπό την έννοια ότι μπορούμε να 

φανταστούμε, χωρίς να προκύπτει λογική αντίφαση, κάποιον να αμφισβητεί 

την αναγωγή αυτή. Αντιθέτως όταν γίνεται απόπειρα να ταυτιστεί αυτό που 

επιθυμούμε με αυτό που οφείλουμε να επιθυμούμε είναι σαν να λέμε ότι ‘αυτό 

που επιθυμούμε είναι αυτό που επιθυμούμε’, δηλαδή ουσιαστικά δεν 

προσδίδουμε τίποτα στην έννοια του αγαθού. Οποιαδήποτε φυσική ιδιότητα και 

αν μας δοθεί για τον ορισμό του αγαθού, παραμένει πάντα ένα ανοικτό ερώτημα 

αν αυτή η ιδιότητα ταυτίζεται με το αγαθό ή όχι [αυτό, εν συντομία, είναι το 

λεγόμενο επιχείρημα της ανοιχτής ερώτησης (open question argument112) του 

Moore].113  

 Η επιχειρηματολογία αυτή του Moore κατά της ηθικής φυσιοκρατίας 

αναφορικά με την φυσιοκρατική πλάνη έχει τις ρίζες της στην περίφημη 

διάκριση του Hume ανάμεσα στο είναι και το δέον. Δηλαδή τον ισχυρισμό του 

Hume ότι το πώς πρέπει να είναι τα πράγματα δεν προκύπτει από το πώς είναι 

με καμία λογική αναγκαιότητα. Στο διάσημο απόσπασμα του αναφέρει:  

         Σε κάθε ηθικό σύστημα που έχω μέχρι τώρα συναντήσει, πάντα 

επισημαίνω ότι ο δημιουργός του ακολουθεί για ένα χρονικό διάστημα 

έναν συνήθη τρόπο επιχειρηματολογίας και θεμελιώνει την ύπαρξη 

ενός Θεού ή καταλήγει σε παρατηρήσεις αναφορικά με την ανθρώπινη 

δράση, όταν εντελώς ξαφνικά με έκπληξη ανακαλύπτω ότι αντί τη 

συνήθη σύζευξη προτάσεων αναφορικά με το τι είναι και τι δεν είναι 

συναντώ κάποια πρόταση που αφορά το πρέπει ή το δεν πρέπει.  Αυτή 

η αλλαγή δεν είναι αισθητή, αλλά παρά ταύτα αφορά τη τελική 

έκφανση. Καθότι αυτό το πρέπει ή δεν πρέπει εκφράζει μια νέα σχέση 

ή διαβεβαίωση κατά την οποία πρέπει με αναγκαίο τρόπο να 

παρατηρηθεί και να εξηγηθεί και την ίδια στιγμή να δοθεί κάποιος 

                                                 
112 «...αποτελεί ένα ‘ανοικτό ερώτημα’ το κατά πόσο αυτό το οποίο είναι αγαθό είναι ευχάριστο, 
υπό την έννοια ότι μπορούμε τουλάχιστον να καταλάβουμε τι θα σήμαινε να το 
αμφισβητήσουμε, αλλά δεν είναι με παρόμοιο τρόπο ανοικτό ερώτημα το κατά πόσο αυτό το  
οποίο είναι ευχάριστο είναι ευχάριστο. Αυτό είναι το διάσημο επιχείρημα της ανοικτής 
ερώτησης κατά του νατουραλισμού» βλ. Sturgeon: “Ethical”, σ.96. Για περαιτέρω ανάλυση της 
θέσης του Moore βλ. επίσης: Δραγώνα-Μονάχου, Μυρτώ: Σύγχρονη Ηθική Φιλοσοφία: Ο 
αγγλόφωνος στοχασμός. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1995, κεφ. 3 (Η αναλυτική ηθική του G. E. 
Moore).   
113 βλ. Moore, G.E.: Principia Ethica. 1903, § 27.    
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λόγο για αυτήν, κάτι δηλαδή που δεν γίνεται αντιληπτό πώς μπορεί να 

προκύψει από άλλες σχέσεις, οι οποίες είναι τελείως διαφορετικές από 

αυτήν.114 

Ο Hume μέσα από την παράγραφο αυτή μας παραθέτει τον 

προβληματισμό του αναφορικά με το ότι είναι αδύνατον να προκύψει ένα 

«πρέπει» από μια ακολουθία από εμπειρικές παρατηρήσεις, από ένα «είναι». 

Ακολουθώντας τη διάκριση αναλυτικού-συνθετικού στοιχείου ο Moore 

υποστηρίζει ότι οι ‘προτάσεις για το αγαθό είναι όλες συνθετικού και ποτέ 

αναλυτικού τύπου’115, αντιθέτως η έννοια του ‘αγαθού’ συνιστά μια απλή έννοια 

που δεν μπορεί να προσδιοριστεί περαιτέρω, όπως για παράδειγμα το χρώμα. 

Υπό αυτό το πρίσμα, υποπίπτουμε σε ‘φυσιοκρατική πλάνη’ όταν, ενώ 

περιγράφουμε κάποια φυσική ιδιότητα, εμείς θεωρούμε ουσιαστικά ότι 

ορίζουμε τι είναι το ‘αγαθό’, ανάγοντας το σε μια φυσική ιδιότητα.116    

Όπως επισημαίνει ο Hare όταν ονομάζουμε κάτι αγαθό το 

επιδοκιμάζουμε με το να κατευθύνουμε την πράξη μας αναλόγως. “Οι 

αξιολογικοί όροι επιτελούν μια συγκεκριμένη λειτουργία στη γλώσσα, αυτή της 

επιδοκιμασίας και έτσι απλούστατα δεν μπορούν να προσδιοριστούν με όρους άλλων 

λέξεων που δεν επιτελούν αυτή τη λειτουργία”. 117  Επειδή όμως το να 

επιδοκιμάζουμε ένα πράγμα προκύπτει πάντα σε αναφορά με τις μη ηθικές 

ιδιότητες του οι φυσιοκράτες προβαίνουν στο λάθος να υποστηρίζουν ότι 

αξιολογικοί όροι όπως το ‘αγαθό’ ευθέως σημαίνουν τις ιδιότητες αυτές.  

 Το σημαντικό στοιχείο στην επιχειρηματολογία του Moore είναι ότι 

επισημαίνει τη λογική αδυναμία της φυσιοκρατίας να κάνει δύο πράγματα 

ταυτόχρονα από την μια να περιγράφει ορισμένες ιδιότητες μας και από την 

άλλη να μας δηλώνει τι είναι από ηθική σκοπιά ορθό για εμάς να πράξουμε.118  

 Το γεγονός ότι προβαίνουμε σε δύο διακριτά εγχειρήματα γίνεται 

φανερό από το ότι “οποιοσδήποτε ερευνήσει με προσοχή από μόνος του τι 

πραγματικά έρχεται στο μυαλό του, όταν θέτει στον εαυτό του την ερώτηση 

‘Είναι η ικανοποίηση (ή ό,τι είναι αυτό) στην τελική ανάλυση αγαθό;’ μπορεί 

                                                 
114 Hume: A Treatise of Human Nature. (1739), London: John Noon. σ. 335. Retrieved 2011-12-06.  
115Moore: Principia, σ.7. 
116βλ. Hudson, W.D.: Modern Moral Philosophy. (2nd revised edition) Palgrave Macmillan, London 
1983, σσ.66-74.  
117 Hare, R.M.: The Language of Morals. Oxford: Oxford University Press, New York 1952, σ.91.  
118 βλ. Hudson: Modern, σ.87.  
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ευκόλως να καταλάβει ο ίδιος ότι δεν ρωτάει απλώς αν η ικανοποίηση είναι 

ευχάριστη”119. 

 Με βάση αυτή τη μεθοδολογική στρατηγική ο Moore αντιτίθεται στην 

ηθική φιλοσοφία του John Stuart Mill καθώς θεωρεί ότι ο Mill υποπίπτει σε 

φυσιοκρατική πλάνη καθότι, σύμφωνα με τον ίδιο, ο Mill ταυτίζει το αγαθό με 

την ικανοποίηση, με κάποια φυσική, δηλαδή, ιδιότητα και έτσι αντικαθιστά την 

ηθική με την ψυχολογία. Έτσι, οποτεδήποτε ρωτάμε τι οφείλουμε να κάνουμε, 

πώς πρέπει να πράξουμε, ρωτάμε απλώς τι μας προκαλεί ικανοποίηση.  

 Ο Moore μας επισημαίνει ότι ο Mill στην παράγραφο τρία του τετάρτου 

κεφαλαίου του Ωφελιμισμού υποπίπτει σε σφάλμα όταν ταυτίζει το αγαθό με 

αυτό που είναι επιθυμητό στην απόπειρα του θεμελίωσης της αρχή της 

ωφέλειας. Δηλαδή θεωρεί ότι ο Mill ταυτίζει εννοιολογικά αυτό που πρέπει να 

είναι επιθυμητό με αυτό που αντιλαμβανόμαστε ότι επιθυμεί κάποιος. Για τον 

Moore παραμένει «ανοικτό ερώτημα» αν αυτό που επιθυμεί κάποιος είναι πάντα 

επιθυμητέο, οφείλουμε δηλαδή να το επιθυμούμε.120  

Ο Mill χαρακτηρίζεται βέβαια ηθικός φυσιοκράτης για τον λόγο ότι ορίζει 

το αγαθό φυσιοκρατικά ως “όλα και μόνο αυτά τα πράγματα που είναι (ή θα 

μπορούσαν να είναι) επιθυμητά από ικανούς για έλλογο στοχασμό κριτές”121. Σε 

αντίθεση όμως με ό,τι επικαλείται ο Moore, δεν προβαίνει σ’ έναν αναλυτικό, 

εννοιολογικό ορισμό, δηλαδή σ’ έναν ορισμό που να “ισχυρίζεται ότι ένα 

φιλοσοφικό δόγμα είναι φυσιοκρατικό αν οι κεντρικοί όροι του μπορούν αν 

αναλυθούν με βάση ένα προνομιούχο σύνολο όρων”122 που προκύπτουν από την 

μελέτη των φυσικών επιστημών.  

Η κριτική αυτή του Moore φαίνεται να έχει αντίκτυπο μόνο σε μια 

αναλυτική εννοιολογική σημασιολογική φυσιοκρατία και στην περίπτωση του 

Mill αποτυγχάνει. Ο Mill, όπως και κάθε απόπειρα ηθικής φυσιοκρατίας που δεν 

επιχειρεί να προσδιορίσει εννοιολογικά την έννοια του αγαθού, φαίνεται να την 

αποφεύγει.  Ο Mill “δεν ισχυρίζεται ότι το αγαθό είναι το ίδιο με αυτό που είναι 

                                                 
119 Moore: Principia, §13¶ 3, σσ.16-17. (για περαιτέρω ανάλυση βλ. Hudson: Modern, σ.87.) 
120 Ό.π., σσ.66-67 
121 Levin, David Michael: “Some Remarks on Mill’s Naturalism” στο: The Journal of Value Inquiry, 
vol.3, n.4, (1978), 296-300, σ.297.  
122 Koppelberg, Dirk: “Justification and Causation”, στο: Erkenntnis 50, Numbers 2-3, (1999), σσ. 
447-462, σ.453. 
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επιθυμητό”123. Το μόνο ουσιαστικά που επιχειρεί να δηλώσει ο Mill είναι ότι “η 

επιθυμία αποτελεί την μόνη ένδειξη ότι κάτι είναι αγαθό”124 και όχι ότι 

οφείλουμε να το επιθυμούμε. 

Η ηθική φυσιοκρατία του Mill ανάγεται ουσιαστικά σε μια μεθοδολογική 

φυσιοκρατία125, για τον λόγο ότι θεωρεί ότι η ηθική κανονιστικότητα μπορεί να 

θεμελιωθεί πάνω σε πεποιθήσεις, συναισθήματα και επιθυμίες, δηλαδή σε 

οτιδήποτε χαρακτηρίζει τον άνθρωπο ως μια φυσική οντότητα, και ότι τίποτα 

πέρα από αυτό δεν είναι απαραίτητο.126 Ο Mill είναι ένας ηθικός φυσιοκράτης 

για τον λόγο ότι “η επίκληση των στοιχείων που αφορούν τι επιθυμούν οι 

άνθρωποι ως μαρτυρία του τι είναι επιθυμητό αποτελεί επίκληση σε φυσικά 

(όχι μη φυσικά ή μεταφυσικά) γεγονότα, τα οποία μπορούμε να εξακριβώσουμε 

με επιστημονική έρευνα (όχι με διαίσθηση ή αποκάλυψη), αλλά αυτό δεν 

συνιστά μια ανάλυση νοήματος. Αποτελεί ένα επιχείρημα βασισμένο σε λογικά 

ενδεχομενικά γεγονότα για να υποστηρίξει την προτροπή του ότι η ευτυχία 

πρέπει να είναι ο σκοπός της συμπεριφοράς”127  

 

Η στροφή μετά τον Quine  

 

Κυρίως μετά τον Quine, η φυσιοκρατία διατυπώνεται με τρόπο που να 

αποφεύγει τα προβλήματα που επισημαίνει ο Moore κατά της αναλυτικής 

σημασιολογικής φυσιοκρατίας, όπως και τις υποθέσεις των λογικών 

θετικιστών για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η φιλοσοφία στην 

αναζήτηση της αλήθειας και γνώση της πραγματικότητας.128 

                                                 
123 Crisp, Roger: Routledge Philosophy Guidebook to Mill on Utilitarianism. Routledge, New York 
1997, σ.74. 
124 Crisp: Guidebook to Mill, σ.74. 
125 Για την διάκριση ανάμεσα στην οντολογική και μεθοδολογική φυσιοκρατία βλ. Moser, Paul K. 
& Yandell, David: “Farewell to philosophical naturalism”, στο: Craig, William Lane and Moreland, 
J.P. (επιμ.): Naturalism, A critical analysis. Routledge, London and New York 2000, σσ.3-23. Όπως 
και για αναφορά στην μεθοδολογική φυσιοκρατία βλ. Flanagan, Owen: “Varieties of Naturalism”, 
στο: Clayton, Philip (επιμ.): The Oxford Handbook of Religion and Science. Oxford Handbooks 
Online: Σεπτέμβριος 2009 σ.434.   
126 Skorupski, John (επιμ.): The Cambridge Companion to Mill. Cambridge University Press, New 
York 1998, σ.6. 
127 West, Henry R.: “Mill’s Naturalism”, στο: The Journal of Inquiry, 1975, vol.9, no.1, 67-69, σ.67 
128Η επονομαζόμενη "φυσιοκρατική στροφή" (naturalistic turn) του Quine αναφέρεται στο 
γεγονός ότι διερωτήθηκε: “"γιατί όλη αυτή η δημιουργική ανακατασκευή, γιατί όλες αυτά τα 
εγχειρήματα διαμόρφωσης πεποιθήσεων (make believe);." Γιατί να ρωτάμε πώς οι δηλώσεις του 
είδους που οι άνθρωποι πιστεύουν μπορούν να επιβεβαιωθούν από τις εμπειρικές αισθήσεις που 
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Οι αλλαγές στις επιστημονικές θεωρίες, κυρίως των τελευταίων αιώνων, 

υποστηρίζεται ότι μας δίδαξαν ότι οποιοδήποτε εγχείρημα ανάδειξης αναγκαίων 

a priori συνθηκών της εμπειρικής γνώσης αδυνατεί να τις θεμελιώσει ως 

αυστηρά οριοθετημένες αιώνιες αλήθειες. Υπό το πρίσμα αυτό, ο Quine 

απορρίπτει τη διάκριση ανάμεσα σε τυπικές, λογικές, αναλυτικού τύπου 

αναγκαίες αλήθειες ικανές να κατευθύνουν την επιστημονική γνώση και 

εμπειρικές ή συνθετικές αλήθειες από την άλλη. Αντιτίθεται για αυτό τον λόγο 

στην αντίληψη της μη εμπειρικής βάσης της φιλοσοφίας, ικανής να προβαίνει σε 

εννοιολογικές αναθεωρήσεις μέσα από την διαμόρφωση του γλωσσικού πεδίου 

απλώς και μόνο με ανάλυση νοήματος.129 

Η επίθεση του στην αναλυτική/συνθετική διάκριση και στη ύπαρξη 

παραδοσιακών a priori αληθειών γκρέμισε τις προϋποθέσεις της 

λογικής ανάλυσης της γλώσσας ή των εννοιών, η οποία κατείχε 

κεντρικό ρόλο στην ‘Γλωσσική Στροφή’. Η φυσικοποίηση της 

επιστημολογίας από τον Quine υπονόμευσε το τελευταίο κατάλοιπο για 

μια Πρώτη Φιλοσοφία και ενίσχυσε σημαντικά τη συνέχεια μεταξύ 

φιλοσοφίας και επιστήμης.130  

Ο Quine υποστηρίζει έναν «Ολισμό» της εμπειρικής γνώσης εντός του 

οποίου το νόημα των προτάσεων επαληθεύεται μέσω εμπειρικού ελέγχου. 

Σύμφωνα με την θεώρηση αυτή η αλήθεια ατομικών προτάσεων είναι άνευ 

νοήματος από τη στιγμή που “οι προτάσεις μας για τον εξωτερικό κόσμο 

αντιμετωπίζουν το δικαστήριο της αισθητηριακής εμπειρίας όχι ατομικά αλλά 

συνολικά”131. Υποστηρίζει δηλαδή ότι οι ατομικές προτάσεις μετέχουν σε μια 

συνολική εικόνα, η οποία ως τέτοια, δύναται να επαληθευτεί ή να διαψευστεί 

μέσα από εμπειρικό έλεγχο. Ακόμα περισσότερο, “είναι εντελώς λάθος να 

μιλούμε για το εμπειρικό περιεχόμενο μιας ατομικής πρότασης, ιδίως όταν 

                                                                                                                                            
μπορούμε να συλλάβουμε ότι πιθανώς μπορεί να έχουν; Όπως το θέτει ο Quine: "Καλύτερα είναι 
να ανακαλύψεις πώς στην πραγματικότητα εξελίσσεται και γίνεται κατανοητή η επιστήμη παρά 
να κατασκευάσεις μια φανταστική δομή για παρόμοιο σκοπό." Το ερώτημα είναι πώς η επιστήμη 
"εξελίσσεται και γίνεται κατανοητή." Δεν είναι απλώς ένα ερώτημα των λογικών σχέσεων 
ανάμεσα σε προτάσεις τις ποίες τα ανθρώπινα όντα πιστεύουν.’” (Stroud: “Charms”, σ.46).  
129 Friedman, Michael: “Philosopical Naturalism”, στο: Proceedings and Addresses of the American 
Philosophical Association, 1997, σ.3. 
130 De Caro, Mario & Macarthur, David (επιμ.). Naturalism in question. Cambridge: Harvard 
University Press, Massachusetts, London, England 2004, σ.16 
131 Quine, W.V.: “Δύο Δόγματα του Εμπειρισμού”. Ρουσόπουλος Γ. (μτφ), στο: Ρουσόπουλος, 
Γιώργος (επιμ.): Σύγχρονος Εμπειρισμός: Από τον κύκλο της Βιέννης στον Davidson. Πανεπιστήμιο 
Κρήτης, Ηράκλειο 2008, 119-150, σ.143. 



60 

 

πρόκειται για πρόταση που είναι εντελώς απομακρυσμένη από την εμπειρική 

περιφέρεια του πεδίου132”133. Είναι “αστείο” για τον Quine “να ζητούμε να 

χαράξουμε όρια ανάμεσα σε συνθετικές προτάσεις, που ισχύουν εξαρτώμενες 

από την εμπειρία και σε αναλυτικές προτάσεις, που ισχύουν ανεξαρτήτως της 

εμπειρίας”134. Καμία πρόταση για τον Quine δεν εξαιρείται από αναθεώρηση που 

προκύπτει από εμπειρικό έλεγχο της συνολικής θεώρησης των πεποιθήσεων 

μας. Η σημασία του «Ολισμού» του Quine έγκειται στο ότι “οι πεποιθήσεις μας 

σχηματίζουν ένα συνεχές όλον το οποίο δεν επιτρέπει την αντιστοίχιση 

προτάσεων- εμπειρίας, γλώσσας- κόσμου σε επίπεδο ατομικής πρότασης. Η 

σημασία της θέσης αυτής για την δυνατότητα διάκρισης προτάσεων σε 

αναλυτικές και συνθετικές είναι ότι ένας τέτοιος δυισμός δεν μπορεί πλέον να 

εξιχνιαστεί σε επίπεδο ατομικής πρότασης. Το δίκτυο των προτάσεων μέσω του 

οποίου εκφράζονται οι πεποιθήσεις μας για τον κόσμο ελέγχονται, εν όψει 

στρυφνών εμπειριών, συνολικά- όχι ατομικά”135.  

Ο Quine απορρίπτει την a priori έρευνα την επιστημονικής γνώσης εκ 

μέρους της φιλοσοφίας δίνοντας έμφαση στην εμπειρική μελέτη της επιστήμης. 

Επισημαίνει ότι κάθε ανθρώπινη γνώση υπόκειται στον έλεγχο των προτάσεων, 

όπως αυτές προσδιορίζονται μέσα στη φυσική επιστήμη. Ως εκ τούτου και η 

μέθοδος που χρησιμοποιεί η φιλοσοφία δεν μπορεί παρά να ακολουθήσει την 

ίδια εμπειρική μέθοδο, καθώς και ο νους και το νόημα είναι μέρος του φυσικού 

αυτού κόσμου.   

      Η γνώση, ο νους και το νόημα αποτελούν μέρος του κόσμου τον 

οποίο πραγματεύονται, και ως εκ τούτου πρέπει να μελετώνται στο 

ίδιο εμπειρικό πνεύμα με αυτό που δίνει ζωή στις φυσικές επιστήμες. 

Δεν υπάρχει καμία θέση για μια πρώτη φιλοσοφία.136  

                                                 
132 Με τον όρο πεδίο αναφερόμαστε σε ένα δίκτυο πεποιθήσεων που γίνεται κατανοητό ως “η 
εικόνα ενός κύκλου όπου στην περιφέρεια τοποθετούνται οι προτάσεις που συνδέονται άμεσα 
με τα αισθητηριακά δεδομένα· πλησιάζονται στο κέντρο, τοποθετούμε προτάσεις που ανήκουν 
σε διάφορους κλάδους της επιστήμης· και στο κέντρο, βέβαια, τοποθετούμε προτάσεις της 
θεωρητικής φυσικής, της λογικής και των μαθηματικών. Η δυνατότητα τώρα αναθεώρησης της 
τιμή αλήθειας μιας πρότασης αυξάνεται ανάλογα με τη σχετική θέση της πρότασης στο συνολικό 
δίκτυο των πεποιθήσεων.” (Ρουσόπουλος, Γιώργος (επιμ.): Σύγχρονος Εμπειρισμός: Από τον 
κύκλο της Βιέννης στον Davidson. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο 2008, 119-150, σ.42.). 
133 Quine: “Δόγματα”, σσ.144-145. 
134 Ό.π., σ.145. 
135 Ρουσόπουλος: Σύγχρονος, σ.42. 
136Quine, W.V.: "Epistemology Naturalized," στο: Quine, W.V.: Ontological Relativity and Other 
Essays. Columbia University Press, New York 1968, σ.26. 



61 

 

Ουσιαστικά μετά τον Quine, μια ισχυρή φιλοσοφική κατεύθυνση θέτει ως 

επικρατούσα, για κάθε έρευνα, τη μεθοδολογία των φυσικών επιστημών. 

Φυσιοκρατικές θεωρίες υποστηρίζουν ότι η μεθοδολογία που ανακαλύπτουμε 

μέσα από την ίδια την μελέτη των φυσικών επιστημών αποτελεί όχι μόνο την 

καλύτερη, αλλά την μοναδική μέθοδο για την προσέγγιση της αλήθειας. Με την 

μεθοδολογία αυτή αποκαλύπτονται οι μηχανισμοί της ίδιας της φύσης, και ως εκ 

τούτου, οι ίδιοι οι μηχανισμοί της ύπαρξης μας, ως μέρος της φύσης αυτής. Η 

μεθοδολογική αυτή φυσιοκρατία εντάσσει τη φιλοσοφία στο ίδιο μεθοδολογικό 

πλαίσιο με τις υπόλοιπες επιστήμες, υπό την έννοια ότι έχουν όμοιες μεθόδους 

και την χαρακτηρίζει ως συνεχή με τις επιστήμες. Όπως είναι, για παράδειγμα, η 

θεμελίωση συνθετικής γνώσης προερχόμενης από την μελέτη του φυσικού 

κόσμου, με σκοπό την ανακάλυψη νόμων και αιτιακών μηχανισμών του κόσμου 

αυτού (που δεν είναι άλλοι από τους μηχανισμούς και νόμους που 

ανακαλύπτουμε μέσα από τις φυσικές επιστήμες). Η φιλοσοφία ως εννοιολογική 

έρευνα δεν θεωρείται πως έχει ιδιαίτερο (κανονιστικό) καθεστώς (status). 

  Η φυσιοκρατία μετά τον Quine δεν ορίζεται μόνον ως η ‘απόρριψη του 

στόχου μιας Πρώτης Φιλοσοφίας που προέχει των φυσικών επιστημών’137, οι 

επιστήμες της φύσης δεν θεωρούνται μόνον επιστήμες τα αποτελέσματα των 

οποίων οφείλει να σεβαστεί κάθε φιλόσοφος, αλλά συνιστούν ‘τον μόνο γνήσιο ή 

μη προβληματικό οδηγό σε ζητήματα μεθόδων ή γνώσης ή οντολογίας ή 

εννοιολογικής ανάλυσης’138.  

Το κύριο επιχείρημα της θέσης του Quine, όπως συνοπτικά την 

παρουσιάζει ο Michael Friedman, διατυπώνεται ως ακολούθως:  

       Αν όλη η ανθρώπινη γνώση είναι βασικά του ίδιου τύπου και 

καμία είδους γνώση, πιο συγκεκριμένα, δεν αποφεύγει για πάντα την 

αναθεώρησή της, τότε δεν υπάρχει ανώτερου είδους ή πιο σταθερού 

τύπου γνώση από αυτή που μας προσφέρουν οι εμπειρικές φυσικές 

επιστήμες. Δεν υφίσταται κάποιο αρχιμήδειο σημείο από το οποίο η 

φιλοσοφία θα μπορούσε να θεμελιώσει τις φυσικές επιστήμες για μια 

                                                 
137 Quine, W. V.: Theories and Things. Harvard University Press, Cambridge 1981, σ.67. Πιο 
ξεκάθαρα μιλάει για την φυσιοκρατία ως “την αναγνώριση ότι είναι εντός της επιστήμης της 
ίδιας, και όχι κάποιας a priori φιλοσοφίας, όπου η πραγματικότητα προσδιορίζεται και 
περιγράφεται”, σ.21. 
138 De Caro & Macarthur: Naturalism, σ.17.  
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καλύτερη βάση και προοπτική. Το παραδοσιακό όνειρο της παροχής 

μιας φιλοσοφικής δικαιολόγησης της επιστημονικής γνώσης για τον 

λόγο αυτό πρέπει να εγκαταλειφθεί και έτσι δεν υπάρχει πια κανένας 

λόγος να προσδίδουμε ένα ιδιαίτερο καθεστώς (status) και ρόλο στην 

φιλοσοφία139.140   

Ο Quine υποστηρίζει ότι η φιλοσοφία είναι συνεχής με τις επιστήμες, διότι 

δεν υπάρχει για τον Quine αυτοτελής κανονιστική έρευνα, δηλαδή έρευνα του 

ερωτήματος του ορθού και του λάθους. Το ορθό και το λάθος ανάγονται σε μια 

φυσιοκρατική προσέγγιση του τρόπου διαμόρφωσης ανάλογων αντιλήψεων. Οι 

πεποιθήσεις μας για το τι αντιλαμβανόμαστε ως ορθό και λάθος επαληθεύονται 

μέσα από τον αιτιακό προσδιορισμό που προκύπτει από την εμπειρική 

παρατήρηση. Δεν υπάρχει  a priori αναγκαιότητα στο εννοιολογικό μας πλαίσιο 

στον τρόπο που σκεπτόμαστε, μέσα στο οποίο εννοιολογικό πλαίσιο, αφού 

κατασφαλίσουμε αυτή την αναγκαιότητα, τις αναγκαίες συνθήκες της γνώσης, 

τις a priori συνθήκες, μετά να έρθει κάθε επιστήμη με τα γνωστικά της 

περιεχόμενα. Εδώ όλη η γνωσιολογία είναι μια μορφή επιστήμης, εμπειρικής 

έρευνας, ψυχολογίας δηλαδή. H φιλοσοφία ανάγεται σε μια επιστήμη που μιλάει 

για τις γενεσιουργές αιτίες των πεποιθήσεων μας, δηλαδή αφορά “στις 

διαδικασίες σχηματισμού των πεποιθήσεων του υποκειμένου και στην 

αναθεώρηση τους, υπό το φως της εμπειρικής μαρτυρίας”141. Επομένως το 

κανονιστικό ερώτημα των συνθηκών δυνατότητας της εμπειρικής 

επιστημονικής γνώσης για τον Quine γίνεται ένα ερώτημα της ψυχολογίας, ένα 

ψυχολογικό ερώτημα που αφορά το πώς φτάνω να έχω αυτές τις πεποιθήσεις.  

Ο ίδιος ο Quine διατείνεται χαρακτηριστικά ότι: “Η γνωσιολογία, ή κάτι 

παρόμοιο, απλώς εμπίπτει στην ψυχολογία, ως ένα κεφάλαιο της και, άρα, ως 

κεφάλαιο της φυσικής επιστήμης. Μελετά ένα φυσικό φαινόμενο και, 

συγκεκριμένα, ένα φυσικό ανθρώπινο υποκείμενο. Σε αυτό το ανθρώπινο 

                                                 
139 Friedman: “Philosopical”, σ.1-2.  
140Η σύγχρονη φυσιοκρατία, όπως μας επισημαίνει ο Rosenberg, αν και υιοθετεί το επιχείρημα 
του Quine, δεν επιδιώκει να απορρίψει τη σημασία της αναζήτησης νοήματος. Για τον Quine η 
έννοια του νοήματος υπονομεύεται από την “ολότητα των αληθειών της φύσης, γνωστών ή μη 
γνωστών, παρατηρήσιμων ή μη παρατηρήσιμων, παρελθοντικών ή μελλοντικών” ‘totality of 
truths of nature, known and unknown, observable and unobservable, past and future.  The point 
about indeterminacy of translation is that it withstands all this truth, the whole truth about nature. ’ 
(Quine, W. V.: Propositional objects. στο: Quine, W.V.: Ontological Relativity and other Essays. 
Columbia University Press, New York 1969, σ.303.) 
141Ρουσόπουλος: Σύγχρονος, σ.46. 
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υποκείμενο παρέχεται ορισμένη πειραματικά ελεγχόμενη εισροή ερεθισμάτων- 

παραδείγματος χάριν, ορισμένα σχήματα ακτινοβολίας κατάλληλων 

συχνοτήτων- και, όταν έλθει το πλήρωμα του χρόνου, το υποκείμενο αποδίδει 

ως εκροή μια περιγραφή του τρισδιάστατου εξωτερικού κόσμου και της 

ιστορίας του. Μελετούμε τη σχέση ανάμεσα στην πενιχρή εισροή και στην 

χειμαρρώδη εκροή περίπου για τους ίδιους λόγους που ανέκαθεν μας ωθούσαν 

στον γνωσιοθεωρητικό στοχασμό: για να δούμε πώς σχετίζεται η μαρτυρία με 

την θεωρία και πώς η φυσική θεωρία υπερβαίνει οποιαδήποτε διαθέσιμη 

μαρτυρία”.142 

 

“Ιντερναλισμός” (Internalism) και “εξτερναλισμός” (externalism)  

 

Στο πεδίο της ηθικής φυσιοκρατίας, και σύμφωνα με την επικρατούσα 

επιστημολογική ανάλυση του Quine, συναντάμε δύο μεγάλες κατευθύνσεις, που 

επιχειρούν να θεμελιώσουν κανονιστικές ηθικές κρίσεις εντός μιας 

εμπειριστικής φυσιοκρατικής ανάλυσης. Επιχειρούν δηλαδή να δώσουν 

απάντηση, όχι μόνο στο ερώτημα γιατί πράττουμε όπως πράττουμε, αλλά 

επίσης και στο γιατί πρέπει να πράττουμε σύμφωνα με αυτό που ορίζουμε ως 

μια ηθικά αποδεκτή πρακτική. Από την μία βρίσκονται αυτοί που υποστηρίζουν 

ότι οι αξιολογικές κρίσεις είναι ιδιότητες της πράξης, όπου η τελευταία εννοείται 

ως μια κατάσταση πραγμάτων μέσα στον κόσμο143. Από την άλλη συναντάμε 

όσους επιχειρούν να απαντήσουν στο πρόβλημα της πρακτικότητας (του 

πρακτικά δεσμευτικού χαρακτήρα) των ηθικών κρίσεων με την επίκληση μιας 

εσωτερικής ψυχολογικής διαδικασίας ή ενός ψυχολογικού γεγονότος, όπως 

είναι οι επιθυμίες. Υπό το πρίσμα αυτό, προκύπτει το μεθοδολογικό ρεύμα που 

ορίζουμε ως εξτερναλισμό (externalism), σύμφωνα με το οποίο “οι ηθικές 

ιδιότητες έχουν μια εξωτερική σχέση με τα κίνητρα των δρώντων 

υποκειμένων”144, αλλά και φυσιοκρατικά εγχειρήματα σύμφωνα με τα οποία 

                                                 
142 Quine, W. V.: “Προς μια Φυσιοκρατική Επιστημολογία” (1969), στο: Μαραγκός, Γιώργος 
(μτφ), Δευκαλίων 18 (2000), 127-156, σ.138.  
143 βλ. Boyd, Richard N.: “How to Be a Moral Realist”, στο: Geoffrey Sayre-McCord (επιμ.), Essays 
on Moral Realism. Cornell University Press, Cornell 1988, σσ. 181-228, Boyd, R. N.,: “On the 
Current Status of the Issue of Scientific Realism”. Erkenntnis, 1983, 19: 45–90. και Boyd, R. N.: 
“What Realism Implies and What it Does Not”, Dialectica, 1989, 43: 5–29.  
144 Βιρβιδάκης: Υφή, σ.104. 
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“υπάρχει μια εσωτερική” αιτιακή “σχέση ανάμεσα στις κρίσεις ή αρχές και στα 

κίνητρα μας ή μια μορφή αναγκαίας δέσμευσης της βούλησης μετά από την 

αναγνώριση των ηθικών ιδιοτήτων”145 (εδώ η εσωτερική σχέση νοείται αιτιακά 

υπό την έννοια ότι προκύπτει από ένα ψυχολογικό γεγονός, όπως μια επιθυμία), 

που χαρακτηρίζουμε ως ιντερναλισμό (internalism). Στην περίπτωση του 

εξτερναλισμού υπάρχουν ηθικές ιδιότητες ή ηθικά γεγονότα που προκύπτουν 

από την περιγραφή του κόσμου είτε με το να ανάγονται είτε με το να ορίζονται 

είτε και με το να επιγίγνονται πάνω σε φυσικά ιδιότητες ή φυσικά γεγονότα. 

Αντιθέτως, στην περίπτωση του ιντερναλισμού, οι ηθικές κρίσεις και 

αξιολογήσεις προκύπτουν εσωτερικά, ως ψυχολογικά γεγονότα που 

περιγράφουν προτιμήσεις, συναισθήματα ή επιθυμίες146. 

Πιο συγκεκριμένα, στο πεδίο του ηθικού στοχασμού, εξτερναλιστική 

προσδιορίζεται μια θεωρία σύμφωνα με την οποία το ηθικά ορθό για μας είναι 

κάτι το αντικειμενικό στη φύση, εξαιτίας του οποίου προκύπτει κάθε πιθανή 

ηθική κινητοποίηση μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η προσέγγιση 

του Peter Railton. Ως υπέρμαχος του ηθικού ρεαλισμού, δηλαδή του ηθικού 

φιλοσοφικού ρεύματος που υποστηρίζει ότι ηθικές ιδιότητες, όπως το αγαθό, 

υπάρχουν στην πραγματικότητα αν και δεν μπορούμε να τις παρατηρήσουμε 

άμεσα, δηλώνει ότι βασισμένοι σε μια επιστημονική θεωρία μπορούμε να 

επιβεβαιώσουμε τις κοινωνικές συνθήκες που αναδεικνύουν αυτές τις ηθικές 

ιδιότητες που περισσότερο από άλλες οφείλουμε να ακολουθούμε. Ο Railton 

υποστηρίζει ότι: “δοθείσης μιας αρμόζουσας περιγραφής των συνθηκών που 

επικράτησαν κατά την διάρκεια της διαδικασίας της κανονιστικής εξέλιξης (που 

περιγράφεται από τα υποδείγματα αυτά) η παρούσα θεωρία ισχυρίζεται όχι 

μόνο ότι αυτές οι αλλαγές θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί, αλλά και ότι ένα 

αναγκαίο μέρος της εξήγησης της εμφάνισής τους είναι ο μηχανισμός σύμφωνα 

με τον οποίο άτομα των οποίων τα ενδιαφέροντα δεν ικανοποιούνται 

οδηγούνται στη διαμόρφωση κοινών αξιών και κοινών αιτιών, σύμφωνα με τα 

ενδιαφέροντα που μοιράζονται, και με τον τρόπο αυτό πιέζουν τις κοινωνικές 

πρακτικές να προσεγγίσουν περισσότερο την κοινωνική ορθολογικότητα.”147 

                                                 
145 Ό.π. 
146 Βεβαίως η διαμάχη ιντερναλισμού (internalism) και εξτερναλισμού (externalism) είναι πιο 
σύνθετη, βλ. Βιρβιδάκης: Υφή, σσ.5-9.  
147 Railton, Peter: “Moral Realism”, στο: Philosophical Review, (1986) Vol. 95: 163–207, σ.199. 
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Ουσιαστικά περιγράφει αυτό που ο ίδιος ονομάζει ως έναν αξιόπιστο αιτιακό 

μηχανισμό διαμόρφωσης πεποιθήσεων (reliable causal mechanisms of belief-

formation)  με τον οποίο μαθαίνουμε να πράττουμε ηθικά, αλλά και πάνω στον 

οποίο αναδεικνύονται τα ηθικά γεγονότα που δεν προκύπτουν sui generis αλλά 

συγκροτούνται από γεγονότα μέσα στην φύση.148  

Για τον Railton ο λόγος, αυτό δηλαδή που έχουμε λόγο να κάνουμε και 

που αναδεικνύει από ηθική σκοπιά “τι είναι το καλύτερο να κάνουμε”, απορρέει 

από το “τι είναι εργαλειακά ορθολογικό” από μια “κοινωνική οπτική” 149 που 

εξάγεται μέσα από κοινά συμφέροντα και σύμφωνα με μια κοινωνική 

ορθολογικότητα. Η κοινωνική αυτή οπτική αποκτά τον αμερόληπτο και 

αντικειμενικό χαρακτήρα που απαιτεί η ηθική μέσα από την αναγωγή της στην 

εξελικτική ιστορία των ηθικών κανόνων. Το ορθολογικό κριτήριο που 

επιβεβαιώνει δηλαδή την αντικειμενικότητα των ηθικών κανόνων που έχουν 

επικρατήσει ανάγεται ουσιαστικά στην ανάδειξη του φυσικού κριτηρίου της 

βιωσιμότητας των κανόνων αυτών προς όφελος της διατήρησης της κοινότητας 

που τους ενστερνίζεται.  

Από την άλλη πλευρά, χαρακτηριστική ιντερναλιστική απόπειρα 

θεμελίωσης του ηθικού προβληματισμού συνιστά η απόπειρα μεταηθικής 

θεμελίωσης των ηθικών κρίσεων της ‘εκφρασιοκρατίας’ του Allan Gibbard. Και 

ο Gibbard επιχειρεί να θεμελιώσει την ηθική αντικειμενικότητα και να αναδείξει 

την κινητοποιητική ισχύ του ηθικού προβληματισμού εντός της ηθικής 

φυσιοκρατίας. Σε αντίθεση με τον Railton, ο Gibbard “δεν επιχειρεί να 

υπερασπίσει τους κανόνες που έχουν εξελιχθεί ως οι πλέον ηθικά σωστοί, αλλά 

μόνον αυτούς που είναι πιο προσαρμόσιμοι εξελικτικά”150. Δεν επιχειρεί, δηλαδή, 

να θεμελιώσει συγκεκριμένους ηθικούς κανόνες ή κρίσεις όπως αυτοί 

προκύπτουν μέσα από την φυσική επιλογή, αλλά να δώσει μια απάντηση για τη 

σημασία και το νόημα αυτής καθαυτής της δυνατότητάς μας για ηθικές κρίσεις, 

που να εντάσσεται μέσα σ’ ένα φυσιοκρατικό πλαίσιο εξήγησης.  

                                                 
148 Railton: “Moral” σ.171. 
149 Ό.π., σ.200. 
150 Rosenberg, Alex: “Darwinism in Moral Philosophy and Social Theory”, στο: Jonathan Hodge & 
Gregory Radick (επιμ.) The Cambridge Companion to Darwin. Cambridge University Press, New 
York 2003, σ.317. 
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Η ορθολογική θεμελίωση, που συνιστά τη βάση των ηθικών μας κρίσεων, 

κατά τον Gibbard έρχεται στο προσκήνιο μέσα από τη δυνατότητα να 

αξιολογούμε ποια συναισθήματα είναι ορθολογικό να έχουμε. Με αυτό εννοούμε 

ποια συναισθήματα συμβάλλουν καλύτερα στη συνεργασία μεταξύ των ατόμων 

μιας κοινωνίας. Καθότι “το κλειδί για την ανθρώπινη ηθική φύση έγκειται στον 

συντονισμό θεωρημένο υπό μια διευρυμένη οπτική (the key to human moral 

nature lies in coordination broadly considered)”151. Σύμφωνα με τον Gibbard, οι 

κανόνες, τους οποίους αποδέχεται ο καθένας μας, καθορίζουν την έκφραση 

συναισθημάτων αποδοχής ή απόρριψης που με την σειρά τους ενισχύουν την 

προώθηση μιας συνεργατικής στάσης μεταξύ των ανθρώπων μιας κοινωνίας. Οι 

κανόνες αυτοί έχουν προκύψει μέσα από τη φυσική επιλογή, η οποία ως εκ 

τούτου έχει κατά ένα βαθμό εναρμονίσει τα συναισθήματά μας. Η εναρμόνιση 

των συναισθημάτων αναδεικνύει μια βιολογική λειτουργικότητα, που δεν 

χαρακτηρίζει τίποτε άλλο από την αμοιβαία εξέλιξη μέσα από μια διαδικασία 

φυσικής επιλογής. Η εξελικτική ηθική ψυχολογία του Gibbard επιχειρεί να 

αναδείξει ιντερναλιστικά τη διαμόρφωση των ηθικών κρίσεων μέσα από την 

προβολή των συναισθηματικών στάσεων, που οι κρίσεις αυτές εκφράζουν. Η 

αξιολόγηση μιας πράξης ως ηθικά αποδεκτής ή μη εκφράζει τη συναισθηματική 

αποδοχή ή απόρριψη της. Η συναισθηματική αυτή αποδοχή ή απόρριψη είναι 

που κατευθύνει και κινητοποιεί την πράξη. Η διαμόρφωση των συναισθημάτων 

δεν αφορά απλώς μια τυχαία διαδικασία επιλογής μιας φυσικής αιτιακής 

ακολουθίας, αλλά μια εξελικτική διαδικασία φυσικής επιλογής, που αναδεικνύει 

ως επικρατούντα τα συναισθήματα που είναι ορθολογικό να έχουμε από μια 

εργαλειακή φρονησιακή οπτική.   

Η εξελικτική ηθική σαφώς συνιστά σήμερα την πειστικότερη εκδοχή της 

ηθικής φυσιοκρατίας. Τόσο στον κανονιστικό της προβληματισμό όσο και στη 

μεταηθική της θεμελίωση, η εξελικτική ηθική που έχει τις ρίζες της στη 

δαρβινική θεωρία, ανάγει τόσο την ικανότητα μας για ηθικές κρίσεις, τα θεμέλια 

δηλαδή των ηθικών μας κρίσεων, όσο και τον ίδιο τον ηθικό προβληματισμό στη 

φυσικά προσδιορισμένη ικανότητα του ανθρώπου για επιβίωση μέσα από την 

εξέλιξη και την προσαρμοστικότητα (adaptivity) που τον χαρακτηρίζει ως είδος. 

                                                 
151 Gibbard, Allan: Wise Choices, Apt Feelings. Oxford: Oxford University Press, New York 1990, 
σ.26. 
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Η δαρβινική θεωρία διαδραματίζει τον ρόλο αυτό, καθώς είναι η θεωρία ‘που 

σχετίζεται πιο άμεσα από όλες με την ανθρώπινη κατάσταση, την ανθρώπινη 

συμπεριφορά και τις νοητικές αιτίες της.’152 Υποστηρίζεται ότι η φυσική επιλογή 

μάς υποδεικνύει την θεωρητική κατεύθυνση που οφείλει να έχει η ηθική μας 

σκέψη, και ως εκ τούτου, αναδεικνύει τους αντικειμενικούς σκοπούς που όχι 

μόνο θεωρείται ότι κατευθύνουν, αλλά και οφείλουν να κατευθύνουν την πράξη 

μας. Σύμφωνα με την θεωρία αυτή, σε μεταηθικό επίπεδο η ικανότητα για 

ηθικές κρίσεις προκύπτει ως εργαλείο επιβίωσης μέσα από τη διαδικασία της 

φυσικής επιλογής και σε κανονιστικό επίπεδο η αντικειμενικότητα, όπως και η 

ορθότητα των ηθικών κρίσεων, θεμελιώνεται ακριβώς πάνω σ’ αυτήν την 

εξελικτική φυσική επιλογή, υπό την έννοια ότι είναι αυτή η φυσική επιλογή που 

αναδεικνύει τις επικρατούσες ηθικές αξιολογικές κρίσεις ως τις πλέον 

κατάλληλες.  

 Η φυσιοκρατία, κατά την απόπειρα να προσφέρει μια ικανοποιητική 

απάντηση ως προς το πώς είναι δυνατόν να προκύψουν κανονιστικές κρίσεις 

αναφορικά με το δέον εντός μιας αμιγώς επιστημονικής πρακτικής περιγραφής 

της πραγματικότητας, έχει στραφεί σ’ αυτό που ορίζουμε ως δαρβίνεια 

(μετα)ηθική. Η εν λόγω απόπειρα να δοθούν τιμές αληθείας αναφορικά με 

αξιολογικές κρίσεις που προσδιορίζουν τα ηθικά καθήκοντα και υποχρεώσεις, 

όπως και το ηθικό αίτημα για αυτονομία, οδηγεί στο αίτημα της ανάδειξης μιας 

βιολογικής αλυσίδας εμπειρικών γεγονότων με κανονιστικό χρωματισμό, αλλά 

και στη βαθύτερη ανακάλυψη των αιτιών και λόγων της ίδιας της ικανότητάς 

μας για ηθικό προβληματισμό.  

 Βρισκόμαστε, ως εκ τούτου, απέναντι σε δύο διαφορετικά εγχειρήματα. 

Από την μια συναντάμε το κανονιστικό εγχείρημα της εξελικτικής ηθικής, το 

οποίο ο Alex Rosenberg ονομάζει «δαρβίνεια ηθική» (“Darwinian Morality”)153, 

σύμφωνα με το οποίο το ορθό ή το λάθος των ηθικών μας κρίσεων 

υποστηρίζεται πως αναδεικνύεται μέσα από την ιστορική μελέτη του τρόπου 

που οι κρίσεις αυτές έχουν εξελιχθεί εντός της διαδικασίας της φυσικής 

επιλογής, με την έννοια που την έχει προσεγγίσει ο Δαρβίνος. Από την άλλη, 

συναντάμε τη μεταηθική φυσιοκρατία, δηλαδή την απόπειρα “ανάλυσης του 

                                                 
152 Rosenberg: “Field”, σ.4. 
153 Rosenberg: “Darwinism”, σ.311. 
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νοήματος των ηθικών αξιώσεων” 154  με την αναγωγή τους στις αιτιακές 

συνδέσεις που χαρακτηρίζουν την ικανότητα των ανθρώπων για ηθικές κρίσεις 

ως μια έκφανση της διαδικασίας της φυσικής επιλογής. Αυτή την απόπειρα, να 

δοθεί δηλαδή από τη φυσιοκρατία μια εξήγηση πώς και γιατί προβαίνουμε σε 

ηθικές κρίσεις, ο Rosenberg την ονομάζει «δαρβίνεια μεταηθική» (“Darwinian 

Metaethics”)155.  

 Το ερώτημα που τίθεται τόσο για τον μεταηθικό όσο και τον κανονιστικό 

δαρβινισμό είναι ουσιαστικά αν μπορεί να εντάξει στο (αναγωγικό) εγχείρημα 

του τον κατηγορικό χαρακτήρα του ηθικού προβληματισμού, δηλαδή να 

εξηγήσει επαρκώς την κατηγορική και έτσι τη δεσμευτική για την πράξη ισχύ 

των αξιολογικών κρίσεων. Κατά πόσον δηλαδή μπορεί να εντάξει επαρκώς στον 

προβληματισμό του την επιτακτική δύναμη που συνιστά αναπόσπαστο 

χαρακτηριστικό του ηθικού προβληματισμού, το γεγονός ότι από τη στιγμή που 

λέμε ότι κάτι είναι αγαθό eo ipso κινητοποιούμαστε αναλόγως, αλλά ειδικότερα 

τον κατηγορικό του χαρακτήρα· δηλαδή ότι είναι δυνατόν να αξιολογούμε την 

πράξη άνευ όρων, υπό την έννοια ότι η κινητοποίηση σε πράξη προκύπτει από 

την αξιολόγηση και μόνο αυτής της ίδιας της πράξης. 

Κάθε παρόμοιο εγχείρημα θεμελίωσης της αντικειμενικής ισχύος των 

ηθικών κρίσεων, που επιχειρεί να εντάξει στο πλαίσιο της και τον πρακτικό 

χαρακτήρα της ηθικής πάνω σε φυσικές παραδοχές, αντιμετωπίζει δυσκολίες 

στη θεμελίωση του τρόπου με τον οποίο προκύπτουν κανονιστικά ηθικά 

κριτήρια ικανά να μας κινητοποιήσουν σε πράξη απλώς και μόνο με βάση την 

περιγραφή εμπειρικών γεγονότων στον κόσμο. 156 

Όπως έχει αναφερθεί, ανακύπτουν δύο γενικές μέθοδοι προσέγγισης από 

την πλευρά της ηθικής φυσιοκρατίας. Από την μια μπορούμε να την εξηγήσουμε 

εξτερναλιστικά, (externally) και από την άλλη ιντερναλιστικά (internally). Στην 

περίπτωση που επιχειρούμε να διαχειριστούμε την προαπαίτηση αυτή 

εξτερναλιστικά ουσιαστικά δηλώνουμε ότι “προκύπτει από το περιεχόμενο της 

κινητοποιητικής προδιάθεσης που χαρακτηρίζει ένα καλό και με ισχυρή 

βούληση πρόσωπο.”157 Αυτό δηλαδή που εξηγεί τη σύνδεση μεταξύ μιας ηθικής 

                                                 
154 Ό.π. 
155 Ό.π. 
156 βλ. Rosenberg: “Darwinism”, σ.311. 
157 Smith, Michael: The Moral Problem. Blackwell Publishing, USA 1994, σ.72.  
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κρίσης και της κινητοποίησης μας είναι “η κινητοποιητική προδιάθεση που έχω 

εξαιτίας της οποίας υπολογίζομαι ως καλός άνθρωπος”158. Από την άλλη, στην 

περίπτωση που επιχειρούμε να διαχειριστούμε την σύνδεση μεταξύ ηθικής 

κρίσης και αξιολόγησης ιντερναλιστικά, τότε “προκύπτει ευθέως από το 

περιεχόμενο των ηθικών μας κρίσεων” 159 . Στην περίπτωση αυτή είτε 

υποστηρίζεται δηλαδή η ιδέα ότι “η πεποίθηση ότι μια πράξη είναι σωστή 

παράγει την ανάλογη κινητοποίηση” είτε ότι “η στάση της αποδοχής μιας 

πράξης ως ορθής είναι η ίδια ταυτόσημη με την κατάσταση κατά την οποία 

κινητοποιούμαστε”160. 

 Στην περίπτωση του εξτερναλισμού, όπως αυτού του Railton, το ζήτημα 

είναι σαφές, καθότι δεν γίνεται εμφανές πώς ένα γεγονός αναφορικά με την 

ανθρώπινη φύση μπορεί να εξηγήσει αλλαγές στην κινητοποίηση μας, όμορες με 

αυτές που πρέπει να προκύπτουν από τις ηθικές μας κρίσεις. Με αυτό εννοείται 

ότι το γεγονός ότι μας χαρακτηρίζει μια ιδιότητα των πραγμάτων αδυνατεί να 

ικανοποιήσει επαρκώς την προαπαίτηση της πρακτικότητας των ηθικών μας 

κρίσεων. Καθότι δεν είναι το γεγονός της ύπαρξης μιας δομημένης αιτιακής 

σύνδεσης με μια ιδιότητα των πραγμάτων που δίνει ιδιάζουσα κανονιστική 

σημασία στις κρίσεις μας, αλλά ακριβώς το γεγονός ότι συνιστούν κρίσεις. Και, 

ως κρίσεις, είναι ικανές είτε να μας κινητοποιούν είτε όχι.  

Στην περίπτωση του ιντερναλισμού, το ζήτημα γίνεται πιο σύνθετο. 

Συχνά επιχειρείται να ενταχθεί ένα ορθολογικό κριτήριο αξιολόγησης των 

ηθικών μας κρίσεων, δηλαδή να θεμελιωθεί ένας λόγος πάνω σ’ έναν άλλο λόγο, 

μέσα από μια ηθική μεθοδολογία, όπως είναι μια μέθοδος εσωτερικού 

στοχασμού πάνω στις πραγματικές επιθυμίες ή συναισθήματά μας. Το 

μεθοδολογικό αυτό εγχείρημα αναγωγής της αξιολόγησης των ηθικών κρίσεων 

σε κάτι που πραγματικά επιθυμούμε, σε τελική ανάλυση, επικαλείται μια 

εσωτερική φυσική προδιάθεση, τάση, κλίση ή επιθυμία που τυγχάνει να έχουμε. 

Η ορθολογικότητα ανάγεται, όπως και στην περίπτωση του Gibbard, σε μια 

εργαλειακή ορθολογικότητα, που απλώς αναδεικνύει τη φυσική μας προδιάθεση 

και τη σχέση μέσων-σκοπών ως προς την κινητοποίησή της. Αν και φαίνεται εκ 

πρώτης όψεως ότι δύναται άμεσα να κινητοποιηθούμε εξαιτίας ενός έλλογου 
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προβληματισμού, καθότι, όπως έχει επισημανθεί, “συνιστά συγκροτητικό όρο 

του να είσαι ηθικά καλός άνθρωπος το να έχεις άμεσο ενδιαφέρον για αυτό που 

θεωρείς ως ορθό”161, κάθε ανάλογη φυσιοκρατική απόπειρα αποτυγχάνει 

καθότι στηρίζεται απλώς πάνω σε μια φυσική προδιάθεση μας, ακόμα και στην 

περίπτωση που φαινομενικά αναδεικνύεται στιγμιαία ως προσωπική επιλογή. 

Κάθε απόπειρα να ενταχθεί ο προβληματισμός μας σε μια φυσιοκρατική βάση, 

όπου η κινητοποίηση υποστηρίζεται πως προκύπτει από μια φυσική 

προδιάθεση που τυγχάνει να υπάρχει, όποια και αν είναι αυτή, αδυνατεί να 

εξηγήσει την πρακτικότητα του ηθικού προβληματισμού, πώς δηλαδή δύναται 

άμεσα τόσο να μας κινητοποιεί όσο και να σταματάει να μας κινητοποιεί 

αναλόγως. Δεν μας εξηγεί δηλαδή γιατί το γεγονός ότι έχουμε μια προδιάθεση 

μας κινητοποιεί για πράξη. 

Όπως υποδεικνύει ο Rosenberg, τα εγχειρήματα αναγωγής μιας 

κανονιστικής θέσης σε μια εξηγητική οπτική απόδοσης αιτιών συχνά 

στηρίζονται σε μια αντίληψη της επιστήμης που ξεπερνάει την πραγματική της 

ισχύ. Στην περίπτωση της δαρβινικής θεωρίας, ο Rosenberg επισημαίνει: “Δεν 

προκύπτουν ακόμα αρκετά στοιχεία από την εξελικτική μας βιολογία που να 

υποδηλώνουν ότι δυνάμεις εξελικτικής επιλογής διαμόρφωσαν τα αντιληπτικά και 

νοητικά μας συστήματα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ικανά να αναγνωρίζουν τα 

πραγματικά φυσικά είδη και τις πραγματικές αντικειμενικές εξαρτήσεις της 

φύσης”162.  

Η εξελικτική θεωρία κατά την απόπειρά της να θεμελιώσει την 

επιστημονική της εγκυρότητα εισάγει στο περιεχόμενο της φιλοσοφικές θέσεις 

όπως είναι αυτή του ρεαλισμού και οδηγείται σε μια φιλοσοφία της επιστήμης 

που είτε προβαίνει σε “λήψη του ζητουμένου ή είναι κυκλική” (question-begging 

or circular)163. Υπό την έννοια ότι οι φυσιοκρατικές θεωρίες, που θέτουν τα όρια 

για το τι αξιολογούμε ως αποδεκτή επιστημονική θεώρηση και τι όχι με βάση 

την ήδη αποδεκτή επιστημονική θεωρία, δεσμεύονται από την προσέγγιση της 

κρατούσας επιστημονικής θεωρίας.  

Ο Rosenberg επισημαίνει ότι υπάρχει μόνον ένας τρόπος για να αποφύγει 

η φυσιοκρατία την κυκλικότητα που προκύπτει από “την τάση των 
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επιστημονικών συμπερασμάτων να καθορίζουν την επιστημονική μέθοδο που 

χρησιμοποιείται για να φτάσουμε στα συμπεράσματα αυτά”164 και αυτός είναι 

με το να δηλώσει ότι “η επιστήμη...παρέχει τα αγαθά” (science...delivers the 

goods)’165, υπό την έννοια ότι η επικρατούσα επιστημονική θεωρία προσφέρει 

γνώση και αυτό αποδεικνύεται από την επιτυχία της στην πρόβλεψη 

γεγονότων.  

       Η εξέλιξη της πρόβλεψης και του ελέγχου ως στόχος της έρευνας 

είναι πιθανώς ο μόνος τρόπος που μπορούμε να ελπίσουμε να 

καταφέρει η φυσιοκρατία να υπερβεί απλώς την απλή συνοχή στους 

ισχυρισμούς της περί της επιστήμης ως αντικειμενικής γνώσης166  

 Με αυτό εννοούμε ότι τελικός κριτής είναι η ίδια η επιστημονική μέθοδος. 

Υπό το πρίσμα αυτό είναι όμως αδύνατον η φυσιοκρατία να αποφύγει την 

κυκλική θεμελίωση, υπό την έννοια ότι “η επιστήμη θεμελιώνεται ως 

αντικειμενική γνώση εξαιτίας της επιτυχίας της στην πρόβλεψη η επιτυχία της 

στην πρόβλεψη είναι το κριτήριο της αντικειμενικής της γνώσης επειδή η 

επιστήμη—και ιδιαίτερα η Δαρβινική θεωρία—μας λέει ότι απαιτείται για την 

επιβίωση μας.”167 

 Ομοίως και η ηθική φυσιοκρατία, η διάσταση δηλαδή της φυσιοκρατίας 

που επιχειρεί να ξεπεράσει τη διάκριση που υπάρχει ανάμεσα στο δέον και τα 

φυσικά γεγονότα και να αντιμετωπίζει την ηθικά προσδιορισμένη 

κανονιστικότητα ως θεμελιωμένη πάνω σε γεγονότα ή εν πάσει περιπτώσει 

μέσω της μεθοδολογίας των φυσικών επιστημών, βρίσκεται και αυτή δέσμια της 

κυκλικότητας που η ίδια διαμορφώνει. Αδυνατεί, δηλαδή, να μας δείξει γιατί 

οφείλουμε να έχουμε κινητήριους λόγους να πράξουμε όπως δείχνει η 

περιγραφή και εξήγηση των φυσικών επιστημών, χωρίς να γίνεται επίκληση σε 

κάτι πέρα από την περιγραφή και την εξήγηση.   

Εάν ο λόγος που αξιολογούμε κάτι ως ‘αγαθό’ ανάγεται, όπως 

υποστηρίζεται, απλώς και μόνο, σε μια ενδεχομενική προδιάθεσή μας για 

επιβίωση ή εξέλιξη, τότε η φυσιοκρατία οφείλει να μας δείξει πώς και γιατί 

πρέπει να προβούμε σε παρόμοιες αξιολογήσεις ή πώς μπορεί να εντάξει μέσα 
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στο πλαίσιό της τη δυνατότητα να προβαίνουμε σε δεσμευτικές αξιολογικές 

κρίσεις, ικανές να κατευθύνουν την πράξη μας. Πώς μπορεί, δηλαδή, η έλλογη 

ικανότητα πραγμάτευσης κανονιστικών ζητημάτων να ενταχθεί σε μια μέθοδο 

που αρκείται στην αιτιακή περιγραφή, εξήγηση και πρόβλεψη φαινομένων, 

όμορης με αυτή των φυσικών επιστημών. Γιατί, ακόμα και αν εξαιτίας της 

περιγραφής, εξήγησης και πρόβλεψης οδηγούμαστε σε κανονιστικούς 

ισχυρισμούς, οι ισχυρισμοί αυτοί φαίνεται να συνιστούν κάτι παραπάνω από 

απλώς και μόνο μια περιγραφή, εξήγηση ή πρόβλεψη φαινομένων.   

       Η δαρβινική θεωρία μας λέει ότι δεν μπορεί να επιβιώσει κανείς 

για πολύ που να μην ενστερνίζεται ως στόχο της έρευνας την 

πρόβλεψη. Αλλά οι φυσιοκράτες, όπως και οι αντίπαλοί τους, πρέπει να 

θυμούνται ότι αυτή η δαρβινική ενόραση δεν είναι μέρος του 

φυσιοκρατικού φιλοσοφικού επιχειρήματος, παρά μόνο η 

προγνωστική του προσδοκία.168 

 Σε κάθε περίπτωση, αυτό στο οποίο αποτυγχάνει να ανταποκριθεί η 

εξελικτική φυσιοκρατική απόπειρα δικαιολόγησης των ηθικών κρίσεων είναι η 

συνθήκη που ο Michael Smith ονομάζει “αίτημα πρακτικότητας” (practicality 

requirement)169. Η πρακτική αυτή συνθήκη έγκειται στο γεγονός ότι αναφορικά 

με την ηθική κινητοποίηση, όταν υπάρχει μια αλλαγή στην ηθική κρίση eo ipso, 

πρέπει να ακολουθείται και από μια αλλαγή στην κινητοποίηση μας. Ως εκ 

τούτου, η εσωτερική αυτή προαπαίτηση των ηθικών κρίσεων συνιστά συνθήκη 

που χρειάζεται να λάβει υπόψη της κάθε ηθική θεωρία.  

 Ο προβληματισμός του Moore παραμένει για τον λόγο αυτό επίκαιρος, 

όχι βέβαια επειδή είχε “ανακαλύψει μια απόδειξη κάποιας πλάνης, αλλά 

περισσότερο έναν τρόπο επιχειρηματολογίας που εμμέσως αλλά 

αποτελεσματικά φέρνει στο προσκήνιο ορισμένες χαρακτηριστικές ιδιότητες 

της έννοιας του ‘αγαθού’- όπως και άλλου κανονιστικού λεξιλογίου- που 

δυσχεραίνουν την αποδοχή οποιασδήποτε γνωστής φυσιοκρατικής ή 

μεταφυσικής ερμηνείας ως αδιαμφισβήτητα σωστής”170.  

                                                 
168Ό.π., σ.27. 
169 Smith: Moral, σ.72.  
170 Darwall Stephen, Gibbard Allan & Railton Peter: “Toward Fin de Siecle Ethics: Some Trends”, 
στο: The Philosophical Review, 101:1 (Ιαν., 1992) σσ.3-4. (188). 
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Αυτό που αναδεικνύεται είναι ουσιαστικά το γεγονός ότι μπορούμε να 

φανταστούμε για οποιαδήποτε φυσική ιδιότητα κάποιον που δεν βρίσκει τον 

λόγο, στηριζόμενος απλώς και μόνο στο γεγονός της ύπαρξης της ιδιότητας 

αυτής, να πράξει αναλόγως. Και η ουσία του ερωτήματος αναφορικά με το αν 

πρέπει να πράξουμε με έναν τρόπο φ έγκειται στο γεγονός ότι υφίσταται μια 

λογική ή νοητικά θεωρούμενη σύνδεση με μια ανάλογη πράξη, κάτι που δεν 

γίνεται εμφανές από το γεγονός και μόνο ότι το φ συνιστά μια φυσική ιδιότητα 

ή ότι το να πράττουμε σύμφωνα με το φ συνιστά μια φυσική ικανότητα μας.  

 Όταν ρωτάμε αν το φ είναι αυτό που πρέπει να αναγνωρίσουμε ως 

‘αποδεκτό’ (επιθυμητό) ουσιαστικά ρωτάμε αν πρέπει να πράξουμε αναλόγως. 

Ουσιαστικά το ερώτημα αναφορικά με το αν κάτι ορίζεται ως ηθικά αποδεκτό 

αναμφίβολα συνδέεται εννοιολογικά με το πώς πρέπει να κατευθύνουμε την 

πράξη μας. Οι Darwall, Gibbard και Railton υποστηρίζουν ότι ο Moore έχει 

επιτύχει να αναδείξει αυτό ακριβώς με το επιχείρημά του περί της ανοικτής 

ερώτησης (open question). Δηλαδή, ότι αν κάτι είναι αγαθό παραμένει ένα 

ερώτημα ανοικτού τύπου στο βαθμό που στην απάντηση μας δεν διαφαίνεται η 

άμεση σύνδεση με την πράξη που ενέχουν οι κανονιστικού τύπου έννοιες. Δεν 

γίνεται εμφανές, δηλαδή, χωρίς περαιτέρω επεξήγηση, γιατί το να 

αναγνωρίσουμε την ύπαρξη μιας φυσικής ιδιότητας συνιστά ταυτοχρόνως 

αποδοχή  μιας δεσμευτικού τύπου υποχρέωσης να πράξουμε αναλόγως.  

Το πρόβλημα με τις θεωρήσεις αυτές είναι ότι: “οποιαδήποτε αναλυτική 

ερμηνεία του αγαθού και αν προσφέρεται υπό τους όρους κάποιας (πιθανώς 

σύνθετης) ιδιότητας P, αποτελεί συνεκτική ερώτηση: ‘Ναι, το βλέπω ότι το x 

είναι P, αλλά δεν υπάρχει χώρος να αναρωτηθώ αν ή όχι το x είναι στην 

πραγματικότητα αγαθό, αν πρέπει να κατευθύνω την ζωή μου σύμφωνα με 

αυτό;”171.  

Επανερχόμενοι στη φυσιοκρατική εκδοχή της δαρβινικής ηθικής, ακόμα 

και στην περίπτωση που δεχθούμε ότι η ηθική αποτελεί μέρος της εξελικτικής 

μας φύσης, ως μηχανισμός επιβίωσης ή ακόμα και εξέλιξης και πάλι τίθεται το 

ερώτημα: γιατί πρέπει να πράξω σύμφωνα με αυτήν (την εξελικτική μου φύση); 

Ένας υπέρμαχος της εξελικτικής θεωρίας του Δαρβίνου, για παράδειγμα, 

απορώντας για την φύση της ερώτησης αυτού, πιθανώς θα απαντήσει: Πρέπει 

                                                 
171 Darwall, Gibbard &Railton: “Toward”, σσ.3-4. (188). 
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να πράττεις σύμφωνα με αυτό το συμφέρον που καθορίζει η εξελικτική σου 

φύση. Και πάλι όμως μπορεί να προκύψει το ερώτημα: Ναι καταλαβαίνω ότι 

έτσι φαίνεται να είναι η εξελικτική μου φύση, αλλά τι με δεσμεύει να πράξω 

αναλόγως; Σε δεσμεύει η ίδια σου η φύση αν δεν πράξεις σύμφωνα με αυτήν 

απλώς πράττεις παράλογα. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα με τις εν 

λόγω θεωρήσεις, το πώς δηλαδή εντάσσουν μια ορθολογική προκείμενη ικανή 

να μας κινητοποιήσει σε πράξη σε ένα πλαίσιο όπου η κινητική ισχύς της πράξης 

δεν μπορεί παρά να διαμορφώνεται από μια ‘φυσική’ προδιάθεση που συμβαίνει 

να έχουμε. Όμως, μια ανάλογη μετάβαση δεν έπεται αυτόματα. Η ερώτηση του 

Moore για τον λόγο αυτό παραμένει ανοιχτή.  

 Ακόμα περισσότερο δεν γίνεται καν εμφανές πώς από την κινητοποίηση 

μας για ένα ιδιοτελή σκοπό προκύπτει η επιθυμία μας με δεσμευτικό τρόπο να 

κινητοποιηθούμε για την απόκτηση των μέσων για την επίτευξη του σκοπού 

αυτού, χωρίς να θεωρηθεί η μετάβαση αυτή απλώς και μόνο ως εργαλειακά 

αναγκαία. Η επιθυμία μας ή οποιαδήποτε τυχόν προδιάθεση μας για την 

επίτευξη ενός σκοπού δεν οφείλει να εμπεριέχει εντός της (με αναγκαίο τρόπο) 

και την κινητοποίηση να λάβουμε τα απαραίτητα μέσα για την επίτευξή του.172 

Όσοι αποποιούνται την παραπάνω θέση φαίνεται να είναι 

καταδικασμένοι είτε να υποστηρίξουν ότι οι κανονιστικοί ηθικοί λόγοι πράξης 

αποτελούν μια ψευδαίσθηση είτε να αναγνωρίσουν την ύπαρξη τους 

επιχειρώντας για παράδειγμα να τους εντάξουν στο ανάλογο πλαίσιο που 

υποστηρίζουν, στην περίπτωση μας αυτό της φυσιοκρατίας. Όμως είναι 

εμφανές ότι ανακύπτει ένα ζήτημα ουσίας για το κατά πόσο μπορούμε να 

αποκτήσουμε οποιαδήποτε θεώρηση που να ορίζει την ηθική κινητοποίησή μας 

ως κάτι άλλο πέρα από μια έλλογα διαμορφωμένη αναγκαιότητα ικανή να 

εξηγήσει την πρακτική πτυχή της ηθικότητάς μας. Υπό την έννοια ότι από τη 

στιγμή που αναγνωρίζουμε κάτι ως λόγο οφείλουμε να κινητοποιούμαστε και 

αναλόγως. Οποιαδήποτε κινητοποιητική ισχύς πηγάζει από κάποια φυσική 

προδιάθεση, αν και πιθανώς αναδεικνύεται μέσα από μια ορθολογική 

διαδικασία, δεν συνιστά ένα κριτήριο αξιολόγησης. Καθότι η εργαλειακή 

εφαρμογή του λόγου, υπό το προσέγγιση αυτή, είναι ενδεχομενική, δηλαδή 

                                                 
172 βλ. Korsgaard, Christine: “Skepticism about Practical Reason”. Journal of Philosophy, Vol. 83, 
No. 1, (Ιαν., 1986) σσ.5-25. 



75 

 

προσδιορίσιμη πάντα υπό όρους. Στην περίπτωση της ηθικής αξιολόγησης μιας 

πράξης, υπό το πρίσμα αυτό, δεν μπορεί να ερμηνευτεί ο πρακτικός, 

κατηγορικός χαρακτήρας της ηθικής, δηλαδή από τη στιγμή που αξιολογούμε 

μια πράξη ως ηθικά αποδεκτή να αποκτά δεσμευτική ισχύ για κάθε έλλογο 

ηθικό ον να πράττει αναλόγως.  

 

Αυτονομία και επιθυμίες  

 

Σε αυτό ακριβώς το ζήτημα που ανακύπτει έρχονται να απαντήσουν οι 

ιντερναλιστικές φυσιοκρατικές ηθικές θεωρίες. Οι εν λόγω θεωρήσεις δίνουν 

ιδιαίτερη έμφαση στις ενδεχομενικές προδιαθέσεις μας ως ανθρώπινου είδους, 

υπό την έννοια ότι οι ‘αποτελεσματικού’ τύπου, δηλαδή αυτές που είναι ικανές 

να κινητοποιήσουν σε πράξη προδιαθέσεις ενός δρώντος υποκειμένου, 

καθορίζουν ουσιαστικά και το τι θεωρείται ως αξιακά σημαντικό.  

 Υπό  το πρίσμα αυτό, η κανονιστικότητα που συγκροτεί τις ηθικές 

κρίσεις ανάγεται στην ικανότητα να θέτουμε σε κριτική τις υπάρχουσες 

προδιαθέσεις μας. Αναγνωρίζοντας, για παράδειγμα, ότι οι ενδεχομενικές 

προδιαθέσεις που κινητοποιούν (όπως οι επιθυμίες) δεν εκφράζουν τον 

πραγματικό μας εαυτό και ότι πιθανώς, αν αντιληφθούμε τι μας εκφράζει 

πραγματικά, τότε θα πάψουμε να τις ακολουθούμε, υιοθετώντας τις 

προδιαθέσεις που πραγματικά μας εκφράζουν (όπως για παράδειγμα δευτέρου 

βαθμού επιθυμίες μας).  

 Οι εν λόγω θεωρήσεις υποστηρίζουν ότι κάποιος αναγνωρίζει καλύτερα 

τι είναι αγαθό για αυτόν, ποιο είναι το ορθό, ποιο εν τέλει είναι το ‘ιδανικό’, όσο 

πιο ξεκάθαρα διαπιστώνει τι ακριβώς είναι αυτό που πραγματικά τον 

χαρακτηρίζει, ως το ιδιαίτερο ανθρώπινο ον που είναι. Επιχειρούν έτσι να 

ερμηνεύσουν την πρακτικότητα, που είναι άμεσα συνυφασμένη με την 

κανονιστικότητα, με το να την ταυτίσουν με την κινητήρια ισχύ των 

‘αποτελεσματικού’ τύπου προδιαθέσεων μας.173  

Η στοχαστική αυτή ισχύς αναδεικνύεται μέσα από την επισήμανση της 

ατομικής αυτονομίας, που διασφαλίζει και θεμελιώνει τη μετάβαση από τη 

                                                 
173 Darwall, Gibbard &Railton: “Toward”, (σ.188) σ.29. 
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φυσική πραγματικότητα περιγραφής ψυχολογικών κινήτρων πράξης σ’ έναν 

κατηγορικό προβληματισμό ικανό να μας κινητοποιήσει σε πράξη.  

 Σύγχρονες θεωρήσεις της έννοιας της αυτονομίας επιχειρούν να δώσουν 

μια ικανοποιητική απάντηση στην πρακτικότητα του ηθικού προβληματισμού 

μας. Χαρακτηριστικότερες είναι οι ιντερναλιστικές προσεγγίσεις που 

υποστηρίζουν ότι, αν και σε τελική ανάλυση, οι επιθυμίες μας, δηλαδή ένα 

ψυχολογικό γεγονός γύρω από την ανθρώπινη φύση, είναι αυτές που 

καθορίζουν την πράξη μας, παρά ταύτα χαρακτηριζόμαστε από κάποια 

«αυτονομία» στην επιλογή των πράξεων αυτών. Ουσιαστικά επιχειρούν να 

εξηγήσουν τον πρακτικό κατηγορικό χαρακτήρα των ηθικών κρίσεων με το να 

τον κατανοούν ως μια ιδιαίτερη διαδικασία διαμόρφωσης επιθυμιών174. Η 

αναγνώριση αυτής της αυτονομίας στη βιοηθική τίθεται ως το πλέον κομβικό 

σημείο κάθε ηθικού προβληματισμού.   

 Στην ηθική επιστημολογία μεγάλη απήχηση έχουν ηθικές θεωρήσεις που 

υποστηρίζουν ότι μπορούν να εξηγήσουν την πρακτικότητα της ηθικής, δηλαδή 

την ικανότητα των αξιολογικών μας κρίσεων να οδηγούν σε πράξη, με το να 

ανάγουν την κινητοποιητική ισχύ των κανονιστικών εννοιών στις επιθυμίες που 

τυγχάνει να έχουμε ή ακόμα καλύτερα στις επιθυμίες που χαρακτηρίζουν τον 

πραγματικό μας εαυτό, την πραγματική μας φύση. Με λίγα λόγια, υποστηρίζουν 

ότι οποιοσδήποτε λόγος πράξης δεν μπορεί παρά να καθορίζεται με τον έναν ή 

τον άλλον τρόπο από μια προϋπάρχουσα επιθυμία σε συνάρτηση με τις 

ενδεχομενικές πεποιθήσεις μας.   

 Οι εν λόγω θεωρήσεις στηρίζουν την θέση τους στη θεωρία 

κινητοποίησης του Hume, σύμφωνα με την οποία μπορούμε να αναφερθούμε σε 

δύο διαφορετικές καταστάσεις, τις πεποιθήσεις μας για τον κόσμο και τις 

επιθυμίες που μας κινητοποιούν να πράξουμε. Οι ηθικές μας κρίσεις,  κατά τη 

θεωρία του Hume, εκφράζουν τις επιθυμίες ενός υποκειμένου. Στην περίπτωση 

που κρίνει κάποιος ότι είναι ορθό να πράξει με έναν συγκεκριμένο τρόπο, τότε 

οφείλει να πράξει αναλόγως, αλλά μόνο υπό την προϋπόθεση ότι προϋπάρχει η 

κατάλληλη επιθυμία ικανή να τον κινητοποιήσει.  

                                                 
174 Βλ. Smith: Moral, Gauthier on valuing as a mode of desiring σ.141 και Lewis on valuing as 
desiring to desire σσ.142-147. 
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 Στις φυσιοκρατικές αυτές θεωρήσεις συχνά γίνεται επίκληση της 

σημασίας της ατομικής αυτονομίας ως μιας διαδικασίας προάσπισης ακριβώς 

αυτών των επιθυμιών που χαρακτηρίζουν την ιδιαίτερη φύση μας. Η 

αναγκαιότητα διατήρησης της ατομικής αυτονομίας, ως επιλογής μεταξύ 

επιθυμιών, επιχειρείται έτσι να τεθεί ως κριτήριο ηθικής αξιολόγησης της 

ανθρώπινης πράξης.   

 Εναπόκειται βέβαια σ’ αυτές τις σύγχρονες εκφάνσεις της φυσιοκρατίας 

να δείξουν πώς μπορούν να ενταχθούν στο εν λόγω πλαίσιο κανονιστικές 

έννοιες που απαιτούν μια δεσμευτική μετάβαση από την μία διακριτή 

κατάσταση στην άλλη (από την διαμόρφωση μιας πεποίθησης στο καθορισμό 

μιας επιθυμίας). Ο ίδιος ο Hume μας λέει ότι μια τέτοια σύνδεση δεν μπορεί να 

υπάρξει175· δηλαδή, ότι οι επιθυμίες μας δεν υπόκεινται σε ορθολογική κριτική 

και ως εκ τούτου οι πεποιθήσεις για το τι οφείλουμε να πράξουμε αδυνατούν 

από μόνες τους να διαμορφώσουν μια κανονιστικότητα με ανάλογη ισχύ με 

αυτή μιας επιθυμίας ικανής να μας κινητοποιήσει σε πράξη. Οι εν λόγω 

θεωρήσεις, που ανάγουν την ικανότητα μας να προβαίνουμε σε κανονιστικές 

ηθικές πράξεις στις επιθυμίες που τυγχάνει να έχουμε ή που έχουν διαμορφωθεί 

μέσα από μια εργαλειακή διαδικασία, οφείλουν να μας δείξουν πώς οι δύο 

διακριτές αυτές καταστάσεις μπορούν να συσχετιστούν χωρίς παράλληλα η μια 

να χάνει το νόημα της ως μέρος της άλλης.  

 Πιο συγκεκριμένα, χρειάζεται να μπορούν αποτελεσματικά να εντάξουν 

στο πλαίσιό τους τόσο τη δυνατότητα των ηθικών κρίσεων να έχουν 

αντικειμενική ισχύ, δηλαδή την πεποίθηση “αναφορικά με ένα αντικειμενικό 

γεγονός, ένα γεγονός αναφορικά με το τι είναι ορθό για κάποιον να πράξει”176 

όσο, παράλληλα, και τη δυνατότητά τους να μας κινητοποιούν σε πράξη, υπό 

την έννοια ότι “αν κάποιος κρίνει ότι είναι ορθό να πράξει το φ τότε, ceteris 

paribus, κινητοποιείται να πράξει το φ”177.  

Κατά τον Michael Smith, αυτή η απόπειρα ευσταθεί μόνο εάν είναι ικανή 

να ενσωματώσει στο πλαίσιο της τόσο: α) τη δυνατότητα να επιθυμούμε κάτι 

                                                 
175 Smith: Moral, σ.12. 
176 Ό.π. 
177 Ό.π.   
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χωρίς να το αξιολογούμε ως σημαντικό178, όσο και β) τη δυνατότητα να 

αξιολογούμε κάτι ως σημαντικό χωρίς να το επιθυμούμε όπως, και να 

προσδώσει έναν ανεξάρτητο λόγο για να δεχθούμε οποιαδήποτε τυχόν αναγωγή 

προσφέρουν ως επαρκή (γιατί, για παράδειγμα, οφείλουμε να θεωρήσουμε μια 

ιδιαίτερη διαδικασία διαμόρφωσης επιθυμιών ως αξιακά σημαντική;). Βεβαίως 

μια ανάλογη απόπειρα πρέπει να μπορεί να γίνει κατανοητή μέσα στο ίδιο το 

πλαίσιο που τίθεται, στην περίπτωσή μας αυτό της φυσιοκρατίας, κατά το 

οποίο επιθυμίες και πεποιθήσεις αποτελούν δύο διακριτές καταστάσεις.   

Στη συνέχεια εξετάζεται η περίπτωση του εγχειρήματος του Harry 

Frankfurt ως η πλέον εμβριθής απόπειρα να λυθεί εντός του φυσιοκρατικού 

πλαισίου το πρόβλημα της ηθικής κινητοποίησης, το γεγονός δηλαδή ότι οι 

ηθικές κρίσεις έχουν ένα εγγενώς κινητοποιητικό-ηθικό πρακτικό χαρακτήρα, 

υπό την έννοια ότι από τη στιγμή που αποδεχόμαστε μια ηθική κρίση eo ipso 

πράττουμε αναλόγως.     

 

Η προσέγγιση του Harry Frankfurt 

 

 Στη καθημερινή ζωή περιγράφουμε την ανθρώπινη δράση179 ως μέρος ή 

ακόμα και αιτία της διαμόρφωσης ενός φυσικού φαινομένου, ενός εμπειρικού 

γεγονότος. Μπορούμε ως εκ τούτου να φανταστούμε τους εαυτούς μας ικανούς 

να μετέχουν, ως δέκτες ή ως δρώντες, σε αιτιακές αλυσίδες που διαμορφώνουν 

τέτοια φαινόμενα για παράδειγμα, ακολούθησα το πλήθος και κατέληξα στο 

κέντρο της πόλης ή καθοδήγησα το πλήθος στο κέντρο της πόλης. Η 

αντιληπτική αυτή δυνατότητα φαίνεται να πηγάζει από κάποιου είδους νοητική 

ικανότητα να στοχαζόμαστε τις πράξεις μας, με παρόμοιο τρόπο που 

στοχαζόμαστε κάθε φυσικό φαινόμενο. Η νοητική αυτή ικανότητα ουσιαστικά 

                                                 
178 Υπό την έννοια ότι “αν δεχθούμε ότι το να έχουμε έναν κανονιστικό λόγο να κάνουμε κάτι 
απλώς ανάγεται στο να επιθυμούμε να το κάνουμε, τότε πώς μπορούμε να αποτύχουμε να 
κινητοποιηθούμε να κάνουμε αυτό που αποδεχόμαστε ότι έχουμε κανονιστικό λόγο να 
κάνουμε;”βλ. Smith: Moral, σ.13. 
179 Επιθυμώ να προβώ σε διάκριση ανάμεσα στη δράση και στην πράξη. Η πράξη σε αντίθεση με 
την δράση ενέχει προθετικότητα υπό την έννοια ότι προβαίνω στο χ για να επιτύχω το ψ. 
Αντιθέτως η δράση απλώς αναφέρεται στο γεγονός ότι προβαίνω στο χ. Για περαιτέρω ανάλυση 
βλ. την διάκριση σε Act και Action στην οποία προβαίνει η Christine Korsgaard στο ‘Acting for a 
Reason’ (Korsgaard, Christine: The Constitution of Agency: Essays on Practical Reason and Moral 
Psychology. Oxford University Press, Oxford: New York 2008).  



79 

 

δηλώνει ότι υπάρχει ένας μηχανισμός με βάση τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη 

δράση μας ως δική μας πράξη και ο οποίος, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αναχθεί 

απλώς και μόνο σε αυτό που περιγράφει, δηλαδή τη δράση μας ως φυσικό 

φαινόμενο. Απαιτείται κάτι παραπάνω η ενεργή συμμετοχή μας. Η ικανότητα 

αντίληψης της ίδιας της συμμετοχής μας, τόσο σε παρελθόντα όσο και σε 

μελλοντικά γεγονότα, προϋποθέτει τη δυνατότητα να στοχαζόμαστε τη δράση 

μας και να συλλαμβάνουμε τις πράξεις μας τόσο παθητικά, ως φαινόμενα που 

έχουν ήδη προκύψει, όσο και ενεργητικά ως φαινόμενα που πρόκειται να 

προκύψουν και που προδιαγράφουν την δική μας δράση. Για παράδειγμα, 

προτίθεμαι να συμμετέχω στην διαδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την 

επόμενη Παρασκευή.    

 Η ανθρώπινη νόηση, στην οποία στηρίζεται η δυνατότητα να 

συλλαμβάνουμε αιτιακές αλυσίδες, δηλαδή εμπειρικώς διαμορφωμένα 

φαινόμενα, φαίνεται ότι μας εφοδιάζει και με την ικανότητα να τις 

στοχαζόμαστε συχνά στοχαζόμαστε πράξεις που έχουν ήδη παρέλθει, αλλά και 

προκαθορίζουμε μελλοντικές συμπεριφορές. Έτσι μας δίδεται η εντύπωση ότι η 

δράση μας χαρακτηρίζεται από σκοπιμότητα, αποτελεί εν μέρει δική μας 

δημιουργία και ως εκ τούτου εκφράζει μια ικανότητα ‘αυτο-νομοθεσίας’. Σε τι 

ακριβώς όμως συνίσταται αυτή η ικανότητα; Τι είναι αυτό που προσδίδει μια 

ιδιαίτερη αξία στην ανθρώπινη δράση, την διαχωρίζει από αυτή των υπόλοιπων 

όντων και παράλληλα μας ορίζει ως πρόσωπα υπεύθυνα και ικανά για 

αυτονομία πράξης;    

 Τα τελευταία χρόνια η αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για πρακτικά 

ηθικά ζητήματα όπως αυτά ανακύπτουν μέσα από καθημερινά διλήμματα, 

κυρίως εντός του πεδίου της βιοηθικής, έχουν φέρει στο προσκήνιο την ανάγκη 

οριοθέτησης εννοιών που αφορούν την ηθική αξιολόγηση της ανθρώπινης 

πράξης, όπως είναι η έννοια του προσώπου και ο καθορισμός της ίδιας της 

πράξης μέσα από τον τρόπο που διαμορφώνεται από τα όρια που θέτει η ίδια η 

ικανότητα της βούλησης μας για αυτο-προσδιορισμό.   

Υπό την οπτική αυτή, σύγχρονες θεωρήσεις προσδίδουν βαρύτητα σε 

ορισμένου είδους ανθρώπινες πράξεις υπάγοντας τις εντός ενός φυσιοκρατικού 

πλαισίου. Δηλαδή, εν συντομία, υποστηρίζουν ότι, μολονότι κάποιος φυσικός 

νόμος διέπει την ανθρώπινη συμπεριφορά, εντούτοις ορισμένες από τις δράσεις 
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μας μπορούν να χαρακτηριστούν ως πράξεις αυτονομίας, επειδή αναδύονται 

από επιθυμίες ή κίνητρα ενός ιδιαίτερου είδους. Αν και δεν αναφέρουν όλοι οι 

συγγραφείς την έννοια της αυτονομίας στο έργο τους, θέτουν όμως ζητήματα 

που όλα, κατά κάποιο τρόπο, στρέφονται γύρω από την θεμελιακή γι’ αυτούς 

έννοια της ατομικής αυτονομίας ως ικανότητας ατομικής επιλογής. 

Συχνά οι θεωρήσεις αυτές επιχειρούν να εντάξουν εντός μιας 

νομολογικής θεώρησης της φύσης, όπως αυτή αναδύεται μέσα από τις φυσικές 

επιστήμες, την ικανότητα να διαμορφώνουμε οι ίδιοι τις πράξεις μας, δίδοντας 

έμφαση στην πλήρη ενημέρωση ή στον αναστοχασμό ή στην ιεράρχηση 

κινήτρων, δηλαδή εν συντομία “στην επιλογή που, αν και σε τελευταία ανάλυση 

βασίζεται σε επιθυμίες και προτιμήσεις, ακολουθεί μια συγκεκριμένη 

ορθολογική διαδικασία”180. Μια από τις πιο αξιοσημείωτες απόπειρες αποτελεί 

το εγχείρημα του Harry G.Frankfurt, ο οποίος στο κείμενο του «Freedom of the 

Will and the Concept of a Person»181, εισάγοντας μια σύνθετη ανάλυση 

επιθυμιών πρώτου και δευτέρου βαθμού, επιχειρεί, μέσα από τον προσδιορισμό 

και την εννοιολογική διασαφήνιση της έννοιας του προσώπου και συνακόλουθα 

της ελευθερίας της βούλησης, να αναλύσει και να δικαιολογήσει τη δυνατότητα 

του ανθρώπου να αυτο-προσδιορίζεται και έτσι να αποδίδει αξία σε ορισμένες 

από τις πράξεις του. Η θεώρηση του Frankfurt αποτελεί μια από τις πιο γνωστές 

σύγχρονες απόπειρες θεμελίωσης της αυτονομίας όχι απλώς και μόνο ως 

ανεξαρτησίας αλλά και ως ορθολογικής πρακτικής.  

 Σύμφωνα με τον Harry Frankfurt, σε αντίθεση με την κλασική θεωρία της 

συμβατοκρατίας 182  (compatibilism) που επικεντρώνεται απλώς στην 

εκπλήρωση της προαπαίτησης για την ύπαρξη εναλλακτικών όρων πράξης (υπό 

την έννοια ότι κάποιος είναι ελεύθερος να έχει τη βούληση που θέλει να έχει από 

την στιγμή που δεν εμποδίζεται να πράξει αυτό που βούλεται ή από την στιγμή 

που δεν εξαναγκάζεται να πράξει κάτι που δεν θέλει), το ζήτημα της ελευθερίας 

της βούλησης μεταβάλλεται σ’ ένα ζήτημα που αφορά ουσιαστικά τον τρόπο 

                                                 
180 O’Neill, Onora: “Autonomy: The Emperor’s New Clothes”, στο: Proceedings of the Aristotelian 
Society, Supplementary Volumes Vol. 77, (2003), σσ.1-21. 
181 Frankfurt, Harry: “Freedom of the Will and the Concept of a Person”, στο: The Journal of 

Philosophy, Vol. 68, No. 1 (Ιαν. 14, 1971), 5-20. 
182 Αναφέρομαι κυρίως στην θεωρία συμβατοκρατίας που έχει ως σημείο εκκίνησης τις θέσεις 
του Hobbes και Hume. Αφορά την απόπειρα διαμόρφωσης μιας ανάλυσης στην οποία μπορεί να 
συνυπάρξει ο ντετερμινισμός της φύσης με την ελευθερία της βούλησης.  
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διαμόρφωσης της βούλησης μας και όχι την ελευθερία πράξης. Υπό το πρίσμα 

αυτό, αποπειράται, εισάγοντας την έννοια της προσωπικής αυτονομίας ως την 

ικανότητα να διαμορφώνουμε οι ίδιοι τη βούλησή μας, να απαντήσει στο 

πρόβλημα της εναρμόνισης της ελευθερίας της βούλησης και του 

ντετερμινισμού της φύσης, όπως αυτό αναδεικνύεται μέσα από την κλασική 

θεωρία της συμβατοκρατίας.   

 Ο Frankfurt επισημαίνει ότι το βασικό ζήτημα που ανακύπτει με την 

κλασική θεωρία της συμβατοκρατίας είναι ότι παραβλέπει τη σημασία των 

‘εσωτερικών’ εμποδίων στη βούληση κάποιου. Υπό την έννοια ότι, αν και η 

συμπεριφορά μας μπορεί να εκφράζει τις επιθυμίες και προτιμήσεις που 

ενδεχομένως να έχουμε κάποια δεδομένη στιγμή, παρά ταύτα οι επιθυμίες αυτές 

μπορούν να μην συνιστούν τη βούλησή μας. Για παράδειγμα, ψυχαναγκαστική ή 

εθιστική συμπεριφορά δεν μπορεί να θεωρηθεί έκφραση μιας αυτόνομης 

βούλησης δεδομένου ότι η ανεξαρτησία από εξωτερικές επιδράσεις ή εμπόδια, 

αν και πιθανώς αποτελεί προϋπόθεση, δεν συνιστά τον καθοριστικό παράγοντα 

προσδιορισμού της αυτονομίας ενός ατόμου. Δεν αντιμετωπίζει, δηλαδή, 

ουσιαστικά ζητήματα ελευθερίας βούλησης «όντων μιας συγκεκριμένης 

κινητήριας πολυπλοκότητας, που έχουν την ικανότητα να ενδιαφέρονται για το 

ποιες επιθυμίες θα τους παρακινήσουν να προβούν σε πράξη»183. 

  Ο Frankfurt, στο σημαντικό άρθρο του “Freedom of the Will and the 

Concept of a Person”, παραθέτει το γνωστό παράδειγμα ενός ηρωινομανή ο 

οποίος εξαιτίας της εξάρτησης του επιθυμεί να πάρει ναρκωτικά. Αν και η 

επιθυμία αυτή είναι που τον καθοδηγεί, διότι αποτελεί την πιο ισχυρή επιθυμία 

και υπερισχύει κάθε άλλης, παρά ταύτα μπορούμε να φανταστούμε ότι μπορεί 

να μην θέλει πραγματικά να πάρει ναρκωτικά ή ότι ακόμα, όπως λέει ο 

Frankfurt, πιθανώς θα προτιμούσε να πεθάνει παρά να πάρει ναρκωτικά. Εξίσου 

χαρακτηριστικό είναι και το παράδειγμα του Gary Watson στο άρθρο του “Free 

Agency”, το οποίο αναφέρεται στην περίπτωση μιας γυναίκας που ξαφνικά έχει 

την επιθυμία να πνίξει το παιδί της ενώ το κάνει μπάνιο στη μπανιέρα, αν και 

                                                 
183 Watson, Gary: “Free Action and Free Will”, στο: Mind, New Series, Vol. 96, No. 382. (Απριλ., 
1987), 145-172, σ.148. 
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ταυτόχρονα το θεωρεί λάθος και ουσιαστικά δεν προβαίνει στην ικανοποίηση 

της επιθυμίας της.184 

 Ο Frankfurt επιχειρεί μέσα από μια διάκριση πρώτου και δευτέρου 

βαθμού επιθυμιών να μεταθέσει τον προβληματισμό αναφορικά με την 

ελευθερία πράξης και σκέψης στην ίδια τη βούληση, αναδεικνύοντας έτσι τις 

διαδικασίες που καθιστούν ορισμένες πράξεις ως ευκρινώς αυτόνομες. Κατά τον 

ίδιο, το στοιχείο που χαρακτηρίζει κάποιον ως πρόσωπο, ικανό δηλαδή να 

προσδιορίζει ο ίδιος τις αιτιακές αλυσίδες που πρόκειται να τον καθορίσουν, 

είναι η δομή της βούλησής του. Αν και δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που έχουν 

επιθυμίες και κίνητρα, φαίνεται εντούτοις να αποτελεί ένα ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό τους η ικανότητα που έχουν να διαμορφώνουν επιθυμίες 

‘δευτέρου βαθμού’ (“second-order desires”). Δηλαδή έχουν την ικανότητα όχι 

μόνον να επιλέγουν το ένα ή το άλλο, αλλά μπορούν επίσης μέσα από μια 

διαδικασία αναστοχασμού να ορίζουν ποιες επιθυμίες και ποια κίνητρα θα 

ακολουθήσουν. Οι άνθρωποι, εκτός από το να θέλουν, να επιλέγουν, να 

κινητοποιούνται να κάνουν αυτό ή το άλλο έχουν επίσης την ικανότητα να 

θέλουν να έχουν ή να μην έχουν ορισμένες επιθυμίες ή κίνητρα.  

Αυτή η δυνατότητα «αναστοχαστικής» αξιολόγησης, που φαίνεται να 

είναι πρόδηλη στη διαμόρφωση των επιθυμιών δευτέρου βαθμού, παραμένει 

πάντα εντός ενός φυσιοκρατικού πλαισίου, δηλαδή αποδίδεται με όρους 

γεγονότων γύρω από επιθυμίες. Κατά τον Frankfurt, αφορά απλώς στην 

ικανότητα του λόγου να διαμορφώνει την πραγματική μας βούληση, δηλαδή τις 

πραγματικές επιθυμίες μας, αυτές που μας κινητοποιούν σε πράξη, όπως και να 

προβαίνει στα ανάλογα ενεργήματα, που προτάσσει η βούληση αυτή. Παρά 

ταύτα, όπως ο ίδιος επισημαίνει, “με το να ισχυριζόμαστε ότι η ουσία του να 

χαρακτηρίζεται κάποιος ως πρόσωπο ανάγεται ουσιαστικά στην βούλησή του 

και όχι στον λόγο δεν υπονοώ βέβαια ότι κάποιος χωρίς λόγο μπορεί να 

θεωρηθεί πρόσωπο. Διότι είναι εξαιτίας αυτής της έλλογης ικανότητας του που 

κάποιος, ως πρόσωπο, μπορεί με κριτικό τρόπο να ανακαλύψει τη δική του 

βούληση και να προβεί σε βουλητικά ενεργήματα δευτέρου βαθμού. Η δομή της 

                                                 
184 βλ. Watson, “Action”, σσ.145-172. 
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βούλησης ενός προσώπου προϋποθέτει ότι αναφερόμαστε σ’ έναν έλλογο 

δρώντα”185.  

Η αναστοχαστική αξιολόγηση των επιθυμιών (ή κινήτρων) μας, αν και 

αποτελεί ουσιαστικά προϋπόθεση για να μπορούμε να ορίζουμε τους εαυτούς 

μας ως πρόσωπα, εξαιτίας της εργαλειακής και μόνο φύσης που της προσδίδει ο 

Frankfurt, δεν μπορεί να συνιστά μια ηθική αξιολόγηση του πρώτου βαθμού 

επιθυμιών μας. Η αξιολόγηση δεν έχει απαραιτήτως ηθική βαρύτητα, ο 

στοχασμός μας έχει τη μορφή αξιολόγησης με την έννοια ότι εκφράζει μια 

διαδικασία στάθμισης και συγκρότησης προτιμήσεων186 Ο λόγος ανακαλύπτει 

ουσιαστικά τις πραγματικές μας προτιμήσεις. Ένα πρόσωπο, δηλαδή κάποιος 

που επιθυμεί να χαρακτηρίζεται από τη δική του βούληση, στη σύγκρουση των 

επιθυμιών του δεν προτίθεται να ικανοποιήσει όλες τις επιθυμίες του, ως εάν να 

μην έχει σημασία ποια από όλες είναι η βούλησή του, αλλά αντιθέτως ταυτίζεται 

με κάποιες από τις επιθυμίες του («he makes one of them more truly his own») 

και παράλληλα αποποιείται άλλες («he withdraws himself from the other»187).  

Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι, “εξαιτίας αυτής της ταύτισης ή απόρριψης 

που επιτυγχάνεται μέσα από τη διαμόρφωση δευτέρου βαθμού βουλητικών 

ενεργημάτων, μπορούμε κατά έναν παράδοξο τρόπο να υποθέσουμε ότι η 

δήλωση ενός απρόθυμου ηρωινομανή πως η δύναμη που τον κινητοποιεί να 

πάρει ναρκωτικά δεν πηγάζει από τον ίδιο, δεν εκφράζει τη δική του ελεύθερη 

βούληση (αλλά αντιθέτως τον εξαναγκάζει να πράξει αντίθετα από την 

πραγματική του βούληση), έχει νόημα”188. 

Για να προσδιορίσουμε κάποιον ως πρόσωπο ικανό να προβαίνει σε 

αξιακά σημαντικές επιλογές για αυτόν τον ίδιο, δεν αρκεί ούτε η ικανότητα 

στοχαστικής αξιολόγησης των επιθυμιών μας ούτε η δυνατότητα να τις 

ορίζουμε ως πρώτου και δευτέρου βαθμού. Απαιτείται επιπροσθέτως ένα 

επιπλέον χαρακτηριστικό να μπορεί ένα πρόσωπο να ταυτίζει την βούλησή του 

με κάποια ή κάποιες από τις επιθυμίες του. Σημαντικό ρόλο στην αναγνώρισή 

της βούλησης κάποιου έχει και η ισχύς μιας επιθυμίας, η ικανότητα δηλαδή μιας 

δευτέρου βαθμού επιθυμίας να συνιστά βουλητικό ενέργημα δευτέρου βαθμού, 

                                                 
185 Frankfurt: “Freedom”, σ.11. 
186 βλ. υποσημείωση 6  σ.13, στο: Frankfurt, “Freedom”. 
187 Frankfurt: “Freedom”, σ.13. 
188 Ό.π.  
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δηλαδή μια αποτελεσματική επιθυμία που κινητοποιεί σε πράξη μέσα από την 

αναγνώριση της ως της βούλησης κάποιου. Η δυνατότητα διαμόρφωσης ενός 

βουλητικού ενεργήματος δευτέρου βαθμού, που συνιστά τη βούληση κάποιου, 

αποτελεί αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της απόδοσης της έννοιας του 

προσώπου. Υπό το πρίσμα αυτό, κάποιος μπορεί να έχει μια επιθυμία δευτέρου 

βαθμού είτε όταν θέλει απλώς να έχει μια επιθυμία είτε όταν η επιθυμία αυτή 

ταυτίζεται με την βούληση του. Τις επιθυμίες της δεύτερης περίπτωσης ο 

Frankfurt τις ονομάζει «δευτέρου βαθμού βουλητικά ενεργήματα189 (volitions)» 

και τις θεωρεί απαραίτητες για να χαρακτηρίζεται κάποιος από την ιδιότητα 

του προσώπου. 

Επειδή οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να προβαίνουν σε βουλητικά 

ενεργήματα δευτέρου βαθμού, μπορούν να απολαμβάνουν ή να στερούνται 

ελευθερία της βούλησης. Η ελευθερία της πράξης σημαίνει να μπορείς να κάνεις 

αυτό που θέλεις. Η ελευθερία της βούλησης σημαίνει να μπορείς ελεύθερα να 

επιθυμείς αυτό που θέλεις να επιθυμείς, να μπορείς δηλαδή να έχεις τη βούληση 

που θέλεις. Βέβαια, στην πράξη, τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Αν και 

τα βουλητικά ενεργήματα μας κινητοποιούν σε πράξη, ένα πρόσωπο ‘μάχεται’ 

για να τα εφαρμόσει. Όταν τώρα εξασφαλίζει κάποιος τη συμμόρφωση της 

βούλησης του με τα δευτέρου βαθμού βουλητικά ενεργήματά του, τότε ασκεί 

ελεύθερα τη βούλησή του, αντιθέτως στερείται ελευθερίας της βούλησης.190   

                                                 
189 Χρησιμοποιώ τον όρο ‘βουλητικό ενέργημα’ με σκοπό την επισήμανση της σημασίας της 
πρόθεσης χωρίς εξωτερικό εξαναγκασμό ή καθοδήγηση, σύμφωνα με την βούληση κάποιου (βλ. 
Γ. Μπαμπινιώτη: Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Κέντρο Λεξικολογίας Ε.Π.Ε., Αθήνα 1998, 
σ.1485.). Αν και ο Frankfurt φαίνεται να επιχειρεί να εντάξει εντός της έννοιας αυτής και την 
ερμηνεία της, όπως χρησιμοποιείται από τον Αριστοτέλη, ως απόφασης μετά από σκέψη 
(προαίρεση). 
190 Σύμφωνα βέβαια με τη θεώρηση αυτή δεν έπεται απαραιτήτως ότι κάποιος πρέπει να έχει 
ελευθερία να έχει όποια βούληση επιθυμεί να έχει για να είναι ηθικά υπεύθυνος. Η υπόθεση ότι 
ένα πρόσωπο είναι ηθικά υπεύθυνο δεν ενέχει ως προαπαίτηση ότι θα μπορούσε να έχει 
οποιαδήποτε βούληση ήθελε να έχει. Σαφώς προϋποθέτει ότι έπραξε ελεύθερα ή ότι έκανε ό,τι 
έκανε με την ελεύθερη βούληση του. Δεν συνάγεται όμως λογικά από αυτό ότι κάποιος πράττει 
ελεύθερα μόνο όταν είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει να κάνει ή ότι πράττει με την δική του 
ελεύθερη βούληση μόνο όταν η βούλησή του είναι ελεύθερη. Προς επεξήγηση αυτής της θέσης ο 
Frankfurt μας προτρέπει να φανταστούμε έναν ναρκομανή που σε αντίθεση με το παράδειγμα 
που έχουμε ήδη αναφέρει είναι ευτυχής που βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται. Είναι 
ένας εκούσιος ναρκομανής που δεν θα ήθελε τα πράγματα να είναι διαφορετικά απ’ ότι είναι. Αν 
ο εθισμός του κατά κάποιο τρόπο εξασθενούσε θα έκανε τα πάντα για να τον επαναφέρει στα 
αρχικά του επίπεδα, αν η επιθυμία του άρχιζε να μειώνεται θα επεδίωκε με κάθε τρόπο να 
ανανεώσει την έντασή της. Η βούληση του εκούσιου ναρκομανή δεν μπορεί όμως να θεωρηθεί 
ελεύθερη, καθότι η επιθυμία του να πάρει ναρκωτικά θα είναι αποτελεσματική είτε θέλει να 
συνιστά η επιθυμία του αυτή τη βούληση του είτε όχι. Δεδομένου όμως ότι δεν είναι μόνο 
εξαιτίας της εξάρτησης του που θέλει να πάρει ναρκωτικά μπορεί να θεωρηθεί ηθικά υπεύθυνος 
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Η αυτονομία ενός προσώπου φαίνεται να ταυτίζεται, στην ανάλυση του 

Harry Frankfurt, με την ικανότητά του να διαμορφώνει, μέσα από μια 

διαδικασία στοχαστικής αυτο-αξιολόγησης, βουλητικά ενεργήματα δευτέρου 

βαθμού. Χαρακτηρίζεται δηλαδή από την έμφυτη ικανότητα ενός προσώπου να 

ταυτίζει, με τη βοήθεια του λόγου του, κάποιες από τις επιθυμίες του με τη 

βούλησή του και ουσιαστικά ανάγεται στην άσκηση της δυνατότητάς του να 

μπορεί να θέλει αυτό που θέλει (να επιθυμεί αυτό που επιθυμεί).  

 

Κριτική στον Harry Frankfurt: ο λόγος ως αιτία 

 

 Ο Frankfurt, ουσιαστικά, με την προσέγγιση της ιεράρχησης που 

παραθέτει, “εμπλουτίζει την κλασική έννοια του αυτο-προσδιορισμού με το να 

κατανοεί τον εαυτό υπό τους όρους ενός ανώτερου βαθμού βουλητικού 

ενεργήματος”191. Το πρόσωπο δεν αποτελεί πια ένα ον, που ακολουθώντας τις 

επιθυμίες του έχει απλώς την ικανότητα να επιλέγει μεταξύ εναλλακτικών 

δυνατοτήτων πράξης, αλλά φαίνεται να χαρακτηρίζει ένα άτομο ικανό να αυτο-

προσδιορίζεται, να προσδίδει αξία σε ορισμένες από τις επιθυμίες του και 

συνακόλουθα να είναι υπεύθυνο για τις πράξεις του. (Έτσι, σε αντίθεση με την 

κλασική θεώρηση, μετατίθεται και το πρόβλημα της ελευθερίας της βούλησης 

στην ίδια τη βούληση και όχι στη δυνατότητα εναλλακτικών δυνατοτήτων 

πράξης192). 

Κατά την προσέγγιση που παραθέτει ο Frankfurt, η ελευθερία ως 

δυνατότητα αυτο-προσδιορισμού της βούλησης, που προσδίδει την ιδιότητα 

                                                                                                                                            
που τα λαμβάνει. Η επιθυμία να πάρει ναρκωτικά συνιστά μια αποτελεσματική επιθυμία επειδή 
είναι ψυχολογικά εθισμένος. Συνιστά όμως επίσης μια αποτελεσματική επιθυμία και επειδή 
θέλει να είναι μια αποτελεσματική επιθυμία. Αν και δεν ελέγχει τη βούληση του, με τη δευτέρου 
βαθμού επιθυμία του να επιθυμεί η εξάρτηση του στη ναρκωτική ουσία να είναι αποτελεσματική 
μετατρέπει τη εξαρτημένη βούληση αυτή σε δική του.  
191 Watson, “Action”, σ.146. 
192 Μεγάλη συζήτηση γίνεται για το κατά πόσο η ύπαρξη εναλλακτικών δυνατοτήτων πράξης 
συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση της ελευθερίας βούλησης ή όχι (βλ. Kane, Robert (επιμ.):  The 
Oxford Handbook of Free Will. Oxford University Press, Oxford 2002.). Ο Frankfurt υποστηρίζει 
ότι η ύπαρξη εναλλακτικών δυνατοτήτων πράξης, δηλαδή το αν θα μπορούσε να πράξει κάποιος 
διαφορετικά, δεν έχει να κάνει με το αν κάποιος πράττει σύμφωνα με τη βούληση του, δηλαδή με 
το αν θα μπορούσε να έχει τη θέληση να πράξει διαφορετικά. Επιχειρεί να αποφύγει το 
πρόβλημα της αναγκαιότητας ύπαρξης εναλλακτικών δυνατοτήτων πράξης, με το να διαχωρίζει 
την πράξη από τη βούληση. Το γεγονός ότι δεν έχεις τη δυνατότητα να πράξεις διαφορετικά δεν 
σημαίνει απαραιτήτως ότι δεν επιθυμούσες να πράξεις όπως έπραξες, δηλαδή να έχεις τη θέληση 
που έχεις. (βλ. Frankfurt, Harry G.: “Alternative Possibilities and Moral Responsibility” στο: The 
Journal of Philosophy,Vol. 66, No.23, (Δεκέμβριος 4, 1969), 829-839.)  
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του προσώπου, γίνεται αντιληπτή ως η ικανότητα ενός ανθρώπινου όντος να 

αποκόπτεται από τις πρώτου βαθμού επιθυμίες του συνάγοντας βουλητικά 

ενεργήματα δευτέρου βαθμού. Η ιεραρχική αυτή προσέγγιση φαίνεται, εκ 

πρώτης όψεως, να αντιμετωπίζει πιο αποτελεσματικά ζητήματα ετερόνομου 

περιορισμού ή καθορισμού της βούλησης, προσδίδοντας έτσι ένα ουσιαστικό 

πεδίο αυτο-προσδιορισμού. Η επιθυμία, σύμφωνα με το εξήγηση αυτή, μπορεί 

να χαρακτηριστεί ως εξωτερικό εμπόδιο 193  (εξωτερικό δεν σημαίνει 

απαραιτήτως εξωτερικό από το σώμα). Μετατίθενται έτσι τα όρια και 

αναδεικνύεται παράλληλα το αίτημα της ύπαρξης μιας πιο σύνθετης σύλληψης 

του εαυτού. Στην ιεραρχική θεώρηση του Frankfurt τα όρια του εαυτού δεν 

ταυτίζονται με τις επιθυμίες πρώτου βαθμού.  

Με μια πρώτη προσέγγιση, το σχήμα του Frankfurt δίνει την εντύπωση 

ότι ορίζει ορθώς την ικανότητα αυτo-προσδιορισμού μας, ως τις επιθυμίες που 

εμείς οι ίδιοι αναγνωρίζουμε ως τη βούλησή μας. Όμως ένας πιο ενδελεχής 

έλεγχος φέρνει στο προσκήνιο σοβαρά μεθοδολογικά ζητήματα. Μπορεί η 

αναγωγή της αξιολόγησης αυτού που θεωρούμε ως σημαντικό σε μια επιθυμία 

δευτέρου βαθμού να επιλύσει ουσιαστικά το πρόβλημα που προτίθεται να 

αντιμετωπίσει; Μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι το να αξιολογούμε κάτι ως 

σημαντικό σημαίνει απλώς να επιθυμούμε ό,τι επιθυμούμε; Ο τρόπος 

διαμόρφωσης δευτέρου βαθμού επιθυμιών προσδίδει κάποια κανονιστικότητα 

στη πράξη μας; Τα παραπάνω συνιστούν κάποια από τα εύλογα ερωτήματα που 

τίθενται.  

Το κυριότερο πρόβλημα που τίθεται είναι ότι, ανεξαρτήτως αν αυτό που 

μας εκφράζει και θεωρούμε ως σημαντικό είναι μια δευτέρου ή τρίτου ή πρώτου 

βαθμού επιθυμία, φαίνεται να μην μας δίδεται ένας ανεξάρτητος λόγος να 

αποδεχθούμε οποιαδήποτε αιτιακή σύνδεση τέτοιου είδους. Αν και πράγματι 

μπορεί κάποιος, σύμφωνα με την θεώρηση αυτή, να έχει μια δευτέρου βαθμού 

επιθυμία διαφορετική από μια πρώτου βαθμού, απλώς και μόνο από το γεγονός 

αυτό δεν προκύπτει ότι οφείλουμε να ανάγουμε χωρίς κανένα ανεξάρτητο 

κριτήριο αυτό που αξιολογούμε ως σημαντικό σε αυτό που επιθυμούμε να 

επιθυμούμε. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι η δικαιολόγηση βρίσκεται στην 

                                                 
193 βλ. Christman, John: “Constructing the Inner Citadel: Recent Work on the Concept of 
Autonomy”, στο: Ethics Vol. 99, No. 1 (Οκτ., 1988), 109-124:113. 
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αρμονία μεταξύ του πρώτου βαθμού και του δευτέρου βαθμού επιθυμιών, 

ακόμα και αν δώσουμε έμφαση στο περιεχόμενο των δευτέρου βαθμού 

επιθυμιών, πάλι δεν επιλύεται το ζήτημα που ανακύπτει. Απαιτείται και πάλι να 

μας δοθεί ένας ανεξάρτητος λόγος για να αποδεχθούμε μια παρόμοια αναγωγή, 

που να αναδεικνύει γιατί συνιστά κάτι περισσότερο από απλώς μια αιτιακά 

προσδιορίσιμη ακολουθία εμπειρικών συμβάντων. Το ίδιο πρόβλημα παραμένει 

ανεπίλυτο στις ρίζες κάθε φυσιοκρατικής θεώρησης είτε η επιθυμία που μας 

καθοδηγεί είναι πρώτου είτε δευτέρου είτε τρίτου βαθμού.194Απαιτείται, δηλαδή 

ένας ανεξάρτητος λόγος που να μας υποδεικνύει γιατί ορισμένες φορές 

οφείλουμε να επιλέγουμε να μην ακολουθούμε τις επιθυμίες μας υιοθετώντας 

μια κανονιστική συμπεριφορά195.  

Το εγχείρημα αναγωγής της αξιολόγησης σε αυτό που επιθυμούμε να 

επιθυμούμε δεν προσφέρει οποιαδήποτε πρόσθετη υπόθεση που να το 

δικαιολογεί. Το μόνο που ισχυρίζεται ο Frankfurt είναι ότι, αν ανάγουμε την 

αξιολόγηση σ’ αυτό που επιθυμούμε να επιθυμούμε, τότε μπορούμε σ’ ένα 

δεύτερο επίπεδο να αποδεχόμαστε ή να απορρίπτουμε επιθυμίες πάνω σε 

επιθυμίες. Ακόμα όμως και αν είμαστε διατεθειμένοι, χωρίς κάποιον ανεξάρτητο 

λόγο, να δεχθούμε την υπόθεση του Frankfurt, ότι δηλαδή η αξιολόγηση μας 

ανάγεται σε μια δευτέρου βαθμού επιθυμία, και πάλι παραμένει μια ανεπίλυτη 

δυσκολία. Από την επιχειρηματολογία του δεν δίνεται κάποιο ανεξάρτητο 

κριτήριο που να δικαιολογεί γιατί η αξιολόγηση μας ανάγεται σε μια δευτέρου ή 

ακόμα και τρίτου ή τετάρτου βαθμού επιθυμίας. Με αυτό εννοείται ότι αν δεν 

είναι ξεκάθαρο σε ποιο επίπεδο ακριβώς ταυτίζεται η αξιολόγηση με αυτό που 

επιθυμούμε να επιθυμούμε, τότε δεν έχουμε κανένα λόγο να ταυτίσουμε την 

αξιολόγηση με οποιοδήποτε επίπεδο επιθυμίας.196   

                                                 
194 Smith: Moral, σ.145. 
195 Αναφέρομαι στην κανονιστικότητα ως μια αναγκαιότητα που προκύπτει από τη βούληση 
μας, μια ‘necessitation of the will’ όπως την ορίζει η Christine Korsgaard (βλ. Korsgaard: 
Constitution, σ.30.) και όχι ως μια μορφή αιτιακής αναγκαιότητας (όπως υποστηρίζει ο 
εμπειρισμός) ή ως ανταπόκριση σε μια λογική αναγκαιότητα (όπως υποστηρίζει ο 
ορθολογισμός). Αφορά μια αναγκαιότητα που δεν μας υποδεικνύει ότι πρέπει να 
συμπεριφερόμαστε με έναν συγκεκριμένο τρόπο, αλλά αντιθέτως δηλώνει τη μορφή που πρέπει 
να έχει η δράση μας εάν πρόκειται να συνιστά πράξη που να πηγάζει από την ίδια μας τη 
βούληση.   
196 Ο David Lewis επιχειρεί να δώσει μια ικανοποιητική, αν και όχι τόσο πειστική, απάντηση στο 
πρόβλημα αυτό. Υποστηρίζει ότι ο λόγος που ανάγουμε την αξιολόγηση σε ένα συγκεκριμένο 
επίπεδο και όχι για παράδειγμα στο ανώτερο επίπεδο είναι διότι “αν επιδιώξουμε την ανώτερη 
τάξη, αμέσως αποκλείουμε την περίπτωση κατά την οποία κάποιος επιθυμεί να αξιολογεί 
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 Ο Frankfurt, όπως και κάθε υπέρμαχος μιας θεωρίας της ηθικής 

κινητοποίησης που στηρίζεται στις επιθυμίες (desire based)197, υποθέτει ότι για 

να μπορούμε να κινητοποιηθούμε να πράξουμε πρέπει να προϋπάρχει κάποια 

επιθυμία. Υποστηρίζει δηλαδή ότι προϋπόθεση κινητοποίησής μας σε πράξη 

είναι να βρισκόμαστε σε μια ψυχική κατάσταση κατά την οποία 

κινητοποιούμαστε από κάποιο στόχο. Η συμμόρφωση τώρα με ορθολογικές 

αρχές δεν αρκεί από μόνη της να διαμορφώσει μια παρόμοια κατάσταση. 

Απαιτείται να βρισκόμαστε ήδη εντός ενός «πλαισίου», όμορου με αυτό μου μας 

θέτει η θεωρία κινητοποίησης του Mill, που προϋποθέτει την ύπαρξη κάποιας 

επιθυμίας ικανής να συνιστά κίνητρο πράξης.  

Γίνεται λοιπόν σαφές ότι κάποιος πράττει ηθελημένα υπό την 

προϋπόθεση ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση που κατευθύνεται από κάποιο 

στόχο.198 Επειδή οι πεποιθήσεις μας απλώς περιγράφουν πώς είναι ο κόσμος, 

δεν μπορούν από μόνες τους να μας εισαγάγουν σε μια παρόμοια κατάσταση. 

Απαιτείται επιπλέον να υπάρχει και κάποια επιθυμία, υπό την έννοια ότι η 

επιθυμία θεωρείται ως ένα ψυχολογικό γεγονός που μας χαρακτηρίζει και 

σύμφωνα με το οποίο τείνουμε να διαμορφώνουμε τον κόσμο.199Δηλαδή, η 

ορθολογικότητα γίνεται αντιληπτή ως να σχετίζεται με την γνωσιακή 

(cognitive) πλευρά της ανθρώπινης ψυχολογίας που αφορά ουσιαστικά τις 

πεποιθήσεις και τις διασυνδέσεις των πεποιθήσεων, σε αντίθεση με την μη 

ορθολογική πλευρά που αφορά επιθυμίες και συναισθήματα. Το επιχείρημα 

αυτό, που φαίνεται να στηρίζεται στην προαπαίτηση ενός πλαισίου 

κινητοποίησης, ο Wallace το ονομάζει ‘τελεολογικό επιχείρημα’ υπό την έννοια 

ότι θέτει ως σημείο εκκίνησης την υπόθεση ότι, για να μπορέσει κάποιος να 

                                                                                                                                            
διαφορετικά από το πώς αξιολογεί, και αυτή η περίπτωση προφανώς δεν είναι απίθανη” (Lewis, 
David: “Dispositional theories of value”. Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary 
Volume 63, (1989) 113–137:116). Και πάλι όμως, όπως επισημαίνει ο Michael Smith (Smith: 
Moral, σ.147) δεν είναι ξεκάθαρο γιατί αυτό συνιστά επιχείρημα για το γεγονός ότι την 
αξιολόγηση μας τη χαρακτηρίζει μια δευτέρου βαθμού επιθυμία.  
197 βλ. Davidson, Donald: ‘Intending’, στο Yirmiahu Yovel (επιμ.): Philosophy of History and Action. 
D. Reidel, Dordrecht 1978a.) για μια απόπειρα αναγωγής της αξιολόγησης σε επιθυμία, όπως και 
τον Gauthier, David: Morals by Agreement. Oxford University Press, Oxford 1986) για μια 
απόπειρα αναγωγής της αξιολόγησης σε μια μέθοδο του να επιθυμούμε (mode of desiring).  
198 Η πιο ολοκληρωμένη έκφραση του επιχειρήματος αυτού παρουσιάζεται από το Michael Smith 
στο άρθρο του “The Humean Theory of Motivation”, Mind, 96 (1987), 36-61. Ουσιαστικά 
στηρίζεται στην θέση ότι η ίδια η πρόθεση προϋποθέτει την ύπαρξη επιθυμίας και ως εκ τούτου 
οδηγεί αναπόφευκτα σ’ ένα κλειστό σύστημα θεμελίωσης.   
199 βλ. Wallace: Normativity, σ.20.  
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κινητοποιηθεί και να πράξει, πρέπει να βρίσκεται σε μια κατάσταση εντός της 

οποίας κατευθύνεται από κάποιο στόχο (goal directed state) Σύμφωνα με την 

θεώρηση αυτή, «καταστάσεις που κατευθύνονται από κάποιο στόχο θεωρείται 

ότι συγκροτούνται από επιθυμίες, καθότι υπάρχει μια αντίληψη των επιθυμιών 

σύμφωνα με την οποία εκλαμβάνονται ως ψυχολογικές καταστάσεις στις οποίες 

βρίσκεται κάποιος, οποτεδήποτε βρίσκεται σε μια κατάσταση σύμφωνα με το 

περιεχόμενο της οποίας επιθυμεί να διαμορφώσει τον κόσμο γύρω του. Η 

κινητοποίησή μας σε πράξη, με το να ανάγεται σε ένα τελεολογικό γεγονός, 

απαιτεί την παρουσία επιθυμίας και οι επιθυμίες δεν μπορούν να εξηγηθούν 

σύμφωνα με ορθολογικούς κανόνες ή αρχές»200 αλλά κινητοποιούν αιτιακά την 

πράξη.  

Το ‘τελεολογικό’ αυτό επιχείρημα ουσιαστικά δηλώνει ότι οι επιθυμίες 

είναι αναγκαστικά παρούσες σε περίπτωση κινητοποίησης, επειδή είναι 

εμπειρικά γεγονότα αναγνώρισης ενός στόχου, και ότι δεν μπορούν να 

κατανοηθούν υπό τους όρους ορθολογικών αρχών ή κανόνων. Από τη θέση αυτή 

πηγάζει και το πρόβλημα με την θεώρηση του Frankfurt, όπως και κάθε 

θεώρηση που αντιλαμβάνεται τις επιθυμίες ως γεγονότα που κινητοποιούν. Το 

πρόβλημα, όπως ήδη αναφέραμε και στην περίπτωση της θεωρίας του Mill, 

έγκειται στο γεγονός ότι οι επιθυμίες, στις οποίες βασίζεται η κινητοποιητική 

ισχύς, γίνονται αντιληπτές ως εμπειρικά γεγονότα και έτσι δεν υπάρχει καμία 

οπτική μέσα από την οποία να εισαγάγουμε ορθολογικές αρχές στην ερμηνεία 

της κινητοποιητικής ισχύος201. 

Η απόπειρα βέβαια του Frankfurt να διακρίνει τις επιθυμίες σε πρώτου 

και δευτέρου βαθμού υποδηλώνει την θέση ότι οι επιθυμίες που μας 

κινητοποιούν να πράξουμε αποκτούν ορθολογική βάση μέσα από μια 

ορθολογική διαδικασία ταύτισής τους με τη βούληση μας. Δεν σχετίζονται, 

δηλαδή, απλώς και μόνο με μια μεθοδολογική εξήγηση για το πώς 

διαμορφώνεται η πράξη μας, αλλά ενέχουν προτασιακό περιεχόμενο, με βάση το 

οποίο δικαιολογείται (αιτιακά) η αποδοχή τους ως έκφραση της ελεύθερης 

βούλησης ενός συγκεκριμένου προσώπου (ως επιλογή). Για το λόγο αυτό 

θεωρείται ότι αποκτούν κανονιστική ισχύ. Εντός της προβληματικής αυτής οι 

                                                 
200 Wallace: Normativity, σ.19.  
201 βλ. Wallace: Normativity, σ.21. 
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πεποιθήσεις κάποιου, μέσα από την αναστοχαστική ικανότητα ενός 

ορθολογικού όντος, παρέχουν ουσιαστικά λόγους για να ταυτίσουμε τη βούλησή 

μας με κάποια επιθυμία.  

Όμως στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να μεταβούμε από την μια 

κατάσταση στην άλλη, διότι η ίδια η φύση (η ψυχολογική βάση) των επιθυμιών 

δεν παρέχει μια ορθολογική κανονιστική βάση δικαιολόγησης ούτε υπόκειται σε 

ορθολογική (κανονιστική) εξήγηση. Το να έχει κάτι ορθολογική εξήγηση, όπως 

έχει αναφερθεί, σημαίνει να κατανοεί κάποιος στάσεις συμπεριφοράς, υπό τους 

όρους μιας άλλης συμπεριφοράς η οποία προσδίδει με το περιεχόμενο της 

ορθολογική βάση στην υπό εξήγηση κατάσταση, υπό την έννοια δηλαδή ότι 

προσφέρει δικαιολόγηση. Οι ίδιες οι επιθυμίες από μόνες τους, στο 

φυσιοκρατικό πλαίσιο, αδυνατούν να προσφέρουν κάποιον λόγο ή 

δικαιολόγηση προς εξήγηση στάσεων συμπεριφοράς, διότι δεν μπορούν να 

αναχθούν σε κάτι παραπάνω και πέρα από ψυχολογικά γεγονότα.  

Με την επισήμανση της ‘τελεολογικής’ θεμελίωσης αναδεικνύεται το 

γεγονός ότι σε φυσιοκρατικά εγχειρήματα θεμελίωσης, όπως στην περίπτωση 

του Frankfurt που επιχειρεί να αναγάγει την αξιολόγηση σε ό,τι επιθυμούμε να 

επιθυμούμε, δεν γίνεται εφικτό να αποδοθούν ικανώς οι κανονιστικές 

απαιτήσεις του πρακτικού χαρακτήρα της ηθικής· δηλαδή ο πρακτικός 

δεσμευτικός χαρακτήρας των ηθικών κρίσεων, είτε η αξίωση αυτή είναι ο 

σεβασμός του προσώπου είτε της ατομικής αυτονομίας είτε οποιαδήποτε άλλη.   

Η ηθική φυσιοκρατία δεν εξηγεί επαρκώς πώς ένας κανονιστικός 

ισχυρισμός δύναται να μας κινητοποιήσει αναλόγως από τη στιγμή που η 

κινητοποίηση μας πηγάζει από μια επιθυμία, είτε η επιθυμία αυτή είναι 

δευτέρου είτε πρώτου είτε του ανώτερου δυνατού βαθμού.  Η αιτιακή 

μεθοδολογία, που είναι εγγενής στη φυσιοκρατική αναγωγή της αξιολόγησης 

των ανθρωπίνων πράξεων, αδυνατεί να εξηγήσει τον χαρακτήρα του ηθικού 

προβληματισμού, που δεν είναι άλλος από την κινητοποιητική του ισχύ. Δεν 

γίνεται εμφανές δηλαδή πώς το γεγονός ότι κάτι μας προκύπτει παίζει 

πρωτεύοντα ρόλο στην πρακτική διάσταση της ηθικής αξιολόγησης. Με αυτό 

εννοείται ότι το γεγονός ότι κάτι συμβαίνει (έχω μια επιθυμία) δεν εξηγεί γιατί 

πρέπει να συμβαίνει (πρέπει να έχω αυτή την επιθυμία). 
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Ο ‘τελεολογικός’ χαρακτήρας της αιτιακής μεθοδολογίας που υιοθετεί η 

φυσιοκρατία αναδεικνύει ακριβώς το εμπειρικό γεγονός ότι δεν μπορούμε να 

κάνουμε αλλιώς. Η ηθική αξιολόγηση απαιτεί όμως να αναδεικνύει πέρα από την 

αιτιακή εξήγηση και τη δυνατότητα να παρεμβαίνουμε στην πράξη, εξαιτίας 

ακριβώς της αξιολόγησης αυτής, που δηλώνει ουσιαστικά ότι κάποιες από τις 

αιτιακά εξηγήσιμες πράξεις μας είναι ηθικά αποδεκτές και κάποιες όχι. Το 

κριτήριο αυτό της αξιολόγησης δεν μπορεί να αναχθεί απλώς και μόνο σε μια 

αιτιότητα των επιθυμιών μας. Η φυσιοκρατία υποθέτει δηλαδή εσφαλμένα ότι, 

όταν περιγράφουμε τι επιθυμεί κάποιος, προσδίδουμε στην πράξη του μια 

ορθολογική δικαιολόγηση, τουλάχιστον όσον αφορά τον ίδιο, ενώ το μόνο που 

μπορούμε με βεβαιότητα να υποθέσουμε είναι ότι βρίσκεται σε μια τελεολογική 

κατάσταση, υπό την έννοια ότι φαίνεται να διαμορφώνεται η πράξη του ως 

επίτευξη ενός στόχου, και όχι ότι ο στόχος αυτός είναι έλλογα διαμορφωμένος 

ούτε ότι αναδεικνύει κάποιου είδους ανεξαρτησία ή αυτονομία.  

Το πρόβλημα δηλαδή με ανάλογα εγχειρήματα είναι να εξηγήσουν πώς ο 

κανονιστικός προβληματισμός μπορεί τόσο να ταυτίζεται με τις επιθυμίες μας 

όσο και να αντιτίθεται σ’ αυτές. Καθότι, αν αναγάγουμε απλώς το γεγονός ότι 

“αποδεχόμαστε να έχουμε κανονιστικούς λόγους να κάνουμε κάτι στο να 

επιθυμούμε να το κανουμε” 202 , τότε αδυνατούμε να εξηγήσουμε πώς η 

αυτονομία ενός έλλογου όντος μπορεί να διατηρήσει την πρακτική της 

δεσμευτική ισχύ, που την καθιστά αξιακά ιδιαίτερα σημαντική (άνευ όρων), ως 

ένα αίτημα στο οποίο οφείλουμε όλοι να ανταποκριθούμε.  

 

Η προσέγγιση του G. Dworkin  

 

 Σε ανάλογο πλαίσιο με αυτό του Frankfurt συχνά συναντάμε τις 

ονομαζόμενες «φιλελεύθερες» θεωρήσεις, που προσδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα 

στην ικανότητα κάθε ατόμου να διαμορφώνει ελεύθερα αποφάσεις κριτικής 

σημασίας για την ίδια του την ζωή. Αυτές οι θεωρήσεις επικαλούνται την αρχή 

της ατομικής αυτονομίας, μια αρχή που αναδεικνύει ουσιαστικά τον ρόλο μιας 

προσωπικά διαμορφωμένης επιθυμίας ως κριτήριο προσδιορισμού όχι απλώς 

ατομικών αλλά και κανονιστικής φύσης ηθικών αποφάσεων. Μια από αυτές τις 

                                                 
202 Smith: Moral, σ.137. 
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σύγχρονες απόπειρες είναι το εγχείρημα του Gerald Dworkin, που επιχειρεί, στο 

βιβλίο του The Theory and Practice of Autonomy203, να αναδείξει μια έννοια 

αυτονομίας με μεγαλύτερο εύρος και βαρύτητα, η οποία επικεντρώνεται στη 

σημασία της ατομικότητας ως κυρίαρχου στοιχείου της κανονιστικής διάστασης 

της αυτονομίας.   

 Κατά τον G. Dworkin, η αυτονομία δεν μπορεί να αναχθεί απλώς σε μια 

διαδικασία αναγνώρισης και ταύτισης με μια επιθυμία, διότι συνιστά μια 

παγκόσμια (global) και όχι μια τοπική (local) σύλληψη. Είναι μια ιδιότητα που 

αναπτύσσεται σε όλη την διάρκεια της ζωής κάποιου και μόνο έτσι μπορεί να 

γίνει κατανοητή, και όχι ως κάτι που αφορά μόνο μια συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή. Εν συντομία, ο Gerald Dworkin χαρακτηρίζει την αυτονομία ως έναν 

“τεχνικό όρο που έχει κατασκευαστεί από θεωρητικούς στην απόπειρα να 

βγάλουμε νόημα από ένα σύνθετο πλέγμα από διαισθήσεις, ζητήματα 

κατανόησης και εμπειρίας και κανονιστικούς ισχυρισμούς”204. 

Ο G. Dworkin, σε αντίθεση με τον Frankfurt, δηλώνει ότι η αυτονομία δεν 

ανάγεται απλώς και μόνο στην ελευθερία αναγνώρισης της κινητοποιητικής 

αιτίας που αποδεχόμαστε ως δική μας. Το γεγονός ότι η δευτέρου βαθμού 

αναγνώριση αναδεικνύει ένα κίνητρο πράξης, που το ορίζει ως συνθήκη 

‘αυθεντικότητας’205, συνιστά αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για να είναι 

κάποιος αυτόνομος, υπό την έννοια ότι “δεν είναι η αναγνώριση ή η έλλειψη 

αναγνώρισης που κατέχει κριτική σημασία στο να είσαι αυτόνομος, αλλά η 

ικανότητα να εγείρεις το ερώτημα αναφορικά με το αν θα αναγνωρίσεις ή θα 

απορρίψεις τον λόγο σύμφωνα με τον οποίο τώρα πράττεις”206.    

 Ο G. Dworkin επιπλέον επισημαίνει ότι δεν αρκεί να είσαι, για 

παράδειγμα, ένας εκούσιος ναρκομανής, που αν και ταυτίζεσαι με την επιθυμία 

σου να παίρνεις ναρκωτικές ουσίες, δεν μπορείς όμως ακόμα και αν δεν 

ταυτιζόσουν να σταματήσεις. Πρέπει επιπροσθέτως να μπορείς να αλλάζεις την 

επιθυμία σου και όχι μόνο να ταυτίζεσαι μ’ αυτήν. “Η ιδέα της αυτονομίας δεν 

είναι απλώς μια αξιολογική ή στοχαστική έννοια, αλλά εμπεριέχει επίσης την 

                                                 
203 Dworkin, Gerald: The Theory and Practice of Autonomy. Cambridge University Press, United 
Kingdom 1988. 
204 Ό.π., σ.7.  
205 Dworkin, Gerald: “Autonomy and Behavior Control”, στο: The Hastings Center Report Vol. 6, 
No. 1 (Φεβ., 1976), 23-28.  
206 Dworkin: Theory, σ.15.  
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ικανότητα τόσο να μπορείς να αλλάζεις προτιμήσεις όσο και να κάνεις 

αποτελεσματικές τις προτιμήσεις αυτές στην πράξη για τον λόγο ότι έχεις 

στοχαστεί πάνω σ’ αυτές και τις έχεις υιοθετήσει ως δικές σου”207. Με τον τρόπο 

αυτό, δηλαδή με το να ασκούμε την εν λόγω ικανότητα, υποστηρίζει ότι 

μπορούμε να ορίζουμε τη φύση μας, να δίνουμε νόημα και συνοχή στη ζωή μας 

όπως και να είμαστε υπεύθυνοι για την προσωπικότητά μας. 

 Επιπροσθέτως, ο G. Dworkin θέτει συγκεκριμένα κριτήρια που πρέπει να 

πληροί μια θεωρία αυτονομίας όπως: να έχει λογική συνέπεια (logical 

consistency) τόσο η ίδια όσο και σε συνάρτηση με άλλες έννοιες να είναι εφικτή 

εμπειρικά (empirical possibility), υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει γνώση που να 

αποκλείει τη δυνατότητα να μπορεί να είναι κάποιος αυτόνομος όπως και να 

δηλώνει γιατί συνιστά συνθήκη αξίας (value condition), ιδεολογικά ουδέτερη 

(ideological neutrality) και κανονιστικά συναφή (normative relevance) με άλλες 

έννοιες όπως, για παράδειγμα, ως μέρος ενός συστήματος αρχών δικαιοσύνης. 

Επιπροσθέτως, πρέπει να είναι μια έννοια που να μπορεί να συγκροτείται από 

τη δική μας αντίληψη για το τι ορίζουμε ως αυτονομία και με την οποία 

ουσιαστικά είναι δυνατόν να προβαίνουμε σε συναφείς κρίσεις (Judgement 

relevance).208    

 Κομβικό σημείο για τη θεωρία της αυτονομίας του G. Dworkin συνιστά η 

σχέση της με την έννοια της ελευθερίας. Συχνά, όπως και ο ίδιος επισημαίνει, η 

αυτονομία σχετίζεται ή ακόμα ταυτίζεται με την ελευθερία. Αφορά όμως η 

αυτονομία απλώς ένα ζήτημα ελευθερίας; Αναφέρει το παράδειγμα του μάρτυρα 

του Ιεχωβά, τον οποίο εξαναγκάζουμε να δεχθεί μετάγγιση αίματος. Για τον G. 

Dworkin, στην περίπτωση αυτή, όχι μόνον περιορίζουμε την ελευθερία του, 

αλλά και την ικανότητα του να επιλέγει ποια θεραπεία είναι αποδεκτή για αυτόν 

τον ίδιο. Ως εκ τούτου, φαίνεται να περιορίζουμε την προσωπική αυτονομία του 

ως ασθενή. Παρά ταύτα, η αυτονομία δεν μπορεί να ταυτιστεί, κατά τον G. 

Dworkin, με την ελευθερία (με την αρνητική ελευθερία, όπως την ορίζει ο ίδιος). 

Είναι κάτι περισσότερο, διότι ακόμα και όταν εξαπατούμε έναν ασθενή 

παρεμβαίνουμε στην αυτονομία του χωρίς απαραιτήτως να περιορίζουμε 

παράλληλα την εξωτερική ελευθερία του. (Αναφέρει το χαρακτηριστικό 

                                                 
207 Ό.π., σ.17, βλ. και σ.108. 
208 Ό.π., σσ.8-9. 
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παράδειγμα του Locke209, σύμφωνα με το οποίο έχουμε εξαπατήσει κάποιον με 

το να τον πείσουμε ότι οι πόρτες της φυλακής μέσα στην οποία βρίσκεται είναι 

κλειδωμένες, αν και στην πραγματικότητα δεν είναι και ουσιαστικά είναι 

ελεύθερος να βγει όποτε θελήσει).    

 Το κοινό στοιχείο και στις δύο περιπτώσεις είναι ότι κάποιος κάνει κάτι 

χωρίς την θέλησή του. Για να εκφράζει μια πράξη τον χαρακτήρα κάποιου 

πρέπει να γίνεται με την θέλησή του. Τότε, ο G. Dworkin αναρωτιέται εκ νέου: 

γιατί να μην μείνουμε εδώ, στην ελεύθερη και αυτόβουλη πράξη, γιατί 

επιπροσθέτως χρειαζόμαστε αναφορά σε μια ανεξάρτητη έννοια αυτονομίας; 

Σύμφωνα με τον ίδιο, το αίτημα της αυτονομίας ανακύπτει από το γεγονός ότι 

“δεν αφορά κάθε παρέμβαση, στον αυτόβουλο χαρακτήρα της πράξης κάποιου, 

πράξη που εμποδίζει την ικανότητά του να επιλέγει την πορεία ζωής που 

επιθυμεί”210.  

 Παρά τις παραπάνω διακρίσεις, και ο G. Dworkin καταλήγει σε ανάλογη 

προβληματική με αυτή του Frankfurt, ορίζοντας την αυτονομία ως “μια 

δευτέρου-βαθμού ικανότητα των προσώπων να στοχάζονται κριτικά τις 

πρώτου βαθμού προτιμήσεις τους, επιθυμίες και ευχές, και ως εκ τούτου ως την 

ικανότητα να αποδέχονται ή να επιχειρούν να τις αλλάξουν υπό το φως 

προτιμήσεων και αξιών ανώτερου βαθμού. Με την άσκηση αυτής της 

ικανότητας τα πρόσωπα ορίζουν τη φύση τους, δίνουν νόημα και συνοχή στη 

ζωή τους και αναλαμβάνουν ευθύνη για αυτό το οποίο είναι”211.  

Υπό το πρίσμα αυτό, αναφορικά με τις αποφάσεις που λαμβάνει ένα 

αυτόνομο πρόσωπο, δεν προϋποτίθεται κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο. Ο 

καθένας δίνει στις αποφάσεις αυτές το περιεχόμενο που επιθυμεί. Κάποιος, για 

παράδειγμα, που επιθυμεί να υπακούει τυφλά σε οτιδήποτε του προτείνει ο 

γιατρός του είναι, κατά τον G. Dworkin εξίσου αυτόνομος με κάποιον που έχει 

επιλέξει να αξιολογεί ο ίδιος τις προτροπές του γιατρού. Και στις δύο 

περιπτώσεις επιλέγει αυτόνομα και, ως εκ τούτου, είναι εξίσου υπεύθυνος για 

τις πράξεις του.  

                                                 
209 See Locke John: An Essay Concerning Human Understanding, Book II. The Baffet, London 1960, 
σ. Xxi.10.  
210 Dworkin: Theory, σ.14.  
211 Ό.π., σ.20, βλ και σ.108. 
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 Κατά τον G. Dworkin, η σημασία της αναγνώρισης της αυτονομίας και η 

κανονιστική ισχύς της προκύπτει ουσιαστικά από το γεγονός ότι “συνιστά ένα 

ευδιάκριτο έλλογο στοιχείο της συνείδησης, της ηθελημένης πράξης μας, ως 

διακριτών εαυτών, ότι πρέπει να σεβόμαστε και να λαμβάνουμε υπόψη τους 

άλλους όταν ο καθένας από εμάς αποφασίζει τι πρόκειται να κάνει. Είναι 

εξαιτίας του γεγονότος ότι τα άλλα πρόσωπα είναι οι δημιουργοί της δικής τους 

ζωής, οι διαμορφωτές των δικών τους αξιών, όπως και το ότι οι ίδιοι αποτελούν 

την πηγή  των δικών τους σχεδίων και πλάνων, που τα ενδιαφέροντα τους 

πρέπει να ληφθούν υπόψη, τα δικαιώματα τους να γίνουν σεβαστά, όπως και τα 

σχέδια τους να θεωρούνται ως αξιακά σημαντικά”212. Από το παραπάνω 

φαίνεται να προκύπτει η αντίληψη της ηθικής υποχρέωσης, που ο G. Dworkin 

θεωρεί ότι έχουμε, να αντιμετωπίζουμε του άλλους ανθρώπους ως ίσους και να 

τους επιτρέπουμε να διαμορφώνουν τη ζωή τους όπως αυτοί επιθυμούν. 

 Πολλές από τις σύγχρονες αντιλήψεις περί αυτονομίας έχουν ως βάση 

την φυσιοκρατική θεώρηση της έννοιας της ατομικότητας του Mill. Αν και η 

ατομικότητα φαίνεται να ενέχει μια θετική έννοια ελευθερίας213, καθότι απαιτεί 

όχι μόνο να μπορούμε να πράττουμε ελεύθερα αλλά και την ίδια την ικανότητα 

να διαμορφώνουμε μόνοι μας την πράξη μας, διαφοροποιείται και συχνά 

βρίσκεται ακόμα και σε σύγκρουση με την έννοια της ηθικής αυτονομίας όπως 

αυτή αναδεικνύεται μέσα από την κανονιστική παράδοση της ηθική φιλοσοφίας 

του Immanuel Kant. Στην ηθική φιλοσοφία του Kant γίνεται “κατανοητή υπό 

τους όρους του περιορισμού της βούλησης από υποκειμενικά δοθείσες επιθυμίες 

και την υποταγή της στον αντικειμενικά έγκυρο ηθικό νόμο. Ενώ η αυτονομία 

του Mill συλλαμβάνει ως αξιακά σημαντική την αυτο-έκφραση και την επιδίωξη 

από τα ίδια τα άτομα της δικής τους αντίληψης του αγαθού” στη βάση 

επιθυμιών και προτιμήσεων, “η αυτονομία του Kant απαιτεί αφαίρεση από 

                                                 
212 ‘Ο.π., σ.110. 
213 Για τη διάκριση ανάμεσα στην θετική και την αρνητική ελευθερία βλ. Berlin, Isaiah: “Two 
Concepts of Liberty”, στο: Berlin Isaiah: Four Essays on Liberty. Oxford University Press, London 
1969 (2002). Η αρνητική ελευθερία αναφέρεται στην απουσία εμποδίων ή περιορισμών ενώ η 
θετική ελευθερία αφορά τη δυνατότητα πράξης με τέτοιο τρόπο που να δηλώνει ότι κάποιος 
έχει έλεγχο της ζωής του. Σύμφωνα με τον Berlin η αρνητική έννοια της ελευθερίας απαντάει 
στο ερώτημα “Ποιο είναι το πεδίο αυτό εντός του οποίου ένα υποκείμενο, ένα πρόσωπο ή μια 
ομάδα από πρόσωπα αφήνεται ή πρέπει να αφήνεται να κάνει ή να γίνεται αυτό που μπορεί να 
κάνει και να γίνεται, χωρίς την παρέμβαση άλλων προσώπων;”, ενώ η θετική έννοια της 
ελευθερία επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα “Ποιος ή τι είναι η πηγή της παρέμβασης που 
μπορεί να καθορίσει κάποιον να κάνει ή να είναι αυτό και όχι το άλλο;” (Berlin: “Concepts”, 
σσ.121–22). 
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προσωπικούς στόχους και επιθυμίες και την ελεύθερη υποβολή της βούλησης 

στον ηθικό νόμο”214.   

 Θεωρήσεις όπως του G. Dworkin, αν και έχουν στοιχεία της θετικής 

παράδοσης της ελευθερίας, όπως είναι η έμφαση που δίνουν στην ατομική αυτο-

εξέλιξη, νοούμενη ως ανάπτυξη στη βάση προτιμήσεων ή επιθυμιών, παρά 

ταύτα επικεντρώνονται κυρίως στην ανάδειξη μιας αρνητικής έννοιας της 

ελευθερίας. Δηλαδή, αν και προασπίζονται την αρνητική ελευθερία για θετικούς 

λόγους, η αρνητική ελευθερία παραμένει αυτή ουσιαστικά που επιδιώκεται να 

εξασφαλιστεί μέσα από την προάσπιση της αρχής της αυτονομίας. Εντός της 

ίδιας παράδοσης, και ο G. Dworkin, δίνει έμφαση στη σημασία ύπαρξης πολλών 

επιλογών, υπό την έννοια ότι το σημαντικό, από ηθική σκοπιά, είναι να μπορεί 

κανείς να έχει εναλλακτικές πράξης, χωρίς να προσδίδει όμως ουσιαστική ηθική 

βαρύτητα στις προκείμενες όπως και στο περιεχόμενο της πράξης που θα 

ακολουθήσει.215  

 Τούτων δοθέντων, ακόμα και η αρνητική έννοια της ελευθερίας που 

προτάσσει ο G. Dworkin είναι δύσκολο να διασφαλιστεί, καθότι και στην 

περίπτωση του Dworkin η κινητοποιητική ισχύς της πράξης μας προκύπτει από 

μια επιθυμία, ανεξαρτήτως πώς η επιθυμία η ίδια έχει προκύψει. Ακόμα 

περισσότερο, στο πλαίσιο της φυσιοκρατικής θεμελίωσης, ο G. Dworkin δεν 

αναδεικνύει πώς προκύπτει η δεσμευτική ισχύς κανονιστικών αιτημάτων από 

απλώς και μόνο την αιτιακή ανάδειξη των επιθυμιών αυτών που ψυχολογικά 

προσδίδονται σ’ εμάς.216  

 Σύγχρονες θεωρήσεις που έχουν ως βάση την ηθική φιλοσοφία του Mill 

φαίνεται να αντιλαμβάνονται τα άτομα ως ικανά για ένα ελάχιστο επίπεδο 

ανεξαρτησίας, ελευθερίας και στοχασμού στοιχεία που τα ορίζουν ως αυτόνομα 

και υπεύθυνα για τις πράξεις τους. Σύμφωνα με τη λογική αυτή, πρέπει να 

σεβόμαστε ο ένας τον άλλον ως ίσους και ικανούς να διαμορφώνουμε την ζωή 

μας όπως μας αξίζει. Φαίνεται επιπροσθέτως να συνιστά προϋπόθεση, όπως 

ακόμα και απώτερο σκοπό της ίσης αυτής αντιμετώπισης, η ύπαρξη 

υπευθυνότητας από την μεριά μας στην ανάπτυξη της ατομικότητας μας.  

                                                 
214 Flikschuh, Katrin: Freedom: Contemporary Liberal Perspectives. Polity Press, UK & USA 2007, 
σ.116.  
215 Dworkin: Theory, σ.75. 
216 βλ. Flikschuh: Freedom, σσ.116-117. 
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Το αίτημα που θέτουν για υπευθυνότητα μπορεί να επιδιώκει να 

προσδώσει μεν αντικειμενικότητα στις ηθικές μας κρίσεις, αλλά αδυνατεί όμως 

να προκύψει ή να δικαιολογηθεί απλώς και μόνο μέσα από υποκειμενικά 

διαμορφωμένες αιτιακά-ψυχολογικά αποδιδόμενες ατομικές επιλογές. Οι 

θεωρήσεις δηλαδή αυτές αδυνατούν να αποφύγουν, στο πλαίσιο εντός του 

οποίου τίθενται, την απαίτηση για μια δεσμευτική έννοια θετικής ελευθερίας, 

που δεν αρκείται απλώς και μόνο στην επίκληση μιας δυνάμει δυνατότητας να 

αναπτύσσουμε ελεύθερα τις προτιμήσεις μας. Διότι μόνο και μόνο αυτή η 

δυνατότητα αδυνατεί να προτάξει έναν κανονιστικής φύσης λόγο ικανό να 

δεσμεύσει καθολικά (ηθικά) την ανθρώπινη πράξη. 

 Για τον  G. Dworkin “ο ηθικός σεβασμός οφείλεται σε όλους, διότι όλοι 

έχουν την ικανότητα να εξελίσσονται με την άσκηση της αυτονομίας τους”217. Το 

ηθικό αίτημα που προτάσσει απαιτεί τουλάχιστον την ίση αντιμετώπιση του 

κάθε ανθρώπου. Θεμέλιο του ηθικού αυτού αιτήματος είναι η ατομική 

αυτονομία. Αν και σ’ ένα πρώτο επίπεδο επισημαίνει σωστά ότι δεν πρέπει η 

πράξη μας να δεσμεύεται εκ των προτέρων (εξωτερικά) από αρχές ή κανόνες, 

ότι δεν υπάρχουν συνταγές που εκ των προτέρων μας καθοδηγούν για το πώς 

πρέπει να πράξουμε, δηλαδή αντιλαμβάνεται ορθώς ότι η αυτονομία δεν 

δεσμεύει την βούλησή μας με μια προ-διαμορφωμένη, συγκεκριμένη δεδομένη 

«κανονιστικότητα», αντιθέτως συνιστά μια διαδικασία που μας επιτρέπει να 

μπορούμε να διαμορφώνουμε κανονιστικές αρχές. Παρά ταύτα δεν μας εξηγεί 

επαρκώς πώς μπορεί η αρχή της αυτονομίας να διαδραματίσει έναν ανάλογο 

ρόλο, πώς δύναται δηλαδή να προτάσσει αντικειμενικής φύσης αξιώσεις (όπως 

αυτή της ισότητας), ικανές να δεσμεύουν κάθε έλλογο ον.218 Γιατί, δηλαδή, 

αποτελεί μέρος της φυσιοκρατικής προσέγγισης της ατομικής αυτονομίας το 

ηθικό αίτημα να αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους ως 

ίσους, καθολικεύοντας την πράξη μας (στη βάση της προσέγγισης των 

προτιμήσεων). 

 Το αίτημα που θέτει ο G. Dworkin, όπως και πολλές άλλες ανάλογες 

θεωρήσεις που ασπάζονται την εμπειριστική απόδοση της ατομικής αυτονομίας, 

ως ικανοποίηση προτιμήσεων, αδυνατεί να δικαιολογηθεί σε μια θεώρηση 

                                                 
217 Dworkin: Theory, σ.111. 
218 βλ. Dworkin, Gerald: “Unprincipled Ethics”, στο: Russ Shafer-Landau (επιμ.): Ethical Theory: 
An Anthology. Blackwell Publishing, USA 2007, 785-796. 
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αυτονομίας που έχει τις ρίζες της στον Mill και σύμφωνα με την οποία η 

ικανότητα μας για έλλογο στοχασμό περιορίζεται στην εργαλειακή άσκηση του 

λόγου, δηλαδή στην αποτελεσματική αναγνώριση όπως και επίτευξη επιθυμιών. 

Επιπροσθέτως απαιτείται μια θεώρηση για την ίδια τη φύση των στόχων, για 

την οποία όμως δεν γίνεται λόγος.  

Το αίτημα για καθολική ισότητα, που θέτει η ηθική θεώρηση του G. 

Dworkin, εάν πρόκειται να μπορεί να δικαιολογήσει την κατηγορική του ηθική 

ισχύ, πρέπει να μπορεί να θεμελιώσει μια έννοια αυτονομίας της οποίας η 

αναστοχαστική ικανότητα δεν αναλώνεται απλώς και μόνον στην ταύτιση ή 

αναγνώριση κάποιων από τις επιθυμίες μας ως δικών μας, αλλά είναι ικανή να 

θέσει υπό αμφισβήτηση το περιεχόμενο των πράξεων μας, δηλαδή την ηθική 

τους κανονιστική ισχύ.   

Στην περίπτωση του G. Dworkin, ακόμα όμως και αν υποθέσουμε ως 

αρχή συγκρότησης της ηθικής το αίτημα της ίσης αντιμετώπισης όλων των 

ανθρώπων, όπως προτάσσει ο ίδιος, και πάλι δεν προκύπτει γιατί η ίδια η 

αυτονομία, ως η ικανότητα του κάθε ατόμου να αυτο-εξελίσσεται, πρέπει να 

γίνει καθολικά σεβαστή. Η άσκηση της ικανότητας να διαμορφώνουμε τη ζωή 

μας, ώστε να γίνεται δική μας, η άσκηση δηλαδή της αυτονομίας, όπως την 

αντιλαμβάνεται ο G. Dworkin, δεν φαίνεται να μας δεσμεύει, από ηθική άποψη, 

σε τίποτα παραπάνω από την αναγνώριση πιθανώς της ιδιαιτερότητας του κάθε 

ατόμου. Η αρχή της αυτονομίας, εάν πρόκειται να έχει κανονιστική ηθική ισχύ, 

θα πρέπει να μπορεί να αποτελέσει κάτι περισσότερο από μια δέσμευση μη 

παρέμβασης στη ζωή των άλλων ανθρώπων.  

Όπως επισημαίνει ο Gerald F. Gaus, οι αντιλήψεις αυτές επικαλούνται την 

ελευθερία να πράττουμε όπως επιθυμούμε στον βαθμό που δεν υπάρχει λόγος 

να περιορίσουμε την πράξη μας. Την θέση αυτή την ονομάζει «Η θεμελιώδης 

φιλελεύθερη αρχή» (The fundamental liberal principle) και ανάγεται σε δύο 

βασικές αρχές: “1. Ένα πρόσωπο δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε προϋπάρχουσα 

υποχρέωση να δικαιολογεί την πράξη του  2.  Η παρέμβαση ή ο περιορισμός της 
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πράξης κάποιου απαιτεί δικαιολόγηση, η μη δικαιολογημένη παρέμβαση ή 

περιορισμός είναι άδικη και για τον λόγο αυτό ηθικά απορριπτέα”219     

 Σύμφωνα με τον Gaus, οι ίδιες αυτές οι αρχές αδυνατούν να τύχουν 

δικαιολόγησης σε μια φυσιοκρατική θεώρηση της αυτονομίας και φαίνεται να 

αποκτούν νόημα μόνο μέσα από μια έννοια αυτονομίας που δίνει ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην κανονιστική ισχύ του πρακτικού λόγου, όπως για παράδειγμα η 

έννοια της αυτονομίας που μας προτάσσει ο Kant. Το παραπάνω γίνεται 

εμφανές από το γεγονός ότι πολλές φορές αναγάγουμε το δικαίωμά μας να 

πράξουμε κάτι στο ότι δεν υπάρχει κανένα καθήκον που να μας αποτρέπει να το 

κάνουμε. Όμως το να έχουμε την ελευθερία να κάνουμε κάτι φαίνεται να μην 

οδηγεί απαραιτήτως στον ισχυρισμό ότι άλλοι δεν μπορούν να παρέμβουν στην 

πράξη μας. Τις ελευθερίες αυτού του είδους τις ονομάζει ο Gaus ‘naked 

liberties’220, και “συνήθως χαρακτηρίζουν καταστάσεις ανταγωνισμού στις 

οποίες οι άνθρωποι έχουν την ελευθερία να κερδίσουν, αλλά κανείς δεν μπορεί 

να προβάλει την αξίωση να του επιτραπεί να κερδίσει”221. Προς επεξήγηση της 

θέσης αυτής αναφέρει το παράδειγμα δύο ανθρώπων που τυχαίνει να 

περπατάνε μαζί και που αντιλαμβάνονται ταυτόχρονα ένα δολάριο στο 

πεζοδρόμιο μπροστά τους. Κανένας από τους δύο δεν δεσμεύεται από κάποιο 

καθήκον να μην σκύψει να πάρει το δολάριο, όπως και κανένας από τους δύο 

δεν μπορεί να έχει την αξίωση από τον άλλον να υποχωρήσει και να τον αφήσει 

να μαζέψει το δολάριο.     

 Ελλοχεύει, στην θεώρηση αυτή της αυτονομίας, ο κίνδυνος να ταυτιστεί η 

αυτονομία με αυτό που ο Joseph Heath ορίζει ως κυριαρχία του καταναλωτή 

(consumer sovereignty) 222, μια έννοια που ουσιαστικά χρησιμοποιείται στην 

οικονομία και που εν ολίγοις πραγματεύεται ρυθμιστικούς όρους λειτουργίας 

μιας ελεύθερης αγοράς. Ο Heath υποστηρίζει ότι ο παραλληλισμός αυτός δεν 

είναι παράδοξος, διότι και οι δύο έννοιες στηρίζονται στους ίδιους 

κανονιστικούς ισχυρισμούς. Το ίδιο επιχείρημα ουσιαστικά δίδεται και στις δύο 

                                                 
219 Gaus, Gerald F.: “The Place of Autonomy within Liberalism”, στο: John Christman & Joel 
Anderson (επιμ.): Autonomy and the Challenges to Liberalism: New Essays. Cambridge University 
Press, New York 2005, 272-306, σ.274. 
220 Gaus: “Place”, σ.286. 
221 Gaus: “Place”, σ.286. 
222 βλ. Heath, Joseph:  “Liberal Autonomy and Consumer Sovereignty”, στο: John Christman & Joel 
Anderson (επιμ.): Autonomy and the Challenges to Liberalism: New Essays. Cambridge University 
Press, New York 2005, 204-225. 
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περιπτώσεις: “Αν τα ίδια τα άτομα είναι οι καλύτεροι κριτές για τα δικά τους 

συμφέροντα, τότε μια κοινωνία που τους αφήνει ελεύθερους να επιδιώκουν το 

πλάνο ζωής που αυτοί οι ίδιοι επιλέγουν είναι ανώτερη από μια που δεν τους το 

επιτρέπει”223.  

Υπό το πρίσμα όμως αυτό, δεν μπορούμε να στηρίξουμε ουσιαστικά 

κανονιστικές αρχές περί του δέοντος. Κάθε δικαιολόγηση της παρέμβασής μας 

θα αποτελούσε δυνητικό ζήτημα ανταγωνισμού ή διαμάχης. Φαίνεται όμως ότι 

υπάρχουν και δικαιώματα που επιβάλλουν καθήκοντα στους άλλους 

ανθρώπους, όπως, για παράδειγμα, να μην παρεμβαίνουμε ή ακόμα και να 

πράττουμε με κάποιον συγκεκριμένο τρόπο. Η ίδια η ‘θεμελιώδης φιλελεύθερη 

αρχή’, όπως προαναφέραμε, απαιτεί η παρέμβαση στην πράξη κάποιου να είναι 

δικαιολογημένη. Να υπάρχουν, δηλαδή, λόγοι που να μην σχετίζονται απλώς και 

μόνο με τους στόχους του προσώπου στου οποίου την πράξη 

παρεμβαίνουμε. 224 Η απαίτηση αυτή θέτει ως προϋπόθεση μια έννοια 

συγκρότησης και αποτίμησης των ίδιων των στόχων όπως και των κινήτρων 

των πράξεων, ανέφικτη σε μια θεώρηση του λόγου που αρκείται στην 

εργαλειακή του φύση, δηλαδή σε μια θεώρηση του λόγου που απλώς 

υποδεικνύει τα κατάλληλα μέσα για την επίτευξη ενός σκοπού. Καθότι, η χρήση 

του λόγου, ως μια μέθοδος απλώς επίτευξης των σκοπών μας, αδυνατεί να 

προσδώσει οποιαδήποτε κανονιστική εγκυρότητα από τη στιγμή που οι ίδιοι οι 

σκοποί πράξης μας ανάγονται σε μια ψυχολογική τάση που τυγχάνει να έχουμε 

και δεν προκύπτουν εξαιτίας του γεγονότος ότι συνιστούν λόγους πράξης.  

 Στο κεφάλαιο που ακολουθεί αναδεικνύεται μια εναλλακτική θεώρηση 

αυτονομίας, που δεν αρκείται σε μια εργαλειακή χρήση του λόγου, και είναι 

δυνατόν ακριβώς εξαιτίας της πρόταξης της αρχής της αυτονομίας να 

θεμελιώσει ηθικές αξιώσεις δεσμευτικές για κάθε έλλογο δρων υποκείμενο.  

 

 

 

 

 

                                                 
223 Heath: “Liberal”, σ.204. 
224 Gaus: “Place”, σ.288. 
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Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

 

 Η έννοια της αυτονομίας είναι άμεσα συνυφασμένη με έννοιες όπως η 

ελευθερία, η βούληση, η προαίρεση ή η ορθολογικότητα. Εν γένει κυρίως 

προσδίδει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την 

ανθρώπινη πράξη. Πολλές σύγχρονες προσεγγίσεις της αυτονομίας στη 

βιοηθική, αν και επικαλούνται συχνά την αυτονομία, δεν καταφέρνουν ή 

αποφεύγουν να προσδώσουν σ’ αυτήν έναν συστατικό ρόλο στη διαμόρφωση 

της ανθρώπινης πράξης. Άλλα στοιχεία διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο, όπως 

οι προσωπικές προτιμήσεις ή επιθυμίες. Οι εν λόγω προσεγγίσεις στηρίζονται, 

σύμφωνα με την Onora O’Neill, σε “μια οικογένεια γενικότερων εμπειριστικών 

θεωριών περί πράξης”, στόχευση των οποίων είναι “αφενός να εξηγήσουν τις 

πράξεις ως το προϊόν συγκεκριμένων επιθυμιών και προτιμήσεων, αφετέρου να 

παράσχουν πρότυπα έλλογης επιλογής που να μπορούν να καθοδηγούν την 

πράξη ως προς την αποτελεσματική επιδίωξη (εγγενώς αυθαίρετων) επιθυμιών 

ή αρεσκειών.”225 Βασισμένοι στην εμπειριστική αυτή εξήγηση δρώντες είναι 

όσοι δύνανται να επιδιώκουν τις προτιμήσεις και επιθυμίες τους και αυτόνομοι 

δρώντες είναι όσοι τις επιδιώκουν μέσα από αναστοχασμό με σύνεση.  

Διατυπώνεται έτσι μια και μόνο (εμπειρική-φυσιοκρατική) εικόνα μιας 

ερμηνείας και αιτιακή εξήγηση της ανθρώπινης πράξης όπου η ελευθερία και ο 

ντετερμινισμός της πράξης μέσα από τις φυσικές επιθυμίες υποστηρίζεται πως 

μπορεί να συνυπάρχουν. Είναι αμφίβολο όμως κατά πόσο μπορεί να προκύψει 

μέσα από μια τέτοια προοπτική μια συνεκτική ερμηνεία που να προσδιορίζει 

τόσο την αναγκαιότητα μιας αέναης αιτιακής αλυσίδας περιγραφής φυσικών 

γεγονότων όσο και τον «αυθορμητισμό» που απαιτεί η δυνατότητα να 

καθορίζουμε οι ίδιοι την δική μας φύση ως αυτόνομοι δρώντες, ακόμα 

περισσότερο, από τη στιγμή που είναι οι ίδιες οι θεωρήσεις αυτές που δεν 

αναγνωρίζουν κανένα ανεξάρτητο όρο, πέρα από τις επιθυμίες και παρορμήσεις 

που εμπειρικά μας προσδίδουν.    

                                                 
225 O’Neill, Onora: Κατασκευές του Λόγου. Χρυσούλα Γραμμένου (μτφ.). Αρσενίδης, Αθήνα 2011, 
σ.40. (Πρώτη έκδοση στην αγγλική γλώσσα: O’Neill, Onora: Construction of Reasons. Cambridge 
University Press, Cambridge 1989). 
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Το κυριότερο ζήτημα που ανακύπτει με αντίστοιχους προβληματισμούς 

δεν αφορά τόσο στην ανάδειξη δικαιωμάτων ενός προσώπου ικανού για πράξη 

όσο στην ακόλουθη αδυναμία να προσδώσουν βαρύτητα και υπευθυνότητα σε 

ανθρώπινες πράξεις που χαρακτηρίζουμε ως αυτόνομες. Με αυτό εννοούμε ότι η 

ελευθερία πράξης ως μια δυνατότητα στην καλύτερη περίπτωση μη καθορισμού 

από την μια ή την άλλη φυσική επιθυμία ή κλίση, δεν αρκεί για την επίλυση 

σύνθετων πρακτικών ζητημάτων, όπως αυτών που πραγματεύεται η βιοηθική 

και τα οποία προτάσσουν ως επί το πλείστον αξίες και αρχές που δεν 

εξαντλούνται απλώς και μόνο στη δυνατότητα να πράττουμε ο,τι επιθυμούμε. 

Ουσιαστικότερη θα ήταν μια έννοια ελευθερίας που επιπροσθέτως 

ενσωματώνει τη δυνατότητα για αυτονομοθεσία που διαμορφώνει έναν άλλο 

δυναμισμό, ικανό να μας χαρακτηρίζει ως υπεύθυνους δρώντες. Την προοπτική 

αυτή την βρίσκουμε στην ηθική φιλοσοφία του Immanuel Kant.226   

 Ο Kant επιχειρεί να διαχωρίσει τη βούληση μας από τα εμπειρικά 

δεδομένα πάνω στα οποία εφαρμόζεται.227 Αξιοποιεί για τον λόγο αυτό την 

έννοια a-priori που δεν χαρακτηρίζει τίποτ’ άλλο από αυτήν ακριβώς τη 

δυνατότητα να συγκροτούμε, εξαιτίας της έλλογης φύσης μας, οι ίδιοι τον εαυτό 

μας και τις πράξεις μας αυτόνομα, χωρίς να συνάγουμε την πράξη αιτιακά, με 

βάση απλώς τα εμπειρικά δεδομένα που την προκαλούν.  

 

Kant: Βούληση-Λόγος-Ελευθερία 

 

         Από όλα όσα μπορούν να νοηθούν μέσα στον κόσμο ή έξω απ’ 

αυτόν δεν υπάρχει τίποτε άλλο, που να μπορεί να θεωρηθεί ως καλό 

χωρίς περιορισμό, εκτός από μια καλή θέληση (βούληση).228 

 Ο Kant, στην απόπειρα του να απαλλαγεί από τις αντινομίες στις οποίες 

οδηγεί μια είτε μεταφυσική είτε εμπειριστική229 θεώρηση της ανθρώπινης 

                                                 
226 βλ. O’Neill: Κατασκευές, σ.117.     
227 Όπως επισημαίνει και ο Allen Wood η βούληση στον Kant ταυτίζεται με τον πρακτικό έλλογο 
προβληματισμό, στο: Wood, Allen: Kantian Ethics. Cambridge: Cambridge University Press, 1998, 
σ.111, (βλ. και: Kant, Immanuel: Groundwork of the Metaphysics of Morals, στο Mary Gregor 
(επιμ.): Cambridge Texts in the History of Philosophy Series. Cambridge University Press, 1996 
4:412 (Kant’s Gesammelte Schriften, Ausgabe der Königlich Preussischen Akademie der 
Wissenschaften (κατόπιν, Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin), Βερολίνο: Georg 
Reimer, κατόπιν Walter de Gruyter, 1903, τ.4: 412· ελλ. έκδ.: Τα Θεμέλια της Μεταφυσικής των 
ηθών. Γιάννης Τζαβάρας (μτφ.), Εκδόσεις «Δωδώνη», Αθήνα-Γιάννινα 1984, σσ.58-59).   
228 Kant: Θεμέλια, σ.33. 
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πράξης, επιχειρεί να αναδείξει μια προοπτική της βούλησης, του λόγου και της 

ελευθερίας ικανή να προβαίνει σε αξιώσεις δεσμευτικού κύρους. 

 Στην ηθική φιλοσοφία του Kant αναδεικνύεται η σημασία της οπτικής 

της πράξης όπου η βούληση, ο λόγος και η ελευθερία διαδραματίζουν 

καθοριστικό ρόλο. Κομβική για τον ηθικό προβληματισμό του Kant εν γένει, όσο 

και για την έννοια της αυτονομίας ειδικότερα, είναι η ερμηνεία και κατανόηση 

του τρόπου με τον οποίο εισάγει την ανθρώπινη βούληση ως κεντρική για την 

ανθρώπινη (έλλογη και ελεύθερη) πράξη. Δηλώνει ότι, αν και είμαστε από τη 

φύση μας εφοδιασμένοι με τα κατάλληλα εργαλεία να διαχειριστούμε την 

επιβίωσή μας, η ανθρώπινη βούληση προσδίδει μια διάσταση στις σκέψεις και 

τις πράξεις μας που υπερβαίνει κάθε φυσική μας προδιάθεση (τη δυνατότητα να 

προβαίνουμε σε έλλογο αναστοχασμό). Ήδη από την αρχή των Θεμελίων της 

Μεταφυσικής των Ηθών όχι μόνο αποποιείται την απόπειρα ψυχολογικής 

ερμηνείας της βούλησης, όπως αυτή επιχειρείται μέσα από την ηθική 

φυσιοκρατία, αλλά πηγαίνει και ένα βήμα παραπέρα στον πρόσθετο διαχωρισμό 

της ανθρώπινης βούλησης: σ’ αυτή που καθορίζεται από το φυσικά μας 

ένστικτα και στη βούληση που την καθορίζει ο λόγος.  

Ο Kant αναδεικνύει ως κεντρική έννοια της ηθικότητας την καλή 

βούληση. Είναι το αίτημα αυτό για μια καλή βούληση που προσδίδει, στην τάση 

μας να προσκολλάται η βούλησή μας σε συγκεκριμένα αξιώματα όπως και να 

πράττει αναλόγως, έναν ηθικό χαρακτήρα: “Η καλή θέληση (βούληση) είναι 

αυτή που θα υποτάξει τις πράξεις μας σε ένα γενικό αξίωμα και θα τις 

εναρμονίσει με τους γενικούς σκοπούς”230. Τι ακριβώς όμως εννοεί με αυτό ο 

Kant; Γενικό αξίωμα και γενικοί σκοποί είναι τα κριτήρια της πράξης ενός 

έλλογου και αμερόληπτου θεατή231 που θέτει ως αξίωμά του την καλή βούληση.  

Η έννοια του αμερόληπτου θεατή μας εισάγει στην αναγνώριση ενός 

ανεξάρτητου πεδίου προβληματισμού και πράξης το οποίο διαδραματίζει 

                                                                                                                                            
229 Με τον όρος εμπειρισμός αναφέρομαι στη θέση σύμφωνα με την οποία η εμπειρική 
πραγματικότητα είναι ακριβώς όπως μας την παρουσιάζουν οι αισθήσεις μας, οι οποίες 
αρκούνται και δεν μπορούν να πάνε πέρα από την πρόσληψη της εμπειρικής αυτής 
πραγματικότητας. Με τον όρο μεταφυσική αναφέρομαι στη θέση που υποστηρίζει ότι η 
εμπειρική πραγματικότητα όχι μόνο δεν είναι όπως μας την παρουσιάζουν οι αισθήσεις αλλά και 
ότι δύναται να έχουμε γνώση μιας πραγματικότητας πέρα και έξω από τις αισθητηριακές αυτές 
αντιλήψεις. Και στις δύο περιπτώσεις ανακύπτει ένα πρόβλημα σύνδεσης της εμπειρικής 
παρατήρησης και του ανθρώπινου αναστοχασμού και πράξης.  
230 Kant: Θεμέλια, σ.34. 
231 Ό.π. 
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κεντρικό ρόλο στον Kant. Εξαιτίας του πεδίου αυτού η βούληση δύναται να 

πράξει ανεξάρτητα από τις προσωπικές επιθυμίες, κλίσεις, παρορμήσεις μας. Η 

καλή βούληση στον Kant δεν αναδεικνύει μια βούληση που έχει την προδιάθεση 

να πράττει με το ορθό τρόπο, αλλά μια βούληση ικανή να αντιστέκεται στις 

ιδιαίτερες ατομικές επιθυμίες και κλίσεις, με σκοπό την δική της ανάδειξη και 

αυτόνομη συγκρότηση. Η «καθαρή βούληση» (Wilk), αυτή που δεν καθορίζεται 

από τυχαίες ή συμπτωματικές παρορμήσεις ή κλίσεις, συνιστά μια κοινή 

ιδιότητα κάθε έλλογου όντος, και, ως εκ τούτου, αποτελεί το έγκυρο κριτήριο 

προσδιορισμού και αξιολόγησης της ηθικότητας της πράξης μας.  

Η σημασία της κυριαρχίας της βούλησης στον ίδιο της τον εαυτό γίνεται 

εμφανής με την διάκριση στην οποία προβαίνει ο Kant ανάμεσα σε αυτό που 

ονομάζει Wille και σ’ αυτό που ονομάζει Willkur. Η έννοια της Willkur, της 

ελευθερίας επιλογής (της εμπειρικής βούλησης), προϋποθέτει την έννοια της 

Wille, δηλαδή την αυτόνομη βούληση, και θεμελιώνεται πάνω σ’ αυτήν (την 

μορφή της βούλησης στον καθολικό της χαρακτήρα). Η βούληση υπό την έννοια 

της Wille δεν σημαίνει ότι επιλέγουμε ελεύθερα ή όχι, αλλά είναι η ιδιότητα αυτή 

που προσφέρει στην επιλογή μας τη βάση και τους λόγους εξαιτίας των οποίων 

επιλέγει. Η καλή βούληση είναι η βούληση που συμμορφώνει την πράξη της με 

τους λόγους που της προσφέρει η Wille. Όταν η επιλογή μας (Willkur) 

συμμορφώνεται με τους νόμους που θέτει η ίδια η βούληση στον εαυτό της, τότε 

είναι αυτόνομη.232 Η σημασία της επισήμανσης αυτής έγκειται στο γεγονός ότι 

χωρίς το πεδίο της βούλησης που μας προσφέρει η Wille παραμένουμε μετέωροι 

και οι πράξεις χαρακτηρίζονται άνευ ουσίας και νοήματος, και αδυνατούμε να 

τις προσδώσουμε στον ίδιο μας τον εαυτό.233  

 Ακόμα παραπέρα η καθαρή βούληση, δηλαδή η βούληση απαλλαγμένη 

από περιεχομενικές προτιμήσεις, δύναται να δεσμεύσει την πράξη μας επειδή 

στοχάζεται και πράττει από την σκοπιά όλων (νομολογικά), δηλαδή υιοθετεί μια 

προοπτική ικανή να θεμελιώσει την αναγκαία προϋπόθεση της ηθικής, αυτή της 

καθολίκευσης της πράξης (να είναι νόμος για τον εαυτό της). Η καλή βούληση 

είναι αυτή που αντιστέκεται και προσδίδει αξία στην πράξη που δεν ανάγεται 

απλώς στην χρησιμότητα που έχει (συμπτωματικά) για την εργαλειακή της 

                                                 
232 βλ. “How the Will Legislates to Itself” στο Wood: Kantian, σσ.116-122. 
233 βλ. O’Neill: Κατασκευές, σ.126. 
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φύση. Με τον όρο εργαλειακή φύση στην ουσία γίνεται αναφορά απλώς στην 

ικανότητα της βούλησης να αναγνωρίζει και να ανταποκρίνεται σε επιθυμίες 

παρορμήσεις ή κλίσεις, να υπόκειται δηλαδή απλώς και μόνο σε μια 

ορθολογικότητα μέσου-σκοπού. Η εργαλειακή φύση ανάγεται σε αυτό που 

ονομάζουμε επιδεξιότητα ή φρόνηση και χαρακτηρίζεται από την ικανότητα της 

βούλησης να προστάζει υποθετικά την πράξη, έχοντας δηλαδή ως εναρκτήριο 

σημείο μια υπόθεση, μια προκείμενη που δεν υπάγεται στον προβληματισμό της 

ίδιας της βούλησης παρά μόνο στην εκτελεστική της δεινότητα. Είναι αυτό που 

ονομάζει ο Kant ‘υποθετική προστακτική’ και που διακρίνει από την κατηγορική 

προστακτική (άνευ όρων) μιας ηθικής βούλησης. 

 Η σημασία της διάκρισης αυτής για την αξιολόγηση μιας πράξης έγκειται 

στο γεγονός ότι η βούληση με τον τρόπο αυτό δεν συμμετέχει απλώς ως 

παρατηρητής σε μια φυσική ακολουθία, αλλά δύναται να διαδραματίζει 

κεντρικό ρόλο στις ανθρώπινες πράξεις. Ο κεντρικός αυτός ρόλος γίνεται 

εμφανής μέσα από το ηθικό αίτημα να πράττουμε από καθήκον, δηλαδή να 

προσδίδουμε στον “υποκειμενικό μας γνώμονα…ένα ηθικό περιεχόμενο”234. Η 

ανάδειξη της καλής βούλησης στον Kant συνδέεται με ένα αίτημα να προσδώσει 

στον ανθρώπινο χαρακτήρα ηθική αξία. Η πράξη ενός έλλογου όντος έχει ηθική 

βαρύτητα για το λόγο ότι η πρακτική του ικανότητα προκύπτει ως μια 

ακολουθία που πηγάζει από την δυνατότητα της βούλησης να συγκροτεί ηθικά 

αξιώματα της πράξης και όχι να αντιδρά από κάποια φυσική ροπή. Η πρακτική 

πτυχή της ανθρώπινης πράξης, στην ηθική φιλοσοφία του Kant, ταυτίζεται με 

την ηθική από την στιγμή που αποποιείται μια ψυχολογική ερμηνεία μιας 

αισθησιακής ροπής.235  

 Σαφώς, ο γνώμονας236 της πράξης είναι αυτός που ουσιαστικά καθορίζει 

την ηθική αξία της. Οι στόχοι και τα αποτελέσματα μιας πράξης δεν είναι εκ των 

                                                 
234 Kant: Θεμέλια, σ.39. 
235 βλ. Kant: Θεμέλια, σ.41. 
236 Ο γνώμονας είναι ο πρακτικός κανόνας σύμφωνα με τον οποίο ένα υποκείμενο πράττει. 
Αντίθετα ο ηθικός νόμος είναι το αξίωμα σύμφωνα με το οποίο ένα υποκείμενο πρέπει να 
πράττει. Γνώμονας είναι το υποκειμενικό αξίωμα της θέλησης, το αντικειμενικό αξίωμα (δηλαδή 
εκείνο που θα μπορούσε να γίνει υποκειμενικό αξίωμα όλων των έλλογων όντων, εάν η λογική 
είχε πλήρη εξουσία επάνω στις ορμές) είναι ο πρακτικός νόμος. Γνώμονας είναι το υποκειμενικό 
αξίωμα των πράξεων και πρέπει να διακριθεί από το αντικειμενικό αξίωμα, που είναι ο ηθικός 
νόμος. Ο γνώμονας περιλαμβάνει τον πρακτικό κανόνα, ο οποίος καθορίζει τη λογική συμφωνία 
με τις συνθήκες του υποκειμένου (συχνά σύμφωνα με την άγνοια του ή με τις ροπές 
του).(υποσ.53) Ο γνώμονας λοιπόν είναι το αξίωμα, σύμφωνα με το οποίο το υποκείμενο 
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πραγμάτων αυτά που προσδίδουν ηθική αξία, διότι η αξιολόγηση μιας πράξης 

απλώς και μόνο από τα αποτελέσματα της αδυνατεί να αποφύγει το ενδεχόμενο 

να έχει προκύψει η ανάλογη πράξη συμπτωματικά ή τυχαία δεν δηλώνει δηλαδή 

τίποτα ουσιαστικό για την βούληση. Έτσι ο γνώμονας της πράξης μας μπορεί να 

καθοριστεί μόνο από την μορφή ή το περιεχόμενο που προσδοκάμε να 

χαρακτηρίζει την πράξη αυτή. Ο Kant αναφέρει χαρακτηριστικά: Η ηθική αξία 

δεν μπορεί να υπάρχει αλλού, παρά μόνο στο αξίωμα που καθορίζει τη θέληση 

(βούληση), άσχετα από τους σκοπούς, οι οποίοι μπορούν να πραγματοποιηθούν με 

μια τέτοια πράξη237  

 Ο μορφολογικός αυτός προσδιορισμός της πράξης, σύμφωνα με τον 

οποίο συμμορφώνεται ο γνώμονας της πράξης, δεν είναι άλλος από το αίτημα να 

συνιστά κίνητρο της πράξης το να μπορεί η υποκειμενική μου αρχή να 

καθολικευτεί. Το αξίωμα αυτό δεσμεύει κάθε έλλογο ον μόνο κατά την μορφή 

και όχι ως προς το εμπειρικό περιεχόμενο της υποκειμενικής αρχής. 

Η βαρύνουσα σημασία της θέσης αυτής έγκειται στο γεγονός ότι 

βρισκόμαστε απέναντι σ’ ένα σταυροδρόμι κάθε φορά που αποφασίζουμε αν η 

βούληση μας θα καθοριστεί από το μορφικό αξίωμα που δύναται να 

προσδίδουμε στο συγκεκριμένο ιδιαίτερο γνώμονα της πράξης ή από το 

ιδιαίτερο και συγκεκριμένο προθεσιακό περιεχόμενο που προσδίδει στην πράξη 

η παθητική πρόσληψη της εμπειρικής πραγματικότητας.  

 Ο γνώμονας μιας πράξης, το υποκειμενικό αξίωμα δηλαδή με βάση το 

οποίο αποφασίζουμε να πράξουμε, είναι αυτός που υπόκειται σε ηθική 

αξιολόγηση. Αν το υποκειμενικό αξίωμα, με βάση το οποίο πράττουμε ταυτιστεί 

με το μορφικό αξίωμα, που προσδίδει στην πράξη μας η ίδια η βούληση μέσα 

από την απαίτηση να χαρακτηρίζεται ως αγαθή, τότε αποκτάει αντικειμενικό 

χαρακτήρα και ισχύ. Το αξίωμα αυτό της πράξης πρωτίστως αναδεικνύει ότι δεν 

μπορούμε να αποδώσουμε κάποια αντικειμενική αξία στα αποτελέσματα ή στις 

ροπές που τυγχάνει να καθορίζουν τις πράξεις μας. Αναδεικνύει δηλαδή ότι, 

όταν αναφερόμαστε στην ανθρώπινη βούληση, δεν αναφερόμαστε σε τυχαία ή 

συμπτωματικά συμβάντα, αλλά στην αναγκαιότητα ο γνώμονας μας να 

                                                                                                                                            
πράττει. Αλλά ο ηθικός νόμος είναι το αντικειμενικό αξίωμα που ισχύει για κάθε έλλογο ον, και 
άρα το αξίωμα σύμφωνα με το οποίο κάθε έλλογο ον οφείλει να πράττει. (υποσ.91) (βλ. Kant: 
Θεμέλια.) 
237 Ό.π., σ.43. 
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καθορίζεται από τη βούληση μας. Είναι η αναγκαιότητα που αναδεικνύει την 

ενέργεια μιας καθαρής βούλησης, απαλλαγμένης δηλαδή από κάθε αιτιότητα 

που δεν προκύπτει από την ίδια, που προσδίδει στην πράξη μας έναν ηθικό 

χαρακτήρα.   

Για την ηθική φιλοσοφία του Kant είναι η κυριαρχία της βούλησης στον 

ίδιο της τον εαυτό το στοιχείο που συνιστά αντικείμενο σεβασμού. Ο σεβασμός 

αυτός προσδίδει αναγκαιότητα στην πράξη μας από την στιγμή που ταυτίζουμε 

την βούληση μας με τον μορφικό της αξίωμα, δηλαδή “το μορφικό αξίωμα της 

βουλητικής δύναμης γενικά”238, που δεν είναι άλλο από τον ηθικό νόμο. Για τον 

λόγο αυτό, στον Kant “μόνο ο ηθικός νόμος καθ’ εαυτόν μπορεί να είναι 

αντικείμενο σεβασμού και άρα προσταγή.”239 

  Ο Kant προσδίδει νομολογικό χαρακτήρα στη βούληση. Ποιο ακριβώς 

όμως είναι το κριτήριο που προσδίδει νομολογικό χαρακτήρα στο εγχείρημα της 

βούλησης να καθορίζει η ίδια τον εαυτό της; Το ερώτημα αυτό μας φέρνει 

αντιμέτωπους με την πρώτη διατύπωση της κατηγορικής προστακτικής του 

Kant.  

       Οφείλω να ενεργώ με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορώ να θέλω να 

γίνει ο υποκειμενικός μου γνώμονας ένας καθολικός νόμος240  

Με την πρώτη αυτή διατύπωση ο Kant επισημαίνει τη σημασία του 

κριτηρίου της καθολίκευσης. Η βούληση, απαλλαγμένη από κίνητρα και 

επιρροές που προκύπτουν από την ανάλυση και περιγραφή των 

αποτελεσμάτων μιας εμπειρικά θεωρούμενης πράξης, δεν μένει παρά να 

αντιλαμβάνεται τον εαυτό της μορφικά, από την σκοπιά κάθε έλλογου όντος. Η 

καθαρή βούληση θέτει ως μοναδικό αξίωμά της να προσδίδει στην πράξη τη 

μορφή ενός καθολικού νόμου.  

Η επισήμανση της καθολίκευσης στην ηθική ως συστατικού στοιχείου 

αναδεικνύει την αδυναμία της απαίτησης για καθολικό σεβασμό από κάθε 

έλλογο ον, από την εμπειρική περιγραφή συνθηκών που έχουν προκύψει 

συμπτωματικά ή πιθανώς για προσωπικό όφελος κάποιου. Ακόμα περισσότερο 

ο καθολικός χαρακτήρας της ηθικής δεν μπορεί να προκύψει σε αφαίρεση από 

συγκεκριμένα παραδείγματα, αν δεν θέσουμε δηλαδή ως προϋπόθεση ένα 

                                                 
238 Ό.π. 
239 Ό.π. 
240 Ό.π., σ.45. 
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κριτήριο πέρα και πάνω από τα παραδείγματα αυτά. Με αυτό εννοούμε ότι η 

ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης δεν μπορεί να γίνει παράδειγμα παρά μόνο 

αν μπορέσει να ισχύσει, δίχως αντίφαση, για κάθε έλλογο ον.  

Το κριτήριο της καθολίκευσης που θέτει ο Kant δεν προκύπτει από την 

ανάλυση μιας ιδιαίτερης περίπτωσης, αλλά από την έλλογη βούληση, που στην 

απόπειρά της να συγκροτήσει τον ίδιο της τον εαυτό, επιχειρεί να απαλλαγεί 

από κάθε τι που δεν ανήκει στην ίδια της τη συγκρότηση. Δηλαδή, στοχεύει σε 

μια καθαρή βούληση, που δεν είναι άλλη από μια ελεύθερη βούληση μια 

βούληση που μπορεί να θεμελιώσει την δεσμευτική της ισχύ στον ίδιο της τον 

εαυτό. 

 Ο λόγος στην απόπειρα να καθαρθεί απ’ οτιδήποτε υπερβαίνει ή 

αντιτίθεται στην δική του συγκρότηση προβαίνει σε μια διαλεκτική. Για τον 

Kant “ο κοινός πρακτικός λόγος δεν θα βρει ποτέ γαλήνη, παρά μόνο μέσα σε μια 

πλήρη κριτική του λόγου μας.”241 Ουσιαστικά ο Kant αναδεικνύει το γεγονός ότι 

είναι στην ίδια τη συγκρότηση της έλλογης φύσης μας να μην μπορεί να 

προβαίνει σε προσταγές που αντιφάσκουν τον ίδιο τους τον εαυτό. Δηλαδή ότι 

όχι μονό είναι παράλογο αλλά και αδύνατον να καθολικεύουμε πράξεις που 

αναιρούν τον ίδιο τους τον εαυτό, ως μια αναγκαιότητα που προβαίνει από την 

δική μας βούληση. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να προκύψει καμία 

αναγκαιότητα που να αναδεικνύει τη συγκρότηση μιας έλλογης βούλησης από 

το γενικευμένο αίτημα όλοι να τηρούν τις υποσχέσεις τους εκτός από εμένα τον 

ίδιο.   

 Η ανάδειξη της βούλησης μέσα από τον προσδιορισμό του λόγου 

σύμφωνα με το μορφικό αίτημα που θέτει η ηθική να ισχύει, δηλαδή, “γενικά για 

όλα τα έλλογα όντα, και όχι μόνο ανάλογα με τις συνθήκες ή με τις εξαιρέσεις, 

αλλά με απόλυτη αναγκαιότητα”242, συγκροτεί τον νομολογικό χαρακτήρα της 

βούλησης. Προκύπτει με απόλυτη αναγκαιότητα, καθότι συνιστά συγκροτητικό 

όρο της έννοιας του νόμου να χαρακτηρίζεται από αναγκαιότητα, όπως και του 

ηθικού νόμου να χαρακτηρίζεται από αναγκαιότητα για κάθε έλλογο ον. Η 

νομολογική μορφή αυτή διαχωρίζεται από μια φυσική νομοτέλεια, καθότι 

συνιστά δημιούργημα της έλλογης βούλησης.   

                                                 
241 Ό.π., σ.50. 
242 Ό.π., σ.53. 



109 

 

 Η βούληση στην ηθική φιλοσοφία του Kant υποδηλώνει ότι, πέρα από το 

γεγονός ότι μετέχουμε σε μια αιτιακή αλυσίδα, σε μια φυσική νομοτέλεια έχουμε 

επιπροσθέτως τη δυνατότητα να ενεργούμε “σύμφωνα με την παράσταση των 

νόμων, δηλαδή σύμφωνα με αξιώματα”243 που η ίδια η έλλογη βούληση θέτει 

για τον εαυτό της. Το χαρακτηριστικό δηλαδή στοιχείο είναι ότι είμαστε 

εφοδιασμένοι με τη δυνατότητα του λόγου, δηλαδή, τη δυνατότητα να 

συνδέουμε νόμους με πράξεις με τέτοιο τρόπο που να προσδίδει στην πράξη μας 

αναγκαιότητα (δεσμευτικότητα). Έτσι η βούληση “δεν είναι άλλο από τον 

πρακτικό λόγο”244, δηλαδή η δυνατότητα να προσδίδουμε στη πράξη μας τη 

μορφή ενός νόμου. Το ίδιο το αίτημα για καθολίκευση χαρακτηρίζεται από 

πρακτική αναγκαιότητα καθότι η κριτική μας ικανότητα δεν είναι πάνω σε 

θεωρητικά ζητήματα, αλλά σε ηθικά πρακτικά ζητήματα. Ουσιαστικά ανάγεται 

στην έλλογη ικανότητα της βούλησης να διαχειρίζεται η ίδια τις πράξεις της.245 

 Ο δε πρακτικός χαρακτήρας της έλλογης βούλησης έγκειται ακριβώς στο 

γεγονός ότι δύναται να ασκήσει επίδραση πάνω μας, δηλαδή στις πράξεις μας, 

χωρίς να απαιτείται μια εξωτερική επίδραση ή εμπειρική επιρροή. Ακριβώς σ’ 

αυτή τη δεσμευτική ισχύ, όπως θα αναδειχθεί πιο συστηματικά παρακάτω, 

πρέπει να υπάγεται κάθε ηθική έννοια. Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά ο 

Kant, “αυτή η καθαρότητα της πηγής τους (των ηθικών έννοιων) τις καθιστά 

άξιες να χρησιμεύουν ως ανώτατα πρακτικά αξιώματα”246.  

Ο νομολογικός βέβαια χαρακτήρας της πράξης προϋποθέτει τη χρήση 

του καθαρού λόγου, δηλαδή του λόγου απαλλαγμένου από υποκειμενικές 

επιθυμίες και ροπές, καθότι στόχευση είναι ο αντικειμενικός χαρακτήρα της 

πράξης μας. Βέβαια η πράξη μας δεν εναρμονίζεται πάντα με ό,τι προτάσσει η 

έλλογη βούληση· πολλές φορές καθορίζεται από υποκειμενικές ροπές. Έτσι, 

όταν ο καθαρός λόγος θέτει ένα αντικειμενικό αξίωμα στη πράξη μας, 

“εξαναγκάζει” ουσιαστικά τη βούληση να ταυτιστεί με το αξίωμά της ως καθαρή 

βούληση. Δηλαδή να απαλλαγεί από ροπές που έχουν διαμορφωθεί τυχαία ή 

έχουν υποκειμενικό χαρακτήρα και να προσδώσει αντικειμενικότητα στη πράξη.  

                                                 
243 Ό.π., σ.58. 
244 Ό.π., σ.59. 
245 Ό.π., σσ.47-48. 
246 Ό.π., σ.57. 
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Όπως υποστηρίχθηκε προηγουμένως η ιδέα μιας ‘καθαρής βούλησης’ 

δηλώνει μια κατάσταση της βούλησης σύμφωνα με την οποία δεν μπορεί παρά 

να πράττει ηθικά. Όμως για τους ανθρώπους συνολικά ως πρόσωπα το ζήτημα 

γίνεται πιο πολύπλοκο, καθότι οι άνθρωποι δεν χαρακτηρίζονται μόνο από τη 

ικανότητα τους για νοητική σκέψη, μόνο από καθαρή βούληση ως «τέλεια» 

όντα, αλλά ως «ατελή» όντα, δεσμεύονται και από την αισθητή φύση τους. Άρα 

η βούλησή τους επηρεάζεται και από ελατήρια φιλαυτίας, όπως κλίσεις, 

επιθυμίες ή τυχόν παρορμήσεις. Έτσι ως «ατελή» όντα δεν πράττουμε πάντα 

σύμφωνα με τον ηθικό νόμο, καθότι “είμαστε ολόκληρα πρόσωπο και όχι μόνο 

καθαρές αυθόρμητες βουλήσεις. Και σε αντίθεση με την (καθαρή) βούληση ως 

ατελή έλλογα όντα γινόμαστε υποκείμενα πειρασμών και κλίσεων”247. 

Παρά την περατότητα της φύσης μας, είναι η ίδια όμως η έλλογη 

βούληση που δύναται να μας κινητοποιεί δίχως να απαιτεί κάτι πέρα και έξω 

από την ίδια της τη συγκρότηση, μόνο και μόνο για το γεγονός ότι γίνεται 

αντιληπτή ως μια βούληση που μπορεί να πράττει άνευ όρων, δηλαδή ηθικά. 

Εάν πρόκειται όμως να πράττουμε άνευ όρων δεν μπορεί παρά να υιοθετούμε τη 

μορφή του νόμου που μας επιτάσσει ο ίδιος ο λόγος μας, αυτήν της κατηγορικής 

προστακτικής: “Να αναρωτιέσαι αν θα μπορούσες άραγε να θεωρήσεις ως 

δυνατή μέσω της θέλησης σου την πράξη που προτίθεσαι να κάνεις, εάν 

επρόκειτο να γίνει σύμφωνα με ένα νόμο της φύσης, μέρος της οποίας θα ήσουν 

εσύ ο ίδιος”248. 

 Ο Kant δηλώνει ότι αυτή η διαδικασία «εξαναγκασμού» της βούλησης 

“ονομάζεται προσταγή (του λόγου), και η διατύπωση της προσταγής ονομάζεται 

προστακτική.”249 Η προστακτική μας δηλώνει ουσιαστικά τι πρέπει να γίνει για 

να χαρακτηρίζεται μια πράξη μας από αντικειμενικότητα, δηλαδή να δύναται να 

ισχύει καθολικά για κάθε έλλογο ον. Οι προστακτικές εκφράζουν είτε την 

“πρακτική αναγκαιότητα μιας ενδεχόμενης πράξης ως μέσου για κάτι άλλο, το 

οποίο θέλουμε” είτε “την αντικειμενική αναγκαιότητα μιας πράξης ανεξάρτητα 

                                                 
247 Korsgaard, M. Christine: “Morality as Freedom”, στο Korsgaard, M. Christine: Creating the 
Kingdom of Ends. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, 159-187, σ.173. 
248 Kant, Immanuel: Critique of Practical Reason, στο Mary Gregor (επιμ.): Cambridge Texts in the 
History of Philosophy Series. Cambridge University Press, 1997. ( Kant’s Gesammelte Schriften, 
Ausgabe der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften, Βερολίνο: De Gruyter, 1968), 
ελλ. έκδ.: Κριτική του Πρακτικού Λόγου. Κώστας Ανδρουλιδάκης (μτφ.). Εκδόσεις “Εστίας” 
Αθήνα 2004, σ.105. 
249 Kant: Θεμέλια, σ.59. 
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από κάθε άλλο σκοπό.”250 Ουσιαστικά δηλώνει τι θα ήταν έλλογο να κάνουμε για 

να αποκτήσουμε αυτό που επιθυμούμε (αναφέρομαι στην εργαλειακή χρήση 

του λόγου) ή τι θα ήταν έλλογο να κάνουμε από την σκοπιά κάθε έλλογου όντος. 

Πάνω στην διάκριση αυτή ο Kant διαχωρίζει τις υποθετικές προστακτικές και 

τις κατηγορικές προστακτικές. Οι υποθετικές προστακτικές προϋποθέτουν μια 

υπόθεση που δεν υπάγεται η ίδια στην αξιολόγηση του λόγου (π.χ. μια επιθυμία 

που έχουμε...)· αντιθέτως στις κατηγορικές προστακτικές η αναγκαιότητα της 

πράξης προκύπτει από την χρήση του λόγου και μόνο.  

 Οι υποθετικές προστακτικές δηλώνουν ποια πράξη είναι αναγκαία ως 

μέσο για την επίτευξη ενός υποκειμενικού σκοπού και η αναγκαιότητα τους 

στηρίζεται και προϋποθέτει τον υποκειμενικό αυτό σκοπό. Αν τώρα η 

αναγκαιότητα της πράξης προκύπτει από το αξίωμα μιας βούλησης που 

ταυτίζεται με την έλλογη βούληση, τότε η προστακτική είναι κατηγορική. Η 

ουσιαστική διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι στη δεύτερη περίπτωση η πράξη 

που πρέπει να επιτευχθεί, που προκύπτει δηλαδή ως αξίωμα της βούλησης, είναι 

ακριβώς αναγκαία για τον απλούστατο λόγο ότι πρέπει να επιτευχθεί και όχι για 

κάποιον εξωτερικό σκοπό ή στόχο.251  Στόχευση, δηλαδή, της κατηγορικής 

προστακτικής είναι να προσδώσει αντικειμενικότητα στο ίδιο το αξίωμα και τη 

μορφή της πράξης.  

        Ο νόμος έχει την μορφή μιας προστακτικής, διότι στον άνθρωπο 

ως έλλογο ον μπορούμε βεβαίως να προϋποθέσουμε μια καθαρή 

θέληση, αλλά ως ένα ον με ανάγκες που επηρεάζεται από 

αισθητηριακά κίνητρα, όχι μια άγια θέληση252 

 Η κατηγορική προστακτική δηλώνει τι θα ήταν πρακτικά καλό σε μια 

βούληση, η οποία δεν κάνει πάντα ό,τι της φαίνεται καλό, δηλαδή τι οφείλει να 

καθορίζει τη βούληση μέσω έλλογων προτάσεων⋅ ως εκ τούτου βάσει 

αντικειμενικών και όχι υποκειμενικών αιτιών, βάσει αξιωμάτων που ισχύουν για 

κάθε έλλογο ον ως τέτοιο.  

 Κατά την ηθική φιλοσοφία του Kant, το ηθικό πρόβλημα τίθεται όχι για 

μια βούληση που είναι πλήρως υποταγμένη στα υποκειμενικά της κίνητρα, αλλά 

ούτε για μια βούληση που είναι τόσο τέλεια ώστε να ταυτίζεται με τον ηθικό 

                                                 
250 Kant: Θεμέλια, σ.61. 
251 βλ. Kant: Θεμέλια, υποσημείωση 76 (Τζαβάρα), σ.62.  
252 Kant: Κριτική του Πρακτικού, σσ.54-55. 
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νόμο. Τίθεται για μια βούληση ενός έλλογου όντος, που αν και αφενός είναι 

ελεύθερη αφετέρου είναι ατελής και, ως εκ τούτου, συχνά επηρεαζόμενη από 

υποκειμενικές ροπές. Σε αυτή τη βούληση, όπως θα φανεί, η αυτονομία 

προστάζει με κατηγορικό τρόπο τον πρακτικό της νόμο.253 

 Μια υποθετική προστακτική254 απλώς μας δηλώνει πια είναι τα καλύτερα 

μέσα για να επιτύχουμε τους τυχόν στόχους μας. Αντιθέτως η κατηγορική 

προστακτική προσδίδει καθολικό χαρακτήρα στη σκέψη και στη πράξη μας. 

Έτσι η κανονιστικότητα που χαρακτηρίζει το βουλητικό ενέργημα μας αποκτά 

ηθική διάσταση, υπό την έννοια ότι δεν χαρακτηρίζεται πια ως παροδική ή 

σχετική αλλά απόλυτη, ως οφείλει να είναι η μορφή ενός ηθικού νόμου, που 

προτάσσει ως αίτημα την δέσμευση της πράξης κάθε έλλογου όντος.   

 Σύμφωνα με τον Kant, όλες οι διατυπώσεις της κατηγορικής 

προστακτικής255, που εκφράζουν το ανώτατο ηθικό αξίωμα, δηλαδή την 

αυτονομία της βούλησης μας, “είναι κατά βάθος διατυπώσεις του ίδιου 

νόμου”256.  Όλες οι κατηγορικές προστακτικές χαρακτηρίζονται από μια μορφή, 

ένα περιεχόμενο και έναν τέλειο προσδιορισμό. Δηλαδή όλες προχωρούν “από 

την ενότητα της μορφής της θέλησης (από την καθολικότητα της θέλησης) στην 

πληθώρα του περιεχομένου (δηλαδή των σκοπών), και από εκεί στην ολότητα 

των σκοπών”257.  

 Όποιος και αν είναι ο προσδιορισμός της κατηγορική προστακτικής (είτε 

αυτός είναι η καθολίκευση είτε ο άνθρωπος ως αυτοσκοπός είτε ο καθολικός 

νομοθέτης του κράτους των σκοπών), η κατηγορική προστακτική αποδίδει 

ουσιαστικά τη λειτουργία της αυτόνομης βούλησης. Η αυτόνομη λειτουργία της 

βούλησης ξεκινάει από μια μορφή, που της δίδεται από την ίδια την ελευθερία 

της⋅ βασισμένη στην μορφή αυτή οδηγείται σε ηθική κατηγόρηση του 

περιεχομένου της βούλησης, δηλαδή των επιθυμιών, σκοπών, ροπών που την 

χαρακτηρίζουν⋅ εάν πρόκειται τώρα η έλλογη δράση μας να συνιστά μια ηθικά 

                                                 
253 βλ. υποσημείωση 69, του Γιάννη Τζαβάρα, στο: Kant: Θεμέλια, σσ.69-70.   
254 Η υποθετική προστακτική μας δηλώνει ποια πράξη είναι πρακτικά αναγκαία ως μέσο για ένα 
σκοπό που επιθυμούμε. Αντιθέτως η κατηγορική προστακτική εκφράζει την αντικειμενική 
αναγκαιότητα μιας πράξης ανεξαρτήτως σκοπού. Βλ. Kant: Θεμέλια, σ.61. 
255 Στα Θεμέλια της Μεταφυσικής των Ηθών παρουσιάζονται πέντε διαφορετικοί τύποι της 
κατηγορικής προστακτικής, βλ. σελ 15-16, όπως παρατίθενται στην εισαγωγή του μεταφραστή. 
256 Kant: Θεμέλια, σ.91. 
257 Ό.π., σσ.91-92. 
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αποδεκτή πράξη οφείλει να συμμορφώνεται με την ολότητα του προσδιορισμού 

της κατηγορικής προστακτικής. 

Η κατηγορική προστακτική «προστάζει μια πράξη άμεσα και δίχως 

όρους» και δεν αναφέρεται στο περιεχόμενο που πρέπει να έχει το βουλητικό 

ενέργημα μας, αλλά στην μορφή των αρχών που ορίζουν το ηθικό περιεχόμενο 

των πράξεων μας.  

 Για τον λόγο ακριβώς αυτό ο Kant επισημαίνει ότι μόνο η κατηγορική 

προστακτική έχει τον χαρακτήρα νόμου. Καθότι δεν αναφερόμαστε σ’ ένα 

αξίωμα της βούλησης που έχει υποκειμενικό χαρακτήρα, που απλώς δηλαδή 

δηλώνει την αναγκαιότητα μιας πράξης για έναν υποκειμενικό σκοπό, και το 

οποίο εναπόκειται στη διακριτική μας ευχέρεια είτε να επιλέξουμε είτε όχι. 

Αναφερόμαστε σε αξιώματα της βούλησης που έχουν την μορφή νόμου, δηλαδή 

καθολική και δεσμευτική ισχύ. Στην περίπτωση αυτή, η αναγκαιότητα της 

πράξης δεν εξαρτάται από τον σκοπό που τυχαίνει να έχουμε, αλλά είναι 

απόλυτα δεσμευτική. Μέσα από την κατηγορική προστακτική ο γνώμονας της 

πράξης μας, το υποκειμενικό δηλαδή αξίωμα της πράξης μας, αποκτά 

αντικειμενικό χαρακτήρα μέσα από το αίτημα η πράξη να έχει την μορφή νόμου. 

Η ταύτιση αυτή (του ατομικού «πρέπει» με το καθολικό258), για τον λόγο ότι 

προσανατολίζεται στην καθαρή μορφή της βούλησης, παρουσιάζεται ως 

αναγκαία προϋπόθεση κάθε πράξης και συνιστά μια προστακτική καθώς 

προστάζει τη βούληση να προσδίδει στο υποκειμενικό αξίωμα της πράξης της 

αντικειμενικό χαρακτήρα.259  

 Από τον προβληματισμό αυτό προκύπτει και η πρώτη διατύπωση της 

κατηγορικής προστακτικής του Kαντ: 

         Πράττε μόνο σύμφωνα με ένα τέτοιο γνώμονα, μέσω του οποίου 

μπορείς συνάμα να θέλεις, αυτός ο γνώμονας να γίνει καθολικός 

νόμος.260  

 Η προστακτική αυτή αποτελεί όρο μιας βούλησης ικανής να προτάσσει 

καθήκοντα. Και επειδή βέβαια η προστακτική αυτή έχει πρακτικό χαρακτήρα 

                                                 
258 Βλ. υποσ. 92 (Τζαβάρας), σελ.71, Kant: Θεμέλια.  
259 “ο γνώμονας είναι λοιπόν το αξίωμα, σύμφωνα με το οποίο το υποκείμενο πράττει. Αλλά ο 
νόμος είναι το αντικειμενικό αξίωμα που ισχύει για κάθε έλλογο ον, και άρα το αξίωμα σύμφωνα 
με το οποίο κάθε έλλογο ον οφείλει να πράττει δηλαδή ο νόμος είναι μια προστακτική.” (βλ. 
υποσ. Kant: Θεμέλια, σελ.71).  
260 Kant: Θεμέλια, σ.71. 
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δύναται να συγκροτεί μορφικά τη φύση, δηλαδή τα πράγματα στο βαθμό που 

αυτά καθορίζονται από μια βούληση ικανή να δεσμεύει τον εαυτό της. Έτσι ο 

Kant οδηγείται στη διατύπωση ότι “η γενική προσταγή του καθήκοντος μπορεί 

να διατυπωθεί και ως εξής: Πράττε σαν να έπρεπε ο γνώμονας της πράξης σου να 

γίνει με τη θέληση σου καθολικός νόμος της φύσης.”261 

 Το αξίωμα της καθολίκευσης της πράξης για κάθε έλλογο ον συνιστά 

συγκροτητικό όρο διαμόρφωσης κάθε καθήκοντος. Το αίτημα για καθολίκευση 

κάθε αξιώματος της πράξης δύναται να αναδείξει αν μπορούμε να προσδώσουμε 

στην πράξη μας καθολικό χαρακτήρα. Συγκροτητικός όρος της πράξης είναι ο 

γνώμονας μας να μην αναιρεί τον ίδιο του τον εαυτό. Ο Kant θέτει ως «δικλείδα 

ασφαλείας» να μπορεί ο γνώμονας της πράξης μας να καθολικευτεί δίχως 

αντίφαση.  

 Η κατηγορική προστακτική απλώς δηλώνει την ανάγκη να διατυπώνουμε 

κάτι με σαφήνεια και προσδίδει στην πράξη μας απόλυτη αναγκαιότητα. Το 

αίτημα για καθολίκευση προκύπτει από τον ίδιο τον λόγο: “Συνεπώς, αν 

εξετάζαμε τα πάντα από την άποψη του λόγου, θα συναντούσαμε μια αντίφαση 

μέσα στην ίδια τη θέληση μας γιατί αφενός θέλουμε να είναι ένα αξίωμα 

αντικειμενικά αναγκαίο ως καθολικός νόμος, αφετέρου όμως θέλουμε να μην 

ισχύει υποκειμενικά ως κάτι καθολικό και να επιδέχεται εξαιρέσεις”262.   

 Το στοιχείο βέβαια που επισημαίνει ο Kant δεν είναι στην 

πραγματικότητα ότι προβαίνουμε σ’ έναν λανθασμένο ή αποτυχημένο λογικό 

συλλογισμό ούτε ότι είμαστε παράλογοι. Ο Kant αναδεικνύει την αντίφαση αυτή 

για να υποδείξει μια συνεχή σύγκρουση, μια διαμάχη, ένα «ανταγωνισμό»263, 

όπως ο ίδιος το ονομάζει, ανάμεσα σε μια έλλογη βούληση και σε μια βούληση 

που παραδίδεται σε μια φυσική ροπή.  

 Στην απόπειρα μας να αντιληφθούμε και να επιλέξουμε πώς πρέπει να 

πράξουμε, η βούληση μας επιλέγει να ακολουθήσει μια ροπή και στην απόπειρα 

της να ορίσει την ροπή αυτή ως αξίωμα της πράξης οδηγείται σε αυθαιρεσία. 

Επιλέγει δηλαδή να εξαιρέσει τον εαυτό της από το καθολικό κύρος του νόμου. 

Η εξαίρεση αυτή, αν και συμβιβάζεται με την γενική ισχύ του νόμου, δεν έχει 

καθολικό χαρακτήρα. Η αυθαιρεσία έγκειται στο γεγονός ότι, αν και 
                                                 
261 Ό.π. 
262 Ό.π., σ.75. 
263 Ό.π. 
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αναγνωρίζει το αίτημα του λόγου για καθολικό κύρος, η βούληση προβαίνει σε 

μια εξαίρεση για τον εαυτό της. (Μετατρέπει ουσιαστικά το αίτημα για 

καθολίκευση σ’ ένα αίτημα ισχύος ενός γενικού κανόνα που δύναται να έχει 

εφαρμογή για όλους και συνάμα να εξαιρεί τον εαυτό του δίχως αντίφαση).  

 Όμως, όπως είναι εμφανές, το ηθικό αίτημα του καθήκοντος και της 

νομοθετικής ισχύος δεν μπορεί να στηρίζεται σε υποθετικές προστακτικές, αλλά 

πρέπει να έχει κατηγορικό χαρακτήρα, καθότι δεν στηρίζεται σε μια υπόθεση ότι 

προϋπάρχει μια ατομική ροπή, αλλά αντιθέτως θέτει ως αίτημα να μπορεί να 

ισχύει για κάθε έλλογη βούληση άνευ όρων, δηλαδή καθολικά.  

 Ο Kant επισημαίνει ότι, αν και μπορεί να έχουμε ως γνώμονα της πράξης 

μας μια τάση που δεν ισχύει όμως με αναγκαίο τρόπο για κάθε έλλογο ον, δεν 

μπορεί όμως από μια τέτοια τάση να προκύψει ένας νόμος: “Μπορεί να μας 

παρέχει ένα υποκειμενικό αξίωμα, σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται να 

πράττουμε από φυσική τάση και ροπή, όχι όμως και ένα αντικειμενικό αξίωμα, 

σύμφωνα με το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να πράττουμε, ακόμα και αν 

εναντιώνονται όλες μας οι τάσεις, οι ροπές και οι φυσικές προδιαθέσεις.”264  

 Όπως έχουμε ήδη αναδείξει, η βούληση είναι “σαν μια ικανότητα που 

παρακινεί τον άνθρωπό να πράξει σύμφωνα με την παράσταση κάποιων 

νόμων.”265  Αν το κίνητρο είναι ο πόθος κάποιου πράγματος τότε, η παράσταση 

αποκτάει υποκειμενικό χαρακτήρα. Αντίθετα, όταν το κινητικό αίτιο είναι ο 

λόγος, τότε προκύπτουν πρακτικοί νόμοι που ισχύουν για κάθε έλλογο ον. Πού 

στηρίζεται όμως η αντικειμενική αξία της κατηγορικής προστακτικής; Σαφώς 

όχι στην ενδεχόμενη υποκειμενική ισχύ ενός πόθου που τυγχάνει να έχουμε, 

αλλά σε κάτι που έχει απόλυτη αξία. Μόνο πάνω σε κάτι που έχει απόλυτη αξία 

μπορεί να σταθεί ένα ηθικό αίτημα, μια κατηγορική προστακτική.  

 Για τον Kant, ο ίδιος ο άνθρωπος συνιστά την απόλυτη αυτή αξία, ως 

έλλογο ον. Ο άνθρωπος ως πρόσωπο και πιο συγκεκριμένα η ανθρωπότητα στο 

πρόσωπό μας αποτελεί μια απόλυτη δεσμευτική αξία της πράξης.266 Όπως 

χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Kant, “ο άνθρωπος πρέπει να θεωρείται πάντα 

                                                 
264 Ό.π., σ.77 (Η φυσική τάση είναι ουσιαστικά η φυσική προδιάθεση να ποθούμε κάποια 
απόλαυση. Η ροπή παράγεται αφού έχει βιωθεί η φυσική τάση και συνιστά έναν 
εξακολουθητικό, αισθησιακό πόθο).   
265 Ό.π., σ.79. 
266 βλ. Kant: Κριτική του Πρακτικού σσ.129-130. 



116 

 

συνάμα σαν σκοπός σε όλες τις πράξεις του, είτε αυτές στρέφονται προς το 

εαυτό του είτε προς άλλα έλλογα όντα.”267 Έτσι ο Kant προσδίδει έναν απόλυτο 

σκοπό στην πράξη, ότι δηλαδή ο λόγος προϋποθέτει τον σεβασμό κάθε έλλογου 

όντος. Ο σεβασμός του προσώπου εδώ εισέρχεται στην ηθική φιλοσοφία όχι ως 

ιδιότητα ή χαρακτηριστικό γνώρισμα του ενός ή του άλλου ανθρώπου, αλλά ως 

ο απόλυτος σκοπός κάθε πράξης, εάν πρόκειται η πράξη αυτή να έχει ηθικό 

περιεχόμενο.  

 Κατά τον Kant, η προστακτική αυτή της πράξης διατυπώνεται ως εξής:           

          Πράττε έτσι ώστε να χρησιμοποιείς την ανθρωπότητα, τόσο στο 

πρόσωπο σου όσο και στο πρόσωπο κάθε άλλου ανθρώπου, πάντα 

ταυτόχρονα ως σκοπό και ποτέ μόνο ως μέσο.268 

 Συγκροτητικός όρος του λόγου είναι η αναγνώριση της έλλογης 

βούλησης ως αυτοσκοπού. Η βούληση είναι αυτή που θέτει ως προϋπόθεση της 

ηθικής πράξης έναν αναγκαίο όρο, δηλαδή τον σεβασμό της ίδιας της έλλογης 

βούλησης. Ο σεβασμός του προσώπου αναδεικνύει εδώ την αναγκαιότητα 

αναγνώρισης της έλλογης βούλησης ως μιας βούλησης ικανής να καθορίζει την 

καθολική μορφή της πράξης, χωρίς την ανάγκη ενός υποκειμενικού ή σχετικού 

σκοπού που να στηρίζεται στα ιδιαίτερα πάθη ή τις επιθυμίες της στιγμής ενός 

ατόμου και να τα προϋποθέτει. Έτσι προσδίδεται ουσιαστικά ένα περιεχόμενο 

στην πράξη, ένας σκοπός σύμφωνα με τον οποίο πρέπει να πράττουμε, καθότι 

δεν αποτελεί απλώς τον υποκειμενικό στόχο ενός ατόμου, αλλά αντικειμενικό 

στόχο που ενυπάρχει σε κάθε έλλογο ον. Το περιεχόμενο που δίνεται είναι το 

συγκεκριμένο έλλογο ον ως φορέας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Δεν αφορά 

απλώς μια αφηρημένη έννοια σεβασμού των προσώπων, αλλά επικεντρώνεται 

στην ηθική υπόσταση συγκεκριμένων προσώπων. Υπό το πρίσμα αυτό, το 

πρόσωπο δεν είναι μια μεταφυσική έννοια, αλλά μια έννοια με συγκεκριμένες 

κανονιστικές προεκτάσεις. Είναι αυτό το ανθρώπινο πρόσωπο ως αυτοσκοπός 

που συνιστά όρο της ηθικότητας και προϋπόθεση της ηθικής πράξης. Η 

κατηγορική προστακτική, μέσα από τον στόχο η πράξη μας να αντιμετωπίζει 

κάθε έλλογο ον ως αυτοσκοπό, προσδίδει συγκεκριμένο εμπειρικό περιεχόμενο 

στην απαίτηση για καθολική νομοθεσία. 

                                                 
267 Kant: Θεμέλια, σ.80. 
268 Ό.π., σ.81. 
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Βέβαια σαφώς πρόσωπο δεν είναι το άτομο απλώς, αλλά το ον που αξίζει 

το σεβασμό των θεμελιωδών χαρακτηριστικών της ηθικότητάς του, δηλαδή της 

έλλογης ελευθερίας του, διότι με την έλλογη ελευθερία γίνεται μέλος της ηθικής 

κοινότητας. Απαιτεί ως εκ τούτου ιδιαίτερο σεβασμό. Για τον λόγο ότι αποτελεί 

ίσο μέλος της ηθικής κοινότητας, κάθε πρόσωπο πρέπει να γίνεται σεβαστό ως 

εάν να είναι ικανό ή δυνάμει ικανό να αξιολογεί και να πράττει αναστοχαστικά 

εξίσου καλά με όλους. Η σημασία του προσώπου έγκειται στο γεγονός ότι 

ουσιαστικά δεν προβαίνουμε σ’ έναν γενικευμένο ηθικό προβληματισμό, αλλά σ’ 

έναν προβληματισμό που λαμβάνει υπόψη την «ιδιαίτερη» ηθική υπόσταση 

κάθε έλλογου όντος.269  

 Το στοιχείο που συνδέει το αίτημα για καθολική μορφή με την στόχευση 

της έλλογης βούλησης για την αντιμετώπιση του κάθε έλλογου όντος ως 

αυτοσκοπού είναι: “η ιδέα ότι η θέληση κάθε έλλογου όντος είναι ένας καθολικός 

νομοθέτης”270.  Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η ρίζα της έννοιας της αυτονομίας 

στην ηθική φιλοσοφία του. Η νομοθετική ισχύς της βούλησης είναι αυτή που 

προσδίδει εγκυρότητα και ισχύ στον δεσμευτικό χαρακτήρα της κατηγορικής 

προστακτικής. Η απάντηση στο ερώτημα: «πώς πρέπει να πράττω;» δεν 

προσδιορίζεται με αναφορά σε κάτι έξω από την βούληση, αλλά είναι 

δημιούργημα της ίδιας της δυνατότητας της βούλησης να πράττει ως νομοθέτης. 

Η αναγνώριση της βούλησης ως νομοθέτη της δικής της πράξης προσδίδει στην 

πράξη μια ιδιάζουσα βαρύτητα, τη βαρύτητα να πράττουμε από καθήκον. Αυτό 

σημαίνει ότι πράξεις μας καθορίζονται από την έλλογη βούληση και είναι 

απαλλαγμένες από συμφέροντα που έχουν δοθεί στη βούληση, ως ροπές ή 

τάσεις, που συμπτωματικά ή περιστασιακά προσδίδουν σκοπούς σε μια 

ανθρώπινη βούληση.  

 Η έννοια του σεβασμού του προσώπου, δηλαδή της αντιμετώπισης κάθε 

έλλογου όντος ως αυτοσκοπού, διαμορφώνει μια ηθική σχέση μεταξύ των 

έλλογων όντων. Εδώ ακριβώς εισάγεται η έννοια της αξιοπρέπειας. Η 

αξιοπρέπεια χαρακτηρίζει τις πράξεις ενός έλλογου όντος τόσο απέναντι στον 

ίδιο του τον εαυτό όσο και απέναντι στα υπόλοιπα έλλογα όντα, από τη στιγμή 

που “δεν υπακούει σε κανέναν άλλο νόμο από εκείνο τον οποίο θέτει αυτό (το 

                                                 
269  βλ. Kant: Θεμέλια, σ.123, υποσ.92: Καθορίζοντας το περιεχόμενο πράξης, το ανθρώπινο 
πρόσωπο ως αυτοσκοπός περιορίζει κάθε αυθαίρετο σκοπό [Personification principle]. 
270 Kant: Θεμέλια, σ.84. 
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έλλογο ον) στον εαυτό του.”271 Έτσι γίνεται ουσιαστικά μια διάκριση ανάμεσα 

σε σκοπούς της πράξης που μπορούν να αντικατασταθούν από άλλους σκοπούς, 

που έχουν μια τιμή, και σε σκοπούς στους οποίους προσδίδουμε μια ιδιαίτερη 

αξία, δηλαδή που αναδεικνύουν αξιοπρέπεια. Με αυτό εννοούμε ότι η ηθική 

βαρύτητα της έννοιας του προσώπου δεν αφορά την αναγνώριση λόγων πράξης 

πέρα και έξω από το πρόσωπο και ο σεβασμός του προσώπου συνιστά 

αυτοσκοπό κάθε πράξης.  

Την αξιοπρέπεια στην πράξη την προσδίδει ο ηθικός προβληματισμός 

που θέτει ως αίτημα να μετέχουμε ως ίσα μέλη σε μια κοινότητα έλλογων όντων 

που πράττουν και είναι τα ίδια υπεύθυνα για τις πράξεις τους, σ’ ένα κράτος των 

σκοπών.272 Συνιστά προνόμιο να μπορεί ένα έλλογο ον να καθολικεύει την πράξη 

του ως εάν να μετέχει σε μια ηθική κοινότητα. Καθότι έτσι προσδίδει στις 

πράξεις του μια εσωτερική αξία που δεν διαμορφώνεται από συμπτωματικούς ή 

υποκειμενικούς γνώμονες, αλλά από την ίδια την ελευθερία της βούλησής του να 

νομοθετεί άνευ όρων. Έτσι προσδίδει στις πράξεις του αξιοπρέπεια και στον ίδιο 

του τον εαυτό σεβασμό, καθότι: “η ίδια η νομοθεσία ως πηγή κάθε ηθικής αξίας 

πρέπει να έχει αξιοπρέπεια, δηλαδή μια απόλυτη και ασύγκριτη αξία και μόνο η 

λέξη σεβασμός αποδίδει ταιριαστά την εκτίμηση, που οφείλει να έχει κάθε 

έλλογο ον γι’ αυτή την απόλυτη αξία.”273  

Μια απόλυτα καλή βούληση, μια βούληση που δεν αντιφάσκει προς τον 

εαυτό της, είναι μια βούληση που εξαιτίας της έλλογης φύσης της επιχειρεί την 

καθολίκευση της σκέψης και της πράξης της. Δηλαδή ουσιαστικά θέτει για τον 

εαυτό της έναν σκοπό, που δεν της δίνεται εξωτερικά, αλλά αποτελεί μια 

εσωτερική διαδικασία της ίδιας της έλλογης βούλησης ως τέτοιας. Έτσι κατά 

τον Kant, “η έλλογη φύση διακρίνεται από όλες της υπόλοιπες, με το ότι βάζει η 

ίδια στον εαυτό της έναν σκοπό”274. Ο σκοπός που θέτει η έλλογη βούληση για 

τον εαυτό της δεν αποτελεί απλώς μέσο για την ικανοποίηση κάποιας άλλης 

υπόθεσης, αλλά συστατικό στοιχείο της ίδιας της έλλογης βούλησης. Συνιστά 

δηλαδή “υποκείμενο όλων των ενδεχόμενων σκοπών” 275 , οποιασδήποτε 

                                                 
271 Ό.π., σ.89. 
272 βλ. Kant: Θεμέλια, σσ. 87-88. 
273 Kant: Θεμέλια, σ.91. 
274 Ό.π., σ.93. 
275 Ό.π., σ.94. 
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πρακτικής έκφανσης μιας έλλογης βούλησης. Η βούληση θέτει, δηλαδή, ως 

ανώτατο σκοπό κάθε πράξης τη συμμόρφωση με τον ίδιο της τον εαυτό, όχι 

δηλαδή ως μέσο απλώς για την επίτευξη ενός ενδεχόμενου ή συμπτωματικού 

σκοπού, αλλά ως συστατικό στοιχείο μιας βούλησης που δεν αντιφάσκει, ως 

έλλογη, και πράττει ελεύθερα εξαιτίας του καθολικού της χαρακτήρα.  

Όταν τώρα ο γνώμονας της πράξης καθορίζεται από την έλλογη και 

ελεύθερη βούληση, νομοθετούμε ως πρόσωπα ως εάν να συμμετείχαμε ως ίσα 

μέλη σ’ ένα κράτος των σκοπών.  Η ηθικότητα ταυτίζεται με την ελευθερία μιας 

έλλογης βούλησης να καθολικεύει την πράξη της.  Η αυτονομία προσδίδει 

αξιοπρέπεια σ’ ένα πρόσωπο, που όχι μόνο πράττει ελεύθερα, αλλά 

συμμορφώνεται με τον νόμο που θέτει το ίδιο στον εαυτό του. Η ελευθερία της 

έλλογης βούλησης να θέτει η ίδια νόμους για τον εαυτό της προς θεμελίωση του 

αιτήματος για αξιοπρέπεια δεν είναι άλλη από την αυτονομία της βούλησης. 

Κατά τον Kant, “η αυτονομία αποτελεί το θεμέλιο της ηθικότητας”276. Μια 

καλή βούληση, στην απόπειρα της να πράττει ανεξάρτητα από υποκειμενικούς 

σκοπούς, χαρακτηρίζεται ως αυτόνομη μόνο εάν η ίδια θέτει νόμους για τον 

εαυτό της, δίχως να καθορίζεται από ιδιαίτερα κίνητρα, συμφέροντα ή 

επιθυμίες. Ο μόνος τέτοιος νόμος που δύναται να θέσει στον εαυτό της είναι 

αυτός της καθολικής νομοθεσίας. Η μορφή αυτή που οφείλει να έχει η βούληση, 

εάν πρόκειται να πράττει αυτόνομα, ταυτίζεται με τη μορφή που έχει κάθε 

κατηγορική προστακτική οποιουδήποτε ηθικού νόμου. Η βούληση, εάν 

πρόκειται να έχει ηθική βαρύτητα και να προτάσσει ηθικά αξιώματα, πρέπει να 

δύναται να καθορίζει την πράξη όχι υπό όρους που έχουν δοθεί εκτός της 

έλλογης βούλησης, αλλά άνευ όρων, δηλαδή καθολικά ως πρόταγμα της 

βούλησης και μόνο. Ο Kant χρησιμοποιώντας δύο ελληνικές λέξεις προσδίδει στο 

αξίωμα της βούλησης να πράττουμε άνευ όρων την ονομασία αυτονομία, ενώ το 

αξίωμα να πράττουμε υπό όρους το ονομάζει ετερονομία277.  

Η ελευθερία για τον Kant είναι η κύρια ιδιότητα της βούλησης να πράττει 

δηλαδή χωρίς να καθορίζεται από εξωτερικά από την ίδια αίτια. Παρά ταύτα η 

βούληση δεν ανάγεται απλώς στη δυνατότητα να πράττει ελεύθερα και βάσει 

μόνο μιας φυσικής αναγκαιότητας. Το γεγονός ότι χαρακτηριζόμαστε από την 

                                                 
276 Ό.π., σ.104. 
277 Ό.π., σ.86. 
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ικανότητα να σκεφτόμαστε και να πράττουμε χωρίς να καθορίζεται πλήρως η 

πράξη μας από κάποιο εξωτερικό κίνητρο δεν μας δηλώνει τίποτα ουσιαστικό 

για το πώς ακριβώς λειτουργεί η βούληση μας. Ο Kant για να εξηγήσει τον ρόλο 

και την σημασία της βούλησης εισάγει μια πιο πλούσια έννοια ελευθερίας, μια 

θετική έννοια ελευθερίας. Υπό ανάλογο πρίσμα, μια έννοια θετικής ελευθερίας 

αναδεικνύει, πέρα από την ιδιότητα της βούλησης να πράττει ανεξάρτητα από 

εξωτερικά καθοριστικά αίτια, και την ιδιότητα να καθορίζει η ίδια τον δικό της 

νομολογικό χαρακτήρα. Συνεπώς, όταν η ίδια είναι νόμος για τον εαυτό της, δεν 

καθορίζεται από ξένα συμπτωματικά ή τυχαία ποιητικά αίτια παρά απλώς και 

μόνο από την καθολική δεσμευτική ισχύ του ίδιου του νόμου. Ουσιαστικά 

βέβαια έτσι, όπως επισημαίνει ο Kant, “μια ελεύθερη θέληση και μια θέληση 

κάτω από ηθικούς νόμους είναι ένα και το αυτό.”278.  

Ο Kant επιχειρεί μέσα από την έννοια της θετικής ελευθερίας να συνδέσει 

την έννοια μιας καλής βούλησης με τη συμμόρφωση του γνώμονα μας με την 

καθολική νομοθεσία. Η έννοια της θετικής ελευθερίας μας προϊδεάζει για το πώς 

επιχειρεί να προβεί στην αιτιολόγηση της ταύτισης αυτής. Η βούληση μέσα από 

τον πρακτικό καθολικό χαρακτήρα αποκτά ηθική υπόσταση, καθότι ισχύει για 

κάθε έλλογο ον ως τέτοιο. Η ιδιότητα της θετικής ελευθερίας της έλλογης 

βούλησης δεν μπορεί παρά να αποτελεί ιδιότητα κάθε έλλογου όντος, από τη 

στιγμή που είναι αυτή ακριβώς η ιδιότητα που προσδίδει καθολικό χαρακτήρα 

στις πράξεις μας. Πού και πώς ακριβώς όμως θεμελιώνεται αυτή η έννοια της 

ελευθερίας δεν μένει παρά να δειχθεί. 

Ο Kant υποστηρίζει ότι “κάθε ον, που δεν μπορεί να ενεργεί αλλιώς, παρά 

μόνο κάτω από την ιδέα της ελευθερίας, είναι από πρακτική άποψη πράγματι 

ελεύθερο”279. Για τον ίδιο, συνιστά πρακτική αναγκαιότητα να θεωρήσουμε τους 

εαυτούς μας ως ελεύθερους. Κάθε έλλογο ον που αντιλαμβάνεται τις πράξεις του 

και τις κρίσεις του ως δικές του δεν μπορεί παρά να αντιλαμβάνεται τον εαυτό 

του ως ελεύθερο. Η ιδέα της ελευθερίας αποτελεί πρακτική αναγκαιότητα από 

την στιγμή που διαμορφώνει τη σκέψη και την πράξη μας. Πιστεύουμε ότι 

είμαστε ελεύθεροι και αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στις πράξεις μας.  

                                                 
278 Ό.π., σ.107. 
279 Ό.π., σ.108. 
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Ο Kant δεν προβαίνει σε μια μεταφυσική ή εμπειρική θεμελίωση της 

ελευθερίας. Για τον ίδιο, η αναγκαιότητα να προϋποθέτουμε την ιδέα της 

ελευθερίας δεν πηγάζει από κάποιο προσωπικό μας συμφέρον· αποτελεί μια 

αναγκαιότητα που ισχύει καθολικά για κάθε έλλογο ον. Το ενδιαφέρον μας για 

την έννοια της ελευθερίας πηγάζει ακριβώς από αυτό το ενδιαφέρον που έχει 

κάποιος που αντιλαμβάνεται ότι οι πράξεις του χαρακτηρίζονται από μια 

ιδιότητα, αυτή της ελευθερίας. Πώς ακριβώς όμως συνδέεται το αίτημα αυτό της 

ελευθερίας με την απαίτηση του λόγου για καθολική νομοθεσία; 

Το πρόβλημα της ανθρώπινης ελευθερίας εγείρεται από την εμπειρία 

(τουλάχιστον με μια πρώτη ματιά): αφορά ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες 

της ανθρώπινης δράσης, τα οποία δεν μπορούμε να αγνοήσουμε.  Έτσι μια λύση 

μπορεί να είναι εφικτή μόνο στο βαθμό που δεν παραβιάζει τις γενικές συνθήκες 

(νόμους) της εμπειρίας. Η λύση αυτή απαιτεί την συμφιλίωση της ιδέας της 

ελευθερίας, ως της ανώτερης αρχής του πρακτικού λόγου, με την έννοια της 

αιτιότητας, ως της ανώτερης αρχής από θεωρητική σκοπιά.280 

Ο άνθρωπος που θεωρεί έτσι τον εαυτό του ως διανοητική 

ουσία, τοποθετείται σε μια άλλη τάξη πραγμάτων και σε εντελώς άλλη 

σχέση προς τα καθοριστικά αίτια, όταν θεωρεί τον εαυτό του ως 

διανοητική ουσία με θέληση και άρα με αιτιότητα, παρά όταν θεωρεί 

τον εαυτό του ως φαινόμενο του αισθητού κόσμου (κάτι που ο 

άνθρωπος είναι επίσης) και υποτάσσει την αιτιότητα του στους 

εξωτερικά καθοριστικούς φυσικούς νόμους.281  

 

 

                                                 
280 Όπως επισημαίνει η Flikschuh για τον Kant το πρόβλημα του ντετερμινισμού σχετίζεται με 
την ιδέα της ελευθερίας, καθότι χωρίς την ύπαρξη του πρώτου δεν μπορεί να εγερθεί η 
ελευθερία ως προβληματική ιδέα του λόγου. Σε αντίθεση με τους σύγχρονους συμβατοκράτες 
(compatibilists) που υποστηρίζουν ότι αν υπάρχει ή όχι ντετερμινισμός στη φύση δεν έχει σχέση 
με την ηθικότητα της ελευθερίας, διότι ο ντετερμινισμός αφορά εμπειρικά γεγονότα (matter of 
facts) σε αντίθεση με τις ηθικές μας κρίσεις που σχετίζονται με ανθρώπινα συναισθήματα και 
την ανθρώπινη ψυχολογία. Υποστηρίζουν δηλαδή ότι εξαιτίας της διάκρισης γεγονότος και αξίας 
(fact and value) μπορούμε να αναφερθούμε στην ηθική σημασία της ελευθερίας χωρίς να 
χρειάζεται να επιλύσουμε το ζήτημα του ντετερμινισμού. Το πρόβλημα με τη θέση αυτή είναι ότι 
δεν είναι ευδιάκριτη η σύνδεση και μετάβαση από την εμπειρική αιτιότητα στη νομολογική 
ελευθερία και αντιστρόφως. Η ελευθερία μένει μετέωρη σ’ ένα πεδίο που δεν της προσδίδει 
καμία πρακτική αναγκαιότητα. βλ. Flikschuh Katrin: Kant and Modern Political Philosophy. 
Cambridge University Press, Cambridge 2000, σ.81, υποσ. 3.  
281 Kant: Θεμέλια, σ.121. 
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Η θεμελίωση της ελευθερίας 

 

Συνιστά πραγματικά μια διαζευκτική πρόταση ότι κάθε γεγονός 

στον κόσμο προκύπτει είτε από την φύση είτε από την ελευθερία; ή 

μήπως θα ήταν καλύτερα να πούμε ότι, στο ίδιο γεγονός, υπό 

διαφορετικές σχέσεις, και τα δύο μπορούν να προκύψουν;282 

Για τον Kant, αν συλλάβουμε τον εαυτό μας ως μέλος μόνο της εμπειρικής 

πραγματικότητας, χωρίς να αναγνωρίζουμε ένα ανεξάρτητο πεδίο αυτενέργειας 

της βούλησής μας, τότε οι πράξεις μας δεν μπορεί παρά να συμμορφώνονται 

πλήρως στις προσταγές της φύσης. Από την άλλη, αν συλλάβουμε το εαυτό μας 

μόνο ως νοητική ουσία, τότε φαίνεται αδύνατο να βρισκόμαστε ποτέ μπροστά 

σε πρακτικά διλήμματα. Μόνο ως μέλη μιας “διττής” πραγματικότητας 

μπορούμε να προτάσσουμε κανονιστικής φύσης ερωτήματα αναφορικά με το 

“δέον”.   

        Εάν ανήκαμε μόνο στον αισθητό κόσμο, ο ηθικός νόμος θα ήταν 

αδύνατος, γιατί θα ετερονομούμασταν· εάν ανήκαμε μόνο στον νοητό 

κόσμο, οι πράξεις μας θα ήσαν πάντα σύμφωνες με την 

αυτονομούμενη θέληση και δεν θα υπήρχε κανένα «πρέπει»· αλλά ως 

μέλη δύο κόσμων συνάπτουμε την θέληση που επηρεάζεται από τις 

ορμές με την εντελώς καθαρή και ορθολογική θέληση και, ενώ η πρώτη 

παρέχει τα ηθελημένα περιεχόμενα, η δεύτερη παρέχει την 

καθοριστική μορφή του ηθικού «πρέπει».283  

 Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ανθρώπινες πράξεις σαφώς και δεν 

μπορούν παρά να είναι παράγωγα εμπειρίας⋅ εντούτοις, εάν πρόκειται να τις 

ορίσουμε ως πράξεις δεν μπορούμε παρά να τις αντιληφθούμε και από πρακτική 

σκοπιά. Η έμφαση που δίδεται συνήθως στην παθητική φύση μας, στην 

αντίληψη των πράξεων μας ως γεγονότων εντός της φύσης, παραβλέπει την 

αναγκαιότητα κατανόησης των πράξεων μας και από ενεργητική σκοπιά, 

                                                 
282 Kant, Immanuel: Critique of Pure. Paul Guyer & Allen W. Wood (επιμ & μτφ). Cambridge, New 
York 1999, (a536/b564) σ.534. (Kant’s Gesammelte Schriften, Ausgabe der Königlich 
Preussischen Akademie der Wissenschaften [later, Deutsche] Akademie der Wissenschaften 
(κατόπιν, Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin), Βερολίνο: Georg Reimer, κατόπιν 
Walter de Gruyter, 1900) ελλ. έκδ.: Κριτική του Καθαρού Λόγου, (μτφ.) Α. Γιανναράς (τ. Α1-Α2), 
Παπαζήσης, Αθήνα 1976-1979. Συνέχεια και Τέλος (μτφ.) Μ.Φ. Δημητρακόπουλος (τχ. α-β-γ-δ), 
Αθήνα 1985-1987.  
283 Kant: Θεμέλια, σ.117, υποσ. 14. 
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δηλαδή την αναγκαιότητα να αναγνωρίζουμε τις πράξεις μας ως δικές μας. Δεν 

μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι ένα πρόσωπο είναι ταυτοχρόνως τόσο 

υποκείμενο εμπειρίας όσο και δρων υποκείμενο. 

 Η αντίληψη ενός προσώπου ως δρώντος υποκειμένου μας απομακρύνει 

τόσο από παθητικές ερμηνείες του προσώπου ως αποδέκτη εμπειριών (θετικών 

ή αρνητικών) όσο και από την ερμηνεία (που γενικότερα χαρακτηρίζει τον 

εμπειρισμό) της ίδιας της δράσης ως απλώς και μόνο κάτι που συμβαίνει σε μας. 

Σαφώς οι πράξεις μας μπορούν να γίνουν αντιληπτές ως εμπειρικά γεγονότα. Η 

θεώρηση όμως ενός προσώπου ως δρώντος υποκείμενου, ικανού να συνάπτει 

αιτιακές αλυσίδες και, ως εκ τούτου, υπεύθυνου για τις πράξεις του δεν μπορεί 

να αναχθεί σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Από ηθική τουλάχιστον σκοπιά η εμπειρική 

αναγωγή δεν αρκεί.  

 Αυτό όμως δεν μας επιτάσσει να στραφούμε σε μια μεταφυσική θεμελίωση 

της ανθρώπινης βούλησης. Το γεγονός της απόρριψης της εμπειριστικής 

προσέγγισης δεν οδηγεί απαραιτήτως σε έναν καρτεσιανό δυισμό. Η αναφορά 

στην πρακτική και θεωρητική σκοπιά μας, ως ενεργητικών και παθητικών 

όντων, έχει ως στόχευση όχι τη θεμελίωση κάποιας μεταφυσικής θεώρησης, 

αλλά την κατανόηση της ύπαρξής μας από δύο διαφορετικές “οπτικές”. Οι 

πράξεις μας γίνονται αντιληπτές ως εμπειρίες, αλλά και οι ίδιες οι εμπειρίες μας 

γίνονται αντιληπτές ως πράξεις. Ως εκ τούτου, δεν είναι η επίκληση μιας 

μεταφυσικής ή βιολογικής ικανότητας που μας δίνει την δυνατότητα να 

αναγνωρίσουμε τους ίδιους μας τους εαυτούς ως πρόσωπα ικανά να 

διαμορφώνουμε την δική μας πραγματικότητα. Αντιθέτως, είναι πρακτικά 

αναγκαίο 284  να συλλάβουμε τους ίδιους μας τους εαυτούς ως δρώντα 

υποκείμενα. 

                                                 
284 Σύμφωνα με την Cristine M. Korsgaard δύο είναι τα στοιχεία που προσδίδουν πρακτική 
αναγκαιότητα στην κατανόηση του εαυτού μας ως  ικανού να συνάπτει τις δικές του αιτιακές 
αλυσίδες. Πρώτον, οφείλουμε να επιλύσουμε τη σύγκρουση που αναπόφευκτα προκύπτει από 
την ύπαρξη πολλών αντίθετων κινήτρων πράξης, διότι απλώς πρέπει να πράξουμε. Δεύτερον, 
ακόμα και αν πράγματι επικρατεί η ισχυρότερη επιθυμία μας, όταν πράττουμε θεωρούμε ότι 
πράττουμε εσκεμμένα, ότι δηλαδή επιλέγουμε ποια επιθυμία να ακολουθήσουμε. «Η ιδέα ότι 
επιλέγεις ανάμεσα σε αντικρουόμενες επιθυμίες, αντί απλώς να περιμένεις να δεις ποια θα 
επικρατήσει, υποδηλώνει ότι έχεις λόγο να πράξεις υπέρ ή έναντι μιας επιθυμίας». Αυτός ο 
λόγος, όπως μας επισημαίνει η Korsgaard, είναι που εκφράζει τη βούληση και όχι οι ίδιες οι 
επιθυμίες. Η Korsgaard επισημαίνει τη σημασία της αναγκαιότητας πράξης για την κατανόηση 
των ίδιων μας των εαυτών ως ενεργών όντων. Βλ. Korsgaard, Christine: “Personal Identity and 
the Unity of Agency: A Kantian Response to Parfit”, Philosophy and Public Affairs, Vol. 18, No. 2. 
(1989), σσ.101-132. 
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Φαίνεται ότι βρισκόμαστε σε δύο διαφορετικά είδη σχέσεων με τις 

πράξεις μας. Όταν συλλογιζόμαστε πάνω στις δικές μας ή τις πράξεις των άλλων 

ανθρώπων μπορούμε να δράσουμε διττά, είτε να τις δούμε ως ψυχο-κοινωνικά 

φαινόμενα που χρήζουν εξήγησης είτε μπορούμε να τοποθετήσουμε τον εαυτό 

μας στην θέση του ατόμου που επιλέγει και να αναλογιστούμε πώς είναι να 

επιλέγεις και να προβαίνεις σε μια συγκεκριμένη πράξη. Στην πρώτη περίπτωση, 

από θεωρητική σκοπιά, προβαίνουμε ουσιαστικά σε περιγραφή φυσικών 

φαινομένων, αναζητώντας τις αιτίες συγκεκριμένων πράξεων. Όμως όταν 

πράττουμε, εάν πρόκειται να επιλέγουμε να πράττουμε, η θεωρητική αυτή 

προοπτική δεν αρκεί. Η πράξη μας χαρακτηρίζεται από πρακτική αναγκαιότητα. 

Η ικανότητα αυτή, να διακρίνουμε δηλαδή την αυτενέργεια μας από ένα 

εμπειρικό γεγονός, μας δίνεται εξαιτίας της έλλογης βούλησής μας. Είναι αυτή η 

λειτουργία του λόγου που “είναι ικανή να διαχωρίζει τον αισθητό από τον νοητό 

κόσμο και έτσι να καθορίζει φραγμούς ακόμα και στην ίδια τη νόηση”285. Ένα 

έλλογο ον μπορεί δηλαδή να αντιληφθεί τον εαυτό του και τις πράξεις του από 

δυο όψεις, είτε να υπόκεινται σε εμπειρικούς νόμους ως αισθητή 

πραγματικότητα είτε να υπόκειται σε νόμους που μόνο η ίδια η συγκρότηση της 

λογικής επιτάσσει, ως αυτενέργεια μιας νόησης που δεν συνιστά απλώς 

φαινόμενο των αισθήσεων. 

Στο βαθμό που συλλαμβάνουμε τις πράξεις μας ως ελεύθερες, δηλαδή όχι 

απλώς και μόνο προσδιορισμένες από μια εμπειρική νομοτέλεια ή μια 

συμπτωματική ή τυχαία ακολουθία, πρέπει να τις αντιλαμβανόμαστε ως μια 

αιτιότητα που πηγάζει από την δική μας βούληση. “Ως έλλογο ον και άρα ως ον 

του νοητού κόσμου, ο άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να σκεφτεί αλλιώτικα την 

αιτιότητα της θέλησης του, παρά μόνο με την ιδέα ότι είναι ελεύθερος”286.  Στο 

σημείο αυτό είναι που προτείνει ο Kant μια αλλαγή προοπτικής σύμφωνα με την 

οποία επιχειρούμε να κατανοήσουμε, να συλλάβουμε την εμπειρική 

πραγματικότητα εντός των ορίων της δικής μας γνώσης και σκέψης.287  

 Το ζήτημα της ανθρώπινης ελευθερίας ανακύπτει από πρακτική 

αναγκαιότητα, καθότι αφορά οπτικές και καίριους προβληματισμούς πάνω στην 

ανθρώπινη πράξη. Η απόπειρα συνύπαρξης ελευθερίας και ντετερμινισμού από 
                                                 
285 Kant: Θεμέλια, σ.114. 
286 Ό.π., σ.115. 
287 βλ. Kant: Κριτική του Καθαρού, (Bxvi) σσ.44-45.  
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θεωρητική σκοπιά, από την μία, και η πρακτική αναγκαιότητα της ελευθερίας, 

από την άλλη, μας φέρνουν αντιμέτωπους αναπόφευκτα με το πρόβλημα της 

ανθρώπινης ελευθερίας και της αιτιακής νομοτέλειας (της φύσης).   

Το βασικό πρόβλημα τόσο στη θεώρηση της αιτιότητας όσο και της 

ανθρώπινης πράξης έγκειται στο γεγονός ότι επιχειρούμε να εναποθέσουμε τις 

προϋποθέσεις του νόμου της αιτιότητας εντός μιας κοσμολογικής και όχι μιας 

ανθρωποκεντρικής αντίληψης. Δεν αναγνωρίζουμε, δηλαδή, ότι η ικανότητα του 

ανθρώπου να διακόπτει αιτιακές αλυσίδες και να συνάπτει νέες, η ικανότητα 

του ουσιαστικά να πράττει αυτόνομα, είναι ζήτημα της δομής του ανθρώπινου 

λόγου και όχι ένα ζήτημα αναζήτησης των ορίων της ελευθερίας της πράξης και 

του ντετερμινισμού στη φύση ή εκτός αυτής. 

 Το πρόβλημα της αιτιότητας εγείρεται από τον Hume, ο οποίος 

υποστήριζε ότι έχουμε την ψυχολογική τάση να προσδίδουμε σχέσεις 

αναγκαιότητας σε μια επαναλαμβανόμενη ακολουθία φυσικών γεγονότων και 

ότι αυτό κάτι λέει περισσότερο για τον τρόπο που εμείς λειτουργούμε παρά για 

τη φύση.288 Ο Kant, αν και συμφωνεί με την παρατήρηση του Hume, υποστηρίζει 

ότι “η έννοια της αιτιότητας δεν αναφέρεται απλώς σε μια ψυχολογική 

προδιάθεση μας”, όπως συνήθως υποστηρίζουν οι φυσιοκράτες, “αλλά συνιστά 

κατηγορία της γνώσης, που προσδίδεται στη φύση κατά την πράξη της 

ανθρώπινης γνώσης” 289. Αν και ο Kant (όπως και ο Hume) υποστηρίζει ότι ο 

άνθρωπος προσδίδει την έννοια της αιτιότητας στην φύση, ισχυρίζεται παρά 

ταύτα (σε αντίθεση με τον Hume290) ότι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση κάθε 

εμπειρίας. Διότι χωρίς την έννοια της αιτιότητας δεν θα μπορούσαμε να 

αναγνωρίσουμε φαινόμενα, αλλά απλώς και μόνο μη αλληλένδετα μεταξύ τους 

εμπειρικά στοιχεία. Χωρίς την έννοια της αιτιότητας δεν θα μπορούσαμε να 

διακρίνουμε μια αντικειμενική ακολουθία, ένα γεγονός, από φαινόμενα που 

συνδέονται τυχαία μεταξύ τους. Με λίγα λόγια, ο Kant “προσδίδει 

                                                 
288 Hume: Treatise, σσ. 69-83. 
289 Flikschuh: Kant, σ.57.  
290 Για τον Hume δεν υπάρχει καμία ορθολογική βάση που να στηρίζει την σύνδεση της έννοιας 
της αναγκαιότητας με την έννοια της αιτιότητας. Δεν υπάρχει καμία αναγκαία σχέση που να 
συνδέει επιτυχώς αντικείμενα με γεγονότα η οποία να είναι παρατηρήσιμη στη φύση ως 
εμπειρικό γεγονός. Το μόνο που παρατηρούμε είναι μια σχέση συνεχούς σύζευξης (conjunction). 
Έχουμε την ψυχολογική τάση να προσδίδουμε αναγκαιότητα εκεί που το μόνο που ορθολογικά 
μπορούμε να κάνουμε είναι να προσδίδουμε κανονικότητα στην αλληλοδιαδοχή (regularity in 
succession) εμπειρικών παρατηρήσεων. 
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επιστημολογική αναγκαιότητα στην εν λόγω έννοια”291, με το να υποστηρίζει ότι 

συνιστά ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του τρόπου κατανόησης και 

σκέψης μας.  

Ο Kant είναι αυτός που ουσιαστικά, μέσα από την τρίτη αντινομία, 

“μεταμορφώνει το κοσμολογικό πρόβλημα της πρώτης αιτίας δημιουργίας μιας 

αιτιακής αλυσίδας στο ηθικό πρόβλημα της ανθρώπινης ελευθερίας”292. Ο Kant 

αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορούμε να σχετίσουμε το ζήτημα της ελευθερίας με το 

κοσμολογικό πρόβλημα της πρώτης αιτίας, διότι η ελευθερία αποτελεί ένα 

ανθρωποκεντρικό ζήτημα που αφορά την ανθρώπινη πράξη και όχι μια 

κοσμολογική αναζήτηση. Με αυτό εννοούμε ότι, παρά το γεγονός ότι “δεν 

μπορούμε να ξέρουμε με βεβαιότητα ότι η βούληση είναι ανεξάρτητη από την 

αιτιότητα της φύσης”, διότι η κοσμολογική αναζήτηση μιας πρώτης αιτίας 

βρίσκεται πέρα από τις δυνατότητές μας ως πεπερασμένων όντων, “πρέπει να 

υποθέτουμε ότι υπάρχει μια δυνατότητα τέτοιας ανεξαρτησίας για πρακτικούς 

σκοπούς”.293 

Τα σημαντικά σημεία στη θέση του Kant σχετικά με την έννοια της 

αιτιότητας είναι ότι ο άνθρωπος είναι αυτός που προσδίδει την έννοια της 

αιτιότητας στη φύση και ότι, επειδή συνιστά χαρακτηριστικό του τρόπου 

κατανόησης μας, προσδίδεται στην έννοια αυτή επιστημολογική αναγκαιότητα. 

Η ίδια η σύνδεση ανάμεσα στην κοσμολογική και ανθρωποκεντρική προοπτική 

επιτυγχάνεται ακριβώς εξαιτίας αυτής της επιστημολογικής κατηγορίας της 

αιτιότητας που προσδίδουμε εμείς στη φύση. Με αυτό εννοούμε ότι η ίδια 

επιστημολογική αναγκαιότητα, που χαρακτηρίζει την κατανόηση και αντίληψη 

της εμπειρικής μας φύσης, χαρακτηρίζει και τις πράξεις μας. Όπως θα φανεί 

παρακάτω, η ιδέα της ελευθερίας προκύπτει ως συνέπεια της αναγκαίας για 

εμάς επιστημολογικής κατανόησης της έννοιας της αιτιότητας στον τρόπο που 

αντιλαμβανόμαστε εμείς την φύση.  

  Κατά την ηθική φιλοσοφία του Kant είναι καθοριστικής σημασίας να 

αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι είμαστε εμείς αυτοί που εισάγουμε την έννοια 

της αιτιότητας στην ακολουθία των εμπειρικών γεγονότων, διαμορφώνοντας 

έτσι μια εμπειρική πραγματικότητα. Για τον λόγο αυτό χαρακτηριζόμαστε και 

                                                 
291 Flikschuh: Kant, σ.57. 
292 Ό.π., σ.62. 
293 Ό.π., σ.81. 
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από την πεποίθηση ότι, ακόμα και αν δεν μπορούμε εξαιτίας των νοητικών μας 

δυνατοτήτων ως πεπερασμένων όντων να κάνουμε αλλιώς (“στην τρίτη 

αντινομία η ιδέα της πρακτικής ελευθερίας εγείρεται σε συνάρτηση με την 

αναγνώριση από τα ανθρώπινα όντα των πεπερασμένων ισχυρισμών τους όσο 

αφορά την γνώση”294), μπορούμε κατά κάποια έννοια να θεωρήσουμε τους 

εαυτούς μας ως την πρώτη αιτία μιας αιτιακής τάξης. Η αναγνώριση του 

γεγονότος ότι εμείς προσδίδουμε την έννοια της αιτιότητας στη φύση 

μετατρέπει ουσιαστικά την κοσμολογική αυτή αναζήτηση σε ανθρωποκεντρικό 

ζήτημα.  

 Υπό το πρίσμα αυτό, το ερώτημα της ελευθερίας μπορεί να απαντηθεί 

μόνο από τη σκοπιά της ανθρώπινης πράξης. Ακόμα και αν, ως πεπερασμένα 

όντα, δεν μπορούμε να έχουμε υπερβατολογική γνώση της ελευθερίας, πρέπει 

για πρακτικούς λόγους να υποθέσουμε ότι η βούληση είναι ανεξάρτητη από την 

αιτιότητα της φύσης, όποτε σκεπτόμαστε και πράττουμε.  

Η κοσμολογική αναζήτηση της πρώτης αιτίας για πεπερασμένα όντα δεν 

μπορεί παρά να είναι ατελέσφορη, καθότι οδηγεί σε μια αέναη αναζήτηση μιας 

πρώτης αιτίας. Ο Kant απορρίπτει τη διαμόρφωση του προβλήματος της 

ελευθερίας υπό τους όρους του κοσμολογικού προβλήματος της πρώτης αιτίας, 

καθότι είναι αδύνατον και παράλληλα ανούσιο να αναζητάμε την αρχή μιας 

εμπειρικής αλυσίδας, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή μέσα από τις αισθήσεις μας. 

Όμως η ηθική διάσταση της ελευθερίας, που πραγματεύεται την ικανότητα να 

συλλαμβάνουμε τους εαυτούς μας ως την πρώτη αιτία μιας αιτιακής αλυσίδας, 

δεν αφορά τη χρονική κατανόηση μιας εμπειρικά διαμορφωμένης ακολουθίας. Η 

δυνατότητα ελεύθερης επιλογής αφορά την ικανότητα κατανόησης της ίδιας 

μας της βούλησης ως αρχής μιας αιτιακής αλυσίδας, ανεξαρτήτως αν 

“αναφορικά με τον χρόνο ένα συμβάν αποτελεί απλώς μέρος ακολουθίας μιας 

προϋπάρχουσας σειράς”295.  Πιο συγκεκριμένα στην Τρίτη Αντινομία296 ο λόγος 

βρίσκεται σε μια σύγκρουση με τον εαυτό του. Παρά τα αντικρουόμενα 

συμπεράσματα, η θέση και η αντίθεση στηρίζονται στην ίδια προκείμενη, ότι 

δηλαδή αντιλαμβάνονται τον κόσμο ως ένα υπαρκτό σύνολο, το οποίο μπορούμε 

                                                 
294 Ό.π., σ.80. 
295 Kant: Critique of Pure, (A450/B478) σ.487. 
296 Ό.π., (A444-52/B472-81) σσ.484-489, και (A532-58/B560-86) σσ.532-546, βρίσκεται η 
αναφορά στην Τρίτη Αντινομία και η λύση της. 
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να αντιληφθούμε πέρα και έξω από τον άνθρωπο. H θέση αναφέρει ότι: “Η 

αιτιότητα που είναι σύμφωνη με τους νόμους της φύσης δεν είναι η μόνη από 

την οποία τα φαινόμενα στον κόσμο μπορούν να προκύψουν. Είναι αναγκαίο να 

υποθέσουμε και μια άλλη αιτιότητα μέσω της ελευθερίας για να τα εξηγήσουμε  

” 297 . Ενώ η αντίθεση αναφέρει ότι: “Δεν υπάρχει ελευθερία, αλλά όλα 

συμβαίνουν στον κόσμο αποκλειστικά σε συμφωνία με νόμους της φύσης ”298. 

 Η λύση στο πρόβλημα που προτείνει ο Kant είναι η μετάβαση από μια 

κοσμολογική σε μια ανθρωποκεντρική προοπτική θεώρησης της 

πραγματικότητας. “Από μια κοσμολογική προοπτική, δηλαδή από μια σκοπιά 

που αναφέρεται σε ισχυρισμούς όπως για την απόλυτη φύση της 

πραγματικότητας, τέτοιου είδους συγκρούσεις παραμένουν ανεπίλυτες. Αλλά 

μόλις γίνουν αντιληπτές από μια ανθρωποκεντρική προοπτική, δηλαδή με όρους 

της κανονιστικής σημασίας τους για τα ανθρώπινα όντα, η επίλυσή τους οδηγεί 

όχι τόσο στην αύξηση της γνώσης μας όσο σε μια βαθιά κατανόηση των 

συνθηκών της ανθρώπινης γνώσης και δράσης. ”299  

 Στην Τρίτη Αντινομία, το πρόβλημα της ελευθερίας ανάγεται στην 

κοσμολογική αναζήτηση της ύπαρξης μιας πρώτης αιτίας. Και η θέση και η 

αντίθεση αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της αρχής της αιτιότητας και 

σύμφωνα με αυτήν η μεν θέση υποστηρίζει την αναγκαιότητας της ύπαρξης μιας 

πρώτης αιτίας στη διαμόρφωση μιας αιτιακής αλυσίδας (υποστηρίζει δηλαδή 

ουσιαστικά ότι πέρα από την φυσική αιτιότητα υπάρχει και μια άλλη αιτιότητα, 

αυτή της ελευθερίας), η δε αντίθεση τη μη εγκυρότητα της ύπαρξης μιας 

ανάλογης αιτίας, που βρίσκεται πέρα και έξω από την λογική της αιτιότητας. Η 

λύση του Kant βρίσκεται στην μετατροπή του κοσμολογικού προβλήματος της 

ελευθερίας σε ηθικό ζήτημα της ανθρώπινης ελευθερίας.   

Γίνεται απολύτως κατανοητό, όπως επισημαίνει η Flikschuh, ότι: “Αν 

εμείς είμαστε αυτοί που προσδίνουν την έννοια της αιτιότητας στην ακολουθία 

συμβάντων στον φυσικό κόσμο, τότε ακόμα και αν περιοριζόμαστε να το 

κάνουμε (εξαιτίας των νοητικών μας δυνατοτήτων), μπορούμε υπό κάποια 

                                                 
297 Ό.π., (A444/B472) σ.484. 
298 Ό.π., (A445/B473) σ.485. 
299 Flikschuh: Kant, σ.60. 
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έννοια να αντιλαμβανόμαστε τους εαυτούς μας ως την ‘πρώτη αιτία’ μιας 

αιτιακής τάξης.”300  

Αν και κατά αναγκαίο τρόπο βασιζόμαστε στην εμπειρία για να 

εξηγήσουμε γιατί κάποιες πράξεις είναι αποδεκτές και κάποιες απορριπτέες, τα 

αισθητηριακά δεδομένα δεν αρκούν για να διαμορφώσουν μια συνολική εικόνα, 

στην οποία να εντάσσεται τόσο η ίδια μας η παθητική προοπτική ως εμπειρικών 

φαινομένων όσο και η ενεργητική μας προοπτική ως δρώντων υποκειμένων, 

ικανών για αυτονομία βούλησης. 

Βεβαίως ακόμα και σ’ αυτή την περίπτωση δεν εννοούμε τον εαυτό μας 

κυριολεκτικά ως την πρώτη αιτία μιας κοσμολογικά διαμορφωμένης εμπειρικής 

πραγματικότητας. Το γεγονός ότι η νόηση μας εφαρμόζει με επιστημολογική 

αναγκαιότητα την έννοια της αιτιότητας δεν σημαίνει ότι καθορίζει τα γεγονότα 

πάνω στα οποία την εφαρμόζουμε. Σημαίνει όμως ότι αντιλαμβανόμαστε τους 

εαυτούς μας ως πηγή της συγκρότησης αυτής, όχι μόνο στην θεώρηση του 

κόσμου αλλά και της ίδιας μας της πράξης. 

Αλλά και αν ακόμα κάθε γνώση μας πρωτοαρχίζει με την 

εμπειρία, αυτό δεν σημαίνει ότι και καθεμιά πηγάζει από την 

εμπειρία.301 

 Ο Kant απορρίπτει την οπτική των εμπειριστών, σύμφωνα με την οποία η 

κανονιστική και θεωρητική σκοπιά μπορούν να προέλθουν απλώς από την 

παρατήρηση της φύσης χωρίς να προϋποθέτουμε οποιουδήποτε είδους 

ανθρώπινη συνεισφορά.  Έτσι στην ουσία απορρίπτει όχι “τη δυνατότητα ή την 

αναγκαιότητα, αλλά την επάρκεια της εμπειριστικής προσέγγισης της 

ανθρώπινης δράσης”302. 

  Η ουσιαστική σημασία της διάκρισης αυτής για την ηθική φιλοσοφία 

έγκειται στην απόπειρα διαμόρφωσης κανονιστικής φύσης ερωτημάτων. 

Ανάλογα ερωτήματα αιτούνται έναν κριτικό χαρακτήρα που είναι αδύνατον να 

προκύψει αν ορίζουμε τα φαινόμενα (ό,τι συλλαμβάνουμε εμπειρικά μέσω των 

αισθήσεων) ως το μόνο που υπάρχει και ισχύει.303 Ερωτήματα που αφορούν το 

πώς πρέπει να πράττουμε, ερωτήματα δηλαδή αναφορικά με το «δέον», δεν 

                                                 
300 βλ. Flikschuh: Kant, σσ.65-66. 
301 Kant: Κριτική του Πρακτικού, σ.71, (Α1). 
302 O’Neill: Bounds, σ.45. 
303 Τσινόρεμα: “Βιοηθική”, σ.225. 
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μπορούν ούτε να προκύψουν ούτε και να απαντηθούν σ’ ένα πλαίσιο 

περιγραφής της εμπειρικής πραγματικότητας, δηλαδή υπαγόμενα στο «είναι». 

Τέτοια εγχειρήματα αναγωγιστικού χαρακτήρα “είτε βιολογικού είτε 

κοινωνιολογικού αναγωγισμού” έχουν ως απώτερη συνέπεια την “αδυναμία 

απόδοσης του αξιολογικού δυναμικού της ηθικής, δηλαδή του χαρακτήρα της ως 

κριτικής δραστηριότητας αξιολόγησης αυτού που επικρατεί και γίνεται 

αποδεκτό”304. 

Από την άλλη, σε αντιδιαστολή προς τη νοησιαρχία, η αναφορά σε κάτι 

πέρα και έξω από αισθητηριακά ερεθίσματα που προσφέρει η εμπειρία (στα 

πράγματα καθ’ εαυτά) δεν γίνεται για λόγους θεμελίωσης, αλλά για λόγους 

κατανόησης της ανθρώπινης πράξης. Ο άνθρωπος, αν και συνειδητοποιεί και 

συγκαταλέγει την ύπαρξη της έλλογης νόησής του εντός ενός ανεξάρτητου 

πεδίου ηθικού προβληματισμού, αδυνατεί να αναγάγει σε αντικείμενο γνώσης 

του την ίδια του τη νοητική ικανότητα.   

 Ο Kant δεν επιχειρεί να θεμελιώσει μια μεταφυσική εικόνα, κάθε άλλο. 

Σύμφωνα με την ηθική φιλοσοφία του, δεν μπορούμε, εξαιτίας της 

πεπερασμένης φύσης μας (των ορίων των αισθήσεων μας), να γνωρίσουμε πώς 

είναι τα πράγματα καθ’ εαυτά. Έτσι, αν και όλη η γνώση ξεκινάει από την 

εμπειρία, δηλαδή από το πώς φαίνονται τα πράγματα σ’ εμάς μέσω των 

αισθήσεων, όμως παρά ταύτα δεν πηγάζει όλη η γνώση μας από την εμπειρία. 

Μέσα από την παρατήρηση των εμπειρικών φαινομένων δηλώνεται η παθητική 

μας φύση, ως μελών της φαινομενικής πραγματικότητας. Με το να συλλάβουμε 

τώρα τον εαυτό μας ως ελεύθερο, από ενεργητική δηλαδή σκοπιά, ως ικανό να 

διαμορφώνει παραστάσεις, αναγνωρίζουμε ότι πίσω από τα φαινόμενα πρέπει 

να υπάρχει κάτι άλλο, τα πράγματα καθ’ εαυτά. Ο άνθρωπος, λόγω της 

«καθαρής αυτενέργειας» της βούλησης του, που επηρεάζει δηλαδή άμεσα την 

συνείδηση του και όχι μέσω των αισθήσεων, “πρέπει να συγκαταλέγεται στον 

διανοητικό κόσμο, τον οποίο όμως δεν γνωρίζει βαθύτερα”305. 

 Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι, όπως επισημαίνει ο ίδιος ο 

Kant: “Η έννοια του νοητού κόσμου είναι λοιπόν μόνο μία άποψη, που ο λόγος 

αναγκάζεται να υιοθετήσει τοποθετούμενος έξω από τα φαινόμενα, για να 

                                                 
304 Ό.π., σ.225. 
305 Kant: Θεμέλια, σ.113. 
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μπορεί να σκέπτεται τον εαυτό της ως πρακτική ικανότητα”306. Η σκέψη αυτή, 

για τον Kant, χαρακτηρίζεται ως απαραίτητη υπό την έννοια ότι αναγνωρίζουμε 

αυτοσυνείδηση και, ως εκ τούτου, λογική αυτενέργεια στους ανθρώπους. Αλλά, 

αν και αυτή η σκέψη κάνει απαραίτητο τον κόσμο της νόησης και επιβάλλει μια 

άλλη τάξη και νομοθεσία από τη τάξη της φύσης, το μόνο που μπορούμε να 

προσκομίσουμε ως γνώση από τον κόσμο της νόησης είναι την «προσδιοριστική 

μορφή» και τίποτα παραπάνω, “δηλαδή την καθολικότητα του γνώμονα της 

θέλησης ως ηθικού νόμου, και άρα της αυτονομία της θέλησης, που μόνο αυτή 

μπορεί να συνυπάρχει με την ελευθερία της θέλησης”307. Καθότι η βούληση ως 

μια θετική ικανότητα αποτελεί μια έλλογη αιτιότητα που θέτει ως αίτημα ο 

νόμος να έχει την υφή του λόγου και μόνο, δηλαδή να έχει καθολικό κύρος, 

“αντίθετα όλοι οι νόμοι δίνουν ετερονομία, η οποία φανερώνεται μόνο μέσα 

στους φυσικούς νόμους και μπορεί να αφορά μόνο τον αισθητό κόσμο”308. 

 Ο πρακτικός λόγος είναι, για τον Kant, αυτός που προβάλλει ως αξίωμά του 

τη θετική έννοια της ελευθερίας, κατανοητή ως νοητή αιτιότητα309. Είναι αυτή η 

έννοια της θετικής ελευθερίας ως νοητής αιτιότητας που οδηγεί σε αυτονομία 

πράξης.  

   Ως έλλογο ον και άρα ως ον του νοητού κόσμου, ο άνθρωπος δεν 

μπορεί ποτέ να σκεφτεί αλλιώτικα την αιτιότητα της θέλησης του, 

παρά μόνο με την ιδέα ότι είναι ελεύθερος· γιατί ελευθερία είναι η 

ανεξαρτησία από τα καθοριστικά αίτια του αισθητού κόσμου (και 

αυτή την ανεξαρτησία η λογική πρέπει πάντα να προσδίδει στον εαυτό 

της). Με την ιδέα της ελευθερίας συνδέεται αδιαχώριστα η έννοια της 

αυτονομίας, και με αυτήν το καθολικό αξίωμα της ηθικότητα, το οποίο 

ιδεατά είναι θεμέλιο των πράξεων όλων των έλλογων όντων, όπως 

ακριβώς ο φυσικός νόμος είναι θεμέλιο όλων των φαινομένων.310 

  Ακόμα περισσότερο, η ανθρωποκεντρική προοπτική είναι ο μόνος τρόπος 

για να κατανοήσουμε, ως πεπερασμένα όντα, τις συνθήκες της ανθρώπινης 

                                                 
306 Ό.π., σ.123. Με την επισήμανση του νοητού κόσμου απλώς αναφερόμαστε στην σύλληψη 
ενός οπτικού πεδίου όπου μπορούμε να συλλάβουμε τον εαυτό μας ως ικανό για ελευθερία 
σκέψης και πράξης. Για περαιτέρω ανάλυση βλ. O’Neill: Κατασκευές του Λόγου. 
307 Kant: Θεμέλια, σ.123. 
308 Ό.π.,  
309 βλ. Korsgaard: Creating, πιο συγκεκριμένα το κεφ: “Creating the Kingdom of Ends”.  
310 Kant: Θεμέλια, σ.115. 
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γνώσης και δράσης. Ο καθαρός πρακτικός λόγος, για λόγους (πρακτικής) 

αναγκαιότητας, πρέπει να εφοδιάσει τον εαυτό του με μια τάξη από δικές του 

ιδέες. Έτσι, φαίνεται να είναι η δική μας νοητική ικανότητα που μας επιτάσσει 

να αντιληφθούμε τόσο τη φύση όσο και την ίδια την ανθρώπινη πράξη 

νομολογικά. Η αντίληψη των φυσικών φαινομένων πρέπει να ακολουθήσει μια 

συστηματική τάξη για να είναι κατανοητή σε μας. Με παρόμοιο τρόπο, και οι 

ελεύθερες πράξεις μας, οι αιτιακά καθορισμένες από μας, γίνονται κατανοητές 

μόνο αν ακολουθούν μια αιτιακή νομοτέλεια311. Η ιδέα της ελευθερίας ανάγεται 

ουσιαστικά στην ιδέα της αιτιότητας του λόγου312. 

 Η αιτιότητα σύμφωνα με τους νόμους της φύσης δεν είναι η μόνη 

από την οποία τα φαινόμενα στον κόσμο μπορούν να προκύψουν. Είναι 

επίσης αναγκαίο να υποθέσουμε και μια άλλη αιτιότητα μέσω της 

ελευθερίας προκειμένου να εξηγήσουμε αυτά τα φαινόμενα.313 

 Σε αντίθεση όμως με αυτό που αποδίδεται συχνά ως δύο κόσμοι, ο Kant 

απλώς μας προσφέρει μια διαφορετική προοπτική, μια ανθρωποκεντρική 

θεώρηση του κόσμου και της ελευθερίας. Τόσο το πώς συλλαμβάνουμε την 

εμπειρική πραγματικότητα όσο και η ανθρώπινη ελευθερία προκύπτουν από 

την ίδια προοπτική, αυτή του ανθρώπινου λόγου. Και οι δύο περιπτώσεις 

προκύπτουν από την ίδια νομολογική αιτιότητα. Όπως συλλαμβάνουμε την 

ακολουθία εμπειρικών ερεθισμάτων ως γεγονότα στη φύση εξαιτίας της 

συμμόρφωσης με την αρχή της αιτιότητας, με τον ίδιο τρόπο ο πρακτικός λόγος 

συμμορφώνεται στην κανονιστική μορφή που προσδίδει ο ίδιος στον εαυτό του, 

που δεν είναι άλλη από την αρχή της καθολίκευσης. Τότε ο πρακτικός λόγος 

χαρακτηρίζεται ως ελεύθερος και η πράξη μας ως πράξη αυτονομίας. 

Η μεταφορά του νοητού κόσμου εισέρχεται στο προσκήνιο στην ηθική 

φιλοσοφία του Kant όχι για να αναδείξει τον υπερβατικό χαρακτήρα μιας 

                                                 
311 βλ. Flikschuh: Kant, σ.77.  
312 Κάτι ανάλογο υποστηρίζει και ο Henry Allison (βλ. Allison, Henry: Kant's Transcendental 
Idealism. Yale University Press, New Haven 1983, σσ.323-4), αν και σύμφωνα με την Flikschuh ο 
Allison “παίρνει μια ατομικιστική στροφή από τη στιγμή που βρίσκει την ελευθερία στη στιγμή 
του ηθελημένου αυθορμητισμού του δρώντος υποκειμένου (agents moment of deliberative 
spontaneity), και σχετίζει την αιτιότητα του λόγου με την ικανότητα των δρώντων υποκειμένων 
να διαμορφώνουν για τον εαυτό τους σχέδια και στόχους για αυτά που οι ίδιοι επιλέγουν”. Για 
την Flikschuh “είναι αμφίβολο κατά πόσο η θεώρηση της ελευθερίας του Kant ως ιδέας του 
λόγου μπορεί να αναχθεί σε μια ικανότητα των δρώντων υποκειμένων για ηθελημένη 
ορθολογικότητα”(Flikschuh: Kant, σ.73). 
313 Immanuel Kant: Critique of Pure, (A444/B472) σ.484. 
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βούλησης που μπορεί να λειτουργεί πέρα και έξω από την εμπειρία, αλλά για να 

υποδηλώσει την περατότητα της έλλογης βούλησης, την αδυναμία του λόγου να 

συλλάβει μια ολοκληρωμένη συνολική εικόνα της εμπειρικής πραγματικότητας, 

όπως αυτή ακριβώς είναι, και την μεταστροφή του στην πρακτική 

αναγκαιότητα. Η περατότητα του ανθρώπινου λόγου αναδεικνύει και τη 

σημασία της προτεραιότητας της ελευθερίας του λόγου να συγκροτεί ο ίδιος 

εσωτερικά τον εαυτό του. Δίχως τη δυνατότητα του λόγου να αυτονομοθετεί 

οποιαδήποτε εμπειριστική εξήγηση αδυνατεί να ενταχθεί στην πεπερασμένη 

ανθρώπινη προοπτική κατανόησης.  

 Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι η ικανότητα του λόγου να συλλαμβάνει 

εμπειρικά φαινόμενα απαιτεί απλώς την παθητική αποδοχή της εμπειρίας, 

θεωρούμενης ως μιας φυσικής αιτιακής αλυσίδας, όταν επιδιώκουμε να 

συλλάβουμε τους ίδιους μας τους εαυτούς ως όντα ικανά για σκέψη και πράξη, 

δεν μπορεί παρά να αποδώσουμε στον λόγο την πρόσθετη ικανότητα να είναι 

πρακτικός, δηλαδή ικανός “να διακόπτει αιτιακές αλυσίδες και να δημιουργεί 

νέες”314. Ακόμα και αν μπορούμε να αντιληφθούμε τις πράξεις μας από 

θεωρητική σκοπιά ως απλώς και μόνο γεγονότα που συλλαμβάνουμε εμπειρικά, 

παρά ταύτα συνιστά αναγκαιότητα να συλλάβουμε τις πράξεις μας και από 

πρακτική σκοπιά, εάν πρόκειται να τις προσδιορίσουμε ως δικές μας, και όχι 

απλώς ως φαινόμενα καθορισμένα από βιολογικούς ή ψυχολογικούς νόμους ή 

τυχαία. Η σκοπιά του πρακτικού λόγου, το σημείο αναφοράς από το οποίο 

τίθενται κριτικά ηθικά ζητήματα, προϋποθέτει την κατανόηση των ίδιων μας 

των εαυτών ως αυτόνομων δρώντων, ικανών να λαμβάνουμε αποφάσεις και 

συνάμα υπεύθυνων για τις αποφάσεις αυτές. 

Ο νοητός χαρακτήρας της ανθρώπινης βούλησης αφορά του όρους της 

ανθρώπινης πράξης, εάν πρόκειται η πράξη αυτή να είναι αυτόνομη, υπό την 

έννοια ότι συμμορφώνεται με τα κριτήρια του θέτει ο πρακτικός λόγος. Με άλλα 

λόγια, η νοητή αιτιότητα χαρακτηρίζει τη μορφή που πρέπει να έχουν οι 

ελεύθερες πράξεις ως τέτοιες. Η εμπειρική πραγματικότητα προσδίδει 

περιεχόμενο στη μορφή αυτή. 

Η αντίληψη του εαυτού μας υπό τις δυο αυτές προοπτικές και η αρμονική 

συνύπαρξή τους οφείλεται στο γεγονός ότι ο άνθρωπος έχει τόσο συνείδηση του 

                                                 
314 Τσινόρεμα: “Βιοηθική”, σ.229. 
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εαυτού του, ως ένα ον που επηρεάζεται από όσα βιώνει μέσω των αισθήσεων 

του, όσο και συνείδηση του εαυτού του ως μια ανεξάρτητη «ουσία», που δεν 

είναι άλλη από την έλλογη βούλησή του. Η έλλογη βούληση δεν χαρακτηρίζεται 

τίποτ’ άλλο εκτός από αυτονομία που επιδιώκει μέσα από την έλλογη νομοθεσία 

να αποφύγει τον απόλυτο καθορισμό της πράξης της από τις φυσικές ροπές και 

ορμές, και έχει συνείδηση του εαυτού της ως ελεύθερη.  

Με την ανθρώπινη ελευθερία, ο Kant δεν εννοεί τίποτα λιγότερο ή 

περισσότερο από δυνατότητα της έλλογης βούλησης να αυτονομοθετεί. Η 

δυνατότητα αυτή να συγκροτούμε έλλογα εμείς οι ίδιοι τους όρους της πράξης 

και της σκέψης μας είναι που προσδίδει κανονιστικό περιεχόμενο τόσο στο 

τρόπο που συλλαμβάνουμε τον κόσμο όσο και στις πράξεις μας. Αναδεικνύει 

δηλαδή την μορφή που πρέπει να έχει η αντίληψη μας για να είναι κατανοητή 

από εμάς, όπως και την μορφή που πρέπει να έχουν οι πράξεις μας για να 

γίνονται αντιληπτές ως δικές μας. 

Ένα έλλογο ον οφείλει να νοήσει τους γνώμονες του ως 

πρακτικούς καθολικούς νόμους, δηλαδή ως αρχές που περιέχουν τον 

καθοριστικό λόγο της θέλησης όχι κατά την ύλη αλλά κατά τη 

μορφή315 

Η έλλογη κανονιστικότητα, όπως αναδύεται από την ηθική φιλοσοφία 

του Kant, αφορά την ικανότητα του λόγου να θέτει κανόνες για τον εαυτό του. 

Ακριβώς επειδή οι κανόνες αυτοί έχουν τη μορφή νόμου είναι αυτόνομοι, 

δηλαδή μη αναγώγιμοι σε κανόνες της φύσης. Ως εκ τούτου, η κανονιστικότητα 

που προκύπτει δεν συνιστά μια κανονιστικότητα περιεχομένου, αλλά μορφής. Ο 

ηθικός νόμος δεν επιβάλλει κάποιον περιορισμό στις επιταγές της βούλησης 

πέρα από την μορφή που πρέπει να έχει το περιεχόμενο της. Η μορφική αυτή 

κανονιστική λειτουργίας της αυτόνομης βούλησης δεν προκαθορίζει πώς πρέπει 

να ζούμε, αλλά απλώς δηλώνει ότι έχουμε την ανάγκη να ζούμε μ’ ένα 

συγκεκριμένο τρόπο (αυτόνομα), όποια έκφραση και αν έχει αυτός. Δηλαδή, 

είναι ανοιχτή σε διαφορετικές εκφράσεις ζωής: “πολλοί διαφορετικοί τρόποι 

ζωής μπορούν να ενέχουν τις καθολικές αρχές τις οποίες ο Kant υποστηρίζει”316.  

                                                 
315 Kant: Κριτική του Πρακτικού, σ.47. 
316 O’Neill, Onora, “Kantian Universalism in a Culturally Diverse World”, Kant Living Ideas // BBC 
May 1999 // O’Neill 2005, σ.4. 
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  Η θεώρηση αυτή της κανονιστικότητας χαρακτηρίζεται από τη δική της 

δυναμικότητα. Η κανονιστικότητα δεν περιγράφει μία σταθερή κατάσταση, δεν 

απαιτεί προσαρμογή σ’ ένα συγκεκριμένο κανόνα. Αντιθέτως, η 

“κανονιστικότητα με την πλήρη έννοια της λέξης είναι αυτή που θεμελιώνει 

κανόνες”317. Δηλαδή, αποτελεί προϋπόθεση για την ύπαρξη κάθε κανόνα (στην 

προκειμένη περίπτωση αφορά την αυτόνομη λειτουργία της βούλησης), αλλά 

όχι προσήλωση σ’ ένα συγκεκριμένο κανόνα. Είναι μια κανονιστικότητα που 

προτάσσει μόνον ένα μορφικό νόμο, δηλαδή “ένα νόμο που δεν επιτάσσει στον 

λόγο ως ανώτατο όρο των γνωμόνων τίποτ’ άλλο από την μορφή της καθολικής 

του νομοθεσίας”318. 

 Ο Kant έχοντας ως αφετηρία την έννοια της νομολογικής αιτιότητας, μιας 

αιτιότητας που προκύπτει έλλογα, προχωρεί τον συλλογισμό ένα βήμα 

παραπέρα χωρίς να προϋποθέτει κάτι πέρα και έξω από την ίδια τη συγκρότηση 

μας. Υποστηρίζει ουσιαστικά ότι η απόπειρα να συλλάβουμε μια 

κανονιστικότητα πέρα από αυτή που μας προσφέρει η ίδια η έλλογη φύση μας 

αποτυγχάνει όχι μόνο στην απόπειρα να αντιληφθούμε τους εαυτούς μας ως 

ελεύθερους, αλλά ακόμα και τα εμπειρικά φαινόμενα ως κάτι περισσότερο από 

συμπτωματικά και τυχαία αισθητικά ερεθίσματα δίχως οποιοδήποτε νόημα για 

μας.  

Η θέληση ενός έλλογου όντος επειδή ανήκει στον αισθητό 

κόσμο αναγνωρίζει ότι υπόκειται κατ’ ανάγκη στου νόμους της 

αιτιότητας, έχει συγχρόνως όμως από μια άλλη πλευρά, ως ον καθ’ 

εαυτό, επίγνωση της δυνατότητας καθορισμού της ύπαρξης του σε μια 

νοητή τάξη πραγμάτων σύμφωνα με ορισμένους δυναμικούς νόμους, οι 

οποίοι καθορίζουν την αιτιότητα του στον αισθητό κόσμο.319 

 Έτσι, αν και μας δεσμεύει ο νομολογικός χαρακτήρας της αιτιότητας 

στην γνώση και στην πράξη, εξαιτίας των φυσικών ορίων των αντιληπτικών 

ικανοτήτων μας, ο νομολογικός αυτός χαρακτήρας σε καμία περίπτωση δεν 

ανάγεται σε μια φυσική νομοτέλεια. Η επιστημολογική αναγκαιότητα της 

αιτιότητας υπάγεται σε μια συστηματική κατασκευή της νόησης μας, δηλαδή 

του λόγου μας και δεν οφείλεται σε μια τάξη που έχει δοθεί μηχανικά σ’ εμάς. 

                                                 
317 Canguilhem, George: The Normal and the Pathological. Zone Books, New York 1989, σ. 127. 
318 Kant: Κριτική του Πρακτικού, σ.98. 
319 Όπ., σ.69. 
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Εδώ ακριβώς είναι που γίνεται εμφανές πώς ο Kant συλλαμβάνει το πρόβλημα 

της ελευθερίας.  

Η προοπτική της ελευθερίας προφέρει στην έλλογη βούληση τη 

δυνατότητα να αντιλαμβάνεται τον εαυτό της ως πρακτική ικανότητα και 

προσδίδει καθολικό χαρακτήρα στις πράξεις μας από την στιγμή που ορίζει τη 

μορφή που οφείλει να έχει η πράξη μας, εφόσον θέλουμε να χαρακτηρίζεται ως 

ελεύθερη, που δεν είναι άλλη από την αυτονομία της βούλησης σε αντίθεση με 

την ετερονομία που προσδίδουν στη βούληση τα φυσικά ένστικτα. Η βούληση 

μας, υπό την προοπτική αυτή, δεν καθορίζεται από μια ενδεχομενική εμπειρική 

ακολουθία, αλλά συμμορφώνεται σε αιτήματα που δεν υπερβαίνουν την 

εσωτερική συγκρότηση της έλλογης φύσης της. Με την έννοια της ελευθερίας 

εννοούμε ουσιαστικά την άνευ όρων (την απόλυτη) χρήση της βούλησης, που 

δεν είναι άλλη από μια έλλογη βούληση, η οποία καθορίζεται από τους όρους 

που θέτει η ίδια στον εαυτό της. Αυτή η βούληση δεν είναι άλλη από τη βούληση 

που ονομάζουμε αυτόνομη.  

 

Η νομολογική σύνδεση ελευθερίας και φύσης 

 

Το ενδιαφέρον για τη μορφή σύμφωνα με την οποία πρέπει να 

συμμορφώνεται κάθε γνώμονας της πράξης μας γίνεται κατανοητό, αν 

συλλάβουμε τον εαυτό μας μέσα στο “εξαίσιο ιδεώδες ενός καθολικού κράτους 

των αυτοσκοπών (των έλλογων όντων), ένα κράτος στο οποίο μπορούμε να 

είμαστε μέλη μόνο όταν συμπεριφερόμαστε σύμφωνα με τους γνώμονες της 

ελευθερίας σαν να ήσαν νόμοι της φύσης.”320. 

Για τον Kant, είναι αυτός ακριβώς ο νομολογικός χαρακτήρας 

συγκρότησης της πεπερασμένης φύσης μας που χαρακτηρίζει τόσο το πώς 

αντιλαμβανόμαστε τη φύση όσο και την ίδια μας την ελευθερία. Το γεγονός ότι 

αναγνωρίζουμε τα όρια της κατανόησης μας, μας οδηγεί να αντιληφθούμε την 

αιτιότητα της φύσης ως μια αναγκαία νομολογική κανονιστικότητα που 

προϋποθέτει η κατανόηση μας. Υπό το ίδιο πρίσμα, οι ελεύθερες πράξεις 

προϋποθέτουν την ίδια νομολογική κανονιστικότητα που τις διαχωρίζει από τις 

                                                 
320 Kant: Θεμέλια, σ.128. 
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συμπτωματικές ή τις τυχαία διαμορφωμένες και τις χαρακτηρίζει ως καθολικά 

αποδεκτές, ως μορφές της έλλογης βούλησης.321 

 Ως πράξεις τώρα χαρακτηρίζονται και οι ίδιες από την αιτιακή σχέση που 

ορίζει τα υπόλοιπα εμπειρικά φαινόμενα, αν και η αιτιακή αυτή σχέση έχει ως 

αιτία όχι την εμπειρία, δηλαδή κάτι εξωτερικό από τον άνθρωπο, αλλά την 

ελεύθερη βούληση, όχι μόνο με την έννοια της απαλλαγής από κάθε εξωτερική 

επίδραση, αλλά και ως ενεργητική πράξη διαμόρφωσης ενός φαινομένου, που 

από το σημείο της διαμόρφωσης και έπειτα αποκτά εκ του πρακτικού 

αισθητηριακού αποτελέσματός της και αυτή την έννοια μιας παθητικής 

εμπειρίας. 

Ο ηθικός νόμος οφείλει να προσδώσει στον αισθητό κόσμο τη 

μορφή ενός νοητού κόσμου, δηλαδή μίας υπεραισθητής φύσης, χωρίς 

να παραβιάζει τον μηχανισμό του αισθητού κόσμου. Η φύση είναι η 

ύπαρξη των πραγμάτων κάτω από νόμους. Η αισθητή φύση είναι η 

ύπαρξη κάτω από εμπειρικώς εξαρτημένους νόμους, και συνεπώς 

αποτελεί τον λόγο ετερονομίας, αντιθέτως η υπεραισθητή φύση είναι 

η ύπαρξη τους σύμφωνα με νόμους που είναι ανεξάρτητοι από κάθε 

εμπειρικό όρο και άρα ανήκουν στην αυτονομία του καθαρού 

πρακτικού λόγου. Και επειδή οι νόμοι είναι πρακτικοί, η υπεραισθητή 

φύση δεν είναι τίποτ’ άλλο από μια φύση υπό την αυτονομία του 

καθαρού πρακτικού λόγου.322 

Ο νομολογικός χαρακτήρας της ελευθερίας μας απομακρύνει από 

θεωρήσεις ατομιστικής αυτονομίας, όπου η ελευθερία δεν δηλώνει τίποτ’ άλλο 

από τη δυνατότητα ικανοποίησης και επιλογής προσωπικών επιθυμιών. Η κατά 

τον Kant αυτονομία παύει να είναι χαρακτηριστικό ενός ατόμου και 

μετατρέπεται σε ιδέα του λόγου. Ακόμα περισσότερο, από την στιγμή που η ίδια 

η δυνατότητα να έχουμε επιθυμίες προϋποθέτει τον έλλογο αναστοχασμό μας 

και οι ίδιες οι επιθυμίες είναι υπόλογες στην ιδέα του λόγου.  

 Το στοιχείο αυτό εκφράζει ουσιαστικά τη δυνατότητα της έλλογης 

φύσης να στοχάζεται πάνω στις ίδιες τις επιθυμίες της όχι από τη σκοπιά 

κάποιας επιθυμίας, αλλά άνευ όρων. Η νομοθετική αυτενέργεια που 

                                                 
321 Βλ. Flikschuh: Kant, σ.77.  
322 Kant: Κριτική του Πρακτικού, σ.70. 
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χαρακτηρίζει την έλλογη βούληση, όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν αποτελεί μια 

μυστηριώδη κατάσταση αλλά το βασικό χαρακτηριστικό του τρόπου σκέψης 

και πράξης μας. Η αυτενέργεια όμως αυτή της βούλησης μας δεν μπορεί παρά να 

χαρακτηρίζεται από κάποιο νόμο, διότι αν και έχουμε την επιλογή να διαλέξουμε 

ανάμεσα στο νόμο και την ανομία, η ανομία ουσιαστικά αναιρεί την ίδια την 

έννοια της επιλογής, υπό την έννοια ότι δεν μας εξασφαλίζει ότι η επιλογή μας 

δεν αποτελεί απλώς μια συμπτωματική ή τυχαία δράση.  

 Η αναστοχαστική δομή του λόγου δεν μας προσφέρει όμως αλγόριθμους 

για το πώς πρέπει να πράττουμε, αντιθέτως χαρακτηρίζεται ως μια διαδικασία 

συνεχούς σύγκρουσης, αμφισβήτησης κάθε σκέψης και πράξης που βασίζεται 

στην υιοθέτηση ικανοτήτων, υπερβατικών δικαιοδοσιών και γνώσεων που δεν 

διακατέχουμε, με απώτερο σκοπό την αποφυγή κάθε αντινομίας. Αναφέρει 

χαρακτηριστικά ο Καντ: “Όταν λοιπόν η κοινή λογική καλλιεργείται, 

αναπτύσσεται μέσα της ασυναίσθητα μια διαλεκτική...η κοινή λογική δεν θα βρει 

λοιπόν γαλήνη παρά μόνο μέσα από μια πλήρη κριτική της λογικής μας”323.  

  Η ίδια η δομή του λόγου είναι αυτή που μας δηλώνει ότι “η ανθρώπινη 

ζωή είναι προορισμένη για έναν ανώτερο σκοπό: να πλαστεί μια απόλυτα καλή 

θέληση, εντελώς ανεπηρέαστη από τη φύση και την εμπειρία, που θα πετύχει 

την ανώτατη μορφή ελευθερίας αυτονομούμενη και υψωμένη σε καθολικό 

νομοθέτη της ηθικότητας”324. Θέτει έτσι ως απαίτηση η βούληση να έχει τη 

μορφή ενός νόμου που δεσμεύει το περιεχόμενο της με την αντικειμενική και 

συνεκτική δομή που της προσδίδει. Η μορφή αυτή του νόμου δεν μας λέει τίποτ’ 

άλλο από το να τηρήσουμε τους ίδιους τους λογικούς όρους ύπαρξης του, 

δηλαδή την καθολική του ισχύ. Η πηγή του μορφικού αυτού νόμου δεν είναι 

άλλη από την αυτόνομη λειτουργία της βούλησής μας.  

Ο ηθικός νόμος αρχίζει από τον ορατό εαυτό μου, την 

προσωπικότητα μου, και με παρουσιάζει σε ένα κόσμο που έχει 

αληθινή απεραντοσύνη αλλά είναι μόνο για τον νου αισθητός, και με 

τον οποίο αναγνωρίζω τον εαυτό μου όχι σε μια απλώς τυχαία αλλά σε 

μια καθολική και αναγκαία συνάφεια.325 

 Στην ηθική φιλοσοφία του Kant η έννοια της ελευθερίας δεν μπορεί παρά 

                                                 
323 Kant: Θεμέλια σσ.49-50. 
324 Ό.π., σελ:37, υποσημείωση 41 του Γιάννη Τζαβάρα. 
325 Kant: Κριτική του Πρακτικού, σ.233. 
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να έχει τη μορφή νόμου, από τη στιγμή που αντιλαμβανόμαστε την ικανότητα 

ενός προσώπου για ελευθερία ως μια έλλογη ικανότητα326. Σύμφωνα με τον ίδιο, 

μόνο στο βαθμό που οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα για έλλογο συλλογισμό, 

κατά τον καθορισμό των επιθυμιών τους, μπορούν να διαμορφώσουν την δική 

τους βούληση. Από την στιγμή που η ικανότητα για διαμόρφωση της βούλησης 

μας προϋποθέτει την ικανότητα για έλλογο συλλογισμό, η βούληση, που 

ουσιαστικά καθορίζει τις επιθυμίες ενός έλλογου όντος, υπόκειται και αυτή σε 

αιτιακή νομοτέλεια όμορη με αυτή με την οποία γίνεται κατανοητό κάθε φυσικό 

γεγονός327. Ως εκ τούτου, από την στιγμή που η αυτονομία μας ως ελευθερία 

πράξης υπόκειται και αυτή σε νομοτέλεια οφείλει να χαρακτηρίζεται και η ίδια 

από καθολική εγκυρότητα και γενική ισχύ, καθότι ένας νόμος, ως νόμος, δεν 

μπορεί παρά να ενέχει την απαίτηση να χαρακτηρίζεται από εγκυρότητα για 

όλες τις περιπτώσεις στις οποίες ισχύει.  

  Η αυτενέργεια που χαρακτηρίζει την βούλησή μας, αν και σε μια πρώτη 

στιγμή δεν υπόκειται στους νόμους της φύσης, δεν παύει όμως να συνιστά μια 

αιτιότητα, και ως αιτιότητα δεν μπορεί να ορίζεται ως ανομία⋅ αυτή η έκφραση 

ελευθερίας της βούλησης μας σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει να κάνω 

οτιδήποτε θέλω. Ο αυθορμητισμός της βούλησης ανάγεται ουσιαστικά στην 

ικανότητα της βούλησης ελεύθερα να συνάπτει αιτιακές αλυσίδες, χωρίς όμως 

παράλληλα να αναιρεί την ίδια την αιτιακή της φύση. Η βούληση 

χαρακτηρίζεται από την ικανότητα να συμμορφώνεται σε νόμους. Η ελευθερία 

έγκειται στην ικανότητα όχι μόνο να μην καθορίζεται η βούληση μας από 

εξωτερικούς από την ίδια νόμους, αλλά και να διαμορφώνει η ίδια τους νόμους 

που ορίζουν την πράξη της. Η ελευθερία είναι ουσιαστικά η ικανότητα της 

                                                 
326 Η έμφαση την οποία προσδίδει ο Kant στη νομολογική μορφή της ελευθερίας διαφέρει 
σαφώς από την κλασική θέση περί της ελευθερίας της δράσης. Για τον Καντ, η ελευθερία δεν 
είναι ένα χαρακτηριστικό ή ιδιότητα που προσδίδεται σε κάθε άτομο ξεχωριστά και που κάποιοι 
έχουν σε μεγαλύτερο και κάποιοι σε μικρότερο βαθμό. Στην φιλοσοφική θεωρία του η ελευθερία 
δεν αποτελεί ζήτημα του κάθε ατόμου ξεχωριστά αλλά συνολικά της ανθρωπότητας, καθότι 
συνιστά μια κοινή ιδέα του λόγου. 
327 Επισημαίνεται ότι οι έλλογες επιθυμίες (reasoned) δεν ταυτίζονται με τις ορθολογικές 
επιθυμίες (rational). Οι ορθολογικές επιθυμίες είναι οι επιθυμίες που είναι ορθό να έχει ένα 
άτομο είτε επειδή προάγουν το ευ ζην του είτε επειδή πληρούν κάτι που θεωρεί σημαντικό. Η 
ορθολογικότητα των επιθυμιών του δεν είναι έμφυτη στις επιθυμίες του, αλλά προσδίδεται στον 
σκοπό που υπηρετούν οι επιθυμίες ως μέσα. Σε αντίθεση οι έλλογες επιθυμίες αναφέρονται στη 
διαδικασία διαμόρφωσης των επιθυμιών που συνιστούν παράγωγο μιας έλλογης διαδικασίας. 
Έτσι οι έλλογες διαδικασίες δικαιολογούνται υπό του όρους της έλλογης διαδικασίας σύμφωνα 
με την οποία παράγονται και όχι σε συνάρτηση με το φερόμενο ορθολογικό σκοπό που 
εξυπηρετείται με το να έχει το άτομο την επιθυμία αυτή. βλ. Flikschuh: Kant, σ.85. 
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βούλησης να αυτονομοθετεί.  

   

Η θεμελίωση της αρχής της αυτονομίας 

 

Αλλά τι άλλο μπορεί να είναι η ελευθερία της θέλησης 

(βούλησης) παρά αυτονομία, δηλαδή η ιδιότητα της θέλησης να είναι η 

ίδια νόμος στον εαυτό της;328 

Ο Kant βέβαια δεν μένει στη διατύπωση της ηθικής αρχής της αυτονομίας 

και της κατηγορικής προστακτικής, αλλά επιχειρεί να θεμελιώσει τη σημασία 

και αναγκαιότητα του ηθικού προβληματισμού. Στο εγχείρημα αυτό προβαίνει 

στο τρίτο μέρος των Θεμελίων της Μεταφυσικής των Ηθών. Κλειδί στη 

θεμελίωση αυτή είναι η δικαιολόγηση του δικαιώματος να αντιλαμβανόμαστε 

τους εαυτούς μας ως ελευθέρους. Πάνω στη δικαιολόγηση αυτή θεμελιώνει όχι 

απλώς τη δυνατότητα, αλλά και την υποχρέωση κάθε έλλογου όντος να πράττει 

σύμφωνα με τον ηθικό νόμο.  

Όπως έχει επισημανθεί, για τον Kant “κάθε ον, που δεν μπορεί να ενεργεί 

αλλιώς παρά μόνο κάτω από την ιδέα της ελευθερίας, είναι από πρακτική 

άποψη πράγματι ελεύθερο” 329 . Επειδή δε ακριβώς συσχετίζεται με την 

ηθικότητα, η ελευθερία οφείλει να αναδειχθεί ως ιδιότητα κάθε έλλογου όντος 

και για τον λόγο ακριβώς αυτόν δεν μπορεί να προκύψει ως ένα εμπειρικό 

γεγονός που χαρακτηρίζει την ανθρώπινη φύση. Η ελευθερία δεν αποτελεί μια 

υπόθεση βασισμένη σε περιγραφή των εμπειρικών ανθρωπίνων 

χαρακτηριστικών, αλλά αποτελεί μια ιδέα που καθορίζει τις πράξεις των 

έλλογων όντων.  

Κάθε έλλογη βούληση πράττει έχοντας συνείδηση του εαυτού της ως 

τέτοια και, για τον λόγο αυτό, δεν μπορεί παρά να πράττει σύμφωνα με την ιδέα 

ότι είναι ελεύθερη. Η ίδια η συνείδηση της έλλογης βούλησης προϋποθέτει στην 

ιδέα της ικανότητας της βούλησης για αυτενέργεια και στηρίζεται σ’ αυτήν. 

Εξάλλου είναι “αδύνατον να θεωρήσουμε ότι υπάρχει μια βούληση έλλογη, που 

μολονότι έχει συνείδηση της αυτενέργειας της στο να κρίνει, δέχεται εντούτοις 

καθοδήγηση απ’ έξω γιατί τότε το υποκείμενο θα έπρεπε να παραδεχθεί ότι η 

                                                 
328 Kant: Θεμέλια, σ.106. 
329 Ό.π., σ.108. 
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κριτική του ικανότητα καθορίζεται όχι από τη λογική του αλλά από μια 

ροπή.”330 Ως εκ τούτου, όπως έχει επισημανθεί, δεν συνιστά πια τη δική του 

βούληση, αλλά απλώς μια συμπτωματική επιλογή ή μια φυσική τάση που 

τυγχάνει να έχει.    

Ακριβώς στο πλαίσιο αυτής της επιχειρηματολογίας θεμελίωσης της 

ηθικής έννοιας της αυτονομίας ως θετικής ελευθερίας η έννοια του λόγου 

πράξης παίζει πρωτεύοντα ρόλο. Με αυτό εννοείται δηλαδή ότι η αναφορά 

γίνεται σε όντα με την ικανότητα να αναγνωρίζουν λόγους πράξεις όπως και να 

πράττουν σύμφωνα με αυτούς.331 Πάνω στην εν λόγω υπόθεση στηρίζεται η 

πεποίθηση ότι κάποια πράξη έχει γίνει αυτόβουλα, δηλαδή ότι κάποιος έχει 

συνείδηση ενός λόγου και πράττει σύμφωνα με αυτόν. Σαφώς θα μπορούσε να 

υποστηριχθεί ότι αυτοβούλως πράττει και κάποιος που πράττει ανήθικα, που 

επιλέγει είτε να μην λάβει υπόψη του λόγους πράξης είτε να ακολουθήσει κάτι 

πέρα και έξω από τον λόγο. Όμως από τη στιγμή που δεν λαμβάνει υπόψη τους 

λόγους που έχει για να πράξει, ουσιαστικά δεν λαμβάνει υπόψη αυτό που του 

προτάσσει η βούληση και αφήνεται σε κάτι έξω από τη βούληση αυτή, σ’ ένα 

εξωτερικό ποιητικό αίτιο. Σε κάθε περίπτωση δρα υπό τη αντίληψη ότι έχει την 

ικανότητα για αυτονομία λόγου κάθε φορά που σκέπτεται τι πρέπει να κάνει, με 

βάση ποιους λόγους πρέπει να πράξει. 

  Στην ηθική φιλοσοφία του Kant, “η βούληση (θέληση) είναι ένα είδος 

αιτιότητας των ζωντανών όντων, κατά το μέτρο που αυτά είναι έλλογα”332. Η 

αιτιότητα αυτή είναι η αιτιότητα της ελευθερίας στο βαθμό που η βούληση 

“πράττει ανεξάρτητα από ξένα καθοριστικά αίτια” 333 , και ως αιτιότητα 

χαρακτηρίζεται και αυτή από την έννοια του νόμου. Όμως, όπως σημειώθηκε, 

δεν ταυτίζεται με τη φυσική νομοτέλεια, αλλά με μια έλλογη βούληση που θέτει 

ως νόμο, εξαιτίας της ελευθερίας που την χαρακτηρίζει, τον ίδιο της τον 

μορφολογικό χαρακτήρα, αυτόν της καθολίκευσης. 

                                                 
330 Kant: Θεμέλια, σ.109. 
331 Ο John Skoroupski ονομάζει αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό ως “reason-responsiveness”. 
Το χαρακτηριστικό αυτό είναι που αναδεικνύει ουσιαστικά ότι αναγνωρίζεις λόγους και 
πράττεις επειδή ακριβώς τους αναγνωρίζεις ως λόγους για πράξη. Kant’s Groundwork of the 
Metaphysics of Morals: A Critical Guide. Jens Timmermann (επιμ.) “Autonomy and Impartiality: 
Groundwork III” σσ. 159-175. 
332 Kant: Θεμέλια, σ.106. 
333 Ό.π. 
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Όταν στοχαζόμαστε λόγους πράξης, ορίζουμε τους λόγους αυτούς ως 

ποιητικό αίτιο της πράξης μας και έτσι τους χαρακτηρίζουμε ως ελεύθερους από 

ξένα καθοριστικά αίτια και αυτόνομους από την στιγμή που στηρίζουμε τη 

σκέψη και την πράξη στα κριτήρια που ο ίδιος ο λόγος θέτει για τον εαυτό του. 

Η αυτονομία ανάγεται ουσιαστικά στο να θέτουμε μια κανονιστική 

προαπαίτηση στην πράξη μας, δηλαδή να δεσμεύουμε την πράξη μας σύμφωνα 

με έναν λόγο και εξαιτίας της αναγνώρισης του λόγου αυτού. Ο καθολικός 

χαρακτήρας του λόγου στηρίζεται ακριβώς στο γεγονός ότι ως λόγος πράξης δεν 

μπορεί παρά να ισχύει για κάθε περίπτωση που ο συγκεκριμένος αυτός λόγος 

έχει εφαρμογή. 334   

Ο λόγος είναι αυτός που προδίδει την ικανότητα διανόησης στη νοητή 

πραγματικότητα της βούλησης και εξαιτίας ακριβώς αυτής της αυτενέργειας 

του δεν προσλαμβάνει παθητικά την ελευθερία του, αλλά ως μια ενεργητική 

διαδικασία αυτονομοθεσίας. Επιλέγει υπό την υπόθεση ότι είναι ελεύθερος, 

καθότι, όπως ειπώθηκε, “ο άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να σκέφτεται αλλιώτικα 

την αιτιότητα της θέλησης του, παρά μόνο με την ιδέα ότι είναι ελεύθερος”335.  

Ο λόγος προσδίδει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα και προοπτική στις 

ανθρώπινες αποφάσεις. Η έλλογη βούληση αντιλαμβάνεται τον εαυτό της ως 

ελεύθερη από τη στιγμή που προσφέρει τη δυνατότητα θεμελίωσης και 

δικαιολόγηση της επιλογής μας σε λόγους που η ίδια η βούληση επιλέγει. 

Αποστασιοποιείται από την αισθητή πραγματικότητα με το να συλλαμβάνει ένα 

πεδίο προβληματισμού δεσμευτικό για την ίδια τη νόηση. Το πεδίο αυτό δεν 

μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι άνευ όρων, ούτε σαφώς δύναται να 

υποτάσσεται στις εμπειρικές παρατηρήσεις των αισθήσεων μας, αλλά γίνεται 

αντιληπτό ως ένα πεδίο αυτονομίας κάθε φορά που επιλέγουμε να πράξουμε. 

Εάν πρόκειται να συλλαμβάνουμε τις πράξεις μας ως δικές μας, δεν μπορούμε 

παρά να θεωρούμε ότι προκύπτουν από ένα πεδίο αυτονομίας της βούλησης και 

επειδή συνιστά ένα πεδίο αυτονομίας, αποτελεί και “θεμέλιο των πράξεων όλων 

                                                 
334 Η θεώρηση αυτή του λόγου γίνεται ευθέως αντιληπτή μέσα από τις διατυπώσεις της 
κατηγορική προστακτικής. Χαρακτηριστικότερη εκ των οποίων είναι η διατύπωση με αναφορά 
στην αυτονομία: “Πράττε μόνο έτσι ώστε η βούληση (θέληση) σου μέσω του γνώμονα της να 
μπορεί να θεωρεί τον εαυτό της ταυτόχρονα ως καθολικό νομοθέτη” (Kant: Θεμέλια, σ.76). 
335 Kant: Θεμέλια, σ.114. Βλ επίσης Korsgaard: Creating. Η Korsgaard υποστηρίζει ότι “το σημείο 
ουσίας δεν είναι ότι πρέπει να πιστεύεις ότι είσαι ελεύθερος, αλλά ότι πρέπει να επιλέγεις σαν να 
ήσουν ελεύθερος” σ.162. 
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των έλλογων όντων, όπως ακριβώς ο φυσικός νόμος είναι θεμέλιο όλων των 

φαινομένων”336. 

Ο αυθορμητισμός που χαρακτηρίζει την έλλογη βούληση αναδεικνύει 

ουσιαστικά τη καθολική μορφή της νομοθετικής αρχή της ελεύθερης βούλησης. 

Η καθολική μορφή δεν λέει τίποτα περισσότερο από το ότι επιτάσσει τη 

βούληση να επιλέξει ένα νόμο για τον εαυτό της που να ισχύει άνευ όρων. Υπό 

το πρίσμα αυτό, προσδίδει ένα πεδίο αυθορμητισμού στη βούληση με το να 

δηλώνει το αυτονόητο, ότι δηλαδή δεν μπορεί παρά να θέτει ως αίτημα η πράξη 

της να αναδεικνύει τον ίδιο της τον εαυτό.  

Το αίτημα αυτό της έλλογης βούλησης να πηγάζει από τον εαυτό της 

αποκτάει δεσμευτική ισχύ μέσα από τις διατυπώσεις της κατηγορική 

προστακτικής του Kant για ανθρώπινα όντα που δεν πράττουν πάντα σύμφωνα 

με ό,τι προτάσσει η έλλογη βούληση τους. Η δεσμευτική αυτή ισχύς, για τον 

λόγο ότι έχει εφαρμογή σε κάθε έλλογη βούληση, αναδεικνύει τη σημασία του 

ηθικού προβληματισμού.  

Ο Kant, στο σημείο αυτό, προεκτείνει τον προβληματισμό του ακόμα 

παραπέρα υποστηρίζοντας ότι η ελευθερία όχι μόνο “δεν είναι και δεν μπορεί να 

είναι μια εμπειρική έννοια, γιατί παραμένει πάντα σταθερή”, αλλά ότι 

επιπροσθέτως ακόμα και η “φυσική αναγκαιότητα”, δηλαδή το γεγονός ότι 

οτιδήποτε συμβαίνει στη φύση συμβαίνει με βάση φυσικού νόμους, “δεν είναι 

μια εμπειρική έννοια, ακριβώς γιατί επιβάλλει την έννοια της αναγκαιότητας”337.  

Όμως υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά, το γεγονός δηλαδή ότι η φυσική 

αναγκαιότητα επικυρώνεται, εάν πρόκειται να έχουμε οποιαδήποτε εμπειρία, 

και απαιτείται να επικυρώνεται εμπειρικά. Η ελευθερία, από την άλλη, είναι 

απλώς μια ιδέα που είναι αδύνατον να επικυρωθεί εμπειρικά. Έτσι σαφώς, μας 

λέει ο Kant, θεωρητικά τουλάχιστον είναι εύλογο για τον λόγο να εμπιστεύεται 

μόνο τις αισθήσεις του και την εμπειρική επιβεβαίωση των αναγκαίων σχέσεων 

που προκύπτουν από αυτήν. Από τη σκοπιά της πράξης όμως, η αποδοχή της 

ιδέας της ελευθερίας είναι μονόδρομος για μια έλλογη βούληση που δεν θέλει να 

βρίσκεται σε αντίφαση. Καθότι, όταν πράττουμε, για να χαρακτηρίζουμε την 

πράξη μας ως κάτι περισσότερο από μια συμπτωματική ακολουθία εμπειρικών 

                                                 
336 Kant: Θεμέλια, σ.115. 
337 Ό.π., σ.119. 
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γεγονότων, δεν μπορούμε παρά να την αντιλαμβανόμαστε ως δική μας δράση, 

ως ελεύθερη.  

Βέβαια κάθε απόφαση, στην οποία προβαίνει η βούληση, πρέπει να 

γίνεται αντιληπτή ως ελεύθερη όχι επειδή δεν εντάσσεται εντός της εμπειρικής 

πραγματικότητας, αλλά εξαιτίας του γεγονότος ότι η απόφαση είναι το 

αποτέλεσμα μιας έλλογης βούλησης.338 Η ελευθερία, υπό τη θετική της έννοια, 

συνδέεται “με την αιτιότητα του λόγου που ονομάζεται βούληση (θέληση) και 

που είναι η ικανότητα να πράττουμε έτσι ώστε το αξίωμα των πράξεων να 

συμφωνεί με την ουσιώδη υφή μιας έλλογης αιτίας, δηλαδή με το καθολικό 

κύρος του γνώμονα ως ηθικού νόμου”339. 

 Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, μας χαρακτηρίζει ο τρόπος που 

αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα μέσω των αισθήσεων, αλλά και ο τρόπος που 

προσλαμβάνουμε τα δεδομένα των αισθήσεων και επιλέγουμε να αντιδράμε 

πάνω σ’ αυτά. Με την πρόσληψη των δεδομένων που μας προσφέρουν οι 

αισθήσεις μας, συλλαμβάνουμε τους εαυτούς μας σ’ ένα πεδίο νοητής ελευθερίας 

και με την επιλογή προσδίδουμε μια ενεργητική διάσταση στο πεδίο αυτό, 

δηλαδή χαρακτηρίζουμε τις επιλογές μας από θετική ελευθερία.  

 Βρισκόμαστε όμως και πάλι αντιμέτωποι με την ανάγκη σύνδεσης λόγου 

και ελευθερίας. Καθότι παραμένει το ουσιώδες πρόβλημα ότι το γεγονός και 

μόνο ότι πρέπει να σκεφτόμαστε τη βούληση ως ελεύθερη δεν μας οδηγεί με 

αναγκαίο τρόπο στο να αναγνωρίζουμε την βούληση μας ως εάν να είναι και 

ελεύθερη. Απαιτείται δηλαδή ουσιαστικά η ανάδειξη της αναγκαίας σύνδεσης 

λόγου και ελευθερίας για να φανεί η σημασία της αυτονομίας στο λόγο και στη 

βούληση.  

 Το πρώτο που επισημαίνει ο Kant είναι ότι ο λόγος προσφέρει ένα 

διαφορετικό πλαίσιο, μια προοπτική της κριτικής της πράξης. Η κριτική αυτή 

δεν ανάγεται σε μια υπερβατική γνώση της πραγματικότητας, αλλά μας δίνει τη 

δυνατότητα να συλλογιζόμαστε πάνω σε ποιητικά αίτια πράξεων και να τα 

συλλαμβάνουμε έτσι, όπως και να συνάπτουμε αφετηρίες πράξης. Έτσι, με την 

                                                 
338  Η φυσική αναγκαιότητα και η ελευθερία είναι αιτιότητες που έχουν εφαρμογή σε 
διαφορετικά πεδία. Βλ. Timmermann, Jens: Κants' Groundwork of the Metaphysics of Morals: A 
Commentary. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, σ.122. 
339 Kant: Θεμέλια, σ.123. 
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κριτική αποκτάμε “μια κάποια απόσταση και ανεξαρτησία από μια δεδομένη 

αφετηρία.”340.  

 Από τη στιγμή τώρα που ο λόγος γίνεται αντιληπτός σε μας ως μια 

κριτική της πράξης, δεν μπορεί παρά να συνιστά και μια κριτική της σκέψης. Η 

κριτική της σκέψης δεν είναι άλλη από την υποταγή του ίδιου του λόγου στην 

αρχή συγκρότησής του. Ο λόγος έτσι αξιολογεί αφετηριακά την ίδια την κριτική 

του και στην ουσία έτσι προσδίδει μια νέα προοπτική που δεν είναι άλλη από 

την αυτονομία της σκέψης. Με τον τρόπο αυτό η αυτονομία γίνεται η αρχή 

συγκρότησης του λόγου. Ο λόγος, μέσα από την αυτονομία του, δεν 

αντιλαμβάνεται μια αφετηρία ως εξωτερικά προσδιορισμένη ή συμπτωματική, 

αλλά ως δημιούργημα του δικού του κριτικού αναστοχασμού. Και ακριβώς αυτό 

χαρακτηρίζει την αυθεντία του λόγου.  

          Η ελευθερία ισχύει μόνο ως αναγκαία προϋπόθεση της λογικής 

μέσα σε ένα ον, το οποίο πιστεύει ότι έχει συνείδηση της βούλησης 

(θέλησης) του, δηλαδή συνείδηση μιας ικανότητας εντελώς 

διαφορετικής από τον πόθο (είναι δηλαδή ικανή να αυτοκαθορίζει τις 

πράξεις της ως διανοητική ουσία, άρα σύμφωνα με λόγους της λογικής 

και ανεξάρτητα από φυσικά ένστικτα).341 

 Το πρόβλημα της σύνδεσης του λόγου και της ελευθερίας παύει να 

υφίσταται από τη στιγμή που γίνεται αντιληπτό ότι με τον λόγο εννοούμε 

ακριβώς την αυτονομία στην κριτική της σκέψης και της πράξης μας. Ο λόγος 

χάνει την ισχύ του, αν η κριτική του προϋποθέτει αλλότριες αφετηρίες, διότι 

ακριβώς οι αφετηρίες αυτές έχουν προσδιοριστεί τυχαία ή συμπτωματικά, άρα 

αυθαίρετα. Η κριτική του πρέπει να είναι άνευ όρων, δηλαδή να έχει καθολική 

ισχύ, υπό την έννοια ότι δεν είναι ενδεχομενική (δεν την καθορίζει οι ιδιαίτερες 

συνθήκες, στιγμές, συγκυρίες ή προσωπικές επιθυμίες) ή τυχαία και δεν 

αντιφάσκει προς τον εαυτό της. Ισχύει για κάθε έλλογη βούληση ως τέτοια.  

 Ο λόγος απαιτεί “μια πειθαρχία, που να δαμάζει την κλίση του προς 

διερεύνηση πέρα από τα στενά όρια της δυνατής εμπειρίας και να τον εμποδίζει 

από παρέκκλιση και πλάνη” 342 . Η αυτονομία του λόγου συνιστά μια 

αυτοπειθαρχία καθότι “η υποταγή της σκέψης ή της πράξης σε άλλες 

                                                 
340 O’Neill: Κατασκευές, σ.97. 
341 Kant: Θεμέλια, σ.124. 
342 Kant: Κριτική του Καθαρού, (Α711/Β739) σ.629. 
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υποτιθέμενες αυθεντίες (κράτος, εκκλησία, ειδήμονες, προσωπικές προτιμήσεις) 

δεν είναι λόγος, αλλά η κατάργηση του λόγου. Η πειθαρχία του λόγου δεν μπορεί 

να είναι ετερόνομη πρέπει να είναι αυτόνομη.”343  

Η σύλληψη ενός όντος ως ικανού να μετέχει σε μια κριτική διαδικασία 

που ορίζουμε ως αυτονομία συγκροτεί τις αρχές του πρακτικού λόγου, που δεν 

βασίζεται σε μια υπερβατική αυθεντία αλλά στην πρακτική αναγκαιότητα μιας 

ανθρωποκεντρικής προοπτικής, από την σκοπιά του λόγου και μόνο (της 

έλλογης βούλησης). Το χάσμα ανάμεσα στο λόγο και την αυτονομία εξαλείφεται 

από τη στιγμή που γίνεται αντιληπτό ότι “η αυθεντία του λόγου μπορεί να 

εδραιωθεί μόνο με την αυτόνομη αυτοπειθαρχία της σκέψης και της πράξης”344.  

Φαινομενικά δίνεται η εντύπωση ότι προβαίνουμε σ’ έναν φαύλο κύκλο 

δικαιολόγησης επειδή από την μια θεωρούμε ότι μετέχουμε σε μια ηθική 

κοινότητα ως υπόλογοι για τις πράξεις μας όντας ελεύθεροι και από την άλλη 

ότι είμαστε ελεύθεροι ακριβώς επειδή είμαστε υπόλογοι απέναντι στον ηθικό 

νόμο.345 Έτσι ουσιαστικά αντιλαμβανόμαστε τις πράξεις μας ως δικές μας, 

επειδή ακριβώς θεωρούμε ότι είμαστε ελεύθεροι, και είμαστε υπόλογοι στους 

σκοπούς των πράξεων μας μόνο και μόνο επειδή θεωρούμε τους εαυτούς μας 

ελεύθερους.  

Ο φαύλος κύκλος είναι φαινομενικός, καθότι ουσιαστικά δεν 

αναφερόμαστε σε δυο διαφορετικά συμβάντα, αλλά σε δυο διαφορετικές 

παραστάσεις του ίδιου αντικειμένου. Από την μια αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό 

μας νοητικά (ως καθαρή αυτενέργεια), ως αιτία δημιουργίας ενός εμπειρικού 

φαινομένου και από την άλλη αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας αισθητά, μέσα 

από το εμπειρικό αποτέλεσμα της αυτοδημιούργητης νομοθεσίας της βούλησης 

μας.  

Ο φαύλος αυτός κύκλος προκύπτει από το γεγονός ότι “η ελευθερία και η 

αυτοδημιούργητη νομοθεσία της θέλησής μας αποτελούν και οι δυο αυτονομία, 

συνεπώς εναλλακτικές έννοιες, γι’ αυτό όμως και δεν μπορεί η μια τους να 

χρησιμοποιηθεί για να εξηγήσει και να στηρίξει την άλλη”346.   

                                                 
343 O’Neill: Κατασκευές, σ.99. 
344 Ό.π.  
345 βλ. Kant: Θεμέλια, σ.111.  
346 Ό.π., σ. 111. O Henry Allison ονομάζει τη θέση αυτή «Reciprocity Thesis», βλ. Allison, E. Henry: 
Kant’s theory of freedom. Cambridge University Press, Cambridge 1990, κεφ. 11, σσ.201-213.  
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 Η αντίφαση μεταξύ φύσης και ελευθερίας είναι επίφαση, που 

οφείλεται στο ότι, όταν θεωρούμε τον άνθρωπο ελεύθερο, τον 

σκεπτόμαστε με άλλο νόημα και από άλλη άποψη από ό,τι τότε που τον 

θεωρούμε ως τμήμα της φύσης και ως υποταγμένο στους φυσικούς 

νόμους.347  

 Ως εκ τούτου, δεν αναφερόμαστε σε μια θεμελιοκρατική δικαίωση του 

λόγου αλλά σε μια “κατασκευασιοκρατική θεώρηση της αυθεντίας του λόγου, 

της οποίας η υπέρτατη αρχή δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο γνώμονας ή η 

στρατηγική της αποχής από κάθε μορφής πράξης ή σκέψης που δεν βασίζεται σε 

αρχές τις οποίες να μπορούν αν υιοθετήσουν όλοι οι δυνάμει δρώντες, 

ανεξάρτητα από τις ποικίλες ιδιαιτερότητες τους”348.  

 Είναι αυτό που ονομάζει ο Kant απόλυτη αναγκαιότητα, δηλαδή άνευ 

όρων αναγκαία προϋπόθεσή της πράξης κάθε έλλογου όντος ως τέτοιου.349 

Αυτό ακριβώς είναι και που προσδιορίζει την ηθική αρχή της αυτονομίας, μια 

“προσδιοριστική μορφή”350 που καθορίζει το γνώμονα της πράξης κάθε έλλογου 

όντος, ανεξαρτήτως περιεχομένου, εάν πρόκειται να πράττει ηθικά.  

 Το ενδιαφέρον για την ηθική αρχή της αυτονομίας πηγάζει ακριβώς από 

την επίδραση της πάνω στην έλλογη βούληση, κατά την οποία ο λόγος και μόνο 

καθορίζει αιτιακά την βούληση με το να “ενδιαφέρεται άμεσα για μια πράξη, 

μόνο όταν το καθολικό κύρος του γνώμονα είναι επαρκής καθοριστική βάση της 

βούλησης (θέλησης)”351 Βέβαια το ενδιαφέρον αυτό περιορίζεται στη μορφή 

που θα έχει ο ηθικός γνώμονας. Αυτό διότι στην πράξη ο λόγος πάντα 

προϋποθέτει υποκειμενικές προθέσεις και πραγματώνεται πάνω σ’ αυτές, έχει 

δηλαδή εφαρμογή πάνω σε μια εμπειρική πραγματικότητα και δεν συνιστά μια 

αφηρημένη ιδέα. 

 Η ηθική σημασία της επισήμανσης αυτής ανάγεται στο εξαίσιο ιδεώδες 

ενός καθολικού κράτους των σκοπών (όλων των έλλογων όντων), ενός κράτους 

στο οποίο μπορούμε να είμαστε μέλη μόνο όταν συμπεριφερόμαστε “σύμφωνα 

                                                 
347 Ό.π., σ.120. 
348 O’Neill: Κατασκευές, σ.110. 
349 βλ. Kant: Θεμέλια, σ.128 και υποσ. 159.  
350 Kant: Θεμέλια, σ.123. 
351 Ό.π., υποσ.156, σελ.125. 
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με τους γνώμονες της ελευθερίας σαν να ήσαν νόμοι της φύσης”, σύμφωνα με 

τους οποίους “εισδύει μέσα μας ένα φλογερό ενδιαφέρον για τον ηθικό νόμο”352.   

 

Η αυτονομία ως αρχή της πράξης   

 

Αυτονομία της βούλησης (θέλησης) είναι η ιδιότητα της 

βούλησης (θέλησης) να είναι η ίδια νόμος για τον εαυτό της. Το αξίωμα 

της αυτονομίας είναι: να μην εκλέγω άλλους γνώμονες, από εκείνους οι 

οποίοι μπορούν ταυτόχρονα να ισχύουν μέσα στη βούληση (θέληση) 

μου ως καθολικός νόμος.353 

  Οι παραπάνω προβληματισμοί μας φέρνουν αντιμέτωπους με μια 

εντελώς διαφορετική θεώρηση της σκέψης και της πράξης. Στον αντίποδα της 

φυσιοκρατικής παράδοσης, συναντάμε μια υπερβατολογική354 θεμελίωση της 

αυτονομίας. Η διάσταση αυτή της αυτονομίας, όπως προτάσσεται από τον 

Immanuel Kant, δύναται να αποτελέσει μια επαρκή έγκυρη εναλλακτική 

θεώρηση αυτονομίας και στο πλαίσιο της βιοηθικής.  Μια ηθική διάσταση 

αυτονομίας που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη δυνατότητα καθολικής 

θεμελίωσης ηθικών υποχρεώσεων, που προκύπτουν από το αίτημα μιας 

βούλησης, ικανής έλλογα να αναστοχάζεται από την σκοπιά όλων δίχως 

αντίφαση τους κανόνες της πράξης.  

Συνιστά κοινό τόπο ότι η αρχή της αυτονομίας ενέχει ηθική βαρύτητα. 

Για αυτό τον λόγο οποιαδήποτε ερμηνεία της αυτονομίας που αρκείται στην 

ανεξαρτησία από εξωτερικούς καταναγκασμούς είναι ανεπαρκής. Απαιτείται μια 

βαθύτερη συνοχή και δομή, καθότι “η αυτονομία νοούμενη ως ελευθερία από 

την επέμβαση τρίτων, παύει να αποτελεί μία αξία με νόημα, από την στιγμή που 

                                                 
352 Ό.π., σ. 128. 
353 Ό.π., σ.97. 
354 Με την αναφορά στην υπερβατολογική θεμελίωση δεν εννοούμε μια υπερβατική θεμελίωση, 
κάθε άλλο, βλ. Kant: Critique of Pure, (A296), σ.386. («I mean principles that actually incite us to 
tear down all those boundary posts and to lay claim to a wholly new territory that recognizes no 
demarcations anywhere. Hence transcendental and transcendent are not the same. The 
principles of pure understanding we presented above should be only of empirical and not of 
transcendental use, i.e., of a use that reaches out beyond the boundaries of experience. But a 
principle that takes away these limits, which indeed bids us to overstep them, is called 
transcendent»).  
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αγνοεί την υφή των σχέσεων, το καλό και το κακό, το οποίο χαρακτηρίζει 

αναγκαστικά τις πράξεις μας”355. 

Για την αποδοχή μιας πράξης ως ηθικά αποδεκτής επιλογής απαιτείται 

κάτι παραπάνω και δεν αρκεί μια απλή έννοια ανεξαρτησίας ούτε μια 

εργαλειακή ορθολογικότητα που δηλώνει ως υποθετική προσταγή απλώς και 

μόνο “την πρακτική αναγκαιότητα μιας ενδεχόμενης πράξης ως μέσου για κάτι 

άλλο”356 (Η ορθολογικότητα δεν οδηγεί απαραιτήτως ούτε σε πιο αυτόνομες 

ούτε σε πιο ηθικά αποδεκτές πράξεις. Απλώς και μόνο η επίκληση της έννοιας 

της ορθολογικότητας δεν αρκεί, για τον απλούστατο λόγο ότι οι αξιολογήσεις 

αφορούν δρώντες και πράξεις και όχι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ή 

διαδικασία, όποιο και αν είναι αυτό357). Απαιτείται η υιοθέτηση αρχών πράξης, 

που δεν στηρίζονται σε κάποια ιδιαίτερη συνθήκη ή υπόθεση, αλλά αντίθετα 

χαρακτηρίζονται από αντικειμενική αναγκαιότητα, όπως αυτή προκύπτει μέσα 

από την αναγνώριση της αυτονομίας ως μίας θετικής μορφής ελευθερίας. Μία 

αρνητικής μορφής ελευθερία ή οποιαδήποτε πράξη που αναζητά το νόμο της 

κάπου αλλού και όχι στην ικανότητα του υποκειμενικού της γνώμονα να 

θεμελιώνει ο ίδιος καθολικά τη νομοθετική του ισχύ, αδυνατεί να συγκροτήσει 

μια έννοια αυτονομίας με ηθικές αξιώσεις, από τη στιγμή που η βούληση ενεργεί 

είτε δίχως οποιοδήποτε προθεσιακό περιεχόμενο είτε αναζητά το νόμο έξω από 

τον εαυτό της μέσα στην υφή των αντικειμένων της (όπου δηλαδή προκύπτει 

πάντα ετερονομία).358  

Η μεταστροφή στην αντίληψη και κατανόηση της αυτονομίας ως μιας 

έννοιας με ηθική βαρύτητα έρχεται στο προσκήνιο εντός της ηθικής φιλοσοφίας 

του Kant με την παραδοχή ότι η επίκληση της αυτονομίας αφορά όχι μόνο το 

πώς οι ίδιοι αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας, αλλά κυρίως αφορά την ίδια την 

δυνατότητά μας για σκέψη και πράξη.  

Η αυτονομία ως ηθική αρχή χαρακτηρίζει την ικανότητα της βούλησης 

μας να πράττει ως “καθολικός” νομοθέτης, εξαιτίας της ίδιας της ικανότητας μας 

για έλλογο στοχασμό πάνω στις σκέψεις και στις πράξεις μας. Η διάσταση 

                                                 
355 Mann, Patricia S., “Meanings of Death”, στο: M. Battin (επιμ.): Physician Assisted Suicide: 
Expanding the Debate. Routledge, New York 1998, 11-28, σ.19. 
356 Kant: Θεμέλια, σ.6. 
357 βλ. O’Neill: “Emperor’s” σ.5. 
358 Kant: Θεμέλια, σ.98. 
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«αυτό» στην έννοια της αυτο-νομοθεσίας δίνει έμφαση στην αναστοχαστική 

πλευρά της αυτο-νομοθετικής μας ικανότητας και όχι στην ατομικιστική, διότι 

αφορά κυρίως τη δικαιολόγηση αρχών και όχι τη δικαιοδοσία ενός δρώντος να 

πράττει αυθαίρετα. Η ισχύς αυτής της αρχής της αυτονομίας δεν απορρέει μόνο 

από το γεγονός ότι αποτελεί μία μορφή αυτο-έκφρασης, αλλά κυρίως από το 

γεγονός ότι οι πράξεις της οφείλουν να είναι καθολικά έγκυρες (από τη σκοπιά 

όλων). Η αρχή της αυτονομίας δεν αποτελεί μόνο μία σχετική προς τον δρώντα 

αξία, αλλά και μία οικουμενικής μορφής αξία. Στην ηθική φιλοσοφία του Kant 

ταυτίζεται με την αποδοχή της Κατηγορική Προστακτικής ως αρχής της, η οποία 

ουσιαστικά επιτάσσει να πράττεις μόνο “σύμφωνα με ένα τέτοιο γνώμονα, μέσω 

του οποίου μπορείς συνάμα να θέλεις, αυτός ο γνώμονας να γίνει καθολικός 

νόμος.”359 

Είναι ακριβώς αυτή η προοπτική της πρακτικής σκοπιάς που 

αναδεικνύεται, όταν αναπόφευκτα λαμβάνουμε υπόψη μας το περιεχόμενο των 

κριτηρίων των πράξεων μας και αποφασίζουμε ως ελεύθεροι και έλλογοι 

δρώντες να θέτουμε σε αξιολόγηση το περιεχόμενο αυτό άνευ όρων, μέσα στο 

πεδίο της αυτόνομης βούλησης και μόνο, με το να αναρωτιόμαστε θεμελιωδώς 

αν οι γνώμονες μας μπορούν να υιοθετηθούν απ’ όλους.360 

Η νομοθετική αυτενέργεια της αυτόνομης βούλησης όχι μόνο δεν 

αποτελεί μια μυστηριακή κατάσταση με βάση την οποία δρα κάποιος ελεύθερα, 

αλλά συνιστά το βασικό χαρακτηριστικό του τρόπου σκέψης και πράξης μας361. 

Καθότι η επιλογή που έχουμε βρίσκεται ανάμεσα στην αυτονομία και στην 

ανομία, στον λόγο και στην τρέλα: “ελευθερία στη σκέψη σημαίνει την υποβολή 

του λόγου μόνο στο νόμο που θέτει ο ίδιος για τον εαυτό του. Το αντίθετο του 

είναι ο γνώμονας της άνομης χρήσης του λόγου.” Αλλά η ανομία σημαίνει 

δουλικότητα: “αν ο λόγος δεν υποβάλλει τον εαυτό του σε νόμο που θέτει ο ίδιος 

για τον εαυτό του, τότε θα πρέπει να μπει κάτω από τον ζυγό των νόμων που οι 

άλλοι επιβάλλουν”362. Η αυτενέργεια της βούλησης, υπό την προοπτική αυτή, 

                                                 
359 Ό.π., σ.71. 
360 βλ. O’Neill: Bounds, σσ.46-47. 
361 βλ. O’Neill: Autonomy, σσ.89-95. 
362 O’Neill: Construction, σ.58. [βλ. επίσης Kant, Immanuel: What is Called Orientation in Thinking, 
H.B. Nisbet (μτφ.) στο: Reiss H. (επιμ.). Kant’s Political Writings. Cambridge University Press, 
Cambridge 1991, 237-249:249, (“Was Heisst: Sich im Denken orientiren?”, στο: Berlinische 
Monatschrift VIII, 1789: 304-330)]. 
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αποτελεί συστατικό στοιχείο της αξιοπρέπειας μας με το να βρίσκεται υπόλογη 

μόνο στο νόμο που θέτει η ίδια για τον εαυτό της.  

 Η αυτόνομη λειτουργία της βούλησης χαρακτηρίζεται από τον 

μορφολογικό χαρακτήρα που της προσδίδει η ίδια η συγκρότηση της έλλογης 

και ελεύθερης φύσης της. Βασισμένη στη μορφή αυτή οδηγείται σε ηθική 

κατηγόρηση των περιεχομένων της, δηλαδή των επιθυμιών, σκοπών και ροπών 

που τη χαρακτηρίζουν. Εάν πρόκειται τώρα η έλλογη δράση μας να συνιστά μια 

ηθικά αποδεκτή πράξη, οφείλει να συμμορφώνεται με την ολότητα του 

προσδιορισμού της κατηγορικής προστακτικής (που αποτελεί μορφή της 

βούλησης). 

 Η αυτονομία της βούλησης αποτελεί ουσιαστικά μια ρυθμιστικά αρχή 

που ενυπάρχει σε κάθε έλλογο ον και, εξαιτίας αυτής της έλλογης φύσης του, 

θέτει ορισμένους περιορισμούς. Ο κυριότερος εξ αυτών είναι να έχεις ως αρχή 

σου να μπορεί ο γνώμονας της πράξη σου, εάν πρόκειται να είναι ηθική, να γίνει 

αποδεκτός ως καθολικός νόμος. Θέτει δηλαδή ως αίτημα μιας αρχής να μπορεί 

να σταθεί με το να προϋποθέτει μόνο τον εαυτό της, ώστε να συνιστά μια αρχή 

που να μπορεί να υιοθετηθεί απ’ όλους, καθότι “μια αρχή που μπορεί να 

υιοθετηθεί απ’ όλους ομοίως δεν μπορεί να είναι σχετική ή συμπτωματική, άρα 

προϋποθέτει μόνο τον εαυτό της”363.  

Η μεταστροφή του ενδιαφέροντος μας στον καθολικό χαρακτήρα της 

βούλησης και του λόγου προσδίδει στην πράξη τον αναγκαίο συνδετικό κρίκο 

της ηθικής πραγμάτευσής της, ακόμα περισσότερο από τη στιγμή που ο 

καθολικός αυτός χαρακτήρας μπορεί να ευδοκιμήσει μόνο σε μια ελεύθερη και 

αυτόνομη βούληση. Στην ηθική φιλοσοφία του Kant, η αυτονομία αφορά πια όχι 

απλώς μια ηθική προοπτική, αλλά προτάσσει την αξίωση να αποτελέσει τη 

“μοναδική αρχή όλων των ηθικών νόμων και των σύμφωνων με αυτούς 

καθηκόντων”364.  

Η σημασία της προσέγγισης αυτής για τη βιοηθική έγκειται στο γεγονός 

ότι η αυτονομία, ως η ικανότητα της βούλησης να καθορίζει το βουλητικό 

ενέργημα της μόνο μέσω μιας καθολικής νομοθετική μορφής365, αφορά την 

                                                 
363 O’Neill Onora: “Autonomy and the Fact of Reason”, στο: the Kritik der praktischen Vernunft, 
2011(§§ 7-8:30-41). 
364 Kant: Κριτική του Πρακτικού, σ.56. 
365 βλ. Kant: Κριτική του Πρακτικού, σσ.57-58. 
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πράξη στη βάση ορισμένων αρχών υποχρέωσης.366 Αποτελεί μία ρυθμιστική 

αρχή που ενυπάρχει μέσα σε κάθε έλλογο ον και που θέτει ορισμένους 

περιορισμούς. Ο κύριος περιορισμός που θέτει η αυτονομία δεν είναι να 

πράττεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αλλά σε αναγκάζει να έχεις ως αρχή σου 

να μπορεί η πράξη σου να γίνει αποδεκτή ως καθολικός νόμος. Και, όπως ήδη έχει 

διατυπωθεί, έχει τη μορφή του νόμου, διότι συνιστά μια αιτιότητα, αν και νοητή, 

και είναι καθολισκεύσιμη, διότι η βούληση ως καθαρή βούληση είναι μια και 

μοναδική για όλα τα έλλογα όντα.    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
366 βλ. Hill: Human, το κεφ: “Kantian Analysis: From Duty to Autonomy”. 



153 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗ 

 

Δύο διαφορετικές αναγνώσεις της αρχής της αυτονομίας στη βιοηθική 

 

Όλα όσα έχουν αναλυθεί εκβάλλουν και έχουν σημασία όσον αφορά τις 

αντιπαραθέσεις εντός της βιοηθικής καθώς η τελευταία αποτελεί πεδίο 

κανονιστικού προβληματισμού γύρω από ανθρώπινες επιλογές και πράξεις. Στο 

επίκεντρο της κανονιστικής θεμελίωσης βρίσκεται μια διαμάχη ανάμεσα στη 

φυσιοκρατική και την κανονιστική παράδοση που αναδεικνύεται μέσα από τη 

δικαιολόγηση, την ερμηνεία όπως και την αξιοποίηση φορτισμένων ηθικά 

κεντρικών εννοιών, κυριότερη εκ των οποίων είναι η έννοια της αυτονομίας. Η 

ένταση που προκύπτει ανάμεσα στις δύο αυτές παραδόσεις αφορά στην 

απόδοση λόγων ικανών να αναδείξουν τον δεσμευτικό χαρακτήρα του ηθικού 

προβληματισμού. Η ανάδειξη ικανών λόγων διευθέτησης σύνθετων πρακτικών 

ζητημάτων, είτε οι λόγοι αυτοί προκύπτουν εντός μιας φυσιοκρατικής είτε εντός 

της κανονιστικής παράδοσης, βρίσκουν άμεσο αντίκτυπο στους ηθικούς 

προβληματισμούς μας.  

 

Φυσιοκρατικές προσεγγίσεις 

 

Στη βιοηθική η φυσιοκρατική παράδοση αναδεικνύεται μέσα από την 

επίκληση της ατομικής αυτονομίας367, ως ατομικής επιλογής ή προτίμησης, ως 

το κυρίαρχο κανονιστικό κριτήριο απόδοσης (ηθικά) αποδεκτών αποφάσεων. 

Οι λόγοι πράξης επικεντρώνονται στην προάσπιση της ατομικότητας του 

υποκειμένου, ως μιας φυσικής ιδιαιτερότητας που εκφράζεται κυρίως μέσα από 

την παράθεση των ατομικών προτιμήσεων ή επιθυμιών. Η εν λόγω παράδοση, 

επιχειρεί να ερμηνεύσει το πράττειν ως αποτέλεσμα ιδιαίτερων επιθυμιών ή 

προτιμήσεων όπως και να προτάσσει “πρότυπα έλλογης επιλογής που να 

μπορούν να καθοδηγούν την πράξη ως προς την αποτελεσματική επιδίωξη 

                                                 
367 Οφείλει βέβαια να σημειωθεί, όπως επισημαίνει ο John Christman, ότι ακόμα και μέχρι το 
1988 η έννοια της ατομικής αυτονομίας συνιστούσε μια συγκριτικά μη αναλύσιμη έννοια, βλ. 
“Introduction,” στο Christman (επιμ.): Inner, σσ.4-5. 
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επιθυμιών ή αρεσκειών” 368 . Η αυτονομία, στην εν λόγω παράδοση, 

αναδεικνύεται ως η αρχή που διασφαλίζει την έμφυτη ικανότητα κάθε ατόμου 

να προβαίνει ο ίδιος απρόσκοπτα, μέσα από κάποια διαδικασία στοχασμού, 

στην επιδίωξη προτιμήσεων ή επιθυμιών που τον χαρακτηρίζουν.  

Η στροφή στη διαμόρφωση ενός ανάλογου πλαισίου λήψης αποφάσεων 

στη βιοηθική συνέπεσε, όπως επισημαίνει ο James Taylor, “με το αυξανόμενο 

ενδιαφέρον για την ατομική αυτονομία, ένα ενδιαφέρον που οφείλεται κυρίως 

στο πρωτοποριακό άρθρο (seminal paper) του Harry G. Frankfurt “Freedom of 

the Will and the Concept of a Person.””369. Η βιοηθική υιοθέτησε τον σεβασμό 

της ατομικής αυτονομίας κατά τη λήψη αποφάσεων με κριτήριο την προάσπιση 

των άμεσα ενδιαφερομένων, των οποίων τα αξιολογικά συστήματα συχνά δεν 

ταυτίζονται. 370 Η αρχή του σεβασμού της αυτονομίας επιχειρεί να διασφαλίσει, 

εξαιτίας ακριβώς του γεγονότος ότι προτάσσεται ως ηθικό αξιολογικό κριτήριο, 

όχι βέβαια απλώς τις τυχόν προτιμήσεις ή επιθυμίες που έχει κάποιος, αλλά το 

αξιολογικό σύστημα που τον χαρακτηρίζει ως το ιδιαίτερο πρόσωπο που είναι, 

δηλαδή τις ιδιαίτερες αυτές προτιμήσεις που αναδεικνύουν την προσωπικότητα 

του μέσα από μια ‘ατομική’ διαδικασία έλλογου αναστοχασμού. 

                                                 
368 O’Neill: Κατασκευές, σ.111. 
369 Taylor: Practical, Introduction XIV. 
370 Ιστορικά η απουσία μιας δομημένης “γενικώς αποδεκτής κατανόησης της καλής ζωής και της 
πρέπουσας πράξης” είναι το γεγονός που για τον H. Tristram Engelhardt Jr. οδήγησε σε απουσία 
“συμφωνίας για το πώς πρέπει κάποιος να επιλύσει τη δυσκολία αυτή και να θεμελιώσει μια 
κανονιστική και με πλήρες περιεχόμενο ηθική (canonical content-full) με την αρμόζουσα της 
βιοηθική” (βλ. H. Tristram Engelhardt Jr.: Foundations of Christian Bioethics. Lisse, The 
Netherlands: Swets & Zeitlinger, 2000, 28). Οι απόψεις του Engelhardt συζητιούνται στο Jackson, 
Jennifer: Ethics in Medicine. Cambridge: Polity Press, 2006, 64–67. Εξαιτίας του εν λόγω 
πλουραλισμού η βιοηθική απορρίπτοντας τη λογική των ηθικών παραδοχών, στράφηκε κυρίως 
στη διαμόρφωση ενός πεδίου λήψης πρακτικών αποφάσεων, με επίκεντρο την αρμονική 
διευθέτηση πρακτικών ζητημάτων ανάμεσα σε συναινούντες ενήλικες που μπορεί να μην 
ενστερνίζονται πάντα το ίδιο αξιολογικό σύστημα. Για τον λόγο αυτό και ο Engelhardt στο 
βιβλίο του Foundations of Bioethics (Oxford University Press. New York, 1996, 2η έκδοση) 
αποποιείται την έννοια της αυτονομίας και την αντικαθιστά με την αρχή της έγκρισης 
(permission). Η Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου επισημαίνει ότι ο Engelhardt στο παραπάνω βιβλίο 
του “προτείνει  την «αρχή της έγκρισης», ως άδεια, συναίνεση και ανεκτικότητα και πρωταρχική 
αρχή στο πλαίσιο των  βιοηθικών αρχών  που προκύπτουν από αυτή  (σελ. 102-122): την αρχή 
της ωφέλειας (σελ. 123-24), την αρχή της ιδιοκτησίας (σελ. 165-166) και την αρχή της πολιτικής 
εξουσίας (177-199), σε ένα  πλαίσιο  «δικαιωμάτων ανοχής» (forbearance rights)”, (βλ. 
Δραγώνα-Μονάχου Μυρτώ: “Η κοσμική βιοηθική του Τ. Engelhardt και η «αυτονομία» ως 
«έγκριση»”, (2009). Η κοσμική βιοηθική του Τ. Engelhardt και η «αυτονομία» ως «έγκριση». 5η 
ετήσια επιστημονική συνάντηση Retreat: Βιοηθικά προβλήματα στις επιστήμες της ζωής. 
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Βιοηθική, Πλακιάς Ρεθύμνου 2009, όπως 
επίσης και για μια επισταμένη αναφορά στις βασικές θέσεις του Engelharht). 
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 Υπέρμαχοι της εν λόγω θέσης επιχειρούν να θεμελιώσουν ως αρχή λήψης 

αποφάσεων το σεβασμό της ελευθερίας του καθενός να εκφράζει τον εαυτό του 

όπως ο ίδιος επιθυμεί, αρκεί να μην περιορίζει τη δυνατότητα έκφρασης των 

προτιμήσεων των άλλων ατόμων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας όμορης 

επιχειρηματολογίας έχουν αποτελέσει, εντός του πεδίου της βιοηθικής, ανάμεσα 

σε άλλους ο John Harris, ο Julian Savulescu και ο John Robertson, οι οποίοι 

διατυπώνουν μια διευρυμένη θεώρηση της ατομικής αυτονομίας371 ικανής να 

δώσει απάντηση στα πρακτικά διλήμματα που προκύπτουν. 

Με σκοπό την ανάδειξη της αξιακής για την ηθική φιλοσοφία βαρύτητας 

και της συνακόλουθης δεσμευτικής ισχύος ανάλογων αποφάσεων και ατομικών 

επιλογών, σύγχρονοι εκφραστές της ατομικής αυτονομίας επιχειρούν να 

εντάξουν στον προβληματισμό μας ένα ιεραρχικό κριτήριο που να διαχωρίζει τις 

συμπτωματικά διαμορφωμένες επιλογές από τις επιλογές που πραγματικά μας 

εκφράζουν. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να δοθεί ένας λόγος ικανός να 

προτάσσει κανονιστικές αξιώσεις. Ο Harry Frankfurt αποτελεί το πλέον 

χαρακτηριστικό παράδειγμα απόπειρας θεμελίωσης ενός ανάλογου 

κινητοποιητικού λόγου ικανού να διακρίνει ιεραρχικά τις προτιμήσεις. Η 

επισήμανση της ατομικής αυτονομίας εντός της βιοηθικής ανάγεται πίσω σε 

απόπειρες όπως του Gerald Dworkin, που ορμώμενες από τις φιλοσοφικές 

διακρίσεις του Harry Frankfurt, επιχειρούν να αναδείξουν μια έννοια ατομικής 

αυτονομίας που χαρακτηρίζεται ακριβώς από αυτήν την ιεράρχηση των 

προτιμήσεων μας.372 Σύμφωνα με τον εν λόγω φιλοσοφικό προβληματισμό 

κανονιστικά ερωτήματα που ταλανίζουν τη βιοηθική και που υπάγονται στο 

ερώτημα «τι πρέπει να πράξω;» βρίσκουν απάντηση σε προσωπικό επίπεδο 

πάνω σε μια αξιολογική διαδικασία διαμόρφωσης προσωπικών προτιμήσεων 

(όπως με τη διαμόρφωση δευτέρου βαθμού επιθυμιών) και σε συλλογικό 

επίπεδο τα κανονιστικά αυτά ερωτήματα οριοθετούνται εξαιτίας ακριβώς της 

αναγνώρισης της αξιολογικής αυτής διαδικασίας, που δεν είναι άλλη από την 

ικανότητα μας για αυτονομία. Η συλλογική διευθέτηση της ατομικότητας του 

                                                 
371 Η θεώρηση αυτή, όπως θα φανεί, αναδεικνύεται μέσα από τη χρήση εντός της βιοηθικής 
εννοιών με ευρεία εφαρμογή, χαρακτηριστικότερη εκ των οποίων είναι η έννοια της 
αναπαραγωγικής αυτονομίας.   
372 βλ. Dworkin, Gerald “Acting Freely,” Noˆus 4 (1970): 367–383, και “Autonomy and Behavior 
Control,” Hastings Center Report 6 (1976): 23–28; Κομβικό θεωρείται και το έργο του Wright, 
Neely: “Freedom and Desire,” στο: Philosophical Review (1974) vol. 83: 32–54.  
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κάθε ατόμου είναι διαχειρίσιμη εξαιτίας μιας εσωτερικής διαδικασίας 

αξιολόγησης προσωπικών επιθυμιών και προτιμήσεων που θέτει ως πρακτική 

αρχή την αποφυγή κατά το δυνατόν του περιορισμού της ατομικότητας του 

κάθε ατόμου. Στη βιοηθική μια ανάλογη πρακτική είθισται να αναδεικνύεται 

μέσα από τον τρόπο εφαρμογής της αρχής της μη βλάβης.   

Η ατομική αυτονομία εκ πρώτης όψεως δεν διαφέρει σε πολλά από την 

παραδοσιακή θέση της αυτονομίας αρχών373 της κανονιστικής παράδοσης, 

καθότι όπως έχει αναφερθεί και στις δύο παραδόσεις επιχειρείται να σταθεί ως 

αρχή του πρακτικού συλλογισμού μας. Ακόμα περισσότερο, και στις δύο 

παραδόσεις η αυτονομία βρίσκεται στο επίκεντρο του προβληματισμού τους, 

εντός των ζητημάτων που άπτονται της βιοηθικής, όχι απλώς επειδή 

αναδεικνύει δράσεις που φαίνεται να προκύπτουν αιτιακά κατά τον έναν ή τον 

άλλο τρόπο από ένα άτομο, αλλά επιλογές που αναδεικνύουν μια ιδιαίτερη 

ικανότητα στοχασμού, δηλαδή επιλογές που ορίζουμε ως αξιακά σημαντικές 

(είτε υπό το πρίσμα ότι προκύπτουν από τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του κάθε 

ατόμου είτε ως επιστέγασμα μιας έλλογα προσδιορισμένης βούλησης). 

Η επισήμανση της αυτονομίας δεν βρίσκεται στο προσκήνιο ως αίτημα 

προάσπισης και ανάδειξης μιας συμπτωματικά ή τυχαία διαμορφωμένης 

επιλογής, αλλά θέτει ως αίτημα τον προσδιορισμό ενός ατόμου ως προσώπου, 

υπό την έννοια ότι αναγνωρίζεται ως ικανό να λαμβάνει σημαντικές για το ίδιο 

αποφάσεις, γεγονός που το καθιστά αποδέκτη του σεβασμού μας. Τόσο για την 

παράδοση της ατομικής αυτονομίας όσο και για την παράδοση της αυτονομίας 

αρχών, η σημασία της αναγνώρισης αυτής έγκειται στο γεγονός ότι 

διαμορφώνει το πλαίσιο μιας μορφής αξιολόγησης που οδηγεί σε κανονιστικούς 

προβληματισμούς, υπό την έννοια ότι και οι δύο προσεγγίσεις προτάσσουν την 

καθολική δεσμευτική ισχύ τους. Αιτήματα όπως αυτό του (ηθικού) σεβασμού ή 

της αποδοχής των προσωπικών επιλογών χαρακτηρίζονται ως αιτήματα που 

χρήζουν συλλογικής αποδοχής υπό την έννοια ότι "επιτρέπουν σ' ένα πρόσωπο 

                                                 
373 Αναφέρομαι στην αρχή της αυτονομίας όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα από την παράδοση 
του Immanuel Kant. Η Katerina Deligiorgi ορίζει την αυτονομία που προκύπτει από την 
παράδοση αυτή ως έλλογη αυτονομία στο κείμενό της, “Universability, Publicity, and 
Communication: Kant’s Conception of Reason”, στο: European Journal of Philosophy 10:2, 
Blackwell Publishers 2002, 143-159, σ.149. Αντιθέτως η Onora O’Neill, όπως έχει ήδη αναφερθεί, 
ως principled autonomy.  



157 

 

να απαιτεί ως δικαίωμα σεβασμό από κάποιον άλλον"374. Και οι δύο παραδόσεις 

επικαλούνται την αυτονομία ως όρο συγκρότησης και θεμελίωσης δικαιωμάτων, 

απόδοσης υποχρεώσεων και διασφάλισης προσωπικών στόχων.  

 Αναπόφευκτα, από τη στιγμή που τίθενται κανονιστικής φύσης 

ερωτήματα, δηλαδή ερωτήματα που αφορούν το πώς πρέπει να πράττουμε, η 

προσήλωση μας βρίσκεται στην ανάδειξη της αυτονομίας ως πεδίου 

κανονιστικού προβληματισμού, ικανού να προτάσσει λόγους με δεσμευτική ισχύ 

για κάθε έλλογο ον. Συνιστά κοινό τόπο ότι αναφερόμαστε σ’ ένα κριτήριο 

λήψης αποφάσεων και αξιολόγησης πράξεων, είτε επικαλούμαστε ένα αίτημα 

προάσπισης της ατομικής αυτονομίας είτε ένα αίτημα για αυτονομία αρχών, 

όπως αυτή παρουσιάζεται και μέσα από τους σύγχρονους εκφραστές της 

κανονιστική παράδοσης εντός της βιοηθικής.  

Όπως έχει ήδη επισημανθεί, θεμέλιο της παράδοσης της ατομικής 

αυτονομίας έχει αποτελέσει ο φιλοσοφικός στοχασμός του John Stuart Mill όπου 

επιχειρείται να αναδειχθεί η ηθική σημασία της ελεύθερης ανάπτυξης του κάθε 

ατόμου ως προϋπόθεση για τον καθορισμό από μας τους ίδιους της ίδιας μας της 

ζωής. Δηλαδή ουσιαστικά τίθεται ένας κανονιστικής φύσης προβληματισμός 

αναφορικά με το πώς πρέπει να πράττουμε, που βρίσκει απάντηση στη θέση ότι 

ο κανονιστικός προβληματισμός μας πρέπει και μόνο να καθορίζεται από την 

αναγνώριση του δικαιώματος του καθενός, για ζητήματα που επηρεάζουν 

άμεσα τη ζωή του, να λαμβάνει ο ίδιος αποφάσεις για τον εαυτό του. Αυτός ο 

κανονιστικής φύσης προβληματισμός αναφέρεται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι 

είναι ικανοί να προβαίνουν σε αποφάσεις ή συνειδητά διαμορφωμένες επιλογές 

και ότι οι ίδιοι είναι οι πλέον αρμόδιοι για τη δική τους ζωή.  

Οι εκφραστές της ατομικής αυτονομίας επικαλούνται τη σημασία στη 

λήψη αποφάσεων των εγγενών προτιμήσεων κάθε ατόμου, με τον ισχυρισμό ότι 

η ανάδειξη αυτή eo ipso διασφαλίζει και την ελευθερία τους. Έτσι αποπειρώνται 

να θεμελιώσουν, πάνω στην ιδιαιτερότητα μιας επιλογής για το ίδιο το άτομο, 

έναν κανονιστικό προβληματισμό που να δικαιολογεί την αναγνώριση της 

αξιακής σημασίας των ατομικά διαμορφωμένων επιλογών. Η εν λόγω 

θεμελίωση γίνεται υπό φυσιοκρατικούς όρους, υπό την έννοια ότι επιχειρείται 

να προκύψουν κινητοποιητικοί λόγοι πράξης από προτιμησιακές επιλογές μας. Ο 

                                                 
374 Jennings: “Autonomy”, σ.81. 
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δεσμευτικός χαρακτήρα των λόγων αυτών επιχειρείται να αποκτήσει συλλογική 

αποδοχή, εξαιτίας του γεγονότος και στον βαθμό που αναδεικνύει 

προτιμησιακές επιλογές. Ανάγουν δηλαδή τους κινητοποιητικούς λόγους 

συλλογικής αποδοχής ενός συλλογισμού στον υποκειμενιστικό χαρακτήρα μιας 

προτιμησιακής επιλογής και, από τη στιγμή που η ισχύς κάθε κανονιστικού 

προβληματισμού προκύπτει από προσωπικές αξιολογικές κρίσεις, υποστηρίζουν 

ότι τα πάντα επιτρέπονται, αρκεί οι πράξεις μας να μην περιορίζουν την 

ατομιστική έκφραση άλλων ατόμων.  

Η φυσιοκρατική ερμηνεία της ατομικής αυτονομίας εντός της βιοηθικής 

επιχειρεί να διασφαλίσει τις προσωπικές μας επιλογές, αυτές δηλαδή που 

αξιολογούμε οι ίδιοι ως σημαντικές. Οι προσωπικές μας επιλογές, σύμφωνα με 

την παράδοση αυτή, διασφαλίζονται μέσα από τον σεβασμό της ατομικότητας 

του κάθε ανθρώπου και θεμελιώνονται στην έμφυτη ικανότητα του καθενός να 

αποφασίζει ο ίδιος για τον εαυτό του την πορεία ζωής που επιθυμεί να 

ακολουθήσει. Τον αντίκτυπο που έχει η παραπάνω θέση στις αποφάσεις που 

λαμβάνουμε εντός της βιοηθικής αφορά το γεγονός ότι ηθικά αποδεκτή είναι 

οποιαδήποτε απόφαση, αρκεί να μην παρεμβαίνει στην ελεύθερη διαμόρφωση 

των επιλογών άλλων ατόμων. Βέβαια, η ανάδειξη της σημασίας της 

ατομικότητας προκύπτει πάντα μέσα σ’ ένα φυσιοκρατικό πλαίσιο θεμελίωσης 

όπου με τον όρο ατομικότητα αναφερόμαστε σε ατομιστικές επιλογές. Με αυτό 

εννοείται ότι οποιαδήποτε ηθική αξίωση προκύπτει από αιτιακά προσδιορίσιμες 

ατομικές προτιμήσεις ή επιθυμίες.    

Αποκύημα ενός όμορου προβληματισμού είναι, όπως αναφέρθηκε, 

επιχειρηματολογικές πρακτικές όπως αυτή που μας παραθέτουν ο John Harris, ο 

Robertson και ο Savulescu, που ουσιαστικά με την επίκληση της ατομικής 

αυτονομίας επιχειρούν να δικαιολογήσουν την αποδοχή οποιασδήποτε ατομικής 

προτίμησης με σκοπό τη διασφάλιση της ατομικής ελευθερίας έκφρασης από τη 

στιγμή που η έκφραση αυτή δεν περιορίζει την ελεύθερη έκθεση προτιμήσεων 

των άλλων ατόμων.  

Ο Julian Savulescu επισημαίνει χαρακτηριστικά: “Όταν οι γιατροί και 

άλλοι διαφωνούν με τις αξίες ή τις ενδεχομενικές κρίσεις (probability estimates) 

ανθρώπων, πρέπει να συζητούν μαζί τους και να τους εντάσσουν σ’ έναν 

κανονιστικό διάλογο. Αλλά αν ο ασθενή είναι ικανός να αποφασίζει για τον 
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εαυτό του, ο καλύτερος λόγος για να μην σεβαστούμε τις επιλογές του δεν είναι 

το γεγονός ότι πράττει απερίσκεπτα ή παράλογα, αλλά βάσει προβληματισμών 

που αφορούν τη δικαιοσύνη ή τον δίκαιο καταμερισμό των ιατρικών πόρων ή 

βάσει της πιθανής ζημιάς σε άλλους. Η σημασία της ελευθερίας να συγκροτούμε 

τη δική μας σύλληψη μιας καλής ζωής, και να πράττουμε βάσει αυτής, απαιτεί 

από τους γιατρούς να σέβονται τις παράλογες επιλογές, και, όπου οι πόροι το 

επιτρέπουν, να διευκολύνουν την πρωτοτυπία και ποικιλότητα της ανθρώπινης 

ύπαρξης.”375  

Ο Savulescu αποτελεί μια από τις χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις του 

ρεύματος των φιλοσόφων που αντιλαμβάνονται την ατομική αυτονομία ως “το 

να κυβερνάς τον εαυτό σου” και “να ζεις σύμφωνα με τις δικές σου βασικές 

επιθυμίες ή αξίες”376 Για τους εν λόγω φιλοσόφους η αυτονομία ανάγεται 

ουσιαστικά σ’ έναν ζήτημα βαθμού, υπό την έννοια ότι “ένα πρόσωπο μπορεί να 

έχει ακολουθήσει περισσότερο ή λιγότερο τη ζωή που επέλεξε, να έχει 

περισσότερο ή λιγότερο επιλέξει πώς να ζήσει, και οι επιθυμίες του μπορεί να 

είναι περισσότερο ή λιγότερο δικές του.”377 Η ατομική αυτονομία ανάγεται σ’ 

ένα ποσοτικό ζήτημα και αξιολογείται σύμφωνα με τον βαθμό ικανοποίησης της, 

όχι υπό την έννοια ότι η ίδια προτάσσει ηθικές αξιώσεις, αλλά υπό την έννοια ότι 

η αιτιακή αναγνώριση των επιθυμιών του κάθε ατόμου συνιστά το πιο ασφαλές 

μονοπάτι οποιασδήποτε αξίωσης τυγχάνει να έχουμε.   

Οι υπέρμαχοι της ατομικής αυτονομίας παραθέτουν μια διευρυμένη 

συχνά έννοια ατομικής αυτονομίας προς επίλυση των ζητημάτων που 

ανακύπτουν. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της επισήμανσης της 

προέκτασης της αναπαραγωγικής αυτονομίας προς διευθέτηση των νέο-

αναδυόμενων πρακτικών που εντάσσονται επιγραμματικά στο ευρύτερο 

πλαίσιο αναπαραγωγικών τεχνικών μεθόδων· όπως είναι η εξωσωματική 

γονιμοποίηση, η χρήση ωαρίων ή σπέρματος, δυνητικά η κλωνοποίηση ή η 

παρέμβαση και επιλογή γενετικών χαρακτηριστικών μελλοντικών ατόμων, 

                                                 
375 Savulescu, Julian: “Autonomy, the Good Life, and Controversial Choices”, στο: The Blackwell 
Guide to Medical Ethics. (2006), 17-37, σ. 37.  
376 Juth, Niklas: “Enhancement, Autonomy, and Authenticity”, στο: Julian Savulescu, Ruud ter 
Meulen, Guy Kahane (επιμ.): Enhancing Human Capacities. Wiley Blackwell, UK 2011, 102-133, 
σ.105.  
377  Ό.π., βλ. επίσης: Juth, N.: Genetic Information – Values and Rights: The Morality of 
Presymptomatic Genetic Testing. Goteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 2005. 
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όπως και η χρήση των γενετικών μας δεδομένων. Οι μέθοδοι που εντάσσονται 

εντός των αναπαραγωγικών τεχνικών για τους εκφραστές της ατομικής 

αυτονομίας ανάγονται υπό μια διευρυμένη έννοια στην αναπαραγωγική μας 

ελευθερία, δηλαδή αναδεικνύονται στην ουσία ως προέκταση της ελευθερίας 

έκφρασης μας. Με βάση την ίδια διευρυμένη θεώρηση της ατομικής αυτονομίας 

επιχειρείται να απαντηθούν και ζητήματα που αφορούν ιατρικές αποφάσεις 

τέλους της ζωής, όπως η εκούσια ή ακούσια καταστολή ασθενών τελικού 

σταδίου.  

Φαίνεται να είναι αμφιβολίας άξιο το αν και κατά πόσον βέβαια η 

θεώρηση αυτή της ατομικής αυτονομίας, αν και κατέχει κεντρικό ρόλο στο πεδίο 

της βιοηθικής εντός του οποίου δίνεται έμφαση στα δικαιώματα των ασθενών, 

δύναται να “εκτείνεται σε όλο το πεδίο της ιατρικής: η δημόσια υγεία και η 

θεραπεία όσων είναι ανίκανοι να παράσχουν τη συγκατάθεση τους αποτελούν 

βασικά πεδία της ιατρικής πρακτικής, τα οποία δεν είναι δυνατόν να υπαχθούν 

στις απαιτήσεις σεβασμού της αυτονομίας ή εξασφάλισης της ενήμερης 

συγκατάθεσης”378. Ακόμα περισσότερο αυτό γίνεται εμφανές σε ζητήματα 

περιβαλλοντικής ηθικής, στα οποία δεν προκύπτει άμεσα τουλάχιστον ότι 

πραγματεύονται την ανάδειξη των προσωπικών μας επιθυμιών.379  

Σε κάθε περίπτωση η διευρυμένη αυτή θεώρηση της ατομικής 

αυτονομίας επιχειρεί να δώσει απάντηση στα νέα επιστημονικά δεδομένα και 

στα διλήμματα που αυτά αναδεικνύουν, εντός της βιοηθικής, εντάσσοντας τα σε 

ένα πλαίσιο όπου το δικαίωμα ατομικής επιλογής αποτελεί το κυρίαρχο 

κριτήριο των αποφάσεών μας. Υπό το πρίσμα αυτό δεν βλέπουν κανένα λόγο, 

πέρα από το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημιάς σε τρίτους, δηλαδή τον περιορισμό 

                                                 
378 O’Neill: Αυτονομία, σ.36.  
379 Σαφώς βέβαια η περιβαλλοντική ηθική σχετίζεται άμεσα με την ανθρώπινη πράξη. “Για 
παράδειγμα, το κατά πόσον είναι ηθικά θεμιτό να επιβάλλουμε αθέλητους περιβαλλοντικούς 
κινδύνους στους άλλους, μέσω της ανθρωπογενούς επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, είναι ένα 
σημαντικό κανονιστικό θέμα στις συζητήσεις περί διακινδύνευσης στην περιβαλλοντική 
βιοηθική” αν και, όπως επισημαίνει η Σταυρούλα Τσινόρεμα, “πρωτίστως όμως το μεθοδολογικό 
θέμα έχει να κάνει με το γεγονός ότι, καθώς και η τελευταία απευθύνεται σε δρώντες, καλείται 
να αναπτύξει τον πρακτικό συλλογισμό και την επιχειρηματολογία της με βάση τις ίδιες 
προϋποθέσεις περί πράξης που είναι επίσης θεμελιώδεις στο πεδίο της ιατρικής ηθικής/κλινικής 
βιοηθικής. Οι αποδέκτες των πράξεων μπορεί να διαφέρουν στα δύο πεδία, αλλά και στις δύο 
περιπτώσεις οι φορείς των πράξεων είναι ανθρώπινα όντα.” (Τσινόρεμα, Σταυρούλα: “Φύση, 
βιοτεχνολογία και ηθική: αρχές μιας σύγχρονης περιβαλλοντικής ηθικής”, στο: Σταυρούλα 
Τσινόρεμα & Κίτσος Λούης (επιμ.): Θέματα Βιοηθικής. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 
Ηράκλειο 2013, 379-403:381. 
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των ατομικών επιλογών άλλων ατόμων, για την απαγόρευση της κλωνοποίησης 

ανθρώπων, τη χρήση ανθρώπινου γενετικού υλικού ή την επιλογή των 

γενετικών χαρακτηριστικών των παιδιών μας. Αντιθέτως ανάλογες αποφάσεις 

αποτελούν αμιγώς προσωπικές επιλογές, όπως επισημαίνει ο John Harris, που 

αναδεικνύουν την ατομική ελευθερία υπό την έννοια ότι “εκφράζουν τις 

αναπαραγωγικές μας επιλογές και το όραμα μας για το είδος ανθρώπων που 

θεωρούμε ότι είναι σωστό (εμείς οι ίδιοι) να δημιουργήσουμε”380. 

 Αυτή η διευρυμένη θεώρηση ατομικής αυτονομίας είναι πρόδηλη και 

στις θέσεις του John Robertson, σύμφωνα με τον οποίο “το πεδίο της 

προγεννητικής ελευθερίας είναι απαραίτητο επειδή οι αναπαραγωγικές 

τεχνολογίες συνδέονται αναγκαίως με προγεννητικές επιλογές. Αποτελούν τα 

μέσα για την επίτευξη ή την αποφυγή της αναπαραγωγικής εμπειρίας που είναι 

κεντρική για τις προσωπικές αντιλήψεις του νοήματος και της ταυτότητας. Το 

να αρνηθείς προγεννητική επιλογή σημαίνει το να αρνείσαι ή να επιβάλλεις μια 

κριτικής σημασίας αυτο-προσδιοριζόμενη εμπειρία· με τον τρόπο αυτό 

απορρίπτεις τον σεβασμό και την αξιοπρέπεια των προσώπων στο πιο βασικό 

επίπεδο.”381 Και ο John Robertson χαρακτηρίζει ως αναπαραγωγικές τεχνολογίες 

όλες τις πιθανές μεθόδους όχι μόνον υποβοήθησης της αναπαραγωγικής 

διαδικασίας, αλλά και οποιασδήποτε μεθόδου ενεργώς συμμετοχής σε όσα 

προκύπτουν από τη χρήση των τεχνολογιών αυτών, είτε η χρήση αυτή 

περιλαμβάνει γενετικές παρεμβάσεις είτε χρήση γενετικού υλικού είτε 

οποιαδήποτε άλλη χρήση «υλικού» που προκύπτει από εμάς τους ίδιους.   

 Σαφώς, η ανά περίπτωση ανάδειξη ανάλογων επιχειρημάτων, που 

πραγματεύεται η συνέχεια του κεφαλαίου, όπως και των συνεπειών τους εντός 

της βιοηθικής έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όμως προέχει ένα ουσιώδες ζήτημα, το 

γεγονός δηλαδή ότι επωάζει μια απόπειρα φυσιοκρατικής θεμελίωσης των 

κανονιστικών ισχυρισμών τους. Το ζήτημα που ουσιαστικά προκύπτει είναι 

κατά πόσο δύναται μέσα από την ανάδειξη ενός χαρακτηριστικού γνωρίσματος 

της ανθρώπινης φύσης, δηλαδή ενός γεγονότος γύρω από τις προτιμήσεις μας, 

                                                 
380 Harris, John: «Rights and the Reproductive Choice», στο Harris, John και Holm, Soren (επιμ.): 
The Future of Human Reproduction: Ethics, Choice and Regulation, Clarendon Press 1998b, σ.34.  
381 John A. Robertson: Children of Choice: Freedom and the New Reproductive Technologies, 
Princeton University Press, 1994, σ.4.  
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να προκύψει η δεσμευτική ισχύς περί του πρακτέου, δηλαδή ένας κανονιστικός 

ισχυρισμός ικανός να μας κινητοποιήσει σε πράξη.  

Οι υπέρμαχοι της ατομικής αυτονομίας επιχειρούν να αναδείξουν τη 

δεσμευτική ισχύ πράξεων που γίνονται αντιληπτές ως ηθελημένες, εκούσιες 

πράξεις που επιλέγουμε. Υποστηρίζουν ότι συνιστά αναγκαία συνθήκη κάθε 

πράξης να αντιλαμβανόμαστε τους εαυτούς μας ως ελεύθερους και συνάμα 

υπεύθυνους, ως δημιουργούς των δικών μας πράξεων, ως συγγραφείς της δικής 

μας ζωής. Όμως η ανάδειξη και μόνο του αιτιακού γεγονότος, ότι δηλαδή μια 

πράξη έχει προκύψει από εμάς, δεν υποδηλώνει ότι αντιλαμβανόμαστε την 

πράξη αυτή πάντα ως μέρος του δικού μας εαυτού, της δικής μας 

προσωπικότητας. Και σαφώς η κανονιστική επιχειρηματολογία αφορά το 

γεγονός ότι όσοι για παράδειγμα υποστηρίζουν μια διευρυμένη έννοια 

αναπαραγωγικής αυτονομίας εντός της βιοηθικής δεν την υποστηρίζουν απλώς 

και μόνο εξαιτίας του γεγονότος ότι συνιστά μια ατομική επιλογή, αλλά 

επιχειρούν να θεμελιώσουν τη δεσμευτική ισχύ επιλογών που αναδεικνύουν τις 

πιο ενδόμυχες και προσωπικές μας πεποιθήσεις.   

Η ατομιστική θεώρηση της αυτονομίας, στηριζόμενη κυρίως σε μια 

επιχειρηματολογία όπως αυτή του Harry Frankfurt ή του Gary Watson382, 

επιχειρεί να ανταποκριθεί στην παραπάνω κριτική με το να ταυτίζει την 

κινητοποιητική ισχύ με τις επιθυμίες που εμείς συνειδητά επιλέγουμε να 

ακολουθήσουμε και, ως εκ τούτου, να μας προσφέρει ένα κανονιστικό πλαίσιο 

προβληματισμού. Η θεμελίωση της εν λόγω θέσης έγκειται ουσιαστικά στην 

αποδοχή του γεγονότος ότι συχνά η επιθυμία μας και αυτό που αξιολογούμε ως 

σημαντικό δεν ταυτίζονται. Όμως η παραδοχή αυτή και μόνο αδυνατεί δίχως 

ένα ανεξάρτητο κριτήριο δικαιολόγησης να εξηγήσει επαρκώς πώς ένας λόγος 

αποκτά δεσμευτική ισχύ ικανή να μας κινητοποιήσει σε πράξη, απλώς και μόνο 

από το γεγονός ότι αυτό που αξιολογούμε ως σημαντικό ταυτίζεται με ορισμένες 

επιθυμίες μας και όχι με όλες. Ακόμα περισσότερο σε συλλογικό επίπεδο, στο 

διυποκειμενικό πεδίο του ηθικού δηλαδή στοχασμού και της ηθικής 

δεσμευτικότητας, είναι αμφιβολίας άξιο πώς η δεσμευτική ισχύς των 

πεποιθήσεων μας θεμελιώνεται σε κριτήρια που ανάγονται στις προτιμήσεις 

αυτές.  

                                                 
382 βλ. Watson: “Action”, σσ.145-172. 
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Αδιαμφισβήτητα η βιοηθική συνιστά ένα πεδίο κανονιστικού ηθικού 

προβληματισμού, ως εκ τούτου ο αυτόνομος χαρακτήρας του προβληματισμού 

μας εντός του πεδίου αυτού πρέπει να γίνει αντιληπτός ως ένας 

“προβληματισμός που ενεργοποιεί με κανονιστικό τρόπο” (a normatively 

motivating consideration)383, υπό την έννοια ότι προκύπτουν εξαιτίας αυτού 

λόγοι πράξης ικανοί να εγείρουν έγκυρες αξιώσεις σε τρίτους. Αναφερόμαστε 

δηλαδή σ’ έναν ενεργητικό προβληματισμό, δηλαδή σ’ έναν προβληματισμό 

ικανό να μας ενεργοποιεί πρακτικά εξαιτίας της κανονιστικής του μορφής. Η 

αυτονομία, ως κριτήριο αξιολόγησης των πράξεων μας, τίθεται εκτός ηθικού 

προβληματισμού, αν η ίδια δεν συμπεριλαμβάνει την κανονιστική μορφή που 

πρέπει να έχουν οι λόγοι που προτάσσονται ως λόγοι πράξης. Η 

κανονιστικότητα της μορφής της πράξης μας αναδεικνύει την ενεργητικότητα 

των ατομικών αποφάσεων μας, όχι επειδή συμμορφώνει την πράξη σύμφωνα με 

κάποιον συγκεκριμένο κανόνα, επιδίωξη ή σκοπό, αλλά εξαιτίας του γεγονότος 

ότι αναδεικνύεται “με την πλήρη έννοια της λέξης ως αυτή που θεμελιώνει 

κανόνες”384. 

Το πρόβλημα με τη θεώρηση αυτή της ατομιστικής αυτονομίας έγκειται 

στο γεγονός ότι στην ουσία η έννοια της αυτονομίας εισέρχεται ως προϋπόθεση 

προσήλωσης σ’ έναν συγκεκριμένο αιτιακό προσδιορισμό (όποιος και αν είναι 

αυτός) 385 . Κάθε ηθικός προβληματισμός τίθεται υπό υποθετικούς όρους 

προτιμήσεων ή επιθυμιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η αυτονομία να αποκτά 

υποκειμενιστικό χαρακτήρα και στις αξιώσεις της εντός της βιοηθικής. Εξαιτίας 

ακριβώς αυτής της απουσίας αντικειμενικότητας στους λόγους κινητοποίησης, 

οδηγούμαστε αναπόφευκτα σε προβληματισμούς όμορους με αυτούς που 

παραθέτουν οι εκφραστές της ατομιστικής αυτονομίας στη βιοηθική, σύμφωνα 

με τους οποίους όλα είναι επιτρεπτά (anything goes) αρκεί να μην βλάπτεις τους 

άλλους. Εδώ ακριβώς είναι που σφάλλουν ανάλογοι συλλογισμοί, υπό την 

έννοια ότι παραβλέπουν ότι ο κανονιστικός προβληματισμός που είναι εγγενής 

σε κάθε ηθική κρίση σαφώς δεν μπορεί να προκύψει από έναν πλουραλισμό 

                                                 
383 Korsgaard: “Acting for a Reason”, σ.3. 
384 Canguilhem: Normal, σ.127.  
385 Άρα, ως εκ τούτου, δεν διαμορφώνεται ανάλογα με την αυθύπαρκτη αξία που προσδίδουμε 
αυθαίρετα σε ό,τι η πράξη μας πραγματεύεται. Το γεγονός ότι είναι ζητούμενο είναι πιο εμφανές 
στην αγγλική συνηθίζουμε να λέμε: treat with dignity, treat with respect, treat as a person.   
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αξιολογικών κριτηρίων, αλλά εμπίπτει σ’ ένα πεδίο αντικειμενικής αποδοχής ή 

όχι της ύπαρξης ή μη αξίας. Οποιαδήποτε απόπειρα θεμελίωσης ατομικών 

αξιολογικών κρίσεων είναι δέσμια ενός ανάλογου προβληματισμού, δηλαδή 

οποιεσδήποτε “κανονιστικές υποδηλώσεις του ‘αγαθού’ (normative implication 

of ‘the good’)” του τι δηλαδή εμείς αντιλαμβανόμαστε για τους ίδιους τους 

εαυτούς μας ως το καλύτερο, πραγματεύονται αντικειμενικές αξιώσεις που 

“φαίνεται να απειλούν τη διάκριση (σε ατομικές και καθολικές αξιώσεις) από 

την αρχή μέχρι το τέλος (seems to threaten this distinction, all the way down the 

line).”386 Όταν ρωτάμε τον εαυτό μας “τι πρέπει να κάνουμε;”, αναγνωρίζουμε 

ένα πλαίσιο κανονιστικού προβληματισμού, ένα πλαίσιο που ορίζει και 

διασφαλίζει την ενεργή συμμετοχή μας σε μια κοινότητα οντοτήτων. Εντός της 

κοινότητας αυτής είναι που βρίσκει απόκριση κάθε κανονιστικός 

προβληματισμός ή αξίωση. Η φυσιοκρατική ανάγνωση της ατομικότητας ως 

μιας ατομιστικάς προσδιορίσιμης αιτιότητας διατηρεί το ίδιο πλαίσιο 

κατανόησης και όταν επιχειρεί να εντάξει τη σκοπιά του άλλου, δηλαδή να 

προτάξει λόγους με δεσμευτική ισχύ για κάθε έλλογο ον. Με αυτό εννοείται ότι 

δεν αναδεικνύει επαρκώς πώς τα όρια της ατομικής επιλογής μπορούν να 

προτάσσουν αντικειμενικές ηθικές αξιώσεις.   

Η φυσιοκρατική προσέγγιση της αυτονομίας που συγχέει λόγους και 

αιτίες δεν αναδεικνύει πώς η ατομική αυτονομία, για να υποστηριχθεί ως 

κριτήριο πρακτικών αποφάσεων εντός της βιοηθικής, αποκτάει αντικειμενική 

ισχύ για το λόγο ότι αποτυγχάνει να αναδείξει πώς η κανονιστικότητα ανάγεται 

σε προτιμήσεις. Οι φυσιοκράτες υποστηρίζουν ότι οι λόγοι είναι αιτίες, δηλαδή 

ουσιαστικά αφορούν προτιμησιακές επιλογές. Οι προτιμησιακές αυτές επιλογές 

επιχειρείται να αναδειχθούν με την επίκληση της ατομικής αυτονομίας εντός της 

βιοηθικής. Το πρόβλημα είναι ότι από τη μια δεν πείθουν ότι η αναγωγή των 

λόγων σε αιτίες αναδεικνύει επιλογές που χαρακτηρίζονται ως αξιακά 

ιδιαίτερες, υπό την έννοια ότι συνιστούν δημιούργημα της ατομικής μας 

ελευθερίας και από την άλλη, από τη στιγμή που υποστηρίζουν ότι όταν κάτι 

μας κινητοποιεί μας κινητοποιεί υπό όρους (με το να ανάγουν τους λόγους 

πράξης σε προτιμησιακές επιλογές) η ηθική αποκτάει υποκειμενιστικό 

                                                 
386 Waldron, Jeremy: “Moral Autonomy and Personal Autonomy”, στο: John Christman & Joel 
Anderson (επιμ.): Autonomy and the Challenges of Liberalism. Cambridge University Press, New 
York 2005, 307-329, σ.325.  
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χαρακτήρα, δίχως καθολική δηλαδή δεσμευτική για κάθε έλλογο ον ισχύ. Ο 

υποκειμενιστικός χαρακτήρας της αιτιακή αποδοχής της πράξης ως λόγου 

κινητοποίησης δεν αναδεικνύει σαφώς την ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης, 

αλλά την αδυναμία προσφυγής σε οποιουδήποτε είδους κανονιστικούς 

ισχυρισμούς.  

Η αδυναμία αυτή, που είναι πρόδηλη εντός της βιοηθικής, όχι μόνο δεν 

επιλύει πρακτικά διλήμματα, αλλά οδηγεί συχνά σε σύγκρουση συμφερόντων. 

Από τη στιγμή που οι αιτίες της πράξης του καθενός βρίσκονται μέσα του, δεν 

μπορεί να προκύψει κανένας κοινώς αναγνωρίσιμος λόγος ικανός να μας 

κινητοποιήσει να πράττουμε αναλόγως (έστω και αν με τον όρο πράξη εννοείται 

απλώς η αποδοχή της ιδιαίτερης δράσης ενός ατόμου). Ακόμα και στην 

απόπειρα επίκλησης μιας αρχής κοινών παραδοχών, ως βάσης ή 

επιστεγάσματος ενός συλλογικού προβληματισμού, όπως το ευ ζην ή η 

συλλογική ωφέλεια ή μιας αρχής βελτίωσης της ανθρώπινης φύσης, δεν παύει 

να παραμένει ο προβληματισμός μας εντός μιας φυσιοκρατικής θεμελίωσης, υπό 

την έννοια ότι ανάγει τους λόγους πράξης μας σε αιτίες, υποκειμενιστικά 

προσδιορισμένες. Ως εκ τούτου, δεν μας δίνεται κάποιος ανεξάρτητος λόγος που 

να υποδεικνύει το γεγονός ότι οφείλει να δεσμεύεται η πράξη μας από τη 

συγκεκριμένη αιτιακή ακολουθία και όχι από κάποια άλλη. Έτσι όχι μόνο δεν 

διασφαλίζεται ένα πλαίσιο ελευθερίας κατά το οποίο είτε μπορεί κάποιος να 

αποφασίζει να ακολουθήσει έναν λόγο πράξης είτε όχι  (σε κάθε περίπτωση 

όταν λέω “εδώ στέκω, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς” έχει τελείως διαφορετικό 

νόημα από το να λέω “έχω επιλέξει να βρω αξία και ικανοποίηση σε μια ζωή 

λόγιου επιτεύγματος.” 387), αλλά και αποτυγχάνει να γεφυρώσει επαρκώς 

αντιτιθέμενες επιθυμίες υπό ένα κοινό πλαίσιο προβληματισμού, που δεν είναι 

άλλο από αυτό που ελεύθερα καθορίζεται από την δημόσια παράθεση λόγων 

πράξης. 

Η ανάδειξη ενός πεδίου ελευθερίας σαφώς συνιστά προαπαίτηση κάθε 

πράξης ή πρακτικού συλλογισμού και το παράδοξο με τη φυσιοκρατική 

θεμελίωση της ατομικής αυτονομίας είναι ότι οι όποιες αξιώσεις προκύπτουν 

από την ίδια δεν μπορούν παρά να μας κινητοποιούν υπό όρους ατομικών 

προτιμήσεων ή επιθυμιών. Δηλαδή ουσιαστικά αδυνατούν να μας δεσμεύσουν 

                                                 
387 Waldron: “Moral”, σ.324.  
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παρά μόνο εάν ήδη βρισκόμαστε σε μια ψυχολογική κατάσταση ικανή αιτιακά 

να μας κατευθύνει αναλόγως. Το κριτήριο της αιτιακής ανάδειξης των ατομικών 

προτιμήσεων και επιθυμιών που θέτει ως ηθικό γνώμονα η φυσιοκρατική 

παράδοση αποτυγχάνει δηλαδή να ανταποκριθεί επαρκώς σε αυτό που ο 

Michael Smith ονομάζει αίτημα πρακτικότητας (practicality requirement388), στο 

γεγονός δηλαδή ότι από τη στιγμή που αναγνωρίζεις κάτι ως λόγο πράξης 

κινητοποιείσαι και αναλόγως, υπό την έννοια ότι  είναι εμφανές ότι η ανάδειξη 

μιας αιτίας που μας κινητοποιεί αναπόφευκτα δεν μπορεί παράλληλα να 

αποτελέσει έναν λόγο ικανό να καθοδηγεί την πράξη. Από την μια δεν είναι 

δυνατόν να μας καθοδηγεί, εκτός εάν είναι επίσης δυνατόν να παύει να μας 

καθοδηγεί αναλόγως, υπό την έννοια ότι διακόπτει μια αιτιακή αλυσίδα. Για να 

μπορώ να διαμορφώνω ο ίδιος κανονιστικές αρχές πράξης πρέπει να μπορώ 

τόσο να πράττω σύμφωνα με αυτές, αλλά και αντίθετα από αυτές.389 Από την 

άλλη, δεν αναδεικνύει τον δεσμευτικό χαρακτήρα των ηθικών αξιώσεων μας. Οι 

υπέρμαχοι της φυσιοκρατικής θεώρησης της ατομικής αυτονομίας αδυνατούν 

να δώσουν μια ικανοποιητική απάντηση σ’ ένα ουσιώδες για την ηθική 

ερώτημα: “αν το να αποδεχθούμε ότι έχουμε έναν κανονιστικό λόγο να κάνουμε 

κάτι αφορά απλώς το γεγονός ότι το επιθυμούμε, τότε πώς μπορούμε να 

αποτύχουμε να κινητοποιηθούμε να κάνουμε αυτό που αποδεχόμαστε ότι 

έχουμε κανονιστικούς λόγους να κάνουμε;”390,391. 

Σαφώς βέβαια οι φυσιοκράτες δεν υποστηρίζουν σε καμία περίπτωση ότι 

ακολουθούμε άκριτα οποιαδήποτε επιθυμία τυγχάνει να έχουμε, κάθε άλλο. Η 

αυτονομία εισέρχεται στο προσκήνιο για να αναδείξει μια διαδικασία 

στοχασμού που μας ταυτίζει με κάποιες από τις επιθυμίες μας και αναδεικνύει 

τον πραγματικό μας εαυτό. Όμως, όσο σύνθετη και αν είναι η αξιολογική αυτή 

εσωτερική διαδικασία, παραμένει πάντα σ’ ένα πλαίσιο φυσιοκρατικής 

δικαιολόγησης. Ο Jay Wallace επισημαίνει το τέλμα στο οποίο βρίσκεται κάθε 

φυσιοκρατική αναγωγή των λόγων πράξεων μας σε αιτίες και την αδυναμία της 

                                                 
388 Smith: Moral, σσ.71-76. 
389 βλ. Korsgaard, Christine: “Skepticism”, σσ.5-25. Βέβαια οι λόγοι που αναγνωρίζουμε ως 
λόγους πράξης, μας κινητοποιούν με αναγκαίο τρόπο στον βαθμό που είμαστε ορθολογικοί, υπό 
την προ-απαίτηση ότι είμαστε ορθολογικοί. Στη θέση αυτή εμπεριέχεται η αντίληψη ότι 
μπορούμε να προβούμε σε έναν ορθολογικό συλλογισμό, αλλά να μην επιλέξουμε να πράξουμε 
ορθολογικά, σύμφωνα με αυτόν.  
390 βλ. Smith: Moral, σ.136. 
391 Ό.π., σ.132. 
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να αναδείξει ένα επαρκές πλαίσιο ελευθερίας σκέψης και πράξης με το να τις 

χαρακτηρίζει ως δέσμιες αυτού που ονομάζει «desire out, desire in» αρχή. Εντός 

του πλαισίου αυτού κάθε απαίτηση αξιολογικού προσδιορισμού των ατομικών 

μας επιλογών, αν και σ’ ένα πρώτο επίπεδο μπορεί να δικαιολογηθεί πάνω σε 

βασικές αξιολογικές αρχές που έχει ο δρων, οι αρχές αυτές πάντα καθορίζονται 

και διαμορφώνονται από τις εγγενείς επιθυμίες του δρώντος, που ουσιαστικά 

ορίζουν τις αξιολογικές αρχές από τις οποίες η εξήγηση της κινητοποίησής μας 

πηγάζει. “Στο βαθμό όμως που οι βασικές αξιολογήσεις καθορίζονται από τις 

εγγενείς επιθυμίες μας, η ορθολογική κριτική των σκοπών του δρώντος δεν 

συνιστά μια δυνατότητα και ο πρακτικός λόγος περιορίζεται απλώς στο να είναι 

υπόλογος για την προέκταση της κινητήριας (αιτιακής) επιρροής από προ-

υπάρχουσες επιθυμίες”392. Δέσμια του πλαισίου αυτού η φυσιοκρατική ανάδειξη 

της ατομικής αυτονομίας, ως μιας διαδικασίας σκέψης που εγείρει επιθυμίες, 

δικαιολογείται πάντα πάνω στην ανάδειξη μιας άλλης επιθυμίας, η οποία 

διαμορφώνει την αξιολογική αρχή βάσει της οποίας η δικαιολόγηση της 

κινητοποίησης μας ξεκινάει. Οι λόγοι πράξης μας βρίσκονται δέσμιοι ενός 

αιτιακού προσδιορισμού και ένας αιτιακός προσδιορισμός δεν θεμελιώνει 

τίποτα περισσότερο από την ανάδειξη του γεγονότος ότι είμαστε αυτό που 

είμαστε.  

Σαφώς “η ατομική αυτονομία εκδηλώνεται πιο εύκολα όταν δεν 

υποχρεωνόμαστε από τους άλλους και από τις προσδοκίες τους...η ατομική 

αυτονομία ευδοκιμεί όταν ο καθένας έχει «χώρο» να κάνει αυτό που θέλει”. Η 

βιοηθική όμως δεν πραγματεύεται απλώς μορφές ατομιστικής έκφρασης· 

μάλλον επικεντρώνεται στην αναγνώριση του γεγονότος ότι οι μορφές 

έκφρασής μας εντάσσονται σ’ ένα πλούσιο κανονιστικό πλαισίου. Εντός του 

περιεχομένου αυτού αναγνωρίζεται η δεσμευτική ισχύς τους ως μορφών 

επικοινωνίας. Η επικοινωνιακή διάσταση κάθε εγχειρήματος έκφρασης 

εντάσσει την ατομικότητα μέσα σ’ ένα διυποκειμενικό πεδίο στοχασμού, υπό 

την έννοια ότι προϋποθέτει ένα πλαίσιο αναγνώρισης και διασφάλισης της 

ατομικότητας μας που θεμελιώνεται πάνω σε καθολικά αποδεκτές έννοιες όπως 

η αξιοπρέπεια, ο σεβασμός ή η εμπιστοσύνη, και το οποίο υπερβαίνει τον 

υποκειμενιστικό χαρακτήρα των ατομικών προτιμήσεων μας.  

                                                 
392 Wallace: Normativity, σ.30.  
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“Η εμπιστοσύνη ευδοκιμεί ανάμεσα σε εκείνους που είναι συνδεδεμένοι 

μεταξύ τους...Η εμπιστοσύνη προσήκει στις σχέσεις και στις (αμοιβαίες) 

υποχρεώσεις η ατομική αυτονομία στα δικαιώματα και στις αντιτιθέμενες 

αξιώσεις.”393 

 Σε αντίθετη περίπτωση η αναγωγή μιας διαδικασίας λήψης αποφάσεων 

απλώς και μόνο σ’ ένα εγχείρημα ανάδειξης αιτιών δεν αναδεικνύει μια 

πρακτική που να πραγματεύεται λόγους πράξης, αλλά αφορά έναν τεχνικό 

προσδιορισμό ικανοποίησης τάσεων, κλίσεων και επιθυμιών. Εντός της 

βιοηθικής υπό ένα ανάλογο πρίσμα το περισσότερο που μπορούμε να 

πραγματευτούμε είναι μια διαδικασία κατά την οποία οι ‘ειδικοί’ δεσμεύονται να 

προσφέρουν επαρκείς πληροφορίες. Με αυτό εννοείται ότι κάθε επικοινωνία 

ορίζεται ως μια μορφή ανταλλαγής πληροφοριών (information sharing394), 

χωρίς πρακτικό περιεχόμενο ικανό να σταθεί ως κριτήριο ηθικής επικύρωση ή 

απόρριψης.  

Το καίριο ζήτημα που ανακύπτει δεν αφορά σαφώς την απαξίωση των 

ατομικά προσδιορισμένων επιλογών, επιθυμιών ή προτιμήσεων μας, αλλά το 

γεγονός ότι κάθε θεώρηση που ανάγει την πηγή κινητοποίησης μας στη φύση 

(μας), αν και επιτυγχάνει να “εξηγήσει πώς ο εργαλειακός λόγος μπορεί να μας 

κινητοποιήσει σε πράξη, το κάνει εις βάρος της δυνατότητας να μπορούμε να 

αντιληφθούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει ως συνθήκη ή καθοδηγητική αρχή 

της πράξης”395. Όμως κάθε πράξη επικοινωνίας προϋποθέτει, για να είναι 

επιτυχής, ένα πλούσιο κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο ούτε δεδομένο είναι ούτε 

μπορεί να προκύψει από τη φυσιοκρατική θεμελίωση της ατομικής αυτονομίας, 

διότι επικεντρώνεται στη συγκρότηση λόγων πράξης ικανών να προτάσσουν 

καθολικές αξιώσεις, όπως είναι η αξίωση για εμπιστοσύνη. Είναι ακριβώς πάνω 

                                                 
393 O’Neill: Αυτονομία, σ.42. 
394 Η Onora O’Neill είναι αυτή που εμπλουτίζει την πληροφόρηση προς την κατεύθυνση της 
επικοινωνίας, υπό την έννοια ότι δεν την ανάγει απλώς σε μια διαδικασία παράθεσης 
πληροφοριών. Στη βιοηθική, επισημαίνει τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν από την ελλιπή 
θεσμική διατύπωση της έννοιας της ενήμερης συγκατάθεσης, ως συνέπεια της αναγνώρισης της 
ως μιας διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών (information sharing) και όχι ως μιας 
διαδικασίας επικοινωνίας ανάμεσα σε πρόσωπα, που είναι αδύνατον να γίνει αντιληπτή 
απογυμνωμένη από το πλούσιο αξιακό φορτίο το οποίο χαρακτηρίζει κάθε μορφή επικοινωνίας. 
Όπως θα φανεί, η σύλληψη των πράξεων ως πράξεων επικοινωνίας δεν μπορεί να θεμελιωθεί 
εντός ενός πλαισίου που προτάσσει ατομικιστικά διαμορφωμένες επιθυμίες αλλά απαιτεί ένα 
αναγνωρίσιμο πεδίο διυποκειμενικού συλλογισμού.  
395 Korsgaard: Constitution, σ.31.  
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στο πλαίσιο αυτό που διασφαλίζονται τόσο οι ατομικές επιλογές μας όσο και οι 

προϋποθέσεις για  οποιουδήποτε είδους ηθικές αξιώσεις.   

 Χαρακτηριστικό στο πεδίο της βιοηθικής είναι το παράδειγμα της 

εφαρμογής της αρχής της ενήμερης συγκατάθεσης ως κριτηρίου διασφάλισης 

της αυτόνομης επιλογής ενός ατόμου. Η επίκληση της ατομικής αυτονομίας 

συχνά δεν απαιτεί τίποτα περισσότερο από την αρχή της ενήμερης 

συγκατάθεσης από τη διασφάλιση της απρόσκοπτης διακίνησης πληροφοριών 

ανάμεσα σε συναινούντες ενήλικες, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως ικανοί να 

αποφασίζουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους. “Οι συζητήσεις περί αυτονομίας στη 

βιοηθική δεν εστιάζουν στην αυτονομία των ασθενών ή σε κάποια ιδιαίτερη 

μορφή ατομικής αυτονομίας. Αυτό που μεγαλοπρεπώς ονομάζεται «αυτονομία 

του ασθενούς» ισοδυναμεί συχνά με το δικαίωμα απλώς να αποδεχθώ ή να 

αρνηθώ μια προσφερόμενη θεραπεία, καθώς και με τη συνεπαγόμενη 

υποχρέωση των θεραπευτών να μην συνεχίσουν τη θεραπεία χωρίς τη 

συγκατάθεση των ασθενών”396. Πέρα από τα προφανή προβλήματα στα οποία 

οδηγεί ένας παρόμοιος προβληματισμός, όπως το γεγονός ότι συχνά όταν 

βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ιατρικές αποφάσεις που αφορούν στην υγεία μας 

αδυνατούμε να προβούμε σε μια συνειδητή επιλογή, η ίδια η διασφάλιση της 

απρόσκοπτης διακίνησης πληροφοριών βρίσκεται υπό αμφισβήτηση397.  

Συνιστά κοινό τόπο ότι κάθε αλληλεπίδραση που πραγματεύεται 

πληροφορίες ενέχει ένα πλούσιο προτασιακό περιεχόμενο που είναι αδύνατον 

να μπορεί να απομονωθεί. Ακόμα και η απόπειρα παράθεσης πληροφοριών 

διαμορφώνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αλληλεπίδρασης, αποτελεί μια μορφή 

δηλαδή επικοινωνίας. Η ατομική αυτονομία, εξαιτίας του υποκειμενιστικού της 

χαρακτήρα, δεν φαίνεται να παρέχει ένα πλαίσιο ικανό διευθέτησης των 

καίριων ζητημάτων που προκύπτουν από τις επικοινωνιακές μας σχέσεις. Το 

φυσιοκρατικό πλαίσιο της θεμελίωσης της ατομικής αυτονομίας αδυνατεί 

ουσιαστικά μέσα από την αναγωγή των λόγων πράξης στην αιτιακή φύση του 

                                                 
396 O’Neill: Αυτονομία, σ.55.  
397 Η Liz Szabo στο κείμενο της “How to guard against a quack” (USA TODAY1:38 p.m. EDT June 
18, 2013) παραθέτει απόψεις διακεκριμένων επιστημόνων, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο 
Arthur Caplan που πραγματεύεται ζητήματα βιοηθικής, για τον κίνδυνο εξαπάτησης από 
εναλλακτικές μεθόδους ιατρικής θεραπείας. Εν συντομία το κείμενο επιχειρεί να επισημάνει το 
γεγονός ότι:  “Con artists come in all shapes and sizes. Some even have medical degrees”. 
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ιδιαίτερου μας χαρακτήρα να θεμελιώσει κανονιστικής φύσης κανόνες 

διευθέτησης της επικοινωνίας μας για τους οποίους απαιτείται κάτι 

περισσότερο από την αναγνώριση της ατομικότητας μας.  

 Πρακτικές όπως αυτές της συγκατάθεσης κατόπιν ενημέρωσης παύουν 

να έχουν ουσία από τη στιγμή που δεν γίνονται αντιληπτές ως εκούσιες μορφές 

επικοινωνίας που λαμβάνουν υπόψη τόσο πρακτικές όσο και νοητικές 

δεσμεύσεις και από τις δύο πλευρές μιας επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης. Η 

απρόσκοπτη παράθεση πληροφοριών παραβλέπει το αξιακό φορτίο των 

πληροφοριών και αποτυγχάνει να προσδιορίσει ένα πλαίσιο παράθεσης 

πληροφοριών ικανό να διασφαλίσει αποφάσεις που αναγνωρίζονται ως να 

εκβάλλουν από πρακτικό συλλογισμό. Ακόμα περισσότερο, από τη στιγμή που η 

αιτιακή κινητοποίηση όχι μόνο προηγείται της κινητοποιητικής ισχύος κάθε 

πρακτικού συλλογισμού μας, κάθε λόγου πράξης, αλλά και την προϋποθέτει. 

 Το ζήτημα γίνεται ακόμα πιο σύνθετο μόλις επισημανθεί ότι “η 

συγκατάθεση, όπως και άλλες γνωσιακές στάσεις που έχουν ως αντικείμενο 

τους προτάσεις (όπως το να γνωρίζεις, να πιστεύεις, να επιθυμείς ή να 

εμπιστεύεσαι), είναι αδιαφανής. Όταν συγκατατίθεμαι σε μια πρόταση, μπορεί 

να μη διακρίνω τίποτα περισσότερο από τις συγκεκριμένες περιγραφές που 

περικλείονται σε αυτήν. Μπορεί να μη θεωρώ ότι συγκατατίθεμαι σε άλλες, 

ισοδύναμες ή σχετικές προτάσεις ή σε προτάσεις που αποτελούν συνέπεια των 

προτάσεων στις οποίες συγκατατέθηκα.”398 

Με αυτό εννοείται ότι είμαστε υποχρεωμένοι να παρουσιάζουμε τα 

πράγματα στους άλλους με τρόπο που μπορούν να γίνουν κατανοητά από 

αυτούς. Για παράδειγμα αποφεύγοντας εξειδικευμένο επιστημονικό λεξιλόγιο ή 

σύνθετη γλώσσα όταν δεν χρειάζεται.399 

Για τον λόγο αυτό πρέπει να φαίνεται με ξεκάθαρο τρόπο ότι είμαστε 

συνεπείς στον τρόπο που καταλήγουμε σε συμπεράσματα και συνεκτικοί στους 

ισχυρισμούς μας και ότι μπορούμε να θεωρηθούμε ως μια πηγή πληροφόρησης 

άξια εμπιστοσύνης. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο τόσο το γεγονός ότι υπάρχουν 

λόγοι που στηρίζουν τους ισχυρισμούς μας όσο και ποιοι είναι σε κάθε 

                                                 
398 O’Neill: Αυτονομία, σ. 62. 
399 Για περαιτέρω αναφορά σε πράξεις επικοινωνίας βλ. Manson, C. Neil & O’Neill, Onora: 
Rethinking Informed Consent in Bioethics. Cambridge University Press, Cambridge 2007, κεφ. 2 & 
3. 
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περίπτωση οι λόγοι αυτοί. Τέτοιοι λόγοι, που απαιτούν να μας κινητοποιούν 

αναλόγως, διασφαλίζουν το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε σε κάθε περίπτωση 

τους συνανθρώπους μας όχι απλώς και μόνο ως μέσα για την επίτευξη ενός 

σκοπού, ως αντικείμενα δηλαδή, αλλά ως πρόσωπα που δικαιούνται τον 

σεβασμό μας, όντας εντός των λόγων πράξης μας. ‘‘Το να χρησιμοποιήσεις 

κάποιον απλώς και μόνο ως μέσον ουσιαστικά περιγράφει μια μορφή πράξης 

στην οποία κατ’ αρχήν δεν θα μπορούσε κάποιος να δώσει συγκατάθεση’’400. Για 

παράδειγμα ένας ιατρός εξαναγκάζει τον ασθενή του στην περίπτωση που του 

δίνει να καταλάβει ότι υπάρχει για αυτόν μόνο μια εφικτή λύση να ακολουθήσει. 

Ο ασθενής αυτός δεν μπορεί να δώσει πραγματικά συγκατάθεση σε κάτι που δεν 

μπορεί να αρνηθεί να ακολουθήσει. Σε κάθε περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι 

να υποθέτουμε ότι ο κάθε άνθρωπος πράττει σύμφωνα με τις δικές του αρχές 

και ότι δεν είναι απλώς και μόνο ένα αντικείμενο χειραγώγησης το οποίο 

μπορούμε να εξαπατούμε ή να εξαναγκάζουμε όποτε το επιθυμούμε.  

Η ενήμερη συγκατάθεση συνιστά την πλέον χαρακτηριστική περίπτωση 

μιας μορφή επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε διαφορετικής φύσης 

μέλη. Για τον λόγο αυτό, ως μορφή επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης, ενέχει 

ηθικές διαστάσεις που πρέπει να επισημανθούν. Για παράδειγμα ηθικό αίτημα 

της αλληλεπίδρασης αυτής, όπως και κάθε επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης, 

είναι η αποφυγή της εξαπάτησης ή του εξαναγκασμού, στην περίπτωση μας, 

των ασθενών ή γενικότερα οποιουδήποτε μετέχει σε ερευνητικό πρόγραμμα. 

Όπως κάθε μορφή επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης έτσι και η συγκεκριμένη δεν 

μπορεί παρά να στηρίζεται πάνω σε σχέσεις εμπιστοσύνης. Για να 

ανταποκριθούμε στο αίτημα αυτό είναι αδύνατον να αρκεστούμε σε μια 

έκφραση της ενήμερης συγκατάθεσης που αναλώνεται απλώς και μόνο στο 

δικαίωμα του κάθε ατόμου να επιλέγει ο ίδιος για τον εαυτό του οτιδήποτε 

επιθυμεί απλώς και μόνο μέσα από την παράθεση των αναγκαίων 

πληροφοριών απαιτείται κάτι παραπάνω. Χρειάζεται μια αρχή ενήμερης 

συγκατάθεσης που να μπορεί να θεμελιώσει υποχρεώσεις που υπερβαίνουν το 

πλαίσιο της προάσπισης ενός δικαιώματος για προσωπική επιλογή (ακριβώς για 

τη διασφάλιση της προσωπικής αυτής επιλογής).  

                                                 
400 O’Neill, Onora: “Kantian Approaches to Some Famine Problems”, στο: Russ Shafer-Landau 
(Επιμ.) Ethical Theory: An Anthology. Blackwell Publishing, 2007, σσ. 553-563, σ. 557.  
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 Η φυσιοκρατική θεμελίωση της ατομικής αυτονομίας με το να 

επικεντρώνεται στην αιτιακή δικαιολόγηση της πράξης μας δεν αναδεικνύει, 

όπως θα φανεί, τον δημόσιο χαρακτήρα της αυτονομίας, δηλαδή τον χαρακτήρα 

της αυτονομίας ως λόγο πράξης που δομείται ως τέτοιος ακριβώς εξαιτίας της 

καθολικής και δεσμευτικής του ισχύος.  

Στην ερμηνεία αυτή της ατομικής αυτονομίας η ικανότητα 

αναστοχασμού μας παύει να συνιστά μια αξιακά σημαντική λειτουργία μιας 

βούλησης και αρκείται σε μια πρακτική ανακάλυψης και περιγραφής των πιο 

ενδόμυχων ‘φυσικών’ μας επιθυμιών. Ο έλλογος όμως προβληματισμός δεν 

ανάγεται απλώς σ’ έναν εργαλείο που περιορίζεται στην αναγνώριση των μέσων 

για την ικανοποίηση των σκοπών ενός ατόμου ή στην ανακάλυψη των 

πραγματικών επιθυμιών μας, ούτε μπορεί να αναχθεί απλώς σε μια αιτιακή αρχή 

ικανοποίησης κοινών προτιμήσεων ή επιθυμιών, για να ορίσουμε τους εαυτούς 

μας ως ευκρινώς αυτόνομους. Η διασφάλιση μιας αυτόβουλης πράξης 

επικεντρώνεται στη διασφάλιση των όρων συγκρότησης της πράξης αυτής, που 

δεν είναι άλλοι από τους όρους συγκρότησης της αυτονομίας αρχών. Οι όροι 

συγκρότησης μιας πράξης ως αυτόβουλης δεν ταυτίζονται πάντα με την 

ανάδειξη μιας πράξης ως ατομικής επιλογής. Ακόμα περισσότερο, η διασφάλιση 

όρων συγκρότησης ενός έλλογου στοχασμού μπορούν άμεσα να αποκτήσουν 

τον δεσμευτικό χαρακτήρα που απαιτεί η βιοηθική με το να προσφέρουν λόγους 

πράξης από την σκοπιά κάθε έλλογου όντος, δηλαδή δεσμευτικής ισχύος 

υποχρεώσεις. Αντιθέτως στη φυσιοκρατική ερμηνεία της αυτονομίας ο 

συσχετισμός αυτός δεν είναι δεδομένος.  

 

Προσεγγίσεις της κανονιστικής παράδοσης 

 

 Η αρχή της αυτονομίας μας φέρνει αντιμέτωπους με όρους συγκρότησης 

της σκέψης και της πράξης μας. Πρωτίστως η αυτονομία αρχών γίνεται 

κατανοητή ως μια διαδικασία απόρριψης κάθε αυθαίρετης εξωτερικής 

δικαιοδοσίας ή θεμελιωτισμού, υπό την έννοια ότι επιτάσσει να σκεφτόμαστε 

για τον εαυτό μας. Η ιδιάζουσα βέβαια σημασία της αυτονομίας αρχών για την 

ηθική φιλοσοφία έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί μια αναστοχαστική 

διαδικασία που προτάσσει λόγους έγκυρους από τη σκοπιά όλων, δηλαδή 
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λόγους με δεσμευτική ισχύ. Αφορά μια ενεργητική πράξη που δεν αρκείται στην 

ανάδειξη της ιδιαιτερότητας της ύπαρξη ενός και μόνο προσώπου, αλλά 

ευδοκιμεί εντός μιας διαδικασίας επικοινωνίας με άλλους. Θέτει δηλαδή το 

πρόσωπο αυτό εντός ενός κανονιστικού περιεχομένου με στόχευση οι αξιώσεις 

του να σταθούν ως έγκυρες από τη σκοπιά όλων401,402. Αυτό που ορίζεται ως 

αυτονομία αρχών είναι μια ενεργητική διαδικασία που συγκροτεί ένα πεδίο 

εντός του οποίου μπορεί κάθε δρών υποκείμενο ελεύθερα να καθορίζει τους 

ίδιους τους όρους πράξης του.  

Η αυτονομία που χαρακτηρίζει την πράξη πραγματεύεται τον ενεργητικό 

χαρακτήρα της πράξης στο βαθμό που προκαλείται από τη σύλληψη λόγων 

αναφορικά με το τι πρέπει να πράξει. Η αναγκαιότητα να προτάσσουμε λόγους 

αποτελεί όρο συγκρότησης του ελεύθερου στοχασμού μας και ακριβώς για τον 

λόγο αυτόν η αρχή της αυτονομίας δεν αναφέρεται στην προσήλωση σε μια 

δεδομένη αντίληψη ορθολογισμού, κάθε άλλο. Ο εν λόγω ισχυρισμός γίνεται πιο 

ξεκάθαρος με την επισήμανση όσων δεν υπάγονται στο πλαίσιο του έλλογου 

στοχασμού. Αυτό που χαρακτηρίζουμε ως παράλογο για παράδειγμα δεν αφορά 

μια λανθασμένη πεποίθηση για μια σχέση αιτίου-αποτελέσματος.403 Αντιθέτως, 

όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η O’Neill “παράλογο είναι να υποθέτουμε 

ικανότητες, βαθιά γνώση, υπερβατικές δικαιοδοσίες, τις οποίες δεν έχουμε”(κάτι 

που υποστηρίζει ο υπερβατικός ρεαλισμός), “παράλογο είναι να υποθέτουμε ότι 

η σκέψη και η πράξη μπορεί να είναι τελείως αυθαίρετες ή να μην έχουν τη 

μορφή νόμου” (κάτι που υποστηρίζει ο σκεπτικισμός και ο μεταμοντερνισμός), 

“παράλογο είναι να υποθέτουμε ότι η θεμελιακή μορφή της σκέψης και πράξης 

                                                 
401 βλ. O’Neill, Onora,“Kant: Rationality as Practical Reason”, στο: Alfred J. Mele & Piers Rawling 
(επιμ.): The Oxford Handbook of Rationality.: Oxford University Press, Oxford 2004, σσ.93-
109:108.  
402 Σε αντίθεση με τις σύγχρονες θεωρίες ωφελιμισμού ή κάθε θεώρηση που εντάσσει την πράξη 
σε φυσιοκρατικό πλαίσιο, το βουλητικό ενέργημα που διαμορφώνει τις πράξεις μας, αν είναι να 
ορίσουμε τους εαυτούς μας ως ελεύθερους, δεν μπορεί παρά να γίνει αντιληπτό ως μια 
ενεργητική διαδικασία, μια διαδικασία σύμφωνα με την οποία προκαλούμε τους εαυτούς μας να 
πράξουν και όχι απλώς ως κάτι που συμβαίνει σ’ εμάς ή μέσα μας. Πρέπει να αντιλαμβανόμαστε 
τους εαυτούς μας ως την πρώτη αιτία αυτών που προτιθέμεθα να πράξουμε βλ. Korsgaard: 
“Personal”, σ.101-132. 
403 Όταν, έτσι, αναφερόμαστε σε παραλογισμό δεν εννοούμε αυτό που ο Hume ορίζει ως 
παραλογισμό (Ένα πάθος μπορεί να είναι παράλογο μόνο αν συνοδεύεται από κάποια κρίση, 
που δεν είναι ορθή. Για παράδειγμα φοβάσαι έναν σκύλο που έρχεται καταπάνω σου αλλά στην 
πραγματικότητα ο σκύλος κυνηγάει μια γάτα.) αλλά στην αδυναμία να ανταποκριθούμε 
καταλλήλως σε ένα υπαρκτό λόγο (που η Korsgaard ονομάζει πραγματικό παραλογισμό (βλ. 
Korsgaard: “Skepticism”,σ.12.). 
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χρειάζεται να γίνεται αντικείμενο αναστοχασμού υπό το πλαίσιο μιας τοπικής 

αρχής” (κάτι που υποστηρίζουν οι Κοινοτιστές)404.  

Η αρχή της αυτονομία στην παράδοση που ενστερνίζεται τις θέσεις του 

Kant δεν αφορά ανεξήγητες μυστηριακές δυνάμεις μιας έννοιας του λόγου που 

είναι πέρα και έξω από την κατανόηση μας. Αντιθέτως ορίζει ένα πλαίσιο κοινού 

προβληματισμού για κάθε έλλογο ον που πραγματεύεται ταυτοχρόνως τόσο την 

ενεργητική προοπτική του πρακτικού λογισμού, όσο και τον διυποκειμενικό 

χαρακτήρα που δίνει υπόσταση και βαρύτητα σε κάθε ανάλογο πρακτικό 

λογισμό.405 Επίκεντρο της κανονιστικής ηθικής παράδοσης έχει αποτελέσει για 

τον λόγο αυτό η ανάδειξη του δημόσιου χαρακτήρα της αυτονομίας.  

Η αυτονομία αρχών πραγματεύεται πράξεις με δημόσιο χαρακτήρα. Οι 

πράξεις αυτές ενέχουν τόσο τις προσωπικές μας κρίσεις όσο και αξιώσεις που 

θέτουν υπό δημόσια αμφισβήτηση την επάρκεια των κρίσεων αυτών. 

Πραγματεύεται ουσιαστικά μια πρακτική επικοινωνίας “που απαιτεί την 

αναγνώριση της προαπαίτησης για αυτόνομο λογισμό όπως και το κατά πόσο ο 

εν λόγω λογισμός έχει αντίκτυπο σ’ εμάς”406.  

Εντός της βιοηθικής, συναντάμε φιλοσόφους που έχουν ως κοινό 

στοιχείο τη μη αναγωγιμότητα του κανονιστικού ηθικού προβληματισμού. 

Χαρακτηριστικότεροι είναι η Onora O’Neill, η Christine Korsgaard και ο Thomas 

E. Hill. Θεμέλιο του φιλοσοφικού στοχασμού τους αποτελεί η ηθική φιλοσοφία 

του Immanuel Kant. Οι εν λόγω φιλόσοφοι διασφαλίζουν τόσο την ατομικότητα 

όσο και την προσωπική αυτονομία μέσα από ένα κοινό πλαίσιο ανάδειξης λόγων 

πράξης. Το κοινό αυτό πλαίσιο, όπως θα φανεί, είναι ο δημόσιος χαρακτήρας 

λόγων πράξης που προκύπτουν ακριβώς από τον ενεργητικό προσδιορισμό της 

αρχής της αυτονομίας. Αν και ο καθένας/καθεμία δίνει έμφαση σε διαφορετική 

πτυχή του πρακτικού προβληματισμού μας, όλοι εντάσσονται σε ένα κοινό 

πλαίσιο στοχασμού, σύμφωνα με το οποίο η αυτονομία μπορεί να σταθεί ως μια 

ενεργητική πράξη υπόδειξης καθολικής ισχύος κανονιστικών προβληματισμών.  

Η προσήλωση στον δημόσιο χαρακτήρα της αρχής της αυτονομίας 

προσήκει στην ανάδειξη της ως πρακτικής αρχής έλλογου προβληματισμού, υπό 

                                                 
404 O’Neill, Onora: “Vindicating Reason”, στο: Paul Guyer (επιμ.): The Cambridge Companion to 
Kant, Cambridge University Press, Cambridge 1992, 280-308, σ.298.  
405 βλ. Deligiorgi: “Universability”.  
406 Deligiorgi: “Universability”, σ.146. 
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την έννοια ότι η αυτονομία, για τον λόγο ότι συνιστά κάτι παραπάνω από ένα 

πεδίο ατομικής έκφρασης, μας αναγκάζει να μετέχουμε σε πράξεις, όπως και να 

αναγνωρίζουμε ότι οι πράξεις αυτές δεν εντάσσονται σ’ ένα πλαίσιο στο οποίο 

μόνο εμείς οι ίδιοι υπάρχουμε. Καθότι πραγματεύονται λόγους και “οι λόγοι 

είναι πράγματα που δίνουμε και λαμβάνουμε, ανταλλάσσουμε και 

αρνούμαστε.”407   

Η αυτονομία αρχών εντός της βιοηθικής δεν διατηρεί έναν φορμαλιστικό 

χαρακτήρα, όπως συχνά επικρίνεται ότι κάνει η ηθική φιλοσοφία του Kant· 

αντιθέτως πραγματεύεται λόγους πράξης που αδιαμφισβήτητα προκύπτουν 

από στοιχεία που χαρακτηρίζουμε οι ίδιοι ως αξιακά σημαντικά, όπως οι 

προσωπικές μας προσδοκίες, στόχοι, επιθυμίες και επιλογές. Η αυτονομία, υπό 

την προοπτική αυτή, αποφεύγει τον φορμαλισμό από την μια με το να 

πραγματεύεται υποκειμενικές αρχές πράξης, δηλαδή συγκεκριμένες πράξεις, 

υπό συγκεκριμένες και ιδιαίτερες συνθήκες και από την άλλη προσδίδει 

αντικειμενικότητα στις αρχές αυτές, με το να θέτει τον στοχασμό μας υπό 

αξιολόγηση εντός του πεδίου της δημόσιας χρήσης του λόγου, ως μορφή δηλαδή 

επικοινωνίας. Οι αρχές που διαμορφώνονται μέσα από την αρχή της αυτονομίας 

συνιστούν αρχές συγκρότησης μιας έλλογης δραστηριότητας: είναι οι αρχές, με 

βάση τις οποίες ελέγχουμε τις πεποιθήσεις και πράξεις μας. Είναι οι αρχές, με 

βάση τις οποίες παίρνουμε τον έλεγχο των αναπαραστάσεων ή αντιλήψεων μας 

για τον κόσμο και τις κινήσεις μας. Το ερώτημα ποιες είναι οι αρχές του 

πρακτικού λογισμού μας ουσιαστικά ανάγεται στο ερώτημα ποιες είναι οι 

θεμελιακές αρχές της πράξης: τι σημαίνει το να ελέγχουμε τις κινήσεις μας. 

Είναι ακριβώς το ενέργημα αυτό που αναδεικνύει την ελευθερία της 

αυτονομίας να εντάσσει στον προβληματισμό της προσωπικούς στόχους, 

επιθυμίες, προσδοκίες και επιλογές, έχοντας ως αντικειμενική εγκυρότητα κάθε 

ηθικού λογισμού και πράξης η αρχή της πράξης ή του λογισμού μας να δύναται 

να σταθεί ως δεσμευτική από τη σκοπιά όλων. Η ελευθερία, όπως προτάσσεται 

μέσα από την ηθική φιλοσοφία του Kant, δεν αναδεικνύει ενδεχομενικούς 

σκοπούς αλήθειας ή ευτυχίας ή οποιαδήποτε τυχόν τελεολογία, αλλά θεμελιώνει 

την εγκυρότητα της ως συνθήκη κάθε έλλογου προβληματισμού στη δημόσια 

χρήση του λόγου, δηλαδή ως έλλογη από την σκοπιά όλων.  

                                                 
407 O’Neill: Αυτονομία, σ.118.  
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Η παράδοση της αυτονομίας αρχών αναγνωρίζει την ηθική αξιολόγηση 

ως εάν είχε αντικειμενικά χαρακτηριστικά. Η αντικειμενικότητα της ηθικής δεν 

συνιστά όμως μια οντολογικά προσδιορισμένη αντικειμενικότητα, η αυτονομία 

δεν αποτελεί μια ιδιότητα που μας χαρακτηρίζει, ένα φυσικό χαρακτηριστικό 

που έχουμε και μας κατευθύνει, αλλά ένα προσδιορισμό ενός κανόνα πράξης υπό 

την έννοια ότι “στην καρδιά του ερωτήματος τι είναι ο λόγος βρίσκεται το 

ερώτημα πώς πρέπει να είναι ο λόγος, εάν πρόκειται να διατηρήσει τη 

δικαιοδοσία του”408 από τη σκοπιά όλων. Η αντικειμενικότητα προκύπτει ως 

δεσμευτικός όρος από το ενέργημα της καθολίκευσης κάθε λόγου πράξης. Το 

ενέργημα της καθολίκευσης είναι που προσδίδει αντικειμενικότητα εξαιτίας του 

νομολογικού του χαρακτήρα, δηλαδή εξαιτίας του γεγονότος ότι στηρίζεται 

πάνω σε νόμους που έχουν θεσπιστεί από κοινού. Η δικαιοδοσία αυτή του λόγου 

δοκιμάζεται μέσα από τη δημόσια χρήση του, μέσα από επικοινωνιακές 

πρακτικές, όπως η ελευθερία της δημοσιοποίησης ή η ανάδειξη της πρακτικής 

μας ταυτότητας.     

Η αυτονομία αρχών αφορά κάθε άνθρωπο, είτε συνηθίζει να κάνει 

ιδιωτική χρήση των λόγων πράξης του είτε όχι, από τη στιγμή που γίνεται 

αναγνωρίσιμο ότι το “να σκεφτόμαστε για τον εαυτό μας αποτελεί θέμα προς 

διερεύνηση”409, υπό την έννοια ότι οφείλουμε να διασφαλίσουμε τη δικαιοδοσία 

του έλλογου στοχασμού μας που εξασφαλίζει το γνώμονα του να σκεφτόμαστε 

για τον εαυτό μας κάθε στιγμή.410 Έτσι, “το ερώτημα που αφορά το πώς 

βρισκόμαστε στο σημείο να αναγνωρίσουμε τις απαιτήσεις του λόγου ως δικές 

μας μας αναγκάζει για άλλη μια φορά να λάβουμε υπ’ όψιν το κοινωνικό πλαίσιο 

του έλλογου στοχασμού και να θέσουμε στο προσκήνιο τις κοινωνικές και 

πολιτικές παρά τις μεταφυσικές δεσμεύσεις του πρακτικού λογισμού.”411  

Η Christine Korsgaard στο κείμενο της The Sources of Normativity 

αναφέρει χαρακτηριστικά: “Αν οι λόγοι ήταν στην ουσία προσωπικοί, η 

συνέπεια δεν θα με ανάγκαζε να λάβω υπ’ όψιν τους λόγους πράξης σου. Και 

ακόμα και αν το έκανε, θα το έκανε με λάθος τρόπο. Θα έπρεπε να δείξει ότι έχω 

μια υποχρέωση απέναντι στον εαυτό μου να σε αντιμετωπίζω με τρόπους που 

                                                 
408 Deligiorgi: “Universability” σ.154. 
409 Ό.π. 
410 Kant, Immanuel: “Orientation”, σ.249. 
411 Deligiorgi: “Universability”, σ.155.  
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σέβονται την αξία την οποία σου προσδίδω. Θα έδειχνε ότι έχω καθήκοντα 

αναφορικά με σένα, για σένα, αλλά όχι ότι σου χρωστάω κάτι. Αλλά κάποια 

καθήκοντα στην πραγματικότητα οφείλονται σε άλλους: μπορεί να είμαστε 

υποχρεωμένοι απέναντι σε άλλους με παρόμοιο τρόπο που είμαστε 

υποχρεωμένοι απέναντι στους εαυτούς μας.”412 

Η αυτονομία αφορά τη βιοηθική από τη στιγμή που συνιστά έναν 

δημόσιο λόγο, υπό την έννοια ότι ένας λόγος πράξης που αδυνατεί να αναδείξει 

τον δημόσιο χαρακτήρα του είναι άνευ περιεχομένου και ουσίας για τον ηθικό 

προβληματισμό. Όπως επισημαίνει η Katerina Deligiorgi “είναι μόνο μέσα από 

την επικοινωνία με τους άλλους κατά την οποία η ισχύς των απαιτήσεων του 

κριτικού στοχασμού αναγνωρίζονται και η εφαρμογή τους σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις δοκιμάζεται. Ως εκ τούτου η έλλογη αυτονομία δεν μπορεί να 

ασκείται από έναν μοναχικό στοχαστή.”413  

Η αυτονομία αρχών φέρνει στο επίκεντρο του στοχασμού την ίδια την 

πράξη αναδεικνύοντας μια προοπτική θεώρησης της πράξης που δεν 

πραγματεύεται μόνο σκοπούς πράξης (υπό την έννοια ότι όταν ο σκοπός είναι 

καλός τότε και η πράξη είναι καλή) ούτε απλώς και μόνο προθέσεις (με την 

έννοια της ικανοποίησης κάποιας νοητικής κατάστασης όπως μιας επιθυμίας ή 

πεποίθησης ή μιας επιθυμίας σε συνάρτηση με μια πεποίθηση που έτυχε να 

έχουμε καθορίζει την αξία της), αλλά πραγματεύεται συνολικά την πράξη, το 

γεγονός δηλαδή ότι επιλέγουμε συνειδητά είτε να ακολουθήσουμε είτε όχι ένα 

σκοπό, να έχουμε μια συγκεκριμένη πρόθεση, μια συγκεκριμένη στιγμή και υπό 

συγκεκριμένες συνθήκες. Οι πράξεις ενέχουν ένα πλούσιο κανονιστικό 

περιεχόμενο, που δεν μπορεί παρά να εντάσσεται μέσα σε μια κοινότητα 

έλλογων οντοτήτων υπό την έννοια ότι “αν κάτι θεωρείται έλλογο τότε πρέπει 

να είναι προσβάσιμο γι’ αυτούς που είναι οι αποδέκτες του συλλογισμού. Είναι 

απαραίτητο οι άλλοι να μπορούν να παρακολουθούν, δηλαδή να 

κατανοούν...Όταν επικοινωνούμε με άλλους με τρόπους που γνωρίζουμε ότι 

είναι ακατανόητοι για αυτούς, τότε δεν τους προσφέρουμε λόγους για το τι να 

πιστέψουν όταν κάνουμε στους άλλους προτάσεις για πράξη που γνωρίζουμε 

ότι δεν μπορούν να υιοθετηθούν από αυτούς, τότε δεν τους δίνουμε κάποιο λόγο 
                                                 
412 Korsgaard, Christine: The Sources of Normativity. Cambridge University Press, Cambridge 
1996, σ.134.  
413 Deligiorgi: “Universability”, σσ.143-144.  
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να πράξουν.”414 Πάνω στην παραδοχή αυτή τίθεται ως αρχή συγκρότησης της 

αυτονομίας αρχών να μπορεί να ανταποκριθεί στη δημόσια χρήση της, δηλαδή 

να μπορούν οι λόγοι πράξης που προκύπτουν από αυτήν να είναι 

καθολικεύσιμοι δίχως αντίφαση. Η αυτονομία αρχών αποτελεί έτσι το κριτήριο 

συγκρότησης (constitutive standard)415 κάθε κανονιστικού λόγου πράξης.  

Η σημασία της παρατήρησης αυτής έγκειται στο ότι η πρακτική 

εφαρμογή της αρχής της αυτονομίας εντάσσεται σ’ ένα πλαίσιο κοινού 

προβληματισμού όπου λόγοι που είναι αδύνατον να ισχύουν για κάθε έλλογο ον 

δεν γίνονται αποδεκτοί. Εντός του πλαισίου αυτού η Onora O’Neill αναδεικνύει 

τη διάσταση και τη σημασία που έχει η αυτονομία ως όρος συγκρότησης της 

καθημερινής μας δράσης με την ανάλυση εννοιών, κυριότερη εκ των οποίων 

είναι η έννοια της ‘επικοινωνίας’ (communication)416. Η Christine Korsgaard 

επικεντρώνεται στην ανάδειξη του δεσμευτικού χαρακτήρα της ‘προσωπικής 

ταυτότητας’ μας (personal identity)417 και ο Thomas E. Hill εισαγάγει την έννοια 

ενός ‘πραγματικού εαυτού’ (true self)418.  

Στη βιοηθική η ανάδειξη της αυτονομίας αρχών έχει επανέλθει ξανά στο 

προσκήνιο ως μια διαδικασία ελεύθερου λογισμού εξαιτίας της οποίας μπορούμε 

να θέσουμε υπό ηθική αξιολόγηση πράξεις και να εξηγήσουμε όπως και να 

ερμηνεύσουμε την ηθική κινητοποίηση ή τις ηθικές ανησυχίες μας. Η αρχή της 

αυτονομίας δεν επικαλείται απλώς μια κλίση, μια προδιάθεση που τυγχάνει να 

μας χαρακτηρίζει αλλά μια κανονιστική αποτίμηση, υπό την έννοια ότι επιλέγει 

την επιδίωξή μιας πράξης σε σχέση με άλλες εναλλακτικές πράξεις. Το κρίσιμο 

σημείο εδώ είναι ότι η υιοθέτηση ενός σκοπού γίνεται αντιληπτή ως ελεύθερη 

πράξη ενός προσώπου, υπό την έννοια ότι η κλίση προτρέπει, αλλά είναι το 

πρόσωπο το ίδιο που επιλέγει. 

                                                 
414 O’Neill: Αυτονομία, σ.118.  
415 Με το κριτήριο συγκρότησης αναφερόμαστε στην ουσία σε ένα κριτήριο που εγείρεται από 
την ίδια τη φύση του αντικειμένου ή δραστηριότητας πάνω στο οποίο εφαρμόζεται. Σύμφωνα 
με την Korsgaard η κανονιστική ισχύς της αρχής του πρακτικού λόγου δεν μπορεί να γίνει 
αντιληπτή απλώς ως μία αρχή που μπορούμε ελεύθερα να εφαρμόσουμε ή όχι. Αντιθέτως 
συγκροτείται από αρχές σύμφωνα με τις οποίες πράττουμε είτε σωστά είτε λανθασμένα (Βλ. 
Korsgaard: Constitution).  
416 Onora O’Neill: “Regulating for Communication”, στο: The Foundation for Law, Justice and 
Society, σε συνεργασία με το Centre for Socio-Legal Studies και το Wolfson College, University of 
Oxford, 2012. 
417 Korsgaard: Sources, σ. xiv. 
418 Hill, Thomas E.: Autonomy and Self-Respect. Cambridge University Press. Cambridge 1991, 
σ.46. 
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“Το να χαρακτηρίζεις τον εαυτό σου ως δρώντα σημαίνει το να 

αναγνωρίζεις ότι είσαι αυτόνομος και παράλληλα αποτελεσματικός 

(efficacious)- σημαίνει να συμβαίνουν πράγματα που καθορίζονται από εσένα 

τον ίδιο. Με το να συμμορφωνόμαστε με την κατηγορική προστακτική ορίζουμε 

τους εαυτούς μας ως αυτόνομους και με το να συμμορφωνόμαστε με την αρχή 

του εργαλειακού λόγου ορίζουμε τους εαυτούς μας ως αποτελεσματικούς”419. 

Έτσι ακολουθώντας τις αρχές αυτές, ορίζουμε τους εαυτούς μας ως δρώντες, 

υπό την έννοια ότι καθορίζουμε οι ίδιοι, με συνεκτικό τρόπο, τις κινήσεις μας.420 

“Η κατηγορική προστακτική, κατά την εφαρμογή της σε γνώμονες επικοινωνίας, 

καθώς και σε άλλους γνώμονες, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η εξέταση του κατά 

πόσον αυτό που προτείνεται είναι πράξη σύμφωνα με έναν κανόνα που θα 

μπορούσε να καταστεί κοινός για μια πληθώρα, τουλάχιστον εν μέρει, 

ελεύθερων και έλλογων όντων.”421  

Ένα άτομο ‘συγκροτεί’ τον εαυτό του ως δρώντα ενστερνιζόμενο μια 

διαδικασία στοχαστικής απόστασης που χαρακτηρίζει το πράττειν για κάποιο 

λόγο και ως εκ τούτου σύμφωνα με κάποια αρχή που θέτει η ίδια η έννοια της 

συγκρότησης της πράξης. Η ενεργητική αυτή διαδικασία συγκρότησης δεν 

περιγράφει απλώς τα αποτελέσματα, τις επιδράσεις που έχουν κάποια 

αντικείμενα στο νου, αλλά μια ενεργητική διαδικασία, μια διαδικασία την οποία 

ο νους καθορίζει. Στον ηθικό προβληματισμό κριτήριο συγκρότησης είναι η ίδια 

η δομή της αυτονομίας αρχών. Διότι, οποιεσδήποτε αρχές προκύπτουν από την 

ελευθερία να πράττουμε αυτόνομα δεν είναι απλώς αρχές που μας κατευθύνουν 

να κάνουμε αυτό ή το άλλο, αλλά αρχές των οποίων το περιεχόμενο 

συλλαμβάνει την ουσία της ενεργητικής δραστηριότητάς μας ή του 

αυτοπροσδιορισμού μας. 

Οι αρχές που προκύπτουν αναδεικνύουν ελευθερία μέσα από τη 

δημοσιοποίηση των λόγων πράξης μας. Η ανοχή στις απόψεις και σκέψεις των 

                                                 
419 Korsgaard: Constitution, σ.13. 
420 Η εργαλειακή ορθολογικότητα είναι “αυτή που αποβλέπει στην ατομοκρατικώς νοούμενη 
βέλτιστη συνύφανση μέσων και σκοπών, και την επιτάσσει. Πρόκειται για ορθολογικότητα υπό 
όρους, που αντιπαραβάλλεται προς την άνευ όρων δεσμευτική, κατηγορική ορθολογικότητα. Η 
αντιπαράθεση ανάμεσα στα δύο αυτά είδη ορθολογικότητας- εργαλειακή αφενός, κατηγορική 
αφετέρου- υπόκειται στην αντιπαράθεση ανάμεσα στη συνεπειοκρατική και στη δεοντολογική 
θεώρηση του ηθικώς πράττειν.”, βλ. Μαραγκός Γιώργος: “Βιοηθική: ανθρωπολογικές 
προϋποθέσεις”, στο: Σταυρούλα Τσινόρεμα & Κίτσος Λούης (επιμ.), Θέματα Βιοηθικής, 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλιεο 2013,  497-527:498. 
421 O’Neill: Κατασκευές, σ.81. 
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άλλων στον Kant δεν πραγματεύεται πράξεις έκφρασης, αλλά επικοινωνίας και 

για τον λόγο αυτό αναδεικνύει μια πράξη που αφορά τη δημόσια χρήση του 

λόγου και τη θεμελίωση του. “Ο Kant κατανοεί την ανεκτικότητα ως απόκριση 

στην επικοινωνία.”422   

 Η Onora O’Neill αναδεικνύει ακριβώς αυτή την έννοια της επικοινωνίας 

που μπορεί να είναι δημοσιοποιήσιμη και δεν συνιστά απλώς μια έκφραση 

ατομικών πεποιθήσεων, αλλά μας θέτει αντιμέτωπους με τη δημόσια χρήση των 

λόγων πράξης μας. Το κριτήριο της δημοσιοποίησης των λόγων πράξης μας για 

την O’Neill πληρεί τόσο το γεγονός ότι δεν προϋποτίθεται καμία αυθεντία όσο 

και τον κανονιστικό χαρακτήρα του ηθικού προβληματισμού μας, υπό την 

έννοια ότι το μόνο που προϋποτίθεται είναι η ίδια η αυθεντία του λόγου, δηλαδή 

η αυτονομία σύμφωνα με την οποία “είτε υπάρχει απρόσκοπτη επικοινωνία 

ανάμεσα σε όλους και προκύπτουν έγκυρα κριτήρια του λογισμού είτε 

υπάρχουν εμπόδια στην επικοινωνία και δεν μπορεί να προκύψει κανένα 

καθολικό κοινό κριτήριο του λογισμού”423. Η επικοινωνία “μας βοηθάει να 

ανακαλύψουμε τι θα μπορούσε να μετρήσει ως καθολικεύσιμο”424. Αφορά 

δηλαδή ένα πρακτικό τεστ του κριτικού στοχασμού της αυτονομίας. Εξάλλου η 

ίδια η θεώρηση της πράξης από καθολική σκοπιά “ενέχει εντός της μια μη 

αναγώγιμη επικοινωνιακή οπτική”425.  

Ο κατεξοχήν τρόπος έκφρασης μας είναι για την O’Neill η επικοινωνία. Η 

επικοινωνία δεν αφορά απλώς πράξεις ιδιωτικής έκφρασης. “Κάθε επιτυχής 

επικοινωνία απαιτεί κάποιου είδους αναγνώριση ή πρόσληψη από τους άλλους, 

είτε συνίσταται στην κατανόηση του περιεχομένου της επικοινωνίας είτε στην 

απλή παραδοχή ότι οι άλλοι επιζητούν να επικοινωνήσουν η δε απόπειρα 

επικοινωνίας απαιτεί τη δυνατότητα μιας τέτοιας αναγνώρισης. Δεν είμαστε 

ανεκτικοί ως προς τις επικοινωνίες των άλλων, εάν είμαστε απλώς παθητικοί 

και μη παρεμβατικοί.”426 Η επικοινωνία αναδεικνύει τον δημόσιο χαρακτήρα του 

λόγου πάνω στο οποίο διαμορφώνεται ένα πεδίο αυτονομίας. Η Onora O’Neill 

δίνει έμφαση στη δυνατότητα δημοσιοποίησης υπό την έννοια ότι: “Οι 

                                                 
422 Ό.π., σ.62. 
423 O’Neill: Κατασκευές, σ.71. 
424 Deligiorgi: “Universability”, σ.149.  
425 Ό.π. 
426 O’Neill: Κατασκευές, σ.62. 
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επικοινωνίες που δεν μπορούν, με όποιον τρόπο και να διαδίδονται, να φτάσουν 

εκείνους που δεν αποδέχονται ή δεν υιοθετούν κάποια αυθεντία, δεν είναι καν 

πλήρεις χρήσεις του λόγου” 427. Για την O’Neill η έννοια του κανόνα, το μη 

αναγώγιμο κατηγορικό στοιχείο στη βιοηθική (το categorical aspect), αφορά 

στην ουσία την απαίτηση η αρχή η δική μου να είναι έγκυρη από τη σκοπιά των 

άλλων. Η κατηγορική προστακτική σημαίνει η δική σου αυτονομία να είναι η 

αρχή εκείνη που να καθιστά ελεύθερη την αρχή των άλλων.  

Η έννοια της επικοινωνίας στην Onora O’Neill προκύπτει ευθέως από την 

τέταρτη διατύπωση της κατηγορικής προστακτικής του Kant, που αφορά την 

αναγνώριση και δεσμευτική ισχύ της ηθικής κοινότητας στους λόγους πράξης 

μας. “Πράττε μόνο έτσι ώστε η θέληση σου μέσω του γνώμονα της να μπορεί να 

θεωρεί τον εαυτό της ταυτόχρονα ως καθολικό νομοθέτη”428. Όπως είναι 

εμφανές και για την Onora O’Neill ένα άτομο δεν μπορεί να έχει ηθική μόνο για 

τον εαυτό του. Με αυτό εννοείται ότι δεν μπορεί να προκύψει ηθικότητα εάν 

κανείς είναι λογικά σε αφαίρεση από όλους τους άλλους.  

Το ουσιώδες στοιχείο στην επιχειρηματολογία της O’Neill είναι ότι 

επιχειρεί να σκιαγραφήσει μέσα από την ανάδειξη της δημοσιοποίησης της 

επικοινωνίας τον δεσμευτικό χαρακτήρα της αυτονομίας που δεν αποτελεί 

απλώς μια μορφή αυτo-έκφρασης αλλά “αφορά το πράττειν βάσει ενός 

συγκεκριμένου είδους αρχών και, ειδικότερα, βάσει αρχών υποχρέωσης.”429 

Δηλαδή βάσει λόγων πράξης που μπορούμε να υιοθετήσουμε ως αρχές για 

όλους. Μέσα από τη δημοσιοποίηση των λόγων μας καθιστούμε “τις σκέψεις και 

τις προτάσεις μας για πράξη κατανοήσιμες από τους άλλους” υπό την έννοια ότι 

τους προσδίδουμε μια δομή, καθότι “πρέπει οι βασικές αρχές της επικοινωνίας 

και οι προτάσεις μας για πράξη να έχουν τη  μορφή νόμου ή να δομούνται βάσει 

αρχών αν δεν συμβαίνει αυτό, τότε δεν προσφέρουμε στους άλλους λόγους για 

το πώς να σκεφτούν ή για το πώς να πράξουν.”430  

Στο ίδιο πλαίσιο λογικής βρίσκονται και οι φιλοσοφικοί προβληματισμοί 

της Christine Korsgaard. Η Korsgaard αναφέρει χαρακτηριστικά ότι “οι λόγοι 

είναι δημόσιοι επειδή προκύπτουν ή αναφέρονται σε συγκεκριμένα 

                                                 
427 Ό.π., σ.66.  
428 Kant: Θεμέλια, σ.76. 
429 O’Neill: Αυτονομία, σ.109. 
430 Ό.π., σ.118. 
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αντικειμενικά χαρακτηριστικά του δημόσιου κόσμου, κυρίως σε αντικειμενικές 

αξίες”431. Η Korsgaard το ονομάζει αυτό «δημοσιότητα ως αντικειμενικότητα» 

(publicity as objectivity) και υποστηρίζει ότι ο Moore είναι αυτός που το 

εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο με το να δηλώνει ότι  “η ιδέα ότι το δικό μου 

καλό μπορεί να συνιστά καλό για μένα και για κανένα άλλον είναι απλώς 

ασαφής, το να πεις ότι κάτι είναι καλό για μένα σημαίνει απλώς το να πεις ότι 

είναι αντικειμενικά καλό το να το έχω, και αυτό συνιστά μια έννοια του καλού 

που ισχύει για όλους.”432 Για την Korsgaard “το να πράττεις σύμφωνα μ’ έναν 

λόγο συνιστά ήδη, στην ουσία, το να πράττεις σύμφωνα μ’ έναν υπολογισμό του 

οποίου η κανονιστική ισχύς μπορεί να μοιράζεται με άλλους.”433 Το επιχείρημα 

θεμελίωσης της θέσης αυτής που παραθέτει η Korsgaard το στηρίζει στη θέση 

του Wittgenstein, ο οποίος υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να υπάρχει ιδιωτική 

γλώσσα, διότι η ιδέα μιας ιδιωτικής γλώσσας δεν συμβαδίζει με την 

κανονιστικότητα του νοήματος. Το νόημα αποτελεί σχέση επειδή είναι μια 

κανονιστική αντίληψη. Οι λόγοι είναι σχέσεις επειδή ο λόγος είναι μια 

κανονιστική αντίληψη: το να πεις ότι το Χ είναι λόγος για το Ψ είναι το ίδιο με το 

να πεις ότι κάποιος πρέπει να κάνει Α εξαιτίας του Β: και αυτό απαιτεί δύο: τον 

νομοθέτη που θα το θέσει, και τον πολίτη που θα υπακούσει. Και η σχέση μεταξύ 

τους δεν είναι αιτιακή, επειδή ο πολίτης μπορεί να μην υπακούσει: είναι ανοικτό 

το ενδεχόμενο παραλογισμού ή λάθους.434  

Για την Christine Korsgaard ο δημόσιος χαρακτήρας της αυτονομίας 

αναδεικνύεται μέσα από αυτό που αναφέρει ως «πρακτική ταυτότητα». Είναι 

αυτή η κανονιστική λειτουργία της αυτονομία που μας αναγκάζει ως έλλογα 

όντα να είμαστε προσηλωμένοι στη διατήρηση μιας συγκεκριμένης ταυτότητας. 

Κάθε άνθρωπος ως δημιουργός της δικής του ζωής επιθυμεί η ζωή του να έχει 

ένα συγκεκριμένο νόημα, να εκφράζει τις δικές του πεποιθήσεις και πιστεύω, 

δηλαδή να διατηρεί μια ιδιαίτερη ταυτότητα, μία «πρακτική ταυτότητα» 

(«practical identity»), μέσα από την οποία να αναγνωρίζεται ως μέλος μίας 

συγκεκριμένης θρησκείας, ενός συγκεκριμένου έθνους, ενός συγκεκριμένου 

επαγγέλματος, κάποιου ο φίλος ή ο συγγενής κ.ο.κ. Υποστηρίζει ότι πρέπει να 

                                                 
431 Ό.π. 
432 Ό.π., επίσης βλ. Moore: Principia, σσ.97-105.  
433 Korsgaard: Sources, σ.136. 
434 Ό.π., σ.xiv. 
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καθοδηγούμαστε από κάποια αντίληψη της πρακτικής μας ταυτότητας, “διότι 

αν δεν είσαι δεσμευμένος από κάποια αντίληψη της πρακτικής σου ταυτότητας, 

θα χάσεις το στήριγμα στον εαυτό σου ως κάποιος που έχει λόγο να κάνει κάτι 

αντί για κάτι άλλο… κάποιος που έχει λόγο να πράττει καν.”435   

Κατά την Korsgaard η αυτονομία αρχών είναι μια ιδέα του τι σημαίνει να 

είμαι αυτό που είμαι (what it is to be me). Σαφώς όμως αφορά μια έννοια εαυτού 

που είναι μη αναγώγιμη- είναι μια ηθική έννοια, είναι η έννοια του προσώπου, 

δεν είναι μια ψυχολογική έννοια. Αυτό διότι το θεμέλιο της πρακτικής 

ταυτότητας είναι το αίτημα για την καθολική αναγνώριση ενός ατόμου ως 

προσώπου. Η αναγνώριση ενός προσώπου αναδεικνύει συνέπεια στην 

εφαρμογή της αρχής της αυτονομίας και δεν αφορά απλώς και μόνο στιγμές 

έλλογου προβληματισμού, αλλά μια πρακτική που διαμορφώνει και καθορίζει 

ζωές. Η συνέπεια στην εφαρμογή της αυτονομίας στη δικής μας ζωή 

αναδεικνύεται μέσα από την απόρριψη λόγων πράξης που αδυνατούν να είναι 

καθολικεύσιμοι. Το τεστ της καθολίκευσης προσδίδει δημόσιο χαρακτήρα στους 

λόγους πράξης μας, που όχι μόνο δεν είναι αδιάφοροι για κάθε έλλογο ον αλλά 

έχουν δεσμευτική ισχύ, ακόμα και αν η δεσμευτική αυτή ισχύς αφορά απλώς 

στην αναγνώριση των λόγων πράξης μας ως τέτοιων και τίποτα παραπάνω.  

Η Korsgaard εντάσσει την πρακτική αυτή ταυτότητα σε μια θεώρηση 

κατά την οποία αντιλαμβάνεσαι τον εαυτό σου ως “πολίτη του Βασιλείου των 

Σκοπών”436, υπό την εννοια ότι: “για να έχεις οποιαδήποτε πρακτική ταυτότητα, 

πρέπει να αναγνωρίζεις τον εαυτό σου ως εάν να έχει μια ηθική ταυτότητα- μια 

ανθρώπινη ταυτότητα που γίνεται αντιληπτή ως μια μορφή κανονιστικής 

πρακτικής ταυτότητας επίσης. Και αυτή η ταυτότητα, ακριβώς όπως 

οποιαδήποτε άλλη, κουβαλάει μαζί της υποχρεώσεις.” 437  Η σημασία της 

επισήμανσης αυτής έγκειται στο γεγονός ότι, αν απορρίψουμε την πρακτική 

κανονιστικότητα του ηθικού λογισμού μας, στην ουσία απορρίπτουμε τους 

λόγους πράξης στο σύνολο τους. Οι λόγοι αναγνώρισης της πρακτικής μας 

ταυτότητας προκύπτουν από την αξία που δίνουμε στη δημόσια χρήση των 

                                                 
435 Ό.π. σ.120. 
436 Korsgaard: Sources, σ.101, (Όπως επίσης βλ. την πέμπτη διατύπωση της κατηγορική 
προστακτικής του Kant: “Πράττε σαν να ήσουν πάντα, χάρη στους γνώμονες σου, ένα 
νομοθετικό μέλος του κράτους των σκοπών”, στο Kant: Θεμέλια, σ. 83).  
437 Korsgaard: Sources, σ.124. 
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λόγων αυτών, δηλαδή από την αναγνώριση των λόγων αυτών ως λόγων, δηλαδή 

από την καθολική τους αποδοχή.  

Ο λόγος για να συμμορφωθεί κάποιος με την πρακτική του ταυτότητα 

πηγάζει όχι από την ίδια την πρακτική του ταυτότητα, αλλά από την ανθρώπινη 

του ιδιότητα ως “αναστοχαστικού όντος, που χρειάζεται λόγους για να πράττει 

και να ζει”438. Όμως τον λόγο αυτόν τον αποκτάς μόνο “αν αντιμετωπίζεις την 

ανθρώπινη σου ιδιότητα, ως μία πρακτική, κανονιστικής μορφής ταυτότητα, 

δηλαδή, μόνο αν εκτιμάς τον εαυτό σου ως ανθρώπινο ον”439. Έτσι το να εκτιμάς 

την ανθρώπινη σου ιδιότητα, δηλαδή να την αντιμετωπίζεις ως κανονιστική, ως 

πηγή λόγων και υποχρεώσεων, σου προσδίδει μία ηθική ταυτότητα, καθότι 

προσδίδοντας αξία στη δική σου ταυτότητα απαιτεί να προσδώσεις ίση αξία και 

στην ανθρώπινη ιδιότητα των άλλων ανθρώπων. 

“Oι λόγοι δράσης μας πηγάζουν από τις πιο εξαρτημένες και τοπικές 

ταυτότητες μας. Αλλά μέρος από την κανονιστική ισχύ των λόγων αυτών 

πηγάζει από την αξία που θέτουμε στον εαυτό μας ως ανθρώπινα όντα που 

χρειάζονται ανάλογες ταυτότητες. Με αυτό τον τρόπο όλες οι αξίες βασίζονται 

στην αξία της ανθρωπότητας και οποιαδήποτε άλλη μορφή της πρακτικής 

ταυτότητας απαιτείται εν μέρει επειδή η ανθρώπινη αξία την απαιτεί. Η ηθική 

ταυτότητα και οι υποχρεώσεις που ενέχει είναι γι’ αυτό τον λόγο αναπόφευκτες 

και επικρατείς.”440  

Η ηθική αξιολόγηση εκτείνεται εντός ενός πλαισίου που προσδίδει 

λόγους πράξης και έχει ως επίκεντρο μια διευρυμένη θεώρηση του ίδιου μας του 

εαυτού που περιλαμβάνει και τις σχέσεις με άλλα έλλογα όντα. Με τη 

διευρυμένη θεώρηση του εαυτού μας εννοούμε μια θεώρηση που περιλαμβάνει 

ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που δεσμεύεται από συγκεκριμένους στόχους, 

σχέσεις, επιθυμίες, προσδοκίες και προσωπικές αντιλήψεις αναφορικά με τη 

ζωή. Για ηθικούς φιλόσοφους όπως ο Thomas E. Hill και η Christine Korsgaard 

είναι αυτές ακριβώς οι δεσμεύσεις που συνυπολογίζονται εντός των 

δεσμεύσεων που επιβάλλει η αυτονομία αρχών· αν και σαφώς, η αυτονομία 

αρχών επικεντρώνεται πρωτίστως στον προσδιορισμό ενός κοινού πεδίου 
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έλλογου αναστοχασμού, δηλαδή επιδιώκει να δεσμεύσει τη μέθοδο επίλυσης και 

όχι το περιεχόμενο της πράξης. 

Η εφαρμογή της αρχής της αυτονομίας και για τον Thomas E. Hill 

συνδέεται άμεσα με το πώς αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας. Ο σεβασμός του 

προσώπου ανάγεται στον σεβασμό μας ως πηγή αξίας και ως εκ τούτου ως 

όντων ικανών να προσδίδουν αξία στον εαυτό τους, στους άλλους και στις 

πράξεις τους ως αξιοθέτες (as valuers)441.  

“Στο βαθμό που προσδίδουμε αξία και σεβόμαστε τα πρόσωπα ως ικανά να 

στοχάζονται τις επιθυμίες τους, να θέτουν τους δικούς τους στόχους, και έλλογα 

να επιδιώκουν τα μέσα για την επίτευξη τους, έχουμε κάποιο υποθετικό λόγο να 

τους αφήνουμε χώρο και ευκαιρίες να το κάνουν και ακόμα και να τους βοηθάμε 

στην επιδίωξη τους ως ένα βαθμό, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέσα και οι σκοποί 

τους είναι συμβατοί με τον απαιτούμενο σεβασμό όλων των άλλων ανθρώπων.”442 

Κατά τον Thomas Hill, ο σεβασμός του προσώπου προεκτείνεται και 

στην προώθηση, εντός των αρχών που θέτει η αυτονομία, των προσωπικών του 

στόχων, καθότι “ο σεβασμός του προσώπου, ως εκ βαθέων ταυτόσημος με 

ορισμένα (αποδεκτά) σχέδια ζωής, του απαιτεί το σεβασμό του ως το 

συγκεκριμένο άτομο που είναι, και όχι απλώς ως μέλος μιας κοινής 

ανθρωπότητας”443 Επιχειρείται ουσιαστικά να αναδειχθεί το γεγονός ότι ο 

ηθικός προβληματισμός δεν αφορά μια αφηρημένη έννοια ενός ηθικού δρώντος, 

αλλά την πρακτική αναγκαιότητα επίλυσης καθημερινών διλημμάτων 

προσώπων που αναγνωρίζουν ότι μετέχουν σε μια κοινότητα έλλογων 

οντοτήτων.  

Ο Hill θέτει ως επίκεντρο τον ίδιο μας τον εαυτό, την προσωπικότητα 

μας. Σύμφωνα με τον Thomas Hill “κάποιος είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ο 

εαυτός του, εκφράζοντας τη δική του φύση, όταν ‘εγείρεται πάνω’ από 

συγκεκριμένες και υπό συνθήκες επιθυμίες που διαχωρίζουν τον ένα από τους 

άλλους και κάποιος το κάνει αυτό με το να υιοθετεί αρχές από μια αμερόληπτη 

σκοπιά και με το πράττει σεβόμενος τις αρχές που προκύπτουν.”444 

                                                 
441 βλ. Hill, Thomas E.: Respect, Pluralism and Justice. Oxford University Press, New York 2000, 
σσ.77-80. 
442 Hill: Respect, σ.78. 
443 Ό.π., σ.79. 
444 Hill: Autonomy, σ.46.  
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 Συχνά σύγχρονοι ερμηνευτές της ηθικής φιλοσοφίας του Kant, όπως η 

Korsgaard ή ο Thomas Hill, προβαίνουν σε ακόμα πιο θαρραλέα εγχειρήματα με 

το να υποστηρίζουν ότι και η κανονιστική ισχύς των ίδιων των πράξεων μας 

δεσμεύεται εν μέρει από την ιδιαίτερη ταυτότητα που μας χαρακτηρίζει. Βέβαια, 

προβληματισμοί αναφορικά με τον πραγματικό εαυτό μας, την προσωπική 

ταυτότητα μας, την ιδιαιτερότητα μας είθισται να προεκτείνονται πέρα και έξω 

από το πεδίο της ηθικής φιλοσοφίας, δηλαδή μιας πρακτικής φιλοσοφίας που 

μελετά το πώς πρέπει να πράττουμε. Όμως τόσο η Korsgaard όσο και ο Thomas 

Hill επιδιώκουν απλώς να επισημάνουν το γεγονός ότι, “από τη στιγμή που 

λαμβάνουμε υπόψη μας την ιδέα ότι τα πρόσωπα έχουν κοινωνικές αξίες (κοινές 

επιδιώξεις και στόχους, αμοιβαίες και εξαρτώμενες αξίες, κλπ), δεν μπορούμε 

πια να φανταστούμε ότι σεβόμαστε ένα πρόσωπο απλώς και μόνο με το να τον 

αντιμετωπίζουμε ως ένας προς έναν, ως εάν να βρίσκουμε απέναντι μας 

απομονωμένες πηγές ατομικών ενδιαφερόντων. Σεβόμαστε κάποιον μόνο με το 

να αναγνωρίζουμε και με το να λαμβάνουμε πλήρως υπόψη τη σημασία για το 

πρόσωπο αυτό, όπως και για άλλους, του δικτύου των σχέσεων εντός του 

οποίου βρίσκει το πρόσωπο αυτό νόημα στη ζωή.”445  

 Σαφώς, τόσο για την Christine Korsgaard όσο και τον Thomas Hill, ο 

προβληματισμός παραμένει εντός του πεδίου της αυτονομίας αρχών που 

προτάσσει το αίτημα οι λόγοι μας να τίθενται υπό αξιολόγηση εντός ενός 

δημόσιου πεδίου στοχασμού. Ο Hill επισημαίνει ότι “τα ανθρώπινα όντα, από 

αυτά τα οποία κάνουν, αξιολογούν τα περισσότερα, αν όχι όλα, ως κοινωνικά 

όντα”. Συχνά, με το να αντιμετωπίζουμε την ηθική ζωή ως ένα πεδίο αρμονικής 

συγκρότησης των επιθυμιών μας, παραβλέπουμε το γεγονός ότι ως “κοινωνικά 

όντα ενδιαφερόμαστε βαθύτατα για πράγματα που κάνουμε από κοινού με άλλα 

όντα, συνδεόμαστε με κοινωνικά δίκτυα, και με κοινές ιστορίες”446. Αποτελεί 

παρανόηση το γεγονός ότι μας ενδιαφέρουν μόνο συγκεκριμένες προσωπικές 

μας επιθυμίες, χωρίς να καθορίζονται οι σκοποί των πράξεων μας από το 

γεγονός ότι υπολογίζουμε άλλους. Από την άλλη, “οι διάφοροι σύνθετοι τρόποι 

με τους οποίους κοινωνικά όντα διαμορφώνουν αξίες δεν πρέπει να συγχέονται 

με την απλή ιδέα ότι οι άνθρωποι (κάποιες φορές) ενδιαφέρονται για την 
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ευημερία των άλλων”. Αντιθέτως, “η ανθρώπινη κοινωνικότητα και η αίσθηση 

της συνδεσιμότητας με τους άλλους είναι μέρος του περιεχομένου της 

ανθρώπινης ζωής, για καλό ή κακό, δεν είναι, καθεαυτή, η λύση στις 

συγκρούσεις που η ίδια προκαλεί.”447  

Το γεγονός που πρέπει να επισημανθεί είναι πρωτίστως ότι η αρχή της 

αυτονομίας δηλώνει πώς έλλογα και ελεύθερα όντα σχετίζονται με την πράξη, 

είτε ως δρώντα υποκείμενα είτε ως αποδέκτες πράξεων άλλων δρώντων 

υποκειμένων. Οι έλλογες και ελεύθερες πράξεις βρίσκονται στο επίκεντρο της 

ηθικής φιλοσοφίας του Kant. Η συγκρότηση και κατανόηση των πράξεων ως 

ελεύθερων και έλλογων θέτει τις προϋποθέσεις του ηθικού προβληματισμού 

μας. Με αυτό εννοούμε ότι η συνεισφορά του Kant στην ηθική φιλοσοφία δεν 

αφορά στο γεγονός ότι απλώς αναγνωρίζει την ύπαρξη υποκειμένων που είναι 

τόσο ικανά για πράξη όσο και αποδέκτες πράξεων άλλων, αλλά στο γεγονός ότι 

συγκροτεί τα υποκείμενα αυτά πάνω σε μια ιδιαίτερη αντίληψη για τον λόγο και 

την ελευθερία, μια αντίληψη που προκύπτει μέσα από την απαίτηση για 

αυτονομία.  

 Ο Kant επιχειρεί να συγκροτήσει τις προϋποθέσεις της ηθικής πράξης 

ανεξαρτήτως του όντος και των ιδιαίτερων συνθηκών, πάνω στις οποίες η 

πράξη αυτή θα έχει εφαρμογή. Δεν πραγματεύεται το ζήτημα της ιδιαίτερης 

ταυτότητας ή του εαυτού, αλλά εναποθέτει το εγχείρημα αυτό στην αυτονομία 

του λόγου και της βούλησης. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι αγνοεί 

τη σημασία της ιδιαιτερότητας μας, κάθε άλλο. Στο επίκεντρο της αρχής της 

αυτονομίας βρίσκονται συγκεκριμένες πράξεις για τον λόγο ότι αφορούν 

συγκεκριμένα πρόσωπα.  

Οι λόγοι πράξης μας χαρακτηρίζονται ως αυτόνομοι όχι επειδή 

αναγνωρίζεται εντός τους μια αφηρημένη ιδέα ενός προσώπου ή μια ιδιότητα ή 

χαρακτηριστικό γνώρισμα μας, αλλά διότι αναδεικνύουν, μέσα από έναν 

συγκεκριμένο τρόπο του σκέπτεσθαι, πράξεις που προκύπτουν από έλλογα και 

ελεύθερα υποκείμενα. Το γεγονός ότι αναγνωρίζεται κάθε δυνάμει πρόσωπο ως 

έλλογο και ελεύθερο προσδίδει στον πρακτικό μας λόγο δεσμευτική ισχύ.  

Η σημασία της διάκρισης αυτής έγκειται στην αναγνωρισιμότητα των 

πράξεων ως καταστάσεων που βρίσκονται συνεχώς υπό αξιολόγηση. 

                                                 
447 Ό.π., σ.78. 
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Ταυτοχρόνως κάθε ανθρώπινη πράξη γίνεται κατανοητή ως μοναδική πράξη, 

που απαιτεί τη δική της ιδιαίτερη αξιολόγηση. Οι πράξεις προκύπτουν από 

συγκεκριμένα πρόσωπα και η αξιολόγηση κάθε πράξης προϋποθέτει τον 

σεβασμό του κάθε προσώπου ως αξιοθέτη και υποκείμενο της πράξης.  

 Υπό την προοπτική αυτή, ο σεβασμός του προσώπου συνδέεται με την 

αναγκαιότητα της διατήρησης της δρώσας υποκειμενικότητας που απαιτεί η 

ηθική448. Η έννοια του προσώπου, ως εκ τούτου, δεν συνιστά κάποιο ανεξάρτητο 

κριτήριο ηθικής αξιολόγησης, αλλά προϋπόθεση κάθε ηθικής πράξης. Η 

αναγνώριση ενός φυσικού χαρακτηριστικού, ακόμα και αν το χαρακτηριστικό 

αυτό είναι η ανθρώπινη ικανότητα για αυτονομία, δεν οδηγεί σε κανονιστικούς 

ηθικούς προβληματισμούς παρά μόνο σε παραδοχές. Αντιθέτως, ο ηθικός 

πρακτικός προβληματισμός θέτει το αίτημα να μπορεί, δίχως να αναιρεί τους 

ίδιους τους όρους ύπαρξης του με το υπονομεύει τους όρους πράξης 

οποιουδήποτε έλλογου όντος, να προτάσσει λόγους πράξης έγκυρους από την 

σκοπιά όλων. Υπό τη οπτική αυτή, ο προσωπικός χαρακτήρας κάθε έλλογου 

υποκειμένου διασφαλίζεται με το να τίθεται ως προϋπόθεση κάθε πράξης να 

αντιμετωπίζεται κάθε έλλογη βούληση ως αυτοσκοπός.  

Η υιοθέτηση ενός ανάλογου ηθικού προβληματισμού στη βιοηθική αρκεί 

τόσο για τη θεμελίωση του αναγκαίου σεβασμού που απαιτείται προς κάθε 

δρών υποκείμενο, ανεξαρτήτως των επιθυμιών, προσδοκιών στόχων και 

ταυτοτήτων που επιλέγει να υιοθετήσει, όσο και για την κατανόηση κάθε 

πράξης εντός του ιδιαίτερου κανονιστικού περιεχομένου που τη χαρακτηρίζει.   

Οι όροι συγκρότησης της αυτονομίας αρχών δεν είναι όροι που 

αναδεικνύουν απλώς την υποχρέωση που νιώθουμε προς άλλους ή απλώς την 

υποχρέωση προς τον εαυτό μας ούτε αφορούν μια συγκεκριμένη κοινωνική 

δομή, αλλά πράξεις που εντάσσουν στο περιεχόμενο τους τους εαυτούς μας και 

τους άλλους, όπως και την ιδιαιτερότητα των συνθηκών και το περιεχόμενο 

πάνω στο οποίο έχουν εφαρμογή. Είναι αυτόνομες, επειδή η αξιολόγηση τους 

γίνεται άνευ όρων, αλλά δεν είναι απρόσωπες, διότι έχουν εφαρμογή σε 

συγκεκριμένες συνθήκες. Παραθέτουν, δηλαδή, την ενεργητική πτυχή του 

πρακτικού λογισμού, μια πτυχή που δίνει έμφαση στην πράξη στο σύνολο της 

                                                 
448 O’Νeill, Onora: “Kant on Duties Regarding Nonrational Nature”. Proceedings of the Aristotelian 
Society Supplement, Volume LXXII (1998), 211-228:218. 
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και που δεν προϋποθέτει τη συμμόρφωση με έναν αλγόριθμο σύμφωνα με τον 

οποίο μπορούμε να προβούμε σε ασφαλή συμπεράσματα. Το μοναδικό κριτήριο 

που τίθεται στο λογισμό μας είναι να σταθεί ακριβώς ως αυτόνομος, δηλαδή να 

αποδέχεται μόνο πράξεις που δεν αναιρούν τον κανονιστικό χαρακτήρα της 

συγκρότησής τους ως τέτοιες και να απορρίπτει πράξεις που προϋποθέτουν ή 

στηρίζονται πάνω στην αποδοχή μιας εξωτερικά δοσμένης ή συμπτωματικά 

προσδιορισμένης αιτιακής ακολουθίας. 

Η αυτονομία αρχών δεν συνιστά ένα ‘δικτάτορα’ που παρέχει σαφείς 

οδηγίες για σκέψη και πράξη. Αποτελεί όμως μια διαδικασία, μέσα από την 

οποία ανακύπτουν οι αναγκαίες συνθήκες για σκέψη και πράξη. Έτσι ως πεδίο 

που περιορίζει, αλλά δεν καθορίζει τι μετράει ως έλλογος τρόπος σκέψης και 

πράξης, δεν μπορεί να καθορίζεται από κάτι έξω από τη δυναμική του αυτή.   

Είναι αυτή η αναστοχαστική δομή του λόγου που μας κατευθύνει με 

κανονιστικό τρόπο στην πράξη που αξιολογούμε ως ηθικά φορτισμένη. Το 

ερώτημα που τίθεται δεν είναι αν η πράξη απλώς και μόνον αποτελεί έναν 

αποτελεσματικό τρόπο προς επίτευξη ενός σκοπού ή ικανοποιεί μια επιθυμία 

που τυχόν έχουμε, αλλά αν ο λόγος που έχει κάποιος για να προβεί σε μια 

συγκεκριμένη πράξη δικαιολογεί από ηθική σκοπιά την πράξη του. Αυτό που 

αξιολογούμε είναι αν μπορεί η πράξη συνολικά να αποτελέσει ηθικά αποδεκτό 

λόγο, θέτοντας ως μοναδικό κριτήριο να μπορεί να ισχύσει ταυτόχρονα ως 

νόμος για όλους.  

Σε κάθε περίπτωση η ικανότητά μας να πράττουμε ελεύθερα δεν μπορεί 

να αναχθεί απλώς και μόνο σε ζήτημα προσωπικής προτίμησης. Αντιθέτως, 

προκειμένου να έχει την ηθική βαρύτητα που επιδιώκουμε να προσδώσουμε σ’ 

αυτήν, πρέπει να αναδεικνύει μια υπευθυνότητα που προκύπτει από την 

αποδοχή των ίδιων μας των εαυτών ως δρώντων, ικανών να πράττουν πάνω σε 

αρχές συγκρότησης του λόγου, αρχές που δεσμεύουν καθολικά, από τη σκοπιά 

όλων, όχι μόνο την πράξη μας, αλλά ακόμα και όποια ταυτότητα επιλέγουμε να 

οικειοποιηθούμε. Κατά ένα παράδοξο τρόπο είναι ακριβώς αυτή η 

υπευθυνότητα που διασφαλίζει τις προσωπικές μας επιλογές. Η αυτονομία 

αρχών ενσωματώνει τις πράξεις ατομικών έλλογων όντων με το να θέτει ως 

αρχή υποχρέωσης κάθε προσώπου να καθιστά δυνατή την ελευθερία όλων. Το 

αίτημα για καθολίκευση αναδεικνύει ακριβώς την ηθική προαπαίτηση να 
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λαμβάνουμε υπόψη μας την ελευθερία κάθε προσώπου (αναλόγως με τους 

λόγους που προτάσσουμε), όποτε σκεφτόμαστε και πράττουμε. Το πρόσωπο 

βρίσκεται στο επίκεντρο της αρχής της αυτονομίας, καθότι συνιστά τη βάση 

κάθε κανονιστικού λογισμού.  

Η σημασία του προσδιορισμού της αυτονομίας για τον κανονιστικό ηθικό 

στοχασμό γίνεται ακόμα πιο εμφανής στην πρακτική εφαρμογή της στο πεδίο 

της βιοηθικής. Στην προκειμένη περίπτωση θα φανεί πώς η αυτονομία 

ανταποκρίνεται και προσδιορίζει, αναλόγως, καίρια ζητήματα της βιοηθικής, 

όπως αποφάσεις που αφορούν την αρχή και το τέλος της ζωής, αλλά και τη 

χρήση των γενετικών μας δεδομένων.  

 

Αναπαραγωγική αυτονομία, γενετική βελτίωση και ευγονική  

 

 Τα νέα δεδομένα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των εξελίξεων κυρίως 

στη γενετική μηχανική και τη βιοτεχνολογία διευρύνουν τους ορίζοντες μας 

όσον αφορά την κατανόηση, τη θεραπεία ακόμα και τη βελτίωση της 

ανθρώπινης φύσης. Η ανακάλυψη όπως και ο καθορισμός της γενετικής 

ταυτότητας μας, η γονιδιακή θεραπεία, η γενετική βελτίωση όπως και η 

ευγονική αποτελούν δυνατότητες που στο κοντινό μέλλον πιθανώς θα εγείρουν 

περισσότερα ηθικό-πρακτικά διλήμματα.  

 Ανάλογες πρακτικές δεν συνιστούν απλώς δημιουργήματα της εποχής 

μας. Έχουμε ιστορικά παραδείγματα και απόπειρες βελτίωσης και ευγονικής της 

ανθρώπινης φύσης, τις αποτρόπαιες εκδοχές των οποίων μας φέρνουν πίσω σε 

πρακτικές του ναζιστικού καθεστώτος. Σήμερα όμως ο κόσμος έχει εξοικειωθεί 

πια με απόπειρες ευγονικής και γενετικής τροποποίησης ζώων και φυτικών 

οργανισμών. Επίσης ήδη έχουμε παραδείγματα θεραπείας ασθενειών με την 

μεταβολή των παθογόνων γονιδίων μας.  

Το γεγονός που αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην εποχή μας είναι ότι 

αρκετοί σθεναρά υποστηρίζουν αυτές τις πρακτικές ως επιθυμητές κυρίως για 

τον λόγο ότι δύνανται να ‘βελτιώσουν’ την ανθρώπινη φύση. Χαρακτηριστικό 

είναι το παράδειγμα του γνωστού ηθικού φιλοσόφου John Harris, που 

πραγματεύεται ζητήματα βιοηθικής, και ο οποίος προασπίζεται ανάλογες 

παρεμβάσεις στην ανθρώπινη φύση, όπως και γενικότερα οποιαδήποτε 
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πρακτική ενέχει την πιθανότητα ‘βελτίωσης’ της φυσικής κατάστασης μας. Ο 

John Harris ως υπέρμαχος αυτών των βελτιωτικών πρακτικών όχι μόνο 

επικαλείται το δικαίωμα του κάθε ατόμου αυτόνομα να καθορίζει την φύση του 

όπως ο ίδιος επιθυμεί, αλλά επιπροσθέτως προτάσσει την ηθική υποχρέωση να 

διαμορφώνουμε την δράση μας ανάλογα με πρακτικές που συνίστανται στην 

‘βελτίωση’ της φυσικής κατάσταση, των απογόνων μας.  

Ο Harris προσφέρει παραδείγματα ήδη αποδεκτών επιλογών ‘βελτίωσης’ 

της ανθρώπινης φύσης, εντάσσοντάς τις μέσα σε μια γενικότερη θεώρηση 

ευγονικής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα θεωρεί τον εμβολιασμό. Ο εμβολιασμός 

αποτελεί για τον John Harris μια πρακτική ‘βελτίωσης’ υπό την έννοια ότι 

στόχος δεν είναι η θεραπεία αλλά η αύξηση της βιωσιμότητα μας. Αναφέρει 

χαρακτηριστικά: “Τα εμβόλια δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται ως “θεραπείες” 

από την στιγμή που όσοι εμβολιάζονται συνήθως δεν νοσούν. Συνιστούν 

πρακτική βελτίωσης ακριβώς επειδή έχουν ως αποτέλεσμα αλλαγές στη φυσική 

φυσιολογία των ανθρώπων που αυξάνουν την αντίσταση τους απέναντι σε 

αρρώστιες και βελτιώνουν την δυνατότητές τους για επιβίωση”449.  

Κατά τον ίδιο, όταν αναφερόμαστε σε τέτοιου είδους ‘βελτιώσεις’, δεν 

έχουμε κατά νου μόνο χημικές ‘βελτιώσεις’. Αντιθέτως ακόμα και η χρήση 

μηχανικών κατασκευών, όπως τα κιάλια ή το μικροσκόπιο, μπορούν να 

θεωρηθούν βελτιωτές της ανθρώπινης φύσης, καθώς, με την σειρά τους, δεν 

θεραπεύουν κάτι αλλά στοχεύουν στην βελτίωση των δυνατοτήτων μας. 

Ο John Harris υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει εξαρχής κάτι ηθικά 

προβληματικό με την επιδίωξη της ‘βελτίωσης’ του ανθρώπινου είδους, είτε 

αυτή είναι χημική είτε μηχανική. ‘Εχουμε ήδη αρκετά παραδείγματα, 

υποστηρίζει, παρόμοιας απόπειρας ‘βελτίωσης’ της ανθρώπινης φύσης που 

θεωρούμε ηθικά αποδεκτά, όπως η απόπειρα να προσφέρουμε στα παιδιά μας 

τις καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης με κάθε δυνατό τρόπο, για παράδειγμα με 

κατ’ οίκον διδασκαλία ή με ιδιωτικά σχολεία. Υπό ανάλογο πρίσμα, δεν θα 

έπρεπε να προκύπτει αντίρρηση ούτε για πρακτικές όπως, για παράδειγμα, η 

χρήση των λεγόμενων έξυπνων φαρμάκων, όπως είναι το Ritalin, με σκοπό να 

                                                 
449 Harris, John: Enhancing Evolution: The Ethical Case for Making Better People. Princeton 
University Press, Princeton 2007, σ.21. 
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μπορούμε να αποδώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, ούτε για γενετικές 

βελτιώσεις ή πρακτικές ευγονικής.  

  Η βελτίωση, ανεξαρτήτως της μορφής που λαμβάνει, γίνεται εμφανές ότι, 

κατά τον Harris, αποτελεί έναν από του βασικούς στόχους της ανθρώπινης 

πράξης και ως εκ τούτου δεν μπορεί παρά να συνιστά έναν αποδεκτό στόχο. Από 

την στιγμή που σε γενικές γραμμές είμαστε θετικοί απέναντι σε ποικίλες 

μεθόδους και πρακτικές ‘βελτίωσης’ μας, ο John Harris δεν βρίσκει λόγο να μην 

δεχθούμε και τη γενετική βελτίωση μας ως είδος. Αναφέρει χαρακτηριστικά: 

“οτιδήποτε και αν θεωρούμε προβληματικό (αν υπάρχει καν κάτι) με την 

βελτίωση του ανθρώπινου είδους δεν αφορά το γεγονός ότι γίνονται 

τροποποιήσεις στο γονίδιο ή ακόμα και στη βλαστική σειρά ούτε ότι 

παρεμβαίνουν σε μια φυσική ή φυσιολογική ή τυπική ανθρώπινη λειτουργία 

ούτε ότι απορρίπτουμε κάποιους από τους τρόπους με τους οποίους 

συγκροτούνται οι άνθρωποι ή αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους με 

συγκεκριμένες ιδιότητες και αδυναμίες”450. 

 Κατά τον ίδιο, πρέπει να έχουμε την ελευθερία να προσφέρουμε στον 

εαυτό μας, όπως και στα παιδιά μας, τις καλύτερες συνθήκες είτε αυτό σημαίνει 

να διατηρούμε οι ίδιοι μια πιο προσεκτική διατροφή ή να παρέχουμε την 

καλύτερη παιδεία στους απογόνους μας είτε σημαίνει να βελτιώνουμε γενετικά 

τις μελλοντικές γενεές. Μας χαρακτηρίζει ακόμα και η ηθική υποχρέωση τόσο 

απέναντι στα παιδιά μας όσο και γενικότερα στην ανθρωπότητα να 

επιδιώκουμε την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Ο προβληματισμός μας 

πάνω σε πρακτικές βελτίωσης πρέπει να περιορίζεται στις πιθανές παρενέργειες 

που τυχόν μπορεί να προκύψουν.  

 Σε κάθε περίπτωση, το ηθικό κριτήριο που υφέρπει πίσω από την 

αποδοχή ανάλογων πρακτικών, κατά τον John Harris, είναι ο σεβασμός της 

ατομικής αυτονομίας, και πιο συγκεκριμένα αυτό που είθισται να ονομάζεται τα 

τελευταία χρόνια αναπαραγωγική αυτονομία. Αναφέρει χαρακτηριστικά: “έχω 

υποστηρίξει ότι η κεντρική ιδέα πίσω από την αναπαραγωγική ελευθερία είναι 

σαφώς ο σεβασμός για την αυτονομία και για τις αξίες που χαρακτηρίζουν τη 

σημασία της τεκνοποίησης. Αυτές οι αξίες αντιμετωπίζουν την τεκνοποίηση και 

τη δημιουργία οικογένειας ως μέρος της ελευθερίας να επιλέγει ο καθένας τον 

                                                 
450 Harris: Enhancing, σ.22. 
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δικό του τρόπο ζωής και να εκφράζει, μέσα από πράξεις όσο και λέξεις, τις 

βαθύτερες πεποιθήσεις και την ηθική αντίληψη την οποία οι οικογένειες 

μοιράζονται και επιδιώκουν να μεταδώσουν στις επόμενες γενεές” 451. 

 Όντας υπέρμαχος της παράδοσης του ωφελιμισμού, υποστηρίζει ότι: 

“οτιδήποτε πράττουν ενήλικες, ικανοί για συγκατάθεση, στην ιδιωτική τους ζωή 

και πιο συγκεκριμένα οτιδήποτε κάνουν στον εαυτό τους, αποτελεί (σχεδόν 

πάντα) δικό τους ζήτημα. Οι εξαιρέσεις πρέπει να βασίζονται πάνω στο 

ενδεχόμενο σοβαρής ζημιάς σε άλλους ή στην κοινωνία.”452 Κάτι ανάλογο, κατά 

τον ίδιο, πρέπει να ισχύει και για τις αναπαραγωγικές τεχνολογίες. Δηλαδή θα 

πρέπει ο καθένας μας να έχει την ελευθερία αναπαραγωγής και γενικότερα 

δημιουργίας μιας οικογένειας όπως ο ίδιος επιθυμεί στον βαθμό που δεν 

βρίσκουμε έναν ικανό λόγο που να μας δηλώνει το αντίθετο. Κατ’ αυτόν, η 

υποχρέωση επιχειρηματολογίας εναποτίθεται σε όσους επιχειρούν να 

περιορίσουν ανάλογες ελευθερίες, όπως χαρακτηρίζει την αναπαραγωγική 

αυτονομία. Είναι αυτοί που “πρέπει να μας δείξουν ότι όχι απλώς δεν είναι 

δημοφιλής ή ανεπιθύμητη, αλλά ότι πρόκειται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά σε 

άλλους ή στην κοινωνία και ότι οι ζημιά αυτή υφίσταται τώρα και είναι 

πραγματική, όχι μελλοντική και υποθετική, διότι στην περίπτωση που δεν ισχύει 

κάτι παρόμοιο η θέση μας υπέρ της ελευθερίας θα βρισκόταν σε κίνδυνο 

οποτεδήποτε τύραννοι με φαντασία έθεταν, σχεδόν απίθανους, μελλοντικούς 

κινδύνους”453.   

Ακόμα περισσότερο, αν αναλογιστούμε ότι, όταν αναφερόμαστε στην 

αναπαραγωγική ελευθερία, εννοούμε ουσιαστικά όχι ένα απλό δικαίωμα αλλά 

ένα θεμελιακό δικαίωμα μας τότε για τον περιορισμό και τον κρατικό έλεγχο 

ανάλογων πρακτικών απαιτούνται ακόμα πιο ισχυρά επιχειρήματα. Καθότι δεν 

αναφερόμαστε, στην εν λόγω περίπτωση, απλώς στη δυνατότητα να 

απολαμβάνουμε κάποιου είδους ελευθερία αλλά στο θεμελιακό δικαίωμα μας 

ελεύθερης αναπαραγωγής. Για τον Harris η θεμελιακή ελευθερία της 

αναπαραγωγικής αυτονομίας είναι ανάλογη με την ελευθερία που έχουμε να 

επιλέγουμε αυτόνομα ποια θρησκεία θα ακολουθήσουμε και ποια όχι. Δηλαδή 

                                                 
451 Ό.π., σ.76. 
452 Ό.π., σ.73. 
453 Ό.π., σ.74. 
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ουσιαστικά εξασφαλίζει το δικαίωμα μας ελεύθερα “να επιλέγουμε τον δικό μας 

τρόπο ζωής και να ζούμε σύμφωνα με τις πιο βαθιές πεποιθήσεις μας”454.  

 Ο John Harris επικαλείται την συζήτηση γύρω από την αναπαραγωγική 

αυτονομία που προέκυψε στις αρχές του εικοστού αιώνα, επικεντρώνοντας το 

ενδιαφέρον του κυρίως στην θέση του Ronald Dworkin, την οποία και 

ενστερνίζεται. Ο Dworkin, ένας από τους πιο σφοδρούς υπέρμαχους της 

αναπαραγωγικής αυτονομίας χαρακτηρίζει την αναπαραγωγική αυτονομία ή 

ελευθερία ως “το δικαίωμα να ελέγχουμε τον ρόλο μας στην αναπαραγωγή 

εκτός εάν το κράτος έχει λόγους που επιτάσσουν να μας το αρνηθεί”455. Όμως, 

αντίθετα με τον Dworkin, ο Harris την διευρύνει σε κατευθύνσεις ατομικής 

προτίμησης, χωρίς περιορισμούς, παρά μόνον την πρόκληση βλάβης σε τρίτους.  

 Σύμφωνα με τον Harris η αναπαραγωγική αυτονομία δεν μπορεί παρά να 

επεκτείνεται και στη “χρήση τεχνολογίας και μεθόδων αναπαραγωγής που δεν 

ήταν προσιτές από τον Αδάμ και την Εύα”456. Υποστηρίζει ότι είναι λογικό στην 

εποχή μας η αρχή της αναπαραγωγικής αυτονομίας να ανταποκρίνεται και στη 

χρήση των νέων αυτών τεχνολογιών. Πέρα από την χρήση της κλασικής 

δυνατότητας αναπαραγωγής και οι νέες δυνατότητες που προκύπτουν, όπως 

είναι η επιλογή γενετικών χαρακτηριστικών των απογόνων μας, η ευγονική ή η 

κλωνοποίηση εντάσσονται στο πλαίσιο της αναπαραγωγικής αυτονομίας ως 

επιλογές που πρωτίστως εκφράζουν τις πιο ενδόμυχες επιθυμίες μας.  

 Όπως εκφράζεται από την παραπάνω θέση, κάθε επιλογή ακόμα και η 

περίπτωση επιλογής των γενετικών χαρακτηριστικών των παιδιών, πρακτική 

που ονομάζουμε συχνά απαξιωτικά «μωρά κατά παραγγελία», δεν μπορεί παρά 

να είναι περισσότερο αποδεκτή και προτιμητέα από μια τυχαία διαδικασία, αν 

φυσικά στοχεύουμε στο να βελτιώσουμε κάτι. Εξαιτίας του σεβασμού της 

αναπαραγωγικής αυτονομίας, είμαστε υποχρεωμένοι, ακόμα και αν δεν 

συμφωνούμε με την επιλογή γονιών να καθορίζουν όπως οι ίδιοι επιθυμούν 

χαρακτηριστικά των παιδιών τους, να μην αντιτιθέμεθα έμπρακτα στην επιλογή 

τους αυτή, δηλαδή ουσιαστικά να μην τους εμποδίζουμε.457  

                                                 
454 Ό.π., σ.78. 
455 Dworkin: Life’s, σ.148.  
456 Harris, Enhancing, σ.76. 
457 βλ. Harris: Enhancing, κεφ. 9, σσ.143-159. 
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Ο εν λόγω προβληματισμός επεκτείνεται με το επιχείρημα ότι αν και δεν 

γνωρίζουμε τις μελλοντικές συνθήκες, αν και δεν μπορούμε να προβλέψουμε 

όλα τα τυχόν ζητήματα που πρόκειται να προκύψουν στο μέλλον, παρόλα αυτά 

αυτό και μόνο δεν αρκεί να μας αποτρέπει από το να αντιμετωπίσουμε 

καταστάσεις που θεωρούμε προβληματικές σήμερα. Κατά τον Harris, οι 

αποφάσεις που λαμβάνουμε σήμερα πρέπει να καθορίζονται από πρακτικά 

ζητήματα, όπως αυτά προκύπτουν σήμερα και όχι από τον φόβο άγνωστων 

πιθανώς μελλοντικών σεναρίων. Για τον λόγο αυτό, είμαστε υποχρεωμένοι να 

προσφέρουμε, σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, όσα μπορούμε στις 

μελλοντικές γενεές, ανεξαρτήτως αν έχουμε τη συγκατάθεση τους ή ακόμα και 

αν πιθανώς μελλοντικά δηλώσουν ότι δεν επιθυμούσαν τη βοήθεια μας.   

 Υπό το πρίσμα αυτό, η επιλογή ορισμένων χαρακτηριστικών από τους 

γονείς ορίζεται, σε μερικές περιπτώσεις, και ως ηθικά ουδέτερη, υπό την έννοια 

ότι αν κάποιο παιδί γεννηθεί με ξανθό ή μαύρο μαλλί ή αγόρι ή κορίτσι είναι 

ουσιαστικά άνευ ηθικής σημασίας. Από την στιγμή που δεν το θεωρούμε λάθος 

κάποιος να επιθυμεί το παιδί του να γεννηθεί με κάποια ιδιαίτερα φαινοτυπικά 

χαρακτηριστικά, όπως ένα κοριτσάκι με ξανθό μαλλί και γαλανά μάτια, εξίσου 

αναρωτιέται γιατί το θεωρούμε λάθος, αν είχαμε στα χέρια μας την τεχνολογία 

που απαιτείται, να εκπληρώναμε μια ανάλογη επιθυμία.     

 Κατά τον Harris βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το εξής δίλημμα: είτε θα 

υποστηρίξουμε ότι οι επιλογή χαρακτηριστικών όπως το χρώμα ή το φύλο είναι 

σημαντική και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να την αφήνουμε στην τύχη (φυσική 

επιλογή), είτε δεν είναι σημαντική και ως εκ τούτου μπορεί να επιλέγει ο 

καθένας οτιδήποτε επιθυμεί. Όπως και να έχει το ζήτημα, εμείς οι ίδιοι είμαστε 

οι πλέον αρμόδιοι για να αποφασίσουμε.  

 Σαφώς η αναπαραγωγική αυτονομία αφορά το δικαίωμα ελέγχου της 

γονιμότητας από το ίδιο το ζευγάρι και κυρίως τη γυναίκα, από την στιγμή που 

οι απαιτήσεις της εγκυμοσύνης βαραίνουν περισσότερο την ίδια αλλά και το 

σώμα της και συχνά θέτουν ακόμα και σε κίνδυνο την ζωή της. Ιστορικά η 

επίκληση του όρου ‘αναπαραγωγική αυτονομία’ προέκυψε κατά τον εικοστό 

αιώνα ως απότοκος της παραβίασης δικαιωμάτων κυρίως των γυναικών στην 

αναπαραγωγική τους ελευθερία. Είτε με την επιβολή, συχνά κρατικών τεχνικών 

τεκνοποίησης είτε με την επιβολή υποχρεωτικών αμβλώσεων ή ακόμα και 
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στείρωσης. Η πρώτη επίσημη αναφορά στην αναπαραγωγική ελευθερία ως ένα 

από τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα γίνεται στο Διεθνές Συνέδριο των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Τεχεράνη το 1968, όπου αποκτά διεθνές νομικό 

ενδιαφέρον. Η Διακήρυξη της Τεχεράνης αναφέρει: “Οι γονείς έχουν το 

θεμελιώδες δικαίωμα να επιλέγουν ελεύθερα και με υπευθυνότητα πότε και 

πόσα παιδιά θα κάνουν όπως και να λαμβάνουν επαρκή εκπαίδευση και 

ενημέρωση για τον λόγο αυτό”458. Τα κυριότερα κινήματα που επηρέασαν το 

ζήτημα της αναπαραγωγής ήταν το μοντέρνο πληθυσμιακό κίνημα που 

γεννήθηκε την περίοδο του 1950-60, το διεθνές κίνημα για τα δικαιώματα των 

γυναικών, που εμφανίστηκε το 1975 και το κίνημα των «υπέρμαχων της ζωής», 

που αποτελεί σχετικά πιο πρόσφατο κίνημα.459 

 Στις πρακτικές που παρεμβαίνουν στην ελευθερία τεκνοποίησης, τις 

οποίες η Onora O’Neill ονομάζει πρακτικές «αναπαραγωγικού καταναγκασμού», 

εντάσσεται ακόμα και το καταναγκαστικό σεξ στο πλαίσιο του γάμου, που μέχρι 

πρόσφατα σε πολλές χώρες δεν θεωρείτο βιασμός, αλλά συζυγικό καθήκον. Σε 

γενικές γραμμές, όπως αναφέρει η O’Neill, “ακόμα και αν η αναπαραγωγική 

ελευθερία έγκειται μόνο στον τερματισμό και την απαγόρευση αυτών των 

πρακτικών, η επιλογή να αποκτήσει κάποιος (ή κάποια) παιδί είναι σημαντική 

από ηθική άποψη και συμβάλλει σημαντικά στη διασφάλιση ενός 

ικανοποιητικού επιπέδου ελευθερίας επιλογής. Η προστασία αυτής της 

δυνατότητας επιλογής έχει μεγάλη σημασία, ανεξάρτητα αν αυτοί που 

λαμβάνουν την τελική απόφαση διαθέτουν ή είναι ικανοί να ασκήσουν κάποια 

ιδιαίτερη απαιτητική ή ξεχωριστή μορφή αυτονομίας”460. Όπως και να έχει, το 

θέμα, η αναπαραγωγική αυτονομία αφορά το δικαίωμα ελέγχου της 

γονιμότητας από το ίδιο το ζευγάρι και κυρίως τη γυναίκα από την στιγμή που 

οι απαιτήσεις της εγκυμοσύνης βαραίνουν περισσότερο την ίδια αλλά και το 

σώμα της και συχνά θέτουν ακόμα και σε κίνδυνο την ζωή της.  

 Το δικαίωμα στην αναπαραγωγή, που περιλαμβάνει ουσιαστικά και το 

δικαίωμα στην αντισύλληψη όπως και στη διακοπή της κύησης, τουλάχιστον 

                                                 
458 Proclamation of Teheran. International Conference on Human Rights, 1968. 
459 Σχετική αναφορά για τα εν λόγω κινήματα υπάρχει στο: Freedman, Lynn. P. και Isaacs, 
Stephen L.: “Human Rights and Reproductive choice”, στο: Studies in Family Planning, 1993; 24,1: 
18-30. 
460 O’Neill: Αυτονομία, σ.71. 
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στα πολύ αρχικά της στάδια, υπήρξε ουσιαστικά ένα μη θεμελιωμένο δικαίωμα 

μέχρι και τις τελευταίες δεκαετίες του εικοστού αιώνα. Μέχρι την δεκαετία του 

1970, οι μέθοδοι αντισύλληψης δεν ήταν προσιτές σε όλους. Παρά ταύτα, η 

αναφορά στο δικαίωμα της αντισύλληψης και του τερματισμού της κύησης (στα 

πολύ αρχικά στάδιά της) μεταφράστηκε με τον καιρό ως ένα δικαίωμα στην 

αυτονομία, δηλαδή υπέρ μιας επιλογής που υπάγεται στην ιδιωτική σφαίρα των 

άμεσα ενδιαφερομένων. Η αναπαραγωγική αυτή επιλογή έγινε κατανοητή όλο 

και περισσότερο ως ζήτημα αυτο-έκφρασης.     

Βέβαια, στην εποχή μας οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν φέρει στο 

προσκήνιο μια νέα πραγματικότητα. Η επίκληση της αναπαραγωγικής 

αυτονομίας επιχειρείται να επεκταθεί και στη χρήση δυνατοτήτων που 

προσφέρουν οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις. Έτσι αναπόφευκτα τίθεται το 

ερώτημα αν μπορεί η αρχή της αναπαραγωγικής αυτονομίας, ως έκφανση της 

ατομικής αυτο-έκφρασης, να αποτελέσει ικανή συνθήκη και να ανταποκριθεί 

επαρκώς στα ηθικά ερωτήματα που προκύπτουν από τα νέα επιστημονικά 

δεδομένα.   

Όπως επισημαίνει η Onora O’Neill, “η ιδέα της αυτονομίας 

χρησιμοποιήθηκε για να υποστηριχθεί ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών 

υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, από τις ορμονοθεραπείες μέχρι την 

εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) και τη χρήση ωαρίων, σπέρματος ή 

παρένθετης μητέρας, από τη μεταεμμηνοπαυσιακή εγκυμοσύνη και την μετά 

θάνατον (post mortem) πατρότητα, ως την κλωνοποίηση και την δημιουργία 

των αποκαλούμενων «μωρών κατά παραγγελία». Προς το τέλος του αιώνα 

άνοιξε ένα ευρύ πεδίο συζήτησης σχετικά με τις αναπαραγωγικές επιλογές που 

έχουν γενετικούς στόχους”461.  

 Η «αναπαραγωγική αυτονομία», που μέχρι πρότινος εξαντλείτο σε ένα 

δικαίωμα να επιλέγουμε ελεύθερα ή μη να τεκνοποιήσουμε, βρίσκεται πλέον 

αντιμέτωπη με νέες δυνατότητες και διλήμματα. Η προέκταση της 

αναπαραγωγικής αυτονομίας, όπως την παρουσιάζει ο Harris, δύναται να 

αποτελέσει ικανό ηθικό κριτήριο αξιολόγησης της εφαρμογής ή όχι κάθε νέας 

τεχνολογικής δυνατότητας που υπάγεται υπό το ευρύτερο πλαίσιο της 

αναπαραγωγής. Τίθεται όμως το ερώτημα: μπορούμε για παράδειγμα να 

                                                 
461 O’Neill: Αυτονομία, σ.79.  
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θεωρήσουμε την επιλογή των γενετικών χαρακτηριστικών των παιδιών μας ως 

μια αμιγώς προσωπικής φύσης επιλογή που εκφράζει “το όραμά μας για το 

είδος των ανθρώπων που θεωρούμε ότι είναι σωστό να δημιουργήσουμε”462, 

δηλαδή τις πιο ενδόμυχες και προσωπικές μας πεποιθήσεις;  

 Βεβαίως, οι προσωπικές μας επιθυμίες, πεποιθήσεις και αντιλήψεις 

πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Βεβαίως, οι επιλογές μας που 

πραγματεύονται ζητήματα αναπαραγωγής δεν μπορούν παρά να 

χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη βαρύτητα. Όμως από τα παραπάνω δεν 

συνάγεται απαραιτήτως ότι όλες οι αναπαραγωγικές μας επιλογές συνιστούν 

αμιγώς προσωπικό ζήτημα και μόνο. Σαφώς, όταν κάποιος επιλέγει μια μέθοδο 

αντισύλληψης ή άμβλωσης (στα πολύ αρχικά στάδια σύλληψης), είναι λογικό να 

πράττει σύμφωνα με τις προσωπικές του αντιλήψεις, επιθυμίες, πεποιθήσεις 

ακόμα και δυνατότητες (οικονομικές η κοινωνικές). Αντιθέτως, όταν επιλέγει να 

προβεί σε μια διαδικασία τεκνοποίησης δεν μπορεί παρά να λαμβάνει υπόψη και 

ένα τρίτο πρόσωπο στις αποφάσεις του, αυτό που επιθυμεί να δημιουργήσει. Το 

σημείο αυτό μας φέρει αντιμέτωπους με μια διαφορετική προοπτική. Αν και 

σαφώς το ζήτημα της αντισύλληψης, της στείρωσης ή της άμβλωσης 

(τουλάχιστον στα πολύ αρχικά της στάδια) επικεντρώνεται στην προσωπικής 

φύσης επιθυμία ενός ατόμου να μην εμπλακεί σε μια διαδικασία, η τεκνοποίηση 

επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός τρίτου προσώπου. Ως εκ τούτου, δεν είναι 

πλέον οι πιο ενδόμυχες επιθυμίες μας αυτές που αρκούν για να καθορίσουν την 

πράξη μας, αλλά προκύπτουν και υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη δημιουργία 

ενός μελλοντικού προσώπου. Οι αναπαραγωγικοί μας στόχοι, όποιοι και αν είναι 

αυτοί, δεν μπορούν να αναχθούν απλώς σε ένα ζήτημα προσωπικής επιλογής ή 

αυτοέκφρασης.  

 Η δημιουργία ενός παιδιού όχι μόνο δεν συνιστά απλώς έκφραση της 

ατομικής μας αυτονομίας, αλλά είθισται συνήθως να την περιορίζει. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει η Onora O’Neill, “η αναπαραγωγή στοχεύει στην 

δημιουργία ενός ανεξάρτητου όντος και οι αναπαραγωγικές αποφάσεις δεν 

συνοδεύονται από τον απαιτούμενο βαθμό υπευθυνότητας, αν αυτοί που τις 

                                                 
462 Harris: “Rights”, σ.34.  
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λαμβάνουν δεν είναι σε θέση να προσφέρουν, στο μέτρο του λογικού, επαρκή 

και διαρκή φροντίδα και υποστήριξη στο μελλοντικό παιδί.”463  

 Η στροφή του ενδιαφέροντος μας στο ίδιο το παιδί διαμορφώνει 

διαφορετικής φύσης ηθικά καθήκοντα και υποχρεώσεις. Η απόφαση 

δημιουργίας ενός παιδιού πρέπει να λαμβάνεται με υπευθυνότητα, γνωρίζοντας 

δηλαδή ότι είμαστε υποχρεωμένοι να σταθούμε δίπλα στο παιδί μας καθ’ όλη 

την διάρκεια της ανάπτυξης του, για όσο και για οτιδήποτε χρειαστεί. Από αυτό 

όμως δεν προκύπτει ότι είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε σε διαδικασίες 

γενετικής βελτίωσης ή ευγονικής των μελλοντικών παιδιών μας. Ούτε η 

επίκληση της ατομικής αυτονομίας ούτε οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από 

την επιθυμία δημιουργίας ενός προσώπου περιλαμβάνουν το αίτημα για 

γενετικά μη αναστρέψιμες αλλαγές στο γονίδιο τους.   

 Σε αντίθεση με αυτό που υποστηρίζει ο Harris, το γεγονός ότι η φύση και 

το μέλλον των παιδιών μας είναι στα χέρια μας δεν μετατρέπει το ζήτημα σε 

ατομικό μας ζήτημα. Αντιθέτως υποδεικνύει πρόσθετες υποχρεώσεις. Όπως ότι 

πρέπει να είμαστε σε κάθε περίπτωση ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αποφάσεις 

που λαμβάνουμε. Έτσι το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα τι 

πρόκειται να προκύψει μελλοντικά από τις γενετικές βελτιώσεις, στις οποίες 

επιθυμούμε να προβούμε, συνιστά έναν αποτρεπτικό παράγοντα στην επιλογή 

των βελτιώσεων αυτών. Η αδυναμία μας να συλλάβουμε όλους τους πιθανούς 

κινδύνους βαραίνει όσους επιθυμούν να πράξουν με μη αναστρέψιμο τρόπο. 

 Ακόμα περισσότερο, για κάθε θεώρηση που εναποθέτει το κριτήριο για 

το τι ορίζουμε ως ‘βελτίωση’ στην προσωπική φύση, επιθυμία και αντίληψη μας, 

ελοχεύει ο κίνδυνος αυθαιρεσίας. Ο Harris ουσιαστικά αδυνατεί να δώσει ένα 

αξιόπιστο αξιολογικό κριτήριο που να καθοδηγεί την πράξη μας προς την 

κατεύθυνση της γενετικής βελτίωσης, από την στιγμή που γίνεται κατανοητό 

ότι η επίκληση της αναπαραγωγικής αυτονομίας δεν αρκεί. Η αναπαραγωγική 

αυτονομία δεν συνιστά το κατάλληλο κριτήριο σε περιπτώσεις που 

πραγματευόμαστε την πνευματική και σωματική ακεραιότητα ενός άλλου (έστω 

δυνάμει προσώπου) και όπου ελάχιστο αίτημα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση 

του ως ίσου ηθικού υποκειμένου. Ο συνειδητός και στοχευμένος προκαθορισμός 

του γενετικού υλικού ενός ατόμου συνιστά μια πράξη κατά την οποία κάθε άλλο 

                                                 
463 O’Neill: Αυτονομία, σ.88.  
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παρά ο δημιουργός αντιμετωπίζει το δημιούργημα του ως κάτι περισσότερο από 

ακριβώς αυτό, δηλαδή ένα δημιούργημα. Όμως κανείς από μας δεν 

αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως απλώς και μόνο δημιούργημα των γονιών του 

και ούτε πιθανώς θα ήθελε να συνιστά ένα προμελετημένο γενετικά 

τροποποιημένο κατασκεύασμα. Ανάλογης φύσης πράξεις είναι ηθικά μη 

αποδεκτές, διότι προβαίνουν σε επιλογές όπου ένα άτομο μόνο του επιλέγει και 

επιχειρεί να καθορίσει την φύση άλλων ατόμων με μη αναστρέψιμο τρόπο, 

χωρίς την συγκατάθεσή τους.  

Ο Harris βέβαια υποστηρίζει ότι δεν βλέπει γιατί χρειαζόμαστε τη 

συγκατάθεση του παιδιού για πράξεις που θα βελτίωναν τη ζωή του. Όμως 

οποιουδήποτε είδους γενετικές τροποποιήσεις είναι αμφίβολο αν θα συμβάλουν 

στο ευ ζην του παιδιού. Είναι καθ’ όλα αμφισβητήσιμο αν οι μη αναστρέψιμες 

γενετικές αλλαγές, στις οποίες θα προβούμε, τελικά θα δημιουργήσουν ένα πιο 

ευτυχισμένο ή πιο δυστυχισμένο παιδί στο πλαίσιο μιας μελλοντικής κοινωνίας.  

 Ακόμα και  στην περίπτωση που η γενετική τροποποίηση στοχεύει απλώς 

και μόνο στη θεραπεία μιας γενετικής ασθένειας πρέπει να είμαστε πολύ 

προσεκτικοί. Είναι γνωστό ότι τα όρια για αυτό που αντιλαμβανόμαστε 

κοινωνικά ως παθολογικό ή φυσιολογικό δεν είναι πάντα ευδιάκριτα464, και ως 

εκ τούτου αυτό που θεωρούμε ότι οφείλουμε να βελτιώσουμε πιθανώς δεν 

χρήζει βελτίωσης. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που παραθέτει η Alice 

Dreger, σε άρθρο της στην New York Times, με τίτλο ‘Όταν η Ιατρική το 

παρακάνει στην αναζήτηση του φυσιολογικού’465. Στο άρθρο της, αναφέρει ότι 

ξαφνικά συνειδητοποίησε ότι πάσχει από μια γενετική πάθηση. Αν και δεν είχε 

ποτέ προβεί σε γενετικό έλεγχο τα ανατομικά σημάδια του Διπλού-Χ συνδρόμου 

(Double-X Syndrome), όπως το ονομάζει, είναι εμφανή. Υποστηρίζει ότι, αν και η 

ίδια πιθανώς μπορεί να διαχειριστεί τις σωματικές διαταραχές που σχετίζονται 

με την κατάστασή της, όπως πόνους και καταρροή αίματος που αντιμετωπίζει 

κατά καιρούς εδώ και δεκαετίες ή ακόμα και τριχοφυΐα που διαφέρει από τους 

‘φυσιολογικούς’ ανθρώπους, η κοινωνική διάσταση είναι αυτή που της προκαλεί 

μεγαλύτερη ανησυχία. Άτομα που πάσχουν από το σύνδρομο Διπλό-Χ έχουν 

μεγαλύτερη πιθανότητα να ζήσουν κάτω από το επίπεδο φτώχειας, είναι πιο 

                                                 
464 βλ. Canguilhem: Normal. 
465 Dreger, Alice: “When Medicine Goes Too Far in the Pursuit of Normality”, στo: New York 
Times, New York, Ιούλιος 28, 1998.  
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πιθανόν να τους εκμεταλλευτούν σεξουαλικά και επίσης απαγορεύεται νομικά 

να παντρεύονται μεταξύ τους. Ακόμα συχνά γονείς επιχειρούν να προβούν σε 

άμβλωση από τη στιγμή που διαγνώσουν το παιδί τους με το Διπλό-Χ σύνδρομο. 

Πιθανώς γνωρίζουμε καλύτερο το σύνδρομο αυτό, όπως αναφέρει, με τον όρο 

γυναίκα.       

Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο για τις αποφάσεις μας δεν μπορεί να 

ανάγεται στην αντίληψη για τη ‘βελτίωση’ που πιθανώς εκφράζει ένα άτομο, μια 

ομάδα ατόμων ή ακόμα και ένα κράτος. Η απόπειρα επιβολής ανάλογων 

αντιλήψεων, όποιες και αν είναι αυτές, δεν είναι αποδεκτή. Εάν πρόκειται να 

πράττουμε ηθικά δεν μπορούμε παρά να συλλάβουμε την πράξη μας από την 

σκοπιά όλων. Δηλαδή να αντιμετωπίζουμε κάθε μέλος της ανθρωπότητας ως 

δυνάμει ηθικό δρώντα, ως ελεύθερο και συνάμα υπεύθυνο για τις πράξεις του.  

Το ηθικό αίτημα της γενετικής βελτίωσης, που θέτει ο Harris, προσβάλλει 

ουσιώδη όρο της ηθικής συγκρότησης, υπό την έννοια ότι μας καθοδηγεί να 

προβαίνουμε σε πράξεις που καθορίζουν την συμπεριφορά κάποιου με τέτοιο 

τρόπο που να περιορίζει την ελευθερία του, διότι ανεξαρτήτως αν πρόθεσή μας 

είναι να ωφελήσουμε το πρόσωπο αυτό, στην ουσία προσβάλλουμε έναν βασικό 

όρο της ηθικής πράξης, δηλαδή τη δυνατότητα να πράττουμε αλλιώς, τη 

δυνατότητα να αποφασίζει ελεύθερα ο καθένας για τον εαυτό του. Ανάλογες 

απόπειρες γενετικού ντετερμινισμού, εν αντιθέσει με αυτό που υποστηρίζει ο 

Harris, δεν μπορούν να ταυτιστούν με την επιθυμία των γονιών να προσφέρουν 

στα παιδιά τους τις καλύτερες συνθήκες όπως και όλα τα δυνατά ερεθίσματα 

για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους. 

Το διακύβευμα, σε αντίθεση με αυτό που υποστηρίζει ο Harris, δεν είναι 

απλώς και μόνο τι θα θέλαμε εμείς για τους ανθρώπους για τους οποίους 

νοιαζόμαστε, αλλά πώς να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον ως ικανούς για 

αυτονομία (να αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του καθενός να αποφασίζει ο ίδιος 

για ζητήματα που τον αφορούν), κυρίως στις περιπτώσεις που η αποφάσεις που 

λαμβάνουμε μπορούν να καθορίσουν με μη αναστρέψιμο τρόπο τις ζωές άλλων. 

 Εάν πρόκειται να προβούμε σε ηθική αξιολόγηση, το πρίσμα υπό το οποίο 

πρέπει να λαμβάνουμε αποφάσεις είναι ουσιαστικά εκείνο κατά το οποίο η 

πράξη μας δεν αίρει όρους δυνατότητας ελευθερίας σκέψης και πράξης άλλων. 

Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε σε κάθε περίπτωση συνειδητής απόπειρας 
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μηχανικού προκαθορισμού είναι ουσιαστικά ότι αποτελεί εξ αρχής μια πράξη 

κατά την οποία επιχειρούμε να αντιμετωπίσουμε ένα έλλογο ον εργαλειακά και 

μόνο. Δηλαδή, επιθυμούμε ουσιαστικά να αποφασίσουμε εμείς για αυτόν υπό 

ποιους όρους θα σκέφτεται και θα πράττει.  Έτσι παρεμβαίνουμε στην ίδια τη 

δυνατότητα κάποιου να πράξει ηθικά, αν θέλει, με το να του αφαιρούμε ένα 

ουσιώδες στοιχείο της ηθικής του δράσης, τη δυνατότητα του δηλαδή να 

επιλέγει ελεύθερα πώς να σκέφτεται και να πράττει.  

Από την στιγμή που παραβιάζουμε τους ίδιους τους όρους πράξης 

κάποιου, σε καμία περίπτωση δεν τον αντιμετωπίζουμε ως μέλος της ηθικής 

κοινότητας μας, ως ίσο απέναντι μας από ηθική σκοπιά. Αυτό ακριβώς 

επιχειρείται να αναδειχθεί με την αυτονομία αρχών, υπό την έννοια ότι θέτει 

στο επίκεντρο του στοχασμού μας την ίδια την πράξη από τη σκοπιά όλων. Η 

επισήμανση του γεγονότος ότι αναφερόμαστε σε πράξεις μας απομακρύνει από 

μια εγωκεντρική θεώρηση της ανθρώπινης ελευθερίας, από τη στιγμή που θέτει 

κάθε έλλογο ον αντιμέτωπο με τους όρους συγκρότησης των πράξεων του. Οι 

όροι συγκρότησης μιας πράξης αναπόφευκτα εντάσσουν στον προβληματισμό 

μας όχι μόνο τις προσωπικές μας επιθυμίες, αλλά και το δημόσιο χαρακτήρα της. 

Η μετάθεση του προβληματισμού μας στην ίδια την πράξη απομακρύνει από 

λογικές διακήρυξης ‘ανύπαρκτων’ ατομικών δικαιωμάτων και φέρνει στο 

προσκήνιο την έννοια της υποχρέωσης, που προκύπτει ακριβώς από το δημόσιο 

χαρακτήρα της πράξης. Η έννοια της υποχρέωσης διασφαλίζει ενός είδους 

επικοινωνία, που δεν αναλώνεται απλώς και μόνο σε ατομικές προσδοκίες ή 

ιδανικά, αλλά δεσμεύεται από καθολικά αποδεκτές απαιτήσεις που προκύπτουν 

από λόγους πράξης ικανούς να μας κινητοποιήσουν αναλόγως.  

Για να πράττουμε ελεύθερα, πρέπει να μπορούμε να στοχαζόμαστε πάνω 

στις πράξεις μας άνευ όρων, υπό την έννοια ότι δεν ακολουθούμε απλώς μια 

συμπτωματικά, τυχαία ή εξωτερικά επιβαλλόμενη αιτιακή αλυσίδα. Ακόμα 

περισσότερο, η πράξη δεν πρέπει να αναιρεί την ίδια την συγκρότηση της, ως 

μια μορφή επικοινωνίας που έχει αντίκτυπο όχι μόνο σ’ εμάς, αλλά και σε 

τρίτους, δηλαδή τον δημόσιο της χαρακτήρα. Καθότι με το όρο πράξη δεν 

αναφερόμαστε απλώς σε δράσεις που εκτείνονται πέρα και έξω από το δημόσιο 

τους πλαίσιο, αλλά σε επικοινωνιακές πρακτικές με ηθικό φορτίο. Η αυτονομία 

αρχών προσδίδει στις πράξεις μας λόγους που να αναδεικνύουν μια μορφή 
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επικοινωνίας ικανή να σταθεί ως αρχή για όλους. Και αυτό ακριβώς το αίτημα 

να πράττουμε, δηλαδή, “μόνο βάσει αρχών, που να μπορούμε να θεωρήσουμε 

αρχές για όλους, αποτελεί τη βάση για μια πλούσια και ισχυρή θεώρηση των 

ηθικών απαιτήσεων.”466 Στην προκειμένη περίπτωση, το αίτημα αυτό τίθεται ως 

αίτημα απόρριψης οποιασδήποτε πρακτικής δεν λαμβάνει υπ’ όψιν την 

ικανότητα των άλλων να πράττουν, δηλαδή ουσιαστικά την απόπειρα 

οποιουδήποτε επιχειρεί να θέσει ως αρχή το δικαίωμα να καθορίζουμε εμείς οι 

ίδιοι λόγους πράξης άλλων ανθρώπων.  

Ο δημόσιος χαρακτήρας της πράξης μας βρίσκει υπόλογους, υπό την 

έννοια ότι πρέπει να συλλογιζόμαστε κάθε πράξη ως ικανή να θέτει αρχές που 

να είναι αδύνατον να αίρουν όρους της δυνατότητας κάθε έλλογου όντος να 

σκέφτεται και να πράττει ηθικά, αν θέλει. Η αυτονομία αρχών θέτει στο 

επίκεντρο την αυτόνομη πράξη και μας υποχρεώνει να λάβουμε υπόψη ως λόγο 

πράξης μας οποιονδήποτε λόγο μπορεί να σταθεί ως αρχή που να αναδεικνύει 

την αυτονομία πράξης για κάθε έλλογο ον. Στην ουσία, μας υποχρεώνει να 

συγκροτούμε οι ίδιοι τη σκέψη και την πράξη μας ως έγκυρη από την σκοπιά 

όλων.  

Πράττε μόνο έτσι ώστε η θέληση σου μέσω του γνώμονα της να 

μπορεί να θεωρεί τον εαυτό της ταυτόχρονα ως καθολικό νομοθέτη467 

 

Ιατρικές παρεμβάσεις στα πρόθυρα του θανάτου 

 

 Στην εποχή μας, η έννοια του φυσικού θανάτου, τουλάχιστον για την 

πλειονότητα των ενδονοσοκομειακών ασθενών, δεν αποτελεί πια μια 

ευδιάκριτη πραγματικότητα. Οι νέες εξελίξεις στις ιατρικές επιστημονικές 

τεχνολογίες μας φέρουν μπροστά σε δυνατότητες παράτασης ή επίσπευσης του 

θανάτου, έστω για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Ο τρόπος και ο χρόνος 

τερματισμού της ζωής εν μέρει έχει αναχθεί σε ζήτημα μιας ενδονοσοκομειακής 

απόφασης. Υπό το πρίσμα αυτό, η επίσπευση του τέλους ή η παράταση μιας 

ανθρώπινης ζωής, κατά την οποία μετέχουν περισσότεροι από τον άμεσα 

                                                 
466 O’Neill: Αυτονομία, σ.112. 
467 Kant: Θεμέλια, σ.76. 
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ενδιαφερόμενο, μας φέρνει αντιμέτωπους με την ηθική διάσταση ανάλογων 

αποφάσεων.  

Συνοπτικά, οι πιο συνήθεις πρακτικές για ασθενείς τελικού σταδίου είναι 

η εκούσια ή μη εκούσια (ακούσια468) διακοπή λήψης τροφής και υγρών, η 

καταστολή μέχρι θανάτου ασθενών τελικού σταδίου, η διακοπή μηχανικής 

υποστήριξης ή η χορήγηση θανατηφόρας δόσης φαρμάκου (όπως θανατηφόρας 

δόσης μορφίνης). Η χορήγηση θανατηφόρας δόσης φαρμάκου υπάγεται σε αυτό 

που ορίζουμε ως ενεργητική ευθανασία (μια πράξη με την όποια επιφέρουμε ή 

επισπεύδουμε τον θάνατο), η επιλογή της διακοπής της μηχανικής υποστήριξης 

σε αυτό που ονομάζουμε παθητική ευθανασία (ουσιαστικά συνιστά μια 

παράλειψη με την οποία επιφέρουμε θάνατο). Με τον όρο ακούσια, εννοούμε 

τον τερματισμό της ζωής χωρίς την θέληση του ασθενούς (επειδή ο ασθενής 

βρίσκεται σε καταστολή, δεν έχει συνείδηση της κατάστασης του) και με τον 

όρο εκούσια μετά από απαίτηση του ίδιου του ασθενούς. Οι πρακτικές αυτές του 

τέλους της ζωής επικεντρώνονται κυρίως σε άτομα που πάσχουν από ανίατη 

ασθένεια τελικού σταδίου, υποφέρουν από δυσβάστακτους πόνους και έχουν 

περιέλθει σε μεγάλη εξάρτηση από τρίτους ακόμα και για τις βασικότερες 

λειτουργίες τους. Συχνά είναι αυτοί οι ίδιοι που ζητούν να θέσουν τέλος στη ζωή 

τους.  

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύς λόγος για τη νομιμότητα ή μη αυτών 

των ιατρικών αποφάσεων469. Η συζήτηση επικεντρώνεται γύρω από το κατά 

πόσο μπορεί να θεμελιωθεί ηθικά η ιατρική παρέμβαση στην επίσπευση του 

τέλους της ζωής ενός ασθενούς. Όσοι αντίκεινται στη θεμελίωση ανάλογων 

δικαιωμάτων υποστηρίζουν ότι ένα δικαίωμα στην μη ζωή θα ήταν τουλάχιστον 

παράδοξο, από την στιγμή κυρίως που το ίδιο το σύνταγμα προσδίδει ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην προάσπιση της ιερότητας της ανθρώπινης ζωής. Από την άλλη, 

όσοι επικαλούνται ανάλογα δικαιώματα, υποστηρίζουν ότι η επιλογή του 

                                                 
468 Όπως επισημαίνει η Μυρτώ Δραγώνα Μονάχου: “Εφόσον,  για να χαρακτηρισθεί  ένας 
θάνατος ως ευθανασία απαιτείται ρητή εντολή ή έστω εικαζόμενη συναίνεση του ασθενούς, 
μόνο καταχρηστικά μπορούμε να μιλάμε για ακούσια ευθανασία. Χωρίς τη θέληση του ασθενούς,  
η επίσπευση του θανάτου του ισοδυναμεί με αυθαίρετη αφαίρεση της ζωής του και 
κυριολεκτικά δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί  ευθανασία, αλλά φόνος.” (Δραγώνα Μοναχου, 
Μυρτώ: “Το πρόβλημα της ευθανασίας”. Distant Learning, Παν. Αθηνών 2013, σ. 4). 
469 βλ. The Royal Society of Canada Expert Panel. End of Life Decision Making. Νοέμβριος 2011. 
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θανάτου μας προασπίζεται από το σύνταγμα, καθότι αποτελεί αναπόσπαστο 

κομμάτι της “προέκτασης” της προσωπικότητας μας.470  

Ποικίλες είναι η αντιρρήσεις που ανακύπτουν σχετικά με την επίσπευση 

του θανάτου ενός ασθενούς τελικού σταδίου. Για παράδειγμα, είναι 

αμφισβητήσιμο κατά πόσο ασθενείς τελικού σταδίου μπορούν, υπό τις 

συνθήκες αφόρητου σωματικού και ψυχικού πόνου στις οποίες βρίσκονται, να 

προβούν σε μια συνειδητή απόφαση επίσπευσης του τέλους της ζωής τους. 

Χαρακτηριστικά είναι τα ευρήματα έρευνας που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο 

του Michigan σε ηλικιωμένους ασθενείς στην Αμερική, όπου απαιτείτο να 

ληφθεί κάποια απόφαση που αφορούσε το τέλος της ζωής τους. “Η έρευνα μας 

ανέδειξε ότι ένας σημαντικός αριθμός από ηλικιωμένους ασθενείς χρειάζονται 

κάποιον άλλον να λάβει αποφάσεις για το κατά πόσο πρέπει να τους παρέχεται 

μια επιθετική, περιορισμένη ή καταπραϋντική θεραπευτική φροντίδα στο τέλος 

της ζωής.”471   

 Επίσης, γύρω από την απαίτηση για επίσπευση του θανάτου 

προκύπτουν αντιρρήσεις όπως αυτή της αθέμιτης επιρροής. Με αυτό 

επικαλούμαστε ουσιαστικά τον κίνδυνο ένας ασθενής να έχει επηρεαστεί με 

αθέμιτο τρόπο από κάποιο άλλο πρόσωπο, όπως από έναν συγγενή του ή από το 

ιατρικό προσωπικό472 και να εκδηλώσει μια επιθυμία που στην πραγματικότητα 

δεν τον εκφράζει. Αθέμιτη επιρροή ασκείται συχνά σε ασθενείς τελικού σταδίου 

από τους συγγενείς τους, εξαιτίας κυρίως του οικονομικού και αβάστακτου 

                                                 
470 Βλ. Dworkin, Ronald: “Παρέμβαση στο Supreme Court ως Amici Curiae”, (μτφ. Νίκος Ι 
Παπασπύρου).  
471 Maria J. Silveira, M.D., M.P.H., Scott Y.H. Kim, M.D., Ph.D., and Kenneth M. Langa, M.D., Ph.D.: 
Advance Directives and Outcomes of Surrogate Decision Making before Death. N Engl J Med 
2010; 362:1211-1218 April 1, 2010. 
472 Σε σχετική μελέτη, που έγινε για την Αυστραλία [Kuhse Helga, Singer Peter, Baume Peter, et 
al., “End of life Decision in Australian Medical Practice,” στο: Medical Journal of Australia 166 (17 
Φεβρουάριο 1997): 191-96.] παρατηρήθηκε ότι ένας μεγάλος αριθμός από Αυστραλούς ιατρούς 
εσκεμμένα τερμάτιζαν τη ζωή των ασθενών τους: 30% από τους ετήσιους θανάτους στην 
Αυστραλία ήταν αποτέλεσμα μίας πράξης η μίας παράλειψης που στόχευε στον θάνατο του 
ασθενούς. Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι αυτό γινόταν συχνά χωρίς καν τη συγκατάθεση του 
ασθενούς, συνήθως με τη χορήγηση αναλγητικής θεραπείας που επιτάχυνε τον θάνατο. Μόνο 
4% των θανάτων έγιναν μετά από σαφή απαίτηση του ασθενούς. Το 1995 η Northern Territory 
της Αυστραλίας με την ψήφιση του Northern Rights of the Terminally Ill Bill 1995  έγινε η πρώτη 
περιοχή στον κόσμο στην οποία επιτρεπόταν η ευθανασία και η ιατρικά υποβοηθούμενη 
αυτοκτονία. Ο νόμος αυτός ακυρώθηκε το 1997, όταν πέρασε ο Commonwealth Euthanasia laws 
Bill 1996. Ο νομοθετική αυτή πράξη απαγορεύει τη θέσπιση νόμων στις περιοχές της Αυστραλίας 
που θα επιτρέπουν την ευθανασία ή την ιατρικά υποβοηθούμενη αυτοκτονία, αλλά αναγνωρίζει 
το δικαίωμα στην άρνηση θεραπείας και συγκατατίθεται στην χορήγηση αναλγητικής θεραπείας 
που ως παρενέργεια συντομεύει τη ζωή του ασθενούς. 
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βάρους μιας συνεχούς και εντατικής φροντίδας. Χαρακτηριστικό είναι το 

γεγονός ότι “24% των περιπτώσεων, οικογενειών ασθενών τελικού σταδίου 

ξόδεψαν όλα τα χρήματα που είχαν φυλαγμένα λόγω του κόστους της ιατρικής 

φροντίδας”473. Από την σκοπιά του ιατρικού προσωπικού, κοινωνικές έρευνες 

έχουν αναδείξει ότι τυχαίνει συχνά να μην δείχνουν την αναγκαία φροντίδα και 

ενδιαφέρον σε ασθενείς που πρόκειται να πεθάνουν, “"gorks", "gomers", και 

"φυτά" είναι μόνο μερικά από τα όχι και τόσο στοργικά ονόματα με τα οποία 

τους χαρακτηρίζουν οι ανώτεροι νοσοκομειακοί υπάλληλοι... [πολλοί ιατροί] 

τείνουν να θεωρούν κάθε ασθενή σε μη θεραπεύσιμη κατάσταση ή τελικού 

σταδίου ως αποτυχία ..”474. Ακόμα και χωρίς εξαναγκασμό, ασθενείς τελικού 

σταδίου νιώθουν οι ίδιοι ότι αποτελούν βάρος και συχνά επιθυμούν να θέσουν 

τέλος στη ζωή τους και να αφήσουν μια καλή εικόνα σε όσους είναι κοντά 

τους475. 

Επειδή αναφερόμαστε κυρίως σε ασθενείς τελικού σταδίου, ένας άλλος 

συχνός προβληματισμός επικεντρώνεται ουσιαστικά στην αυθαιρεσία που 

πιθανώς χαρακτηρίζει τον προσδιορισμό ενός ασθενούς ως ασθενούς τελικού 

σταδίου. “Η περίπτωση των ασθενών τελικού σταδίου δεν είναι ξεκάθαρη, διότι 

το φάσμα των επιπλοκών και της ελαστικότητας του σχετικού χρονικού 

πλαισίου, κάνουν τον καθορισμό του ποιος μετράει ως ασθενής τελικού σταδίου 

είτε πολύ εύκολο είτε πολύ δύσκολο- πολύ εύκολο διότι οποιοσδήποτε πάσχει 

από μία ασθένεια από την οποία θα πεθάνει, αν δεν θεραπευτεί, θεωρείται 

τελικού σταδίου ασθενής και παρά ταύτα μπορεί να του απομένει πολλή ζωή, 

ζωή που να αξίζει να την ζήσει ένας ασθενής τελικού σταδίου. ‘Τελικού Σταδίου 

ασθενής’ αποτελεί απλώς έναν επιφανειακό ιατρικό όρο”476.  

Βέβαια το επιχείρημα που χρησιμοποιείται κατά κόρον υπέρ της 

απαγόρευσης πρακτικών τέλους της ζωής είναι το επιχείρημα της ολισθηρής 

πλαγιάς∙ δηλαδή ο κίνδυνος της δημιουργίας ευνοϊκών συνθηκών που θα 

                                                 
473 Kenneth E. Covinsky, Lee Goldman, E. Francis Cook, et all.,: “The Impact of Serious Illness on 
Patients’ Families”, στο: Journal of the American Medical Association 272 (1994), 1893-44.  
474 Kass, Leon: “Neither for Love nor Money: Why Doctors Must Not Kill”. Commonweal 118 
(1991): 472-76, σ.473. 
475 βλ. Marquis, Don: “The Weakness of the Case for Legalizing Physician Assisted Suicide”, στο: 
Margaret P. Battin, Rosamond Rhodes & Anita Silvers (επιμ.), Physician Assisted Suicide: 
Expanding the Debate. Routledge, New York & London 1998, 312-322. 
476 Baumrin, Bernard: “Physician, Stay Thy Hand!” στο: Margaret P. Battin, Rosamond Rhodes & 
Anita Silvers (επιμ.), Physician Assisted Suicide: Expanding the Debate. Routledge, New York & 
London 1998, 177-181, σ.180.  
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επιτρέψουν σε αρκετές περιπτώσεις που τώρα θεωρούνται μη δικαιολογημένες 

να χαρακτηριστούν αποδεκτές στο μέλλον∙ όπως επίσης και ο κίνδυνος να 

φθαρούν κοινωνικές αξίες και δομές, οι οποίες κατά την παρούσα χρονική 

στιγμή θεωρούνται απαραίτητες. 

Στον αντίποδα των επιχειρημάτων αυτών, κυρίως των επιχειρημάτων 

της ολισθηρής πλαγιάς και την αθέμιτης επιρροής, συχνά επισημαίνεται η 

αδυναμία τους να αποτελέσουν επαρκή κριτήρια περιορισμού της ατομικής 

ελευθερίας. Χαρακτηριστικό είναι το επιχείρημα που παρουσιάζεται στο “The 

Philosophers Brief” 477: “φανταστείτε, για παράδειγμα, να απαγορεύσει το 

κράτος τις δημόσιες συζητήσεις, επειδή δεν μπορεί να εγγυηθεί με οποιονδήποτε 

τρόπο είτε με κανονισμούς είτε με την αύξηση της αστυνόμευσης, ότι τέτοιου 

είδους συζητήσεις δεν θα προκαλέσουν εξεγέρσεις που θα οδηγήσουν στην 

πρόκληση σοβαρών τραυματισμών ή ακόμα και θάνατο αθώου πληθυσμού”. 

        Ακόμα και εκείνοι που πεθαίνουν έχουν το δικαίωμα να ακούν 

και, αν το επιθυμούν, να πράττουν σύμφωνα με όσα άλλοι θα ήθελαν 

να τους πουν ή να υπαινιχθούν και θα ήταν επικίνδυνο να υποθέσουμε 

ότι μία πολιτεία μπορεί να απαγορεύσει κάτι τέτοιο, επειδή γνωρίζει 

καλύτερα από τους πολίτες της πότε θα πρέπει εκείνοι να 

παρακινηθούν από μία συγκεκριμένη συμβουλή ή γνώμη να λάβουν 

κρίσιμες και μοιραίες για αυτούς προσωπικές αποφάσεις κατά την 

άσκηση του δικαιώματος τους.478 

Σε ανάλογα διλήμματα, εντός της βιοηθικής, κεντρική θέση κατέχει το 

ηθικό αίτημα σεβασμού της ατομικής αυτονομίας. Θεωρείται, δηλαδή ότι είναι ο 

άμεσα ενδιαφερόμενος αυτός που έχει το δικαίωμα να καθορίζει τη ζωή του 

όπως ο ίδιος επιθυμεί, ακόμα και αν αυτό ανάγεται στην επιλογή του τρόπου και 

του χρόνου του θανάτου του. Υπό την λογική αυτή, οι ιατρικές αποφάσεις που 

αφορούν το τέλος της ζωής μας, όπως η επιλογή του χρόνου και του τρόπου του 

θανάτου μας, εντάσσονται στις επιλογές αυτές που χαρακτηρίζουμε ως 

ενδόμυχες προσωπικές ατομικές επιλογές και στις οποίες το κράτος οφείλει να 

μην παρεμβαίνει από την στιγμή που έχουν άμεσο αντίκτυπο κυρίως στο ίδιο το 

άτομο.  

                                                 
477  Dworkin, Ronald κ.ά., “Assisted Suicide: the Philosophers Brief”, στο: The New York Review of 
Books, 44/5, (Μάρτιος 2, 1997), σ.93.   
478 Dworkin R. κ.α.: “Assisted”, σ.109. 
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Βέβαια και στη προκειμένη περίπτωση η ανάδειξη της σημασίας της 

ατομικής μας ελευθερίας δεν φαίνεται να συλλαμβάνει το ζήτημα σε όλη του την 

διάσταση. Η προάσπιση και μόνο της δυνατότητας του κάθε ατόμου να 

διαχειρίζεται την ζωή του όπως αυτός επιθυμεί συνιστά απλώς μια προϋπόθεση 

που είναι και η ίδια συχνά αδύνατον να εκπληρωθεί. Είναι αμφιβολίας άξιο, σε 

ανάλογες περιπτώσεις, κατά πόσο η επιθυμία του ασθενούς ή των συγγενών 

του δύναται να αναδείξει τη βούληση ενός προσώπου ικανού να διαχειριστεί το 

ίδιο τη ζωή του, σύμφωνα με τις δικές του πεποιθήσεις και αντιλήψεις.  

Το ζήτημα γίνεται ακόμα πιο σύνθετο μόλις γίνει αισθητή η διαπίστωση 

ότι αναφερόμαστε σε περιπτώσεις όπου η ανάγκη συμμετοχής του ιατρικού 

προσωπικού είναι επιτακτική, δηλαδή σε ενδονοσοκομειακούς ασθενείς, που 

συχνά αδυνατούν από μόνοι τους να διαχειριστούν ανάλογες αποφάσεις ή να 

προβούν στην επικείμενη πράξη είτε επειδή βρίσκονται σε καταστολή είτε σε 

αφόρητο πόνο ή σύγχυση. Για τον λόγο αυτόν, αναδεικνύονται πρόσθετα 

ζητήματα που υπερβαίνουν το πλαίσιο προάσπισης μιας ατομικά 

διαμορφωμένης επιλογής. Στον προβληματισμό μας αναπόφευκτα εντάσσεται 

και η ηθική διάσταση της συμμετοχής του ιατρικού προσωπικού, πτυχή της 

οποίας αναδεικνύει εύγλωττα ο Bernard Baumrin:  

Είναι κληρονόμοι μίας παράδοσης που εμπνέει δημόσια 

εμπιστοσύνη. Κανείς δεν πρέπει να είναι υπεύθυνος για την διάβρωση 

αυτής της εμπιστοσύνης. Τίποτα που να είναι απόμακρα ωφέλιμο για 

κάποιους συγκεκριμένους ασθενείς σε ακραίες περιπτώσεις αξίζει τη 

ζημιά που θα προκληθεί από την αντίληψη ότι οι ιατροί ορισμένες 

φορές βοηθούν ή ακόμα και υποκινούν ανθρώπους να αφαιρέσουν την 

ίδια τους τη ζωή.479 

Η ιατρική πρακτική δεν συνιστά ένα ηθικά ουδέτερο επάγγελμα κατά το 

οποίο ο γιατρός “πουλάει” τις υπηρεσίες του στον ασθενή. Από την άλλη, ούτε 

αποτελεί μια πρακτική που εναπόκειται στον ανθρωπιστικό χαρακτήρα του 

γιατρού, που παραβλέπει τις προσωπικές επιθυμίες του ασθενούς και πράττει 

κατά βούληση. Για τον Leon Kass, “οποιαδήποτε από αυτές τις προσεγγίσεις 

πρέπει να απορριφθεί ως θεμέλιο για την ιατρική ηθική. Διότι, καταρχάς, καμία 

από αυτές δεν εξηγεί κάποια συγκεκριμένα καθήκοντα και περιορισμούς, που 

                                                 
479 Baumrin: “Physician”, σ.181.   
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θεωρούνται εδώ και χρόνια ως απολύτως απαράβατα υπό το πρίσμα της 

παραδοσιακής ιατρικής ηθικής” 480 . Τα πρόσθετα ηθικά ζητήματα που 

ανακύπτουν αδυνατούν να αναχθούν απλώς στην έκφραση μιας ατομικής 

επιθυμίας, είτε των συγγενών είτε του ιατρικού προσωπικού είτε του ίδιου του 

ασθενούς, όπως και να έχει αυτή διαμορφωθεί· αντιθέτως αναδεικνύουν την 

ανάγκη ύπαρξης αρχών πράξης με καθολική δεσμευτική ισχύ.  

Το επικείμενο ερώτημα που προκύπτει και που οφείλουμε να θέτουμε σε 

ανάλογες περιπτώσεις είναι αν και κατά πόσο θα μπορούσε να υπάρξει ένας 

ικανός λόγος για την αναγνώριση, την καθολική δηλαδή αποδοχή, του τέλους 

της ζωής ενός ασθενούς ως μιας συνειδητής επιλογής ενός προσώπου.  

Ένα απτό κριτήριο θα μπορούσε να είναι η ύπαρξη δυσβάστακτου πόνου. 

Πράγματι, κάποιοι ασθενείς τελικού σταδίου υποφέρουν από αφόρητους μη 

εξαλείψιμους πόνους 481 . Πράγματι, η αντιμετώπιση του πόνου αποτελεί 

αδιαμφισβήτητα ένα από τα βασικότερα καθήκοντα του ιατρικού προσωπικού. 

Όμως το κριτήριο αυτό δεν συνιστά συνθήκη ύπαρξης μόνο για τελικού σταδίου 

ασθενείς. Ακόμα και ασθενείς που δεν βρίσκονται σε τελικό στάδιο πάσχουν από 

σωματικό πόνο που αδυνατούν να διαχειριστούν (όπως όσοι πάσχουν από 

ρευματική αρθρίτιδα). Από ηθική βέβαια άποψη το ζήτημα που ανακύπτει με το 

παραπάνω κριτήριο είναι ότι προσδίδει μια προοπτική στη ζωή ανάλογη με 

αυτή που ο Thomas Hill ονομάζει «Οπτική του Καταναλωτή» (Consumers 

Perspective482). Σύμφωνα με την οπτική αυτή, η ζωή του καθενός σταθμίζεται 

ανάλογα με το κατά πόσον η ικανοποίηση που αυτή προσφέρει υπερτερεί του 

πόνου που κατά καιρούς βιώνουμε.  Αν στη ζωή κάποιου ο πόνος υπερτερεί, 

τότε είναι άξια να την ζει, αν όχι τότε δεν αξίζει να την ζήσει. Υπό την οπτική του 

καταναλωτή  “Το σχετικό ερώτημα είναι, ‘Τι θα κερδίσω’ όχι ‘Τι μπορώ να 

αποκομίσω;’”483.      

Γιατί όμως θα ήταν προβληματικό να διαχειριστούμε εμείς τη δική μας 

ζωή όπως επιθυμούμε, ακόμα και εργαλειακά; Ας επανέλθουμε, δηλαδή, 

                                                 
480 Ό.π., σ.28.   
481 Άτομα για παράδειγμα που πάσχουν από καρκίνο τελικού σταδίου βιώνουν συχνά εξαιρετικό 
πόνο ακόμα και στις βασικότερες λειτουργίες τους, όπως όταν καταπίνουν ή βήχουν ή 
χασμουριούνται χωρίς να μπορεί να αντιμετωπιστεί ο πόνος αυτός σε ικανοποιητικό βαθμό με 
αναλγητική θεραπεία και ταυτόχρονη διατήρηση των αισθήσεων.    
482 Hill: Autonomy, σ.98. 
483 Ό.π., σ.100.  
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ουσιαστικά στην επίκληση της ατομικής αυτονομίας. “Η ανεξαρτησία καθ’ εαυτή 

δεν φαίνεται να είναι ούτε απαραίτητη ούτε ικανοποιητική ως προϋπόθεση για 

να έχει μία πράξη ηθική αξία”484 . Όμως ακόμα και έτσι θα μπορούσε κανείς να 

θέσει ως ελάχιστο αίτημα το αίτημα της μη παρέμβασης στην ατομική επιλογή 

ενός ασθενούς. Το αίτημα όμως αυτό, πέρα από το γεγονός ότι σε καμία 

περίπτωση δεν δεσμεύει ένα τρίτο πρόσωπο να αναγνωρίσει την επιλογή σου 

ως αξιακά σημαντική, αδυνατεί ακόμα και να διασφαλίσει την ίδια την 

προϋπόθεση την οποία θέτει, αυτή της ατομική επιλογής. Όντας αντιμέτωποι με 

ενδονοσοκομειακές αποφάσεις με την βαρύτητα και πολυπλοκότητα των 

επιλογών τέλους της ζωής, το αίτημα για προάσπιση της προσωπικότητας μας 

είναι κάθε άλλο παρά δεδομένο.  

Ακόμα και στην περίπτωση που η προσωπική ανεξαρτησία και μόνον 

είναι το ζητούμενο και αυτή η ίδια είναι αδύνατον να θεμελιωθεί απλώς και μόνο 

επικαλούμενη τον εαυτό της, διότι έτσι, όπως είναι κατανοητό, όχι μόνο 

προβαίνουμε σε λήψη του ζητουμένου, αλλά επιπροσθέτως επιχειρούμε, 

εξαιτίας κυρίως της υποκειμενικότητας που το χαρακτηρίζει, να θεμελιώσουμε 

ένα αίτημα χωρίς σαφείς παραμέτρους, προσταγές και αξιώσεις. Η διασφάλιση 

της ανεξαρτησίας και αυτονομίας της έκφρασης μας πρέπει να προκύπτει μέσα 

από διαυγείς αρχές, ικανές να προτάσσουν αξιώσεις έγκυρες από την σκοπιά 

όλων.  

Σαφώς, όπως υπενθυμίζει ο Ronald Dworkin, “η αντίληψη της 

αυτονομίας ως ακεραιότητας δεν υποθέτει ότι άτομα ικανά για δικαιοπραξία 

έχουν συνεπείς αξίες ή ότι πάντα προβαίνουν σε συνεπείς επιλογές ή ότι πάντα 

ζουν δομημένες και με αναστοχασμό ζωές”485. Σαφώς καθημερινά προβαίνουμε 

σε σημαντικές προσωπικές επιλογές που στιγματίζουν την ζωή μας, χωρίς να τις 

εντάσσουμε σε μια κανονιστική ηθική διάσταση αξιολόγησης· επιλογές που 

αφορούν την αυτονομία και το δικαίωμα του καθενός μας να “λαμβάνει 

σημαντικές αποφάσεις καθορίζοντας ο ίδιος την ζωή του”486. Εάν πρόκειται 

όμως η αυτονομία να διασφαλίζει την ακεραιότητα ανάλογων επιλογών δεν 

μπορεί να ανάγεται απλώς και μόνο σ’ ένα ζήτημα ατομικής έκφρασης.  

                                                 
484 O’Neill: Bounds, σ.30.  
485 R. Dworkin: Life’s, σ.224.  
486 Ό.π., σ.227.  
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Η αναφορά στον παραπάνω προβληματισμό δεν τίθεται βεβαίως με 

σκοπό τον κρατικό περιορισμό της ατομικής ελευθερίας μας και την επιβολή 

μιας κρατικής αντίληψης για το τι ορίζουμε ως ηθικά αποδεκτό. Όλοι 

επηρεαζόμαστε αναπόφευκτα από ποικίλους εξωτερικούς παράγοντες στην 

αξιολόγηση και λήψη των αποφάσεων για την ζωή μας. Βεβαίως και αποτελεί 

ένα αναφαίρετο δικαίωμα μας. Το ζητούμενο είναι όμως η διασφάλιση ενός 

πλαισίου το οποίο να εξασφαλίζει ότι η επιλογή του ασθενούς ή η απόφαση που 

πρόκειται να λάβουμε εκ μέρους του ασθενούς, συνιστά μια συνειδητή επιλογή 

που εκφράζει και σέβεται την προσωπικότητά του. Όπως θα φανεί και 

παρακάτω, είναι η ίδια η αυτονομία αυτή που επιβάλλει δεσμεύσεις, δεσμεύσεις 

που υπερβαίνουν τα όρια ενός αιτήματος για ατομική ελευθερία με μη 

συγκεκριμένες διατάσεις.  

Το στοιχείο που καθορίζει τον προβληματισμό μας σε ανάλογες 

περιπτώσεις δεν μπορεί να είναι τα ενδo-προσωπικά (intra-personal) 

συμφέροντα του κάθε ατόμου, υπό την έννοια ότι το θεωρούμε αποδεκτό να 

συντομεύει κάποιος τη ζωή του για να τη συλλάβει συνολικά ως μια καλή ζωή 

ούτε απλώς η παραδοχή ότι ο καθένας είναι ο πλέον αρμόδιος για τη δική του 

ζωή, αλλά αυτό που προσδίδει ουσιαστική αξία και δεσμευτική ισχύ στη ζωή του 

κάθε ατόμου είναι ότι μετέχει ως μέλος της ηθικής κοινότητάς μας487. Καθότι η 

αξία που προσδίδουμε σ’ ένα πρόσωπο “είναι μία αξία που κατέχει κάποιος λόγω 

του ότι είναι ένας από εμάς, και η αξία του να είναι ένας από εμάς δεν είναι μόνο 

δική του για να την αποτιμά ή να την υπερασπίζεται. Η αξία του να είσαι 

πρόσωπο είναι γι’ αυτό τον λόγο κάτι μεγαλύτερο από οποιονδήποτε 

συγκεκριμένο πρόσωπο που την ενσαρκώνει” 488 . Συνήθως αυτό που 

αναγνωρίζουμε και θεωρούμε ως αξιακά δεσμευτικό είναι ένα αίτημα που 

αντανακλά μια έλλογη απόφαση και που αναδεικνύει την αξία μιας ανθρώπινης 

ζωής. Το αίτημα για ατομική αυτονομία, ως αρνητικό δικαίωμα μη παρέμβασης 

στις ζωές άλλων ανθρώπων, αδυνατεί να αναδείξει τη σημασία μιας πράξης που 

εξαιτίας της καθολικής της μορφής γίνεται αισθητή ως πράξη αναγνώρισης της 

αξίας της ανθρώπινης ύπαρξης.  

                                                 
487 Βλ. Velleman, J. David: “A Right of Self-Termination”, στο: Ethics, 109/3 (Απρίλιος, 1999), 606-
628.  
488 Velleman: “Right”, σ.612.  
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Η αυτονομία, ως ηθική αρχή, επιτάσσει καθολικού δεσμευτικού τύπου 

αξιώσεις. Μια από τις αξιώσεις αυτές, που προτάσσει η αυτονομία αρχών, είναι η 

αξίωση μιας ζωής με αξιοπρέπεια489. Εξαιτίας της αυτονομίας του λόγου, γίνεται 

σαφές από ηθική σκοπιά ότι οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την αξιοπρέπεια ως 

χαρακτηριστικό γνώρισμα κάθε έλλογου όντος “ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης, 

ταλέντων, επιτευγμάτων ή ηθικού παρελθόντος, αντιμετωπίζοντας τους με 

σεβασμό ως ανθρώπινα όντα”490. Η αυτονομία ως “το θεμέλιο της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας και η πηγή της ηθικότητας”491 , δύναται να δεσμεύει κάθε 

ανθρώπινο ον. Η επίκληση ενός δεσμευτικού ηθικού κριτηρίου, όπως αυτό της 

αξιοπρέπειας, που αναδεικνύεται μέσα από την αυτονομία στον προσδιορισμό 

λόγων πράξης, δύναται να αποτελέσει επαρκές κριτήριο για τη διασφάλιση των 

προσωπικών μας πεποιθήσεων, αντιλήψεων και επιθυμιών, με το μορφικό 

αίτημα που η ίδια θέτει για τον εαυτό της: να μπορώ να καθολικεύω την πράξη 

μου χωρίς αντίφαση.  

Πιθανώς ο κυριότερος λόγος που θα μπορούσε να δικαιολογήσει το 

εκούσιο ή ακόμα και το ακούσιο τέλος της ζωής ή την επίσπευση του θανάτου 

                                                 
489 Η Μυρτώ Δραγώνα Μονάχου επισημαίνει ότι η αρχή της αξιοπρέπειας που είναι “εξίσου 
θεμελιώδης στην ηθική δικαιολόγηση της ευθανασίας” συχνά φαίνεται ως προβληματική “γιατί 
σύμφωνα με  μερικούς νομικούς είναι κυρίως νομικο-πολιτική  έννοια. Καίτοι από οπαδούς της 
φιλελεύθερης ομάδας η αξιοπρέπεια νοείται και  ως αυτοέλεγχος και από θεολογική σκοπιά  
θεωρείται  εγγενής στον άνθρωπο ως δημιούργημα κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση του θεού,  
άλλοι υποστηρίζουν τον  ετερο-καθοριστικό  χαρακτήρα της. Δεν φαίνεται να αποτελεί, δηλαδή,  
μια ιδιότητα του ίδιου του ανθρώπου, αλλά αναφέρεται στο πώς οι άλλοι βλέπουν τον άνθρωπο 
κάνοντάς τον να νιώσει ντροπή για τον εαυτό του σε οριακές  καταστάσεις, ενώ δεν χάνει 
εγγενώς την αξιοπρέπειά του ο άνθρωπος επειδή υποφέρει και δεν μπορεί να αυτο-
εξυπηρετηθεί επαρκώς (Ζουμπουλάκης 2010).  Γι’ αυτό συνήθως μιλάμε για «αναγνώριση της 
αξιοπρέπειας». Και αυτή η αναγνώριση δεν εξαρτάται από την κακή ποιότητα της ζωής και τους 
πόνους του ασθενούς αλλά από την ανθρωπιστική  διάθεση, την παρηγορητική παιδεία, τη 
φροντίδα  και την αγάπη των άλλων…έτσι και η  ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ανάλογα με την 
ερμηνεία της παρέχει επιχειρήματα τόσο υπέρ όσο και  κατά της ευθανασίας. (Δραγώνα 
Μοναχου: “Το πρόβλημα της ευθανασίας”, σ.12.) 
        Βέβαια το επιχείρημα αυτό του κεφαλαίου επικεντρώνεται στην επισήμανση του γεγονότος 
ότι η αξιοπρέπεια αποτελεί μια παραγόμενη από την αρχή της αυτονομίας αρχή. Αναδεικνύεται 
δηλαδή πώς η ανθρώπινη αξιοπρέπεια σύμφωνα με την ηθική θεμελίωση της από τον  Kant, που 
την προσδίδει “σε όλα τα έλλογα όντα εξαιτίας της ‘αυτονομίας’ της βούλησης” (Hill: Autonomy, 
σ.69), μπορεί να συνεισφέρει στην επίλυση οριακών ηθικό-πρακτικών προβληματισμών. Σαφώς 
με τον όρο ανθρώπινη αξιοπρέπεια γίνεται αναφορά πρωτίστως σ’ ένα κριτήριο αξιολόγησης 
της πράξης παρά σε κάτι που προσδίδεται στον άνθρωπο ως ιδιότητα ή χαρακτηριστικό. Με 
αυτό δεν εννοείται τίποτα περισσότερο από το γεγονός ότι οι ανθρώπινες πράξεις 
χαρακτηρίζονται ως αξιοπρεπείς ή αναξιοπρεπείς και κάποιος ως αξιοπρεπής άνθρωπος όταν 
προβαίνει, κατά κανόνα, σε αξιοπρεπείς πράξεις. Το επιχείρημα ουσιαστικά που τίθεται για την 
αναγνώριση μια πράξης ως πράξης αξιοπρέπειας είναι αν μπορεί ο ατομικός λόγος πράξης μας 
να χαρακτηριστεί από καθολική εγκυρότητα.  
490 Hill:  Autonomy, σ.170.  
491 Ό.π., σ.43. Ο Hill στο σημείο αυτό διατυπώνει μία βασική θέση του Kant για την αυτονομία.  
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είναι αυτός της αξιοπρέπειας. Η αξιοπρέπεια προκύπτει ως αρχή της αρχής της 

αυτονομίας εξαιτίας του σεβασμού της προσωπικότητας κάθε ατόμου. 

Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η ζωή κάποιου επικεντρώνεται σε τέτοιο 

βαθμό στην αφόρητη και μόνο σωματική του κατάσταση, όπου συνακόλουθα 

είναι αδύνατον για τον ίδιο να ζήσεις μια ζωή με αξιοπρέπεια. Υπό την διάσταση 

αυτή, και το αίτημα για απαλλαγή από δυσβάστακτο πόνο αποκτά μια 

διαφορετική προοπτική: “Αν και ένας τέτοιος πόνος απειλεί την σωματική σου 

ακεραιότητα, ο πόνος καθαυτός απειλεί άλλα μέρη της ταυτότητας σου επίσης. 

Είναι δύσκολο να είσαι ο εαυτό σου, να σκέφτεσαι και να αντιδράς φυσιολογικά, 

όταν βρίσκεσαι σε πόνο. Και αυτός που πεθαίνει θέλει να παραμείνει να είναι ο 

εαυτός του όσο μπορεί”492. 

Βέβαια, χρειάζεται να σημειωθεί ότι, από τον παραπάνω συλλογισμό, δεν 

καταλήγουμε με καμία αναγκαιότητα στο συμπέρασμα ότι προκύπτει ένα 

θεμελιώδες δικαίωμα επιλογής μεταξύ ζωής και θανάτου. Καθότι, όπως έχει ήδη 

επισημανθεί, δεν μπορεί κάποιος να αποποιηθεί ή να σταθμίσει την αξία της 

ανθρώπινης ζωής. Όπως εύγλωττα αναφέρει ο Velleman, “δεν μπορεί κάποιος 

να ισχυριστεί ότι από σεβασμό για την αυτονομία του πρέπει να δεχόμαστε την 

κρίση του ότι δεν κατέχει τίποτα που να αξίζει τον σεβασμό μας”493. Το δίλημμα 

που τίθεται δεν είναι ανάμεσα στη ζωή και στον θάνατο, αλλά σε μια ζωή με 

αξιοπρέπεια και σε μια ζωή δίχως αυτήν. Στην περίπτωση μας η αυτονομία 

μπορεί να αποκτήσει τη μορφή δικαιώματος, δηλαδή ενός λόγου ικανού να 

επιβάλλει υποχρεώσεις, μόνο με την ανάδειξη του αιτήματος για σεβασμό της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ως ένα οικουμενικά αποδεκτό ηθικό αίτημα.  

Σαφώς σε ανάλογες επονομαζόμενες ως σκληρές περιπτώσεις (hard 

cases) δεν είναι μόνο το αίτημα για σεβασμό της αξιοπρέπειας που λαμβάνεται 

υπόψη. Εξίσου σημαίνοντα ρόλο έχει,  όπως επισημαίνει η Μυρτώ Δραγώνα 

Μονάχου, και η αναγνώριση και ο σεβασμός της αρχής του «ευάλωτου του 

ανθρώπου»494. Χαρακτηριστικά αναφέρει:  

                                                 
492 Korsgaard: Sources, σ.153.  
493  Velleman: “Right”, σ.612. 
494 βλ. Οικουμενική Διακήρυξη για τη «Βιοηθική και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα», UNESCO, 
Οκτώβριος 2005. Για αναφορά στη διαδικασία, της Διακήρυξης αυτής, στις αρχές της και τη 
φιλοσοφική της δικαίωση βλ. Δραγώνα-Μονάχου Μυρτώ: “Η Οικουμενική Διακήρυξη για τη 
Βιοηθική και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και η Ιστορία της”. Ελληνική Ιατρική και Φαρμακευτική 
Επιθεώρηση 4, 58-68. 
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Σήμερα μάλιστα ασκείται και κάποια κριτική κυρίως από την  

πλευρά της κλινικής ιατρικής στην προτεραιότητα που δίνεται 

θεωρητικά στην αρχή της αυτονομίας του ασθενή με παραγνώριση της 

«ευάλωτης» κατάστασής του,  ιδιαίτερα στις λεγόμενες «σκληρές 

περιπτώσεις» (hard cases),  αλλά  και της έλλειψης κάποτε 

εναλλακτικών τρόπων θεραπείας, όπως συνέβαινε στην αρχαιότητα. 

Στο χώρο της κλινικής ιατρικής έχει ίσως μεγαλύτερη σημασία η 

επιστημονική επάρκεια και η «φιλανθρωπία» που αποτελούσε τη 

λυδία λίθο για το γιατρό της ιπποκρατικής παράδοσης, παρά ο 

σεβασμός της αυτονομίας του ευάλωτου ασθενή. Η αρχή της 

«φιλανθρωπίας», που δεσπόζει στην ιπποκρατική ιατρική,  θα 

μπορούσε ίσως να θεωρηθεί  ως το αντίστοιχο  ή ως κάτι ανάλογο της 

σύγχρονης έννοιας του σεβασμού της αυτονομίας  και των 

δικαιωμάτων του ασθενή.495  

Η αναγνώριση της αρχής του ευάλωτου του ανθρώπου προκύπτει στις 

περιπτώσεις αυτές ακριβώς από την αρχή της αυτονομίας του Kant ως 

παραγόμενη αρχή. Η παραγόμενη αυτή αρχή αφορά την κατανόηση μας ως 

πεπερασμένων όντων. Αφορά δηλαδή την καθολική αναγνώριση της ευπαθούς 

ανθρώπινης φύσης (fragility of human nature496), δηλαδή το γεγονός ότι συχνά 

στη λήψη αποφάσεων έχουμε ανάγκη ο ένας την καθοδήγηση του άλλου. Αρχές 

όπως η αρχή του σεβασμού του ευάλωτου του ανθρώπου θέτουν σε ανάλογες 

περιπτώσεις μια επιπλέον ασφαλιστική δικλείδα. Ενισχύει την ανάδειξη της 

υποχρέωσης αντιμετώπισης του καθενός μας ως προσώπου ακόμα και στις 

οριακές για τη ζωή αυτές καταστάσεις. 

Υπό την οπτική αυτή προκύπτουν ουσιαστικά συμπεράσματα για την 

ηθική αξιολόγηση επιλογών περί του τέλους της ζωής. Για παράδειγμα, το 

γεγονός ότι, σε καμία περίπτωση, με βάση την αξία της ανθρώπινης ζωής δεν 

μπορούμε να προασπίζουμε τη διατήρηση όπως και την παράταση της με κάθε 

κόστος. Ούτε ένας πρόωρος τερματισμός ούτε η παράταση της ζωής δεν μπορεί 

                                                 
495 Δραγώνα-Μονάχου: “Αυτονομία” σ.3.  
496 βλ. Kant, Immanuel: Η θρησκεία εντός των ορίων του Λόγου και μόνο (Die Religion innerhalb 
der Grenzen der bloβen Vernunft. Königsberg: Friedrich Nicolovius, 1793) Κώστας 
Ανδρουλιδάκης (μτφ.) Εκδόσεις Πόλις Αθήνα 2007, σ.60. Αν και ο Κώστας Ανδρουλιδάκης 
μεταφράζει  την fragilitas ασθένεια.  
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να δικαιολογηθούν με βάση μια εργαλειακή αναγνώριση της αξίας της. 

Επισημαίνουμε ξανά ότι από αυτό δεν έπεται, βεβαίως, ότι σε καμία περίπτωση 

δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως αποδεκτή τη βούληση κάποιου να θέσει 

τέλος στη ζωή του. Το γεγονός ότι οφείλουμε να σεβόμαστε κάθε ανθρώπινη 

ζωή δεν μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρέπει απαραιτήτως να τη διατηρούμε 

με κάθε κόστος. Απλώς αναδεικνύει ένα ουσιώδες δεσμευτικό στοιχείο σε 

ανάλογες αποφάσεις, την υποχρέωση δηλαδή κάθε ατόμου να αντιμετωπίζει με 

σεβασμό κάθε πρόσωπο, με οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται.   

 Επίσης είναι δυνατόν να διαχωρίσουμε τη κανονιστική από την 

ενδεχομενική λειτουργία μιας ανθρώπινης βούλησης. Είναι αυτή η κανονιστική 

λειτουργία που μας αναδεικνύει ως δημιουργούς της δικής μας ζωής, που 

προσδίδει στη ζωή κάποιου ένα συγκεκριμένο νόημα και που εκφράζεται μέσα 

από την απαίτηση σου για διατήρηση της δικής του ταυτότητας, ως μέλους ενός 

έθνους ή επαγγέλματος ή κάποιου ο φίλος, με τις δικές του πεποιθήσεις, 

πιστεύω και αντιλήψεις.  

       Οι άνθρωποι θεωρούν σημαντικό όχι μόνο να περιέχει η ζωή τους 

μια ποικιλία από σωστές εμπειρίες, επιτεύγματα και σχέσεις, αλλά να 

έχει και μια δομή που να εκφράζει μια συνεκτική επιλογή-για κάποιους 

μάλιστα να απεικονίζει μια σταθερή, αυτο-καθοριζόμενη δέσμευση σ’ 

ένα όραμα του χαρακτήρα ή επιτεύγματα, που η ζωή θεωρούμενη 

συνολικά, ως ένα ολοκληρωμένο αφηγηματικό δημιούργημα, 

παρουσιάζει και εκφράζει.497 

Το αίτημα για αναγνώριση της προσωπικής ταυτότητας του ασθενούς 

δεσμεύει ένα άτομο όσο και όλη την ανθρωπότητα ως αποδέκτη ηθικών αξιών. 

Ο δημόσιος χαρακτήρας της προσωπικότητας μας εντάσσει την αυτονομία σ’ 

έναν ηθικό προβληματισμό ικανό να προτάσσει αξιώσεις με δεσμευτική ισχύ. Αν 

και οι λόγοι πράξης μας εκφράζουν την προσωπική μας ταυτότητα, η 

δεσμευτική ισχύς των λόγων αυτών προκύπτει από την έννοια του προσώπου498 

                                                 
497 Dworkin, R.: Life’s, σ.205.  
498 Ο Παύλος Σούρλας επισημαίνει ότι: “η ζωή του καθενός είναι αναπόσπαστα ενωμένη με το 
πρόσωπο που τη βιώνει και αφορά πρωτίστως αυτό το ίδιο ως διακριτό ηθικό υποκείμενο, και 
ότι αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει ποτέ να διαφεύγει την προσοχή μας όταν εξετάζουμε την 
ηθική σημασία της ζωής και του τέλους της από οποιαδήποτε άλλη σκοπιά” (Σούρλας, Παύλος: 
“Η ηθική σημασία του γήρατος”, στο: Σταυρούλα Τσινόρεμα & Κίτσος Λούης (επιμ.), Θέματα 
Βιοηθικής. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2013, 115-134:132.  
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που η αυτονομία της βούλησης και του λόγου προσδίδει σε κάθε δρών 

υποκείμενο. Είναι ακριβώς αυτή η αυτονομία της βούλησης που επιβάλλει 

καθήκοντα, κυριότερο εκ των οποίων είναι ο σεβασμός της ανθρώπινης ζωής ως 

προϋπόθεση για  κάθε άλλη αξία. Για τον λόγο αυτό, όπως προαναφέραμε, δεν 

ευσταθούν αντιλήψεις που υποστηρίζουν ότι οφείλουμε να σεβαστούμε την 

επιθυμία κάποιου ότι η ζωή του παύει να έχει νόημα και αξία. Καθότι μας οδηγεί 

σε αντίφαση να αντιλαμβανόμαστε κάτι ως καλό γι’ αυτόν, από την στιγμή που 

ο ίδιος αποποιείται την ίδια του την αξία. Η ανάδειξη της σημασίας της 

υιοθέτησης της κανονιστικής μορφής της αυτόνομης βούλησης συνιστά 

προϋπόθεση και δεσμευτική αρχή κάθε πράξης. Για λόγους αξιοπρέπειας, για 

λόγους ανάδειξης και διατήρησης της συνεκτικής δομής ενός ιδιαίτερου 

προσώπου, οφείλουμε να σεβαστούμε την επιλογή ενός ασθενούς να τερματίσει 

πρόωρα τη ζωή του όχι ως έκφανση μιας εργαλειακής αξιολόγησής της αλλά, 

κατά ένα παράδοξο τρόπο, εξαιτίας της αναγνώριση της βούλησης διατήρησης 

της ίδιας της αξίας της. Δηλαδή, ουσιαστικά, για λόγους διατήρησης της 

αξιοπρέπειας του. Ορισμένοι άνθρωποι, για λόγους αξιοπρέπειας, θα 

προτιμούσαν να πεθάνουν παρά να αλλοιωθεί τελείως η προσωπικότητα τους 

μέσα από τη φθορά στον χρόνο που προκαλούν οι σοβαρές ασθένειες, η 

αναπηρία ή ο αφόρητος πόνος.  

Σε τελική ανάλυση, κάθε άνθρωπός είναι “συγγραφέας” της δικής του 

ζωής και ο ίδιος είναι αυτός που πρέπει να καθορίζει τόσο την πλοκή όσο και το 

περιεχόμενο αλλά και το τέλος του συγγραφικού του έργου, δηλαδή της ζωής 

του. Η ζωή του αποκτά ιδιαίτερη αξία εξαιτίας της εμπειρίας του ίδιου να ζει ως 

συγγραφέας, να λαμβάνει ο ίδιος σημαντικές αποφάσεις και όχι τόσο από το 

ιδιαίτερο αποτέλεσμα του έργου του, της ζωής του. Για τον λόγο ακριβώς αυτό, 

θεωρούμε σημαντικό το συγγραφικό του έργο, η δική του ζωή να εκφράζει τις 

δικές του αντιλήψεις και ιδανικά, όπως επίσης θεωρούμε τουλάχιστον ατυχές να 

αφήσει μια βιογραφία που να εκφράζει απάθεια ή παραίτηση. Η ατομική 

έκφανση της αυτονομίας αδυνατεί να διακρίνει αν οι αποφάσεις κάποιου είναι 

ετεροαναφορικά ή συμπτωματικά διαμορφωμένες. Ως εκ τούτου, αδυνατεί και 

να τις διασφαλίσει. Αντιθέτως, η ανάδειξη λόγων πράξης, που συμμορφώνονται 

στο αίτημα για αυτονομία αρχών, ως κριτηρίου της ηθικής πράξης, εξαιτίας της 
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καθολικής δεσμευτικής τους ισχύος, δύνανται να προτάσσουν ανάλογες 

αξιώσεις.   

 

Τα γενετικά δεδομένα ως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα   

 

 Οι εξελίξεις στις γενετικές επιστήμες, με επιτομή την αποκωδικοποίηση 

του ανθρώπινου DNA, έχουν φέρει στο προσκήνιο νέες δυνατότητες και 

προοπτικές, όπως είναι η καλύτερη κατανόηση και θεραπεία ασθενειών, η 

παρέμβαση στην ανθρώπινη γενετική σύσταση (με ό,τι αυτό συνεπάγεται) και η 

πιο επισταμένη περιγραφή γενικότερα της ίδιας της ανθρώπινης λειτουργίας 

αλλά και η πρόβλεψη ανθρωπίνων χαρακτηριστικών. 

  Συχνά γίνεται λόγος στη βιοηθική για την ανάγκη προστασίας των 

ανθρώπινων γενετικών δεδομένων ως ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Το 

αίτημα για τον σεβασμό της προσωπικής μας αυτονομίας είθισται να 

προεκτείνεται και στα προσωπικά μας δεδομένα, ακόμα περισσότερο σ’ αυτά 

που χαρακτηρίζουν την ίδια μας την γενετική σύσταση. Επισημαίνονται οι 

πιθανές προοπτικές χρήσης των γενετικών μας δεδομένων, κυρίως από τρίτους, 

για τον λόγο ότι πρωτίστως τείνουμε να χαρακτηρίζουμε τα δεδομένα αυτά ως 

προσωπική ιδιοκτησία ενός ατόμου, το οποίο, ως το πλέον αρμόδιο, δύναται να 

τα διαχειρίζεται όπως το ίδιο επιθυμεί. Τι ακριβώς όμως ορίζουμε ως γενετικά 

δεδομένα και γιατί συνηθίζουμε να τα χαρακτηρίζουμε ως προσωπικά και 

ευαίσθητα δεν μένει παρά να φανεί.   

 Γενετικά Δεδομένα ορίζουμε τα δεδομένα που προκύπτουν συνήθως από 

“εξετάσεις DNA, RNA, χρωμοσωμικές, πρωτεϊνικές ή αναλύσεις ορισμένων 

μεταβολιτών που οδηγούν στην ανίχνευση κληρονομούμενων γονοτύπων που 

συνδέονται με ασθένειες, μεταλλάξεων, φαινοτύπων ή καρυοτύπων και 

διεξάγονται για ιατρικούς λόγους”499. 

 Η αναφορά σε γενετικά δεδομένα αφορά ουσιαστικά σε προσωπικά 

δεδομένα. Ο όρος ‘γενετικά απλώς’ “δηλώνει κάτι για την προέλευση ή το μέρος 

                                                 
499 Burke W. Genetic testing. New Eng. J Med 2002; 347: 1967-1975 και Holtzman N & Watson 
MS, (επιμ.): Promoting Safe and Effective Genetic Testing in the United States: Final Report of the 
Task Force on Genetic Testing, John Hopkings University 1997. 
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στο οποίο βρίσκεται μια πληροφορία”500. Το γεγονός δηλαδή ότι οι πληροφορίες 

αφορούν “κληρονομήσιμα χαρακτηριστικά των ατόμων τα οποία 

ανακαλύπτονται μέσα από ανάλυση νουκλεϊνικού οξέος ή άλλων επιστημονικών 

αναλύσεων”501 . Τα γενετικά δεδομένα έτσι χαρακτηρίζονται συνήθως ως ένα 

ιδιαίτερο είδος ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που χρήζουν ιδιαίτερης 

μεταχείρισης.  

 Ως προσωπικά δεδομένα μπορούμε να χαρακτηρίσουμε κάθε είδους 

δεδομένο που αφορά ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Υπό την οπτική αυτή συχνά 

δεδομένα που ορίζουμε ως προσωπικά είναι δεδομένα που αδυνατούμε οι ίδιοι 

να διαχειριστούμε πλήρως όπως επιθυμούμε. Πολλές από τις πληροφορίες που 

μας αφορούν συνιστούν πληροφορίες που γίνονται ευκόλως αντιληπτές από 

τρίτους είτε το επιθυμούμε είτε όχι. Συνήθως αντιλαμβανόμαστε την καταγωγή 

κάποιου, το φύλο του, την οικονομική του υπόσταση ακόμα και την παιδεία του 

απλώς και μόνο δίνοντας προσοχή στην εμφάνιση του ή στον τρόπο που μιλάει. 

Συχνά αντιλαμβανόμαστε ακόμα και το αν κάποιος νοσεί, για παράδειγμα, από 

το κατά πόσο χλωμός δείχνει.  

  Η επίκληση των γενετικών δεδομένων ως ιδιαίτερων και ευαίσθητων 

δεδομένων είθισται πρωτίστως να υπάγεται στο πλαίσιο των προσωπικών 

δεδομένων, υπό την έννοια ότι ανήκουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο ή σε 

πρόσωπα τα οποία έχουν απόλυτο έλεγχο τόσο για την διαχείρισή τους όσο και 

για την πιθανή μετάδοση και χρήση των πληροφοριών αυτών. Για τον λόγο 

όμως ότι τυγχάνει γενετικές μας πληροφορίες να γίνονται αντιληπτές με μια 

πρώτη ματιά, είναι δύσκολο πολλές φορές, υπό ανάλογο πρίσμα, να τις 

εντάξουμε σ’ ό,τι ορίζουμε ως προσωπικές πληροφορίες, δηλαδή ως 

πληροφορίες που αποτελούν ιδιοκτησία μας και μπορούμε εμείς οι ίδιοι να 

διαχειριστούμε όπως επιθυμούμε.  

 Το ζήτημα γίνεται ακόμα πιο σύνθετο αν αναλογιστούμε ότι πολλές από τις 

πληροφορίες που θεωρούμε ότι χαρακτηρίζουν ένα συγκεκριμένο άτομο δεν 

αποτελούν μοναδικό χαρακτηριστικό αυτών των ατόμων, παρά ταύτα τις 

                                                 
500 Manson, Neill: “The medium and the message: tissue samples, genetic information and data 
protection legislation”, στο: Heather Widdows and Caroline Mullen (επιμ.): The Governance of 
Genetic Information. Cambridge University Press, Cambridge 2009.  
501 Human genetic data: Information about heritable characteristics of individuals obtained by 
analysis of nucleic acids or by other scientific analysis; στο: International Declaration on Human 
Genetic Data, UNESCO 2003.  
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ορίζουμε συχνά ως προσωπικές πληροφορίες. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι 

κάποιος πάσχει από μια ανίατη ασθένεια μπορεί να μην συνιστά κάτι που 

συμβαίνει μόνο στον ίδιο, αν και ο ίδιος μπορεί να θεωρεί ότι αποτελεί ένα 

στοιχείο που πρέπει να παραμείνει προσωπικό. Ανάλογης φύσης ζητήματα, με 

την απόπειρα προσδιορισμού των γενετικών δεδομένων ως προσωπικών, 

προκύπτουν και κατά την απόπειρα να τα χαρακτηρίσουμε και ως ιδιαίτερα και 

ευαίσθητα. 

 Είθισται να γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα γενετικά δεδομένα και για τον 

λόγο ότι αποτελούν ένα είδος δεδομένων που χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη 

βαρύτητα. Ορίζονται, για παράδειγμα, διαφορετικά από κάθε είδους άλλη 

ιατρική πληροφορία, επειδή μπορούν να μας προσφέρουν πληροφορίες τόσο για 

την τωρινή κατάσταση της υγείας μας όσο και για την μελλοντική. Από την 

ανάλυση των γενετικών μας δεδομένων προκύπτουν ιατρικές πληροφορίες για 

τη μελλοντική μας υγεία ή πληροφορίες που αφορούν όχι μόνο εμάς, αλλά και 

κατ’ επέκταση την οικογένεια μας από την ανάλυση των γενετικών μας 

δεδομένων προκύπτουν πληροφορίες ακόμα και για τις αναπαραγωγικές μας 

επιλογές· μπορεί για παράδειγμα να ταυτιστεί γενετικά ένα τρίτο πρόσωπο ως 

συγγενές μας κ.ο.κ. Υποστηρίζεται ότι η ιδιαιτερότητα αυτή είναι που επιτάσσει, 

κατά τη χρήση, όσο και κατά τη διάχυση ή επεξεργασία γενετικών 

πληροφοριών, να λαμβάνεται η συγκατάθεση του ατόμου ή ατόμων στον οποίο 

ή στους οποίους ανήκουν. 

 Όμως δεν χαρακτηρίζονται πάντα όλες οι πληροφορίες που προκύπτουν 

από τη συλλογή, διανομή και επεξεργασία γενετικών δεδομένων ως ιδιαίτερες 

για τα άτομα με τα οποία σχετίζονται. Πολλές φορές δεν επηρεάζουν καθόλου 

τα άτομα αυτά. Όπως, για παράδειγμα, η έρευνα πάνω στα γενετικά δεδομένα 

για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας κάποιου συγκεκριμένου 

γονιδιώματος. Η ερμηνεία των γενετικών δεδομένων μπορεί και συχνά 

συμβαίνει να μην αφορά την αποκάλυψη κάποιας συγκεκριμένης δικής μας 

ασθένειας αποκλειστικά, αλλά την ανακάλυψη βιολογικών πληροφοριών για 

την δομή και λειτουργία του ανθρώπινου γονιδιώματος βιολογικών συγγενών 

μας ή ακόμα και συνολικά της φύσης των ζώντων οργανισμών.  

 Επιπροσθέτως, αν και υποστηρίζεται ότι τα γενετικά δεδομένα αποτελούν 

ένα ιδιαίτερο είδος δεδομένων με ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία, καθώς 
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αποκαλύπτουν ευαίσθητες πληροφορίες και για άλλα άτομα, ανάλογα ζητήματα 

όπως αυτά που ανακύπτουν από γενετικά δεδομένα προκύπτουν και από 

πληροφορίες που δεν αποτελούν γενετικές πληροφορίες και δεν συνιστούν κάτι 

καινούργιο. “Στις συζητήσεις σχετικά με τις μεταδοτικές ασθένειες και την 

ιατρική απομόνωση (καραντίνα), για τις σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες 

και την έκθεση σε περιβαλλοντικούς κινδύνους παρουσιάζονται παρόμοια 

διλήμματα σχετικά με την αποκάλυψη πληροφοριών σε όσους βρίσκονται σε 

κίνδυνο χωρίς να το γνωρίζουν”502. 

 Η αμφιθυμία στο προσδιορισμό τόσο των γενετικών δεδομένων ως 

προσωπικών, αλλά και ως ιδιαίτερων και ευαίσθητων, γίνεται εμφανής και κατά 

απόπειρες καθορισμού ενός ανάλογου δικαιώματος. Καθότι “ένα δικαίωμα στην 

ιδιωτικότητα πρέπει να αποτελεί ένα δικαίωμα απέναντι σε άλλους να 

προβαίνουν ή να μη προβαίνουν σε συγκεκριμένου τύπου πράξεις...Παρά ταύτα, 

κανένα από τα αιτήματα αυτά δεν μπορεί να αναχθεί σ’ ένα δικαίωμα 

απαγόρευσης σε τρίτους να αποκτούν πληροφορίες για μας. Από την στιγμή που 

συχνά ανακαλύπτουμε πράγματα χωρίς την θέλησή μας, αυστηρά μιλώντας, δεν 

μπορούν να υπάρξουν δικαιώματα που να απαγορεύουν σε άλλους να γνωρίζουν 

πράγματα γι’ εμάς”503. 

 Προκύπτει έτσι το ερώτημα: τι ακριβώς επιχειρούμε να προασπίσουμε με 

τον προσδιορισμό ‘προσωπικά, ιδιαίτερα και ευαίσθητα’; 

Χωρίς καμία αμφιβολία η χρήση όπως και η γνώση των προσωπικών 

πληροφοριών μπορεί να έχει πιθανές συνέπειες σε ποικίλες πτυχές της ζωής 

μας, όπως για παράδειγμα στο τρόπο που μας αντιμετωπίζουν οι γύρω μας. 

Συχνά η γνώση προσωπικών μας πληροφοριών, όπως, για παράδειγμα, οι 

σεξουαλικές μας προτιμήσεις, μπορούν να μας φέρουν σε δύσκολη θέση. 

Ευαίσθητες προσωπικές μας πληροφορίες μπορούν να μας φέρουν 

αντιμέτωπους με την κοινωνική κατακραυγή και να μας προκαλέσουν 

συναισθήματα, όπως αυτό της ντροπής.  

Αν και η χρήση των γενετικών δεδομένων δεν αφορά πάντα την ιατρική 

(υπάρχουν και μη ιατρικές χρήσεις των γενετικών μας δεδομένων όπως είναι η 

δημιουργία γενετικών προφίλ τόσο για την καταγραφή όπως και για τη χρήση 

                                                 
502 O’Neill: Αυτονομία, σ.134, (Autonomy, σ.105). 
503 Manson & O’Neill: Rethinking, σ.105.  
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γενετικών προφίλ· δεν είναι απαραίτητη ή επισήμανση τυχόν ιδιαίτερων 

ιατρικών μας στοιχείων που προκύπτουν από τις γενετικές μας πληροφορίες, 

όπως κατά την διαλεύκανση ενός εγκλήματος που απαιτεί απλώς την 

ταυτοποίηση του γενετικού μας προφίλ), περισσότερη σημασία δίνεται βέβαια 

στην ιατρική διάσταση της χρήσης ανάλογων πληροφοριών. Η απόπειρα 

ρύθμισης της χρήσης των πληροφοριών αυτών από την ιατρική έρευνα και 

πρακτική υπόκειται συχνά σε αυστηρούς κανονισμούς και έντυπα ενημέρωσης 

που επιχειρούν να κατατάξουν την κάθε πληροφορία, ανάλογα με το πώς 

αξιολογείται η σημασία της στο πλαίσιο που της αρμόζει. Συνήθως όμως 

αυστηρώς οριοθετημένα πλαίσια, από την μια, δυσχεραίνουν το έργο των 

ερευνητών και, από την άλλη, αιτούνται συγκατάθεση από ασθενείς που 

αδυνατούν συχνά να κατανοήσουν πλήρως τις πληροφορίες που τίθενται 

μπροστά τους. Η ανάδειξη τους απλώς και μόνον ως αμιγώς προσωπικών 

δεδομένων, υπό το πρίσμα της ένταξης τους σ’ ένα πλαίσιο ατομικών επιλογών, 

αποτυγχάνει να ανταποκριθεί επαρκώς στη βαρύνουσα σημασία της 

πληροφόρησης.  

 Σαφώς, η επισήμανση της ιδιαιτερότητας και της προσωπικής φύσης των 

γενετικών δεδομένων έγκειται σ’ αυτό ακριβώς, στην προστασία τους. Ως εκ 

τούτου, ο προσδιορισμός των γενετικών δεδομένων ως προσωπικών, αλλά και 

ως ιδιαίτερων και ευαίσθητων πληροφοριών φαίνεται να στέφει την προσοχή 

μας σε ένα πλαίσιο αναγκαίων υποχρεώσεων ή τουλάχιστον επιχειρεί να 

προτάξει υποχρεώσεις. Πολλές φορές όμως το αίτημα για ανάλογες 

υποχρεώσεις υποσκελίζεται από την προτροπή για πιο αυστηρώς οριοθετημένα 

νομικά πλαίσια και έντυπα συγκατάθεσης. Τα νομικά όμως πλαίσια, όπως και οι 

φόρμες συγκατάθεσης, που χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ακρίβεια, δεν 

υποδηλώνουν με δεσμευτικό τρόπο ότι επιτυγχάνουν διαφανέστερους όρους 

χρήσης. 

 Ο λόγος οφείλεται κυρίως στο ότι η κατά περίπτωση επισήμανση χρήσης 

πληροφοριών φαίνεται να παραβλέπει το γεγονός ότι οποιαδήποτε χρήση 

πληροφοριών χαρακτηρίζεται από μια προτασιακή στάση.  Με αυτό εννοούμε, 

όπως μας επισημαίνουν οι Neil C. Manson and Onora O’Neill, “στάσεις που 

ορίζουν ένα συγκεκριμένο προτασιακό περιεχόμενο ως αντικείμενο τους. 

Περιλαμβάνουν νοητικές καταστάσεις όπως γνώσης, ελπίδας, επιθυμίας, 
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φαντασίας και πολλές άλλες”504. Ένα συγκεκριμένο προτασιακό περιεχόμενο 

δεν μπορεί να συμπεριλάβει εντός του όλα τα πιθανά ενδεχόμενα, υπό την 

έννοια ότι συνήθως, όταν διαμορφώνουμε ένα πλαίσιο, το διαμορφώνουμε 

πάνω σ’ ένα αυστηρό προτασιακό περιεχόμενο που δεν μπορεί να συμπεριλάβει 

όλα τα πιθανά προτασιακά περιεχόμενα που προκύπτουν ή πιθανώς πρόκειται 

να προκύψουν.  

Για τον λόγο αυτό, όπως έχει ήδη αναφερθεί, οποιαδήποτε συγκατάθεση 

και να προκύψει είναι αμφίβολο κατά πόσον πληροί τις προϋποθέσεις για μια 

αυτόνομη επιλογή. Καθότι, όταν “συγκατατιθέμεθα σε μια πρόταση, μπορεί να 

μη διακρίνουμε τίποτα περισσότερο από τις συγκεκριμένες περιγραφές που 

περικλείονται σε αυτήν. Μπορεί να μην θεωρούμε ότι συγκατατιθέμεθα σε 

άλλες, ισοδύναμες ή σχετικές προτάσεις ή σε προτάσεις που αποτελούν 

συνέπεια των προτάσεων στις οποίες συγκατατέθηκα”505. 

Στην υπό μελέτη περίπτωση, για παράδειγμα, ο χαρακτηρισμός όπως και 

η χρήση γενετικών πληροφοριών μπορεί να διαφοροποιηθεί εξαιτίας 

μελλοντικών επιστημονικών εξελίξεων, που τη στιγμή της συγκατάθεσης είναι 

αδύνατον να είχαν προβλεφθεί. Ανεξαρτήτως του πόσο πλήρεις θεωρείται ότι 

είναι οι πληροφορίες που μας έχουν δοθεί, δεν μπορούν να αποτελέσουν 

επαρκές κριτήριο για την αξιολόγηση μιας απόφασης, και για τον απλούστατο 

λόγο ότι το αίτημα της πληρότητας είναι αδύνατον να επιτευχθεί.   

 Το επίκεντρο του προβληματισμού μας βρίσκεται στο γεγονός ότι, κατά 

την απόπειρα διευθέτησης της χρήσης των γενετικών μας πληροφοριών, το 

κύριο και συχνά μοναδικό ηθικό αίτημα που τίθεται δεν είναι άλλο από τον 

σεβασμό της  ατομικής αυτονομίας. Πολλές φορές όμως τα ζητήματα που 

ανακύπτουν δεν μπορούν να διευθετηθούν με την επίκληση μιας προσωπικής 

επιλογής. Η χρήση γενετικών πληροφοριών πραγματεύεται πράξεις που δεν 

σχετίζονται μόνο με άτομα ικανά για κριτικό στοχασμό, αλλά συχνά με άτομα 

που δεν βρίσκονται πια στη ζωή ή ακόμα που πρόκειται να υπάρξουν, και πιο 

συχνά αφορούν πληροφορίες που ενδιαφέρουν ομάδες ατόμων. Εξάλλου, όπως 

έχει ήδη αναφερθεί, ακόμα και στις περιπτώσεις που διαφαίνεται ότι οι 

γενετικές πληροφορίες αφορούν αμιγώς ένα και μόνο συγκεκριμένο άτομο είναι 

                                                 
504 Manson & O’Neill:  Rethinking, σσ.12-13. 
505 O’Neill: Αυτονομία, σ.62. 
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αμφισβητήσιμο εάν είναι το άτομο αυτό σε θέση να κατανοήσει και να 

αξιολογήσει το πολύπλοκο πληροφοριακό περιεχόμενο που τίθεται μπροστά 

του. 

 Η απαίτηση για περισσότερο αυστηρά νομικά πλαίσια ρύθμισης ή έντυπα 

συγκατάθεσης προσκρούει στην άνευ ουσίας υπέρμετρη επισήμανση της 

σημασίας των ίδιων των πληροφοριακών δεδομένων στη διαμόρφωση της 

πράξης μας. Ανάλογες εννοιολογήσεις, όπως προσωπικά ή ιδιαίτερα, που 

προκύπτουν από την ίδια την φύση των δεδομένων, ή ακόμα καλύτερα τον 

χαρακτηρισμό των γενετικών μας δεδομένων ως τέτοιων, φαίνεται να χάνουν 

το ουσιαστικό τους περιεχόμενο ως κανονιστικές αξιολογήσεις πράξεων. 

Καθότι, εάν πρόκειται οι χαρακτηρισμοί ως ιδιαίτερα και προσωπικά να 

απευθύνονται στην διευθέτηση υποχρεώσεων, οι υποχρεώσεις αυτές, 

προκειμένου να χαρακτηρίζονται από καθολική ισχύ, σε κάθε περίπτωση δεν 

μπορούν παρά να αφορούν πράξεις χρήσης ανάλογων πληροφοριακών 

δεδομένων και όχι αυτά καθεαυτά τα δεδομένα. Αυτές καθαυτές οι γενετικές 

μας πληροφορίες δεν δύναται να προτάσσουν υποχρεώσεις και να χρήζουν 

προστασίας. Οι προσωπικές πληροφορίες, όπως και οποιουδήποτε είδους 

πληροφορίες που ανήκουν σε κάποιον, χαρακτηρίζονται από ουδέτερη αξιακή 

φόρτιση, τουλάχιστον από ηθική σκοπιά, για τον απλούστατο λόγο ότι “η 

πληροφορία αποκτάει ηθική και κανονιστική σημασία όχι επειδή αφορά 

συγκεκριμένες ιδιαίτερες πτυχές του κόσμου, αλλά επειδή μπορεί η πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένους συμπερασματικούς συλλογισμούς ή 

πράξεις”506. 

  Το κύριο ζήτημα που ανακύπτει δεν είναι τόσο η αδυναμία που υπάρχει 

στην απόπειρα προσδιορισμού των γενετικών μας δεδομένων ως προσωπικών ή 

ευαίσθητων ή ιδιαίτερων, αλλά στην κατανόηση των γενετικών μας δεδομένων 

ως απλώς και μόνο δεδομένων ιδιοκτησίας ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων. 

Είναι αυτή η οπτική σύλληψης των γενετικών δεδομένων ως προσωπικής 

ιδιοκτησίας που επιχειρεί να προστατέψει και η επίκληση της ατομικής 

αυτονομίας. Ακριβώς εδώ βρίσκεται το πρόβλημα αναγωγής του 

προβληματισμού απλώς και μόνο σε μια ατομιστική θεώρηση των γενετικών 

μας δεδομένων. 

                                                 
506 Manson & O’Neill:  Rethinking, σσ.107-8. 
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 Αν και η ατομική αυτονομία ενέχει ιδιαίτερη βαρύτητα και σαφώς 

επιτάσσει υποχρεώσεις, παρά ταύτα δεν μπορεί να αποτελέσει τον θεμέλιο λίθο 

επίλυσης και διευθέτησης κάθε ζητήματος, για τον απλό λόγο ότι η αναφορά σ’ 

ένα δικαίωμα ανεξαρτησίας και ιδιοκτησίας χωρίς την επισήμανση του 

γενικότερου πλαισίου υποχρεώσεων, από το οποίο προκύπτει και στο οποίο 

εντάσσεται, αδυνατεί όχι μόνο να συλλάβει την συνολική εικόνα, αλλά συχνά 

ακόμα και να προασπίσει επαρκώς αυτό που δηλώνει ότι προστατεύει, την 

ατομική μας δηλαδή ανεξαρτησία και τις προσωπικές μας επιλογές.    

 Σαφώς, “κάποιες πράξεις κατοχής, χρήσης και επικοινωνίας γενετικών 

πληροφοριών θα είναι λάθος επειδή είναι παρεμβατικές, αδιάκριτες, προκαλούν 

ζημιά, είναι άδικες, εξαναγκάζουν, παραβιάζουν της εμπιστευτικότητα, και ούτω 

καθεξής. Αλλά αυτό που κάνει τις πράξεις αυτές εσφαλμένες είναι ότι 

παραβιάζουν ένα εύρος από σημαντικές υποχρεώσεις που είναι γενικώς 

αποδεκτές και έχουν ένα πλατύ πεδίο εφαρμογών που δεν έχει τίποτα να κάνει 

με την προστασία των φερόμενων ως δικαιωμάτων στην ‘γενετική 

ιδιωτικότητα’”507. 

  Το πρόβλημα που έχει μια ανάλογη θεώρηση είναι ότι δεν μας βοηθά να 

κατανοήσουμε πως από το χαρακτηρισμό κάποιων δεδομένων ως γενετικών ή 

προσωπικών προκύπτουν ηθικά αιτήματα. Καθότι η αναφορά στον ξεχωριστό 

χαρακτήρα κάποιου είδους πληροφοριών για ένα άτομο, όποιες και αν είναι 

αυτές, από μόνη της δεν προσδίδει ιδιαίτερη κανονιστική βαρύτητα στις πράξεις 

μας. Διότι, όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν είναι η φύση των πληροφοριών που 

προσδίδει βαρύτητα στις πράξεις μας, αλλά οι ίδιες οι πράξεις μας· πράξεις που 

γίνονται μέσα σ’ ένα πλαίσιο αλληλεπίδρασης και που αφορούν και άλλους 

ανθρώπους, που προσδίδουν οι ίδιες, για τον λόγο ότι αποτελούν πράξεις μιας 

ιδιαίτερης ηθικής βαρύτητας. Αυτή την οπτική φαίνεται να παραβλέπει η έννοια 

της ατομικής αυτονομίας.  

 Το κρίσιμο στοιχείο που χάνεται στη θεώρηση των γενετικών δεδομένων 

ως ιδιοκτησία ενός ατόμου είναι η ηθική διάσταση πράξεων που έχουν 

αντίκτυπο τόσο στους άμεσα ενδιαφερόμενους όσο και σε τρίτους. Διότι, πέρα 

από τη θεώρηση των ανθρωπίνων πράξεων ως απλώς και μόνο διαδικασιών 

ελεύθερης συναλλαγής, απαλλαγμένων από κάθε ηθική φόρτιση, είμαστε 

                                                 
507 Manson & O’Neill:  Rethinking, σ.153.    
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υποχρεωμένοι να λάβουμε υπόψη μας και τη διάσταση που αφορά την 

ανθρώπινη δράση και που ενέχει προθέσεις, σκοπούς και κίνητρα. Μια 

διαδικασία συναλλαγής, όπως είναι αυτή της απλής μετάδοσης πληροφοριών, 

χάνει την κανονιστική της διάσταση, εάν αδυνατεί να εντάξει στο πλαίσιο που 

τίθεται τη θεώρησή της ως ανθρώπινης πράξης, με όσα προϋποτίθενται αλλά 

και έπονται από αυτήν. 

 Η μονοδιάστατη προσκόλληση στο αίτημα της ατομικής αυτονομίας ως 

ατομικής ανεξαρτησίας στη βιοηθική αδυνατεί να συλλάβει ένα σύνθετο πλαίσιο 

δράσης και αλληλεπίδρασης που είναι άμεσα συνυφασμένο με την χρήση 

γενετικών, όπως και κάθε είδους πληροφοριών, που μας αφορούν από ηθική 

άποψη. Η Onora O’Neill επισημαίνει ότι, αν ανάγουμε την αυτονομία απλώς σε 

ένα “ζήτημα ανεξαρτησίας, τότε είναι πολύ εύκολο να δούμε γιατί 

συνταιριάζεται τόσο δύσκολα με σχέσεις εμπιστοσύνης. Οι ανεξάρτητοι 

άνθρωποι μπορεί να είναι εγωκεντρικοί, εγωιστές, να υστερούν σε συντροφικά 

ή αλληλέγγυα αισθήματα για του άλλους-κοντολογίς, είναι ακριβώς ο τύπος του 

ανθρώπου τον οποίο δεν υπάρχει κανένας λόγος να εμπιστευτώ και ο οποίος 

συμβάλλει σε μια κουλτούρα δυσπιστίας”508. 

Η αναφορά στην ιδιωτικότητα όπως και στην ευαισθησία των 

προσωπικής φύσης πληροφοριών υποδηλώνουν ένα πλούσιο κανονιστικό 

πλαίσιο πράξης. Το πλαίσιο αυτό θέτει ορισμένες προαπαιτήσεις που 

υπερβαίνουν το αίτημα του σεβασμού των προσωπικών μας επιθυμιών, 

προαπαιτήσεις που δεν μπορούν παρά να χαρακτηρίζονται από καθολικό κύρος, 

για να είναι ηθικά αποδεκτές. Και το γεγονός ότι είναι αναγκαία η ηθική 

αποδοχή τους οφείλεται στο ότι τίθενται αιτήματα όπως αυτό της 

εμπιστοσύνης,  του σεβασμού ή ακόμα και της αξιοπρέπειας. Ανάλογα αιτήματα 

δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκύψουν από μια θεώρηση των 

πληροφοριών που μας αφορούν απλώς και μόνο ως στοιχεία συναλλαγής και 

ατομικής ιδιοκτησίας και που είτε επιθυμούμε είτε όχι να διατηρήσουμε ως 

προσωπικά.  

Αρχές όπως η αρχή της εμπιστοσύνης είναι αρχές που οφείλουν να 

γίνονται καθολικά σεβαστές. Η ηθική βαρύτητα τους έγκειται πρακτικά 

ακριβώς σ’ αυτό, στην αμοιβαία αποδοχή τους. Η αμοιβαία αποδοχή τους 

                                                 
508 O’Neill: Αυτονομία, σ.41. 
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προκύπτει από την αυτονομία στη διαμόρφωση αρχών πράξης με καθολική και 

δεσμευτική ισχύ. Η αυτονομία αρχών στηρίζει μια ευρύτερη θεώρηση 

δικαιοσύνης “σύμφωνα με την οποία αυτός που λαμβάνει τις πληροφορίες 

εμπιστευτικά δεν θα πρέπει να εκμεταλλευτεί τις πληροφορίες αυτές με μη 

δίκαιο τρόπο”509 . Η χρήση γενετικών πληροφοριών δεν πρέπει και δεν μπορεί 

να αναλώνεται σε ένα ζήτημα προσωπικής επιλογής. Οι γενετικές πληροφορίες 

δεν αποτελούν απλώς και μόνο ένα είδος δεδομένου που, όπως ένα αντικείμενο, 

χαρακτηρίζεται ως ιδιοκτησία ενός ατόμου. Καθότι αναφερόμαστε σε πρακτικές 

χρήσης γενετικών πληροφοριών που εντάσσονται στο πεδίο που ορίζουμε ως 

μορφή επικοινωνίας και ως τέτοιες υπάγονται σ’ ένα πλούσιο κανονιστικό 

πλαίσιο.  

Όπως έχει αναφερθεί ο κυριότερος κίνδυνος της σύλληψης της επικοινωνίας 

ως απλώς και μόνον, μιας διαδικασίας μεταφοράς δεδομένων έγκειται στο 

γεγονός ότι αδυνατούμε, υπό το πρίσμα αυτό, να λάβουμε υπόψη μας πρόσθετα 

στοιχεία που διαδραματίζουν κριτικό ρόλο στις επικοινωνιακές 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανθρώπων. ‘‘Η σύγχρονη αντίληψη αναφορικά με την 

πληροφορία κρύβει και υποβαθμίζει σημαντικές πτυχές της επικοινωνίας και 

πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι η επικοινωνία και η 

πληροφόρηση αποτελούν πράξεις και αλληλεπιδράσεις και ως εκ τούτου 

βασίζονται πάνω σ’ ένα κανονιστικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο παρόμοιες 

πράξεις είτε επιτυγχάνουν είτε αποτυγχάνουν’’510.  

Όταν συλλαμβάνουμε την επικοινωνία απλώς ως ένα είδος μεταφοράς 

πληροφορικών δεδομένων από μια πηγή σε μια άλλη, σαν να υπάρχει μια 

ουδέτερου περιεχομένου ‘ουσία’ που μπορεί να μεταφερθεί, υποβαθμίζουμε την 

σημασία ενός ισχυρού κανονιστικού υπόβαθρου που αναγκαία αφορά την 

ανθρώπινη δραστηριότητα της επικοινωνίας. Αποτελεί κοινό τόπο ότι, για να 

μπορέσουν πράξεις επικοινωνίας να είναι επιτυχείς, απαιτείται 

συνειδητοποίηση και ο σεβασμός από κάθε πλευρά που μετέχει σε αυτού του 

είδους πράξεις ενός ισχυρού κανονιστικού περιεχομένου που υπόκειται τόσο σε 

πρακτικές όσο και σε νοητικές δεσμεύσεις. 

                                                 
509 Thompson, Mark: “Breach of Confidence and Privacy”, στο Confidentiality and the Law, (επιμ.) 
Linda Clarke. London: Lloyds of London, 1990, σσ. 65 –79:67. 
510 Manson & O’Neill:  Rethinking, σ.27.    
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Για να πετύχει κάθε επικοινωνιακή αλληλεπίδραση πρέπει κάθε μέλος 

της να υπόκειται σε ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο που προϋποθέτει ορισμένους 

επικοινωνιακούς, επιστημικούς και ηθικούς κανόνες. Συλλαμβάνοντας την 

επικοινωνία με αυτό τον τρόπο, ως μια δηλαδή κανονιστική υπόθεση με πλούσιο 

περιεχόμενο, θέτουμε ως αίτημα να ανταποκρινόμαστε όχι μόνο στα προσωπικά 

ενδιαφέροντα ή απαιτήσεις ενός ατόμου, αλλά επιπροσθέτως σε κανονιστικά 

ηθικά αιτήματα, όπως είναι το αίτημα για ειλικρίνεια, που σε ορισμένα 

περιεχόμενα αρκούν για την ηθική δικαιολόγηση πρακτικών χρήσης και 

διανομής πληροφοριών, όπως είναι οι γενετικές μας πληροφορίες. 

Έτσι μια μορφή επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης δεν χαρακτηρίζεται 

απλώς από την τυχόν βαρύτητα των πληροφοριών που πραγματεύεται, αλλά 

επιπροσθέτως εξυπηρετεί μια ποικιλία από σκοπούς. Για παράδειγμα, εμπνέει 

αυτοπεποίθηση, εμπιστοσύνη ή ακόμα και μια αναγκαία έκφραση σεβασμού. 

Όταν οι ανθρώπινες πράξεις που σχετίζονται με την συλλογή, χρήση και διανομή 

των γενετικών μας πληροφοριών δείχνουν ότι όσοι πραγματεύονται τις 

πληροφορίες αυτές δεν έχουν τίποτα να κρύψουν όπως και ότι έχουν λόγους για 

αυτό που κάνουν, ακόμα και όταν ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να συλλάβει 

όλες τις σχετικές πληροφορίες θα νιώθει ότι αυτός που βρίσκεται απέναντι του 

είναι άξιος εμπιστοσύνης, θα γεμίζει αυτοπεποίθηση, γνωρίζοντας ότι οι πράξεις 

και σκέψεις του λαμβάνονται υπόψη και γίνονται σεβαστές.  

Η αυτονομία αρχών είναι αυτή που μας επισημαίνει ως αίτημα, όχι μόνο 

το δικαίωμά μας να επιλέγουμε οτιδήποτε επιθυμούμε, αλλά και την υποχρέωση 

να υιοθετούμε ή να απορρίπτουμε πράξεις θεωρούμενες από την σκοπιά όλων. 

Με αυτό εννοούμε ότι σε κάθε περίπτωση και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες 

πρέπει να γίνονται αντιληπτές οι πράξεις μας ως να προκύπτουν από λόγους 

αυτονομίας, δηλαδή λόγους που αναδεικνύουν την ικανότητα μας να πράττουμε 

εκούσια, από τη σκοπιά όλων.  

Η αυτονομία αρχών επισημαίνει πτυχές της ανθρώπινης δράσης που δεν 

γίνονται κατανοητές απλώς και μόνο ως ζήτημα μεταφοράς πληροφοριών από 

μια πηγή σε μια άλλη και ως εκ τούτου προασπίζεται σχέσεις εμπιστοσύνης με 

το να μας υποχρεώνει να πράττουμε με τρόπο που να μην εξαπατά ή να 

εξαναγκάζει άλλους ανθρώπους. Φέρνει, δηλαδή στο προσκήνιο την πτυχή της 

ανθρώπινης δράσης ως μιας εκούσια μορφή επικοινωνίας, που προϋποθέτει, για 
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να είναι ηθικά αποδεκτή, τόσο πρακτικές (στοχεύουμε στο να διαμορφώνουμε 

καταστάσεις με έναν συγκεκριμένο τρόπο) όσο και νοητικές (κατανοούμε τα 

πράγματα στον κόσμο με έναν συγκεκριμένο τρόπο) δεσμεύσεις και από τις δύο 

πλευρές μιας επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης. Θέτει ως κυρίαρχο αίτημα να 

είναι εμφανές και με ξεκάθαρο τρόπο ότι είμαστε συνεπείς στον τρόπο που 

καταλήγουμε σε συμπεράσματα και συνεκτικοί ως προς τους ισχυρισμούς μας 

και ότι μπορούμε να θεωρηθούμε ως μια πηγή άξια εμπιστοσύνης. 

Για κάθε πράξη, που αφορά είτε την χρήση είτε τη διάχυση γενετικών 

πληροφοριών, απαιτείται, τουλάχιστον από ηθική σκοπιά, η προάσπιση της 

ικανότητας μας να υιοθετούμε αρχές πράξης αποδεκτές από την σκοπιά όλων. Η 

ατομική αυτονομία, ως αρχή προάσπισης των ατομικής φύσης επιλογών μας, 

αδυνατεί να ανταποκριθεί στο εν λόγω αίτημα. Αντιθέτως η αυτονομία αρχών 

επικεντρώνεται σ’ ένα πολύ κεντρικό στοιχείο της αυτο-κατανόησης μας ως 

ηθικώς δρώντων, του δικαιώματος μας να υιοθετούμε ή να απορρίπτουμε 

μορφές πράξεις που μπορούν ή αναλόγως αδυνατούν να υιοθετηθούν ως 

καθολικά αποδεκτές. Με το να υιοθετούμε την σκοπιά κάθε έλλογου 

ανθρώπινου όντος, αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε τόσο τον ίδιο μας τον 

εαυτό όσο και τους άλλους απλώς και μόνο ως μέσα και παράλληλα 

δεσμευόμαστε να αντιμετωπίζουμε τόσο τους ίδιους μας τους εαυτούς όσο και 

κάθε συνάνθρωπο μας με αξιοπρέπεια. Η καθολίκευση της πράξης μας συνιστά 

έναν τρόπο για να δηλώσουμε ότι λαμβάνουμε υπόψη την ανθρωπότητα ως 

‘αυτοσκοπό’ κάθε φορά που σκεφτόμαστε και πράττουμε. 

Έτσι επίκεντρο δεν αποτελεί η ιδιαιτερότητα μιας επιθυμίας, η οποία 

στην περίπτωσή μας εκφράζεται μέσα από τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που 

προσδίδει σε ένος είδους πληροφοριακό δεδομένο, αλλά πράξεις που 

πραγματεύονται και εκφράζουν επιθυμίες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, 

χαρακτηρίζονται από προθέσεις, σκοπούς και κίνητρα. Ως τέτοιες, δηλαδή ως 

πράξεις και όχι ως έκφραση προάσπισης ενός ιδιαίτερου δεδομένου, 

χαρακτηρίζονται ως ηθικά ή μη αποδεκτές. Η αναφορά σε αρχές, όπως αυτή 

“της εμπιστευτικότητας διαφέρει από την προστασία πληροφοριών στο σημείο 

ότι λειτουργεί ως ρυθμιστική αρχή συγκεκριμένων πράξεων, πράξεων που 
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εντάσσουμε στο πεδίο της ομιλίας και δράσης περισσότερο παρά στο πεδίο της 

‘επεξεργασίας’ ειδών πληροφορίας”511 

Υπό το πρίσμα αυτό, αιτήματα όπως το αίτημα να δοθούν ακριβείς και 

επαρκείς πληροφορίες και η ιδιαιτερότητα ανάλογων πληροφοριών έρχονται σε 

δεύτερη μοίρα. Μια πράξη επικοινωνίας οφείλει πρωτίστως να αναγνωρίζει 

ποικίλης φύσης δικαιώματα, υποχρεώσεις και προσδοκίες ακόμα και στην 

ιδιαίτερη περίπτωση που με την συγκατάθεσή μας τίθενται στο περιθώριο 

(συχνά μας ζητείται να θέσουμε στο περιθώριο) ηθικά ή νομικά αιτήματα ή 

τυχόν προσδοκίες που εύλογα αξιολογούμε ως σημαντικές σε περιπτώσεις για 

παράδειγμα συγκατάθεσης στη χρήση γενετικών μας πληροφοριών σε ιατρικές 

έρευνες.512  

 Τα αναγκαία αυτά για κάθε πράξη αιτήματα στηρίζονται σ’ ένα ευρύτερο 

πεδίο που ενέχει την αναγνώριση ηθικών και νομικών κανόνων, ακόμα και στην 

περίπτωση που προς στιγμήν τίθενται στο περιθώριο για την αποδοχή ιατρικών 

ή ερευνητικών διαδικασιών. Με αυτό εννοούμε ότι, ακόμα και αν 

χρησιμοποιούμε γενετικά στοιχεία ασθενών ή ερευνητικών υποκειμένων ως 

μέσα για την επίτευξη ενός σκοπού, π.χ. για την επίτευξη μιας ανακάλυψης για 

την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να 

χρησιμοποιήσουμε τους ίδιους τους ασθενείς απλώς και μόνο ως μέσα. ‘‘Το να 

χρησιμοποιήσεις κάποιον απλώς και μόνο ως μέσον ουσιαστικά περιγράφει μια 

μορφή πράξης στην οποία κατ’ αρχήν δεν θα μπορούσε κάποιος να δώσει 

συγκατάθεση’’ 513 . Σε κάθε περίπτωση είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να 

αντιμετωπίζουμε κάθε άνθρωπο με αξιοπρέπεια.  

 Και κατά την χρήση των γενετικών δεδομένων φαίνεται αναγκαίο να 

θέσουμε ένα ηθικό πλαίσιο με κύριο γνώμονα κάθε πράξης να υιοθετεί το 

πράττον υποκείμενο καθολικές αρχές που να μπορούν να υιοθετηθούν από την 

σκοπιά όλων. Καθότι σ’ αυτό ακριβώς εντοπίζεται η ηθικότητα μας. Η ηθική 

“αφορά στη βάση της ένα ζήτημα απόρριψης αρχών πράξης που δεν μπορούν να 

υιοθετηθούν απ’ όλους ως καθολικοί νόμοι” 514. Ορίζουμε έτσι ηθικές πρακτικές 

χρήσης και διανομής ιατρικής φύσης πληροφοριών που δεν εξαντλούνται απλώς 

                                                 
511 Manson & O’Neill:  Rethinking, σ.126. 
512 βλ. “consent as waiver”, Manson & O’Neill:  Rethinking, σσ.72-77. 
513 Manson & O’Neill:  Rethinking, σ.57. 
514 Ό.π., σ.58. 
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σε ζήτημα προσωπικής επιλογής.  Διότι, είναι εμφανές ότι ακόμα και η ίδια η 

ατομική επιλογή, όσο έλλογη ή παράλογη φαίνεται να είναι, απαιτεί πρόσθετα 

επιχειρήματα που να δηλώνουν γιατί χρήζει προστασίας. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 Η έννοια της αυτονομίας, παρά τις διαφορετικές εννοιολογικές 

προσλήψεις της στη σύγχρονη φιλοσοφική συζήτηση, έχει, ως βασική αρχή της 

ηθικής, συστατική και αναπόδραστη σημασία για το πεδίο της βιοηθικής. Η 

συνάφεια της με τον ηθικό-πρακτικό προβληματισμό γύρω από καίρια 

διλήμματα, με αναφορά στις εξελίξεις στη μοριακή βιολογία, τη γενετική 

μηχανική, τη βιοτεχνολογία και τις κοινωνικές τους διαστάσεις, έχει 

επισημανθεί από μια πλειάδα θεωρητικών της βιοηθικής.  

Όμως, η πολυδιάστατη ερμηνεία της έννοιας της αυτονομίας, που την 

έχει καταστήσει έννοια «ομπρέλα» εντός της βιβλιογραφίας της βιοηθικής, 

συχνά κυοφορεί συγχύσεις. Η ασάφεια κατά την εφαρμογή μιας αρχής με 

συγκεκριμένες κανονιστικές ηθικές αξιώσεις προκύπτει κυρίως από την 

επικράτηση δύο δεσποζόντων αλλά αντίθετων μεταξύ τους φιλοσοφικών 

ρευμάτων κατά την προσέγγιση και τη δικαιολόγηση της αρχής της αυτονομίας.  

Υπό το πρίσμα αυτού του προβληματισμού, στο πρώτο μέρος της 

διατριβής, σκιαγραφείται το γενικό πλαίσιο πρωτίστως του βιοηθικού 

στοχασμού όπως και της ανάδυσης της αρχής της αυτονομίας εντός του 

στοχασμού αυτού. Ανασυγκροτείται το θεωρητικό υπόβαθρο της έννοιας της 

αυτονομίας, τόσο ως ανάπτυγμα της φυσιοκρατικής θεώρησης της πράξης που 

ανάγει την αυτονομία στο ατομικό δικαίωμα του κάθε ατόμου να πράττει 

ανεξάρτητα από εξωτερικές επιδράσεις σύμφωνα με τις δικές του επιθυμίες ή 

προτιμήσεις, όσο και μέσα από την ανάδειξή της ως συγκροτητικής αρχής του 

ηθικώς σκέπτεσθαι, ως αρχής δηλαδή αυτο-νομοθεσίας με καθολική ισχύ.  

Η εμπειριστική μεθοδολογία της φυσιοκρατίας προσεγγίζει το ζήτημα 

της ηθικής και πιο συγκεκριμένα την αρχή της αυτονομίας εντός μιας γενετικής-

αιτιακής εξήγησης. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, κατανοώ ένα φαινόμενο 

σημαίνει κατανοώ τη γένεσή του και τις αιτίες της παραγωγής του. Η εξήγηση 

μιας πράξης ανάγεται στην απόδοση των αιτιών της πράξης αυτής. Αντιθέτως, η 

θεμελίωση της έννοιας της αυτονομίας ως αρχής της πράξης στην κανονιστική 

παράδοση προκύπτει από μια μεθοδολογία σύμφωνα με την οποία το πεδίο της 

έλλογης επιχειρηματολογίας («λόγον διδόναι») είναι πρωτογενές, υπό την 

έννοια ότι το δέον θεμελιώνεται μόνο με την επίκληση του δέοντος. Η έννοια της 
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αυτονομίας δηλώνει ακριβώς αυτό, δηλαδή τη μη αναγωγιμότητα της 

δυνατότητας του ηθικού συλλογισμού σε οποιοδήποτε άλλο πεδίο 

επιχειρηματολογίας.  

Εντός της παρούσας διατριβής η έννοιας της αυτονομίας, όπως και η 

συνάφεια της με τη βιοηθική, ανασυγκροτείται μέσα από την (συν)εξέταση των 

δυο διαφορετικών αυτών μεθοδολογικών κατευθύνσεων.   

Στο δεύτερο μέρος της διατριβής αναλύεται η έννοια της αυτονομίας 

όπως αυτή σκιαγραφείται μέσα από την παράδοση της φυσιοκρατίας, 

πρωτίστως ως αρχή προάσπισης των ατομικών μας προτιμήσεων ή επιθυμιών 

και του «πραγματικού» μας εαυτού. Ο John Stuart Mill έχει αποτελέσει τον κύριο 

εισηγητή αυτού του τύπου επιχειρήματος εντός της φυσιοκρατικής παράδοσης. 

Στο μέρος αυτό, ξεδιπλώνεται το φιλοσοφικό εγχείρημα του. Ο Mill επιχειρεί, 

μέσα από την ανακάλυψη της ανθρώπινης φυσικής συμπεριφοράς και την 

εξήγηση γεγονότων που αφορούν τη διαμόρφωση της ψυχολογίας μας, να 

αναδείξει στάσεις που εκφράζουν την πραγματική μας φύση, και ως εκ τούτου 

χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη βαρύτητα, η οποία, κατ’ αυτόν τον τρόπο, τις 

καθιστά ηθικά αποδεκτές. Μεταβαίνει δηλαδή από τη διαπίστωση εμπειρικών 

γεγονότων γύρω από την ανθρώπινη ψυχολογία στη διατύπωση ηθικών 

αξιώσεων.  

Η επίκληση της έννοιας της αυτονομίας ως κριτηρίου ηθικής αποτίμησης 

της πράξης προτάσσει ηθικές αξιώσεις στη βάση της φυσικής ικανότητας του 

κάθε ατόμου να ταυτίζεται με κάποιες από τις επιθυμίες του και, ως εκ τούτου, 

να διαμορφώνει ανεξάρτητα από εξωτερικό καταναγκασμό τη δική του 

ατομικότητα, όπως προκύπτει από τον φιλοσοφικό στοχασμό του Mill. Υπό το 

πρίσμα αυτό οι σκοποί των πράξεών μας καθορίζονται από επιθυμίες σε 

συνδυασμό με ενδεχομενικές πεποιθήσεις, υπό την έννοια ότι οι επιθυμίες που 

καθορίζουν (ψυχολογικά) τις προτιμήσεις μας είναι αυτές που ουσιαστικά μας 

κινητοποιούν σε πράξη. Παρά ταύτα ορισμένες από τις πράξεις μας 

χαρακτηρίζονται ως ευκρινώς «αυτόνομες», με την έννοια ότι εκφράζουν μια 

ιδιαίτερη «ταυτότητα» και «ακεραιότητα» και οφείλουν να γίνουν σεβαστές.  

Εξαιτίας κυρίως της επιτυχίας των φυσικών επιστημών στην πρόβλεψη 

και εξήγηση φυσικών φαινομένων οι σύγχρονοι φυσιοκράτες έχουν οδηγηθεί 

στην πεποίθηση ότι οι φυσικές επιστήμες μας προσφέρουν την καλύτερη 
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ερμηνεία όλων των φαινομένων. Ορμώμενοι από την επιχειρηματολογία του 

Quine βλέπουν τη φιλοσοφία ως όμορη με τις εμπειρικές επιστήμες, υπό την 

έννοια ότι το κανονιστικό ερώτημα των συνθηκών δυνατότητας της γνώσης 

ανάγεται σ’ ένα ερώτημα της ψυχολογίας, που αναζητά το πώς φτάνει να έχει το 

άτομο αυτές τις πεποιθήσεις. Αντίστοιχη μεθοδολογία χρησιμοποιούν για τις 

ηθικές κρίσεις. Οι φιλοσοφικές θεωρήσεις που συζητούν την αρχή της 

αυτονομίας στο πλαίσιο αυτό επιχειρούν να απαντήσουν στο πρόβλημα της 

πρακτικότητας (του πρακτικά δεσμευτικού χαρακτήρα) των ηθικών κρίσεων με 

την επίκληση μιας εσωτερικής ψυχολογικής διαδικασίας ή ενός ψυχολογικού 

γεγονότος, όπως είναι οι επιθυμίες. Η αρχή της αυτονομίας στην φυσιοκρατική 

παράδοση προκύπτει εντός της σύγχρονης συζήτησης κυρίως μέσα από 

ιντερναλιστικές (internalistic) προσεγγίσεις που υποστηρίζουν ότι, αν και σε 

τελική ανάλυση οι επιθυμίες μας, δηλαδή ψυχολογικά γεγονότα γύρω από την 

ανθρώπινη φύση, είναι αυτές που καθορίζουν την πράξη μας, παρά ταύτα 

χαρακτηριζόμαστε από «αυτονομία», με μια συγκεκριμένη σημασία, στην 

επιλογή των πράξεων αυτών. Ουσιαστικά επιχειρούν να εξηγήσουν τον 

πρακτικό κατηγορικό χαρακτήρα των ηθικών κρίσεων με το να τις κατανοούν 

ως μια ιδιαίτερη διαδικασία διαμόρφωσης επιθυμιών. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται 

επισταμένη αναφορά στο δεύτερο μέρος της διατριβής και στη σύνθετη 

επιχειρηματολογία του Harry Frankfurt και του Gerald Dworkin. Οι θεωρήσεις 

των τελευταίων έχουν αποτελέσει τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα της 

απόπειρας να δοθεί μια ικανοποιητική απάντηση στο πρόβλημα της ηθικής 

κινητοποίησης, δηλαδή ότι οι ηθικές κρίσεις έχουν ένα εγγενώς κινητοποιητικό 

πρακτικό χαρακτήρα, (υπό την έννοια ότι από τη στιγμή που αποδέχομαι μια 

ηθική κρίση eo ipso πράττω αναλόγως) εντός ενός φυσιοκρατικού πλαισίου. Το 

φιλοσοφικό εγχείρημα των Harry G. Frankfurt και Gerald Dworkin, επιχειρεί 

ακριβώς να αναδείξει, εντός της φυσιοκρατικής παράδοσης, την ικανότητα μας 

για αυτονομία σκέψης και πράξης μέσα από μια σύνθετη ανάλυση επιθυμιών 

πρώτου και δευτέρου βαθμού.  Τα επιχειρήματα αυτά εκτίθενται σε λεπτομερή 

ανάλυση και κριτική.   

Το δεύτερο μέρος της διατριβής ολοκληρώνεται με την κριτική 

διαπίστωση της αδυναμίας διατύπωσης, από την πλευρά της φυσιοκρατίας, μιας 

αρχής αυτονομίας ικανής να υποστηριχθεί ως κάτι περισσότερο από μια 
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ψυχολογικά αναγόμενη και αιτιακά προσδιορίσιμη έννοια, δηλαδή ως αρχή με 

ηθικό «χρωματισμό». Ακόμα περισσότερο, υπογραμμίζεται πως η ίδια η 

διασφάλιση των προσωπικών μας επιλογών, ως έκφραση της ελευθερίας να 

αποφασίζουμε για τον εαυτό μας, δεν μπορεί να αρκεστεί σε μια θεμελίωση που 

να υποδεικνύει απλώς αιτιακά συναγόμενες προτιμήσεις ή επιθυμίες. Η έννοια 

της αυτονομίας στην παράδοση της φυσιοκρατίας αδυνατεί να δικαιολογήσει 

ηθικές αξιώσεις σε τρίτους. Η φυσιοκρατική παράδοση, αν και επιτάσσει την 

προάσπιση των πιο ενδόμυχων και προσωπικών μας επιλογών, επιχειρεί να 

θεμελιώσει την προάσπιση αυτή στην αιτιακή ανάδυση αυτών των προσωπικών 

επιλογών. Αυτό, όσον αφορά τον ηθικό στοχασμό, έχει ως αποτέλεσμα την 

αδυναμία να προκύψουν οποιουδήποτε είδους έγκυρες αξιώσεις και 

δικαιολογητικοί λόγοι πράξης από την αιτιακή επισήμανση ατομικών 

προτιμησιακών επιλογών και μόνον. 

Στο τρίτο μέρος η εξέταση των αδυναμιών της φυσιοκρατικής 

θεμελίωσης της αρχής της αυτονομίας επιστεγάζεται από την ανασυγκρότηση 

της αρχής αυτής, εντός της κανονιστικής παράδοσης και πιο συγκεκριμένα μέσα 

από την ηθική φιλοσοφία του Immanuel Kant, όπου η αυτονομία προκύπτει ως 

αρχή (prinzip) της ηθικότητας. Η αρχή της αυτονομίας, στην παράδοση αυτή, 

δεν αφορά μια ιδιότητα ή ένα φυσικό χαρακτηριστικό που προσδίδεται σε 

άτομα, αλλά ένα κανονιστικό κριτήριο πράξης ικανό να δεσμεύει κάθε βούληση 

με το να προτάσσει λόγους πράξης έγκυρους από την σκοπιά όλων. 

Επικεντρώνεται στην πρακτική διάσταση της ανθρώπινης δράσης όπως και στη 

δεσμευτική ισχύ μιας δράσης που, ως έλλογη και ελεύθερη, διαχωρίζεται από 

οποιαδήποτε άλλη ενέργεια συναντάμε μέσα στο κόσμο. Εντός της ηθικής 

φιλοσοφίας του Kant, η αρχή της αυτονομίας αφορά όχι μόνο το πώς οι ίδιοι 

αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας, αλλά κυρίως αφορά την ίδια τη δυνατότητά 

μας για σκέψη και πράξη.  

Στο μέρος αυτό αναλύεται λοιπόν η σχέση της αρχής της αυτονομίας με 

τη βούληση, το λόγο και την ελευθερία. Αναδεικνύεται το γεγονός ότι κλειδί στη 

θεμελίωση της αυτονομίας είναι η κατανόηση της ικανότητας να 

αντιλαμβανόμαστε τους εαυτούς μας ως ελευθέρους υπό καθεστώς νόμων, 

δηλαδή από τη σκοπιά όλων των άλλων ελεύθερων δρώντων. Πάνω στην 

κατανόηση αυτή θεμελιώνεται όχι απλώς η δυνατότητα αλλά και η υποχρέωση 
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κάθε δρώντος υποκειμένου να αναγνωρίζει τον εαυτό του ως την «πρώτη αιτία» 

μιας πρακτικά προσδιορίσιμης αλυσίδας εμπειρικών γεγονότων. Αφορά την 

ανάδειξη μιας κριτικής διαδικασίας, που ορίζει την αυτονομία και συγκροτεί 

αρχές διαμόρφωσης λόγων πράξης, που δεν βασίζονται σε μια υπερβατική 

αυθεντία, αλλά στην πρακτική αναγκαιότητα μιας ανθρωποκεντρικής 

προοπτικής. Το ίδιο το πρόσωπο, ως επίκεντρο της προοπτικής αυτής, 

προβαίνει σε κανονιστικά αιτήματα από τη στιγμή που αξιώνει αυτόνομους 

λόγους πράξης, δηλαδή λόγους πράξης έγκυρους από τη σκοπιά όλων. 

Ταυτοχρόνως είναι το ίδιο το πρόσωπο που παράγει την υποχρέωση να 

καθίσταται δυνατή όχι μόνο η δική του ατομική πράξη αλλά και η ελευθερία των 

άλλων. Η σημασία της προσέγγισης αυτής για τη βιοηθική έγκειται στο γεγονός 

ότι η αυτονομία αποτελεί μία κανονιστική αρχή που «ενυπάρχει» μέσα σε κάθε 

δρών υποκείμενο και θέτει ορισμένους τυπικούς περιορισμούς, κυριότερος εκ 

των οποίων είναι να μπορεί η αρχή της πράξης του να γίνει αποδεκτή ως 

καθολικός νόμος, δηλαδή αφορά την πράξη στη βάση αρχών υποχρέωσης.  

Το τέταρτο μέρος καταλήγει με την ανάδειξη της αρχής της αυτονομίας 

που ορίζεται ως αυτονομία αρχών. Ακριβώς στο πλαίσιο αυτής της 

επιχειρηματολογίας θεμελίωσης της ηθικής αρχής της αυτονομίας η έννοια του 

πρακτικού λόγου παίζει πρωτεύοντα ρόλο. Με αυτό εννοείται δηλαδή ότι η 

αναφορά γίνεται σε πρόσωπα που αναγνωρίζουν λόγους πράξης όπως και 

πράττουν σύμφωνα με αυτούς. Ο λόγος προσδίδει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα 

στις ανθρώπινες αποφάσεις. Αναδεικνύει το γεγονός ότι πηγή των αποφάσεων 

και πράξεων μας είμαστε εμείς οι ίδιοι. Πρωτίστως όμως επισημαίνει τον 

δεσμευτικό χαρακτήρα μιας πράξης που προκύπτει από λόγους που αιτούν 

καθολική θεμελίωση.  

Η διατριβή καταλήγει, στο τέταρτο της μέρος, στην ανίχνευση πλευρών 

της εφαρμογής της αρχής της αυτονομίας. Με αναφορά σε φιλοσόφους που 

πραγματεύονται τα ζητήματα αυτά, τόσο της φυσιοκρατικής, όπως των John 

Harris, Julian Savulescu και John Robertson, όσο και της κανονιστικής 

παράδοσης, με κυριότερους τους Onora O’Neill, Christine Korsgaard και Thomas 

E. Hill, αναδεικνύονται οι υποδηλώσεις που έχει το κάθε θεωρητικό πλαίσιο στη 

λήψη και κυρίως στη θεμελίωση αποφάσεων στη βιοηθική. Ακόμα περισσότερο 

μέσα από την παράθεση συγκεκριμένων θεμάτων που αφορούν αποφάσεις 
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σχετικές με την αρχή ή το τέλος της ζωής, όπως και τη χρήση των γενετικών μας 

δεδομένων, επισημαίνεται η αδυναμία της φυσιοκρατικής επιχειρηματολογίας 

να αναδείξει μια έννοια αυτονομίας ικανής να προτάσσει κανονιστικές αξιώσεις 

δεσμευτικού χαρακτήρα. Στο αντίποδα της παράδοσης αυτής, βρίσκεται η 

πρακτική συνάφεια που έχει η αυτονομία αρχών, όπως και ο ορθός 

προσδιορισμός της έννοιας αυτής και για παραγόμενες έννοιες, 

χαρακτηριστικότερη εκ των οποίων είναι η έννοια της ενήμερης συγκατάθεσης.  

Μέσα από επισταμένη έκθεση επιχειρημάτων των δύο παραδόσεων, η 

αρχή της αυτονομίας γίνεται κατανοητή, εντός της διατριβής, ως μια αρχή 

αυτοδέσμευσης που εξαιτίας ακριβώς της δεσμευτικής της ισχύος μας φέρνει 

αντιμέτωπους με ηθικές υποχρεώσεις. Ηθικές αξιώσεις προκύπτουν από 

συγκεκριμένες υποχρεώσεις, οι οποίες αναφύονται μέσα από την ελευθερία να 

στοχαζόμαστε τους όρους της ηθικής σκέψης και της πράξης.  

Στη βιοηθική η ανάδειξη της «αυτονομίας αρχών» βρίσκεται στο 

προσκήνιο ως μια διαδικασία σύμφωνα με την οποία μπορούμε να θέσουμε υπό 

ηθική αξιολόγηση πράξεις και να εξηγήσουμε όπως και να ερμηνεύσουμε την 

ηθική κινητοποίηση ή τις ηθικές ανησυχίες μας. Η αρχή της αυτονομίας 

διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη βιοηθική. Πρωτίστως αφορά μια πρακτική 

ιδέα. Στο επίκεντρο της ιδέας αυτής βρίσκεται το ίδιο το πρόσωπο, δηλαδή ένα 

συγκεκριμένο υποκείμενο, στο βαθμό που προτάσσει ηθικές αξιώσεις με 

δεσμευτική ισχύ. Η ιδιαιτερότητα της αρχής της αυτονομίας για τη βιοηθική 

έγκειται στο γεγονός ότι δεν αφορά την ανάδειξη μιας ιδιότητας ή ενός 

χαρακτηριστικού γνωρίσματός μας, αλλά την αξιολόγηση πράξεων που 

στοχεύουν στην καθολική εγκυρότητα, με κυριότερη μορφική αρχή 

συγκρότησής τους τον καθολικό σεβασμό ακριβώς του ενεργήματος των 

πράξεων αυτών, που δεν είναι άλλο από το ίδιο το πρόσωπο.  Η σημασία του 

προσώπου έγκειται στο γεγονός ότι ουσιαστικά δεν προβαίνουμε σε έναν γενικό 

ηθικό προβληματισμό, αλλά σε έναν προβληματισμό που λαμβάνει υπόψη την 

«ιδιαίτερη» ηθική υπόσταση κάθε έλλογου όντος, σύμφωνα με την οποία και 

εξαιτίας της οποίας προκύπτουν ηθικές αξιώσεις όπως και ανάλογες δεσμεύσεις. 

Η αρχή της αυτονομίας εντός της βιοηθικής προσεγγίζει την πράξη ως 

κάτι που τα πρόσωπα επιλέγουν συνειδητά είτε να πραγματοποιήσουν είτε όχι 

μια συγκεκριμένη στιγμή και υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Ο ηθικός στοχασμός 
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δεν επικαλείται εν γένει μια αφηρημένη έννοια σεβασμού των προσώπων, αλλά 

προσεγγίζει κάθε φορά συγκεκριμένες πράξεις προσώπων, που σχετίζονται με 

την ηθική υπόσταση συγκεκριμένων δρώντων. Υπό το πρίσμα αυτό, το 

πρόσωπο δεν είναι μια μεταφυσική έννοια. Είναι αυτό το συγκεκριμένο 

ανθρώπινο πρόσωπο, ως αυτοσκοπός, που συνιστά όρο της ηθικότητας και 

προϋπόθεση της ηθικής πράξης.  

Η καθολική εγκυρότητα που προτάσσει η αρχή της αυτονομίας, εντός της 

βιοηθικής, ορίζει ένα πλαίσιο κοινού προβληματισμού όπου ατομικοί λόγοι 

πράξης μπορούν να γίνουν αποδεκτοί για κάθε δρών υποκείμενο ως έλλογο και 

ελεύθερο. Το κοινό αυτό πλαίσιο προβληματισμού διασφαλίζεται από την 

ανάδειξη της αρχής της αυτονομίας ως «πρακτικής ιδέας». Αφορά δηλαδή τη 

μορφή της πράξης που προτάσσει το αίτημα της ανάδειξης λόγων έγκυρων από 

τη σκοπιά όλων. Η έννοια της αυτονομίας, ως δομικός όρος της ηθικής 

επιχειρηματολογίας, συγκροτεί την ηθικότητα των πράξεων.  

 Η αρχή της αυτονομίας, όπως επαναπροσεγγίζεται εντός της διατριβής, 

είναι ελπίζω ικανή να δώσει γόνιμους προσανατολισμούς για το ηθικώς 

σκέπτεσθαι στη βιοηθική. Η ηθική μας υπευθυνότητα προκύπτει από το γεγονός 

ότι αναγνωρίζουμε τις πράξεις ως έλλογες και ελεύθερες είτε ως φορείς-δρώντα 

υποκείμενα είτε ως αποδέκτες πράξεων άλλων υποκειμένων. Στο πλαίσιο αυτό, 

η παρούσα διατριβή επιχειρεί να συμβάλει στην αποσαφήνιση της αρχής της 

αυτονομίας, υπό το πρίσμα της διασάφησης της διάκρισης ανάμεσα στη 

δικαιολόγηση πράξεων και στις αιτιακές εξηγήσεις τους, οι οποίες, αν και μας 

υποδεικνύουν ως υπόλογους γι’ αυτές, εν τούτοις εξασθενίζουν και 

αποδυναμώνουν τον ηθικό (ελεύθερο) χαρακτήρα τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



238 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

 

 
 
Allison E. H. (1990). Kant’s theory of freedom. Cambridge: Cambridge University 

Press.  
 

Allison E. H. (1983). Kant's Transcendental Idealism. New Haven: Yale University 
Press. 

  
Audi, R. (2006). Practical Reasoning and Ethical Decision. New York: Routledge.  
 
Baumrin, B. (1998). Physician, Stay Thy Hand! Στο Margaret P. Battin, Rosamond 

Rhodes & Anita Silvers (Επιμ.), Physician Assisted Suicide: Expanding the 
Debate (σσ.177-181). New York & London: Routledge. 

 
BBC, Producers’ Guidelines. (2000). The BBC’s Values and Standards. London: 

BBC.  
 
Beauchamp, T. L. and Childress, J. F. (1989). Principles of Bioethics. New York: 

Oxford University Press. 
 
Beauchamp, T. L. & Childress, J. F. (2001) Principles of Biomedical Ethics. Oxford: 

Oxford University Press. 
 
Beauchamp, T. L. (2005). Who Deserves Autonomy, and Whose Autonomy 

Deserves Respect? Στο James Stacey Taylor (Επιμ.), Personal Autonomy: 
New Essays on Personal Autonomy and Its Role in Contemporary Moral 
Philosophy (σσ. 310–329). Cambridge: Cambridge University Press. 

 
Beauchamp, T. L. (2010). Standing on Principles. Oxford: Oxford University Press.  
 
Bentham, J. (1948). A Fragment of Government and an Introduction to the 

Principles of Morals and Legislation. Wilfrid Harrison (Επιμ.) Oxford: Basil 
Blackwell.  

 
Berlin I. [(1969) 2002]. Two Concepts of Liberty. Στο Berlin I. Four Essays on 

Liberty. London: Oxford University Press (ελλ. εκδ.: Berlin I. Τέσσερα 
δοκίμια περί ελευθερίας. Γιάννης Παπαδημητρίου (Μτφ), Αθήνα: Εκδόσεις 
Scripta, 2001). 

 
Berofsky, B. (2005). Autonomy without Free Will. Στο James Stacey Taylor 

(Επιμ.), Personal Autonomy: New Essays on Personal Autonomy and Its 
Role in Contemporary Moral Philosophy, (σσ.58–86). Cambridge: 
Cambridge University Press. 

 
Boyd , R. N. (1988). How to be a Moral Realist. Στο G. Sayre-McCord (Επιμ.), 

Essays on Moral Realism (σσ. 181-228). Cornell: Cornell University Press.  



239 

 

 
Boyd, R. N. (1983). On the Current Status of the Issue of Scientific Realism. 

Erkenntnis, 19: 45–90.  
 
Boyd, R. N. (1989). What Realism Implies and What it Does Not. Dialectica, 43: 5–

29.  
 
Brender N., Krasnoff L. (Eπιμ.). (2004). New Essays on the History of Autonomy. 

Cambridge: Cambridge University Press.  
 
Burke W. (2002). Genetic testing. New England Journal of  Medicine, 347: 1967-

1975. 
 
Canguilhem, G. (1989 [1966]). The Normal and the Pathological. New York: Zone 

Books.  
 
Carnap, R. (2003). The Logical Structure of the World. (G. R., Μτφ.) Chicago: Open 

Court Classics. 
 
Christman , J. (Επιμ.). (1989). The Inner Citadel: Essays on Individual Autonomy. 

New York: Oxford University Press. 
 
Christman, J. (1988, October). Constructing the Inner Citadel: Recent Work on 

the Concept of Autonomy. Ethics, 99, 109-124.  
 
Chadwick, R. (Επιμ.) (1992). Ethics, Reproduction and Genetic Control. London: 

Croom Helm, 1987; (Αναθ. Εκδ.). London: Routledge.  
 
Cooper J. (2003). Stoic Autonomy. Social Philosophy and Policy 20 (2): 1-29. 
 
Covinsky K. E., Goldman L., Cook E. F., et all. (1994). The Impact of Serious Illness 

on Patients’ Families. Journal of the American Medical Association 272: 
1893-44. 

 
Crisp, R. (1997). Routledge Philosophy Guidebook to Mill on Utilitarianism. New 

York: Routledge.  
 
Darwall, S., Gibbard, A., & Railton, P. (1992, January). Toward Fin de Siecle Ethics: 

Some Trends. The Philosophical Review, 101(1), 115-189.  
 
Davidson D. (1978a). Intending. Στο Yirmiahu Yovel (Επιμ.), Philosophy of History 

and Action, Dordrecht: D. Reidel.  
 
De Caro, M. & Macarthur, D. (2004). Naturalism in question. Cambridge, 

Massachusetts, London, England: Harvard University Press.  
 
Deligiorgi K. (2002). Universability, Publicity, and Communication: Kant’s 

Conception of Reason. European Journal of Philosophy 10:2,143-159.  
 



240 

 

Deligiorgi K. (2012). The Scope of Autonomy: Kant and the Morality of Freedom. 
Oxford: Oxford University Press.  

 
Dreger, A. (July 28, 1998). When Medicine Goes Too Far in the Pursuit of 

Normality. New York Times.  
 
Dworkin, G. (1970). Acting Freely. Nous 4: 367–383.  
 
Dworkin, G. (Feb., 1976). Autonomy and Behavior Control. The Hastings Center 

Report 6, (1), 23-28.  
 
Dworkin, G. (1989). The Concept of Autonomy. Στο John Christman (Επιμ.), The 

Inner Citadel: Essays on Individual Autonomy (σσ.54-76). New York: 
Oxford University Press.  

 
Dworkin, G. (1988). The Theory and Practice of Autonomy. Cambridge: Cambridge 

University Press.  
 
Dworkin, G. (2007). Unprincipled Ethics. Στο Russ Shafer-Landau (Επιμ.), Ethical 

Theory: An Anthology (σσ. 785-796). USA: Blackwell Publishing. 
 
Dworkin, R. (1994). Life's Dominion: An Argument about Abortion, Euthanasia, 

and Individual Freedom. New York: First Vintage Books (ελλ. έκδ.: Η 
Επικράτεια της Ζωής: Αμβλώσεις, Ευθανασία και Ατομική Ελευθερία.  
Βασιλόγιαννης Φίλιππος (μτφ.), Τσινόρεμα Σταυρούλα (Eπιμ.). Εκδόσεις 
Αρσενίδης, Αθήνα 2013.).  

 
Dworkin, R. κ.ά. (March 2, 1997). Assisted Suicide: the Philosophers Brief. The 

New York Review of Books, 44/5, 93.   
 
Δραγώνα, Μ. Μ. (1995). Σύγχρονη Ηθική Φιλοσοφία: Ο αγγλόφωνος στοχασμός. 

Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 
 

Δραγώνα, Μ. Μ. (2002). Ηθική και Βιοηθική. Επιστήμη και Κοινωνία 8-9, 1-26.  
 
Δραγώνα, Μ. Μ. (2006). Η Οικουμενική Διακήρυξη για τη Βιοηθική και τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα και η Ιστορία της. Ελληνική Ιατρική και 
Φαρμακευτική Επιθεώρηση 4, 58-68.  

 
Δραγώνα, Μ. Μ. (2009). Η κοσμική βιοηθική του Τ. Engelhardt και η 

«αυτονομία» ως «έγκριση». 5η ετήσια επιστημονική συνάντηση Retreat: 
Βιοηθικά προβλήματα στις επιστήμες της ζωής. Πλακιάς Ρεθύμνου, 
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Βιοηθική.  

 
Δραγώνα, Μ. Μ. (2012). Από τον Όρκο του «Ιπποκράτη» στην  ιατρική ηθική και 

τη βιοηθική. Στο Ε. Μουτσοπούλου-Μ. Πρωτοπαπά (Επιμ.), Διαλέξεις 
Φιλοσοφίας. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών.  

 



241 

 

Δραγώνα, Μ. Μ. (2013). Το πρόβλημα της ευθανασίας. Distant Learning. Παν. 
Αθηνών.  

 
Δραγώνα, Μ. Μ. (2013). Βιοηθική και φιλοσοφία. Στο Σταυρούλα Τσινόρεμα & 

Κίτσος Λούης (Επιμ.), Θέματα Βιοηθικής (σσ.27-52). Ηράκλειο: 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. 

 
Δραγώνα, Μ. Μ. (2013). Αυτονομία –πατερναλισμός και η Ιπποκρατική ιατρική 

ηθική. Υπό δημοσίευση στο: Σωκράτη Δεληβογιαντζή και Ελένη 
Καλοκαιρινού (Επιμ.) Εισαγωγή στη Βιοηθική, Θεσσαλονίκη.  

 
Elster, J. (1982). Sour Grapes – Utilitarianism and the Genesis of Wants. Στο 

Amartya Sen & Bernard Williams (Επιμ.), Utilitarianism and Beyond. 
Cambridge: Cambridge University Press 1982, 219–38; rep in John 
Christman (1989) (Επιμ.), The Inner Citadel, 170–188.  

 
Engelhardt Jr. T. (2000). Foundations of Christian Bioethics. Lisse, The 

Netherlands: Swets & Zeitlinger (ελλ. εκδ.: Τα θεμέλια της βιοηθικής: Μια 
χριστιανική θεώρηση. Τσαλίκη-Κιοσόγλου Π. (Μτφ.). Αθήνα: Αρμός 
2007). 

 
Engelhardt Jr T. (1986/1996). The Foundations of Bioethics. New York: Oxford 

University Press.  
 
Flanagan, O. (September, 2009). Varieties of Naturalism. Στο Clayton, Philip 

(Επιμ.), The Oxford Handbook of Religion and Science. Oxford Handbooks 
Online.  

 
Flikschuh, K. (2000). Kant and Modern Political Philosophy. Cambridge: 

Cambridge University Press.  
 
Flikschuh, K. (2007). Freedom: Contemporary Liberal Perspectives. UK & USA: 

Polity Press.  
 
Frankfurt H. G. (December 4, 1969). Alternative Possibilities and Moral 

Responsibility. The Journal of Philosophy, 66, (23), 829-839.  
 
Frankfurt H. G. (1971). Freedom of the Will and the Concept of a Person. Journal 

of Philosophy, 68, 5-20.  
 
Freedman, L. P. & Isaacs, S. L. (1993). Human Rights and Reproductive choice. 

Studies in Family Planning, 24(1), 18-30.  
 
Friedman, M. (1997). Philosophical Naturalism. Proceedings and Addresses of the 

American Philosophical Association.  
 
Gaus, G. F. (2005). The Place of Autonomy within Liberalism. Στο John Christman 

& Joel Anderson (Επιμ.), Autonomy and the Challenges to Liberalism: New 
Essays (σσ.272-306). New York: Cambridge University Press.  



242 

 

 
Gauthier, D. (1986). Morals by Agreement. Oxford: Oxford University Press.  
 
Gibbard, A. (1990) Wise Choices, Apt Feelings. New York: Oxford University Press.  
 
Harris, J. (1998). Clones, Genes and Immortality: Ethics and the Genetic Revolution 

(revised version of Harris J. (1992). Superman and Wonderwoman,), 
Oxford: Oxford University Press.  

 
Harris, J and Søren, Η. (Επιμ.), (1998). The Future of Human Reproduction: Ethics, 

Choice and Regulation. Oxford: Clarendon Press.   
 
Harris, J. (1998b). Rights and the Reproductive Choice. Στο Harris, John και 

Holm, Søren (Επιμ.), The Future of Human Reproduction: Ethics, Choice and 
Regulation. Clarendon Press, 5-37.  

 
Harris, J. (2007). Enhancing Evolution: The Ethical Case for Making Better People. 

Princeton: Princeton University Press.  
 
Hare, R.M. (1952).The Language of Morals. New York: Oxford University Press.  
 
Hastings Center Report (1976). Autonomy and Behavior Control. 6, 23–28.  
 
Heath, J. (2005). Liberal Autonomy and Consumer Sovereignty. Στο Christman J. 

& Anderson J. (Eπιμ.), Autonomy and the Challenges to Liberalism: New 
Essays. New York: Cambridge University Press.  

 
Hill, E. T. (1991). Autonomy and Self-Respect. Cambridge: Cambridge University 

Press.  
 
Hill, E. T. (2000). Respect, Pluralism and Justice. New York: Oxford University 

Press.  
 
Hill, E. T. (2002). Human Welfare and Moral Worth, Kantian Perspective. Oxford: 

Clarendon Press.  
 
Holtzman N & Watson MS, (Επιμ.). (1997). Promoting Safe and Effective Genetic 

Testing in the United States. Final Report of the Task Force on Genetic 
Testing, John Hopkings University.  

 
Hudson, W.D. (1983). Modern Moral Philosophy. London: Palgrave Macmillan, 

(2nd revised edition).  
 
Hume, D. (1739) Retrieved 2011-12-06. A Treatise of Human Nature. London: 

John Noon. (Όπως και: Hume, D. (1978). A Treatise of Human Nature. L.A. 
Selby-Bigge (Επιμ.). Oxford: Oxford University Press).  

 
Hutcheson, F. (1971). Illustrations on the Moral Sense. Cambridge: Belknap Press.  
 



243 

 

Jackson, J. (2006). Ethics in Medicine. Cambridge: Polity Press.  
 
Jennings, B. (2007). Autonomy. Στο Bonnie Steinbock (Επιμ.), The Oxford 

Handbook of Bioethics (σσ. 72-89). New York: Oxford University Press.  
 
Jonsen, R. A. (1998). The Birth of Bioethics. Oxford: Oxford University Press.  
 
Jonsen, R. A. (2000). A Short History of Medical Ethics.  New York: Oxford 

University Press.  
 
Juth, N. (2005). Genetic Information – Values and Rights: The Morality of 

Presymptomatic Genetic Testing. Goteborg: Acta Universitatis 
Gothoburgensis. 

 
Juth, N. (2011). Enhancement, Autonomy, and Authenticity. Στο Julian Savulescu, 

Ruud ter Meulen, Guy Kahane (Επιμ.), Enhancing Human Capacities, (102-
133). U.K.: Wiley-Blackwell.  

 
Kane, R. (2002). The Oxford Handbook of Free Will. Oxford: Oxford University 

Press.  
 
Kant, I. (1991). What is Called Orientation in Thinking. H.B. Nisbet (Μτφ.) Στο 

Reiss H. (Επιμ.). Kant’s Political Writings, (237-249). Cambridge: 
Cambridge University Press. (“Was Heisst: Sich im Denken orientiren?”. 
Στο Berlinische Monatschrift VIII, 1789: 304-330).  

 
Kant, I. (1996). The Metaphysics of Morals, στο Mary Gregor (επιμ.), Cambridge 

Texts in the History of Philosophy Series. Cambridge: Cambridge 
University Press. (Kant’s Gesammelte Schriften, Ausgabe der Königlich 
Preussischen Akademie der Wissenschaften, Βερολίνο: De Gruyter, 1907).  

 
Kant, I. (1996). Groundwork of the Metaphysics of Morals. Στο Mary Gregor 

(Επιμ.), Cambridge Texts in the History of Philosophy Series. Cambridge: 
Cambridge University Press. (Kant’s Gesammelte Schriften, Ausgabe der 
Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften (κατόπιν, Deutsche 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin), Βερολίνο: Georg Reimer, 
κατόπιν Walter de Gruyter, 1903 · ελλ. έκδ.: Τα Θεμέλια της Μεταφυσικής 
των ηθών. Γιάννης Τζαβάρας (Μτφ.), Εκδόσεις «Δωδώνη», Αθήνα-
Γιάννινα 1984, σσ. 58-59.)  

 
Kant, I. (1997). Critique of Practical Reason, στο Mary Gregor (Επιμ.): Cambridge 

Texts in the History of Philosophy Series. Cambridge: Cambridge University 
Press. ( Kant’s Gesammelte Schriften, Ausgabe der Königlich Preussischen 
Akademie der Wissenschaften, Βερολίνο: De Gruyter, 1968) ελλ. έκδ.: 
Κριτική του Πρακτικού Λόγου. Κώστας Ανδρουλιδάκης (Μτφ.), Αθήνα: 
Εκδόσεις “Εστίας” 2004.   

 
Kant, I. (1999). Critique of Pure Reason. Paul Guyer & Allen W. Wood (Επιμ & 

Μτφ). New York: Cambridge. (Kant’s Gesammelte Schriften, Ausgabe der 



244 

 

Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften [later, Deutsche] 
Akademie der Wissenschaften (κατόπιν, Deutsche Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin), Βερολίνο: Georg Reimer, κατόπιν Walter de 
Gruyter, 1900) ελλ. έκδ.: Κριτική του Καθαρού Λόγου. Α. Γιανναράς, 
(μτφ.). Κριτική του Καθαρού Λόγου, (μτφ.) Α. Γιανναράς (τ. Α1-Α2), 
Παπαζήσης, Αθήνα 1976-1979. Συνέχεια και Τέλος (Μτφ.) Μ.Φ. 
Δημητρακόπουλος (τχ. α-β-γ-δ), Αθήνα 1985-1987,  Bxvi.  

 
Kant, I. (2007). Η θρησκεία εντός των ορίων του Λόγου και μόνο (Die Religion 

innerhalb der Grenzen der bloβen Vernunft. Königsberg: Friedrich 
Nicolovius, 1793) Κώστας Ανδρουλιδάκης (Μτφ.), Αθήνα: Εκδόσεις 
Πόλις. 

 
Kass, L. (1991). Neither for Love nor Money: Why Doctors Must Not Kill. 

Commonweal 118: 472-476.  
 
Koppelberg, D. (1999). Justification and Causation. Erkenntnis 50, (2-3), 447-462.  
 
Korsgaard, M. C. (January 1986). Skepticism about Practical Reason. The Journal 

of Philosophy, 83 (1), 5-25.  
 
Korsgaard, M. C. (1989). Personal Identity and the Unity of Agency: A Kantian 

Response to Parfit. Philosophy and Public Affairs, 18 (2), 101-132.  
 
Korsgaard, M. C. (1996). The Sources of Normativity. Cambridge: Cambridge 

University Press.  
 
Korsgaard, M. C. (1996). Creating the Kingdom of Ends. Cambridge: Cambridge 

University Press.  
 
Korsgaard, M. C. (2006). Morality and the Distinctiveness of Human Action. Στο 

Stephen Macedo & Josiah Ober (Επιμ.), Primates and Philosophers (σσ. 98-
119). Princeton and Oxford: Princeton University Press.  

 
Korsgaard, M. C. (2008). The Constitution of Agency: Essays on Practical Reason 

and Moral Psychology. Oxford: Oxford University Press.  
 
Kuhse H., Singer P., Baume P., et al. (February 1997). End of life Decision in 

Australian Medical Practice. Medical Journal of Australia 166, 191-96.  
 
Levin, D. M. (1978). Some Remarks on Mill’s Naturalism. The Journal of Value 

Inquiry, 3 (4), 296-300.  
 
Lewis D. (1989). Dispositional theories of value. Proceedings of the Aristotelian 

Society, Supplementary Volume 63, 113–137.  
 
Locke J. (1960). An Essay Concerning Human Understanding, Book II. London: The 

Baffet. 
 



245 

 

Mann, P. S. (1998). Meanings of Death. Στο M. Battin (Επιμ.). Physician Assisted 
Suicide: Expanding the Debate (σσ. 11-28). New York:  Routledge.  

 
Manson, N. (2009). The medium and the message: tissue samples, genetic 

information and data protection legislation. Στο Heather Widdows & 
Caroline Mullen (Επιμ.), The Governance of Genetic Information. 
Cambridge: Cambridge University Press.  

 
Manson, C. Neil & O’Neill, Onora. (2007). Rethinking Informed Consent in 

Bioethics. Cambridge: Cambridge University Press.  
 
Marquis, D. (1998). The Weakness of the Case for Legalizing Physician Assisted 

Suicide. Στο Margaret P. Battin, Rosamond Rhodes & Anita Silvers (Επιμ.), 
Physician Assisted Suicide: Expanding the Debate (σσ. 312-322). New York 
& London: Routledge.  

 
Μαραγκός Γ. (2013). Βιοηθική: ανθρωπολογικές προϋποθέσεις. Στο Σταυρούλα 

Τσινόρεμα & Κίτσος Λούης (Επιμ.), Θέματα Βιοηθικής (σσ.497-527). 
Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.  

 
 Mill, J. S. (1989). On Liberty. Στο Stefan Collini (Επιμ.), J.S.Mill, On Liberty and 

Other writings (σσ. 1-116). Cambridge: Cambridge University Press. 
(Πρώτη έκδοση στην αγγλική γλώσσα από: Mill, John Stuart (1859). On 
Liberty. United Kingdom.)· ελλ. έκδ. Μίλ, Τζών Στούαρτ (1983) Περί 
Ελευθερίας. Νίκος Μπαλής (Μτφ.), Αθήνα: Εκδόσεις Επίκουρος.  

 
Mill, J. S. (2008). Ωφελιμισμός. Φιλήμων Παιονίδης (Επιμ. & Μτφ.), Αθήνα: Πόλις. 

(Mill, J. S. (1998). Crisp, Roger, (Επιμ.) Utilitarianism. Oxford University 
Press. 

 
Moore G. E, (1903),[1993]. Principia Ethica. Cambridge: Cambridge University 

Press.  
 
Moser, P. K. & Yandell, D. (2000). Farewell to philosophical naturalism. Στο Craig, 

William Lane and Moreland, J.P. (Επιμ.), Naturalism, A critical analysis (σσ. 
3-23). London and New York: Routledge.  

 
Μπαμπινιώτη Γ. (1998). Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Αθήνα: Κέντρο 

Λεξικολογίας Ε.Π.Ε.  
 
O’Neill, O. (1988). Children’s Rights and Children’s Lives. Ethics, 98, 445–63.  
 
O’Neill, O. (1989). Construction of Reasons. Cambridge: Cambridge University 

Press (ελλ. έκδ.: O’Neill, O. Κατασκευές του Λόγου. Χρυσούλα Γραμμένου 
(Μτφ.), Αθήνα: Αρσενίδης, 2011).  

 
O’Neill, O. (1992). Vindicating reason. Στο Paul Guyer (Επιμ.), The Cambridge 

Companion to Kant (σσ. 280-308). Cambridge: Cambridge University 
Press.  



246 

 

 
O’Neill, O. (1998). Kant on Duties Regarding Nonrational Nature. Proceedings of 

the Aristotelian Society, Supplementary Volume LXXII, 211-228.  
 
O’Neill, O. [May 1999 (2005)]. Kantian Universalism in a Culturally Diverse 

World. Kant Living Ideas// BBC.  
 
O’Neill, O. (2000). Bounds of Justice. Cambridge: Cambridge University Press.  
 
O’Neill, O. (2001a). Informed Consent and Genetic Information. Studies in History 

and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, 32, 689–704.  
 
O’Neill, O. (2002). Autonomy and Trust in Bioethics. Cambridge: Cambridge 

University Press (ελλ. εκδ.: O’Neill, O. Αυτονομία και Εμπιστοσύνη στη 
Βιοηθική. Θοδωρής Δρίτσας (Μτφ), Αθήνα: Εκδόσεις Αρσενίδη, 2011).  

 
O’Neill, O. (2003). Autonomy: The Emperor’s New Clothes. Proceedings of the 

Aristotelian Society, Supplementary Volumes, 77, 1-21.  
 
O’Neill, O. (2004). Kant: Rationality as Practical Reason. Στο Alfred J. Mele & Piers 

Rawling. (Επιμ.), The Oxford Handbook of Rationality (σσ. 93-109). Oxford: 
Oxford University Press.  

 
O’Neill, O. (2004). Self-Legislation, Autonomy, and the Form of Law. Στο Nagl-

Docekal H. & Langthaler R. (Επιμ.), Recht, Geschichte, Religion: die 
Bedeutung Kants fur die Gegenwart (σσ.13–26). Sonderband der 
Deutschen Zeitschrift fur Philosophie, Berlin: Akademie Verlag.  

 
O’Neill, O. (2007). Kantian Approaches to Some Famine Problems. Στο Russ 

Shafer-Landau (Επιμ.), Ethical Theory: An Anthology (σσ. 553-563). UK: 
Wiley-Blackwell Publishing.  

 
O’Neill, O. (2011). Autonomy and the Fact of Reason. Kritik der praktischen 

Vernunft, §§ 7-8:30-41.  
 
O’Neill, O. (2012). Regulating for Communication. The Foundation for Law, Justice 

and Society, σε συνεργασία με το Centre for Socio-Legal Studies και το 
Wolfson College, University of Oxford. 

 
Peonidis, F. (2005). Autonomy and Sympathy: A Post-Kantian Moral Image. 

Lanham, Maryland: University Press of America. 
 

Proclamation of Teheran. (1968). International Conference on Human Rights.  
 
Quine, W. V. O. (1963). Two Dogmas of Empiricism. Στο Quine W. V. O. From a 

Logical Point of View: 9 Logico-Philosophical Essays, (2η Εκδ.) (20–46). 
NewYork: Harper & Row. (1η Εκδ.: (1951). Two Dogmas of Empiricism. 
The Philosophical Review 60, 20-43). ελλ. έκδ.: Ρουσόπουλος Γ. (Μτφ). 
(2011). Δύο Δόγματα του Εμπειρισμού. Στο Ρουσόπουλος Γ. (Επιμ.), 



247 

 

Σύγχρονος Εμπειρισμός: Από τον κύκλο της Βιέννης στον Davidson (119-
150). Ηράκλειο: Πανεπιστήμιο Κρήτης.)  

 
Quine, W.V. (1968). Epistemology Naturalized. Στο Quine, W.V. Ontological 

Relativity and Other Essays. New York: Columbia University Press.  
 
Quine, W. V. (1969). Propositional objects. Στο Quine, W.V. Ontological Relativity 

and other Essays. New York: Columbia University Press.  
 
Quine, W. V. (1981). Theories and Things. Cambridge: Harvard University Press.  
 

Quine, W. V. (2000) [1969]. Προς μια Φυσιοκρατική Επιστημολογία. Στο 
Μαραγκός, Γ. (Μτφ), Δευκαλίων 18, 127-156. 

 

Reid, T. (1843). Essays on the active powers of the human mind; an inquiry into the 
human mind on the principles of common sense; and an essay on 
quantity. London: Tegg. 

  
Robertson, J. A. (1986). Embryos, Families and Procreative Liberty: The Legal 

Structures of the New Reproduction. Southern California Law Review, 59, 
939–1041.  

 
Robertson, J. A. (1994). Children of Choice: Freedom and the New Reproductive 

Technologies. Princeton: Princeton University Press.  
 
Rosenberg, A. (Mar. 1996). A Field Guide to Recent Species of Naturalism. The 

British Journal for the Philosophy of Science, 47 (1), 1-29.  
 
Rosenberg, A. (2003). Darwinism in Moral Philosophy and Social Theory. Στο  

Hodge J. & Radick G. (Eπιμ.) The Cambridge Companion to Darwin (σσ. 
310-332). New York: Cambridge University Press.  

 
Ρουσόπουλος Γ. (Επιμ.) (2011), Σύγχρονος Εμπειρισμός: Από τον κύκλο της 

Βιέννης στον Davidson. Ηράκλειο: Πανεπιστήμιο Κρήτης.  
 

Rousseau J. J. (1979).  Emile or On Education. Allan Bloom (Mτφ.), Basic Books, 
USA. (Jean-Jacques Rousseau: Émile ou De l’éducation. 1762)· ελλ. έκδ.: 
Rousseau, J.-J.: Αιμίλιος ή Περί αγωγής. Γιάννης Σπανός (Mτφ.), Πολυτίμη 
Γκέκα (Eπιμ.). 2 τόμοι, Πλέθρον, Αθήνα 2001-2.  

 

Rousseau J. J. (2005). Το κοινωνικό συμβόλαιο. Βασιλική Γρηγοροπούλου, 
Αλβέρτος Σταϊνχάουερ (Mτφ). Πόλις, 3η έκδοση, Αθήνα. (Jean-Jacques 
Rousseau: Du Contract social; ou Principes du droit politique. 1762).  

 
Savulescu, J. (2006). Autonomy, the Good Life, and Controversial Choices. Στο 

Rhodes R., Francis L. P., Silvers A. (Επιμ.) The Blackwell Guide to Medical 
Ethics (σσ.17-37). UK: Wiley-Blackwell.   

 



248 

 

Sayre-McCord, G. (2001). Mill’s ‘Proof’ of the Principle of Utility: A More than 
Half-Hearted Defense. Social Philosophy & Policy 18, 330-360.  

 
Szabo L. (June 18, 2013). How to guard against a quack. USA TODAY, 1:38 p.m. 

EDT.  
 
Sellars, W. (1963). Science Perception and Reality. London: Routledge, 

Humanities Press.  
 
Schneewind, J. B. (1998). The Invention of Autonomy: A History of Modern Moral 

Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press.  
 
Silveira M. J., and Langa, K. M.  (April 1, 2010). Advance Directives and Outcomes 

of Surrogate Decision Making before Death. N Eng. J Med, 362, 1211-1218.  
 
Skorupski, J. (1989). John Stuart Mill. London: Rutledge.  
 
Skorupski, J. (1998). The Cambridge Companion to Mill. New York: Cambridge 

University Press.  
 
Skorupski, J. (2005). Mill, John Stuart. Στο Edward Graig (Επιμ.), The Shorter 

Routledge Encyclopedia of Philosophy (σσ. 659-674). Oxon: Routledge.  
 
Skoroupski J. (2009). Autonomy and Impartiality: Groundwork III. Στο Jens 

Timmermann (Eπιμ.), Kant’s Groundwork of the Metaphysics of Morals: A 
Critical Guide (σσ. 159-175). New York: Cambridge University Press.  

 
Smith, G.W. (1991). Social Liberty and Free Agency: Some Ambiguities in Mill’s 

Conception of Freedom. Στο John Gray & G.W. Smith (Επιμ.),  J.S. Mill On 
Liberty in focus (σσ. 239-259). London and New York: Routledge. 

 
Smith, M. (1987). The Humean Theory of Motivation. Mind, 96, 36-61.  
 
Smith, M. (2004). Ethics and the A Priori. New York: Cambridge University Press. 
 
Smith, M. (1994). The Moral Problem. USA: Blackwell Publishing.  
 
Σούρλας, Π. (2013). Η ηθική σημασία του γήρατος. Στο Σταυρούλα Τσινόρεμα & 

Κίτσος Λούης (Επιμ.), Θέματα Βιοηθικής (σσ.115-134). Ηράκλειο: 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.  

 

Σταμάτης, Μ. Κ. (2013). Φιλοσοφία και Οικολογική Ηθική. Αθήνα: Νήσος. 
 
Stroud, B. (November 1996). The Charms of Naturalism. Proceedings and 

Addresses of the American Philosophical Association, 70, (2), 43-55. 
  
Sturgeon, N. L. (2005).  Ethical Naturalism.  Στο David Copp, (Επιμ.), The Oxford 

Handbook of Ethical Theory (σσ. 91-121). Oxford: Oxford University Press. 
 



249 

 

Taylor, J. S. (2009). Practical Autonomy and Bioethics. New York: Routledge.  
 
Tauber, A. (2005). Patient Autonomy and the Ethics of Responsibility. 

Massachusetts: MIT Press. 
 
Thompson, M. (1990). Breach of Confidence and Privacy. Στο Clarke, L. (Επιμ.) 

Confidentiality and the Law (σσ. 65–79). London: Lloyds of London.  
 
The Belmont Report. (April 18, 1979). Ethical Principles and Guidelines for the 

protection of human subjects of research. The National Commission for the 
Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research.  

 
The Royal Society of Canada Expert Panel (Novemnber 2011). End of Life 

Decision Making. 
 
Thompson, M. (1990). Breach of Confidence and Privacy. Στο Clarke L. (Επιμ.) 

Confidentiality and the Law (σσ. 65 –79). London: Lloyds of London. 
 
Timmermann, J. (2007). Κants' Groundwork of the Metaphysics of Morals: A 

Commentary. Cambridge: Cambridge University Press. 
 
Τσινόρεμα, Σ. (2006). Η Βιοηθική και η σύγχρονη κριτική της πράξης: Η ηθική 

στην εποχή της βιοτεχνολογίας. Δευκαλίων 24 (2), 213-250. 
 
Tsinorema S. (Sept. 2012). Ethical issues regarding the acquisition and control of 

genetic information. Στο Acquisition and control of genetic information 
FCO, 14. 

 
Τσινόρεμα, Σ. (2013). Φύση, βιοτεχνολογία και ηθική: αρχές μιας σύγχρονης 

περιβαλλοντικής ηθικής. Στο Τσινόρεμα & Κίτσος Λούης (Επιμ.), Θέματα 
Βιοηθικής (σσ.379-403). Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.   

 
Τσινόρεμα Σ. & Λούης Κ. (Επιμ.). (2013). Θέματα Βιοηθικής. Ηράκλειο: 

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. 
  
UNESCO. (2003). Human genetic data: Information about heritable 

characteristics of individuals obtained by analysis of nucleic acids or by 
other scientific analysis; International Declaration on Human Genetic Data. 

 
Vargas, M. (15th August 2006). Review of Personal Autonomy. Notre Dame 

Philosophical Reviews.  
 
Virvidakis, S. (1996). La robustesse du bien: Essai sur le réalism moral. Νιμ: 

Éditions Jaqueline Chambon (ελλ. έκδ.: Βιρβιδάκης Σ. Η υφή της ηθικής 
πραγματικότητας. Τερέζα Μπούκη (Μτφ.). Αθήνα: Leader Books, 2009).  

 
Βιρβιδάκης Σ. (2006a). Συναισθήματα και κανονιστικοί λόγοι. Νόησις, 2, 13-32.  
 



250 

 

Βιρβιδάκης Σ. (2006b). Το νόημα της ζωής ως φιλοσοφικό πρόβλημα. Cogito 5, 
87-92. 

 
Velleman, J. D. (April, 1999). A Right of Self-Termination. Ethics, 109/3, 606-628. 
 
Waldron, J. (2005). Moral Autonomy and Personal Autonomy. Στο Christman J. & 

Anderson J. (Επιμ.). Autonomy and the Challenges of Liberalism (σσ. 307-
329). Cambridge: Cambridge University Press.  

 
Wallace, J. (2006). Normativity and the Will, Selected Essays on Moral Psychology 

and Practical Reason. New York: Oxford University Press.  
 
Warnock, M. (Επιμ). (1962). Utilitarianism, On Liberty and other Essays. London: 

Fontana. 
 
Watson, G. (April. 1987). Free Action and Free Will. Mind, New Series, 96 (382), 

145-172. 
 
West, H. R. (1975). Mill’s Naturalism. The Journal of Inquiry, 9 (1), 67-69. 
 
Wolpe, P. R. (1998). The Triumph of Autonomy in American Bioethics: A 

Sociological View. Στο DeVries R. & Subedi J. (Επιμ.). Bioethics and Society: 
Constructing the Ethical Enterprise (σσ. 38–59). Englewood Cliffs, NJ: 
Prentice-Hall.   

 
Wood, A. (1998). Kant on Duties Regarding Nonrational Nature. Proceedings of 

the Aristotelian Society, Supplementary Volume LXXII, 189-210.   
 
Wood, A. (1998). Kantian Ethics. Cambridge: Cambridge University Press. 
 
Wood, A. (1999) Kant’s Ethical Thought, Cambridge: Cambridge University Press. 
 
Wright N. (1974). Freedom and Desire. Philosophical Review 83, 32–54.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


