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ΑΙ ΕΝΝΟΙΑΙ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ

Ο ΟΡΟΣ ΗΘΙΚΗ εκφράζει την λογική και την ελευθέραν βούλησιν του 
νοούντος υποκειμένου, καθώς και την επιβεβαίωσιν της εγγενούς 

δυνατότητάς του να ενεργεί ως ελεύθερα συνείδησις.1 Εις την εποχήν 
του Ομήρου το ήθος ή το έθος εξέφραζεν τον συνήθη τρόπον αλλά και 
τον τόπον συμπεριφοράς και διαμονής.2 Ήδη ο Αριστοτέλης προβαίνει 
εις την σαφή διατύπωσιν της ουσίας της έννοιας της ηθικής και τονί
ζει την προέλευσίν της ((εξ έθους»2. Με την ((ηθικήν» χαρακτηρίζεται 
η ελευθέρα εκδήλωσις του λογικού όντος, ως αποτελέσματος της ενυ- 
παρχούσης αυθορμήτου βουλητικής ενεργείας αυτού, απηλλαγμένης 
παντός έξωθεν επιβαλλομένου εξαναγκασμού και έστιν ότε αυτανα- 
γκασμού.

Η ηθική πράξις ως κατάφασις του ηθικού νόμου δημιουργεί την 
έννοιαν της ατομικής ευθύνης, η οποία σαφώς δηλώνει την συνειδη
σιακήν προθετικότητα του ηθικώς δρώντος υποκειμένου. Ο ηθικός νό
μος επιτάσσει την επιτέλεσιν του αγαθού και την πάση θυσία αποφυ
γήν του κακού. Η ηθική, ως επιστήμη, περιέχει τους ορθούς κανόνας, 
επί τη βάσει των οποίων ρυθμίζεται η καθόλου ανθρώπινη δραστηριό- 
της, ως έκφρασις της συλλογιστικής διαδικασίας, η οποία καταλήγει

1. Πβ. W. Brugger - Κ. Baker, Philosophical Dictionary, Washington, 1972.
2. Πβ. L. Predergast - B. Marzullo, A Complete Concordance to the Iliad o f  

Homer, Hildesheim, 1962, passim.
3. Πβ. Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια Βι, 1103a 17-19: ή ό’ ηθική εξ εθονς 

περιγίνεται, δθεν και τοννομα εσχηκε μικρόν παρεκκλΐνον από τον εθονς. R. 
Sorabji, «Aristotle and Oxford Philosophy», εν American Philosophical Quarterly, 
1969, passim. Επίσης, P.E. Peters, Greek Philosophical Terms, A Historical 
Lexicon, New York, 1967, σ. 66. A.R. Lacey, A Dictionary o f  Philosophy, London, 
Routledge - Kegan Paul, 1984, σσ. 60-62.
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εις την κρίσιν, την ασφαλιστικήν δικλείδα του νοείν/' Τπό την έποψιν 
αυτήν η επιστήμη της ηθικής επισταμένως ερευνά πόσα, ποία και τί
νος μεγέθους είναι τα ήθη και οι ηθικοί κανόνες, επί τη βάσει των 
οποίων ρυθμίζονται αι μεταξύ των ανθρώπων σχέσεις, ως κοινωνικών 
και πολιτικών όντων, κατά την προσφυά έκφρασιν του Αριστοτέλους, 
καθ’ όσον, ως εκ της ψυχοσωματικής των συστάσεως, δεσμεύεται να 
συνυπάρχει και να συζεί μετά των συνανθρώπων του εντός οργανωμέ
νων κοινωνιών.5

Το θεμελιώδες στοιχείον και ιδιαίτερον γνώρισμα του ανθρώπου, 
ως ψυχοσωματικής οντότητος και κοινωνικής και πολιτικής υπάρ- 
ξεως, είναι η γρηγορούσα συνείδησίς του, διά της οποίας αντιμετωπί
ζεται συνεχώς το κομβικόν ερώτημα της ηθικής: τι πρέπει να πράξω, 
ή πώς και διά τίνος τρόπου η συνείδησίς θα καταστήσει δυνατήν την 
παρουσίαν του ανθρώπου εις το ιστορικόν γίγνεσθαι.6 Η πράξις, αυτή 
καθ’ έαυτή, είναι το φανέρωμα του ανθρώπου ως δημιουργού, ο οποί
ος, διά της πράξεώς του, δηλονότι της μεταβάσεώς του από το «δυ
νάμει» εις το «ενεργεία είναι», μεθίσταται από το «μη είναι» εις το 
«είναι» της ιστορικής υπάρξεώς του.7 Επομένως, το ερώτημα: τι πρέ
πει να πράξω απευθύνεται εις το Εγώ, εν στενή συναρτήσει προς το 
Συ του άλλου.8 Εις το κρίσιμον αυτό σημείον ο άνθρωπος είναι ηθικώς 
μόνος του, διότι και μόνος του καλείται ν’ αποφασίσει να πράξει και, 
βεβαίως, εις αυτόν θα καταλογισθούν και αι ευθύναι της πράξεώς του, 
ως απόρροια της εν τω μεταξύ αξιολογήσεως των πράξεών του.

Είναι αρκούντως προφανές πως ό,τι πράξει ο άνθρωπος, αυτό θα 
είναι μοναδικόν και ανεπανάληπτον, καθ’ όσον η πράξις άπαξ και συ- 
ντελεσθεί εν χρόνω και τόπω, η αυτή ακριβώς ούτε «απογίνεται» ού

4. Πβ. Πλάτωνος, Τίμαιος 42 a-b, 69 c-d. Νόμοι I, 897 a. Φαιδρός 245 c. Επί
σης, Ε. Moutsopoulos, Les structures de imaginaire dans la philosophie de Proclus, 
Paris, Les Belles Lettres, 1985, σσ. 124-129. J. Jannone, «Surles notions άκού- 
σιον dans la morale platonicienne», εν Diotima 2, 1974, σσ. 57-71.

5. Αριστοτέλους, Πολιτικά A2 1252 b 15-6, 27-30. Γθ 1280 b 39-1281 a 8. 
’Ηθικά Νικομάχεια Al-7, 1094 al-1098a 20.

6. Του Αυτού, Πολιτικά Γθ, 1280 a 7-18. 1280 b 39-1281 a 9. Πβ. Ε. Μου- 
τσόπουλου, Ή Πορεία τον Πνεύματος: ΑΙ άξίαι, Άθήναι, 1977, σσ. 222-247.

7. Αριστοτέλους, Μετά τά φυσικά 03,1046 b-1047a. 0 6 ,1048a 30-32: ιιΈστι 
δη ενέργεια τό νπάρχειν το πράγμα μη ούτως ώσπερ λέγομεν δυνάμει, τδ δε 
ενεργεία».

8. Του Αυτού, Περί Ουρανού 306 b 5. Περί ζώων γενέσεως, 760 b 30.
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τε επαναλαμβάνεται. Το πράττειν συμπίπτει μετά τίνος «καιρικής» 
στιγμής του γίγνεσθαι, οπότε αποστασιοποιείται από το «πριν» και το 
«μετά», το «παρωχημένον» και το «προσδοκώμενον», άλλωστε η ιδία 
η πράξις σφραγίζει την καιρικήν στιγμήν της δημιουργίας της και συ
νάμα σφραγίζεται υπ’ αυτής, αντανακλώσα την βουλητικήν ενέργειαν 
του δρώντος υποκειμένου.9 Όταν η πράξις συντελεσθεί, η ιδία, αυτή 
καθ’ εαυτήν, καθίσταται αψευδής μαρτυρίας της «ιστορικοποιήσεως» 
της συνειδήσεως και ίσταται έναντι του δημιουργού της, τον οποίον, 
εν συνεχεία, κρίνει. Εντεύθεν και η θέσις ότι κάθε δημιουργός κρίνε- 
ται εκ των έργων και διά των έργων του. Η αξία ή απαξία των πρά
ξεων εκφράζει και χαρακτηρίζει την ηθικήν και την ηθικότητα της δη
μιουργικής φοράς του είναι και αποτιμά, ούτως ή άλλως, το μέγεθος 
της οντικής του υποστάσεως εντός της ροής του ιστορικού χρόνου.10

Εις το θεμελιώδες ερώτημα, τι πρέπει να πράξω, απαντούν η ηθι
κή, το δίκαιον, η πολιτική, η κοινωνιολογία, η ψυχολογία και γενικό- 
τερον η πρακτική φιλοσοφία, ως κατά το μάλλον και ήττον «εφηρμο- 
σμένη ηθική». Το τι ακριβώς πρέπει να πράξω προϋποθέτει ένα αντι
κειμενικόν και κατά το δυνατόν αξιολογικόν κριτήριον της πράξεως, 
μίαν αξιολόγησιν επί τη βάσει των γνωστικών κατηγοριών, και δη και 
των ικανοτήτων των συνειδήσεων να προσεγγισθεί, δι’ αύτών, η εσω- 
τάτη ουσία του γινωσκομένου αντικειμένου. Αυτό το οποίον ονομάζε
ται πράξις, «γίνεται» υπό τας εξής προϋποθέσεις: α) να υπάρχει ένα 
γενικώς αποδεκτόν αντικείμενον, το «δέον» της πράξεως, να υπάρχει, 
δηλαδή, το επιτρεπτόν και το μη επιτρεπτόν της πράξεως* β) αυτό το 
οποίον πρέπει να πράξω, αυτό είναι δυνατόν να πράξω, αβιάστως, ως 
το άμεσον αποτέλεσμα της ελευθέρας συνειδησιακής προθετικότητός 
μου. Εν προκειμένω είναι δυνατόν να διαμορφώσω την πράξιν μου, ού
τως ώστε να είναι ακριβώς αυτή, η οποία είναι και ουχί αυτή η οποία 
δεν είναι. Αλλά, αν το «πρέπει», το «δέον» τούτο, είχεν εκ των προ- 
τέρων ορισθεί, εξαιτίας φυσικής τίνος αναγκαιότητος, τότε ασφαλώς 
και η πράξις, η οποία κατ’ άνάγκην συμμορφοΰται προς το «δέον εί
ναι», δεν θα ήτο ειμή μόνον το αποτέλεσμα φυσικής τίνος αιτίας, δη

9. Ε. Μουτσόπουλου, Φιλοσοφία τής καιρικότητος, Άθηναι, Καρδαμίτσα, 
1986, σσ. 152-161, 186, 199.

10. Αυτόθι, σ. 137. Πβ. S. Clark, Aristotle’s Man. Speculations upon Aristote
lian Anthropology, Oxford u.p. 1975, σσ. 130 κ.εξ. Ειδικώς το κεφ. IV2: History, 
όπου συζητείται το χωρίον του έργου του Αριστοτέλους, Ποιητική 1459 a 21.
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λονότι, θα ήτο μία συντελουμένη μεταβολή, συμφώνως προς τον νόμον 
αιτίας - αποτελέσματος. Η πράξις ((γίνεται)) εκεί ακριβώς, όπου κυ
ριαρχεί η ελευθερία και απουσιάζει η αναγκαιότης* εντός αυτής το 
δέον, το οποίον θα προσδιορίζει την πράξιν, δεν είναι εξηρτημένον εκ 
τίνος φυσικού ή αισθητού αιτίου.11

Είναι πρωταρχικόν αξίωμα ότι η ηθική ουδέποτε διδάσκει δεσμευ- 
τικώς ((το τι πρέπει να πράξω)). Αυτό είναι πρωτίστως ζήτημα της 
προσωπικής επιλογής και εντεύθεν της ευθύνης του κάθε ανθρώπου. 
Η ηθική απλώς υποδεικνύει γενικώς τι πρέπει να πράττεται, να συντε- 
λείται εντός της ωργανωμένης κοινωνίας.13 Οίκοθεν νοείται ότι αν κα- 
θώριζε η ηθική το τι πρέπει να πράττεται εις εκάστην χρονικήν στιγ
μήν ενεργείας, τότε αυτομάτως θα κατηργείτο η έννοια της αξιολογή- 
σεως, της αποτιμήσεως της πράξεώς, δίχως εν τω μεταξύ να υπάρχει 
δυνατότης αποδόσεως ευθύνης δι’ ό,τι ((γίνεται)) ή δι’ ό,τι ((δεν γίνε
ται)). Τούτου ένεκα η ηθική προσδιορίζει τα κριτήρια της πράξεώς, 
οριοθετεί ((το δέον είναι)) της ενεργείας, δίχως αυτό να φαλκιδεύει την 
ανεξαρτησίαν της γνώσεο^ς, ως αναμενομένου αποτελέσματος της ε
λευθερίας της βουλήσεως, διά της οποίας, κυρίως και πρωτίστως, ο 
άνθρωπος μεταλλάσσεται εκ του ατόμου εις πρόσωπον, δηλονότι, του 
ηθικού αναπτύγματος του ατόμου.13

Παρά τα αντιθέτως υποστηριζόμενα, υπό τινων ερευνητών, καθ’ 
ημάς η ηθική δεν είναι συγκεκριμένος κώδιξ επιταγών, υποδείξεων, 
δεσμεύσεων, αναγκαστικού περιεχομένου, όπως ακριβώς είναι οι κανό
νες του φυσικού, του κοινωνικού ή και του εθιμικού δικαίου. Εφόσον η 
ηθική θέτει ως προϋπόθεσιν τελέσεως της πράξεώς την αρχήν του αυ- 
ταναγκασμού υπό την έννοιαν της αυτοπειθαρχίας της συνειδήσεως 
και την ενέργειάν της εντός του πλαισίου της ελευθερίας της βουλήσεως. 
Τπό την έποψιν αυτήν η ηθική απευθύνεται προς το κατ’ εξοχήν δη
μιουργικόν μέρος του ανθρώπου, προκειμένου να φανερωθεί ως έκφρα- 
σις της συνειδησιακής προθετικότητος.14 Τούτου ένεκα, εκάστη πρά-

11. Πβ. Τ. Engberg-Pedersen, Aristotle's Theory o f  Moral Insight, Oxford, Claren
don Press, 1983, σσ. 3-36.

12. Πβ. W. Brugger- K. Baker, Philosophical Dictionary, μιν. έργ., σσ. 450-451.
13. Πβ. Κ. Νιάρχου, Φιλοσοφεΐν, Ε ισαγωγική προσέγγ ιση ,Άθήναι, ((Συμμε

τρία», 2003, σσ. 322-324.
14. Πβ. Κ. Popper, ((Realism and Quantum Theory», εν Determination in Phy

sics, Proceedings o f  the Second International Meeting on Epistemology, εκδ. E. 
Bitsakis - N. Tambakis, Athens, Gutenberg 1985, σσ. 11 εξ.
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ξις σχετίζεται αμέσως προς την πολιτικήν, ως την σαφή μορφήν της 
εφηρμοσμένης ηθικής εντός του κοινωνικού συνόλου.

Η υποκειμενική θεώρησις της πράξεως συμπίπτει μετά της φύ- 
σεως και της αποστολής της ηθικής, ενώ η αντικειμενική θεώρησις 
συμπίπτει μετά της ιστορικής πραγματικότητος. Είναι προφανές ότι 
εκ της θεωρήσεως αυτής, εν συνδυασμώ προς τον κατά περίπτωσιν σκο
πόν, πηγάζουν οι κανόνες, οι οποίοι αναφέρονται εις την φοράν της συ- 
νειδήσεως, με κατάληξιν την πράξιν, την ηθικήν και την ιστορικήν. Η 
πράξις του ενός ανθρώπου δέν πρέπει να εμποδίζει την πράξιν του άλ
λου, όπως τονίζει ο Kant, αλλά να συμβάλλει εις την όλως ελευθέραν 
εκδήλωσίν της.15 Το νόημα της κατηγορικής προστακτικής ενέχει ηθι
κήν, πολιτικήν-κοινωνικήν σημασίαν, μολονότι είναι σαφώς υποκειμε
νική υπόθεσις. Η κοινωνική ελευθερία πηγάζει από τον ύπατον σκο
πόν, την συνειδητοποίησιν της κοινωνικής-πολιτικής ταυτότητος του 
προσώπου. Εν προκειμένω ο ιστορικός νόμος είναι ταυτοχρόνως κοι- 
νωνικός-πολιτικός, η δε εφαρμογή του ιστορικού νόμου εις την κοινω
νικήν ζωήν δημιουργεί μίαν αντίθεσιν μεταξύ ηθικού και πολιτικού νό
μου, ηθικής και πολιτιστικής πράξεως. Σύνηθες είναι το φαινόμενον, 
όταν μία πράξις καταφάσκεται υπό της υποκειμενικότητος ν’ αποφά-

/  I f  16 ΤΤ1 'σκεται υπο της αντικειμενικοτητος και αντιστροφως. ϋιφοσον το 
ιστορικόν γίγνεσθαι συγκροτείται εκ των πράξεων, η ποιοτική ερμη
νεία των πράξεων αυτών αποκαλύπτει και τον ύπατον σκοπόν της 
ιστορίας, όπου καθημερινώς διαπιστούται η μαρτυρία της προθετικό- 
τητος της συνειδήσεως, η οποία καταφάσκεται υπό της αντικειμενι
κής θεωρήσεως και αξιολογείται ηθικώς. Όντως η ηθική πράξις απο
δέχεται τόσον την ηθικήν όσο και την πολιτικήν ερμηνείαν, μέσω του 
κριτηρίου της ιστορίας.1'

15. Πβ. Ο. Hanfling (εκδ.) Fundamental Problems in Philosophy, Oxford, 
Blackwell, 1980, σσ. 209-229. J. Kemp, The Philosophy o f  Kant, London, Oxford 
University Press, 1968, σσ. 76-77, 85.

16. Πβ. L.W. Beck, A Commentary on Kant’s Critique o f  Practical Reason, 
Chicago, 1961, passim.

17. A. Toynbee, A study o f  History, London, Oxford University Press, 1972, σσ. 
30 κ.εξ.


