
8 .  Θ ε ω ρ ί ε ς  τ ο υ  ε ι κ ο σ τ ο ύ  α ι ώ ν α  

 

[ Ο ι  θ ε ω ρ ί ε ς  τ ο υ  υ π α ρ ξ ι σ µ ο ύ ]  

 

Α1. Ερωτήσεις γνώσης - κατανόησης 
 
1.  Ποιες µεγάλες κατευθύνσεις της φιλοσοφίας διαµορφώθηκαν ή 

εκδηλώθηκαν στον εικοστό αιώνα; Ποια είναι η γενικότερη σηµασία 

τους για τον άνθρωπο; 

 
2.  Να παρουσιάσετε τις βασικές αρχές του υπαρξισµού και να δείξετε σε 

τι διαφέρει αυτή η κατεύθυνση της φιλοσοφίας από την παραδοσιακή 

φιλοσοφία.  

 
3.  Ποιες τάσεις διαµορφώθηκαν στους κόλπους της φιλοσοφίας του 

υπαρξισµού και µε βάση ποιο κριτήριο;  

 
4.  Τι σηµαίνει «ζω αυθεντικά», κατά τον Κίρκεγκορντ;  

 
5.  Ποια είναι τα τρία στάδια της ύπαρξης κατά τον Κίρκεγκορντ και τι 

συµβολίζουν για τον ίδιο;  

 
6.  Σε ποια φάση της ζωής του Κίρκεγκορντ και σε ποιο τύπο ανθρώπων 

αντιστοιχεί το αισθητικό στάδιο;  

 
7.  Από ποιες φάσεις περνούν τα αισθήµατα του ανθρώπου στο αισθητικό 

στάδιο και πώς γίνεται η µετάβαση στο ηθικό στάδιο, κατά τον 

Κίρκεγκορντ;  

 
8.  Πώς ορίζει ο Κίρκεργκορντ το ηθικό στάδιο; 
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9.  Ποια είναι η βασική διαφορά ανάµεσα στο αισθητικό και το ηθικό 

στάδιο;  
 

10. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τον Κίρκεργκορντ να αναζητήσει το ύψιστο 

νόηµα της ανθρώπινης ύπαρξης στη χριστιανική θρησκεία; 
 

11.  Ποια είναι, κατά τον Κίρκεργκορντ, η ουσία του χριστιανού; 
 

12.  Ποιο νόηµα δίνει ο Κίρκεργκορντ στην έννοια άλµα και πώς τη συνδέει 

µε την πίστη;  
 

13.   «Αλλά τι έκανε ο Αβραάµ; ∆εν έφθασε ούτε πολύ νωρίς ούτε πολύ 
αργά. Ανέβηκε στο γάιδαρό του και ακολούθησε αργά το δρόµο του. 
Και σε όλη τη διάρκεια αυτής της πορείας είχε πίστη, πίστευε ότι ο 
Θεός δεν θα του ζητούσε να του πάρει τον Ισαάκ, παρόλο που ήταν 
έτοιµος σε όλο αυτό το διάστηµα να τον θυσιάσει, εάν Εκείνος του το 
ζητούσε. Το πίστευε αυτό δυνάµει του παραλόγου· γιατί δεν ετίθετο 
πλέον θέµα ανθρώπινου υπολογισµού. Και το παράλογο συνίστατο 
στο ότι ο Θεός, παρόλο που προέβαλλε αυτή την απαίτηση, ανακάλεσε 
αυτή την απαίτησή του αµέσως µετά. Ο Αβραάµ ανέβηκε στο βουνό 
και, ενώ το µαχαίρι ήδη άστραφτε στο χέρι του, πίστευε ότι ο Θεός δεν 
θα του πάρει τον Ισαάκ. Σίγουρα ξαφνιάστηκε από αυτό που συνέβη· 
αλλά µέσα από µια διπλή κίνηση επέστρεψε στην αρχική νοητική του 
κατάσταση και εποµένως δέχθηκε πίσω τον Ισαάκ µε µεγαλύτερη χαρά 
απ’ ό,τι την πρώτη φορά [που τον γέννησε η Σάρα] (…) 
Σε αυτό το ύψος λοιπόν στέκεται ο Αβραάµ. Το τελευταίο στάδιο που 
άφησε ξοπίσω του, είναι το στάδιο της απόλυτης παραίτησης. 
Προχώρησε πράγµατι παραπέρα: έφτασε στην πίστη. Γιατί όλες 
εκείνες οι γελοιογραφίες της πίστης, όλη εκείνη η άθλια, χλιαρή 
νωθρότητα που σκέφτεται «δεν υπάρχει βία, δεν είναι απαραίτητο να 
ανησυχούµε πριν έρθει η ώρα»· και η άθλια ελπίδα που λέει: «Κανείς 
δεν µπορεί να ξέρει, ίσως…». Όλες αυτές οι γελοιογραφίες ανήκουν στη 
χαµερπή όψη της ζωής και έχουν ήδη γίνει ο περίγελος της απόλυτης 
παραίτησης». 
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Σ. Κίρκεγκορντ, Φόβος και τρόµος1  

Αντλώντας στοιχεία από το παραπάνω απόσπασµα και µε βάση τις 

γνώσεις σας από το σχολικό βιβλίο, να αναφερθείτε στη  µορφή και στα 

χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει, κατά τον Κίρκεγκορντ, η πίστη 

του ανθρώπου στο Θεό.  

 
14.  Ποια στάση τηρεί ο Νίτσε απέναντι στις παραδοσιακές ηθικές αξίες και 

ποιες νέες ηθικές αντιλήψεις επαγγέλεται;  

 
15.  Πώς κατανοείτε την µεταξίωση που εισηγήθηκε ο Νίτσε;  

 
16.  Ποιο περιεχόµενο δίνει στην έννοια της αλήθειας ο Νίτσε;  

 
17.  Τι εννοεί ο Νίτσε µε τον όρο κύριος και µε τον όρο δούλος;  

 
18.  Μια ηθική κυρίων είναι προπαντός ξένη και δυσάρεστη για το 

σύγχρονο γούστο, όταν αποφαίνεται µε την αυστηρότητα της αρχής 
της, πως δεν έχουµε καθήκοντα παρά µόνο απέναντι των ίσων µας: 
όσον αφορά τη στάση µας απέναντι στα όντα κατώτερης βαθµίδας, 
απέναντι σε κάθε τι που είναι ξένο, µπορεί να συµπεριφερόµαστε όπως 
θέλουµε, «όπως το θέλει η καρδιά µας», και οπωσδήποτε, στέκοντας 
«πέραν του καλού και του κακού». Μπορούµε, αν θέλουµε, να 
χρησιµοποιήσουµε και τον οίκτο και ό,τι συνδέεται µ’ αυτόν. Η 
ικανότητα και το καθήκον να έχουµε απέραντη ευγνωµοσύνη και 
άπειρο το αίσθηµα της εκδίκησης -και αυτά µόνο µέσα στον κύκλο των 
ίσων µας- την λεπτότητα στα αντίποινα και στην αντίληψη για τη 
φιλία, µια κάποια ανάγκη να έχουµε εχθρούς (για να χρησιµεύουν σαν 
διέξοδοι σε πάθη σαν τη ζήλια, τη µαχητικότητα, το θράσος, και 
τελικά, για να µπορούµε να είµαστε αληθινοί φίλοι απέναντι στους 
φίλους µας): όλα αυτά ανήκουν στα χαρακτηριστικά της ευγενούς 
ηθικής που, όπως είπα, δεν είναι η ηθική των «καινούργιων ιδεών», 

                                                           
1  Επιλογές από το έργο του Κίργκεγκορντ (Selections from the Writings of Kierkegaard), 

µετάφραση L. M. Hollander, Anchor Books, Doubleday and Company, Inc. Garden City, 
New York 1960, σσ. 141-142. 
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πράγµα που σήµερα µας δυσκολεύει να τη συλλάβουµε και το ίδιο µας 
δυσκολεύει να την προσδιορίσουµε και να την ανακαλύψουµε. Τα 
πράγµατα είναι διαφορετικά µε την άλλη ηθική, την ηθική των 
δούλων. Αν υποθέσουµε πως όντα υποδουλωµένα, καταπιεσµένα και 
που υποφέρουν, εκείνα που δεν είναι ελεύθερα, αλλά αβέβαια για τους 
εαυτούς τους και κουρασµένα, και πως αυτά τα όντα αρχίζουν να 
ηθικολογούν, ποιες κοινές ιδέες θα βρουν στις ηθικές τους εκτιµήσεις; 
Όπως φαίνεται θα θελήσουν να εκφράσουν µια απαισιόδοξη 
δυσπιστία απέναντι στις γενικές καταστάσεις του ανθρώπου, ίσως µια 
καταδίκη του ανθρώπου και όλης της θέσης που κατέχει. Το βλέµµα 
του δούλου είναι δυσµενές για τις αρετές των ισχυρών. Ο δούλος είναι 
σκεπτικιστής και δύσπιστος για όλα τα «καλά πράγµατα» που οι 
άλλοι λατρεύουν, θάθελε να πειστεί πως, ακόµα και στους άλλους, η 
ευτυχία δεν είναι αληθινή. Αντίθετα, παρουσιάζει ολοκάθαρα τις 
ιδιότητες που χρησιµεύουν στο να γλυκάνουν τη ζωή εκείνων που 
υποφέρουν. Εδώ βλέπουµε να αποδίδουν τιµές στον οίκτο, στο 
σπλαχνικό και πρόθυµο χέρι, να λατρεύουν τη θερµή καρδιά, την 
υποµονή, την επιµέλεια, την ταπεινοφροσύνη, την ευπροσηγορία, γιατί 
αυτές είναι οι πιο χρήσιµες ιδιότητες, σχεδόν τα µόνα µέσα για να 
ελαφρώνουν το βάρος της ζωής. Η ηθική των δούλων είναι ουσιαστικά 
µια ηθική ωφελιµιστική.  

Φρ. Νίτσε, Πέραν του καλού και του κακού, µετάφραση Μ. Ζωγράφου -  

Κ. Μεραναίου, εκδ. Μαρή, Αθήνα 1953, σσ. 200-202 

 

Με βάση το παραπάνω απόσπασµα, ποιο περιεχόµενο αποδίδει ο Νίτσε 

στην ηθική του κυρίου και ποιο στην ηθική του δούλου;  

 
19.  Ποιον από τους δυο τύπους ηθικής θεωρεί ο Νίτσε ως ενδιάµεσο στάδιο 

για το πέρασµα στον υπεράνθρωπο και γιατί;  

 
20.  Ποιο πρότυπο ηθικής συµπεριφοράς πιστεύει ο Νίτσε ότι ταιριάζει 

στον άνθρωπο και πώς µπορεί αυτός να το κατακτήσει;  

 
21.  Τι είναι ο υπεράνθρωπος για το Νίτσε; 
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22.  Ποιες είναι οι ηθικές αντιλήψεις του Σαρτρ;  

 

23.  Να παρουσιάσετε την ιστορία του µαθητή και να δείξετε τις βασικές 

ηθικές αντιλήψεις του Σαρτρ, όπως αναδύονται µέσα από αυτό το 

παράδειγµα.  
 

24.  Τι εννοεί ο Σαρτρ µε την προτροπή: «εµπιστέψου το συναίσθηµά σου»;  
 

25.  «Η εµπειρία του τρόµου, που προκαλεί στον άνθρωπο η απόλυτη ελευθερία 
του στην επιλογή των πράξεών του, τον αναγκάζει να καταφεύγει σ’ αυτό που 
ο Σαρτρ ονοµάζει κακή πίστη» (σχολικό εγχειρίδιο, σ. 117). Να εξηγήσετε 

αυτή τη φράση του σχολικού βιβλίου. 
 

26.  Τι εννοεί ο Σαρτρ, όταν λέει ότι οι αρχές που διέπουν τη συµπεριφορά 

µας αποτελούν ένα άλλοθι;  
 

27.  Πώς κατανοεί ο Σαρτρ την αλλοτριωµένη ύπαρξη του ανθρώπου;  
 

28.  Πώς αντιλαµβάνεται ο Σαρτρ την εξέλιξη της ανθρώπινης ύπαρξης;  
 

29.  Ποιες είναι οι αντιλήψεις του Σαρτρ για το Θεό;  
 

30.  Ποιο νόηµα δίνει ο Σαρτρ στην έννοια του µηδενός και πώς τη 

συσχετίζει µε την ελευθερία και την εξέλιξη του ανθρώπου;  
 

31.  Πώς χαρακτηρίζει ο Σαρτρ τις κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων και 

πώς δικαιολογεί το χαρακτηρισµό του αυτό;  
 

32.  Να ορίσετε το φιλοσοφικό περιεχόµενο των βασικών εννοιών του 

υπαρξισµού (ουσία, ύπαρξη, ελευθερία, µη ον κ.λπ.). (εργασία για το 
σπίτι) 

 

Α2. Ερωτήσεις σύνθεσης - κρίσης 
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1.  Πώς κρίνετε τις νέες κατευθύνσεις που ακολούθησε η φιλοσοφία στον 

εικοστό αιώνα; Αποτελούν συνέχεια της φιλοσοφίας που προηγήθηκε ή 

προσφέρουν κάτι καινούργιο; Να δικαιολογήσετε την άποψή σας.  

 
2.  Η φιλοσοφία του υπαρξισµού υποτιµά την ουσία του ανθρώπου, όταν 

την αντιπαραθέτει στην ύπαρξη;  

 

3.  Να σχολιάσετε το παρακάτω παράθεµα: «ζω αυθεντικά, κατά τον 
Κίρκεργκορντ, σηµαίνει να βρω µια αλήθεια που να είναι αληθινή για 
µένα, την ιδέα για την οποία µπορώ να  ζω και να πεθαίνω» (σχολικό 

εγχειρίδιο, σ. 109).  

 
4.  Ποια σηµασία έχει για τον Κίκεργκορντ η επιταγή του καθήκοντος;  

 
5.  Να συγκρίνετε τις αξίες και τις αρχές του ηθικού σταδίου µε εκείνες 

του αισθητικού σταδίου και να τις αξιολογήσετε.  

 
6.  Το θρησκευτικό στάδιο περιέχει, κατά τον Κίρκεργκορντ, όλα εκείνα 

τα στοιχεία - γνωρίσµατα που συγκροτούν την αυθεντική ύπαρξη του 

ανθρώπου. Πώς κρίνετε αυτή τη θέση του φιλοσόφου;  

 
7.  Να προσδιορίσετε τα τρία στάδια στην εικόνα που σας δίνεται και να 

δείξετε πώς γίνεται η µετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο.  
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8.  ΄Εχοντας υπόψη σας την ηθική θεωρία του Κίκεργκορντ να 

ταξινοµήσετε τις λέξεις και φράσεις που ακολουθούν στις τρεις στήλες: 

αισθητικό ηθικό θρησκευτικό 

   

   

   

   

στιγµιαία απόλαυση, γάµος, ηδονή, ροµαντικός έρωτας, µαταιότητα, 
ανία, καθήκον, ενοχή, πίστη, σταθερότητα, εσωτερικότητα, 
αιωνιότητα, αµεσότητα, απελπισία, αγωνία, κίνδυνος, απόλυτη 
ευθύνη, άλµα. 

 
9.  Να συσχετίσετε τον ηδονισµό του Αρίστιππου, που καταλήγει 

ιστορικά στον «πεισιθάνατο» Ηγησία, µε το αισθητικό στάδιο του 

Κίρκεργκορντ.  

 

10.  Πώς κρίνετε τη θεωρία του Νίτσε περί µεταξίωσης του ηθικού µας βίου;  

 
11.  Να µελετήσετε το απόσπασµα που ακολουθεί και να απαντήσετε στο 

ερώτηµα (α) και στο ερώτηµα (β) ή (γ):  

Σε µια περιήγηση που έκανα ανάµεσα στις λεπτές ή χονδροειδείς 
ηθικές που βασίλευσαν στον κόσµο, ή που βασιλεύουν ακόµα, βρήκα 
ορισµένα χαρακτηριστικά που επανέρχονται τακτικά και ταυτόχρονα, 
και που συνδέονται αναµεταξύ τους: έτσι στο τέλος µάντεψα δυο 
βασικούς τύπους, απ’ όπου έβγαινε µια βασική διάκριση. Υπάρχει µια 
ηθική κυρίων και µια ηθική δούλων. (…) 
Ο ευγενής άνθρωπος έχει το έµφυτο συναίσθηµα πως έχει το δικαίωµα 
να προσδιορίζει την αξία, δεν χρειάζεται επικύρωση. Αποφαίνεται 
πως ό,τι του είναι βλαβερό είναι βλαβερό καθεαυτό, ξέρει πως αν τα 
πράγµατα µπαίνουν σε τιµητική θέση, αυτός ο ίδιος τους δίνει αυτή 
την τιµή, γιατί είναι δηµιουργός αξιών. Ό,τι βρίσκει στο άτοµό του το 
τιµά. Μια τέτοια ηθική είναι η εξύµνηση του εαυτού του. Στην πρώτη 
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θέση βρίσκεται το συναίσθηµα της πληρότητας, της δύναµης που θέλει 
να ξεχειλίσει, η ευτυχία της µεγάλης έντασης, η συνείδηση ενός 
πλούτου που θάθελε να δώσει και να ξεχυθεί. Ο ευγενής άνθρωπος, 
βοηθάει κι αυτός τους δυστυχισµένους, όχι ή σχεδόν όχι από οίκτο, 
αλλά µάλλον από µια παρόρµηση που τη δηµιουργεί η περίσσεια της 
δύναµης. Ο ευγενής άνθρωπος τιµά στο ίδιο του το πρόσωπο τον 
ισχυρό, αλλά έτσι τιµάει και τον αυτοκυριαρχούµενο, εκείνον που 
ξέρει να µιλάει και να σωπαίνει, εκείνον που νιώθει ευχαρίστηση να 
είναι αυστηρός και σκληρός απέναντι στον εαυτό του, εκείνον που 
λατρεύει ό,τι είναι αυστηρό και σκληρό. «Ο Βοτάν έβαλε στο στήθος 
µου µια σκληρή καρδιά». Αυτά τα λόγια της παλιάς σκανδιναβικής 
saga2 βγήκαν πραγµατικά από την ψυχή ενός αλαζονικού Βίκινγκ. 
Γιατί, όταν ένας άνθρωπος βγαίνει από ένα τέτοιο γένος, είναι 
περήφανος που δεν είναι καµωµένος για τον οίκτο. Να γιατί 
προσθέτει ο ήρωας της saga: «Εκείνος που, όταν είναι νέος, δεν έχει 
κιόλας σκληρή καρδιά, δεν θα την αποχτήσει ποτέ». Οι ευγενείς και 
τολµηροί άνθρωποι που σκέφτονται µ’ αυτό τον τρόπο είναι στους 
αντίποδες των θιασωτών αυτής της ηθικής που βρίσκει ενδείξεις της 
ηθικότητας ακριβώς στον οίκτο, στην αφοσίωση, στην ανιδιοτέλεια. Η 
αυτοπεποίθηση, η αυτοπερηφάνεια, µια βασική εχθρότητα και µια 
βαθιά ειρωνεία για την «αυταπάρνηση» ανήκουν, το ίδιο σίγουρα, 
στην ευγενική ηθική, όπως ανήκει και µια ελαφρά περιφρόνηση και 
µια ορισµένη δυσπιστία απέναντι στον οίκτο και στη «θερµή καρδιά».  

Φρ. Νίτσε, Πέραν του καλού και του κακού, µετάφραση Μ. Ζωγράφου -  

Κ. Μεραναίου, εκδ. Μαρή, Αθήνα 1953, σσ. 200-202 

 

α)  ́Εχοντας ως αφετηρία το παραπάνω απόσπασµα και αξιοποιώντας 

τις γνώσεις σας από το σχολικό βιβλίο, να αναφερθείτε στη διάκριση 

της ηθικής του κυρίου και της ηθικής του δούλου, κατά το Νίτσε.  

β)  Οι παραπάνω θέσεις του Νίτσε έρχονται σε αντίθεση µε την ηθική 

του Χριστιανισµού; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

γ)  Ποιες συνέπειες εκτιµάτε ότι µπορεί να έχει για την ανθρωπότητα η 

υιοθέτηση των ως άνω θεωριών του Νίτσε;  

                                                           
2  ΄Επος των Βίκινγκς. 
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12.  Η ηθική του κυρίου και η ηθική του δούλου συνιστούν µια νέα ηθική 

πρόταση του Νίτσε ή ένα άλλο τρόπο ανάγνωσης της παλαιάς ηθικής; 

Να διατυπώσετε την άποψή σας τεκµηριωµένα.  
 

13.  Αφού συσχετίσετε τις απόψεις του Νίτσε για την ηθική του κυρίου και 

την ηθική του δούλου µε τις απόψεις του Καλλικλή, να απαντήσετε στο 

ακόλουθο ερώτηµα: Ποια επίδραση άσκησαν οι θέσεις του Καλλικλή 

στη φιλοσοφία του Νίτσε3; (συνθετική - δηµιουργική εργασία) 
 

14.  Πώς κρίνετε τη θεωρία του Νίτσε για τον υπεράνθρωπο;  

 
15. Αφού µελετήσετε τις παρακάτω προτάσεις, να παρουσιάσετε σε ένα 

κείµενο 400-500 λέξεων τις οµοιότητες και τις διαφορές των ηθικών 

αντιλήψεων του Νίτσε και του Σαρτρ:  

− Ο άνθρωπος χρειάζεται ένα νέο τρόπο ηθικής συµπεριφοράς. 

− Η παραδοσιακή ηθική είναι ηθική των δούλων και των αδύνατων. 

− Πρέπει να ακολουθήσουµε τη βούληση για δύναµη. Έτσι µπορεί να 

γίνει ο άνθρωπος ένας σταθµός προς τον υπεράνθρωπο.  

− Ο άνθρωπος αποφασίζει τι θα κάνει χωρίς να δεσµεύεται από 

καθιερωµένες ηθικές δεσµεύσεις.  

− Σε κάθε στιγµή ο άνθρωπος αναδηµιουργεί τον εαυτό του και δεν 

µπορεί να µείνει προσκολληµένος σε καµιά συνταγή.  

− Αυτό που διακρίνει τον άνθρωπο από το ζώο είναι η ύπαρξη της 

συνείδησης. 

− Επειδή ο άνθρωπος έχει συνείδηση, προβάλλει συνεχώς νέους 

σκοπούς και µεταµορφώνει την υπόστασή του.  

− Ο άνθρωπος απολαµβάνει την ελευθερία της επιλογής.  

                                                           
3  Για τις θέσεις του Καλλικλή βλ. Πλάτωνος Γοργίας 471c, 483b, 483e - 484a και 492a-b. 

Πρβλ. επίσης τα αποσπάσµατα που παρατίθενται στην ενότητα «Οι σοφιστές και ο 
Σωκράτης», Α1.2 και 3. Για τις θέσεις του Νίτσε βλ. το Πέραν του καλού και του κακού, 
ό.π. και το συνοδευτικό κείµενο 5.  
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− Ο άνθρωπος φέρει την απόλυτη ευθύνη για τις πράξεις του. 

(συνθετική - δηµιουργική εργασία) 

16.  Επιτυγχάνει ο Σαρτρ, κατά τη γνώµη σας, να παρουσιάσει νέες ηθικές 

αρχές, πιο ελεύθερες, µε την ιστορία του µαθητή; Να τεκµηριώσετε την 

άποψή σας.  

 
17.  Πώς κρίνετε τις απόψεις του Σαρτρ για την απόλυτη ελευθερία;  

 
18.  Να συγκρίνετε τις αντιλήψεις περί Θεού του Σαρτρ µε εκείνες του 

Νίτσε.  

 
19.  Η ευθύνη του ανθρώπου, για το Σαρτρ, αφορά συµβάντα και 

καταστάσεις που έγιναν κάπου αλλού, κάποτε ή συνδέεται µε την 

επιλογή και τη στάση που αποφασίζει να τηρήσει κάθε φορά η 

ανθρώπινη ύπαρξη; Να τεκµηριώσετε την άποψή σας.  

 
20.  Πώς σχολιάζετε τη θέση του Σαρτρ, σύµφωνα µε την οποία η κόλασή 

µας είναι οι άλλοι;  

 

B.  Συνοδευτικά κείµενα  
 

1.  

• Πρώτο στάδιο: Το αισθητικό. 

Στο πρώτο στάδιο της εµπειρίας της ζωής, στο αισθητικό στάδιο, το 
άτοµο µπορεί να είναι είτε ένας ηδονιστής, που αναζητάει την 
ευχαρίστηση ή την περιπέτεια, είτε ένας διανοητής που κυρίως 
ενδιαφέρεται για τον αφηρηµένο φιλοσοφικό λογισµό. Και οι δύο 
τύποι της αισθητικής ζωής είναι όµοιοι στην ανικανότητά τους να 
αναλάβουν την αποφασιστική δράση. Και οι δύο τύποι παραµένουν 
αµέτοχοι, ή στην καλύτερη περίπτωση µερικώς αµέτοχοι, στο βαθµό 
που αφορά τη δράση για την επίτευξη οποιουδήποτε ηθικού σκοπού.  
...............................................................................................................................................  
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Ο Κίρκεγκορντ σηµείωσε πως ο αισθητικός τρόπος ζωής παραµένει 
µάταιος, επειδή το άτοµο είναι πιασµένο από τις δαγκάνες της ανίας 
και κινείται από αυτήν. Η ανία µπήκε στον κόσµο µε τη δηµιουργία 
του ανθρώπου· και οι θεοί δηµιούργησαν τον άνθρωπο από ανία. Με 
την αύξηση του πληθυσµού ο κόσµος έπεσε στη µαζική ανία. Ο 
αισθητικός τρόπος ζωής, που συγκεντρώνεται είτε στην απόλαυση είτε 
στη διανοητική δραστηριότητα, απολήγει στην ανία. Η ανία 
προσλαµβάνει δύο µορφές, ήτοι στο να ανιάς µε τη δραστηριότητα µε 
την οποία είσαι επί του παρόντος εµπλεγµένος ή στο να ανιάς µε τον 
εαυτό σου. Η δεύτερη µορφή ανίας, ο πιο γνήσιος τύπος της, είναι µία 
απερίγραπτη κενότητα που ληστεύει τη ζωή από κάθε νόηµά της. (…) 
Πρέπει να συνειδητοποιήσουµε το γεγονός ότι η ζωή είναι µια 
απόφαση είτε / είτε. Το να υπάρχεις σηµαίνει να αποφασίζεις, να 
στρατεύεσαι στη δράση, να εµπλέκεσαι στη ζωή.  
(…) Ο γνήσιος εαυτός µας δεν βρίσκεται στις εξωτερικότητες, αλλά 
εντός, στο πάθος, στην ελευθερία, στην απόφαση, στη στράτευση, 
δηλαδή στην υποκειµενικότητα. Η απελπισία, καθώς είναι µορφή 
υποκειµενικότητας, µας βοηθάει να κινηθούµε προς τον αυθεντικό 
εαυτό µας.  

Γ. Σαχακιάν, ό.π., σσ. 285-287 

 

2.  

• ∆εύτερο στάδιο: Το ηθικό. 

Η µαταιοσχολία, το χωρίς νόηµα και η απελπισία του αισθητικού 
σταδίου βιάζουν το άτοµο να προχωρήσει προς το ηθικό στάδιο. 
Τούτο το στάδιο είναι της απόφασης και της αποφασιστικής 
στράτευσης. Σ’ αυτήν την πράξη εκλογής βρίσκεται το αυθεντικό εγώ ή 
η αυθεντικότητα, διότι δια της αποφάσεως και της στρατεύσεως το 
εγώ απελευθερώνεται από τις αµεσότητες της αισθητικής ζωής (από 
την απόλαυση και την αφηρηµένη σκέψη που τους λείπει η στράτευση) 
και ολοκληρώνεται ως ενότητα.  
...............................................................................................................................................  
Η ολοκληρωµένη προσωπικότητα βρίσκει τον συνδετικό κρίκο της 
ενότητας στη µνήµη και στην ελπίδα, ενώ η δυστυχής συνείδηση 
αποξενώνεται τόσο από το παρελθόν όσο και από το µέλλον. (…) 

ό.π., σσ. 288-289 
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3.  

• 

• 

Τρίτο στάδιο: Το θρησκευτικό. 

(…) Το κύριο χαρακτηριστικό που διακρίνει την εσωτερικότητα της 
θρησκευτικής ζωής είναι ο πόνος και η πίστη. Τα στάδια στο δρόµο 
της ζωής είναι στάδια επίτευξης του εαυτού µας· συνεπώς η εαυτότητά 
µας είναι πολύ περισσότερο επίτευξη παρά δεδοµένη ανθρώπινη φύση. 
∆εδοµένου ότι κανείς πρέπει να υπάρξει προτού να µπορέσει να 
επιτύχει την εαυτότητά του, η ύπαρξη προηγείται της ανθρωπινότητας· 
ή, όπως αργότερα εξέφρασε τούτη την ιδέα ο Σαρτρ, η ύπαρξη 
προηγείται της ουσίας.  
Κατά τη θρησκευτική ζωή είναι που η στράτευση φθάνει στην 
αποκορύφωσή της και τα άλλα δύο στάδια φθάνουν στο υψηλότερο 
σηµείο τους. Ακριβώς όπως ένα απελπισµένο πρόσωπο προχωρεί από 
το αισθητικό προς το ηθικό στάδιο, έτσι τώρα το αποξενωµένο 
πρόσωπο προχωρεί από το ηθικό προς το θρησκευτικό στάδιο. Στο 
θρησκευτικό στάδιο ο ύψιστος βαθµός έντασης ή υποκειµενικότητας 
βρίσκεται στην εσωτερικότητα του πόνου, που συγκρίνεται µ’ αυτόν 
του Ιώβ.  

ό.π., σ. 289 

 

4.  

Ο Κίρκεγκορντ αναφέρεται στην αλλαγή του Εγώ. 

Ας φανταστούµε ένα Εγώ (και, µετά το Θεό, τίποτε δεν είναι τόσο 
αιώνιο όσο το Εγώ) που διερωτάται αν θα µπορούσε να γίνει κάποιος 
άλλος - διαφορετικός από τον εαυτό του. Παραταύτα ένας τέτοιος 
απελπισµένος, που το µόνο που λαχταρά είναι η πιο τρελή 
µεταµόρφωση, γλυκοκοιτάζει τη χίµαιρα ότι αυτή η αλλαγή θα 
µπορούσε να γίνει τόσο εύκολα όσο η αλλαγή ενός κοστουµιού. Γιατί 
ο άνθρωπος της αµεσότητας δε γνωρίζει τον εαυτό του· το µόνο που 
αναγνωρίζει είναι το κοστούµι του. Γνωρίζει εκ των έξω ότι έχουµε 
ένα Εγώ (κι εδώ ακόµα εµφανίζεται το άπειρο κωµικό). Σχεδόν δεν 
υπάρχει πιο γελοία σύγχυση. Γιατί ένα Εγώ διαφέρει απείρως από τον 
εξωτερικό κόσµο. Ενόσω όλη η ατµόσφαιρα αλλάζει, καθώς 
παραδίδεται στην απελπισία, κάνει ένα βήµα παραπέρα και 
τροφοδοτεί αυτή τη σκέψη που γίνεται επιθυµία: «Αν γινόµουνα 
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κάποιος άλλος! Αν αποχτούσα ένα νέο Εγώ!» Ναι, τι θα συνέβαινε, αν 
γινόταν ένας άλλος; Θα αναγνώριζε τον εαυτό του; Ένας χωριάτης, 
λένε, έφτασε ξυπόλητος στην πρωτεύουσα· κέρδισε τόσα πολλά 
χρήµατα ώστε αγόρασε κάλτσες και υποδήµατα. Μάλιστα του 
περίσσεψαν αρκετά χρήµατα για να πιει και να µεθύσει. 
Επιστρέφοντας σπίτι σ’ αυτή την κατάσταση, έπεσε φαρδύς πλατύς 
στο δρόµο και κοιµήθηκε. Να τότε ένα αµάξι· ο αµαξάς του φώναξε να 
τραβηχτεί, διαφορετικά θα περνούσε πάνω από τα πόδια του. Ο 
χωριάτης ξύπνησε, κοίταξε τα πόδια του, και καθώς δεν τα 
αναγνώρισε µε τις κάλτσες και τα υποδήµατα είπε: «Προχώρα, αυτά 
τα πόδια δεν είναι δικά µου!» Το ίδιο ισχύει για τον άνθρωπο της 
αµεσότητας, όταν απελπίζεται. Είναι αδύνατο να τον παραστήσουµε 
πέραν του κωµικού, και ήδη είναι επίδειξη δυνάµεως να µιλάµε µε 
αυτό το ιδίωµα για ένα Εγώ και για την απελπισία.  

Ασθένεια προς θάνατον (Η έννοια της απελπισίας), «Μείζονα Φιλοσοφικά», 

µετάφραση Κ. Παπαγιώργης, εκδ. Καστανιώτη, σσ. 97-98 

 

5.  

• Ηθική του Κυρίου και ηθικού του ∆ούλου.  

Στο βιβλίο του «Γενεαλογία της Ηθικής» (1887) ο Νίτσε επισήµανε 
την ανάπτυξη δύο τύπων ηθικής, οι οποίοι συνοδεύουν δύο 
αντίστοιχους πολιτισµούς:  
(1) Την ηθική του Κυρίου, που είναι η ηθική των αριστοκρατικών 

φυλών της ανθρωπότητας (όπως ήταν οι Ρωµαίοι), οι οποίες ζουν 
ελεύθερες και κρατούν τις άλλες σε υποταγή και 

(2) Την ηθική του ∆ούλου, δηλαδή ηθική φυλών (όπως είναι οι 
Ιουδαίοι) που για πολλές γενεές έζησαν σε σκλαβιά ή υποταγή 
στην αριστοκρατική τάξη. (Θεωρούσε τον Χριστιανισµό ως 
θρησκευτικό σύστηµα που απλώς δέχθηκε και διάπλωσε τις ηθικές 
αξίες του Ιουδαϊσµού.) 

Οι αριστοκράτες, έλεγε ο Νίτσε, έγιναν κυρίαρχοι µε την άσκηση των 
ανώτερων φυσικών ικανοτήτων τους και των επιθετικών ενστίκτων 
και ορµών τους. ∆ίνουν µεγάλη αξία στο σεξουαλικό ένστικτο και τη 
βούληση για δύναµη. ∆εν κρύβουν ούτε συγκρατούν τα επιθετικά τους 
ένστικτα, αλλά τα εκφράζουν ανοιχτά µε τις πράξεις τους, όπως λ.χ. 
όταν χρησιµοποιούν βία για να υποτάξουν τους αντιπάλους. 
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∆εδοµένου ότι αφήνουν αδέσµευτα τα επιθετικά τους ένστικτα δεν 
κρατούν µνησικακία κατά των εχθρών τους, παρά αµέσως τους 
συγχωρούν. Στην πράξη δεν βρίσκουν τίποτε για να συγχωρέσουν, 
αφού δεν έχουν στην καρδιά τους κακά αισθήµατα που θα 
απαιτούσαν τη συγχώρεση και ως αληθινοί αριστοκράτες και ανώτερα 
πρόσωπα, µπορούν να αγαπήσουν ακόµα και αυτούς που τους κάνουν 
κακό. Καλοδέχονται την ανοιχτή µάχη και τη θεωρούν πως 
αναπτύσσει την προσωπικότητα και πως µαθαίνουν πολλά από τους 
εχθρούς τους· δεν θεωρούν όµως καµιά πλευρά ως κακή, αλλά µόνο 
ανώτερη ή κατώτερη.  
Από την άλλη µεριά, τα µέλη της υποδουλωµένης ή υποταγµένης τάξης 
υιοθετούν ένα ηθικό κώδικα που προκύπτει από τη µνησικακία 
εξαιτίας της ανικανότητάς του να πολεµήσουν την αριστοκρατική 
τάξη µε ίσους όρους. Για να αντισταθούν στη δύναµη της ανώτερης 
τάξης, οι δούλοι αναγκάζονται να καταφύγουν σε µια ύπουλη 
παραπλανητική τακτική. Έχουν αναπτύξει τη δηµοκρατία, έχουν 
εκθηλύνει τα κριτήρια και έχουν θέσει την αρχή της ισότητας ώστε να 
κατεβάσουν τον φυσικώς ανώτερό της αριστοκράτη στο δικό τους 
χαµηλό επίπεδο. Έχουν επινοήσει θρησκείες, που προσπάθησαν να τις 
επιβάλουν στους άλλους, µε σκοπό να τους ελέγξουν χρησιµοποιώντας 
την έννοια της αµαρτίας και τις υπηρεσίες των παπάδων, που κάνουν 
τον αντιπρόσωπο του Θεού και απαιτούν υποταγή από τον ανώτερο 
αριστοκράτη. Τούτοι οι κατώτεροι άνθρωποι καταπιέζουν όλα τα 
ζωτικά ένστικτα, τα οποία θεωρούν κακά· µειώνουν το σεξουαλικό 
ένστικτο και διδάσκουν την ταπεινότητα αντί του σεβασµού της 
δυνάµεως. Κάθε ενέργειά τους εκφράζει την καταπιεσµένη µνησικακία 
τους.  

Γ. Σαχακιάν, ό.π., σσ. 91-92  
 

6.  

• ∆ύο ιδιότητες της θέλησης για δύναµη: Κατάφαση και άρνηση.  

Ήµουν ο πρώτος που είδε την αληθινή αντίθεση: το ένστικτο που 
εκφυλίζει και που στρέφεται εναντίον της ζωής µε καταχθόνιο µίσος 
(τυπικές µορφές του ο χριστιανισµός, η φιλοσοφία του Σοπενχάουερ, 
µε µια ορισµένη έννοια ήδη ο Πλάτων, κι όλος ο ιδεαλισµός) και µια 
φόρµουλα της ανώτερης κατάφασης, γεννηµένη από την πληρότητα 
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και την αφθονία, µια ανεπιφύλακτη έγκριση, έγκριση ακόµη και του 
πόνου, ακόµη και του σφάλµατος, έγκριση κάθε προβληµατικού και 
παράξενου στοιχείου µέσα στην ύπαρξη. Αυτή η τελευταία και 
χαρούµενη επιβεβαίωση της ζωής, επιβεβαίωση ξέχειλη και ορµητική, 
δεν αντιστοιχεί µόνον στην ανώτερη διάνοια αλλά και στη βαθύτερη  
διάνοια, τη διάνοια που επιβεβαιώνεται και υποστηρίζεται µε τη 
µεγαλύτερη δυνατή αυστηρότητα από την αλήθεια και την επιστήµη. 
Τίποτε απ’ ό,τι υπάρχει δεν µπορεί να εξαλειφθεί, τίποτε δεν είναι 
περιττό. Οι πλευρές της ύπαρξης, τις οποίες απορρίπτουν οι 
χριστιανοί και άλλοι µηδενιστές, βρίσκονται στην πραγµατικότητα σε 
µια απείρως υψηλότερη βαθµίδα στην κλίµακα των αξιών απ’ ό,τι 
εκείνες οι πλευρές στις οποίες δίνουν και έχουν το δικαίωµα να 
δώσουν την έγκρισή τους τα ένστικτα της παρακµής. Για να το 
καταλάβουµε αυτό πρέπει να ’χουµε θάρρος, και, πράγµα που είναι 
προϋπόθεση του θάρρους, περίσσεια δύναµη· γιατί, ακριβώς στο 
βαθµό που το θάρρος µπορεί να ριψοκινδυνεύσει προς τα εµπρός, 
πλησιάζει κανείς την αλήθεια, σύµφωνα µε τον ίδιο βαθµό δύναµης. Η 
γνώση της πραγµατικότητας, η έγκριση της πραγµατικότητας είναι για 
τον δυνατό τόσο αναγκαίες όσο αναγκαίες είναι για τον αδύναµο, 
εκείνον που εµπνέεται από την αδυναµία, η δειλία (ανανδρία) και η 
φυγή µπροστά στην πραγµατικότητα - «το ιδανικό»… ∆εν είναι 
ελεύθερος να γνωρίσει όποιος θέλει: οι παρακµιακοί χρειάζονται το 
ψέµα, το ψέµα είναι µια από τις συνθήκες ύπαρξής τους (Ίδε ο 
άνθρωπος, Γέννηση της τραγωδίας, 2).  

Φρ. Νίτσε, Φιλοσοφικά Αποσπάσµατα, µετάφραση Ζ. Σαρίκα, σσ. 78-79 

 

7.  
• Η στροφή κατά του εαυτού.  

Ο ιερέας είναι ο άνθρωπος που αλλάζει την κατεύθυνση της 
µνησικακίας. Πράγµατι, κάθε ον που υποφέρει αναζητεί ενστικτωδώς 
την αιτία του πόνου του· ακριβέστερα αναζητά µια ζωντανή αιτία, ή 
ακόµη πιο ακριβέστερα, µια υπεύθυνη αιτία, ικανή να υποφέρει, 
κοντολογίς ένα ζωντανό ον εναντίον του οποίου θα µπορέσει, µ’ ένα 
οποιοδήποτε πρόσχηµα, να εκτονώσει το πάθος του, στην 
πραγµατικότητα ή in effigie· γιατί αυτό είναι για το ον που υποφέρει η 
υπέρτατη απόπειρα ανακούφισης, θέλω να πω νάρκωσης - λήθης, 
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ναρκωτικό που ασυνείδητα λαχταρά για να αντιµετωπίσει 
οποιοδήποτε πόνο. Αυτή είναι, κατά τη γνώµη µου, η µόνη αληθινή 
φυσιολογική αιτία της µνησικακίας, της εκδίκησης και των συναφών, 
εννοώ την επιθυµία να ξεχνάς τον πόνο µέσω του πάθους (…) Εκείνοι 
που υποφέρουν είναι φοβερά επινοητικοί και γρήγοροι στο να 
ανακαλύπτουν προσχήµατα για τα οδυνηρά πάθη· χαίρονται µε τις 
υποψίες τους, σπαζοκεφαλιάζουν για φαινοµενικές κακίες ή αδικίες 
στις οποίες έπεσαν, όπως ισχυρίζονται, θύµατα· εξετάζουν ως τα 
έγκατα το παρελθόν τους και το παρόν τους, για να βρουν εκεί 
σκοτεινά και µυστηριώδη πράγµατα που θα τους επιτρέψουν να 
µεθύσουν από οδυνηρές υποψίες, να δηλητηριαστούν από το φαρµάκι 
της ίδιας τους της κακίας - ανοίγουν βίαια τις πιο παλιές πληγές, 
χάνουν το αίµα τους από τραύµατα επουλωµένα προ πολλού, 
µετατρέπουν σε κακοποιούς τους φίλους τους, τη γυναίκα τους, τα 
παιδιά τους, τους κοντινούς τους. «Υποφέρω: ασφαλώς κάποιος 
πρέπει να είναι αιτία γι’ αυτό» - έτσι συλλογίζονται όλα τα νοσηρά 
πρόβατα. Τότε ο ποιµένας τους, ο ασκητικός ιερέας, απαντάει: «Πολύ 
σωστά, πρόβατό µου, κάποιος πρέπει να είναι η αιτία: αλλά αυτός ο 
κάποιος είσαι εσύ, εσύ είσαι η αιτία όλων αυτών - εσύ είσαι η αιτία 
του εαυτού σου!» Αυτό είναι αρκετά τολµηρό, αρκετά ψεύτικο! Μα 
τουλάχιστον επιτυγχάνεται έτσι ένας σκοπός: όπως έδειξα, η 
κατεύθυνση της µνησικακίας αλλάζει (Γενεαλογία της ηθικής, ΙΙΙ, 15).  

ό.π., σσ. 80-81  

 

8.  
• Είναι καθεαυτό.  

Για να εκφράσει την ιδέα του αντικειµενικού Είναι, ο Σαρτρ επινόησε 
τον όρο Είναι καθεαυτό (προσαρµοσµένο προς το Καντιανό πράγµα 
καθεαυτό). (Για να εκφράσει την ιδέα του υποκειµενικού ατόµου 
επινόησε τον όρο Είναι δι’ εαυτό). Συµφωνούσε µε τον Καντ, πως δεν 
µπορούµε να υπερβούµε τα όρια της εµπειρίας, συνεπώς πρέπει να 
παραµείνουµε µέσα στα Φαινοµενολογικά όρια της εµπειρίας, αλλά 
απέρριψε το Καντιανό πράγµα καθεαυτό, ισχυριζόµενος πως µόνο τα 
συγκεκριµένα φαινόµενα έχουν µιαν όποια οντολογική κατάσταση, 
πως µόνο τα συγκεκριµένα φαινόµενα είναι πραγµατικά.  
...............................................................................................................................................  
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Ενώ αποκρούει τα νοούµενα και το πράγµα καθεαυτό, ο Σαρτρ 
απέδωσε κάποια υπερφαινοµενική ιδιότητα στο Είναι. Παρατήρησε 
πως µολονότι το Είναι συνίσταται από κάτι παραπάνω από τις 
φαινόµενες όψεις που βρίσκονται στη συνείδηση του ατόµου, ωστόσο 
(ταυτοχρόνως) συνθέτει την ολότητα των φαινοµενικών του 
παρουσιών. Η αντίληψη των φαινοµένων από τον άνθρωπο δεν 
εξαντλεί όλες του τις εκδηλώσεις. Το Είναι (το Είναι καθεαυτό) είναι 
µη συνειδητό, τυχαίο, αδρανές, σταθερό, συµπαγές, αδιαφανές, 
αδηµιούργητο, κενό από δυνατότητες, του λείπει το γίγνεσθαι, και 
είναι χωρίς λόγο υπάρξεως· περαιτέρω, είναι περισσευούµενο. Τούτη η 
ερµηνεία του Είναι βρίσκεται στον πυρήνα της άποψης του Σαρτρ για 
τον αντικειµενικό, φυσικό κόσµο της πραγµατικότητας.  

Γ. Σαχακιάν, ό.π., σσ. 302-303 

 

9.  

• Αθεϊσµός, εγκατάλειψη, αγωνία και κακή πίστη.  

Ο αθεϊσµός του Σαρτρ στηρίζεται εδραίως στον ισχυρισµό του ότι του 
ανθρώπου του λείπει οποιοδήποτε είδος καθορισµένης φύσης, εκτός 
αυτής της ελευθερίας ή του τίποτε (του µηδενός). ∆εν υπάρχει 
καθορισµένη ανθρώπινη φύση επειδή δεν υπάρχει Θεός για να τη 
δηµιουργήσει. Η φύση του ανθρώπου, αυτή που έχει, δεν είναι παρά 
µόνο µία απροσδιόριστη κατάσταση ελευθερίας ή µηδενός, και 
οποιαδήποτε φύση έχει ο άνθρωπος, την αποκτά διαµέσου της 
υπάρξεώς του. Εξαιτίας της ελευθερίας του, εκλέγει τον εαυτό του, 
οποιαδήποτε προσωπικότητα ή φύση επιθυµεί. Κάνει τον εαυτό του, 
αυτό που εκλέγει να είναι· δηµιουργεί επίσης τις αταξίες του. Η φύση 
του ανθρώπου συνίσταται από το παρελθόν του που διάλεξε ελεύθερα. 
Είναι µια ύπαρξη που εκλέγει την ουσία της. Ο άνθρωπος ποτέ δεν 
είναι ένα τέλος, µέχρι το θάνατό του· είναι πάντοτε στο γίγνεσθαι.  
Τούτη η ιδέα βρίσκεται στην καρδιά του Υπαρξισµού του Σαρτρ, και 
παρέχει τη βάση για την αρχή του, ότι η ύπαρξη προηγείται της ουσίας 
- δηλαδή ότι η υποκειµενικότητα είναι το σηµείο αφετηρίας των 
πάντων, ο άνθρωπος δεν µπορεί να υπερβεί την ανθρώπινη 
υποκειµενικότητά του.  
Στο βαθµό που η ουσία του ανθρώπου είναι η ελευθερία, η σκέψη πως 
αλλάζει τον εαυτό του και τον κόσµο διαµέσου της εκλογής του τον 
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καταφορτώνει µε ευθύνη, η οποία τον συνέχει ως αγωνία. Ο άνθρωπος 
νιώθει ριγµένος στον κόσµο (γεγονότα) και πλήρως εγκαταλειµµένος.  

ό.π., σσ. 304-305 
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[ Μ ε τ α η θ ι κ έ ς  Θ ε ω ρ ί ε ς ]  

 

Α1. Ερωτήσεις γνώσης - κατανόησης 
 
1.  Μπορείτε να εντοπίσετε και να αναλύσετε την καινοτοµία που 

εισήγαγαν οι µεταηθικές θεωρίες σε ό,τι αφορά την ερµηνεία της ηθικής 

συµπεριφοράς µας;  

 
2.  Σε τι διαφέρει η αναφορική από τη χρηστική θεωρία του νοήµατος;  

 
3.  Να παρουσιάσετε τις βασικές αρχές της ενορατικής θεωρίας του Μουρ.  

 
4.  Πώς ορίζει ο Μουρ την ιδιότυπη µορφή γνώσης, της οποίας προϊόν 

είναι το αγαθό και σε τι διαφοροποιείται από το Σωκράτη σ’ αυτό το 

θέµα;  

 

5.  Πώς συλλαµβάνει την έννοια του αγαθού ο  Μουρ και πώς πιστεύει ότι 

µπορούµε να το γνωρίσουµε;  

 

6.  Ποιες είναι οι λογικές αδυναµίες της ενορατικής θεωρίας κατά το 

σχολικό βιβλίο;  

 
7.  Ποια νέα θεωρία για τη γλώσσα διατύπωσε ο Βιτγκενστάιν και γιατί;  

 

8.  Πώς αντιλαµβάνεται το ψυχολογικό νόηµα των ηθικών εκφράσεων ο 

Άιερ;  

 
9. «΄Ηταν καλό που είπε την αλήθεια»,  

 «Είπε την αλήθεια»:  

Ποια λειτουργία ασκεί καθεµιά από τις παραπάνω δύο προτάσεις, 

σύµφωνα µε τη θεωρία του Αίερ και γιατί;  
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10.  «Σε κάθε περίπτωση όπου, κατά το κοινώς λεγόµενο, κάνουµε µιαν 
ηθική κρίση, η λειτουργία της σχετικής µε το θέµα ηθικής λέξης είναι 
καθαρά συγκινησιακή. Χρησιµοποιείται για να εκφράσει 
συναισθήµατα απέναντι σε κάποια αντικείµενα, όχι για να 
διατυπώσει κάποιαν απόφανση σχετικά µε αυτά. Αξίζει να θυµίσουµε 
ότι οι ηθικοί όροι δεν χρησιµεύουν µόνο για να εκφράζουν 
συναισθήµατα. Πρόθεση εκείνων που τους µεταχειρίζονται είναι 
επίσης να προκαλούν συναισθήµατα και έτσι να διεγείρουν [σε] 
πράξεις. Πραγµατικά µερικοί απ’ αυτούς τους όρους 
χρησιµοποιούνται µε τέτοιο τρόπο, ώστε οι φράσεις όπου περιέχονται 
να ενεργούν σαν παραγγέλµατα. Η φράση λ.χ.: Είναι καθήκον σας να 
λέγετε την αλήθεια, µπορεί να θεωρηθεί ως έκφραση κάποιου 
παραγγέλµατος: Λέγε την αλήθεια. [Οι ηθικές προτάσεις] είναι 
καθαρές εκφράσεις συναισθηµάτων και σαν τέτοιες δεν υπάγονται 
στην κατηγορία της αλήθειας και του ψεύδους. ∆εν είναι 
επαληθεύσιµες για τον ίδιο λόγο που δεν είναι επαληθεύσιµη µια 
κραυγή άλγους ή ένα παράγγελµα - επειδή δηλαδή δεν εκφράζουν 
αυθεντικές κρίσεις».   

A. J. Ayer, Language, Truth and Logic, London 1936, σσ. 160-161 

µετάφραση Ε. Π. Παπανούτσος, «Οι προτάσεις της ηθικής»,  

στον τόµο Ο λόγος και ο άνθρωπος, Αθήνα 1971 
 

Σε ποιο θέµα αναφέρεται ο Αίερ στο παραπάνω απόσπασµα;  

 

11.  «Τόσο οι προστακτικές όσο και οι ηθικές φράσεις χρησιµοποιούνται 
µάλλον για να ενθαρρύνουν, να µεταβάλουν ή να κατευθύνουν προς 
άλλη διεύθυνση τους σκοπούς και τη διαγωγή των ανθρώπων παρά 
απλώς για να τους περιγράψουν. Κατά τούτο και τα δύο είδη 
διαφέρουν από τις φράσεις της επιστήµης (…). Αυτό είναι κακό 
σηµαίνει: Το αποδοκιµάζω· κάνε και συ το ίδιο. Οφείλει να πράξει 
τούτο σηµαίνει: Αποδοκιµάζω την παράλειψη του δείνα να αφήσει 
τούτο άπρακτο· κάνε και συ το ίδιο. Αυτό είναι καλό σηµαίνει: Το 
επιδοκιµάζω· κάνε και συ το ίδιο. Θα παρατηρηθεί ότι σε κάθε 
περίπτωση το definiens [= η φράση που δίνει τον ορισµό] έχει δύο 
µέρη: πρώτα µια κρίση δηλωτική ‘επιδοκιµάζω’ ή ‘αποδοκιµάζω’, που 
περιγράφει τις στάσεις εκείνου που µιλεί, και έπειτα µια κρίση 
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προστακτική ‘κάνε και συ το ίδιο’, που γίνεται µε σκοπό να αλλάξει ή 
να τονώσει τις στάσεις του ακροατή».   

Stevenson, Ethics and Language, New Haven, Conn. 1944 

µετάφραση Ε. Π. Παπανούτσος, ό.π., σ. 263 

Αφού διαβάσετε το παραπάνω κείµενο, να απαντήσετε στο ερώτηµα: 

Ποιος είναι ο χαρακτήρας των ηθικών προτάσεων, κατά το Στίβενσον 

και πώς αυτές σχετίζονται µε το ηθικό σύστηµα του Αίερ;  

 

12.  Τι σηµαίνει επενεργειακή λειτουργία των ηθικών όρων και εκφράσεων 

κατά τον Στήβενσον;  

 

13.  Ποια είναι η βασική  διαφορά ανάµεσα στην συγκινησιακή θεωρία των 

Αίερ - Στήβενσον και την επιτακτικοκρατική θεωρία του Χερ;  

 

14.  Πώς αντιλαµβάνεται το επιτακτικό νόηµα της ηθικής γλώσσας ο Χερ;  

 

15.  Τι εννοεί ο Χερ, όταν µιλάει για δυνατότητα καθολικοποίησης των 

ηθικών εκφράσεων; 

 

16.  Να αναλύσετε τους κινδύνους που εγκυµονεί η υιοθέτηση της 

καθολικότητας ως χαρακτηριστικού της ηθικής γλώσσας, αναφέροντας 

δικά σας παραδείγµατα.  

 

17.  Ποια κριτική ασκήθηκε στην επιτακτικοκριτική θεωρία και πώς την 

αντιµετώπισαν οι υποστηρικτές της;  

 
18.  Α. Να συνδέσετε τα στοιχεία της Α΄ στήλης µε τα στοιχεία της Β΄ 

στήλης. Ένα στοιχείο της στήλης Α΄ περισσεύει.  

στήλη Α΄  στήλη Β΄  

1.  Μουρ 

2.  Βιτγκενστάιν 

3.  Αίερ 

4.  Στήβενσον 

α) επιτακτικοκρατική θεωρία 

β) επενεργειακή λειτουργία των ηθικών εκφράσεων 

γ) το νόηµα της ηθικής γλώσσας είναι ψυχολογικό 

δ) χρηστική θεωρία του νοήµατος 
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5.  Χερ 

6.  Στωικοί 

ε)  ενορατική γνώση της υπεραισθητής οντότητας του 

Αγαθού 

Β.  Να δικαιολογήσετε επιγραµµατικά τις επιλογές σας.  

Α2. Ερωτήσεις σύνθεσης - κρίσης 
 

1. Ποιες οµοιότητες και ποιες διαφορές µπορείτε να διακρίνετε ανάµεσα 

στην ηθική θεωρία του Σωκράτη και του Μουρ;  

 

2. Να σταθµίσετε την ορθότητα του επιχειρήµατος, µε το οποίο ο Μουρ 

απέρριψε παραδοσιακές θεωρίες για τη φύση του αγαθού.  

 

3.  Να συζητήσετε  στην τάξη την άποψη του Βιτγκενστάιν ότι οι λέξεις 

νοηµατοδοτούνται ανάλογα µε τον τρόπο που κάθε φορά τις 

χρησιµοποιούµε στο λόγο κι όχι ανάλογα µε το αντικείµενο στο οποίο 

αναφέρονται.  

 

4.  Θα χαρακτηρίζατε συµπληρωµατικές ή αντιτιθέµενες τις ηθικές θεωρίες 

των Αίερ και Στήβενσον και γιατί;  

 

5.  «Κάθε προσπάθεια να πείσουµε τους ανθρώπους ότι κάτι είναι καλό 
(ή κακό) καθαυτό, και όχι µόνο από τα αποτελέσµατά του, εξαρτάται 
από την τέχνη να προκαλούµε συναισθήµατα, όχι να κάνουµε έκκληση 
σε αποδεικτικά στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση η ικανότητα του 
ιεροκήρυκα συνίσταται στο να διεγείρει στους άλλους συναισθήµατα 
ανάλογα µε τα δικά του».   

A. J. Ayer, Ηuman Knowledge, Its Scope and its Limits, New York, 1948, σ. 235 

 

Συµφωνείτε µε την άποψη που εκφράζει ο Αίερ στο παραπάνω 

απόσπασµα;  

 

6.  ∆εν είναι σωστό παραβιάζεις τον Κ.Ο.Κ. (Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας). Τι θα έλεγαν γι’ αυτή την πρόταση:  

α) ο Αίερ,   β) ο Στήβενσον,  γ) ο Χερ;  
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7.  «Είναι καλό να κάνεις δίαιτα πριν από το ∆εκέµβριο». Η πρόταση 

αυτή είναι ηθική επιταγή, σύµφωνα µε τον Χερ; Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας.  
 

8.  «Για να µπορέσει µια ηθική κρίση να πραγµατοποιήσει το στόχο της 
και να κατευθύνει τις επιλογές ή τις πράξεις µας, θα πρέπει να είναι 
έτσι διατυπωµένη ώστε όποιος συναινεί µε αυτή, να αποδέχεται 
ταυτόχρονα και τον ηθικό νόµο που την επιτάσσει».   

Ρ. Χερ, The Language of Morals, Oxford University Press, London 1972, σ. 68 
 

 «∆ύο ειδών πράγµατα µπορούµε να πούµε, π.χ. για τις φράουλες· το 
πρώτο είδος ονοµάζεται συνήθως περιγραφικό, το δεύτερο αξιολογικό 
(evaluative).  Παραδείγµατα του πρώτου είδους: Αυτές οι φράουλες 
είναι γλυκές. - Αυτές οι φράουλες είναι µεγάλες, κόκκινες και 
ζουµερές. - Παραδείγµατα του δεύτερου είδους: Αυτές είναι καλές 
φράουλες. - Αυτές οι φράουλες είναι ακριβώς έτσι όπως πρέπει να 
είναι οι φράουλες. - Η πρώτη παρατήρηση γίνεται συχνά ως λόγος για 
να κάνει κανείς τη δεύτερη παρατήρηση· αλλά η πρώτη δεν περιέχει 
αφεαυτού της τη δεύτερη, ούτε η δεύτερη την πρώτη. Όταν συστήνουµε 
ή καταδικάζουµε κάτι τι, το πράττουµε πάντοτε µε σκοπό, 
τουλάχιστον έµµεσα, να οδηγήσουµε την εκλογή που πρόκειται να 
κάνουµε, εµείς ή οι άλλοι, τώρα ή στο µέλλον. Όλες οι κρίσεις αξίας 
είναι κατά το χαρακτήρα τους συγκαλυµµένα καθολικές, που είναι το 
ίδιο σα να λέµε ότι αναφέρονται σε ένα κανόνα (standard) ή 
εκφράζουν την παραδοχή ενός κανόνα που έχει εφαρµογή σε άλλες 
παρόµοιες περιπτώσεις».   

Ρ. Χερ, Ο λόγος και ο άνθρωπος, µετάφραση Ε. Π. Παπανούτσος, ό.π., σ. 264 
 

Ιδού µια σειρά προτάσεων, που δεν µπορεί να αµφισβητηθεί ο ηθικός 
χαρακτήρας τους, όχι µόνο επειδή περιέχουν λεκτικούς όρους µε ηθικό 
νόηµα, αλλά και επειδή εκφράζουν κρίσεις απάνω σε θέµατα της 
ηθικής ζωής:  
− Μόνο ο κακός ανταποδίδει το κακό 
− Η υποκρισία είναι ηθικά απαράδεκτη, αλλά κοινωνικά ανεκτή.  
− Χωρίς την ανδρεία οι άλλες αρετές δεν πραγµατοποιούνται.  
− Η προδοσία αγαπήθηκε, όχι και ο προδότης.  
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− ∆εν εµπνέει εµπιστοσύνη ο δάσκαλος που άλλα διδάσκει και άλλα 
πράττει.  

Κατά το νόηµα τίποτα περισσότερο και τίποτα άλλο δεν περιέχουν οι 
προτάσεις αυτές από τις ακόλουθες (πέντε πάλι και σύστοιχες µε τις 
πρώτες) που προκύπτουν µε τη φραστική µετατροπή τους από την 
οριστική στην προστακτική έγκλιση:  
− Μην ανταποδίδεις το κακό που σου κάνουν.  
− Μην καταδικάζεις οπωσδήποτε την υποκρισία.  
− Να είσαι στη ζωή σου ανδρείος.  
− Μην περιµένεις να ωφεληθείς από την προδοσία.  
− Κοίταζε να συµφωνούν τα έργα µε τα λόγια σου.  

Ρ. Χερ, ό.π., σ. 266 (µετάφραση Ε. Π. Παπανούτσος) 

 

Με βάση τα παραπάνω κείµενα:  

α) Να αναλύσετε τα χαρακτηριστικά των ηθικών εκφράσεων, που 

προκύπτουν από τη θεωρία του Χερ, να φέρετε δικά σας 

παραδείγµατα και να τα συζητήσετε στην τάξη.  

β) Αφού εντοπίσετε τη διαφορά ανάµεσα στις περιγραφικές και στις 

αξιολογικές προτάσεις, να αναφέρετε δικά σας παραδείγµατα και 

από τις δυο κατηγορίες.  

 

9.  Να συγκρίνετε την επιτακτικότητα και την καθολικότητα, που 

αποτελούν κυρίαρχα γνωρίσµατα των ηθικών εκφράσεων κατά τον 

Χερ, µε την κατηγορική προσταγή του Καντ και να επισηµάνετε τις 

οµοιότητες και τις διαφορές. (συνθετική - δηµιουργική εργασία) 
 

10.  Υποστηρίζεται ότι ο καθένας µπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει αρκεί να 

είναι συνεπής σε αυτό που πιστεύει. Πώς αξιολογείτε αυτή τη θέση;  

 

11.  Να συζητήσετε στην τάξη και να αξιολογήσετε τα βασικά ερωτήµατα 

που απασχολούν τις µεταηθικές θεωρίες.  
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12.  Ποια είναι, κατά τη γνώµη σας, τα µέσα αντιµετώπισης του 

φανατισµού και των ακραίων ιδεολογιών του αιώνα µας από τις 

άγρυπνες ηθικές συνειδήσεις;  

B. Συνοδευτικά κείµενα  
 

1.  

• Ο Βιτγκενστάιν για την ηθική. 

Θα µπορούσα να περιγράψω αυτό που αισθάνοµαι σχετικά µ’ αυτό το 
βιβλίο µόνο µε την εξής µεταφορά: εάν κανείς µπορούσε να γράψει ένα 
βιβλίο για την Ηθική, που πραγµατικά θάταν ένα βιβλίο πάνω στην 
Ηθική, το βιβλίο αυτό σαν µια έκρηξη θα υπερέβαλε όλα τα βιβλία του 
κόσµου. Οι λέξεις µας χρησιµοποιούµενες όπως τις χρησιµοποιούµε 
στην επιστήµη είναι οχήµατα ικανά µόνο να περιέχουν και να 
µεταβιβάζουν σηµασία, φυσικό νόηµα και σηµασία. Η Ηθική, αν είναι 
κάτι, είναι υπερφυσική και το µόνο που µπορούν να εκφράσουν τα 
λόγια µας είναι γεγονότα. Είναι τα λόγια µας σαν ένα φλυτζάνι του 
τσαγιού που µπορεί να περιέχει µια ορισµένη ποσότητα νερού, όσο κι 
αν εµείς προσπαθούµε να µεταγγίσουµε σ’ αυτό ένα γαλόνι νερό. Όσον 
αφορά τα γεγονότα και τις προτάσεις υπάρχει µόνο σχετική αξία, 
σχετικό καλό, σωστό κ.λπ. (…) Το απόλυτα καλό, αν παραδεχτούµε ότι 
αποτελεί µια περιγράψιµη κατάσταση πραγµάτων θάταν αυτό, που ο 
οποιοσδήποτε, άσχετα µε τις προτιµήσεις και τις τάσεις του, θα 
έπραττε κατ’ ανάγκην ή θα αισθανόταν ένοχος γιατί δεν το έπραξε. 
Θάλεγα όµως ότι µια τέτοια κατάσταση πραγµάτων θάταν µια 
χίµαιρα. Καµιά κατάσταση πραγµάτων δεν έχει από µόνη της την 
δύναµη, που εγώ θα ονόµαζα καταναγκαστική δύναµη ενός απόλυτου 
κριτή. Τότε τι στην ευχή πάθαµε όλοι εµείς που, όπως εγώ, 
αισθανόµαστε την έλξη να χρησιµοποιήσουµε εκφράσεις, όπως 
«απόλυτο καλό», «απόλυτη αξία» κ.λπ.; Τι έχουµε στο µυαλό µας και 
τι προσπαθούµε να εκφράσουµε;  
...............................................................................................................................................  
Στο βαθµό που η Ηθική ξεπηδάει από την επιθυµία µας να πούµε κάτι 
για το έσχατο νόηµα της ζωής, του απόλυτου αγαθού, αυτού που έχει 
απόλυτη αξία, η Ηθική δεν µπορεί νάναι επιστήµη. Αυτό που λέει σε 
καµιά περίπτωση δεν προσθέτει τίποτα στη γνώση µας. Αλλά είναι 
τεκµήριο µιας τάσης του ανθρώπινου πνεύµατος, µιας τάσης που δεν 
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µπορώ προσωπικά παρά να σεβαστώ βαθιά και που δεν θα 
γελοιοποιούσα ποτέ στη ζωή µου.  
L. Wittgenstein, ∆ιάλεξη για την Ηθική, µετάφραση και σχόλια Α. Καραστάθη, 

από το Κ. Ι. Βουδούρη, Ανθολόγο αναλυτικών φυλοσόφων, Αθήνα 1977,  

σσ. 125-127 

2.  

• Ο χαρακτήρας των ηθικών κρίσεων κατά τον Αίερ.  

∆εν είπα ότι η ηθική είναι κάτι το ασήµαντο ή το ξεφτισµένο ή ότι δεν 
πρέπει οι άνθρωποι να ασχολούνται µε την ηθική. Κι αυτό δεν το 
έκανα, γιατί θα µπορούσε από µόνο του νάναι µια αξιολογική κρίση, 
που δεν εξέφρασα ούτε θέλω να εκφράσω. Και αν ακόµη ήθελα να την 
εκφράσω δεν θάχε καµιά λογική σχέση µε τη θεωρία µου. Γιατί η 
θεωρία βρίσκεται ολοκληρωτικά στο επίπεδο της ανάλυσης· είναι µια 
προσπάθεια να δείξω τι κάνουν οι άνθρωποι, όταν εκφέρουν ηθικές 
κρίσεις· δεν είναι ένα σύνολο προτάσεων σχετικά µε το τι εκφράζουν 
οι ηθικές κρίσεις. Και αυτό ισχύει για όλη την ηθική φιλοσοφία, όπως 
την αντιλαµβάνοµαι. Όλες οι ηθικές θεωρίες (ενορασιακή, 
φυσιοκρατική, αντικειµενική, συγκινησιακή και τα υπόλοιπα), στο 
µέτρο που είναι φιλοσοφικές θεωρίες, είναι ουδέτερες όσον αφορά την 
πραγµατική συµπεριφορά του ανθρώπου. Για να µιλήσουµε τεχνικά, 
ανήκουν στο χώρο της µετα-ηθικής, όχι στο επίπεδο της καθαρής 
ηθικής. Γι’ αυτό είναι ανόητο, όσο και υπεροπτικό, να λογίζεται κάθε 
φιλόσοφος σαν πρωταθλητής της αρετής. Και αυτό είναι ένας ακόµη 
λόγος, εξαιτίας του οποίους πολλοί άνθρωποι δεν βρίσκουν την ηθική 
φιλοσοφία σαν θέµα που ικανοποιεί. Κι αυτό συµβαίνει, γιατί 
εσφαλµένα προσβλέπουν στο ηθικό φιλόσοφο σαν να είναι ο 
καθοδηγητής.  
Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν λέω πως οι ηθικές κρίσεις είναι 
συγκινησιακές περισσότερο παρά περιγραφικές, πως είναι πειστικές 
εκφράσεις που δηλώνουν στάσεις (attitudes) κι όχι δηλωτικές 
προτάσεις γεγονότων (και κατά συνέπεια ότι δεν µπορούν να είναι 
είτε αληθείς είτε ψευδείς, ή πως θα ήταν προτιµότερο να µη 
χρησιµοποιούνται γι’ αυτές οι κατηγορίες της αλήθειας και του 
ψεύδους), δεν εννοώ ότι τίποτε δεν είναι καλό ή κακό, σωστό ή 
εσφαλµένο ή ότι δεν έχει σηµασία τι κάνουµε. Για µια ακόµα φορά λέω 
πως µια τέτοια πρόταση θα ήταν η ίδια έκφραση µιας ηθικής στάσης. 
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Αυτή η στάση δεν είναι επακόλουθο της θεωρίας, ούτε στην 
πραγµατικότητα την υιοθετώ. Θάταν πράγµατι µια δύσκολη θέση να 
το υποστηρίξω κάτι τέτοιο.  

A. J. Ayer, Η ανάλυση των ηθικών κρίσεων,  
µετάφραση και σχόλια Α. Καραστάθη,  

από το Ανθολόγο αναλυτικών φιλοσόφων, Αθήνα 1977 

 

3.  

Η «αποστολή» του ηθικού φιλοσόφου. 

Μελετώντας κλασικά κείµενα ηθικής φιλοσοφίας (π.χ. τα Ηθικά 
Νικοµάχεια του Αριστοτέλη ή την Ηθική του Spinoza) αναρωτιόµαστε 
αν είναι δουλειά του φιλοσόφου να διατυπώνει αξιολογικές 
προτάσεις, να διδάσκει τους ανθρώπους πώς πρέπει να ζουν. Μια 
απάντηση είναι ότι ένας φιλόσοφος, όπως κάθε άνθρωπος, είναι 
ελεύθερος να διατυπώνει τέτοιες προτάσεις, αλλά δεν είναι 
εξουσιοδοτηµένος υπό την ιδιότητά του ως φιλόσοφος να διδάσκει 
τους άλλους τι πρέπει να κάνουν και πώς να συµπεριφέρονται. Αλλά ο 
θετικιστής, που δίνει αυτή την απάντηση, δεν αναγνωρίζει επίσης στο 
φιλόσοφο τη δυνατότητα να διατυπώνει προτάσεις για πράγµατα και 
γεγονότα, οπότε αναρωτιέται κανείς τι µένει να κάνει η φιλοσοφία, 
ποια είναι η επικράτειά της. Ο θετικιστής4 απαντά πως ο φιλόσοφος 
δρα σαν ένα είδος διανοητικού αστυνόµου, που προσέχει συνεχώς µη 
µπει κανείς παράνοµα στο χώρο της µεταφυσικής, ενώ ο αναλυτικός 
λέει πως ο φιλόσοφος είναι ένας ηλεκτρολόγος στην πόλη µας 
(φροντίζει για το φωτισµό της γλώσσας µας, του σπιτιού µας).  

Θ. Βέικου, Αναλυτική Φιλοσοφία, εκδ. Σµίλη, σσ. 212-213 

 

 
4  Ως γνωσιολογικός όρος, ο θετικισµός δηλώνει τη «σχολή» εκείνη που βασίζεται µόνο 

στην εµπειρία και δέχεται ότι µπορούµε να γνωρίσουµε µόνο το αντικείµενο των 
φυσικών επιστηµών, τίποτα πέρα απ’ αυτό.  


